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Tutkimuksessamme selvitimme, millaisia identiteetin kuvauksen malleja kotimaisessa 
nuortenkirjallisuudessa esiintyy. Aluksi perehdyimme siihen, mitä kaunokirjallisia teoksia kolmen 
suuren kustantajan viidennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoissa oli suositeltu 
luettavaksi ja tämän perusteella tutkimusaineistoksemme rajautui yksitoista kotimaista 
nuortenromaania. Tutkimuksessamme selvitimme, millaisista näkökulmista identiteettiä on 
tarkasteltu näissä kyseisissä teoksissa. Tutkimuksessamme olemme perehtyneet identiteetin 
käsitteeseen, nuortenkirjallisuuden historiaan sekä kotimaiseen nuortenkirjallisuuteen yleisellä 
tasolla. Lisäksi olemme käsitelleet tutkimuksessamme henkilöhahmon tutkimusta.  
 Tutkimuksemme on laadullinen tutkimus, ja sen tarkoituksena on selvittää ja luokitella jo 
olemassa olevia identiteetin kuvauksia. Tutkimusmenetelmänä käytimme aineistolähtöistä 
analyysia, jonka perusteella aineistosta nousivat seuraavat identiteetin kuvauksen näkökulmat: 
vammaisen nuoren identiteetti, urheilun kautta määrittyvä identiteetti, kulttuurinen identiteetti, 
naisen kasvaminen, poikanäkökulma sekä vanhempien merkitys identiteetin kehityksessä. 
 Tutkimuksemme johtopäätöksenä oli, että nuortenkirjallisuudessa käsitellään identiteettiä 
hyvin monesta eri näkökulmasta. Monissa tapauksissa aihetta oli kuitenkin käsitelty pintapuolisesti 
ilman syvempiä tasoja. Toisaalta identiteetin kuvauksen kirjon laajuus mahdollistaa aiheen 
monipuolisen käsittelyn ja se myös herättää kiinnostuksen perehtyä laajemmin aihealueeseen.  
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1 JOHDANTO 

Lukeminen on monelle harrastuksista yksinäisin. Mutta lukiessa maailma 
laajenee. – – Kirjallisuuden maailmat eivät lopu kesken; ne kasvavat ja rikastuvat 
meissä senkin jälkeen kun kirja on luettu. (Polkunen ym.  1978, 7.) 

Kirjallisuudella on tärkeä merkitys ihmisen kokonaisvaltaisen kasvun kannalta. Kuten edellä on 

mainittu, kirjallisuuden vaikutus saattaa kantaa pitkien aikojenkin päähän ja muokata 

ajatusmaailmaa hyvin voimakkaasti. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 

(POPS) mainitaan seuraavaa:  

Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa opitaan käsitteitä, joilla kielentää 
maailmaa ja omaa ajattelua: oppilas saa keinoja todellisuuden jäsentämiseen 
mutta myös mahdollisuuksia irrota siitä, rakentaa uusia maailmoja ja kytkeä 
asioita uusiin yhteyksiin. (POPS 2004, 44.)  

Juuri nämä tekijät vaikuttavat oppilaan kasvuun ja kehitykseen. Opettajan merkitys tässä 

prosessissa ei ole suinkaan vähäinen. Oppilaalla on taipumus lukea sen tyyppistä kirjallisuutta, 

jonka hän on jo kerran hyväksi havainnut. Opettajalla onkin suuri rooli juuri lukumieltymysten 

monipuolistamisessa. On osa opettajan ammattitaitoa tietää ja tuntea erityyppistä kirjallisuutta ja 

tarvittaessa perustellusti valikoida oppilaille sellaista kirjallisuutta, jonka uskoo olevan juuri 

kyseiselle oppilaalle soveltuvaa tämän kiinnostuksen kohteisiin nähden. Oliskin tärkeää, että 

opettajat tekevät tietoisia valintoja suositellessaan oppilaille kaunokirjallisuutta. Tärkeää olisi 

myös herättää luokassa keskustelua luetusta kirjallisuudesta ja sen merkityksestä kullekin 

oppilaalle. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, millaista kirjallisuutta peruskoulun 

viidesluokkalaiselle tarjotaan eri tahojen toimesta ja millaisia oman identiteetin rakennuspalikoita 

nuoren on tästä kirjallisuudesta mahdollista löytää. Eri tahoina toimivat niin kirjailijat, kustantajat, 

oppikirjan tekijät kuin viime kädessä kirjoja suosittelevat opettajat. Olemme tutkimuksessamme 

lähestyneet viidennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja niistä poimineet 

aineistoksemme oppikirjoissa suositeltua kaunokirjallisuutta. Tätä aineistoa olemme analysoineet 

ja pohtineet nimenomaan identiteetin rakentumisen näkökulmasta. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nostetaan yhdeksi äidinkielen ja 

kirjallisuuden opetuksen tavoitteeksi identiteetin rakentamisen tukeminen (POPS 2004, 44). Yksi 

tutkimuksemme päätavoite onkin auttaa luokanopettajia kiinnittämään huomiota siihen, millaisia 

kirjoja he oppilaille suosittelevat. Suositellessaan kirjoja opettajan tulisi kaikkien muiden seikkojen 

lisäksi kiinnittää huomiota myös siihen, että he pystyisivät tarjoamaan oppilailleen luettavaksi 

kirjoja, joista nuoren olisi mahdollista saada tukea identiteettinsä rakentamiseen. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA 
TOTEUTTAMINEN 

Sosiologi Kimmo Jokinen (1997, 5) on tutkimuksessaan todennut, että ”[lukijat] rakentavat 

tekstien parissa omaa yksilöllistä identiteettiään ja liittävät sen ohella itsensä erilaisiin 

yhteisörakenteisiin, ’meihin’”. Myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa äidinkielen ja 

kirjallisuuden kohdalla mainitaan, että opetuksen ”tulee tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen 

viestintään, lukemiseen ja kirjoittamiseen, joiden avulla oppilas rakentaa identiteettiään ja 

itsetuntoaan” (POPS 44, 2004). 

Kuten myös Jokisen tutkimuksesta ilmenee, luetulla kirjallisuudella on vaikutusta 

identiteettien muotoutumiseen, ja siksi olemme keskittyneet tutkimuksessamme tarkastelemaan 

erilaisia identiteettien ilmentymiä, joita nuortenkirjoissa esiintyy.  

Eräs tärkeä lähtökohta tutkimuksellemme on niin sanotun piilo-opetussuunnitelman 

olemassaolo ja opettajan merkitys nuoren kasvun kannalta. Kasvatustieteilijä Hannele Niemi 

(2007, 114–115) kirjoittaa artikkelissaan Kenet koulu tekee vahvaksi ja kenet heikoksi? – 

Näkymättömän käsikirjoituksen voima siitä, miten erilaisuuden hyväksyminen merkitsee 

mahdollisuutta kasvaa omaksi persoonakseen. Niemi kirjoittaa myös paljon piilo-

opetussuunnitelman vaikutuksesta koulun toimintakulttuuriin. Piilo-opetussuunnitelmasta Niemi 

käyttää termiä näkymätön käsikirjoitus. Hänen mukaansa näkymättömän käsikirjoituksen 

tiedostaminen on tärkeää, koska vain siten voidaan nähdä, miten tuki, kannustus ja huomio 

jakaantuvat oppilaiden kesken.  

Näkymättömän käsikirjoituksen tai piilo-opetussuunnitelman olemassaolo olisi hyvä 

tiedostaa myös kaunokirjallisuutta käsiteltäessä. Opettajan tulisi miettiä omia valintojaan: Millaisia 

kirjoja suosittelen oppilaille? Suosittelenko tietyntyyppisille oppilaille aina tiettyjä kirjoja? 

Millaisia kirjoja luen tai luetutan koko oppilasryhmällä? Suosittelenko pojille ja tytöille aina eri 

kirjoja? Kirjojen suosittelussa ja valinnassa tulisi kuitenkin aina miettiä, miten voisi kirjojen avulla 

osoittaa lapselle ja nuorelle erilaisia näkökulmia elämään ja kenties myös helpottaa aikuiseksi 

kasvua ja eheän identiteetin etsimistä ja rakentamista. Tietynlaisen, huolella valitun kirjallisuuden 
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kautta on myös mahdollista tarjota välineitä ja tukea erilaisista nuoruuden kriiseistä selviämiseen 

ja omien ongelmien ja haasteiden käsittelemiseen.  

Peruskoulunsa päättävien lukuharrastus on tänä päivänä huonolla tolalla, katsoi asiaa sitten 

mistä näkövinkkelistä tahansa. 15-16-vuotiasta pojista yli 40% ja tytöistä yli 20% kertoo, ettei 

vapaaehtoisesti lue lainkaan kirjoja. Kirjallisuudentutkija Leena Kirstinän (2001, 15–16) mukaan 

lukutaidon puute - tai ehkä ennemminkin luetun ymmärtämisen ja opiskelutaidon puute – johtaa 

tänä päivänä usein syrjäytymiseen. Hänen mukaansa nykyaikana koneet ovat korvanneet pitkälti 

ruumiillisen työn niin maatiloilla kuin tehtaissakin, joka taas puolestaan johtaa siihen, että 

menestykseen vaaditaan ennen kaikkea opiskelu- ja lukutaitoa. Tämä väite pitää monilta osin 

paikkansa, mutta totuus ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen. Tosin ei voida kiistää, etteikö 

yhteiskuntamme perustu monin paikoin erilaisille lukutaidoille.   

Näistä kaikista lähtökohdista päädyimme tutkimaan nuortenkirjallisuutta ja erityisesti 

identiteetin kehitykseen liittyviä tekijöitä nuortenkirjallisuudessa, koska olemme itse kiinnostuneet 

kirjallisuudesta sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettamisesta. Näkemyksemme mukaan koululla 

ja opettajalla on paljon laajempi kuin vain tietojen oppimiseen liittyvä rooli oppilaan elämässä. 

Omakohtaisien kokemuksiemme perusteella kirjallisuuden lukemisella voi olla hyvinkin syviä 

vaikutuksia ihmisen elämään. Haluamme tutkimuksessamme selvittää, millaisia erilaisia 

identiteettimalleja nuortenkirjallisuus tarjoaa nuorelle lukijalle.  

Lähtökohtana tutkimuksessamme on identiteetin käsite. Käsitykset siitä, mikä identiteetti on, 

vaihtelevat suurestikin. Tutkimuksessamme olemme kuitenkin päätyneet käyttämään Stuart Hallin 

(2002) näkemystä postmodernista, muuttuvasta identiteetistä. Olemme lähestyneet aineistoamme 

identiteettiin liittyvien seikkojen näkökulmasta. Olennaisiksi käsitteiksi ovat nousseet myös 

teeman ja näkökulman käsitteet. 

2.1 Tutkimustehtävä 

Laadulliselle tutkimukselle ominaista ei ole niinkään etsiä vastausta tiettyyn kysymykseen, vaan 

monissa tapauksissa enemmänkin avata tiettyä ilmiötä ja siihen liittyviä seikkoja. Tällöin 

tarkoituksenmukaisempaa on käyttää tutkimustehtävä-käsitettä tutkimusongelman sijaan. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002, 94.) Koska tutkimuksessamme emme pyri ratkaisemaan tiettyä ongelmaa, vaan 

enemmänkin löytämään teoksista nousevia merkityksiä, käytämme tässä käsitettä tutkimustehtävä.  

Tarkastelumme kohteena ovat kirjoissa esiintyvät keskeiset henkilöhahmot. Olemme 

lähestyneet henkilöhahmoja nimenomaan identiteetin tarkastelun näkökulmasta. 

Tutkimuksessamme selvitämme, millaisista näkökulmista henkilöhahmojen identiteettiä on 
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lähestytty. Tämän analyysin perusteella pohdimme, millaisia mahdollisia ratkaisuja ja 

rakennusaineita näistä kirjoista on mahdollista löytää identiteetin kehittymiseen ja siihen liittyvien 

ongelmien ratkaisemiseen. 

Myöhemmin tulemme puhumaan näkökulman käsitteestä tarkoittaen sillä kahta eri asiaa. 

Kirjallisuudentutkimuksessa näkökulman käsitettä käytetään ilmaistaessa sitä, kenen näkökulmasta 

tarinaa kerrotaan (Hosiaisluoma 2003, 646–647). Me taas käytämme tässä kohtaa tutkimustamme 

näkökulman käsitettä kuvatessamme sitä, mistä eri näkökulmista identiteettejä lähestytään. 

Tutkimustehtävänämme on siis selvittää, millaisia erilaisia identiteettimalleja kotimaisessa 

nuortenkirjallisuudessa esitellään. Tämän perusteella pohdimme, millaisia rakennusaineita 

identiteetin kehittymiseen nuoret voivat kirjallisuudesta löytää.  

2.2 Aineiston valinta 

Koska aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole sen määrä vaan enemmänkin sen laatu (Eskola & 

Suoranta 1998, 18), pystyimme rajaamaan analysoitaviksi teoksiksi tietyt nuortenkirjat, joita 

viidennen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjat sekä opettajanoppaat suosittelevat. 

Mielestämme tämä riitti perusteeksi sellaisen aineiston valintaan, jota voidaan kutsua 

harkinnanvaraiseksi otannaksi. Jari Eskolan ja Juha Suorannan mukaan (1998, 18) 

harkinnanvaraiseksi otannaksi voidaan kutsua otetta tai oikeammin näytettä, jonka tutkija on 

valikoinut riittävän vahvojen teoreettisten perusteiden pohjalta. Valitsimme aineistoksi juuri 

viidesluokkalaisille suositellut kirjat siksi, että viidesluokkalaiset ovat ikänsä puolesta lapsuuden ja 

nuoruuden rajamaastossa. Nuoruusikää kuvataan lapsuusiän jälkeen toisena yksilöitymisvaiheena, 

johon liittyy erityisen voimakkaana persoonallinen rakentuminen. (Aalberg & Siimes 1999, 15, 

55.) Tällöin nuori on myös erityisen altis erilaisille vaikutteille, jolloin myös luetun tekstin 

merkitys korostuu. 

Viidennen luokan oppikirjat, joista poimimme aineistomme, valitsimme kolmen suuren 

kustantajan kirjasarjoista: Otavan Vipusen, Tammen Kirjakujan sekä WSOY:n Uuden Salaisen 

kerhon. Etsimme näistä oppikirjoista erilaisia mainintoja kaunokirjallisista teoksista. 

Luokittelimme teoksia sen perusteella, onko teos vain mainittu oppikirjassa, onko sitä erikseen 

suositeltu vai onko siitä ollut tekstikatkelma. Yhteensä näitä kaunokirjallisia teoksia löytyi näistä 

kolmesta oppikirjasta noin kaksisataa kappaletta. Aineistosta rajasimme pois lyriikan, kuvakirjat 

sekä lastenkirjat. Tämän jälkeen rajasimme vielä tarkemmin tutkimusaineistomme käsittämään 

kotimaisia nuortenromaaneja, joista jotkut voidaan laskea varhaisnuorten romaaneiksi. Kotimaisiin 

nuortenromaaneihin päädyimme juuri sen takia, että ne pystytään helposti sitomaan tähän 
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kulttuuriseen kontekstiin, jossa teemme tutkimustamme. Lisäksi totesimme, että haluamme lukea 

aineistokirjamme alkukielisinä, joten suomalaisen ja erityisesti suomenkielisen kirjallisuuden 

valinta oli siksi luonnollinen valinta.  

Pyrimme valitsemaan monipuolisen otoksen nuortenkirjallisuuden eri lajeja kuten perinteistä 

tyttökirjallisuutta, urheiluteemaisia kirjoja, historiallisia romaaneja sekä jännitysromaaneja. 

Lopulta aineistoksemme muotoutui yksitoista romaania. Otannassamme urheiluaihetta käsitteleviä 

kirjoja edustavat Markku Karpion Puh pah pelistä pois (2004) sekä Elisabeth Ahon 

Salibandypantterit (2004). Historiallista nuortenkirjaa edustaa Tuula Kallioniemen Kulkuripoika ja 

tuulen tyttö (2005). Asko Martinheimon Mustajärven oudot linnut (1993) on jännityskertomus ja 

Sari Peltoniemen Hirvi (2001) taas fantasiakertomus. Tytöille suunnattua kirjallisuutta edustaa 

Sinikka Laineen Silkkiuikku (1988) sekä Tuula Kallioniemen Kuka rakastaa Ruusua? (1997). Sekä 

tytöille että pojille suunnattua nuortenkirjallisuutta edustaa Jukka Parkkisen Kaupungin kaunein 

lyyli (1986). Parkkisen kirjoja ovat myös Suvi Kinos-sarja. Ensimmäinen osa on Suvi Kinoksen 

seitsemän enoa (1995), toinen osa on Suvi Kinos ja puuttuva rengas (1998) ja kolmas osa on Suvi 

Kinos ja elämän eväät (1999). Luimme Suvi Kinos-trilogian, mutta päähenkilön pysyessä samana, 

käsittelemme kokonaisuutta ikään kuin yhtenä teoksena. Tähän trilogiaan on ilmestynyt myös 

lisäosa, mutta koska kyseistä osaa ei ole mainittu äidinkielen oppikirjoissa, jätimme sen pois 

aineistostamme. 

Julkaisuvuosien osalta kirjat edustavat kattavaa otosta 1980-, 1990- ja 2000-luvuilta. 

Otoksemme kirjoista Kaupungin kaunein lyyli sekä Silkkiuikku ovat ilmestyneet 1980-luvulla. 

Molemmat edustavat aikansa kotimaisen nuortenkirjallisuuden kärkinimien tuotantoa. 1990-luvun 

kirjallisuutta ovat Mustajärven oudot linnut, Kuka rakastaa Ruusua? sekä Suvi Kinos -sarja. 

Näistä Kallioniemi ja edelleen Parkkinen kuuluvat kotimaisen nuortenkirjallisuuden kaanoniin. 

2000-luvulla kirjoitettuja teoksia ovat Puh pah pelistä pois, Salibandypantterit, Kulkuripoika ja 

tuulen tyttö sekä Hirvi. Sekä Kulkuripoika ja tuulen tyttö että Hirvi –teoksissa lähestymistapa 

poikkeaa perinteisestä nuortenkirjallisuudesta. Niissä on taitavasti sekoiteltu fantasia- ja 

historiallista maailmaa, ja lukijan omilla päätelmille on annettu tilaa. Puh pah pelistä pois ja 

Salibandypantterit puolestaan lukeutuvat 2000-luvun trendikkääseen urheilukirjojen joukkoon.  

Salibandypantterit sekä Puh pah pelistä pois -kirjoja on suositeltu Uusi Salainen kerho -

oppikirjassa Hauskoja harrastuksia -otsikon alla. Kirjoista on mainittu vain tekijä ja nimi sekä 

lisäksi oppikirjassa on kuvat kirjojen kansista. (Wäre ym. 2006, 87, 113.) Kuka rakastaa Ruusua? -

kirjaa on suositeltu Vipusessa. Kyseinen kirja on lukuvinkkinä Tytöt ja pojat -jaksoon liittyen. 

Kirjasta ei ole kerrottu enempää kuin tekijän ja kirjan nimi. (Heikkinen ym. 2009, 70.) 

Kulkuripoika ja tuulen tyttö on mainittu Uusi Salainen kerho -oppikirjassa. Oppikirjasta löytyy 
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kirjailija Tuula Kallioniemen haastattelu, jossa hän kertoo hieman kyseisestä kirjasta. Lisäksi kuva 

kirjasta on liitetty haastattelun oheen. (Wäre ym. 2006, 43.) Silkkiuikku -kirjasta on katkelma 

Kirjakujassa. Tämä katkelma on esimerkki realistisesta kirjallisuudesta ja katkelmaan liittyen on 

myös tehtäviä. Oppikirjassa palataan myöhemmin vielä lyhyen esittelyn muodossa kirjoihin, joista 

katkelmat ovat. (Komulainen ym. 2003/2009, 30–33, 42.) Mustajärven oudot linnut -kirjaa on 

suositeltu Kirjakujassa. Kirjasta on lyhyt esittely. (Komulainen ym. 2003/2009, 87.) Kaupungin 

kauneinta lyyliä, samoin kuin myös Hirveä, on suositeltu Vipusessa. Kirjoista on vain maininnat 

kirjavinkki -osioissa. (Heikkinen ym. 2009, 148, 196.) Suvi Kinos -kirjoista löytyy maininnat 

kaikista kolmesta käsittelemästämme oppikirjasta. Kirjakujassa on katkelma Suvi Kinoksen 

seitsemän enoa -kirjasta, lisäksi kaksi muutakin osaa on mainittu lukusuosituksissa. (Komulainen 

ym. 2003/2009, 62-64, 87.) Vipusessa on pelkkä maininta Suvi Kinos ja seitsemän enoa -kirjasta 

(Heikkinen ym. 2009, 170). Uudessa Salaisessa kerhossa Suvi Kinos ja seitsemän enoa -kirjaa on 

suositeltu luettavaksi Erilaisia lapsia ja erilaisia perheitä -otsikon alla (Wäre ym. 2006, 87).    

2.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

Tutkimuksemme lähtökohtana oli aineistolähtöinen analyysi, jonka kolmivaiheisen prosessin 

tavoitteena on tuottaa laatujen ja merkitysten pohjalta kuvauksia siitä, millaisia identiteetin 

kuvauksen malleja tekstit tuottavat nuorille lukijoille. Prosessin vaiheita ovat aineiston 

pelkistäminen eli redusointi, aineiston klusterointi eli ryhmittely sekä aineiston abstrahointi. 

Redusointivaiheen tarkoituksena on poimia aineistosta olennainen eli pelkistää aineistoa siten, että 

sieltä on mahdollista löytää vastauksia tutkimustehtäväämme. Aineiston klusterointi puolestaan 

tarkoittaa sitä, että pelkistetystä aineistosta aletaan luoda joukkoja ja luokituksia sekä etsiä 

yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Klusterointivaiheessa aineisto tiivistyy entisestään, koska 

yksittäiset tekijät pyritään luokittelemaan kategorioiksi. Viimeisessä, eli abstrahointivaiheessa 

erotellaan aineistosta tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja luodaan sen perusteella 

teoriakäsitteitä. Näin ollen klusterointi on jo osa abstrahointiprosessia. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 

110–115.) 

Kirjallisuudentutkimuksessa identiteetti mahdollistaa runsaasti erilaisia lähestymistapoja. 

Vaihtoehtoina on esimerkiksi lähestyä tutkittavaa persoonallisesta identiteetistä käsin tai 

mahdollisesti valita jokin tietty identiteetin ulottuvuus. (Kurikka 1995, 6.) Aloittaessamme 

tutkimusaineistomme analysoinnin pelkistimme aineistostamme näkyviin niitä tarttumapintoja, 

joista saimme tietoa aineistomme henkilöhahmojen identiteetin kehityksestä. Konkreettisesti 

otimme siis esille aineistonamme olevista romaaneista niitä kohtia, joissa päähenkilö itse tai jokin 



 

8 
 

ulkopuolinen taho, kuten joku toinen kirjan henkilö tai kertoja, tuo esille henkilön identiteettiin 

liittyviä seikkoja. Esimerkiksi erilaiset vuoropuhelut tai henkilön ajatusten kuvaukset nostavat 

identiteettiä näkyviin. Klusterointivaiheessa pyrimme löytämään samankaltaisuuksia ja vastaavasti 

eroavaisuuksia päähenkilöidemme ja heidän kehityksensä välille. Tarkastelun painopiste oli 

luonnollisesti identiteetin kehitykseen liittyvissä seikoissa. Analyysimme abstrahointivaiheessa 

puolestaan pohdimme, mitkä löytämistämme tekijöistä voisivat vastata tutkimustehtäväämme. 

Lähdimme myös luomaan nimityksiä löytämillemme kategorioille. 

 

2.4 Aikaisempia tutkimuksia 

Nuortenkirjallisuutta on tutkittu sen syntyvuosista lähtien monesta eri näkökulmasta. Päivi 

Heikkilä-Halttusen sekä Kaisu Rättyän (2003) toimittamassa Nuori kirjan peilissä – 

Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa – teoksessa eri kirjallisuudentutkijat tarkastelevat tämän 

päivän nuortenkirjallisuutta eri näkökulmista. Tuula Korolaisen (2001) toimittama Kirjaseikkailu 

on toiminut yleiskatsauksena kotimaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen. Kaisu Rättyä on 

tutkinut identiteetin kuvausta kotimaisessa nuortenkirjallisuudessa teoksissaan Suvi Kinosta 

seuraten – Näkökulmia Jukka Parkkisen trilogiaan (2005) sekä Rajoja kohdaten - Teemojen ja 

kerronnan suhde Hannele Huovin nuortenromaaneissa 1980-ja 1990-luvulla (2007). 



 

9 
 

3 NUORTENKIRJALLISUUDESTA 

Seuraavassa luvussa tulemme käsittelemään nuortenkirjallisuuden kenttää. Aloitamme 

nuortenkirjallisuuden määrittelyllä. Teemme katsauksen suomalaisen nuortenkirjallisuuden 

historiaan ja päädymme 2000-luvun nuortenkirjallisuuteen. Lopuksi esittelemme hieman 

erityyppistä nuortenkirjallisuutta.  

3.1  Kenen kirjallisuutta?  

Nuorisokirjallisuudella tarkoitetaan sekä lapsille että nuorille suunnattua kirjallisuutta. Tämän 

käsitteen alle mahtuvat kirjallisuudentutkijoiden Riitta Kuivasmäen ja Sirkka Heiskanen-Mäkelän 

(1990, 63) mukaan niin kuvakirjat, sarjakuvat, rock-lyriikka kuin nuorten aikuisten romaanitkin. 

Rajanveto lasten- ja nuortenkirjojen välille on haastavaa, koska mitään selkeää rajalinjaa ei ole. 

Yksi erottava tekijä lasten- ja nuortenkirjallisuuden välillä on teosten kuvituksen runsaus. Teokset, 

joissa kuvitusta esiintyy runsaasti, luokitellaan lastenkirjoiksi. Kustantajat määrittelevät usein, että 

lastenkirjoja lukevat noin 9-10-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset. (Rättyä 2001, 58.) Myös 

yhteiskuntatieteilijä Sulevi Riukulehto (2001, 10) vetää rajan noin yhdeksän ikävuoden kohdalle, 

mutta raja on kuitenkin hyvin häilyvä. Yksinkertaistaen Riukulehto toteaa, että ”lastenkirjat ovat 

pienemmille, nuortenkirjat hieman varttuneemmille lukijoille suunnattuja tai näiden kohderyhmien 

itse omakseen hyväksymiä kirjoja”. Myös Kuivasmäki ja Heiskanen-Mäkelä (1990, 65) päätyvät 

samansuuntaiseen määrittelyyn: ”[Nuorisokirjallisuus] on suunnattu nuorille, se koskettelee heidän 

elämänpiiriään ja nuoret lukevat sitä.” Myöskään nuorten- ja aikuistenkirjojen välisen rajan 

vetäminen ei ole yksinkertaista. Teoksia kuitenkin luetaan yli ikärajojen.  

Nuortenromaaneissa usein käsiteltyinä teemoina on pidetty muun muassa identiteetin 

muodostumiseen liittyviä kysymyksiä sekä murrosiän ongelmia. Myös valtaan liittyvät 

kysymykset nousevat usein teemoiksi nuortenkirjallisuudessa, kuten myös nuorisokulttuuriin 

liittyvät kysymykset arvoista ja auktoriteeteista. ”Nuorten identiteetit muodostuvat suhteessa 

ympäröivään sosiaaliseen yhteisöön ja sen valtarakenteisiin.” (Rättyä 2007, 98.)  

Tyypillisesti nuortenkirjallisuuden tapahtumat sijoittuvat koulumaailmaan ja 

kaupunkimiljööseen. Suosittua on myös minäkertojan käyttö. Nuoren identiteetin etsintää -



 

10 
 

artikkelissaan kirjallisuudentutkija Kaisu Rättyä on kuitenkin supistanut nuortenkirjallisuuden 

määritelmän siten, että ”tärkeimmäksi määrittäjäksi nousivat identiteetin muutoksen kuvaus ja 

nuoret päähenkilöt”, sillä esimerkiksi kaupunkimiljöö ei enää ole nuortenkirjoissa erityisen 

korostunut tapahtumaympäristö. (Rättyä 2003, 98–99.) Tyypillinen esimerkki nuortenromaanin 

miljöön laajentumisesta kaupungista maalle on Anna-Leena Härkösen Häräntappoase (1984), 

jossa kaupunkilaisnuori lähetetään kesänviettoon maaseudulle.  

Nuortenkirjallisuuden ja aikuiskirjallisuuden välille Onerva Kylmämetsä-Kiiski (1995, 215) 

erittelee vielä yhden nuorisoromaanin muodon, nuorten aikuisten romaanin. Hänen mukaansa 

tyttö- ja poikakirjojen lisäksi on eriteltävissä myös vaativampi nuorisokirjallisuuden alalaji, 

teiniromaani tai nuorten aikuisten romaani. Nämä romaanit rakentuvat pääasiassa 

kehityskertomuksista, joissa päähenkilö on 14–17 -vuotias. Kyseiset kirjat on suunnattu 

samanikäisille tai hieman nuoremmille naispuolisille lukijoille. Tosin esimerkiksi Tuija Lehtinen 

on kirjoittanut useampia nuorten aikuisten romaaneja, joiden päähenkilönä on poika (Kylmämetsä-

Kiiski 1995, 214).  

Nuorisokirjallisuus ei ole muodoltaan ja lajeiltaan sen suppeampaa kuin aikuisillekaan 

suunnattu kirjallisuus. Nuorisokirjallisuuden historian alkuvaiheessa oli yleistä, että 

aikuiskirjallisuudesta muokattiin nuorisolle lyhyempiä ja sopivampia versioita. Tätä menetelmää 

Kuivasmäki ja Heiskanen-Mäkelä (1990, 64) nimittävät adaptaatioksi. Tämä menettely on osaltaan 

edesauttanut sitä, että aikuiskirjallisuuden lajit ovat siirtyneet nuorisokirjallisuuteen melko 

suoraviivaisesti, kuten on käynyt esimerkiksi seikkailu- ja dekkarikirjallisuuden kohdalla. Lisäksi 

Sirppa Kauppinen (1976, 4) on tutkimuksessaan todennut, että osa aikuisille suunnatuista kirjoista, 

kuten vaikkapa Daniel Defoen Robinson Crusoe, on siirtynyt ajan kuluessa nuorisokirjallisuuden 

kivijalaksi.   

Nuorisokirjallisuutta voidaan luokitella eri näkökulmista. Kuivasmäki ja Heiskanen-Mäkelä 

(1990, 66–67) ovat esittäneet kolme eri luokitusmallia, joita ovat kirjallisuussosiologinen 

näkökulma, päälajien mukainen luokittelu sekä esitystavan mukainen luokittelu. 

Kirjallisuussosiologisen näkökulman mukaan nuorisokirjallisuus voidaan jakaa neljään 

kategoriaan, joista ensimmäinen muodostuu aikuistenkirjallisuudesta, joka on muokattu nuorisolle 

sopivampaan muotoon. Toisessa kategoriassa on sellainen aikuistenkirjallisuus, jota nuoret 

lukevat. Kolmas kategoria koostuu varta vasten nuorille kirjoitetusta kirjallisuudesta ja neljäs 

kategoria nuorison itsensä kirjoittamasta kirjallisuudesta.  

Muodon perusteella nuorisokirjallisuus voidaan luokitella kirjallisuuden päälajien mukaisesti 

nuorisolle suunnattuun kertomakirjallisuuteen, lyriikkaan ja draamaan. Esitystavan mukaan 

luokiteltaessa päädytään erottamaan fantasiakirjallisuus, johon kuuluvat esimerkiksi sadut ja 
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fantasiaromaanit, tieteiskirjallisuus sekä realistinen kirjallisuus, joka kuvaa maailmaa 

havaintotodellisuuden varassa. (Emt.)  

3.2  Suomalaisen nuorisokirjallisuuden historiaa 

Nuorisokirjallisuuden synnystä ollaan kirjallisuuden tutkimuksen saralla hieman erimielisiä, mutta 

useiden tutkijoiden mukaan maailmalla nuorisokirjallisuus on syntynyt valistuksen aikaan eli 

1700-luvulla. Ennen sitä on kyllä kirjoitettu tekstejä lapsiyleisölle. Tällaisia yksittäisiä tekstejä on 

löydetty jopa ajalta ennen ajanlaskun alkua. Valistuksen aikana lasten- ja nuortenkirjallisuus oli 

kuitenkin lähinnä opettavaista kirjallisuutta, jolla pyrittiin vauhdittamaan lapsen kasvua aikuiseksi. 

Vasta romantiikan kaudella alettiin lapsille ja nuorille kirjoittaa myös fiktiivisiä tekstejä. 

Kuivasmäen sanoin, ”romantiikan ajan kirjailijoille lapsi oli ’itsearvoinen’, lähellä luontoa ja 

jumaluutta oleva olento”. Nuoruus- ja nuorisokäsitteet taas saivat alkunsa oikeastaan vasta 1800-

luvun loppupuoliskolla, jolloin teollisuuden ja koululaitoksen kehittyminen sekä 

kaupungistuminen saivat aikaan rakennemuutoksen länsimaisissa yhteiskunnissa. Samaan aikaan 

syntyivät myös tyttö- ja poikakirjallisuus, joiden syntyä edesauttoivat kasvatusfilosofien ja 

psykologien havainnot ja päätelmät. (Kuivasmäki 1996, 60.) 

Suomessa nuorisokirjallisuuden syntyä ja kehitystä vauhdittivat fennomaanit, joiden joukosta 

löytyi paljon kyseisen kirjallisuuden lajin puolestapuhujia. He oivalsivat, että suomenkielisen 

kulttuurin luominen ja kansallistunteen kehittäminen vaati ehdottomasti nuorison huomioimista. 

Tästä syystä alettiin kehittää koululaitosta, kirjastojärjestelmää sekä nuortenkirjallisuutta.  Itse 

asiassa suomalaisen kirjallisuuden esi-isät Mikael Agricola ja Elias Lönnrot ovat molemmat olleet 

edistämässä suomalaisen nuorisokirjallisuuden syntyä merkittävällä tavalla. Agricolan 1500-

luvulla julkaisema Abckiria – maamme ensimmäinen suomenkielinen kirja – oli samalla myös 

maamme ensimmäinen nuortenkirja. Elias Lönnrot taas on tiettävästi tehnyt työtä 

nuorisokirjallisuuden käännöstöissä jo ennen Kalevalan ilmestymistä, vuonna 1833. 1800-luvun 

puolivälissä alettiin kääntää lastenkirjallisuutta suomeksi jo hieman mittavammin. Tällöin 

käännettiin ensimmäistä kertaa suomalaisille lapsille Topeliuksen, H. C. Andersenin ja Grimmin 

veljesten satuja. (Kuivasmäki 1996, 61–63.)  

Maailmalla nuorisokirjallisuuden lajeiksi vakiintuivat jo 1800-luvulla seikkailuromaani, 

historiallinen nuortenromaani, klassinen nuorisoromaani, tieteisromaani ja klassinen tyttökirja. 

Tyttö- ja poikakirjallisuus haarautuivat lähes alusta alkaen omiksi kirjallisuuden lajeikseen.  

(Lappalainen 1979, 39–48.) Kirjallisuudentutkija Irja Lappalainen (1979, 78–79) summaa Suomen 

nuorisokirjallisuuden varhaiskehityksen siten, että Suomessa 1800-luku oli omistettu lähinnä 
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lastenkirjallisuudelle ja ensimmäiset nuortenkirjat syntyivät vasta hieman ennen vuosisadan 

vaihtumista.  

Kerttu Mannisen (1966, 31–36) mukaan suomalaisesta nuortenkirjallisuudesta kannattaa 

puhua vasta siirryttäessä käsittelemään 1900-luvun kirjallisuutta. Hänen mukaansa 1800-luvun 

puolella ilmestyneet nuortenkirjallisuudeksi kutsutut teokset olivat suhteellisen merkityksettömiä 

ja haparoivia teoksia, ja lisäksi liian vaikeasti erotettavissa aikuisten ja toisaalta lasten 

kirjallisuudesta. 1900-luvun alulla heräsi kuitenkin kustantajien kiinnostus kustantaa myös 

nuortenkirjallisuutta. Kirjaa alettiin tuolloin pitää hyvinkin relevanttina viihdykkeenä nuorille.  

Nuortenkirjojen julkaiseminen vilkastui selvästi 1920-luvulla. Myös nuortenkirjallisuuden 

lajit rikastuivat ja uusia lajityyppejä syntyi. Poikakirjallisuudessa eräkertomuksen rinnalle tulivat 

historialliset seikkailukirjat, erä- ja partioretkistä kertovat aarre- tai rosvojahtikirjat sekä 

fantasiakertomukset. Myös humoristisia poikavuosien muistelmakirjoja alkoi ilmestyä. 

Tyttökirjallisuudessa puolestaan keskityttiin lähinnä huolettomiin koululaiskertomuksiin. 

Tyttökirjoissa sankarittaret olivat tuon ajan trendin mukaisesti villejä poikatyttöjä, kuten 

esimerkiksi Aili Somersalon ja Ainikki Kiven teoksissa. Hämmentävää on, kuinka ensimmäinen 

maailmansota ja sisällissota eivät näkyneet nuortenkirjallisuudessa muuten kuin todellisuuden 

häivyttämisenä tai pakona menneisiin aikoihin, kuten Anni Swanin romaaneissa. (Manninen 1966, 

36–38.) 

1940-luvulla toisen maailmansodan vaikutukset olivat luettavissa myös 

nuorisokirjallisuudessa. Nuorisokirjallisuuteen tuli täysin uutena piirteenä ajankohtaisuus ja 

työnteon kuvaus. Uutta oli myös tyttö- ja poikakirjallisuuden välisen rajanvedon heikentyminen. 

Sekä tyttö- että poikakirjallisuudessa nähtiin 1950-luvulla aiheiden realististumista sekä 

monipuolistumista. (Manninen 1966, 42–46.) 

Suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa syntyi 1960-luvulla uusi alalaji, aikuistuville nuorille 

suunnattu romaani (Heikkilä-Halttunen 2003, 68). On loogista, että juuri 1960-luku on ollut 

muutoksen aikaa suomalaisessa nuorisokirjallisuudessa, koska tuohon aikaan sai alkunsa myös 

muu nuorisokulttuuri. Oikeastaan voisi ajatella, että 1960-luvulla koko nuoruuden käsite muutti 

merkitystään. 1950-luvulle saakka lapsesta tuli usein tarpeeksi vartuttuaan suoraan aikuinen, eikä 

nuoruutta tai teini-ikää ollut juuri olemassa. 

1960-luvulla nuortenkirjallisuuden tytöt alkoivat ensimmäistä kertaa irrottautua heille 

aiemmin muovatuista muoteista. He eivät enää olleet kasvamassa perinteisen naisen mallin 

mukaisiksi, vaan heissä alkoi erottua jo hieman särmää. Merja Otavan romaanin päähenkilö Priska 

(Priska: kesästä kesään 1959) oli ensimmäisiä esikuvia haaveelliselle, luovalle ja 

päämäärätietoiselle tyttömallille, joka sittemmin yleistyi suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa. 
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1950-luvun nuortenkirjallisuudessa tyttöjä oli jo kuvattu vivahteikkaasti, kun taas pojat olivat 

saaneet tyytyä osaan poikajoukon tai -jengin jäsenenä. Pojat yleistyivät nuortenkirjan sankareina 

1960-luvulla ja pian he edustivatkin jo sankareiden enemmistöä. Myös pojat sankarihahmoina 

alkoivat kokea muutosta. Nuortenkirjojen pojista tuli herkkiä, ympäristöään tarkkailevia oman 

tiensä etsijöitä. Samaan aikaan huumori ja itseironia alkoivat nostaa päätään nuoren pojan 

kuvauksessa. (Heikkilä-Halttunen 2003, 223–224.) 

1960-luku näytti tehneen nuortenkirjan nuoresta huvittelevan ja vimmaisen. Tuolloin 

nuortenkirjan päähenkilöt olivat usein narsistisia työn vieroksujia. He eivät myöskään liikoja 

huolehtineet huomisesta. Kirjojen päähenkilöt olivat siirtyneet mahdollisimman kauas 1950-luvun 

sotavuosien koettelemista, liian aikaisin aikuistuneista nuorista. Sotapoikien ja pikkulottien ihailun 

tilalle oli tullut iskelmälaulajien ihannointi. (Heikkilä-Halttunen 2003, 225.) 

Uudenlaista totisuutta nuortenkirjallisuuteen tuli 1970-luvulla, kun käsiteltäviksi aiheiksi 

otettiin koulukiusaaminen, väkivalta ja mielenterveysongelmat. Nuortenkirjallisuus alkoi 

ensimmäistä kertaa ottaa kantaa ajankohtaisiin ongelmiin. Nuortenkirjallisuudessa alkoi myös 

näkyä maaseudun ihannoinnin vähittäinen muuttuminen kaupunkikulttuurin esille nousuun. Myös 

päähenkilöiden minäkuvassa ja identiteetissä tapahtui muutos maalaisesta kaupunkilaiseksi. 

(Heikkilä-Halttunen 2003, 226–227.) 

Äidinkielen ja kirjallisuuden vanhemman lehtorin Karl Grünnin (2003, 290) mukaan 

seksuaalisuuden kuvaus alkoi vapautua nuortenkirjallisuudessa 1980-luvulla. Nuortenkirjailijat 

havaitsivat, että koska seksuaalinen herääminen ja psyykkinen kypsyminen seksuaaliseen 

kanssakäymiseen ovat niin merkittävä osa aikuiseksi kasvua, näitä teemoja ei voi myöskään 

kirjallisuudessa sivuuttaa. Myös 1960-luvulta alkunsa saaneesta valistuksen ilmapiiristä päästiin 

irti. Nuortenkirjallisuudessa alkoi yleistyä rakastelukohtauksien kuvaaminen, jota ei ollut aiemmin 

ikinä tapahtunut. Esimerkiksi Tuija Lehtinen kuvaa rakastelukohtausta hyvinkin yksityiskohtaisesti 

kirjassaan Enkelin kuvia hiekassa (1986). Seksuaalisen kuvauksen vapautuminen mahdollisti myös 

homoseksuaalisuuden kuvaamisen nuortenkirjallisuudessa. Ensimmäistä kertaa nuortenkirjan 

päähenkilönä oli homoseksuaali poika Henna-Riikka Romun teoksessa Elämänviiva (1996).  

Vaikka aihetta on käsitelty nuorisokirjallisuudessa monissa teoksissa, on sen kuvaaminen 

silti edelleen ongelmallista. Homoseksuaalisuutta luonnollisena asiana käsittelevää 

nuortenkirjallisuutta meillä ei vielä tähänkään mennessä juuri ole. Kerronta on toki ymmärtävää, 

eikä enää torjuvaa tai naureskelevaa, mutta liian usein teokset sortuvat silti selittelemään 

homoseksuaalisuutta ja tietyllä tapaa yliymmärtämään asiaa. Kuvattaessa eheän seksuaalisen 

identiteetin kehittymistä, kuvauksen kohteena ovat aina heteroseksuaaliset henkilöhahmot. Sen 

sijaan seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren seksuaalisen identiteetin kuvaus on aina 
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marginaalista, eikä lukijan samastumiskokemus ole näissä tapauksissa myöskään miellyttävä. 

Esimerkiksi monessa teoksessa homoseksuaalille sivuhenkilölle on varattu rooli nuoren tytön 

epäonnisen ensirakkauden kohteena, kuten käy muun muassa Annukka Järven teoksessa Puut ja 

tähdet kukkivat vuodelta 1997. (Grünn 2003, 290–292.) 

Heikkilä-Halttunen toteaa artikkelissaan Suvaitsevaisuuden pinna kireällä – 

Homoseksuaalisuuden kuvaus kotimaisissa nuortenkirjoissa, että nuorisokirjallisuuden aihepiirit 

ovat pysyneet samankaltaisina aina 1960-luvulta lähtien. Pysyviä nuorisokirjallisuuden teemoja 

ovat olleet muun muassa nuoren päähenkilön kasvukivut, koulun ja kodin väliset ristiriidat, 

kaveripiirit, jengit, harrastukset sekä seurustelun ja seksuaalielämän hapuileva aloittaminen. 

(Heikkilä-Halttunen 2003, 68.) 

3.3  Suomalainen nuortenkirjallisuus nykypäivänä 

1990-luvun nuortenkirjallisuus on keskittynyt suuressa määrin kuvaamaan nuoria, jotka elävät, 

kasvavat ja kehittyvät lapsuuden ja nuoruuden rajamailla. Nuortenkirjallisuuden tehtävä onkin 

oikeastaan valmentaa nuorta kohti aikuisuutta. Kirjallisuudessa nuoruutta kuvataan katkeran 

suloisena aikana, mutta kantavina teemoina tuntuvat olevan toivo, ilo ja nauru, vaikka toki itkua ja 

kipuakin riittää. (Heikkilä-Halttunen 2001, 219.)  

Kirjallisuudentutkija Päivi Heikkilä-Halttunen toteaa, että nuortenkirjallisuuden lukijakunta 

nuorenee vuosi vuodelta. Esimerkiksi Katri Mannisen Salatut elämät -tv-sarjaan perustuvan 

kirjasarjan lukijakunta koostuu nykyään suureksi osaksi alle 10-vuotiaista tyttölukijoista. Heikkilä-

Halttunen pohtii, ottavatko kustantajat – ehkä alitajuisesti – huomioon lukijakunnan nuorentumisen 

välttämällä liian arkaluontoisina pidettyjä teemoja. (Heikkilä-Halttunen 2003, 69.)  

Kirjailija Tuula Korolaisen (2001, 253–332) toimittama Kirjaseikkailu – Lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden opas on teemoittanut nykypäivän nuortenkirjallisuutta seuraavalla tavalla: 1) 

kirjat, joissa perhesuhteet ovat keskiössä, 2) kiusaajista ja kiusatuista kertovat kirjat, 3) 

urheiluaiheiset kirjat, 4) murrosiästä kertovat kirjat, 5) seurustelusta ja seksistä kertovat kirjat, 6) 

päihteiden käytöstä kertovat kirjat, 7) erilaisista sairauksista, erityisesti syömishäiriöstä kertovat 

kirjat, 8) kuolema-teeman ympärille rakentuneet kirjat, 9) sota-aiheiset kirjat sekä 10) filosofiset ja 

ideologiset kirjat. Huomionarvoista tässä on se, että nuoren ollessa niin sanotussa kirjojen 

ahmimisvaiheessa, hän usein myös ikään kuin jämähtää lukemaan tietyn tyyppisiä kirjoja jopa 

hyvinkin pitkiksi ajoiksi. Näin ollen myös sankarihahmot, joista imetään vaikutteita, säilyvät usein 

pitkiäkin aikoja hyvin samankaltaisina.  
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Nuortenromaaneista suurin osa on aikuistumiskertomuksia, kuten esimerkiksi Tuula 

Kallioniemen Kuka rakastaa Ruusua? (1997). Tästä johtuen kirjojen päähenkilö ja hänen 

maailmansa pysyvät ehjinä, vaikka päähenkilö kohtaakin kirjoissa usein monenlaisia vaikeuksia ja 

kasvunpaikkoja. Viime vuosien romaanien kantavia teemoja ja ongelmia ovat olleet muun muassa 

hyvä äitiys, ydinperheen roolimallit, perheen vastuukysymykset ja päähenkilön suhde 

isovanhempiinsa. Koulu kuvauskohteena on vähitellen väistynyt ihmissuhteiden kuvauksen tieltä. 

(Grünn 2003, 287.) 

Grünn (2003, 288–289) kuvailee artikkelissaan Uusin nuorisokirjallisuus muutamien viime 

vuosikymmenien aikana ilmestyneiden nuortenkirjojen ihmissuhdekoukeroita ja aikuistumiseen 

liittyviä vaikeuksia. Muun muassa Timo Parvelan esikoisteoksessa Poika (1989) aikuiset koetaan 

paikoilleen jääneinä, konservatiivisina ja suvaitsemattomina. Ainoastaan vanhukset toimivat 

poikkeuksena: vain heistä nuori saattaa löytää kaipaamaansa lohtua ja avarakatseisuutta. Grünn 

nostaa artikkelissaan esiin myös monia nuortenkirjojen päähenkilöitä, jotka joutuvat kasvamaan ja 

itsenäistymään alkoholismin ja piittaamattomuuden keskellä. 

3.4  Nuortenkirjallisuuden alalajeja 

Tytöt ovat perinteisesti lukeneet eri kirjoja kuin pojat. Kirjat ovat poikenneet toisistaan muun 

muassa teeman ja henkilöhahmojen osalta. 1990-luvun alkupuolella oli vielä tilanne, jolloin 

useammin kuvattiin rooliaan ja identiteettiään etsivää poikaa. Nykyisin nuortenkirjallisuudessa 

kuvataan kuitenkin yleisimmin tyttöjä. (Huhtala 2006, 12.) 

Tutkimuksessamme tarkastelemme sekä tytöille että pojille suunnattua kirjallisuutta. 

Seuraavaksi esittelemme joitain tyttö- ja poikakirjallisuudelle ominaisimpia piirteitä. Lisäksi 

mielestämme on paikallaan lausua muutamia sanoja sarjakirjallisuudesta, koska se on perinteisesti 

ollut merkittävä nuortenkirjallisuuden muoto.  

3.4.1 Tyttökirjallisuus 

Tyttöromaani lajina on syntynyt 1800-luvun puolivälissä. Tyttöromaanin kirjasta on tehnyt se, että 

siinä on tyttö päähenkilönä ja aiheet ovat tyttöjä kiinnostavia. Esimerkkeinä Kuivasmäki & 

Heiskanen-Mäkelä (1990, 80) mainitsevat kodin, seurapiirit ja hyväntekeväisyyden. Myös Rättyä 

(1997, 10) tuo tytöille suunnatun sarjakirjallisuuden tyypillisinä tapahtumaympäristöinä esille 

kodin ja koulumaailman, tästä erityisenä esimerkkinä sisäoppilaitokset. Boel West on Rättyän 

(2007, 167) mukaan luonnehtinut tyttökirjallisuuden tunnuspiirteitä seuraavasti: ensinnäkin 
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tyttökirjat ovat naisten kirjoittamia ja suunnattu tytöille, päähenkilöinään tytöt ja nuoret naiset. 

West tuo esille myös sen, miten kirjoissa tuodaan esille naisnäkökulma. Rakenteeltaan 

tyttöromaanit ovat olleet perinteisesti tapahtuma- tai juoniromaaneja (Kuivasmäki & Heiskanen-

Mäkelä 1990, 80).  

Heikkilä-Halttunen (2001, 223–224) on todennut klassiselle tyttökirjallisuudelle tyypillisenä 

piirteenä olevan tietynlaisen ihanteellisuuden, myös sankaritar itse on ”hyveellinen ja romanttisesti 

virittäytynyt”. Tosin nykyajan sankarittarelta vaaditaan myös tietynlaista jämäkkyyttä, kuten 

esimerkiksi Anni Polvan kirjojen päähenkilöltä Tiinalta. Elämän laitapuolen ongelmat eivät 

kosketa päähenkilöä suoraan, vaan yleensä sivuhenkilöiden kautta. Tyttökuvauksen 2000-luvun 

alun trendin ääripäät Heikkilä-Halttunen on tiivistänyt seuraavasti:  

Kallioniemi (esim. Kuka rakastaa Ruusua? 1997) hahmottaa 12-vuotiaan tytön orastavan 

naiseuden tuntemuksia huumorin keinoin siinä missä Vuorion (Jonakin toisena päivänä, 1994) 13-

vuotiaan Hannan seksuaaliseen kehitykseen kuuluu myös häpeän tuntoja ja intiimiä itsetutkiskelua. 

(Heikkilä-Halttunen 2001, 224.) 

Erona klassiseen tyttökirjallisuuteen, nykytyttökirjoissa on mukana myös kapinaa. ”Kapina 

kohdistuu nykytyttökirjassa naisen roolia ja nykynaisen kuvaa kohtaan, joka korostaa itsenäisyyttä, 

naisellisuutta, kauneutta ja pinnallisuutta.” (Rättyä 2007, 172.) Rättyä (2007, 172) tarjoaakin tätä 

kapinallisten tyttöhahmojen nousua osaltaan syynä tyttökirjallisuuden suosion uuteen kasvuun. 

3.4.2 Poikakirjallisuus 

Poikakirjallisuus vastaavasti määritellään tarkoittamaan kirjallisuutta, jossa päähenkilönä on poika 

tai aihepiirit koskettelevat poikien oletettuja kiinnostuksen kohteita kuten erilaisia seikkailuja. 

Myös poikaromaani on lajina syntynyt 1800-luvun loppupuoliskolla. (Kuivasmäki & Heiskanen-

Mäkelä 1990, 81.) Klassisen poikakirjallisuuden perusteemat seikkailu ja toiminnallisuus ovat 

edelleen voimissaan. Reippaat pikku salapoliisit selvittävät arvoituksia ja oppivat siinä samalla 

tärkeitä asioita esimerkiksi ystävyydestä ja rehellisyydestä. Toisaalta uudemmissa nuortenkirjoissa 

on esitelty myös pohdiskelevampi poikapäähenkilötyyppi. Jukka Parkkinen on onnistunut 

erityisesti Osku-kirjoissaan yhdistämään poikakirjaklassikoista tutun sankarityypin laajempiin 

toimijarooleihin. Oskulta onnistuvat sekä ulkoilma-aktiviteetit että kotityöt. Täten myös 

sukupuoliroolit ovat muokkautuneet väljemmiksi. (Heikkilä-Halttunen 2001, 224–225.) 

Nykypäivänä tällainen kahtiajako tuntuu enimmäkseen vanhanaikaiselta ja pätee 

enemmänkin perinteisempään nuorisokirjallisuuteen. Miten selvästi tämän ajan nuorisokirjallisuus 

on jaoteltavissa tyttö- ja poikakirjallisuuteen? Sukupuoliroolikäsitysten muuttuessa ja niiden 
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ainakin tiedostetun merkityksen vähentyessä tyttö- ja poikakirjallisuuden leimat eivät enää 

välttämättä ole yhtä silmiinpistävää. Esimerkiksi seikkailu- ja salapoliisikirjoja lukevat tytöt siinä 

missä pojatkin. Pojat tosin välttelevät kaikkea tyttökirjallisuuteen viittaavaa (Kylmämetsä-Kiiski 

1995, 214). Poikien lukemisharrastus on muutoinkin vähäisempää kuin tyttöjen (Saarinen ja 

Korkiakangas 2009, 213). Tästä on seurannut, että erityisesti pojille suunnattua kirjallisuutta on 

yritetty tuottaa enemmän. Heikkilä-Halttunen (2001, 224) on sitä mieltä, että nykyisin 

nuortenkirjojen poikapäähenkilöt ovat kiinnostavampia kuin tyttöpäähenkilöt. Ehkä tämä voisi 

osaltaan olla lääkkeenä poikien lukuinnostuksen ja -harrastuksen lisäämiseksi.  

3.4.3 Sarjakirjallisuus 

Nuortenkirjallisuudelle on ominaista myös, se että kirjailijat kirjoittavat teoksiaan sarjamuotoon. 

Rättyän (1997, 7–9) mukaan sarjakirjoiksi määritellään sellaiset kirjat, joiden päähenkilöt pysyvät 

samoina kirjasta toiseen eivätkä välttämättä edes juuri vanhene sarjan jatkuessa pitkäänkin. 

Monissa tyttö- ja poikakirjoissa kuvataan olennaisena osana päähenkilön kehitystä ja kasvua. 

Tällaisia kirjoja voidaankin kutsua jatkokirjoiksi erotuksena sarjakirjoista. Sarjakirjat eroavatkin 

varsinaisista jatkosarjoista erityisesti siten, että päähenkilöiden kehityskaari puuttuu ja lisäksi 

kirjojen juonet kulkevat monesti ennalta tuttuja reittejä. Nämä sarjakirjat ovat kuitenkin vuodesta 

toiseen suosituimpia nuorten lukijoiden keskuudessa. Nuortenkirjallisuudessa kirjasarjat ovat 

huomattavasti yleisempiä kuin aikuisille suunnatussa kirjallisuudessa. Jossain tapauksissa 

kirjasarjat saattavat venyä jopa monta kymmentä kirjaa käsittäviksi, ja samaa sarjaa olevia kirjoja 

saattaa ilmestyä monella eri vuosikymmenellä.  

Mikä sarjakirjallisuudessa sitten viehättää nuoria lukijoita? Yhtenä sarjakirjojen suosion 

syynä voisi olla niiden kaavamainen turvallisuus. Sarjakirjoja lukiessaan nuori voi tuntea olevansa 

turvassa tuttujen henkilöhahmojen parissa, ja myös tuntea itsensä älykkääksi lukijaksi arvaillessaan 

juonen kehityssuuntia. Esimerkiksi murrosikäisen nuoren elämässä tapahtuu usein niin paljon 

muutoksia, että on lohduttavaa huomata, kuinka edes jokin asia säilyy muuttumattomana vuodesta 

toiseen – tutut henkilöt ja tutut juonikuviot tutussa kirjasarjassa.  
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4  TUTKIMUKSEMME 
KIRJALLISUUSTIETEELLISET 
LÄHTÖKOHDAT 

4.1 Mitä kirjallisuus on? 

Kirjallisuudentutkija Terry Eagleton (1991, 9–17) aloittaa määritelmänsä 

kirjallisuudentutkimuksesta esittämällä perustavaa laatua olevan kysymyksen: Mitä kirjallisuus 

on? Hänen mukaansa ei voida esitellä kirjallisuudentutkimusta, jollei ensin määritellä, mitä itse 

kirjallisuus on. Hän itse esittää, että kirjallisuutta voidaan määritellä esimerkiksi niin, että se on 

”mielikuvitukseen perustuvaa kirjoittamista, fiktiota eli kirjoitusta, joka ei ole kirjaimellisesti 

totta”. Tämä on kuitenkin kyseenalainen määritelmä, koska erottelu fiktion ja faktan välillä on aina 

ongelmallista. Erottelun ongelmallisuuden vuoksi Eagleton esittää kirjallisuudesta toisenlaisen 

määritelmän, ajatuksen siitä, että kirjallisuus onkin tekstiä, jossa käytetään kieltä erityisillä 

tavoilla. Hänen mukaansa kirjallisuus ”muuntaa tavallista kieltä ja tekee siitä intensiivisempää, 

järjestelmällisesti arkipuheesta poikkeavaa”. Toisaalta taas tämäkin määritelmä ontuu, koska 

tekstin totuudellisuudella yksinkertaisesti on merkitystä tekstiä luettaessa. Tästä kaikesta voisikin 

tehdä päätelmän, että kirjallisuutta ei kannatakaan määritellä sen luonteen perusteella, vaan 

enemmän sen perusteella, miten joku sitä päättää lukea. 

Yhdeksi määritelmäksi Eagleton (1991, 19–25) ehdottaa, että kirjallisuus olisi korkealle 

arvostettua kirjoitusta. Tämä voisikin olla melko pätevä määritelmä, mutta toisaalta se poistaa sen 

mahdollisuuden, että kirjallisuus olisi aina objektiivista. Kirjallisuutta ei siis pysty tarkastelemaan 

objektiivisena kategoriana, mutta myöskään ei voida sortua ajattelemaan kirjallisuutta jonain, joka 

voi muuttua milloin vain ja miten vain, pelkästään, koska joku taho niin päättää. Loppuen lopuksi 

voitaisiin tehdä päätelmä, että kirjallisuuden määritelmä rakentuu arvostelmille, jotka ovat 

historiallisesti muuttuvia.  
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4.2  Miten kirjallisuutta tutkitaan? 

Kirjallisuudentutkimus kuuluu humanistisiin tieteisiin, joten sen tehtävänä on tutkia ihmiseen 

liittyviä ilmiöitä. Päämääränä humanistisilla tieteillä on ihmisen sisäisen todellisuuden esiin 

kaivaminen sekä ihmisen mahdollisuuksien ja rajojen tunnetuksi tekeminen. Näiden tehtävien 

tulisi toteutua myös kirjallisuudentutkimuksen kohdalla. Kirjallisuudentutkija Maria Liisa Nevalan 

(1989, 7–8) mukaan kirjallisuudentutkimuksella on ensiarvoisen tärkeä asema erityisesti ihmisen 

henkisen kapasiteetin tutkimisessa ja sen löytämisessä, miten ihmisen henkisyydestä löydetään se 

voima, jolla voidaan edesauttaa maailman säilyttämistä vastavoimana maailman tuhoamiselle. 

Nevalan määritelmän mukaan kirjallisuudentutkija ei vain luo kuvaa oman aikansa kirjallisuudesta 

vaan myös välittää tietoa kaikkina aikoina vaikuttaneista inhimillisen toiminnan muodoista, jotka 

auttavat ja ovat auttaneet ihmiskuntaa säilymään. Kirjallisuutta tutkittaessa ja tulkittaessa on myös 

tärkeää muistaa, että kirjallisuus ei ole koskaan vain kuva menneestä vaan, että se kertoo myös 

nykyhetkestä.  

Nevalan (1989, 8) mukaan kirjallisuudentutkimuksen tehtävänä ei ole niinkään välittää 

omakohtaisia näkemyksiä kaunokirjallisuudesta, vaan jopa ratkaista erilaisia ongelmia. Tämän 

tehtävän suorittamiseen kirjallisuudentutkija tarvitsee metodia, tiettyä tapaa lähestyä tutkittavaa 

asiaa ja ongelmaa. Yksi metodi puolestaan nostaa esiin aina teoksesta vain yhden osa-alueen tai 

merkitystason, joten näin päästään tutkimaan teosta mahdollisimman syvällisesti ja monitasoisesti. 

Nevala toteaa myös, että kirjallisuudentutkimukseen on syytä paneutua sekä tunteella että älyn 

tasolla. Tällä hän viittaa siihen, että vaikka kaunokirjallista teosta lähestyttäisiin tutkimusmielessä, 

se on samalla aina myös taideteos. Vaikka teosta lukisikin tutkijan näkökulmasta, ei ole väärin 

kokea teos myös emotionaalisella tasolla. 

Kirjallisuudentutkimusta on lähestytty eri näkökulmista. Biografisen tutkimuksen keskiössä 

on kirjailijan psykologia ja biologia (Koskela & Rojola 1997, 17). Formalistisen 

kirjallisuudentutkimuksen lähtökohtana on kielen muoto sellaisenaan sisällön ollessa alisteinen 

muodolle (Eagleton 1991, 11). Fenomenologisessa kirjallisuudentutkimuksessa tekstiä luetaan 

irrallisena ympäröivästä todellisuudesta, vaikka teksti huomioidaankin kirjailijan tietoisuuden 

ilmentäjänä (Eagleton 1991, 72). Ajan mittaan kirjallisuudentutkimuksen suunta on kuitenkin 

kääntynyt yhä enenevässä määrin lukemiseen ja lukijan rooliin. Kirjallisuusteoreetikko Roland 

Barthes on jo vuonna 1968 ilmestyneessä esseessään Tekijän kuolema, käsitellyt kirjailijan 

syrjäyttämistä. Barthes (1993) on kirjoittanut erityisesti tilanteesta, jossa kirjailija lähtee 

tekstissään symboliselle tielle. Tällöin lukijan ajatuksille annetaan väistämättä suurempi tila, ja 

teksti alkaa elää omaa elämäänsä tulkinnoissa. Suunnattaessa tutkimusta lukijaan, keskeiseen 
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osaan nousevat erilaiset merkityksen muodostumiseen ja tekstin ja lukijan vuorovaikutukseen 

liittyvät kysymykset (Koskela & Rojola 1997, 100). 

Lukijaan keskittyvien tutkimussuuntauksien sisällä on paljon erilaisia näkemyksiä siitä 

millaisena lukija nähdään. Lukijalla saatetaan tarkoittaa konkreettista henkilöä, jonka lukuprosessi 

on tutkimuksen kohteena (Koskela & Rojola 1997, 101). Toisaalta lukijana voidaan pitää myös 

tekstin sisäistä lukijaa, viestin vastaanottajaa, jolle kirjailija suuntaa tekstin (Emt. 58). Yksi 

fenomenologian merkittävimmistä ajatuksista kirjallisuudentutkimuksen kannalta on ajatus siitä, 

miten tekstistä ei tule kirjallista teosta ennen kuin se luetaan. Koska fenomenologia kiistää 

mahdollisuutemme saavuttaa ulkoista todellisuutta sellaisenaan, me emme voi saada suoraa tietoa 

todellisuudesta, vaan ”tietoisuutemme on aina tietoisuutta jostakin”. Tällöin myös tekstin lukija 

muodostaa merkityksen oman tietoisuutensa varassa ja tätä kautta kirjallisuudentutkimukseen 

juurtui ajatus inhimillisestä subjektista. Teksti on toki objektina olemassa ilman lukijaakin, mutta 

vasta lukija konkretisoi sen. (Koskela & Rojola 1997, 101.)  

Saksalaisesta hermeneutiikasta nousi 1900-luvun loppupuolella uusi kehityssuunta, niin 

sanottu reseptioestetiikka eli reseptioteoria. Reseptioteorian kehittäjä Hans Robert Jauss korostaa 

eri osapuolten merkitystä kirjallisessa viestinnässä. Nämä osapuolet ovat kirjallisuuden traditiot, 

lukijat ja teos itse. Teoksen ymmärtämistä ohjaa lukijan odotushorisontti, joka on historiallisesti ja 

yksilön tasolla eri aikoina erilainen. (Alanko 2003, 228.) Reseptioteoria nostaa esiin lukijan 

merkityksen kirjallisuudessa. Se tunnustaa tosiasian, että ilman lukijaa kirjallista tekstiä ei olisi 

lainkaan olemassa. Reseptioteoria alkoi myös kiinnittää huomiota itse lukutapahtumaan. (Eagleton 

1991, 88–89.)  

Tekstin ja lukijan kohtaaminen on aina ainutkertainen tapahtuma, johon vaikuttavat lukuisat 

tekijät. Muun muassa saksalainen filosofi Hans-Georg Gadamer tuo esille lukijan kulttuuristen ja 

historiallisten taustojen vaikutuksen teosten tulkintaan ja merkitysten muodostamiseen (Korsisaari 

2003, 296). Kulttuurintutkija Mikko Lehtonen (1998, 214–215) on Lawrence Grossbergin 

artikulaatioteorian pohjalta kehittänyt kaavion, jossa hän esittelee tulkintaan vaikuttavia eri tasoja. 

Näitä tasoja ovat teksti, konteksti sekä kulttuuriset käytännöt. Tekstin tasolla merkityksen 

muodostumiseen vaikuttavat tarinaan ja kerrontaan liittyvät erilaiset tekijät kuten kielelliset ja 

tekstuaaliset konventiot. Kontekstin tasolla merkityksellisiksi nousevat aikaan ja paikkaan liittyvät 

tilannesidonnaiset tekijät sekä esimerkiksi tekstin funktio ja genre. Kulttuuristen käytäntöjen 

tasolla keskiöön nousee toisaalta lukijaan liittyvät subjektiasemat ja toisaalta laajemmat kulttuuriin 

liittyvät asetelmat, jotka määrittävät esimerkiksi keskustaan tai marginaaliin sijoittumisen. 

Artikulaatioteorian peruskysymys kiteytyy siihen, kuinka nämä eri tasot niveltyvät toisiinsa 

lukutapahtumassa.  
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Tutkimuksessamme nojaudumme reseptioteorian käsityksiin odotushorisontin 

merkityksellisyydestä tekstin tulkinnan ja vaikuttavuuden kannalta. Tutkimuksessamme 

korostamme lukijan osuutta tekstin merkityksen muodostumiseen ja vaikuttavuuteen.  

4.3 Teema ja näkökulma 

Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteistöön kuuluu teeman käsite. Teemalla tarkoitetaan teoksen 

perusajatusta, joka ikään kuin tiivistää teoksen olennaisimman. Motiivia ja aihetta käytetään usein 

jokseenkin samassa merkityksessä kuin teemaa. Motiivin tosin katsotaan olevan pienempi yksikkö, 

joka ei vielä hahmota kokonaisideaa. Teeman ja aiheen välinen ero kiteytyy tulkinnan 

merkitykseen. Aihe voidaan löytää suoraan teoksesta, teeman löytääkseen täytyy tekstiä tulkita ja 

etsiä merkityksiä. (Hosiaisluoma 2003, 28, 914–915.) Rättyä (2007, 24–25) on esittänyt mallin 

teemasta kohtauspaikkana. Hänen mukaansa teema on tekstin maailman, tekstin ulkopuolisen 

maailman ja lukijan huomioiden kohtauspaikka. Teema siis muodostuu lukijan subjektiivisuudesta, 

tekstin ulkopuolisista konteksteista sekä toisaalta myös kyseiseen tekstiin sisältyvistä erilaisista 

rakenteista ja tematiikasta yleensä.  

Näkökulman käsitteellä tarkoitetaan sitä näkökulmaa, mistä kertomusta tarkastellaan. 

Synonyymina näkökulmalle voidaan käyttää myös perspektiiviä. Läheisesti näkökulman 

käsitteeseen liittyy myös kertojan käsite. Näkökulman on mahdollista muuttua teoksen aikana, ja 

sama kertoja voi kertoa tarinaa eri henkilöiden näkökulmasta. (Hosiaisluoma 2003, 646–647.) 

Näkökulman käsite nousee huomionarvoiseksi tutkiessamme identiteetin kuvausta. Riippuen 

näkökulmasta, identiteetin kuvaus saattaa olla erilaista. Ulkopuolisesta näkökulmasta 

lähestyttäessä henkilön oman sisäisen kokemuksen kuvaaminen jää vähemmälle, kun taas 

näkökulman ollessa henkilön sisäistä maailmaa avaava, identiteettikin näyttäytyy eri tavalla. 

4.4  Henkilöhahmon tutkimuksesta 

Identiteettitutkimus on ollut pinnalla kirjallisuuden tutkimuksessa. Kirjallisuudentutkijat Pirjo 

Lyytikäinen ja Päivi Tonteri (2003, 7) ovat todenneet, että ”Kirjailijoiden tuottamat identiteetin 

esitykset yhtä aikaa toistavat, kommentoivat ja luovat käsityksiä ihmisenä olemisesta ja ihmisen 

identiteetin rakennuspalikoista”.   

Kirjallisuudessa esiintyviin henkilöhahmoihin voidaan suhtautua monin eri tavoin. Toiset 

pitävät henkilöhahmoa tiukasti alisteisena tarinalle, toisten mielikuvissa henkilöhahmot alkavat 

elää omaa elämäänsä ja muuttuvat todellisten ihmisten kaltaisiksi. Joissain tapauksissa kirjojen 
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henkilöt muuttuvat lähestulkoon ystäviksi ja heidän elämäänsä ja kohtaloaan seuraa jännittäen ja 

lopulta kirjan tai kirjasarjan loppuessa heidät hyvästelee haikeana. Kun lähestytään henkilöhahmoa 

tutkimuksen näkökulmasta, pitää ottaa huomioon erilaiset lähtökohdat, joista hahmoja tarkastelee. 

Näitä huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi oma tulkinta henkilöhahmojen 

todellisenkaltaisuudesta, voiko hahmoa tulkittaessa kertomuksen jättämien aukkojen 

paikkaamiseen käyttää omaa kokemustaan maailmasta ja ihmisistä. Tai voiko henkilöhahmoa 

yksinkertaistaa tiettyjen roolien ja määritelmien edustajaksi redusoimalla eli pelkistämällä 

monipuolinen hahmo toteuttamaan kirjallisuusteoreettista tehtävää? (Kantokorpi, Lyytikäinen & 

Viikari 1998, 117.) Joka tapauksessa selvää on, että lukiessaan kirjaa lukija kokoaa mieleensä 

kuvan henkilöhahmosta monien eri vihjeiden perusteella. Kirjallisuuden henkilöhahmot voivat 

näin ollen olla hyvinkin monitasoisia konstruktioita. (Tonteri 2003, 11.) 

Henkilöhahmoihin keskittyvässä tutkimuksessa olennaista on henkilöhahmojen 

rekonstruointi tekstistä vihjeiden avulla. Kirjallisuudentutkijat Roland Barthes ja Seymour 

Chatman ovat molemmat esitelleet omat näkökulmansa näiden vihjeiden keräilystä ja niiden 

merkityksestä. Barthes pitää tällaista viitteiden kokoamista synonyymina lukutapahtumalle 

itselleen. Koko lukutapahtuma on yhtä suurta nimeämisprosessia, jossa lukija pyrkii rakentamaan 

merkityksistä oman kokonaisuutensa. Chatman sen sijaan tarkentaa nimeämisprosessin koskemaan 

lähinnä henkilöhahmon piirteitä, jotka taas laajemmin voidaan nähdä metaforisina. (Rimmon-

Kenan 1991, 49.) Tällaiseen tekstistä poimittujen vihjeiden avulla tapahtuvaan piirteiden 

abstrahointiin liittyy paljon yleistystä. Henkilöhahmon rakentumista voidaan ajatella erilaisten 

vihjeiden kategorisoimisena. Erilaiset samaa teemaa koskettavat tapahtumat on mahdollista 

niputtaa yhteen, jolloin ne muodostavat yleistyksen henkilöhahmon jostain tietystä piirteestä. 

(Rimmon-Kenan 1991, 50.)  

Ainekset henkilöhahmojen rakentumiseen voidaan antaa erilaisissa muodoissa. Jos tekstin 

arvovaltaisin ääni nimeää henkilöhahmon piirteitä, sitä kutsutaan suoraksi luonnehdinnaksi. 

Tällaista suoran luonnehdinnan avulla saatua tietoa voidaan pitää luotettavana henkilöhahmon 

kuvailuna. Sen sijaan, jos henkilöhahmon määrittely tapahtuu jonkin toisen henkilöhahmon 

toimesta, ei luonnehdinta sisällä kovinkaan luotettavaa tietoa esitellystä henkilöhahmosta. 

(Rimmon-Kenan 1991, 78.) Suora esittäminen kirjallisuudessa on kuitenkin vähentynyt samalla, 

kun lukijan aktiivista roolia on ruvettu korostamaan yhä enenevässä määrin. Painopiste on siirtynyt 

epäsuoraan esittämiseen, joka on enemmänkin nimenomaan erilaisten vihjeiden poimimista 

tekstistä.  

Epäsuoran esittämisen välineinä voidaan käyttää useita erilaisia tapoja. Ensinnäkin 

toiminnan kautta voidaan tuoda henkilöhahmon luonteenpiirteitä esille. Sekä henkilöhahmon 
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tavanomaiset että myös ainutkertaiset teot kertovat oman osansa henkilöhahmon luonteesta. 

Teoilla saattaa olla myös syvempi symbolinen merkitys tai sitten ei. (Emt. 79–81.) Myös henkilön 

puhe osaltaan luo kuvaa henkilöhahmosta. Ensinnäkin yksinkertaisesti henkilön puhetyyli ja 

sanavalinnat kuvaavat joissain tapauksissa tietynlaisia stereotypioita esimerkiksi eri 

yhteískuntaluokkien edustajista. Toisaalta ei pelkästään se, miten sanotaan, vaan myös se, mitä 

sanotaan, kertoo paljon henkilöhahmosta. (Emt. 82.) Myös henkilöhahmon ulkoisella olemuksella 

ja hänen fyysisellä ympäristöllään voidaan ajatella olevan yhtäläisyyksiä henkilön 

luonteenpiirteiden ja sisäisen olemuksen kanssa (Emt. 85–86).  

Kuten mainittu, henkilöhahmojen tutkimuksessa on huomioitava, millaiseksi henkilöhahmon 

käsite tulkitaan. Kirjalliseen hahmoon voidaan suhtautua eri tavoin. Mudrick on Rimmon-Kenanin 

(1991, 43) mukaan luokitellut erilaiset näkökannat nykyään vallalla olevaan puristiseen ja 

väistyvään realistiseen näkemykseen. Puristisen näkemyksen mukaan henkilöhahmot ovat 

olemassa vain sen verran kuin heitä teoksessa kuvaillaan ja he ovat osa kuvia ja tapahtumia. 

Realistisen näkemyksen mukaan henkilöhahmoja voidaan rakentaa ja tulkita tekstin ohi, jolloin 

hahmojen kehittymistä analysoitaessa katsotaan voitavan käyttää tosielämästä tuttuja psykologisia 

säännönmukaisuuksia. Rimmon-Kenan (1991, 45) esittää kuitenkin vaihtoehdon näin jyrkälle 

kahtiajaolle: henkilöhahmo tekstin osana ei ole siitä irrotettavissa, mutta toisaalta henkilöhahmo on 

rakennettu olemassa olevan ihmiskäsityksen mukaan, joten yhteys tosimaailmaan on kuitenkin 

kiinteä. Omassa tutkimuksessamme tukeudumme Rimmon-Kenanin näkemykseen 

henkilöhahmojen tulkinnasta, koska yhdymme hänen ajatukseensa henkilöhahmojen tulkinnasta 

tiettyjen tosielämän lainalaisuuksien perusteella.   
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5 IDENTITEETTI JA KEHITYS 

5.1  Mikä on identiteetti? 

Identiteetti voidaan ymmärtää eri tavoin. Kulttuurintutkija Stuart Hall (2002, 21) on erottanut 

kolme erilaista käsitystä identiteetistä. Ensimmäiseksi hän esittelee valistuksen subjektin, jolloin 

identiteetti käsitettiin minän keskukseksi, joka oli olemassa ihmisen syntymästä lähtien. Tämän 

identiteetin ymmärrettiin rakentuvan muuttumattoman ytimen ympärille, jolloin persoonallisuus oli 

siis vakaa ja pysyvä. Tämä keskus kyllä kasvoi ja kehittyi, mutta olemukseltaan se kuitenkin pysyi 

samana. Tämän perimmäisen ytimen määrittävät tekijät tulivat ihmisen ulkopuolelta. Esimerkiksi 

yhteiskuntaluokka määritti voimakkaasti ihmisen identiteettiä. (Kurikka 1995, 5.)  

Toisena on sosiologinen subjektikäsitys, jonka mukaan subjektilla on edelleen yksi ydin. 

Tämä ydin kuitenkin muovautuu jatkuvasti suhteessa ympäröiviin kulttuurisiin maailmoihin. 

Identiteetin voidaankin ajatella myös olevan eräänlainen rajapinta ihmisen yksityisen maailman ja 

ulkopuolisen maailman välillä. Ihminen peilaa itseään ulkopuolisessa maailmassa esiintyviin 

malleihin ja samalla kun ihminen sisäistää näitä malleja, hän myös rakentaa omaa itseään erilaisten 

mallien mukaan. Samalla, kun ihminen rakentaa omaa minuuttaan, hän myös liittää omaa itseään 

ulkopuoliseen maailmaan ja sen rakenteisiin. (Hall 2002, 22). Identiteetti näin ollen rakentuukin 

sekä yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti että psykologisesti. Tällainen individualistisempi 

ajattelumalli olikin tyypillistä modernille ajalle. (Kurikka 1995, 5).  

Kun on hyväksytty ajatus siitä, että identiteetti rakentuu vuorovaikutuksessa ympäröivän 

maailman kanssa ja että identiteetti myös vastavuoroisesti liittää ihmisen osaksi maailmaa, 

joudutaan huomioimaan myös maailman muuttuminen. Kolmanneksi Hall esitteleekin 

postmodernin subjektin. Koska subjektit ja sosiaaliset maailmat liikkuvat ja muuttuvat yhä 

enemmän, ihmisellä on paljon enemmän vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia muodostaa omaa 

identiteettiään. Toisaalta nopeat ja pysyvät muutokset aiheuttavat identiteetin pirstoutumista ja 

täten on mahdotonta rakentaa yhtä yhtenäistä ja eheää identiteettiä, joka pysyisi ajasta ja paikasta 

riippumatta samana. Yhden ihmisenkin sisällä on useampia erilaisia identiteettejä ja Hall toteaakin, 

että ”[T]äysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen identiteetti on fantasiaa.” 

(Hall 2002, 22–23.) Kurikka (1995, 5) on todennut tyypillisenä piirteenä postmoderniin 
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identiteettiin liittyen kysymyksen feministisestä näkemyksestä. Aikaisemmin identiteettiin on 

liitetty vahva patriarkalismi, josta postmodernina aikana ollaan kuitenkin luopumassa. 

Edellä esitetyn valossa onkin perusteltua todeta, että käsitys identiteetistä on monimuotoinen 

ja muuttuva. Ei siis voida määrittää vain yhtä tiettyä lopullista määritelmää, vaan on hyväksyttävä 

postmodernille ajalle tyypillinen käsitys muuttuvuudesta jo pelkästään identiteetin käsitteen 

suhteen. Olemme tutkimuksessamme päätyneet käyttämään Hallin määritelmää postmoderneista, 

muuttuvista identiteeteistä. Hall tarkentaa vielä omaa määritelmäänsä: 

Käytän identiteettiä viittaamaan siihen kohtauspaikkaan, siihen saumaan tai 
sulkeumaan (suture), joka liittää yhteen sekä ne diskurssit ja käytännöt, jotka 
pyrkivät kutsumaan (interpelloimaan) meitä eli puhumaan tai puhuttelemaan 
meitä ja kutsumaan meidät tietylle paikalle erityisten diskurssien sosiaalisina 
subjekteina, että toisaalta taas ne prosessit, jotka rakentavat meidät puhuviksi 
subjekteiksi. (Hall 2002, 253.) 

5.2  Postmodernin ajan vaikutus identiteettien rakentumiseen 

Kuten jo aiemmin Hallin todetaan kirjoittaneen, postmodernille identiteetille tyypillistä on se, että 

ei ole olemassa vain yhtä identiteettiä, vaan identiteettejä on useita ja ne ovat ajassa ja paikassa 

muuttuvia. Sosiologi Zygmunt Bauman on tutkinut paljon postmodernin käsitettä. Postmodernia 

aikaa hän kuvaa seuraavasti: 

Postmodernilla tarkoitetaan lupaa tehdä mitä mieleen juolahtaa, ja kehoitusta 
olla ottamatta liian vakavasti mitään, mitä joku tekee. Sillä tarkoitetaan vauhtia, 
jolla asiat muuttuvat, ja mielentilojen pikaista vaihtumista niin, ettei 
ajatuspinttymiä ehdi syntyä. Sillä tarkoitetaan huomion keskittämistä 
samanaikaisesti kaikkialle niin, ettei mitään tarkastella liian pitkään eikä liian 
tarkasti. – – Postmodernilla tarkoitetaan riemukasta vapautta tavoitella kaikkea, 
sillä tarkoitetaan mieltä askarruttavaa epävarmuutta siitä, mikä olisi 
tavoittelemisen arvoista ja millä perusteella sitä tulisi tavoitella. (Bauman 1996, 
21.) 

Kun ajattelemme elävämme tällaisessa ajassa, ei ole ihme, ettei pysyvälle ja muuttumattomalle 

identiteetille ole sijaa. Bauman (1996, 22) toteaa postmodernin olevan ennen kaikkea mielentila. 

Tälle mielentilalle ominaista on tarkka itsereflektio ja toisaalta myös tarve kertoa siitä, mitä on 

löytynyt. Jos tällaista ajatusmallia vasten peilaa identiteetin käsitettä, voidaan ajatella sellaisen 

näkökulman korostuvan, jonka mukaan identiteetti määrittää ihmisen maailmaan kuulumista. 

Tämä paikka halutaan määrittää ja sitä toisaalta voidaan myös muuttaa ja muokata tilanteiden 

muuttuessa.  
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Bauman on erottanut modernin ja postmodernin ajan identiteettien rakentajat käyttämällä 

modernista ihmisestä nimitystä pyhiinvaeltaja ja postmodernista nimitystä nomadi. Näille 

molemmille on tyypillistä suhtautua identiteettiin tehtävänä, jota täytyy suorittaa ja valvoa. 

Pyhiinvaeltajilla identiteetti on kuitenkin elämänprojekti, jota ohjaa tietty suunta, jonka he ovat 

valinneet. Heille identiteetti on sidoksissa aikaan ja paikkaan ja se muodostaa loogisen jatkumon. 

Nomadeja sen sijaan ei ohjaa mikään suurempi suunnitelma, vaan he rakentavat identiteettejään 

aina kulloistakin hetkeä varten. (Bauman 1996, 182–183.) 

5.3  Identiteettien kehitys 

Artikkelissaan Monien identiteettien maailmassa Niemi (2007, 10) määrittelee identiteetin olevan 

ihmisen käsitys omasta itsestään. Identiteettiin liittyvät myös kiinteästi minän suhde ympäristöön 

ja siihen kokonaisuuteen, jonka keskellä elämme. Niemen mukaan tähän suhteeseen kuuluvat 

myös toiset ihmiset, seksuaalisuus, uskonnot ja arvokäsitykset sekä kulttuurin erilaiset ilmentymät 

eri aloilla. Joissain yhteyksissä puhutaan myös identiteetin alalajeista, kuten uskonnollinen, 

poliittinen, etninen tai sukupuolinen identiteetti. Identiteetin kehittyminen on pitkä prosessi, jonka 

aikana lapsi tai nuori omaksuu toimintatapoja, asenteita ja arvoja läheisiltä ihmisiltään.  

Niemen (2007, 10) mukaan aikuiseksi kasvun ja kehityksen kannalta on ensiarvoisen 

tärkeää, että lapsi tai nuori voi kokea pysyvyyttä elämässään. Pysyvyyteen ja jatkuvuuteen liittyy 

toki aina myös kriisin mahdollisuus, koska elämään kuuluvat myös muutokset. Nuoren on 

kohdattava aikuistuessaan paljon epävarmuutta ja ahdistusta, kun olosuhteet - joko odotetusti tai 

odottamatta - muuttuvat.  

Niemi (2007, 15–16) toteaakin, että paineiden ja valintojen maailmassa on vaarana, että 

nuori kasvaa sirpaleiseksi aikuiseksi. Tämä on seurausta siitä, että lapsi tai nuori ei tiedä, kuka hän 

on ja millaiseksi hän haluaisi tulla. Murrosikä on tyypillisesti useimmilla se vaihe, jolloin ihminen 

etsii omaa minuuttaan. Mutta identiteettiä rakennetaan toki myös ennen ja jälkeen murrosiän. 

Niemi asettaa koululaitoksen yhdeksi merkittäväksi tekijäksi lapsen ja nuoren identiteetin 

kehityksessä.  Haasteeksi hän määrittää erityisesti sen, miten tukea identiteetin rakentumista 

sellaiseksi, että se luo turvaa ja myös mahdollisuuden kasvaa ja kehittyä.  

Psykologian professori Markku Ojasen (1994, 31) mukaan minän voidaan laskea koostuvan 

kolmesta eri osasta; identiteetistä, minäkuvasta ja itsetunnosta. Identiteetin katsotaan tarkoittavan 

erityisesti sitä, mihin ryhmään tai yhteisöön ihminen kuuluu. Vaikka ihminen on yksilöllinen, 

hänet voidaan kuitenkin katsoa kuuluvaksi eri ryhmiin. Minäkuvan käsitettä sen sijaan käytetään 
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kuvaamaan ihmisen yksilöllisiä piirteitä ja ominaisuuksia. Itsetunnon käsitteeseen taas 

sisällytetään kuuluvaksi ihmisen minätietoisuus, itsearvostus sekä itsetuntemus.  

Ojasen (1994, 32–33) mukaan ihminen saa jo syntyessään ensimmäisen sosiaalisen 

identiteetin, joka perustuu lapsen ikään, sukupuoleen, vanhempien sosiaaliseen asemaan sekä 

perhesuhteisiin. Lapsi siis edustaa näitä tiettyjä identiteettejä. Myöhemmin identiteettiä muovaa 

esimerkiksi ammatinvalinta. Ojasen määritelmä identiteetistä perustuu näkemykseen, jonka 

mukaan identiteettejä on vain yksi, joka tosin muovautuu ja saattaa myös muuttua ajan kuluessa. 

Ojanen käyttää roolin käsitettä tarkoittaessaan tietyn sosiaalisen aseman tuomien odotusten ja 

vaatimusten kokonaisuutta. Hänen mukaansa rooleja saattaa täten olla yhdellä ihmisellä useita, ja 

se taas selittää erilaisen toiminnan erilaisissa tilanteissa. 

Identiteetti ei ole pelkästään ihmisen sisäinen, vaan se muodostuu vuorovaikutuksessa 

ympäristön kanssa. Identiteetti rakentuu osin myös ulkopuolisen palautteen muokkaamana ja täten 

se sisältääkin sekä ihmisen käsityksen itsestään että toisaalta myös käsityksen siitä, millaisena 

muut hänet näkevät. Identiteetin rakentumiseen liittyykin hyvin vahvasti erilaisiin ryhmiin 

kuuluminen. Ihminen on ainutlaatuinen yksilö, mutta lisäksi myös ryhmän jäsen. (Lähteenmaa & 

Näre 1992, 13.) Lehtosen (1995, 23) mukaan identiteetit ovat lähinnä tarinoita. Niitä ei löydetä 

valmiina, vaan ne tuotetaan, tehdään ja kerrotaan. Identiteetin pohjana ovat muistot, myytit, 

fantasiat ja kertomukset. Näin ollen kaikki identiteetit ovat siis opittuja.  

5.4  Sukupuoli-identiteetti 

Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian tutkija Henna Pirskainen (2006, 94) toteaa sukupuoli-

identiteetin rakentuvan tiedostetun kasvatuksen, itse omaksuttujen identiteetin osasten ja 

ympäristöstä tiedostamatta poimittujen viestien pohjalta. Naistutkija Kirsti Lempiäinen (2003, 

160–161) yhtyy ajatukseen tuotetusta sukupuolesta. Hänen mukaansa ”sukupuoli voidaan 

ymmärtää monin eri tavoin tehtynä, tuotettuna tai esitettynä: järjestelmänä, sopimuksena, 

sukupuolitettuna ruumiillisuutena, sukupuolistavina käytäntöinä, nais- tai miessubjektiuksina, 

performatiivisuutena ja tyylinä”.  

Yksinkertaistaen sukupuoli-identiteetti on sitä, miten näemme itsemme miehenä tai naisena. 

Kuten identiteettikin, niin myös sukupuoli on tilannesidonnainen käsite. Tilanteinen sukupuoli 

syntyy identiteettien tavoin sosiaalisessa tilanteessa rituaalien kautta. Sukupuoli voidaan määrittää 

myös ikään kuin esitykseksi. Lapset sisäistävät käsityksensä sukupuolesta jokapäiväisten 

vuorovaikutustilanteiden kautta. Nämä vuorovaikutustilanteet merkityksellistävät, heijastavat ja 
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ilmaisevat sukupuolta. Lapset kuitenkin myös haastavat sitä, kuinka käsitämme sukupuoli-

identiteetit. (Pirskainen 2006, 94–95.) 

Lähteenmaan ja Näreen (1992, 13) mukaan tyttöjen identiteetin rakentumisen keskeinen 

tekijä on seksuaalisuus, kun taas pojat määritetään enemmän toimintansa kautta. Tytöt ja pojat 

eivät syntyessään ole valmiita sukupuolensa edustajia, vaan kasvu omaan sukupuoleen tapahtuu 

lapsen ja nuoren kehitysympäristössä.  Ensimmäisen kosketuksen sukupuoleensa tyttö tai poika saa 

äitinsä tai ensimmäisen hoitajansa piilotajunnan kautta. Tytön sukupuoli- ja seksuaali-identiteetti 

sekä ruumiillinen omanarvontunne perustuvat tähän varhaiseen vuorovaikutukseen. Ruumiillisen 

ja seksuaalisen minuuden kehittyminen on toisaalta ulkoa tulevien vaikuttimien ja toisaalta 

nuoresta itsestään kumpuavien kokemuksien ja tietojen tallentamis- ja organisoimisprosessi. 

(Huopainen 1992, 37.) 

Perinteisesti kansansaduissa hyvä nainen on ollut nöyrä ja tottelevainen. Hän noudattaa 

miespuolisten läheistensä toivomuksia ja pyyntöjä ja täten hän ei itse päätä omista asioistaan eikä 

vaadi saada toteuttaa omia mielihalujaan. Tällainen naisen autonomian säätely onnistuu 

kontrolloimalla naisen mielihyvää, luovuutta ja aggressiota. (Näre 1992, 26.) Ensimmäiseksi 

tyttöjen poikia varhaisemman sosiaalisen kypsymisen Näre katsoo johtuvan tyttöjen aggressioiden 

ilmaisun ahtaista rajoista, jolloin tytöt oppivat jo varhain aikuismaisen konfliktitilanteiden 

selvittämisen taidon. Tytöt ilmaisevat poikia enemmän epäsuoraa aggressiota, kun taas pojille 

tavanomaisempaa on suorempi verbaalinen ja fyysinen aggressio. (Näre 1992, 27.) 

Näre esittää toisena tyttöjen autonomian kontrollin välineenä seksuaalisuuden ja mielihyvän 

kontrollin. ”Kulttuuri kirjaa moraalinsa (ja kaksinaismoraalinsa) rajat naisen ruumiiseen, ja omassa 

kulttuurissamme tyttöjen itsekontrolli toimii näiden rajojen olennaisena piirtäjänä.” (Näre 1992, 

29.) Tällainen naista rajoittava normatiivinen kontrolli on tyypillistä länsimaisille yhteiskunnille. 

Lisäksi tyttöjen maine rakentuu poikia enemmän heidän seksuaalisuutensa varaan, kun poikien 

maineeseen liittyy huomattavasti vähemmän moraalisia sivumerkityksiä. (Näre 1992, 30.) 

Kolmantena tyttöjen kontrolloimisen välineenä Näre tuo esille luovuuden tukahduttamisen. 

Tyttöjen luovuutta on suunnattu toisista huolehtimiseen ja muutenkin tyttöjen on sopivaa hillitä 

mielikuvitustaan ja haaveitaan, jotta unelmoiminen ei vaikuttaisi arjen sujuvuuteen. Tyttöjen tulee 

toimia vastuurationaalisesti eli ympäristönsä huomioiden, ihmissuhteita ylläpitäen sekä erilaisia 

haittavaikutuksia eliminoiden. Pojille ja miehille on tyypillisempää päämäärärationaalisuus, jolloin 

päämäärään pyritään riskejäkin ottaen ja ympäristöstään kovin suurta huolta kantamatta. (Näre 

1992, 29–30.) 

Sari Näre ja Jaana Lähteenmaa ovat molemmat sosiologeja ja naistutkijoita, jotka osaltaan 

varmasti haluavat työllään ja tekstillään hälventää sukupuolten välisiä eroja ja niihin liittyviä 
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stereotypioita. Tutkijoina kuitenkin näemme, että tällainen stereotypioiden esiinmarssittaminen 

saattaa kuitenkin olla omiaan myös lisäämään asenteellista ajattelua. Pirskainen (2006, 95) 

kirjoittaa sukupuolistereotypioiden olevan uskomuksia naisten ja miesten välisistä eroista, liittyen 

fyysisiin piirteisiin, tyypilliseen käytökseen sekä persoonallisuuden piirteisiin. Hän summaa 

miehiin kohdistuviksi stereotyyppisiksi ominaisuuksiksi muun muassa aggressiivisuuden, 

itsenäisyyden ja järkiperäisyyden. Pirskaisen puheenvuoron valossa voisi siis ajatella Näreen ja 

Lähteenmaan tekstin lähinnä tukevan tämänkaltaista stereotypia-ajattelua.  

5.5 Kulttuurinen identiteetti 

Me kaikki synnymme tiettyyn kulttuuriin, mutta Hallin mukaan tätä kulttuuria ei ole kuitenkaan 

koodattu geeneihimme. Hall (2002, 45) esittelee myös filosofi Roger Scrutonin näkemyksen, jonka 

mukaan ihminen vaistomaisesti tunnistaisi tietyn kansakunnan tai muun tahon kodikseen. Tämän 

näkemyksen Hall kuitenkin tyrmää täysin. Hän esittää, että kulttuurinen identiteetti muodostuu 

representaatioiden perusteella, ei suinkaan niin että samanlaiset piirteet olisivat olemassa jokaisen 

perimässä. (Hall 2002, 47.) Kansallisen identiteetin voidaankin oikeastaan sanoa kokoavan eroja 

yhtenäiseksi identiteetiksi kansallisten muistojen ja perinteiden avulla (Hall 2002, 52, 26).  

Kulttuurisen identiteetin käsitettä voidaan lähestyä kahdesta eri näkökulmasta. Ensinnäkin 

kulttuurinen identiteetti voidaan käsittää eräänlaisen kollektiivisen minän kautta. Yhteiset 

historialliset tapahtumat sekä kulttuuriin sisältyvät koodit muodostavat tietynlaisen viitekehyksen, 

jonka puitteissa henkilökohtaisilta kokemuksiltaan toisistaan poikkeavat yksilöt voivat kokea 

kuuluvansa samaan kansaan. (Hall 2002, 224.) Toinen näkökulma liittyy edelliseen, mutta siinä on 

hieman eri painotus. Tämä toinen näkökulma tuo esille yhtenäisen historian lisäksi myös erojen 

merkityksen. Kulttuurinen identiteetti ei ole vain yksi yhtenäinen kertomus, vaan se muuttuu 

käännekohtien myötä. Lisäksi identiteetit eivät ole itsessään olemassa ja meidän 

löydettävissämme, vaan enemmänkin olemme nimenneet identiteeteiksi ne erilaiset tavat, joilla 

asemoimme itsemme menneisyyden kertomuksiin. (Hall 2002, 227.) 

Identiteettiä muodostettaessa on paljon kyse erojen ja samankaltaisuuksien luokittelusta. Hall 

tuo esille ”meitä ja muita” koskevan diskurssin. Tämä diskurssi yksinkertaistaa ja suorittaa karkean 

jaon nimenomaan meihin ja muihin. Yksi ryhmä siis eroaa kaikista toisista tiettyjen yhdistävien 

tekijöiden vuoksi. Vaikka Hall käyttääkin tätä dikotomiaa kohdennettuna erityisesti kulttuurisiin 

identiteetteihin, se pätee yhtä lailla myös puhuttaessa esimerkiksi sukupuolesta, seksuaalisuudesta 

sekä vammaisuudesta. (Hall 2002, 84, 139.) 
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Bauman (1996, 180) käsittelee globaalistumista kulttuurien näkökulmasta. Hän on sitä 

mieltä, että merkittävät kulttuuriset erot tulevat säilymään globalisoitumisesta huolimatta. Koska 

merkittävät kulttuuriset eroavaisuudet ovat rakentuneet ajan saatossa, ei niitä voi häivyttää 

olemattomiin. Merkityksellisiä kulttuurisia eroja halutaan tehdä näkyväksi, sillä ne muodostavat 

tietynlaisia kulttuuristen sisältöjen varastoja, joista voidaan valita raaka-aineita identiteettien 

muodostamiseen. Nämä merkitykselliset erot vahvistavat tietyn ryhmän yhtenäisyyttä suhteessa 

muihin ryhmiin.  

5.6 Nuoruus  

Nuoruus on aina ollut enemmän tai vähemmän kiistanalainen käsite. Kaikkein selkeimmin 

nuoruuden voisi määritellä lapsuuden ja aikuisuuden väliseksi vaiheeksi. Tosin tämäkin 

määritelmä on ilmiselvästi melko epämääräinen. Nuoruus käsitteenä kytkeytyy toiseen 

huomattavasti selkeämpään käsitteeseen eli puberteettiin. Puberteetti on kiistatta olemassa oleva 

biologinen tila, jonka jonkinlaisena vastakohtana käsitteeseen nuoruus sisältyvät olennaisena osana 

emotionaaliseen ja sosiaaliseen kasvuun liittyvät seikat. Asiantuntijat ovat tähän mennessä olleet 

yksimielisiä siitä määrittelystä, että nuoruus on ”puberteettiin jollain tavalla liittyvä psykologinen 

prosessi, joka vaihtelee yksilöstä toiseen, yhteiskunnasta toiseen ja yhdestä aikakaudesta, 

vuosisadasta, vuosikymmenestä toiseen. ” (Kaplan 1984, 25.) 

Vaikka psykoanalyytikko Louise J. Kaplanin edellä esitetty määritelmä nuoruudesta onkin jo 

vuosikymmeniä vanha, määritelmä pitää edelleen mitä suurimmissa määrin paikkansa. 

Nuorisopsykiatri Veikko Aalberg ja lastenlääkäri Martti A. Siimes (1999, 15) tukevat tekstissään 

Kaplanin määritelmiä. Heidän mukaansa murrosikä eli puberteetti kestää 2-5 vuotta ja sen aikana 

lapsi kasvaa fyysisesti lapsesta aikuiseksi. Nuoruudella puolestaan tarkoitetaan ”lapsuuden ja 

aikuisuuden väliin sijoittuvaa psyykkistä kehitysvaihetta, ikävuosia 12-22”. Aalberg ja Siimes 

myös toteavat nuoruuden olevan ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti tulevaan 

elämänlaatuun, koska nuoruusiässä painitaan lapsenomaisten toiveiden ja ristiriitojen kanssa.  

Nuoruutta on kutsuttu myös ”persoonallisen rakentumisen toiseksi mahdollisuudeksi tai 

yksilöitymisen toiseksi vaiheeksi”. Nuoruuden tapahtumaketjuun vaikuttavat ainakin aiemmat 

kehitysvaiheet, oma synnynnäinen kasvun ja kehityksen voima sekä ympäristön ja nuoren välinen 

vuorovaikutus. Nuoruus saattaa vaikuttaa lapsuusiän aikana syntyneisiin häiriöihin joko 

korjaavasti tai pahimmassa tapauksessa se voi nostaa vaikeudet pintaan, jolloin nuoren 

kehityssuunta voi muuttua ratkaisevasti kohti rikkinäisempää yksilöä. Tämä kaikki johtuu siitä, 



 

31 
 

että nuoruudessa persoonallisuus ikään kuin rakentuu uudelleen ja myös vakiintuu. (Aalberg & 

Siimes 1999, 55.) 

Nuoruuden päämääränä on autonomian saavuttaminen. Autonomia saavutetaan ratkaisemalla 

nuoruuteen kuuluvat kehitystehtävät, joita ovat Aalbergin ja Siimeksen mukaan:  

1) irrottautuminen vanhemmista, sekä vanhempien kohtaaminen ja löytäminen uudella, 

aikuisemmalla tasolla, 

2) muuttuvan ruumiinkuvan, seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin hyväksyminen ja 

jäsentäminen sekä 

3) ikätovereihin tukeutuminen kasvun ja kehityksen aikana.  

Kaikki nämä tapahtumat edellyttävät vanhempien vähittäistä korvautumista ikätovereilla. (Aalberg 

& Siimes 1999, 55–56.) 
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6 LUKUTAPAHTUMA JA LUKEMISEN 
MERKITYKSELLISYYS 

Kiinnitämme seuraavassa huomiota lukutapahtumaan ja lukemisen merkitykseen yleensä, koska 

tutkimustehtävänämme on selvittää, minkälaisia identiteetin rakennusaineita 

nuortenkirjallisuudesta voi poimia. Aluksi avaamme edellä mainittuja seikkoja, ja lisäksi 

tarkastelemme hieman myös sitä, kuinka suuri rooli lukemisella yleensä on nuoruuden kynnyksellä 

olevien ihmisten elämässä.  

6.1  Lukemisen merkityksellisyys 

Kimmo Jokinen (1997, 5-6) on tutkinut suomalaisen lukemisen maisemaihanteita. Hänen 

tutkimuksensa ovat osoittaneet, että lukijat rakentavat kaunokirjallisten teosten avulla omaa 

identiteettiään ja sen perusteella liittävät itsensä ympäröivään yhteiskuntaan. Kaunokirjalliset 

tekstit ovat siis erityisesti lukijan itsetuntemukseen merkityksellisesti vaikuttavia tekijöitä. Myös 

Mikko Lehtonen (1998, 207–208) on todennut, että tekstien rakentuminen on kaksisuuntaista. 

Samalla kun ihmiset rakentavat teksteihin merkityksiä, he myös rakentavat itseään tekstien 

perusteella. Lehtonen vertaa sosiaalista kanssakäymistä ja tekstien lukemista toisiinsa; 

molemmissa tuotetaan merkityksiä, jotka ovat identiteetin rakennusaineita. 

Identiteettiä muodostettaessa nuori tarvitsee jotain, johon voi suhteuttaa itsensä. Siirryttäessä 

niin sanotun lukemisen ahmimisiän (noin 9-12 -vuotiaana) ohi, pohdiskelun mahdollistavat ja 

siihen virikkeitä antavat kirjat nousevat kiinnostavammiksi. Analyyttinen lukeminen lisääntyy ja 

henkilöhahmojen motiivien tulkinta ja tutkiminen saattavat vähentää lukukokemuksen aiempaa 

elämyksellisyyttä ja välittömyyttä. (Mustonen, Rönkä & Uotinen 1992, 238.) Murrosikä vaikuttaa 

siis myös nuorten lukukokemuksiin sekä ohjaa heidän lukuvalintojaan. Mustonen, Rönkä ja 

Uotinen (1992, 240–241) ovat keskittyneet tutkimaan erityisesti tyttöjen lukuharrastusta ja ovat 

luokitelleet erilaisia lukijatyyppejä. Tutkijat pyysivät tutkittaviaan kirjoittamaan myös 

minäkuvauksen, jolloin he vertasivat lukijatyypin sekä minäkuvauksen välistä yhteyttä. 

Luonnollisesti tyypit menevät ristiin eikä kukaan ole todennäköisesti kokonaan vain 
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yhdentyyppinen lukija. Ahmijalukijat, aktiiviset yleislukijat sekä viihteeseen suuntautuvat lukijat 

lukevat enimmäkseen esimerkiksi seikkailu-, salapoliisi- ja fantasiatekstejä sekä kuuluisuuksien 

elämästä kertovia tekstejä. Tutkijat huomioivat, että näiden lukijatyyppien kirjoittamat 

minäkuvaukset eivät olleet kovinkaan pohdiskelevia ja syvällisiä. Sen sijaan ihmissuhdepeilaajien 

ja pohdiskelevien peilaajien minäkuvaukset olivat monipuolisia ja ne monesti keskittyivät 

tarkastelemaan kirjoittajan psykologisia ominaisuuksia. Näille peilaajatyypeille onkin tyypillistä 

valita luettavaksi sellaista kirjallisuutta, joka käsittelee esimerkiksi erilaisia elämän ongelmia, koti- 

ja perhe-elämää, sosiaalisia ongelmia sekä yliluonnollisia ilmiöitä.  

Aloittaessaan tekstin lukemisen jokaisella lukijalla on ”käsitys kirjallisuudesta, kirjallisuuden 

lajeista ja kirjallisuuden konventoista” (Koskela & Rojola 1997, 110). Lisäksi hän peilaa tekstiä 

omaan käsitykseensä maailmasta ja omaan elämänkokemukseensa. Nämä yhdessä muodostavat 

lukijan odotushorisontin. Kirjallisuudentutkija Hans-Robert Jauss määrittää lukutapahtuman arvon 

ja merkityksellisyyden suhteessa odotushorisonttiin. Jos teos ei millään tavalla poikkea lukijan 

odotushorisontista, se on silloin merkityksetön ja täten huono tämän lukijan kannalta. Jauss onkin 

Koskelan ja Rojolan mukaan (1997, 110–111) esittänyt esteettisen välimatkan käsitteen, joka 

tarkoittaa sitä, kuinka kaukana teos on lukijan odotushorisontista. Liian pitkäkään esteettinen 

välimatka ei ole tavoiteltavaa, sillä tekstin merkitys jää lukijalta saavuttamatta, jos teos vaikuttaa 

lukijasta käsittämättömältä.  

6.2 Mitä on kaunokirjallisuuden lukutaito? 

Mitä lukutaito on? Tutkijat ovat jo pitkään yrittäneet päästä yhteisymmärrykseen kyseisen asian 

määrittelystä, siinä kuitenkaan onnistumatta. Tarkemmin katsottuna erimielisyydet alkavat kun 

puhutaan siitä, mitä lukutaitoon kuuluu. Kirjallisuudentutkija Auli Viikari kysyy tässä yhteydessä 

muun muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: Kuuluuko lukutaitoon kyky käyttää kaunokirjallisuutta 

oman elämän ongelmien selvittämisessä? Entä kuuluuko siihen kyky samastua tekstin 

henkilöhahmoihin? (Viikari 1978, 265.) Nuorisokirjallisuuden kohdalla ei ehkä voida puhua yhtä 

syvällisestä samastumisesta, mutta myös nuorilta on kaiketi kohtuullista vaatia edes jonkinasteista 

syvempää tekstin ymmärtämistä lukutaidosta puhuttaessa.   

Luetun ymmärtäminen nousee ensiarvoisen tärkeäksi asiaksi myös lukemaan innostamisen 

kannalta. Lapsi tai nuori ei voi innostua lukemastaan, jollei hän ymmärrä lukemaansa. Helena 

Linnan (1999, 25–26) mukaan luetun ymmärtäminen on prosessi, jossa lukija on 

vuorovaikutuksessa tekstin kanssa. Prosessiin vaikuttavat lukijan osalta kokemukset, persoonalliset 

ominaisuudet, älykkyys ennakkotiedot sekä -käsitykset. Nykyään lukutapahtumaa tulkitaan 
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useimmiten transaktioteorian kautta. Näin ollen siis ajatellaan, että teksti saa merkityksen kun 

lukija ja teksti kohtaavat tietyssä tilanteessa.  

Kirjailija ja kriitikko Eila Pennanen (1990, 6–7) on kirjoittanut lukemaan oppimisesta ja sen 

vaiheista. Pennasen mukaan lapsi kiinnostuu ensimmäisen kerran lukemisen maailmasta 

kuunnellessaan äidin tai isän lukemia satuja ja tarinoita. Opittuaan lukutaidon koulussa lapsi alkaa 

katsella ja lueskella vanhoja tuttuja vanhempien lukemia kirjoja. Vähitellen lapsi etenee enemmän 

tekstiä sisältäviin kirjoihin, ja ensimmäinen pelkkää tekstiä sisältävä kirja on jo saavutus. 

Ensimmäisen aikuisten kirjan lukeminen puolestaan aukaisee kehittyvän nuoren mielessä 

kokonaan uuden maailman.  

Kirjailija ja kirjallisuudentutkija Olof Lagercrantz (1986, 12–13) on kirjoittanut teoksessaan 

Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta siitä, kuinka lukija ei pääse vaikuttamaan lukemansa teoksen 

tapahtumiin, vaan joutuu seuraamaan sivusta silloinkin kun haluaisi puuttua tapahtumien kulkuun. 

Kirjoissa tapahtuu usein paljon vaikeaa ja kauheaa, ja siksi onkin ensiarvoisen tärkeää, että 

sepitetyn maailman tuskalla on meihin erilainen vaikutus kuin tosielämässä eteen tulevalla 

vääryydellä ja pahalla ololla.  

Ehkä juuri tässä piileekin kirjallisuuden lohdullinen ja kasvattava merkitys. Kirjoja 

lukiessaan nuori tai lapsi kohtaa asioita, jotka ovat vaikeita ja vaikeasta hyväksyttäviä, mutta 

tapahtuessaan kirjan todellisuudessa niitä pystyy käsittelemään turvallisessa kontekstissa. Samalla 

lapsi tai nuori huomaa, että kirjoissa tapahtuvista pahoista ja vaikeista asioista kuitenkin selvitään. 

Suurimmassa osassa tarinoita päähenkilö jatkaa elämäänsä pahojen tapahtumien jälkeen kenties 

jopa tapahtumista viisastuneena ja hieman kypsempänä.  

6.3  Lukuharrastuksen vaikutuksista 

Lukemista on tutkittu eri näkökulmista. Tutkimus on pitkälti painottunut lukutaidon hankkimiseen 

ja sen käyttämiseen. Sen sijaan lukemisen vaikutusta lukijaan ja lukemisen kautta käynnistyviin 

psyykkisiin prosesseihin on tutkittu huomattavasti vähemmän. Saarinen ja Korkiakangas (1997, 

31–35) ovat koonneet yhteen lukemisen erilaisia oletettuja vaikutusmekanismeja, jotka 

pohjautuvat oppimisteorioihin ja psykodynaamisiin suuntauksiin.  

Ensimmäisenä Saarinen ja Korkiakangas (1997, 31) esittävät sosiaalisen oppimisen teorian, 

jonka mukaan kirja tarjoaa mahdollisia toimintamalleja, joita lukija voi käyttää omassa 

elämässään. Kirjan hahmojen toiminta antaa lukijalle mahdollisuuden pohtia, miten erilaisissa 

tilanteissa voisi toimia ja minkälaisia vaikutuksia erilaisilla valinnoilla mahdollisesti saattaisi olla. 

Saarinen ja Korkiakangas (1997, 32) korostavat oivalluksen merkitystä sosiaalisessa oppimisessa. 



 

35 
 

Kun lukija kohtaa kirjoissa samantyyppisiä ongelmia, joita on mahdollisesti joutunut kohtaamaan 

omassa elämässään, saattaa olla hyvinkin merkityksellistä huomata, että joku toinen, olkoonkin 

fiktiivinen henkilö, on selvinnyt samankaltaisesta tilanteesta. Tällainen oivallus saattaa 

parhaimmillaan luoda toivoa ja kannustaa pohtimaan erilaisia ratkaisumalleja käsillä olevaan 

ongelmaan tai vaihtoehtoisesti ratkaisumallit saattavat palata mieleen myöhemmin lukijan 

kohdatessa samankaltaisen tilanteen, johon hänen lukemansa kirjan henkilö on joutunut. (Saarinen 

& Korkiakangas 1997, 32.) Nuorten ei täten tarvitse itse kokeilla kaikkea ja kokea kaikkia tunteita, 

sillä he voivat lukemansa kautta saada erilaisia sijaiskokemuksia ja -elämyksiä. Tämä johtaakin 

siihen, että nuoret suosivat sellaista kirjallisuutta, joka kertoo heitä itseään hieman vanhempien 

nuorten elämästä. He voivat siten hieman ennakoida, millaisia mahdollisia tilanteita ja tunteita 

tulevaisuudessa on odotettavissa. (Mustonen, Rönkä & Uotinen 1992, 237.) 

Toisena Saarinen ja Korkiakangas (1997, 32–33) tuovat esille lukemisen vaikutuksen 

minäkuvaan. Kirjat saattavat tarjota tukea itsevarmuuden kehittämiseen antamalla esimerkkejä 

erilaisista tilanteista, jolloin voi kokea olevansa etukäteen valmistautunut näihin tilanteisiin ja täten 

voi tuntea olonsa itsevarmemmaksi. Kirjat saattavat myös tarjota lohtua ja auttaa ymmärtämään, 

että muillakin on ongelmia, ja että myös joku toinen saattaa tuntea olonsa välillä erilaiseksi.  

Anu Mustonen, Anna Rönkä ja Virpi Uotinen ovat keskittyneet tarkastelemaan lukemisen 

vaikutusta erityisesti tyttöjen minäkuvaan. Nuoruusiässä ihminen tutkii ja rakentaa omaa 

minäkuvaansa. Ympäröivä maailma on tärkeä heijastuspinta, johon peilata omaa minäkuvaansa. 

Toisaalta oman itsensä ulkopuolelta nuori saa myös erilaisia malleja, joiden avulla omaa 

minäkuvaa voidaan rakentaa. Ympäröivällä maailmalla tarkoitetaan tässä sekä lähellä olevia 

ihmisiä, että toisaalta myös erilaisten viestimien välittämää todellisuutta ja kuvitteellisia 

maailmoja. (Mustonen, Rönkä & Uotinen 1992, 236.) Leena Mikkolan (2000, 22) mukaan 

kirjoissa on usein mukana myös elämyksellinen ja informatiivinen puoli. Kirjojen avulla nuori saa 

mahdollisuuden oppia maailmasta oman lähipiirinsä ulkopuolella.  

Tällaiset vaikutukset edellyttävät kuitenkin henkilökohtaista eläytymistä luettuun. Saarinen 

ja Korkiakangas (1997, 33–34) vertaavat tällaista kirjaan eläytymistä jopa samanlaiseen suhteeseen 

kuin terapeutilla ja hänen asiakkaallaan on. Lukijan tuntema yhteys kirjan hahmoihin ja sitä kautta 

myös kirjailijaan saattaa olla hyvinkin merkittävä lukijan oman elämän kannalta, sillä lukija saattaa 

kyetä erittelemään omia tunteitaan ja ajatuksiaan aivan eri tavalla kuin muuten. Kun omia tunteita 

voi tarkastella ikään kuin ulkopuolelta kirjan hahmojen kautta, ne on helpompi kohdata, sillä 

kirjassa ne ovat jonkun muun tunteita ja jollekin toiselle tapahtuneita asioita. Tällöin ne ovat 

helpommin hallittavissa, sillä tarvittaessa kirjan voi aina myös sulkea.  
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Lukemista voidaan lähestyä myös psykoanalyyttisesta näkökulmasta. Holland määrittää 

Koskelan & Rojolan (1997, 92) mukaan ihmisellä olevan identiteetin perusrakenteena 

identiteettiteeman, johon identiteetin jatkuvuus ja ykseys perustuu. Myös lukeminen osaltaan 

vaikuttaa identiteetin rakentumiseen. Hollandin mukaan lukijan kohdatessa tekstin, lukijan 

alitajuiset pelot, halut ja puolustusmekanismit heräävät. Tällaiset alitajuiset tekijät ohjaavat lukijan 

huomioita ja tulkintaa tekstistä. Lukeminen on siis omanlaistaan terapiaa, joka ohjaa identiteettiä 

ykseyteen.  

6.4  Lukemisharrastuksen asema nuorten vapaa-ajanvietossa 

Pirkko Saarinen ja Mikko Korkiakangas ovat tutkineet nuorten lukemisharrastusta jo 1960-luvulta 

lähtien. Uusimmassa tutkimuksessaan (2009) he selvittävät, millainen asema lukemisharrastuksella 

on nuorten vapaa-ajanvietossa. Erityisesti he vertailivat uusimmassa tutkimuksessaan sitä, miten 

jatkuvasti lisääntyvä erilaisten mediaympäristöjen käyttö vaikuttaa lukemisharrastukseen. He ovat 

tutkimuksessaan jaotelleet vastaajat kahteen ikäryhmään; nuorempiin (11-12 –vuotiaisiin) sekä 

vanhempiin (14-15 –vuotiaisiin). Lisäksi he tarkastelevat tuloksia sukupuolijakauman mukaan. 

Heidän saamiensa tutkimustulosten mukaan nuorten oma arvio harrastuneisuudesta lukemisen 

suhteen poikkeaa sekä sukupuolien että ikäryhmien kesken. Pojista noin kymmenen prosenttia 

ilmoittaa harrastavansa lukemista, heidän kohdallaan ei ole eroa ikäryhmissä. Nuoremmista 

tytöistä sen sijaan vielä noin puolet ilmoittaa lukemisen harrastuksekseen, kun vanhempien 

tyttöjen kohdalla osuus on laskenut noin yhteen kolmannekseen. 

Edellä mainitussa tutkimuksessa selvitettiin myös, miksi nuoret harrastavat lukemista. Noin 

kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että lukemalla on mahdollista oppia monipuolisia tietoja. 

Näissä vastauksissa kuitenkin tyttöjen ja poikien kokemukset erosivat huomattavasti, sillä pojista 

vain 21 prosenttia katsoo lukemisen olevan hyödyllistä oppimisen kannalta, kun taas tytöistä 

puolet oli sitä mieltä. Omaa kehittymistä ja tulevaisuuden tarpeiden ennakoimista pidettiin 

tärkeänä syynä lukemisharrastukseen, tosin tässäkin oli sukupuolten välinen ero melko selvä. 7 

prosenttia pojista koki tämän syyn vaikuttavaksi kun taas tytöistä 30 prosenttia piti sitä 

merkittävänä. Perusteluiksi tähän vastaukseen mainitaan muun muassa persoonallisuuden 

kehittyminen, ajatusten selkiytyminen sekä taito oppia ymmärtämään toisia ihmisiä. Tunne-

elämykset mainittiin merkittävimmäksi syyksi lukemisharrastaukseen. Pojista 30 prosenttia ja 

tytöistä 60 prosenttia koki lukemisen kautta saavutettavat uudet elämykset, mahdollisuuden 

samaistua toisiin ihmisiin sekä mahdollisuuden unohtaa todellisuuden ongelmat tärkeäksi. 

(Saarinen & Korkiakangas 2009, 51–53, 205.) 
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Jako lukevien ja lukemattomien lasten välillä on usein yllättävänkin selvä. Ne lapset, jotka 

myöhemminkin ovat lukijoita, aloittavat lukuharrastuksen jo 7-vuotiaana kun taas useimmiten ne, 

jotka eivät uppoudu kirjojen maailmaan jo heti lukutaidon syntyessä, eivät myöhemminkään tule 

lukemaan kuin lähinnä pakon edessä. (Magnusson ja Goldinger 1977, 123.) Näitä 

lukuharrastukseen vihkiytymättömiä nuoria tapaa peruskoulun äidinkielen tunneilla hyvin paljon. 

Heille yhden, jopa lyhyenkin, novellin lukeminen saattaa olla työn ja tuskan takana. Taustalla ei 

välttämättä ole lukutaidon puute, vaan ehkä todennäköisemmin lukurutiinin puuttuminen.  
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7 TUTKIMUSTULOKSIA 

Tässä luvussa tarkastelemme ensin aineistoamme yleensä ja esittelemme sitä hieman tarkemmin. 

Olemme luokitelleet aineistostamme nousseita erilaisia identiteettityyppejä viiteen eri luokkaan ja 

esittelemme tämän luokittelun. Lisäksi tarkastelemme vanhempien merkitystä identiteetin 

kehityksen kannalta. Olemme molemmat lukeneet kaikki aineistomme kirjat ja aluksi kirjoitimme 

omia tulkintojamme kirjoista. Myöhemmin kuitenkin yhdistimme tulkintamme ja keskustelimme 

tulkinnoista, joten analyysi ja johtopäätökset ovat syntyneet yhteistyönä.  

Ryhtyessämme lukemaan aineistomme teoksia, lähdimme tarkastelemaan vuoropuhelua ja 

kerrontaa identiteettiin liittyvien seikkojen näkökulmasta. Keskitimme huomiomme näiden teosten 

päähenkilöihin ja siihen, kuinka heidän identiteettiään kuvataan ja millaisen kuvan siitä saa tekstin 

perusteella. Nostimme tekstistä esiin analyysia varten esimerkiksi vuoropuheluita, joissa 

päähenkilö tuo esiin omaa käsitystään itsestään ja peilaa sitä muiden käsityksiin ja oletuksiin.  

Valituista kirjoista seitsemässä on päähenkilönä tyttö ja kolmessa kirjassa päähenkilönä on 

poika. Kaupungin kauneimmassa lyylissä päähenkilöinä on kolme poikaa, joista yksi nousee 

kuitenkin hieman enemmän esiin. Päähenkilöt ovat pääosin noin 12-vuotiaita, lukuun ottamatta 

Suvi Kinosta, joka varttuu trilogian aikana vauvasta aikuiseksi sekä Kaupungin kauneimman lyylin 

Samia, Jalia ja Pelkosta, jotka ovat jo yläasteikäisiä. Kirjojen miljööt painottuvat maaseudulle 

kertoen joko maalaislapsista tai kaupungista maalle muuttaneista lapsista. Ainoastaan Kaupungin 

kaunein lyyli sekä Kuka rakastaa Ruusua? sijoittuvat kaupunkimiljööseen.  

Aineiston luettuamme huomasimme, kuinka eri kirjoissa painottuvat erilaiset näkökulmat 

identiteettiä ajatellen. Mustajärven oudot linnut -kirjassa päähenkilönä on sokea Jesse ja Hirvi-

kirjassa toisena päähenkilönä on kehitysvammainen Lepakko. Näiden henkilöhahmojen 

identiteettiä käsitellään alaluvussa Melkein tavallinen. Kulkuripoika ja tuulen tyttö -kirjan 

päähenkilö Tilla taas joutuu pohtimaan pakolaisuuden pakottamana minne hän kuuluu, ja miten 

hän rakentaa identiteettiään vaihtuvissa evakkopaikoissa ja mitä tarkoittaa, kun kotimaata ei enää 

ole. Myös Silkkiuikussa Sara pohtii, mihin hän kuuluu. Heidän identiteettiensä rakentumista 

tarkastellaan alaluvussa Juurettomuudesta ja ulkopuolisuudesta. Puh pah pelistä pois -kirjan Iida 

sekä Salibandypanttereiden Kalle määrittävät omaa itseään urheilun kautta ja heidän 
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identiteettiään kuvataan alaluvussa Urheilijanuoret. Kuka rakastaa Ruusua? -kirjan Ruusu 

painiskelee naiseksi kasvamiseen liittyvien kysymysten kanssa samoin kuin osaltaan jo aiemmin 

mainittu Lepakkokin. Heitä käsitellään enemmän alaluvussa Naiseksi kasvaminen. Kaupungin 

kaunein lyyli erottuu muusta aineistosta siinä, että siinä kuvataan murrosikää nimenomaan pojan 

näkökulmasta. Tarinaa kerrotaan kolmen eri poikahahmon kautta. Pojat ovat parhaita ystäviä, 

vaikka ovatkin hyvin erilaisia keskenään. Heitä käsitellään enemmän alaluvussa Poikanäkökulma. 

7.1 Melkein tavallinen 

Asko Martinheimon Mustajärven oudot linnut -kirjassa (1993) päähenkilönä on Jesse. Jesse on 

melkein tavallinen poika, hän on sokea. Sokeutta ei kirjan alussa tuoda vielä esille, vaan se 

ilmenee aluksi vain pieninä vihjeinä. Jossain vaiheessa hänen erityinen ominaisuutensa 

paljastetaan lukijalle. Mustajärven oudot linnut on kuitenkin ennen kaikkea jännityskertomus, ei 

niinkään kasvutarina.  

Sari Peltoniemen Hirvi -kirjan (2001) rakenne koostuu kahdesta tarinasta, toisaalta prinsessa 

Ursulan tarinasta, jonka kertojana toimii Lepakko. Toinen tarina puolestaan on Lepakon oma 

tarina. Yhdistävänä tekijöinä näillä kahdella eri-ikäisellä naisella on Hirvi, Ursulan poika ja 

Lepakon rakastettu. Tarinan tapahtumapaikkana on metsä, ja päähenkilöiden lisäksi tarinassa 

seikkailee lähinnä hieman mystistä metsänväkeä. Hirvelle metsänväki on kuin omaa perhettä, 

mutta Ursulalle ja Lepakolle metsänväki näyttäytyy jopa hieman pelottavana ryhmänä. Lepakko 

paljastuu jo varhaisessa vaiheessa vihjeiden perusteella kehitysvammaiseksi nuoreksi tytöksi.  

Hirvi sijoittuu fantasiamaailmaan, mutta sen voisi luokitella ajankohtansa puolesta myös 

historialliseksi romaaniksi. Kuten entisaikoina usein vammaisten lasten olemassaolo on kielletty 

esimerkiksi telkeämällä heidät kellariin ja käytännössä heitä on kohdeltu kuin eläimiä. Tällainen 

on myös Lepakon kohtalo, kunnes Hirvi löytää hänet ja tuo hänet takaisin ihmisten keskuuteen. 

Hirvi on metsässä asuvan Ursula-noidan poika, josta myöhemmin tulee Lepakon rakastettu. 

Lepakko ei koskaan opi puhumaan eikä kävelemään, mutta hän oppii omassa ympäristössään 

ainutlaatuisen taidon kirjoittaa ja lukea. Tämä onkin Lepakon ainoa kielellisen kommunikaation 

muoto. ”Minulla on Korpin sulka. Osaan lentää, vaikka en osaa kävellä.” (Hirvi, 7) Lentämisellä 

Lepakko tarkoittaa kirjoittamista. Lukutaidon oppimista Lepakko vertaa kymmenen lukon 

aukeamiseen ja se viimeinenkin lukko aukeaa hänen opittuaan kirjoittamaan.    

Lepakon identiteetti on muotoutunut vahvasti vammaisuuden ympärille, sillä hän on joutunut 

viettämään elämänsä alkutaipaleen eristyksissä muusta maailmasta. Tästä aiheutunut yksinäisyys 

on myös voimakkaasti muovannut hänen identiteettiään ja maailmankuvaansa. Fyysinen 
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riippuvaisuus muista, yksin virikkeettömään ympäristöön telkeäminen sekä toisaalta myös se 

seikka, että hän ei ole kyennyt kielelliseen vuorovaikutukseen, on aiheuttanut sen, että Lepakko on 

joutunut rakentamaan identiteettiään täysin irrallisena ympäröivästä todellisuudesta.  Kun Hirvi 

noutaa hänet ihmisten keskuuteen, Lepakon täytyy opetella näkemään itsensä yhteisön jäsenenä 

eikä hylättynä yksineläjänä.  

Kun viimein heräsin, kaikki oli muuttunut. Kun heräsin unesta, heräsin samalla 
kuoleman kaltaisesta elämästä. Minut vapautettiin yksinäisyyden vankilasta, 
jonne minut oli määrätty koko elinkaudekseni. (Hirvi, 115.) 

Lepakko uskoo muiden näkevän hänet vain jonain eläimenkaltaisena olentona sen sijaan, että he 

näkisivät hänet inhimillisenä ihmisenä. Hirven ansiosta Lepakko alkaa nähdä itsensä paitsi muiden 

kanssa tasavertaisena ihmisenä, myös naisena. Kirjassa kuvataan hienovaraisesti myös Lepakon 

seksuaalisuuden heräämistä ja suhdetta Hirveen. Lepakko ei surkuttele itseään eikä väheksy älyään 

missään vaiheessa, mutta siitä huolimatta hänen on vaikea uskoa, että Hirvi pystyisi näkemään 

hänet muuten kuin holhottavana. Lepakon identiteettiin vaikuttaa paljon myös se seikka, että hän 

on fyysisesti täysin riippuvainen muista. Hän ei pysty liikkumaan, joten Hirven täytyy kantaa hänet 

joka paikkaan. Näin ollen heidän ollessaan yhdessä liikkeellä he ovatkin yksi yhtenäinen yksikkö.  

Hirvi -kirjassa kertojana on Lepakko. Kirjan alkupuolella kerrotaan Ursulan tarina, kuten 

Ursula on sen Lepakolle kertonut. Tällöin kertoja on tarinassa ulkopuolinen. Kirjan edetessä ja 

Lepakon vaihtuessa päähenkilöksi, kertoja muuttuu minämuotoiseksi. Minäkertoja kertoo tarinaa 

ensimmäisessä persoonassa, omien kokemustensa, havaintojensa ja tulkintojensa perusteella 

(Hosiaisluoma 2003, 412). Lepakon kertoessa tarinaansa minämuodossa, tarinassa tulee hyvin 

voimakkaasti esille Lepakon tunteet ja ajatukset.  

Hirvi oli itse sen ratkaissut, ja lähtiessämme hän oli suudellut minua hyvästiksi. 
Kaiken muun elätteleminen oli ollut käsittämätöntä typeryyttä, johon saattoi 
syyllistyä vain minun kaltaiseni kokematon kuvatus. Nainen, joka kasteli 
vuoteensa ja roiskutteli vellinsä pöydälle, oli luullut saavansa miehekseen metsän 
prinssin! (Hirvi, 149.) 

Mustajärven oudoissa linnuissa Jessen kohdalla sokeus ei ole niinkään selkeästi määrittävä tekijä 

kuin sokeuden vuoksi erityisen herkkä kuuloaisti. Hänen harrastuksenakin liittyvät voimakkaasti 

kuuloaistiin. Hän tunnistaa lintuja äänien perusteella ja rakentaa omaa lintuäänikirjaa. Lisäksi hän 

soittaa rumpuja. Jesse Sorjonen haaveileekin maailmankuulun jazz-rumpalin urasta. 

Lintuäänikirjan lisäksi hän pitää päiväkirjaansa nauhoitetussa muodossa.  

 Jessen herkistynyt kuuloaisti itse asiassa on ratkaisevassa asemassa kirjassa esiintyvän 

rikoksen ratkaisemisessa.   
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Hän ei ollut puhunut erikoisesta kyvystään, sillä alkuun hän ei ollut uskoa siihen 
itsekään. Hän kuuli sellaisia ääniä, jotka muut kuulivat vasta, kun ne voimistuivat 
tarpeeksi. (Mustajärven oudot linnut, 46)  

 
Jessen kohtalo ei ole yhtä karu, sillä hänen lähipiirinsä ei korosta Jessen näkövammaisuutta 

millään tavalla. Joissain kohdin tosin Jesse kuulee keskusteluja, joita ei hänen korvilleen ole 

tarkoitettu. Joissain näistä keskusteluista viitataan Jessen sokeuteen, mutta neutraalissa mielessä, 

eikä Jesse reagoi näihin kommentteihin. Enemmänkin häntä harmittaa se, että häntä pidetään vielä 

niin nuorena, ettei hänelle kerrota kaikkia aikuisten asioita. Jessen erityisenä ominaisuutena on 

hyvin herkkä kuuloaisti, joka nouseekin ratkaisevaan asemaan kirjan edetessä. 

7.2 Juurettomuudesta ja ulkopuolisuudesta 

Sinikka Laineen Silkkiuikussa (1988) murrosikäinen Sara otetaan huostaan, ja hän päätyy 

nuortenkodin kautta sijoitettavaksi kauas kotoaan, aina Lappiin asti. Silkkiuikun voisi luokitella 

toisaalta melko perinteiseksi tyttökirjaksi, mutta toisaalta teos sisältää niin paljon syvällistä 

pohdintaa ja symboliikkaa, että teoksesta löytyy mietittävää myös aikuiselle lukijalle. Sara pohtii 

teoksessa melko kypsästi, missä hänen kotinsa on ja mikä tekee kodista kodin. Onko koti 

biologisen äidin, alkoholistin, luona vai häntä syvästi rakastavan sijaisperheen luona? Saran 

pohdinnoista kumpuaa myös pelko siitä, että huostaanotto määrittää häntä ihmisenä, että hän on 

ikään kuin elämän epäonnistuja, koska hänet on otettu huostaan. Aluksi Sara asui isänsä ja äitinsä 

kanssa, mutta avioero ja siitä seurannut äidin alkoholismi ja hänen uudet miesystävänsä aiheuttivat 

lopulta sen, että Sara joutuu nuorisokotiin. Jo silloin, kun äidin miesystävä tulee heidän kotiinsa, 

Sara kokee kodin ajautuvan yhä kauemmaksi. Kun Sara lopulta lähtee kesäksi sijaiskotiin maalle, 

hän joutuu kohtaamaan kysymyksen siitä, minne hän kuuluu.  

Syvä ulkopuolisuuden ja yksinäisyyden tunne vaivaa Saraa, mutta sijaiskodissa se rupeaa 

hieman helpottamaan. Tosin välillä ulkopuolisuuden tunne palaa voimakkaana. 

Sara lakkasi kuuntelemasta. Hän tunsi taas itsensä ulkopuoliseksi. Aivan kuin hän 
olisi seissyt jossakin eteisessä lukitun oven takana, kun sisällä huoneessa tapahtui 
jotakin. Kukaan ei tiennyt, että hän seisoi eteisessä yksinään. Eikä hän ollut 
varma oliko ovi edes lukossa. Hän ei vain uskaltanut avata sitä. (Silkkiuikku, 83–
84.) 

Vaikka Sara tietää, että hänen biologinen äitinsä kyllä rakastaa häntä, äiti ei kuitenkaan pysty 

huolehtimaan hänestä ja siksi Sara tuntee itsensä hylätyksi. Kun sijaisvanhemmat haluaisivat 

rakastaa ja huolehtia hänestä, Sara ei siltikään voi uskoa, että hän voisi olla kenenkään silmissä 
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rakastettava. Kun Sara vähitellen alkaa hyväksyä sen, että hän on ansainnut sijaisvanhempien 

rakkauden ja huolenpidon, hän onkin uuden ongelman edessä. Hän kokee olevansa epälojaali 

äitiään kohtaan, mikäli hän tuntee kiintymystä sijaisvanhempiaan kohtaan. Samalla hän joutuu 

pohtimaan, minne hän kuuluu. Toisaalta maalla asiat ovat hyvin ja hän viihtyy siellä, mutta silti 

hän kokee, että hänen paikkansa on kaupungissa, lähempänä äitiään ja ainoaa oikeaa ystäväänsä, 

Anttia.  

Sara vertaa usein itseään ja perhettään ”hyvien perheiden” perhetilanteisiin. Hän myös 

kuvittelee olevansa yksin maailmassa, ja että niin kuuluukin olla. Lisäksi Saran pohdintoja 

varjostavat ajatukset tarpeettomuudesta.  

-Joskus mä mietin, että oonko mä tosiaan tällanen ku oon, vai näyttelenkö mä 
vaan koko ajan, Sara sanoi. 

 -Jos mä oon tosiaan tällanen, niin mä oon aika tylsä tyyppi.  

-Mitä ihmettä sinä nyt puhut? Ootko sinä vieläkin unissas? Ethän sinä mikään 
tylsä ole. 

- Ainaki mä oon ihan tarpeeton. Mua ei tarvii kukaan. (Silkkiuikku, 76–77.) 

Oman paikan etsimistä on käsitelty myös Tuula Kallioaniemen Kulkuripoika ja tuulen tyttö -

kirjassa (2005). Kirjassa kuvataan pakolaisuutta ja evakkoon lähtöä. Kirjan tapahtumat sijoittuvat 

kuvitteelliselle Koivusaarelle sekä Suomaahan, mutta tapahtumien kulusta ja asetelmista voi löytää 

hyvin paljon samankaltaisuutta Suomen historian tapahtumiin, joihin kirjassa viitataankin. 

Pääosassa on Tilla, Koivusaarelainen tyttö. Tilla rakastaa saartaan ja erityisesti omakseen 

ottamaansa vanhaa koivua, jonka latvasta näkee kauas. Sieltä näkee oman kauniin kotikylänsä ja 

toisaalta myös Rämeemaan, jossa asuvat hurjat myootit. Myootit ovat Koivusaarelaisten mielestä 

epämääräistä joukkoa, jotka öisin kasvattavat siivet selkäänsä ja muuttuvat lepakoiksi.  

Tilla kuitenkin tapaa Hartin, jonka isä on myootti. Hänen äitinsä on koivusaarelainen, mutta 

joutunut halveksituksi muutettuaan vaikeina aikoina Rämemaahan ja vielä tultuaan raskaaksi 

myootille. Tillaakin varoitellaan Hartista ja heidän ystävystymistään ei katsota suopeasti.  

Tilla on pidettävä erossa siitä Nelman pojasta. Vaikka ei sillä Nelmallakaan 
tietysti ole helppoa ollut yksin poikaa kasvattaa. Sinnekin piti törmätä, 
Rämemaahan, ihme että pääsi pois! Kaikenlaisia... Mutta niin makaa kuin petaa. 
Mitäs meni ja teki lapsen myootille. (Kulkuripoika ja tuulen tyttö, 23.) 

Ennakkoluulot vaikuttavat voimakkaasti suhtautumiseen ”ulkopuolisia” kohtaan. Tilla suhtautuu 

itsekin aluksi Harttiin hieman varautuen, poika vaikuttaa mukavalta, mutta Tilla epäilee silti hänen 
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motiivejaan ja vilpittömyyttään. Tillan perhe kutsuu Harttia hunsvotiksi ja kieltää Tillaa olemasta 

hänen kanssaan. Myös Hartti itse tietää, mitä hänestä puhutaan ja toteaa itsekin Tillalle, että tyttö 

saa hänestä huonoja vaikutteita.  

Hartin tarinaa kerrotaan pienissä osissa. Muukalaisuuden teema on hyvin voimakkaasti läsnä. 

Hartti muuttaa äitinsä kanssa Rämemaahan, mutta kaikki ei mene niin hyvin kuin etukäteen oli 

ajateltu. Hartin suuresti haaveilemasta isästä ei olekaan isäksi ja loppujen lopuksi Hartti joutuu 

kouluun, jossa selvitäkseen joutuu opettelemaan myoottien kieltä. Sopeutuminen tapahtuu 

kuitenkin vähitellen ja Hartistakin tulee rämemaalainen. Toisaalta siinä vaiheessa, kun he äitinsä 

kanssa palaavat takaisin Koivusaarella, hän onkin halveksittu muukalainen omassa kotimaassaan. 

Hartti haaveilee merille lähdöstä ja toteuttaakin lopulta haaveensa. 

Sota saapuu Koivusaarelle ja asukkaat joutuvat lähtemään evakkoon. Heitä kohdellaan eri 

paikoissa vaihtelevasti. Toisissa paikoissa he ovat ylimääräinen taakka ja rasite ja heidän annetaan 

ymmärtää olevan toisen luokan kansalaisia.  

Ei meillä ole muuta tilaa, emäntä ilmoittaa viranomaisen olan yli. – Itse ne tänne 
tunkivat. Kukaan ei kutsunut. Olisivat pysyneet kotonaan... (Kulkuripoika ja 
tuulen tyttö, 154.)  

He pääsevät toiseen, ystävällismielisempään Kaislarantaan asumaan. Siellä Tilla omaksuu 

paikalliset tavat liiaksikin. Kun paikalliset lapset kiusaavat hänen ystäväänsä, Tilla liittyy 

kiusaajien joukkoon.  

Tilla minä olen. Olen vasta muuttanut tänne, enkä tunne ketään. Oliko tuo 
äskeinen niitä Koivusaarelta tulleita? Kylläpä sillä pontuksella oli kiire. 
(Kulkuripoika ja tuulen tyttö, 182.)  

Tilla viettää iloisen kesän uusien ystäviensä kanssa ja pikkuhiljaa rupeaa unohtamaan koko 

Koivusaaren. Hän ei halua mennä Koivusaarelaisia varten perustettuun kouluun, vaan haluaa olla 

kuten muutkin Kaislarannan lapset. Mutta Tillan päästyä paikalliseen kouluun, hän erottuu taas 

joukosta, koska ei osaakaan opiskella Kaislarannan kielellä. Muut lapset kääntyvät häntä vastaan ja 

Tilla huomaa taas haluavansa kuulua oman kansansa pariin. Vielä kolmannen kerran Tilla joutuu 

lähtemään kotoaan. Tällä kertaa hän kuitenkin kotiutuu uuteen kotiinsa ja löytää tasapainon uuden 

kodin ja alkuperäisen kotinsa välillä. Lopulta Tilla voi ruveta rakentamaan aikuisuuttaan uudessa 

paikassa, sillä Koivusaareen ei ole enää palaamista.  

Kirjassa korostetaan voimakkaasti jakoa ”meihin” ja ”muihin” ihmistä kuvailtaessa. Luokittelua 

korostetaan käyttämällä tietynlaisia stereotypioita edustamaan eri kansoja. Vain oma kansa eli 
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koivusaarelaiset esitetään moniulotteisena ja muut ovat enemmänkin yksiulotteisia, tietyn piirteen 

leimaamia.  

7.3 Urheilijanuoret 

Markku Karpion urheiluaiheisessa kirjassa Puh pah pelistä pois (2004), 12-vuotias Iida 

loukkaantuu ennen tärkeää jalkapalloleiriä ja hänen tulee määritellä itsensä uudelleen, kuka ja mitä 

hän on ilman jalkapalloa. Hän on aina menestynyt jalkapallossa, ja nyt hän joutuu pohtimaan, mitä 

jää jäljelle, jos jalkapallo otetaan häneltä pois. Jalkapalloleiriltä poisjäänti aiheuttaa Iidan elämässä 

suuren, kenties hänen tähänastisen elämänsä suurimman, kriisin. Iida oireilee kiukuttelemalla ja 

masentumalla. Toki seassa on myös epätietoisuutta siitä, tulevatko joukkuetoverit enää 

hyväksymään häntä joukkoonsa hänen jäätyä pois tärkeältä leiriltä. Iida kuitenkin löytää 

jalkapalloilija-Iidan hälvettyä itsestään myös muita puolia. Osittain tässä prosessissa häntä auttaa 

naapuriin vierailulle tullut outo poika, joka kuitenkin paljastuu tutustumisen arvoiseksi. Isä ja äiti 

koettavat tukea Iidaa hänen kohdatessa vaikeuksia, mutta lopulta Iida jää kuitenkin melko yksin 

ongelmineen. Tilannetta ei helpota ainakaan se, että kaikkien ystävien lähdettyä tärkeälle 

jalkapalloleirille, Iidan ainoaksi ystäväksi jää kilpikonna, jolle Iida purkaa tuntojaan.  

Myös Elisabeth Ahon Salibandypantterit (2004) kuuluu urheiluaiheisten kirjojen 

lajityyppiin. Siinä pääosassa on 12-vuotias Kalle, joka harrastaa salibandya. Kallen naapuriin 

muuttaa Santtu, johon Kalle tutustuu. Myös Santtu harrastaa salibandya ja Kalle houkuttelee hänet 

mukaan heidän joukkueensa harjoituksiin. Kirja on oikeastaan kuvaus yhdestä peliturnauksesta ja 

siellä sattuvista kommelluksista. Salibandyn pelaaminen on pääosassa, mutta kirjassa tuodaan 

vahvasti esille ystävyys ja kaveruus joukkueen jäsenten kesken. Henkilöhahmot jäävät melko 

ohuiksi, tosin Santun kohdalla painaa vanhempien avioero, joka mietityttää poikaa. 

Kallen hahmossa määrittävimpänä piirteenä on innostus salibandya ja yleensäkin urheilua 

kohtaan. Joukkueen henkeä kuvataan hyväksi ja kaikki ovat kavereita keskenään. Joukkue onkin 

pojille selvästi heitä itseään määrittävä tekijä. He ovat oman joukkueensa, Panttereiden, jäseniä 

erotuksena kaikkiin muihin salibandya pelaaviin. Onnistuneen pelin jälkeen pojat juhlivatkin 

voittoaan näin: 

He juoksivat ympäri kenttää kädet toistensa harteilla. Ville tuli maalistaan, otti 
kypäränsä pois ja liittyi joukkoon. Pojat hurrasivat ja läimäyttelivät toisiaan 
selkään ja käsiään yhteen. Jaakko ja Topi kättelivät toisiaan tyytyväisinä 
hymyillen. Oli helpottavaa ryhmittäytyä keskelle ja huutaa voitonhuuto Tuukan 
johdolla. (Salibandypantterit, 74.) 



 

45 
 

Joukkueessa yhteishenki on tärkeintä. Kaikki ovat kavereita keskenään ja puhaltavat yhteen 

hiileen. Jokainen myös kantaa oman vastuunsa joukkueensa menestymisestä ja kaikki ovat 

valmiita tekemään töitä sen eteen. Joukkuekavereilta saatu tunnustus on tärkeintä palautetta. Myös 

joukkueen sisällä on erilaisia tehtäviä, jotka määrittävät poikia pelaajina. Hyökkääjät ja puolustajat 

eroavat ominaisuuksiltaan ja tehtäviltään toisistaan, samoin maalivahti. Joukkueen hierarkiassa 

kapteeni on ylimpänä, vaikka sitä ei erityisemmin korosteta. Kapteenin tehtävä on 

luottamuksenosoitus joukkueelta, mutta toisaalta kapteenilla on myös suuri vastuu yhteishengen 

luomisessa. Kalle on varakapteeni ja ylpeä tehtävästään.  

Kun tämän urheiluaiheisen kirjan henkilöhahmojen identiteettejä ryhdytään luokittelemaan, 

voidaan luokittelusta löytää monta eri tasoa. Ensinnäkin pojat ovat salibandyn pelaajia, seuraavaksi 

he ovat oman joukkueensa jäseniä. Merkittäväksi nousee nimenomaan se, miten ryhmän 

yhtenäisyys rakentuu sekä oman hyvän yhteishengen, mutta toisaalta myös toisiin joukkueisiin 

tehtävän eron perusteella. Lisäksi vielä tämän oman ryhmän sisällä pojilla on eri tehtäviä, jotka 

määrittävät heitä.  

7.4 Naiseksi kasvaminen 

Usein tytöille suunnattujen nuortenkirjojen kantavana teemana on naiseksi kasvaminen. Naiseksi 

kasvaminen ei välttämättä ole kirjan pääteema tai aihe, mutta useimmiten sitä silti käsitellään tai 

ainakin sivutaan kirjassa. (Heikkilä-Halttunen 2001, 224.) Kallioniemen Kuka rakastaa Ruusua?-

kirjassa (1997) naiseksi kasvamisen teema näkyy selvimmin verrattuna muihin aineistomme 

kirjoihin. Kirjassa murrosikäinen Ruusu etsii paikkaansa tutussa kaveriporukassa. Hän ystävystyy 

kypsemmältä vaikuttavan Sirenen kanssa ja saa häneltä vaikutteita niin pukeutumiseensa kuin 

käyttäytymiseensä. Ruusu käy myös kamppailua itsensä kanssa siitä, haluaako hän olla jo aikuinen 

vai vielä lapsi. Tunteet heittelehtivät ja erityisesti äiti saa osansa Ruusun kiukunpuuskista. Ruusu 

määrittää itseään sen perusteella, kuinka kehittynyt hän on fyysisesti. Kun sitten kirjan lopussa 

Ruusun kuukautiset alkavat, tapahtuma kuvataan suurena käänteenä Ruusun elämässä. Ruusu 

kasvaa myös käydessään kamppailua itsensä hyväksymisen kanssa. Kirjassa koetaan myös 

ensimmäiset ihastumisen tunteet. 

Ruusu on 12-vuotias ja hän kokee olevansa fyysisesti liian lapsenomainen. Vaikka 

nykytyttökirjoissa kapina kohdistuukin tietynlaista ulkonäköä korostavaa naiskuvaa kohtaan 

(Rättyä 2007, 172), Ruusu taas haluaa korostaa omaa orastavaa naiseuttaan nimenomaan ulkoisin 

keinoin.  
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Ovi pamahti kiinni äidin jäljessä. Ruusu kurkki verhon takaa, kunnes äidin auton 
perävalot olivat kadonneet. Sitten hän alkoi penkoa äidin vaatekaappia. Hän 
kiskoi leopardikuvioiset trikoot ennätysvauhdilla jalkaansa. Harsohameita ei ollut 
tarjolla, mutta musta röyhelöpusero kelpasi mainiosti. Hiuksiin kunnon tupeeraus, 
korviin jättiläisrenkaat, jotka eivät kuitenkaan pysyneet, sillä Ruusulla ei ollut 
korvalehdissään reikiä. (Kuka rakastaa Ruusua,? 11–12.) 

Erityisen tärkeää Ruusulle on, että hänen uusi ystävänsä Sirene ei pitäisi häntä liian lapsellisena. 

Ruusu ei ymmärrä, että monet Sirenen kertomukset jännittävästä elämästään ovat valetta ja Ruusua 

välillä pelottaa kertoa omista ajatuksistaan Sirenelle halveksunnan pelossa. Sirene onkin, 

huolimatta siitä, että on saman ikäinen kuin Ruusu, Ruusulle tietynlainen auktoriteetti hänen 

pyrkimyksissään kasvaa nuoreksi naiseksi. Ruusun äiti taas on toinen auktoriteetti Ruusun 

elämässä. Äiti ei Ruusun mielestä ymmärrä, että hän ei ole enää pikkutyttö. 

Ruusu oli kuulevinaan äitinsä äänen, joka väitti veden ja saippuan kyllä riittävän 
Ruusun ikäiselle tytölle vallan mainiosti. Ehkä korkeintaan hiukan huulikiiltoa… 
HUULIKIILTOA! Ruusu vihasi yhtäkkiä äitiä kiihkeästi. Sehän ei antanut Ruusun 
ELÄÄ! (Kuka rakastaa Ruusua?, 52)  

Äidin valta Ruusun tekemisiin tulee kirjassa useammassa kohdassa esille esimerkiksi 

kotiintuloaikojen asettamisena tai Ruusun pelkona siitä, mitä äiti sanoo hänen värjättyään 

hiuksensa. Toisaalta paikoitellen äiti näyttäytyy Ruusunkin silmissä reiluna ja ymmärtävänä.  

Peltoniemen Hirvi puolestaan kuvaa kahden tytön kasvua naiseksi pitemmällä aikavälillä 

kuin muut tarkastelumme alla olevat teokset. Molemmat kokevat elämänsä ensirakkaudet, jotka 

molemmissa tapauksissa muuttavat päähenkilöiden elämän. Ursula joutuu kasvamaan naiseksi 

hyvin äkkinäisesti ja konkreettisesti tullessaan raskaaksi kahdeksantenatoista syntymäpäivänään.  

Ursula karkotetaan metsään synnyttämään lastaan. Ursula on epäuskoinen ja järkyttynyt siitä, 

että häntä prinsessana voidaan kohdella näin julmasti. Ursula joutuu metsässä elämään luonnon 

armoilla, mistä hän ei aluksi usko selviytyvänsä. Metsän väen avustuksella Ursula kuitenkin löytää 

keinot selviytyä ja metsästä tulee hänen ystävänsä.  

-Sinä kesänä opin kuin opinkin kulkemaan metsässä, Ursula sanoo. –Opin 
näkemään ne merkit, joitten avulla piti suunnistaa ja opin myös tekemään omia 
merkkejäni. Ymmärsin, ettei minun tarvinnut pelätä edes nauravaa jänistä tai 
kieppuvaa käärmettä – ne olivat olleet jotakin muuta kuin uhkaa. En ollut 
peloltani osannut kuunnella niitten tarinaa. Nyt ne tulivat kertomaan sen 
uudestaan. (Hirvi, 72.) 

Pratt on esittänyt Rättyän (2007, 174) mukaan pako metsään –arkkityypin. Se on kirjallisuudesta 

tuttu käyttäytymismalli, jossa nuori nainen pakenee luonnon pariin. Luonto toimii vapauttavana 

vastakohtana patriarkaaliselle maailmalle. Samalla luonto toimii voimauttavana ja identiteettiä 
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vahvistavana tekijänä. Ursulan tapauksessa metsään meneminen ei ole vapaaehtoista, vaan hänet 

pakotetaan sinne. Ajan mittaan metsä kuitenkin muuttuu Ursulan silmissä kuningasisän vallasta 

vapauttavaksi paikaksi. Riippumattomuuden, äidiksi tulemisen sekä parantajan taitojen 

kehittymisen myötä Ursula rakentaa identiteettinsä uudelleen. Ursulan entinen elämä perustui 

palveltavana olemiseen, kun taas karkotuksen jälkeen Ursulan tehtäväksi muotoutuu muiden 

pyyteetön palveleminen. 

Jukka Parkkisen Suvi Kinos -trilogiassa Suvi kasvaa naiseksi lähes kokonaan ilman naisen 

mallia vanhempiensa kuoltua auto-onnettomuudessa. Kaisu Rättyä on tutkinut Suvi Kinos -

trilogiaa teoksessaan Suvi Kinosta seuraten. Hän on lähestynyt trilogiaa erityisesti 

orpotyttökertomuksen ja identiteetin tarkastelun näkökulmasta. Suvi Kinoksen kasvattajina 

toimivat viisi enoa, ja lapsena Suvi muun muassa luulee tulevansa itsekin enoksi suureksi 

kasvettuaan. Saman havainnon on tehnyt Rättyä (2005, 116), joka toteaa Suvin tiedostavan vasta 

kouluiässä konkreettisesti sen, että hän on eri sukupuolta kuin enot. Yhteiskunta, erityisesti 

sosiaaliviranomaiset, ovat kirjassa sitä mieltä, että pieni tyttö tarvitsee kasvattajakseen naisen, 

äitihahmon. Viranomaisten mukaan ei ole mahdollista, että viisi miestä kykenisi kasvattajina 

tarjoamaan pienelle Suville tasapainoisen ja hyvän elämän.  

Muihin tarkastelemiimme nuortenkirjojen päähenkilöihin verrattuna, Suvi kasvaa ja kehittyy 

kuitenkin hyvin tasapainoiseksi nuoreksi naiseksi trilogian aikana. Hän pohtiikin kolmannen kirjan 

alussa omaa kasvuaan melko objektiivisesti.  

Olen miettinyt usein lapsuuttani ja nuoruuttani Nallikalliolla ja Villa Landessa. 
Miten minusta tuli minä? Olosuhteet olivat epätavalliset, ja se selittää Mikon 
mielestä kaiken. Mutta kun yleisesti ottaen olen täysipäinen, kasvu- ja 
kehitysolosuhteet eivät ole voineet olla aivan huonot. (Suvi Kinos ja elämän eväät, 
5.) 

Suvi Kinos -sarjan kolmas osa keskittyy trilogian muihin kirjoihin verrattuna huomattavasti 

enemmän kasvun ja kehityksen teemoihin. Suvi alkaa tiedostaa omaa naiseuttaan kiinnittämällä 

enemmän huomiota omaan vartaloonsa, ja lisäksi hän kokee myös ensimmäisen varsinaisen 

ihastumisensa. Rättyä (2005, 116) on kuitenkin todennut, että Suvi ei käytä aikaansa itsensä 

tarkasteluun peilin kautta, eikä hän itsestään puhuessaan tuo esiin naisellisia puoliaan vaan käyttää 

itsestään puhuessaan miehisiä muotoja. Ensimmäisen ihastumisen myötävaikutuksesta Suvi alkaa 

peilata itseään muihin ikäisiinsä tyttöihin, jolloin hän huomaa erottuvansa tyttöjoukosta.  

Jos selviäisin hengissä, en enää ikinä kuvittelisi olevani parempi kuin muut. 
Rupeaisin samanlaiseksi tyttömäiseksi kanaksi kuin Anna tai Minna ja Noora. En 
kiroilisi, enkä pompottaisi Mikkoa. Hymyilisin Tomille ihailevasti ja katsoisin 
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maahan hämillisesti hymyille puna poskille, kun hän sanoisi minua kaunokaiseksi. 
(Suvi Kinos ja elämän eväät, 59) 

Suvin mielikuva ”perinteisestä tytöstä” rakentuu Minnan ja Nooran, samanikäisten 

koulutovereiden, antaman kuvan pohjalta. Myös Suvin naiskuva on muotoutunut vain muutamien 

esimerkkien pohjalta. Suvin elämässä ovat olleet läsnä lähinnä tiukkapipoinen lastenhoitaja Helmi, 

hieman lämminhenkisempää naistyyppiä edustava sosiaalivirkailija Kaisa Kotivalo sekä Pälvi-täti. 

Suvin tullessa murrosikään enojen on vaikea suhtautua luonnollisesti Suvissa tapahtuviin fyysisiin 

muutoksiin, ja siksi onkin hyvä, että tuohon aikaan Pälvi-täti asuu Villa Landessa. ”Kasvava tyttö 

tarvitsee kuitenkin naisellisen toverin, ymmärtäjän, tavallaan kollegan.” (Suvi Kinos ja elämän 

eväät, 7.) 

Jukka Parkkinen kuvaa Suvin identiteetin rakentuvan tämän lapsuuden ja nuoruuden aikana 

lähinnä muiden ihmisten vaikutuksesta, varsinaista aktiivista identiteetin etsintää ei kirjassa kuvata 

(Rättyä 2005, 120). 

Kulkupoika ja tuulentyttö -kirjan Tilla poikkeaa siitä, millainen hänen yhteisönsä haluaisi 

nuoren naisen olevan. Tillan äitikin kutsuu tyttöä ”pyryharakaksi”, eikä usko, että tämä pääsee 

ikinä naimisiin, kun ei kukaan poika häntä kuitenkaan huoli. Ihanteena on sellainen tyttö, jolta 

”syntyy suoria ja tasaisia pajukoreja ja sileää, jämäkkää neuletta...”. Tilla poikkeaa tästä kuvasta 

olemalla kodin ulkopuolisiin, fyysisiin aktiviteetteihin suuntautunut tyttö. Tillasta on vaikeaa saada 

kodin hengetärtä, ja hän epäonnistuukin monissa hänelle uskotuissa askareissa. Tilla pitää veljensä 

salaista ihastuksen kohdetta fyysiseltä olemukseltaan täydellisenä naisena, ja haluaisi itsekin olla 

enemmän tämän kaltainen. Tilla leikkaa hiuksensa muistuttaakseen tätä täydellistä tyttöä, mutta 

epäonnistuu raskaasti. 

Peiliin katsottuaan Tilla on tosiaan tajunnut olevansa lanttunaamainen 
kattilanpohja. Hän ei ikinä ilkeä näyttää itseään kenellekään. Ja hän kun on 
kuvitellut tulevansa samannäköiseksi kuin se tyttö, jota Joeli salaa tapailee. 
(Kulkupoika ja tuulentyttö, 47.) 

7.5 Poikanäkökulma 

Kirjassa Kaupungin kaunein lyyli päähenkilökolmikon muodostavat Sami, Jali ja Pelkonen. Sami 

on tietokonenero, joka harrastaa myös ornitologiaa. Jali sen sijaan edustaa tyypillistä 

urheilijakuvaa. Toisaalta Jalia painaa kompleksinen suhde isäänsä, jolla on taipumusta 

alkoholismiin. Tämän saman aiheen parissa Jali joutuu itsekin kamppailemaan. Poikakolmikon 

näkyvimmäksi hahmoksi nousee kuitenkin Pelkonen. Pelkonen on verbaaliakrobaatti, joka pitää 

myös kotitöiden tekemisestä. Poikia yhdistää ystävyyden lisäksi myös ihastus kaupungin 
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kauneimpaan lyyliin, Hanneleen. Hannelella on omanlaisensa suhde jokaiseen poikaan. Samin 

kanssa suhde perustuu luontokiinnostukseen, Jalille Hannele on enemmän henkilö, jolle voi 

avautua omista murheista. Vaikka kirjan nimi Kaupungin kaunein lyyli voisi viitata siihen, että 

kirjan keskiössä olisi tuo kaunein lyyli, kirja on kuitenkin puhtaasti kertomus pojista, tai nuorista 

miehistä. Kaupungin kaunein lyyli toimii kirjassa ikään kuin statistina.  

Kirjan keskushahmo Pelkonen poikkeaa perinteisestä sukupuoliroolista siten, että 

esimerkiksi aamulla ennen kouluun lähtöä hän petaa kaikki kodin sängyt, ja kotiin tullessaan hän 

valmistaa perheen yhteisen aterian. Pelkosen roolia perheen kotitöiden tekijänä on haluttu kirjassa 

korostaa. Kirjaan on sisällytetty useita kohtauksia, joissa kerrotaan Pelkosen kotitöiden 

tekemisestä, vaikkeivät kohtaukset ole tarinan kannalta merkittäviä.  

Kello oli varttia vaille. Pelkonen meni vanhempiensa makuuhuoneeseen, sijasi 
vuoteen, nosti tyynyt paikoilleen. Sitten hän meni Tellen huoneeseen, kokosi 
nopeasti lattialla olevat tavarat pois, taittoi täkin sängylle ja nosti päiväpeitteen 
päälle. (Kaupungin kaunein lyyli, 21.) 

Juuri kotitöiden tekemisellä on kirjallisuudessa haluttu kuvata miehen perinteisen roolin 

rikkoontumista (Rättyä 2007, 205). 

Kirjassa Samin elämä on jätetty kirjan muihin henkilöihin verrattuna vähemmälle 

tarkastelulle. Hänen elämänsä valtaavat tietokoneet, eikä hän ainakaan kirjan tapahtumien aikana 

joudu käymään omaan identiteettinsä liittyvää kamppailua. Tietokoneet ja muut älylliset 

harrastukset täyttävät hänen elämänsä, ja myös ikään kuin määrittävät häntä samalla. Samin hahmo 

piirtyy myös lukijalle eniten muiden kahden pojan puheiden perusteella. Muut pojat naljailevat 

Samille siitä, että hän on niin tarkka rahoistaan sekä siitä, että hänen on helppo käsitellä mielessään 

numeroita. Naljailu on kuitenkin lähinnä veljellistä ja toteutettu ystävällisessä hengessä. Toisten 

poikien puheissa kuuluu myös välillä häivähdys kateutta heidän todetessaan, että Samilla on 

tulevaisuus ja toimeentulo taattu ihan vain siksi, että tämä tulee toimeen tietokoneiden kanssa. 

Sami edustaakin tässä, jo 1980-luvulla kirjoitetussa kirjassa, 2000-luvulla esiinnoussutta 

tietokoneosaajien joukkoa, jotka osaamisensa ansionsa ovat pystyneet kipuamaan yhteiskunnan 

johtaviin asemiin. Nämä nuoret osaajat ovat usein niitä koululuokkien hiljaisempia poikia, joita on 

myös nörteiksi kutsuttu tai haukuttu.  

Ainoa, jonka elämässä tapahtuu kirjan aikana selvää kehitystä, on Jali. Kirjan alussa Jali 

pohtii, uskaltaako hän lähestyä isäänsä, joka on hävinnyt hänen elämästään vuosia aiemmin. Kirjan 

lopussa Jali tekee ratkaisevan liikkeen, jonka seurauksena isä-suhde saattaa muuttaa suuntaansa. 

Isä-poika-suhteen käsitteleminen on yksi kirjallisuuden suosituimmista teemoista.  
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Jalin kasvu vaikuttaa muistakin näkökulmista katsottuna kivuliaammalta prosessilta kuin 

Pelkosen ja Samin vastaava prosessi. Jalin isä on aikanaan jättänyt Jalin ja tämän äidin ja 

perustanut toisaalle uuden perheen. Jalin lapsuutta varjosti isän alkoholismi, ja Jalin äiti elää 

peläten, että viina vie mennessään myös Jalin. Niin uhkaakin käydä.  

Hän yritti puhua sisäänpäin. Olisi edes ehtinyt pestä hampaat. Huoneessa 
löyhkäsi varmasti kaameasti.  

- Mitä pahaa minä olen tehnyt, että kaikki mitä minulla on hukkuu viinaan? - 
Miten niin viinaan? Jali sanoi käheästi. 

- Se vei sinun isäsi ja nyt se on saanut sinustakin kiinni. (Kaupungin kaunein lyyli, 
43.) 

Kirjan tapahtumien aikana Jali suorittaa useammankin epäonnisen kokeilun alkoholin parissa. 

Teoksessa ei kuitenkaan kerrota, luopuuko Jali viinasta tai mikä hänen suhteensa siihen tulee 

jatkossa olemaan. Alkoholikokeilut ovat osaksi kapinointia äitiä vastaan, osaksi kokeilut voisi 

tulkita jonkinlaiseksi vääristyneeksi isän etsinnäksi. Jali kokee, että koska hänen isänsä kohtalo 

kietoutuu tiukasti yhteen alkoholin kanssa, se tulee olemaan myös hänen tiensä. Monissa tarinoissa 

nuori ajautuu viinan vietäväksi toisen, kapinallisemman, ystävänsä houkuttelemana. Kaupungin 

kauneimmassa lyylissä Jalin tarinaa voisi kuvata päinvastaiseksi. Hänen parhaat ystävänsä Sami ja 

Pelkonen kun eivät alkoholikokeiluja harrasta vaan heidän roolinsa on lähinnä pelastaa Jali tämän 

joutuessa pulaan viinan vuoksi. Kuten niin usein erilaisissa kertomuksissa, myös Jalin tarinan 

kohdalla, alkoholi ja humaltuminen aiheuttavat ratkaisevia konflikteja. Jali lyö humalassa Pelkosta, 

minkä seurauksena heidän ystävyytensä joutuu koetukselle.  

Vaikka Kaupungin kauneimman lyylin keskushahmona toimiikin Pelkonen, kasvutarinana 

merkittävin on selvästi Jalin tarina. Pelkosen elämän kuvaaminen tapahtuu lähinnä rakkaus- tai 

ihastumistarinan kautta, kun taas Jalin tarinassa keskiössä on itse Jali ja hänen kasvunsa ja 

identiteetin etsintänsä.  

7.6 Vanhempien merkitys identiteetin etsinnässä 

Lähes kaikkia analysoimiamme teoksia leimaa vanhempien vaikutus päähenkilön identiteetin 

etsintään. Useimmissa analysoimissamme kirjoissa identiteetin etsintään vaikuttaa erityisesti 

toisen, tai molempien vanhempien puuttuminen. Katariina Mikkola (2006, 22) toteaa Onnimanni- 

lehden artikkelissaan, että uudemmassa nuortenkirjallisuudessa puuttuva äiti- tai isähahmo on 

useimmin sairas tai muuten poissaoleva, eikä aina kuollut, erotuksena vanhempaan kirjallisuuteen. 
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Äidin tai isän puuttuminen aiheuttaa silti useimmiten päähenkilössä samankaltaisia tuntemuksia ja 

identiteetin etsintää, vaikkei vanhempi olisikaan kuollut. Mikkola on myös todennut äidin 

puuttumisen aiheuttavan nuoren elämän suuremman muutoksen kuin isän.  

Silkkiuikussa Sara pohtii usein, millä tavoin hänen elämänsä olisi muodostunut 

toisenlaiseksi, jos hänen vanhempansa eivät olisi eronneet ja jos isä ei olisikaan hävinnyt hänen 

elämästään. Kun Sara sitten ikään kuin menettää äitinsäkin, tällä kertaa alkoholille, hän joutuu 

rakentamaan identiteettiään kokonaan uudelleen ja pohtimaan sitä, voiko kukaan koskaan rakastaa 

häntä ja välittää hänestä.  

Kulkupoika ja tuulentyttö -kirjassa puolestaan Hartin koko identiteettiä määrittää se seikka, 

että hänen isänsä ei ole ollut läsnä hänen elämässään. Hartin tilanteessa asiaan vaikuttaa erityisesti 

se, että hänen isänsä ei ole sosiaalisesti hyväksytty hahmo, vaan ”väärää” kansaa oleva, paheksuttu 

myootti. Hartti joutuukin elämään koko nuoruusikänsä yhteisössä, joka ei hyväksy häntä, eikä 

hänen äitiään. Jopa silloin kun Hartti ja hänen äitinsä matkustavat myootti-kansan luo saadakseen 

osakseen hyväksyntää, heitä katsotaan silti pahasti, ja he palaavat takaisin kotiin. Hartti joutuu 

elämään elämänsä jonkinlaisena väliinputoajana. Marketta Härkönen (2001, 256–257) toteaa isän 

puuttumisen jättävän aikuistuvan nuoren elämään niin suuren aukon, että se ilmenee jatkuvalla isän 

etsinnällä, jolla yritetään täyttää myös aukkoa identiteetissä. Hartti tekee jo nuorena päätöksen 

merille lähtemisestä. Hänen kohdallaan päätös kuvastaa lähinnä kiertelijän elämään tottuneen 

nuoren miehen halua päästä näkemään maailmaa, mutta lähtöpäätöksen voisi myös tulkita olevan 

oireilua isän puuttumisesta. Kotisaarella ei ole Hartilla mitään annettavaa, joten hänen on 

lähdettävä etsimään itseään ja identiteettiään kauempaa.  

Kaupungin kauneimman lyylin Jali on tullut isän hylkäämäksi jo nuorella iällä. Jali etsii 

omaa identiteettiään matkimalla isänsä mallia alkoholin käytössä. Samalla Jali myös kapinoi 

äitiään vastaan ja ikään kuin syyttää tätä isän lähdöstä.  

Kirjassa Puh pah pelistä pois Iidan äiti ei ole kuollut, vaan työskentelee risteilyaluksella, 

mikä aiheuttaa sen, että äiti näyttäytyy Iidan elämässä kovin poissaolevana hahmona. Kirjassa 

kuvattavan kesän aikana Iidan elämässä ei tapahdu esimerkiksi fyysiseen kasvuun liittyviä 

mullistuksia, joten juuri äidin puuttuminen nuoren tytön elämästä ei ole olennaista, vaan lähinnä 

Iida kaipaa toista vanhempaansa. Lisäksi Iidan isä viettää pitkiä päiviä töissä, joten Iida joutuu 

tulemaan toimeen yksin pitkiä aikoja. Eniten yksinolo korostuu tilanteissa, joissa Iidalle tapahtuu 

jotain tärkeää tai hän kohtaa vaikeuksia. Tällöin hän joutuu selviytymään yksin kaikista näistä 

tilanteista, mikä taas on omiaan muokkaamaan Iidan identiteettiä ja vaikuttamaan tämän 

itsenäistymisprosessiin.  
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Aineistossamme mielenkiintoista on, että Suvi Kinos on tarkastelemistamme hahmoista 

ainoa kokonaan orpo, jonka molemmat vanhemmat ovat kuolleet. Suvi puuttuu kuitenkin 

pohdinnoissaan vähiten orpouteensa. Välillä jopa tuntuu, että Suvin elämässä enot näyttelevät niin 

suurta osaa, ettei Suvi tunne lainkaan olevansa vanhempia vailla. Fyysiseen kasvuun liittyvät 

tapahtumat saavat Suvin toivomaan ensimmäistä kertaa naistukihenkilöä elämäänsä. Onneksi 

sellainen löytyykin, vaikkei Pälvi-täti olekaan hänelle mikään varsinainen äiti-hahmo. Kuka 

rakastaa Ruusua? -kirjan Ruusu ei ole äiditön eikä isätön, mutta hänen kasvuaan leimaavat 

irtaantumispyrkimykset välittävästä ja huolehtivasta äidistä.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimiemme nuortenromaanien henkilöhahmoja on lähestytty erilaisista näkökulmista. 

Tutkimistamme henkilöhahmoista suurin osa on tyttöjä. Sukupuolista identiteettiä kuvattaessa 

tyttöjen osalta kuvauksen syvyys on huomattavampi, kun taas poikien osalta sukupuolista 

identiteettiä ei ole tarkasteltu juurikaan. Tyttöpäähenkilöiden pohdintaa esimerkiksi omasta 

vartalostaan ja sen merkityksestä naiseudelle on tuotu aineistossamme esille melko paljon. Myös 

epävarmuus erityisesti omasta ulkoisesta olemuksesta korostuu erityisesti tyttöpäähenkilöiden 

kohdalla. 

Poikapäähenkilöiden kohdalla vastaavanlainen pohdinta on huomattavasti vähäisempää. 

Poikahahmojen kohdalla identiteetin kuvauksen kannalta esiin on nostettu joukkueeseen 

kuulumisen merkitys identiteetin muokkaajana, tai vaihtoehtoisesti kulttuurisen identiteetin 

näkökulma. Kumpikaan tekijä ei kuitenkaan ole sukupuolisidonnainen, vaan henkilöhahmo voisi 

näissä tapauksissa olla yhtä hyvin tyttö. Jukka Parkkisen Kaupungin kauneimmassa lyylissä 

lähtökohtana on kuitenkin ollut ikään kuin kuvata kolme erilaista tapaa olla poika. Kyseisessä 

teoksessa on kuvattu seuraavat poikatyypit: verbaalisesti lahjakas hauskuuttaja, 

urheilijanuorukainen ja teknisesti lahjakas älykkö. Kirjaa lukiessa heräsi kysymys, ovatko nämä ne 

ainot sallitut tavat olla poika. Nämä hahmot ovat jotenkin liiankin alleviivattuja stereotypioita. 

Kirja on kuitenkin ilmestynyt jo kaksikymmentäviisi vuotta sitten ja Parkkisen myöhemmässä 

tuotannossa seikkailee esimerkiksi Osku, joka taas on esimerkki erilaisesta poikakuvasta (ks. luku 

3.4.2). Hyvä esimerkki tällaisesta kirjallisuudesta on ruotsalaisten kirjailijoiden Anders 

Jacobssonin ja Sören Olsson teini-ikäisen Bertin elämästä kertova kirjasarja, jossa rehellisen 

avoimet tunnustukset murrosiän vaikeuksista on kätketty huumorin taakse. Nämä edellä mainitut 

esimerkit ovat merkkinä muuttuvasta poikakuvasta ja myös pojille suunnatussa kirjallisuudessa 

suunta on kohti avoimempaa ja syvempää ilmaisua.  

Mielenkiintoinen kysymys, jopa yhteiskunnallisella tasolla, on se, miksi naiseksi kasvamista 

on käsitelty kirjallisuudessa niin paljon enemmän kuin mieheksi kasvamista. Tytöistä kertovissa ja 

tytöille suunnatuissa nuortenromaaneissa päähenkilön identiteetin kehitykseen on suunnattu 

enemmän huomiota. Fokus on ajatuksissa ja tuntemuksissa, ei niinkään tapahtumien kuvaamisessa. 
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Kyseinen ilmiö esittelee meille kenties jonkin hyvin perustavanlaatuisen eron sukupuolten välillä. 

Stereotyyppinen ajatus naisten ja miesten välisistä eroista on kuitenkin sisältänyt aina ajatuksen 

siitä, että naiset puhuvat hyvin avoimesti keskenään omista tunteistaan ja tuntemuksistaan, jopa 

”juoruilevat ja hölöttävät” omista asioistaan. Miesten väliset keskustelut usein puolestaan 

näyttäytyvät kulttuurisissa teoksissa lähinnä kahden keskeisinä lyhyinä hetkinä, joissa kumpikin 

osapuoli sanoo sanottavansa ja näin asia on käsitelty.  

Tyttöpäähenkilöiden naiseksi kasvaminen tuntuu vaativan paljon ponnisteluja, ja nuoruus on 

korostetusti epävarmuuden aikaa. Tyttöpäähenkilöillä on kirkkaana mielessään jokin tietty malli, 

johon heidän tulisi kasvaa. Nuortenkirjallisuuden tytöille on useimmiten tarjolla kaksi vaihtoehtoa. 

Ensimmäinen vaihtoehto on se, että koko murrosikää määrittää tuohon malliin pyrkiminen ja sen 

saavuttamisesta aiheutuva täyttymisen tunne. Toinen vaihtoehto taas on se, että nuori tiedostaa sen, 

ettei mahdu tuohon muottiin, eikä tule siihen ikinä mahtumaankaan ja murrosiän fokus on ikään 

kuin tuon erilaisuuden hyväksyminen.  

Esittämisen arvoinen kysymys on myös se, tarvitsevatko tytöt siis kasvuunsa enemmän tukea 

esimerkiksi kirjallisuudesta, ja siksi heille suunnattua kirjallisuutta on myös enemmän? Vai onko 

tilanne se, että pojat ovat murrosiän kynnyksellä täysin hukassa oman kehonsa ja omien 

ajatustensa kanssa, koska eivät saa tukea kirjallisuudesta? Mahdollista on tietenkin myös se, että 

pojat ja tytöt vain yksinkertaisesti tarvitsevansa kasvunsa tueksi erilaisia välineitä. Pojille 

välineiksi saattavat riittää lyhyet keskustelut kun taas tytöt tarvitsevat uuden orastavan naiseutensa 

käsittelemiseen enemmän aikaa ja erilaisempia välineitä.  

Oli yllättävää, että otokseemme mahtui jopa kaksi kirjaa, joissa käsiteltiin vammaisuutta. 

Vammaisuuden kuvaus oli teoksissa kuitenkin toisistaan poikkeavaa, koska Mustajärven oudoissa 

linnuissa vammaisuus oli enemmänkin olemassa oleva ominaisuus, josta seurasi tiettyjä seikkoja, 

ei niinkään koko ihmistä määrittävä tekijä. Hirvessä taas päähenkilö määritti itseään nimenomaan 

vammaisuutensa kautta.  

Otoksessamme myös urheiluaiheiset kirjat nousevat suhteellisen merkittävään asemaan. 

Aineistomme urheiluaiheisten kirjojen fokus on kuitenkin enemmän tapahtumien kuvaamisessa 

kuin identiteetin kehittymisessä. Erityisesti identiteetin kehittymistä ei kuvata juuri lainkaan, vaan 

kirjoissa esitellään jo olemassa oleva identiteetti, joka ei kirjan tapahtumien johdosta muutu 

mihinkään. Useimmiten olemassa oleva identiteetti rakentuu myös urheilun ympärille. Identiteetti 

on ikään kuin jo valmiiksi muokkautunut sen perusteella, että henkilö kuuluu johonkin tiettyyn 

ryhmään tai joukkueeseen. 

Lukemamme perusteella nuortenkirjallisuudessa käsitellään identiteettiä hyvin monesta eri 

näkökulmasta. Kuitenkin monin paikoin aiheiden laajuus ei korvaa niiden syvempää käsittelyä. 
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Useassa teoksessa esiteltiin jokin näkökulma, mutta syvemmille tasoille ei koskaan menty. 

Oikeastaan ainoa näkökulma, jossa päästiin pintaa syvemmälle, oli naiseksi kasvamisen 

näkökulma. Tosin yksittäisen teoksen tasolla siirtolaisuuden ja kulttuurisen identiteetin 

näkökulmaa käsiteltiin Kulkupoika ja tuulentyttö -kirjassa uskottavasti. 

Opettajan näkökulmasta otoksemme oli hyvin kapea, mutta toisaalta myös toivoa antava 

siksi, että otoksessamme erilaisia aiheita on käsitelty kuitenkin melko laajasti. Meidän oman 

käsityksemme mukaan teoksista nousi esiin seikkoja, joiden perusteella nuoren voisi olla 

mahdollista löytää tukea oman identiteettinsä muodostukseen.  

Oppilas voi saada kirjallisuudesta apuvälineitä sekä oman itsensä että muiden 

ymmärtämiseen. Parhaimmillaan kirjallinen teos voi auttaa oppilasta eläytymään sellaisen 

henkilön asemaan, johon samaistuminen muiden keinojen avulla saattaisi olla hyvin vaikeaa tai 

jopa mahdotonta. Esimerkiksi kirjassa Hirvi oppilaan on mahdollista eläytyä kehitysvammaisen 

asemaan. Kirjassa Lepakon kommunikoinnin keinot ovat hyvin rajalliset, mikä on arkea myös 

tosielämän kehitysvammaisille. Kirjassa esitetään myös tilanteita, jossa metsän väki tulee samaan 

tilaan Lepakon kanssa ja osoittaa tätä kohtaan ainoastaan pelkoa ja inhoa. Lepakon reaktioita 

lukiessaan nuori lukija voi samaistua siihen, miltä tuollainen kohtalo tuntuu. Kirja ikään kuin antaa 

kasvot kehitysvammaiselle nuorelle naiselle, vaikka kirjan tapahtumat sijoittuvatkin historialliseen, 

ja enemmän tai vähemmän fiktiiviseen ympäristöön. Tällaisten kirjojen avulla nuori voi 

turvallisesti tutustua kehitysvammaisen ihmisen ajatusmaailmaan ja kohdata tätä kautta heidän 

kohtaamansa vaikeudet.  

Vaikka nuortenkirjallisuudessa on tapana käsitellä identiteetin kehittymiseen liittyviä, 

vaikeita asioita, keinot näiden asioiden käsittelyyn ovat kuitenkin rajalliset. Aikuisille suunnatulle 

kirjallisuudelle ominaiset keinot kuten tietty kirjoitustyyli, symbolisuus, metaforat ja syvälliset 

pohdinnat eivät välttämättä toimi nuortenkirjallisuudessa. Nuortenkirjallisuudessa hyvin olennaista 

on siis se, miten käsitellä syvällisiäkin aiheita kiinnostavalla tavalla, jotta lukijan mielenkiinto 

pysyisi yllä. 

Monikulttuuristuvassa koulussa joudutaan kohtaamaan erilaisia kysymyksiä kuin 

aikaisemmin. Erityisesti äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa monikulttuurisuuteen ja -

kielisyyteen tulee kiinnittää huomiota. Jos tässä sivuutamme jo sen yksinkertaisen faktan, että 

äidinkielenään muuta kuin suomea puhuvan oppilaan saattaa olla haastavaa lukea suomenkielistä 

kirjallisuutta, myös kulttuuriset kysymykset nousevat esille. Kirjallisuuden opetuksella voidaan 

tarjota mahdollisuuksia käsitellä esimerkiksi monikulttuurisuuteen ja siihen liittyvään identiteetin 

muodostamiseen liittyviä kysymyksiä. Aineistoomme valikoitunut Kulkuripoika ja tuulen tyttö -
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kirja käsittelee siirtolaisuutta ja pakolaisuutta suomalaisesta näkökulmasta. Kuitenkin 

pakolaisuuteen liittyvät kokemukset ovat joillain tasoilla samantyyppisiä kulttuurista riippumatta.  
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9 TUTKIMUKSEN ARVIOINTIA 

9.1  Tutkimuksen luotettavuuden arviointia 

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä validiteetti ja reliabiliteetti eivät ole välttämättä 

käyttökelpoisia arvioitaessa tutkimuksen luotettavuutta. Laadulliselle tutkimukselle ominaista 

onkin myöntää tutkijan subjektiviteetti ja hyväksyä se, että tutkijalla on merkittävä rooli 

tutkimustuloksen kannalta. Myös tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa tämä on otettava 

huomioon. Arviointia suoritettaessa onkin tärkeää keskittyä nimenomaan koko prosessin 

arviointiin, sillä pelkkien johtopäätösten perusteella arviointia on vaikea tehdä tutkijan 

subjektiviteetin vuoksi. (Eskola & Suoranta 1998, 210–211.) 

Lähtiessämme tekemään tutkimustamme, meillä oli ennakolta käsitys nuortenkirjojen 

henkilöhahmotyypeistä ja siitä, millaisia aiheita niissä käsitellään. Tutkimuksessamme peilasimme 

teoksia identiteettikuvauksen näkökulmasta, joten sukelsimme teosten tulkinnassa syvemmälle 

kuin lukiessa kirjoja ilman tieteellisiä intentioita. Toki myös omat käsityksemme ovat varmasti 

osaltaan vaikuttaneet niihin seikkoihin, joihin kirjoissa olemme kiinnittäneet huomiota.  

Aineistomme käsitti yksitoista kirjaa, joten tässä yhteydessä voidaan pohtia kuinka luotettava 

tämänkokoinen aineisto on. Jos vertaa koko nuortenkirjallisuuden kenttään, otos edustaa häviävän 

pientä osaa. Pyrimme kuitenkin valitsemaan monipuolisen otoksen niistä teoksista, joita kuitenkin 

käytännössä luetaan. Kirjailijat, joiden teokset valikoituivat aineistoomme, ovat tunnettuja ja 

luettuja nuortenkirjailijoita.  

Tämän kyseisen tutkimuksen luotettavuutta arvioitaessa voidaan ottaa esille vahvistuvuuden 

käsite. Perehtyessämme vastaavantyyppisiin tutkimuksiin, tulokset ovat olleet samansuuntaisia. 

Näin ollen olemme saaneet tutkimustuloksillemme vahvistusta muista tutkimuksista.  

9.2  Jatkotutkimusmahdollisuuksia 

Tutkimusta olisi mahdollista jatkaa tutkimalla, millä perusteella suositeltavat kirjat valikoituvat 

oppikirjoihin, ja kuinka perusteellisesti kirjantekijät pohtivat kirjojen viestiä nuorelle. Oman 

mielikuvamme perusteella laji ja muoto nousevat todennäköisesti sisällön edelle kirjoja valitessa. 
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Toki ne eivät ole myöskään toisiaan poissulkevia tekijöitä ja monipuolisen kirjallisuuden valinta 

on todennäköisesti yhtenä tärkeänä tekijänä. Myös kirjojen valikoitumiseen vaikuttavia 

ulkokirjallisia tekijöitä, kuten mahdollista oman kustantamon kirjojen suosimista, olisi 

mielenkiintoista selvittää.   

Toinen mahdollinen suunta jatkotutkimukselle olisi laajemman aineiston käyttö vastaavasta 

teoreettisesta lähestymistavasta. Myös eri luokka-asteiden oppikirjoissa suositeltuihin kirjoihin 

perehtyminen voisi olla kiinnostava näkökulma.  

Tutkimuksen fokusta olisi mahdollista siirtää myös siihen, millaisia identiteetin 

rakennusaineita oppilaat itse teoksista löytävät ja millaisia mahdollisia käytännön vaikutuksia tällä 

saattaisi olla. Kyseisen tutkimuksen voisi toteuttaa haastattelemalla oppilaita tai laajemmalla 

kyselytutkimuksella.  
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