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Tutkielma käsittelee kuudesluokkalaisten lukemisharrastusta ja tutkimuskysymys on, millaisia 

kirjoja he tahtoisivat lukea.. Koulu antaa oppilailleen luettavaksi monenlaisia kirjoja, mutta ne eivät 

ole välttämättä sellaisia, joiden lukemisesta oppilaat erityisesti pitävät. Tutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää peruskoulun kuudesluokkalaisten toiveiden mukaisen kirjan aineksia – millaisia kirjoja 

he todella tahtoisivat lukea. Kuudesluokkalaisten kirjatoiveiden kartoittamiseksi selvitettiin mm. 

unelmakirjan ihannepäähenkilöä, -miljöötä ja yleissävyä sekä tarkempia kirjan sisällöllisiä ja 

rakenteellisia kysymyksiä, ja esimerkiksi myös sitä, mitkä kirjat ja tekstit ovat suosittuja nyt, ja 

mitkä ovat olleet aiemmin. Tutkimuskysymystä tarkasteltiin kyselylomaketutkimuksen lisäksi 

aiemman lukemisharrastusta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden avulla. 

Tutkimusaineisto kerättiin vuoden 2011 aikana strukturoidulla kyselylomakkeella neljässä 

alakoulussa, joista kustakin valitsin yhden luokan. Yksi kouluista oli kuvataidepainotteinen 

keskustakoulu, yksi oli normaalikoulu eli yliopisto-opiskelijoiden opetusharjoittelukoulu, yksi 

esikaupunkialueella sijaitseva koulu ja yksi maalaiskoulu. Tutkimukseen vastasi 103 

kuudesluokkalaista, joista 56 oli poikia ja 47 tyttöjä. Vastauksia tarkasteltiin pääosin sukupuolten 

mukaan, mutta tutkimuksesta löytyy myös alaluku, jossa ei tarkkailla tyttöjen ja poikien vaan 

kyselylomakkeen täyttäneiden luokkien vastauksia erikseen. Tutkielma on metodisesti 

triangulatiivinen, tuloksia esitellään taulukoiden ja tilastojen avulla, joilla aineistoa kvantifioidaan 

ja tuloksista tehdään ymmärrettävämpiä, mutta aihetta tarkkaillaan myös kvalitatiivisesti. 

Kyselylomakkeiden muodostama aineisto on teemoiteltu, jotta tutkimus etenisi johdonmukaisesti. 

Tutkimukseni sai selville, että peruskoulun kuudesluokkalaisten tyttöjen ja poikien kirjatoiveet 

eroavat toisistaan. Kuudesluokkalaiset tytöt toivovat kirjalta jännitystä, seikkailullisuutta ja 

romantiikkaa. He tahtovat päähenkilöksi teini-ikäisen tytön kouluun, kotiin ja muihin arkisiin 

ympäristöihin sijoittuviin kertomuksiin, mutta toivovat kirjan tapahtumien sijoittuvan ulkomaille. 

Tytöistä enemmistö ei tahdo lukea kuvakirjoja tai satuja, mutta fantasiaa jo mieluummin. Suosituin 

kirja- tai kirjasarja on tutkimukseen vastanneiden tyttöjen mukaan Twilight-kirjasarja. Kuitenkin 

realistiseen ympäristöön sijoittuva kertomus on fantasiaympäristöön sijoittuvaa kertomusta 

kiinnostavampi. Tytöt eivät tahdo lukea kirjakielistä dialogia, mutta pitävät kirjakielisestä 

kerronnasta. Tytöt ovat aktiivisempia lukijoita kuin pojat, ja kaikkein aktiivisimpia tyttöjä ovat 

maaseutukoulun kuudesluokkalaiset. Tytöt lukevat kirjoja, koska se on mukavaa, ja heidän 

mielestään kirjat ovat kiinnostavampia kuin esimerkiksi sarjakuvat ja aikakauslehdet. Tytöt toivovat 

kirjan kertomuksen päättyvän onnellisesti.  

Kuudesluokkalaiset pojat pitävät jännityksestä, huumorista ja seikkailusta, ja heidän kirjoissaan saa 

olla myös väkivaltaa. Heidän mielipäähenkilönsä on poika, mutta myös nuoren miehen, varsinkin 

vakoojan tai agentin seikkailut ovat kiinnostavia.  Suosituin kirja- tai kirjasarja poikien mielestä on 

Harry Potter. He toivovat tapahtumapaikaksi mm. Yhdysvaltoja sekä erilaisia kaupunkeja, mutta 

pojista vain niukka enemmistö tahtoo kertomuksen sijoittuvan ulkomaille. Pojat toivovat 

tapahtumaympäristöksi fantasiamaailmaa hieman tyttöjä enemmän. Lähes puolet pojista tahtoisi 

lukea puhekielistä kerrontaa, ja suurin osa pitää puhekielisestä dialogista. Pojat tahtovat kirjaan 
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tekstin lisäksi myös kuvia ja he toivovat tyttöjä enemmän kirjan olevan lyhyempi ja koostuvan 

monesta lyhyestä kertomuksesta. Pojat pitävät myös vitsikirjoista ja sarjakuvista, mutta 

romantiikasta he eivät välitä. Sarjakuvat ovat poikien mielestä proosakirjoja kiinnostavampia, mutta 

proosakirjat ovat kuitenkin aikakauslehtiä ja sanomalehtiä ja nettilehtiä kiinnostavampia. Pojat 

lukevat sekä siksi, että se on kivaa, mutta myös siksi, että ei ole muuta tekemistä. Pojat tahtovat 

kertomukseen onnellisen lopun, mutteivät avointa loppua. 

Myös koulujen välillä on eroa lukukulttuureissa. Etenkin maalaiskoulun vastaajat poikkeavat 

lukijoina muiden koulujen vastaajista. Maalaiskoulun vastaajat toivovat muiden koulujen vastaajia 

enemmän kirjan tapahtumien sijoittuvan realistiseen ympäristöön kuin fantasiaympäristöön. He 

myös toivovat kirjaan enemmän romantiikkaa kuin muut. Suuren kaupungin keskustakoulun pojat 

lukevat muita poikavastaajia mieluummin aikuisen ja sotilas-päähenkilön seikkailua, ja saman 

koulun tytöt lukevat muita tyttöjä mieluummin miljonäärin seikkailua, sekä puhekielistä kerrontaa.  

Jatkotutkimusaiheiksi esitän sekä laajempaa tutkimusta samasta aiheesta, tai esimerkiksi 

tutkimuksen kyselylomakkeen tiettyjen kysymysten esittämistä laajemmalle vastaajaryhmälle. Joku 

tutkimus voisi ottaa varta vasten tarkasteluun eri alueiden lasten tai nuorten lukemismieltymykset ja 

kirjatoiveet. Myös sitä voisi tutkia, pitäisikö kirjan muuttua rakenteellisesti pysyäkseen muiden 

ajanvietteiden ja medioiden kehityksessä ja suosiossa mukana. 

 

Avainsanat: lukeminen, lukemisharrastus, kirjallisuus, lajityyppi, mieluisuus, yleissävy, päähenkilö, 

kertomus, teksti, kyselylomake  
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymys 

Lukemista on tutkittu lukuisista näkökulmista ja siitä on julkaistu runsaasti tutkimuksia. Eniten on 

kohistu viime vuosina OECD-maiden PISA-tutkimuksesta ja siihen liittyvistä havainnoista (mm. 

Linnakylä 2004). Ne liittyvät vahvasti lukutaitoon ja lukemisen harrastamiseen. Minun tutkielmani 

ei liity lukutaitoon vaan lukemisen harrastamiseen, varsinkin lukemisharrastuksen kohteena oleviin 

kirjoihin, kirjatyyppeihin ja niiden sisältöihin. Halusin selvittää, millaisia kirjoja kuudesluokkalaiset 

lapset lukevat ja millaisia kirjoja he haluaisivat lukea. Selvitän kiinnostavan kirjan ominaisuuksia 

kysymällä esimerkiksi kirjan aiheesta, tyylistä, yleissävystä, päähenkilöstä, tapahtumaympäristöstä, 

kielestä, rakenteesta ja koosta.  

 

Kouluissa luetaan hyvin paljon ja myös kotona luetaan koululäksyjä tai koulun määräämiä kirjoja, 

mutta mielestäni koulun ohjaama lukeminen ei kerro aina siitä, kuinka houkuttelevia ja itsessään 

kiinnostavia tietyt kirjat ja lukeminen ovat, varsinkaan jos lukemisen kohteena olevat kirjat ovat 

opettajan valitsemia. Tutkimukseni huomio onkin siinä, mitä kuudesluokkalaiset haluaisivat lukea 

vapaaehtoisesti. Kuudesluokkalaiset ovat kiintoisa ikäryhmä lukemisharrastustutkimusta varten, 

sillä ns. ahmimisiän on todettu päättyvän pian (mm. Sarmavuori 2007), ja asenteen lukemista 

kohtaan on nähty huononevan kuudennelle luokalle siirryttäessä (Saarinen & Korkiakangas 1998). 

Tällaiset tutkimustulokset tuovat lisämerkitystä tutkimukselleni: on mielenkiintoista ja tärkeää 

selvittää, millaisista kirjoista kuudesluokkalaiset pitäisivät. Vaikka tutkimuksellani saattaa olla 

tällainen merkitys, suhtaudun itse tutkimukseeni neutraalina tutkijana pyrkien objektiivisuuteen ja 

puolueettomuuteen. Tutkin lukemisharrastusta, mutten ole kirjojen puolustaja tai vastustaja, enkä 

pohdi lukemisen tärkeyttä esimerkiksi suhteessa muihin harrastuksiin. En keskity 

lukemisharrastuksen merkitykseen, vaan kirjojen sisältöihin ja siihen, millaisista asioista koostuu 

kuudesluokkalaisen toiveiden mukainen kirja. Tutkimukseni tavoite on sen selvittäminen, millaiset 

kirjat ovat ja olisivat kuudesluokkalaisten mielestä kiinnostavia. 

 

Kuudesluokkalaisen unelmakirjan ja sen rakennusainesten selvittäminen on monimutkaista, ja sen 

selvittämiseen vaaditaan monenlaisia toimenpiteitä. Tämän vuoksi tutkimuksessani kartoitetaan 

myös a) millaiset kirjat ovat aiempien tutkimusten mukaan suosiossa, b) millaiset kirjat ovat 

tilastojen valossa pidettyjä tällä hetkellä, c) millaisia tekstejä lapset lukevat kirjojen ohella ja mikä 

on kirjojen asema muihin teksteihin verrattuna ja d) millaisia kirjan sisällöllisiä asioita lapset 
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toivovat kirjoilta. Tutkimukseni päähuomio on kysymyksessä d), ja siihen liittyykin monta 

kysymystä kyselylomakkeessa (ks. liite), jonka vastaajat täyttivät. Kuudesluokkalaisen 

unelmakirjaa ei voi saada selville pelkästään kysymällä suoraan, millainen unelmakirja olisi. 

Selvitin asiaa sekä suorilla kysymyksillä, että epäsuorilla kysymyksillä. Tutkimuskohteen 

pääasiallinen tarkastelukulma on tytöt ja pojat, ja nämä ovat olleet vertailtavia muuttujia myös 

aiemmissa kirjallisuuden ja lukemisen käyttötutkimuksissa, kuten Saarinen ja Korkiakangas 

toteavat: useimmissa lukemisharrastustutkimuksissa on käytetty sukupuolta ja ikää 

ryhmittelyperusteina ja tulokset esitellään useimmiten ikäryhmittäin erikseen pojilta ja tytöiltä, 

vaikka sukupuolieroja ei tarkemmin analysoitaisikaan (Saarinen & Korkiakangas 1998, 43). 

Sukupuolimuuttujan lisäksi tarkastelen joitain kysymyksiä myös vertaillen tutkimukseen 

vastanneita kouluja ryhminä. Näitä koulujen välisiä eroja vastauksissa käsitellään tutkimuksen 

luvussa 4.2.3, mutta muuten ilmiötä tutkaillaan niin, että tyttöjen ja poikien vastaukset on tilastoitu 

erikseen. 

 

Luvussa 1 esittelen tutkimuksen kulkua ja menetelmiä, ja luvussa 2 teen muiden aihetta 

käsittelevien tutkimusten pohjalta katsauksen siihen, millaiset kirjat ovat tutkimani ikäluokan 

suosiossa, ja nuorten lukemisharrastukseen ja heidän unelmakirjoihinsa myös menneinä 

vuosikymmeninä. Sen jälkeen luvussa 3 esittelen kyselylomakkeella selvittämäni tutkimustulokset 

siitä, millaisia kirjoja tutkimuskoulujeni kuudesluokkalaiset tahtoisivat lukea, ja luvussa 4 pohdin 

tutkimukseni tuloksia yleensä ja suhteessa aiempiin tuloksiin. Luku 5 kokoaa yhteen tutkimuksen 

tärkeimmät havainnot ja esittää jatkotutkimusaiheita. 

 

 

1.2 Termien määrittelyä 

 

Tutkimuksessa kirjalla tarkoitan pääasiassa proosakirjoja, joissa on juonellinen tarina eli kertomus, 

eikä paljoa kuvia. Tuo kertomus on useimmiten fiktiivinen, mutta voi toki perustua 

tositapahtumiinkin. Kun kirjoitan vaikkapa kuudesluokkalaisten toiveista kirjan päähenkilön, 

yleissävyn tai tapahtumaympäristön suhteen, tarkoitan juuri proosakirjoja ja ylipäätään kirjoja, 

joissa teksti on selkeästi pääosissa. Kuudesluokkalaisille en määritellyt sanaa proosakirja, enkä sitä 

käyttänytkään heidän kuullen tai kyselylomakkeessa. Tutkimuksessani käytän jonkin verran myös 

proosakirjaa, jolla tarkoitan kertomakirjallisuutta. Kirja-termi on kuitenkin käytössä 

tutkimuksessani myös tarkoittaen kirjaa yleensä, sisältäen myös esimerkiksi sarjakuvat. Tietyissä 
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kysymyksissä otan huomioon myös muita kirjallisuuden lajityyppejä, kuten kuvakirjat, 

sarjakuvakirjat ja vitsikirjat, mutta tällaisten kysymysten kohdalla selvitetään millaiset kirjat ovat 

suosituimpia kuudesluokkalaisten mielestä. Kun kirjasta puhutaan tutkimuksessa tarkoittaen 

monenlaisia kirjoja ja kirjallisuuden lajityyppejä eli genrejä, sen voi päätellä asiayhteydestä. 

 

Yleissävyllä tarkoitan sitä, millainen kirjan kertomuksen sävy on: tarkoitan esimerkiksi sitä, onko 

kirja hauska, jännittävä, pelottava, romanttinen, sotaisa, arkinen, realistinen, seikkailullinen tai 

jotain muuta.. Yleissävy vastaa mm. kysymyksiin, millainen kirja on sisällöltään, millainen on 

tarinan luonne, tarinan idea, teema ja aihe, tapahtumien sävy ja kirjailijan ote. Tutkimuksessani 

käytössä oleva lajityyppi voitaisiin korvata myös sanoilla genre tai kirjallisuuden luokka. Lajityyppi 

kattaa alleen erilaiset kirjat: science fictionin, satukirjallisuuden, seikkailukirjat, tietokirjallisuuden, 

kauhukirjallisuuden. Lajityypin synonyyminä käytän tutkimuksessani välillä termiä genre. Kun 

käytän tutkimuksessani termiä tekstit, tarkoitan tekstejä, jotka on julkaistu eri muodoissa. Sellaisia 

ovat mm. sanomalehdet, aikakauslehdet, nettilehdet, japanilaiset manga-sarjakuvat, sarjakuvat ja 

kirjat (= tutkimuksessani proosakirjat). Välillä käytän näistä myös sanaa julkaisut. 

Unelmakirjalla tarkoitan kirjaa, joka olisi toiveiden mukainen. Kyseessä ei ole sana lempikirja tai 

suosikkikirja, jotka viittaisivat yhteen tiettyyn mieluisaan kirjaan. Unelmakirjaa ei ole sellaisenaan 

olemassa, ja lapsen on vaikea kertoa tarkkaan, millainen hänen unelmakirjansa olisi. 

Kyselylomakkeeni erilaiset kysymykset kartoittavat asiaa pikku hiljaa, kysyessään esimerkiksi 

unelmakirjan päähenkilöä ja tapahtumapaikkaa, ja kartoittaessaan unelmakirjan yleissävyä, tyyliä 

tai rakenneseikkoja, kuten kirjan kokoa, sekä kirjan kieleen liittyviä asioita. Eräs kyselylomakkeeni 

kysymys (liite: kysymys 15) kysyi vastaajalta, millainen olisi hänen unelmakirjansa.  

Kun puhun tutkimuksessa kuudesluokkalaisista, vastaajista, pojista tai tytöistä, puhun tutkimistani 

103 lapsesta, eli tutkimuksen kyselylomakkeeseen vastanneista. En mainitse joka kerta 

”tutkimukseeni vastanneiden peruskoulun kuudesluokkalaisten tyttöjen mielestä”, vaan saatan 

sanoa vain ”tyttöjen mielestä”, mutta tarkoitan tutkimukseeni osallistuneita 2010-luvun 

alkupuoliskon peruskoulun kuudesluokkalaisia tyttöjä. Vaikka kyselylomake täytettiin koulussa, 

lapset eivät vastanneet tutkimukseen oppilaina, vaan yksityishenkilöinä. Näin ollen en käytä 

juurikaan termiä oppilas, vaan pyrin käyttämään termiä vastaaja.  

Kirjoitan tutkimuksessa useasti päähenkilö-teeman yhteydessä sanan seikkailuja, esimerkiksi 

lauseessa ”päähenkilö, jonka seikkailuja olisi mukavinta seurata”. Seikkailuja voisi korvata 

esimerkiksi sanoilla edesottamuksia tai tarinaa. Tällä tavoin käytetty seikkailuja ei liity millään 
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tavalla seikkailukirjoihin tai kirjan seikkailullisuuteen, vaan ilmaisua ”päähenkilö seikkailee” on 

käytetty kuvaamaan sitä, että päähenkilö on, toimii ja esiintyy kertomuksessa. En halunnut 

muotoilla ilmausta sanoin ”kenestä päähenkilöstä tahtoisit lukea”, sillä tämän lauseen voisi käsittää 

myös niin, että kyseisestä päähenkilöstä on kirjoitettu kirja, joka on kuin päähenkilön henkilökuva.  

Luvussa 4.2.3 käsitellessäni koulujen välisiä eroja vastauksissa, kirjoitan mm. keskisuuresta 

kaupungista. Kaupunkien määrittelyssä pieniin, keskisuuriin ja suuriin kaupunkeihin on eroja. 

Maijala (2011) on määritellyt keskisuuren kaupungin kooksi 50 000 – 100 000 asukasta. Nihtilä ja 

Widström (2004) ovat määritelleet suureksi kaupungiksi kymmenen isointa, jolloin Wikipedian 

vuoden 2012 tilastojen mukaan väkirikkain keskisuuri kaupunki olisi reilun 83 000 asukkaan Pori. 

Kuntatiedon keskus (2005) määrittelee myös esimerkiksi 24 000 asukkaan kunnan keskisuureksi 

kaupungiksi. Määrittelyt ovat kirjavia, ja siksi tein oman valinnan. 130 000 asukkaan Jyväskylän ja 

102 000 asukkaan Lahden välillä oli suuri ero – vedin siihen keskisuuren ja suuren kaupungin 

välisen rajan. Keskisuuren ja pienen kaupungin välisen rajan vedin 55 000 asukkaan Kotkan ja 

49 000 asukkaan Mikkelin väliin. Tämä tutkimus jaotteli Suomen kaupungit niin, että suuri 

kaupunki on yli 120 000 asukkaan kaupunki, ja Keskisuuri kaupunki on 50 000 – 120 000 asukkaan 

kaupunki. 

Kyselylomakkeeni otsikossa puhutaan vapaa-ajan kirjoista, joilla tarkoitetaan kirjoja, jotka eivät 

ole koulun määräämiä. Tämän selitin myös vastaajille ennen kuin vastaustilanne alkoi. 

Tutkimukseni kohteena eivät ole siis suinkaan pelkät vapaa-ajalla luetut kirjat, sillä osa opettajista 

antaa oppilaidensa valita itse lukemiansa kirjoja. Vapaa-ajalla tapahtuvaa lukemista kartoittavat 

tutkimuslomakkeessa vain ensimmäiset kysymykset. Enemmänkin tutkin sitä, mitä 

kuudesluokkalaiset haluaisivat lukea vapaaehtoisesti. Kun puhun kyselylomakkeeni kysymyksistä, 

käytän pääasiassa termiä kysymys, mutta käytössä on välillä myös termi tehtävä. 

Yksi neljästä koulusta, jossa tutkimusaineistoa kerättiin, on ns. normaalikoulu, joita kutsuttiin 

aiemmin nimellä harjoittelukoulu. Harjoittelukoulut olivat aiemmin valtion oppilaitoksia, mutta 

nykyään yliopistojen itsenäistyessä on alettu käyttämään termiä normaalikoulu. Normaalikoulujen 

oppilaat saavat opetusta yliopistojen opiskelijoilta, jotka suorittavat opetusharjoitteluitaan, mutta 

myös omalta luokanvalvojaltaan, joka on pätevä luokanopettaja.  
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1.3 Tutkimuksen metodologia 

 

1.3.1 Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston keruu  

Tutkimukseni alkoi aiheen valinnalla, tutkimuskysymyksen suunnittelulla ja kyselylomakkeen 

teolla, sekä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen tutustumisella. Aineistonkeruun menetelmäksi valitsin 

siis kyselylomakkeen. Strukturoin kyselylomakkeet, jotka olivat samanlaiset kaikille vastaajille 

(N=103), ja sisälsivät 19 aihetta tarkastelevaa kysymystä. Kysymysten joukossa oli lukutehtäviä, 

avoimia tehtäviä, dikotomisia tehtäviä, monivalintatehtäviä, sekä tehtäviä, joissa eri vaihtoehdot piti 

asettaa mieluisuusjärjestykseen. Kuten Alasuutari sanoo, aineistona kannattaa olla myös tekstiä, 

jossa vastaajat puhuvat omin sanoin, eivät vain valitse tutkijan jäsentämiä vastausvaihtoehtoja. Hän 

sanoo myös, että metodi on huono silloin, kun se ei anna aineistolle yllätysmahdollisuutta 

(Alasuutari 1999, 82). 

Sarmavuori (2007) listaa erilaisia kysymystyyppejä, ja käytän niistä osaa tutkimuksessani. 

Sarmavuoren määrittelemistä kysymystyypeissä tutkimuksessani ovat käytössä mm. 

avokysymykset (esim. liite: kysymys 15 ja 16), vastausvaihtoehtoiset kysymykset (6, 10), 

kirjallisuusluokkien esittäminen järjestyksessä (7), tekstinäytteet (14, 19) ja parivertailut (8). 

Kyselylomake on kokonaisuudessaan liitteenä, ja sitä, sekä tutkimuksen toteuttamista tarkemmin 

arvioidaan luvussa 1.4, joka käsittelee tutkimuksen luotettavuutta. Kyselylomake käsitteli aihetta 

kattavasti ja tiesin, ettei sen täyttäminen tulisi käymään hetkessä – täten näin parhaaksi toteuttaa 

kyselyn paikan päällä, valvotuissa olosuhteissa, enkä esimerkiksi postikyselynä.  

Kyselylomakkeen valmistuttua ja muokattuani sen, valitsin lomakkeen täyttöä varten ensin yhden 

koulun, jossa suoritin kyselylomakkeen täytön. Tämän jälkeen minulla oli aikaa reagoida kyselyn 

vastausten aiheuttamiin ajatuksiin ja jatkotoimenpiteisiin, esimerkiksi syventämällä tietämystäni 

kirjojen ja muiden lähteiden avulla. Tällainen menettelytapa antoi minulle aikaa keskittyä 

ensimmäisiin vastauksiin ja sitä kautta tutkimuksen uusiin esille nousseisiin asioihin ja teemoihin. 

Seuraavaksi olin valmis viemään lomakkeen myös kolmeen muuhun kouluun. Tarkoituksenani oli 

valita neljä erilaista koulua: yksi koulu on suuri maalaiskoulu, yksi suuren kaupungin 

esikaupunkialueen koulu, yksi on keskisuuressa kaupungissa sijaitseva normaalikoulu ja yksi on 

suuren kaupungin keskustassa sijaitseva kuvataidepainotteinen kaupunkikoulu. Kaikki neljä koulua 

sijaitsevat joko Etelä-Suomen läänissä tai Länsi-Suomen läänissä, mutta tarkempaa sijaintia en 
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paljasta, jotta vastaajille ja vastaajien vanhemmille luvattu anonymiteetti säilyisi mahdollisimman 

hyvin. 

Sain lähes samankokoiset otokset molemmista ryhmistä. Poikavastaajia on kaikkiaan 56 ja 

tyttövastaajia 47. Aloin tarkastella aihetta jaotellen vastaajat sukupuolen mukaan, tyttöihin ja 

poikiin, sillä aiemmatkin lukemisharrastusta käsitelleet tutkimukset (mm. Saarinen & Korkiakangas 

2009), ja ne ovat havainneet eroja tyttöjen ja poikien lukemisharrastuksessa. Vastaajien jakaminen 

tyttöihin ja poikiin oli mielestäni kätevä, järkevä, tarkoituksenmukainen ja käytössä hyväksi todettu 

ratkaisu. Myös ensimmäisenä vastanneen luokan vastauksia tutkiessani huomasin, että tällainen 

jaottelu olisi perusteltua ja järkevää. 

Seuraavana vuorossa oli tutkimusiaineiston käsittely. Tulosten analyysivaihe ylöskirjaamisineen, 

laskuoperaatioineen, tarkkailuineen, teemoitteluineen, tulkitsemisineen alkoi seuraavaksi. Tämän 

vaiheen tein mekaanisesti, mutta erityisen huolellisesti. Analyysivaiheen loppupuolella aloin 

käyttää mekaanisen tilastoinnin ohella myös ajattelua, enkä katsonut enää vain numeroita, vaan 

myös sitä, mitä numerot kertovat ja millaisia yhteisiä teemoja kysymyksistä ja niiden vastauksista 

nousee ja muodostuu. Tämän analyysin ja pohdintavaiheen jälkeen olin valmis kirjoittamaan itse 

tutkimusta. 

 

1.3.2 Käyttötutkimus 

Tutkimukseni sijoittuu tutkimuksen kentässä lähelle harrastustutkimusta, ja myös lähelle 

lukututkimusta, kulttuuritutkimusta tai vapaa-ajan tutkimusta, mutta se on kuitenkin 

tutkimussuuntaukseltaan vastaanottotutkimus. Vastaanottotutkimus on käytössä mm. äidinkielen ja 

kirjallisuuden tutkijoilla, ja minun tutkimukseni voitaisiin määritellä kuuluvaksi nimenomaan 

äidinkielen ja kirjallisuuden tutkimushaaraan. Vastaanottotutkimus kuvastaa tutkimukseni kohdalla 

sitä, mitä vastaajat ajattelevat tietyistä ja tietynlaisista teksteistä sekä kirjoista. Eskolan (1990) 

mukaan vastaanottotutkimuksia on kolmenlaisia: kulutustutkimuksia, käyttötutkimuksia ja 

reseptiotutkimuksia. Mikä näistä vastaanottotutkimuksen menetelmistä on käytössä minun 

tutkimuksessani? 

Sarmavuori kirjoittaa, että kulutustutkimus on usein kvantitatiivista kirjojen myynti- ja 

lainaustilastojen tarkastelua. Tällaista tarkastelua käytän luvussa 2, kun tarkastelen aiempia 

tutkimustuloksia ja sitä, millaiset ja mitkä kirjat ovat ja ovat olleet lasten ja nuorten suosiossa. 

Kyselylomakkeeni ei kysynyt kuudesluokkalaisten lainaus- ja ostotilastoja, mutta se kartoitti muilla 
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tavoin sitä, mitkä kirjat ovat kuudesluokkalaisten suosiossa. Käyttötutkimuksella selvitetään 

lukemisen määrää ja laatua (Sarmavuori 2007). Vastaanottotutkimuksen toinen osa, 

reseptiotutkimus, voidaan jakaa Eskolan (1990) mukaan kirjalistatutkimuksiin ja 

lukijavastaanottoon. Kirjalistatutkimukseksi tutkimukseni voi jakaa lainaus- ja myyntitilastojen, 

sekä kyselylomakkeeni eri kysymysten, kuten kirjallisuusluokkien järjestyksessä esittämisen tai 

tietynlaisten kirjaluettelo-tyyppisten kysymysten perusteella. Lukijavastaanottoa tutkimuksessani 

käytetään esimerkiksi sellaisessa tehtävässä, jossa vastaajaa pyydettiin lukemaan ensin neljä 

erilaista tarinaa, ja laittamaan sen jälkeen tekstit mieluisuusjärjestykseen, ja perustelemaan 

valintansa (liite: kysymys 19). 

Vaikka esimerkiksi tutkimukseni luvussa 2 tutkin kulutustutkimustuloksia, vastaanottotutkimuksen 

kolmesta sektorista määrällis-laadullista tutkimusotetta ja kyselylomakeaineistoa käyttävä 

tutkimukseni on kuitenkin eniten käyttötutkimus. Rättyä ja Vaittinen kertovat, että 

käyttötutkimukset ovat olleet harvinaisia viime aikoina: harvalukuisten käyttötutkimusten 

kirjoittajien joukkoon kuuluu lasten ja nuortenkirjallisuuden vastaanoton tutkimusta pitkään 

jatkanut Pirkko Saarinen, joka julkaisi yhdessä Mikko Korkiakankaan kanssa 1990-luvun alussa 

kerättyyn aineistoon perustuvan käyttötutkimuksensa vuonna 1998; se liittyy sarjaan edellisten 

vuosikymmenien samantapaista tutkimusta (Rättyä & Vaittinen 2008) 

 

 

1.3.3 Tutkimusote 

Jos tieteenfilosofisten lähtökohtien tutkimusparadigmat jaetaan kolmeen osaan, positivistiseen, 

hermeneuttiseen ja kriittiseen, tutkimukseni on osaltaan hermeneuttinen, sillä se yhdistää havainnot 

aikaisemmin tunnettuun teoriaan, ja sen tarkoitus on kuvailla ja ymmärtää kohdealuetta. 

Positivistinen tutkimusote on osuva sen takia, että tutkijana olen ollut ulkopuolinen ja neutraali 

tarkkailija, joka havainnoi tutkimuksen kohdetta. Jos kuitenkin positivismia vertaa postpositivismiin 

ja hermeneutiikkaa konstruktivismiin, löytyy vieläkin sopivampi paradigma. Myönnän 

konstruktivismin mukaan, että totuus on ajallisesti ja paikallisesti sidottua, ja kysymykseni 

kartoittavat vastaajien subjektiivisia ajatuksia. Mukana on siis vahva yksilöllinen aspekti. 

Postpositivismin etuna positivismiin verrattuna on, ettei objektiivisuuteen uskota niin sokeasti kuin 

positivismissa, ja että uusi tieto on totta, jos se sopii aiempaan tutkimustietoon. Sen lisäksi 

postpositivismin etuna on, että määrällisten metodien rinnalla voidaan pitää myös laadullisia 

metodeja.  
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Mielestäni tutkimukseni edustaa parhaiten postpositivismista paradigmaa, sillä se yrittää avata 

todellisuutta, mutta uskoo kuitenkin tulosten objektiivisuuteen ainakin vastaajaryhmän sisällä, tosin 

tietäen konstruktivismin mukaan, että tulokset ovat kiinni ajasta, paikasta ja vastaajista (Guba & 

Lincoln 1994). Sinänsä mielestäni ei ole olennaista, että tutkimukseni edustaisi vain yhtä 

paradigmaa. Tutkimus on luonut itse itsensä ja tutkimuskysymyksensä, ja pyrkii selvittämään sitä 

siitä näkökulmasta ja sellaisia periaatteita hyväksi käyttäen, että se selvittäisi omaa 

tutkimuskysymystänsä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Vain yhden paradigman 

reunaehdoin tai periaattein toimiva tutkija saattaa toimia ”sokeammin” kuin montaa yhdistelevä. 

Kuten kriittisen realismin yksi ajatus kuuluu; totuudesta emme voi saada tietoa sellaisenaan, mutta 

tieteen avulla voimme ainakin lähestyä sitä. Tutkimukseni on teoreettis-filosofiselta luonteeltaan 

empiirinen, sillä tutkimus on aineistolähtöinen empiirinen tutkimus ja perustan tiedon, ainakin 

uuden tiedon niiden tulosten varaan, joita saan kyselylomakkeeseeni vastanneilta subjektiivisilta 

vastaajilta, jotka elävät tietyssä historiallisessa ja sosiaalisessa kontekstissa.  

 

1.3.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuskysymyksen selvittäminen on tärkein asia koko tutkimuksessani, ja olen valjastanut 

menetelmät tutkimukseni apulaisiksi: mikään yksittäinen menetelmä ei määrittele tutkimukseni 

suunnittelua, kulkua, toteutusta tai analyysia. Monet tutkijat valitsevat vain tietyn lähestymistavan 

ja tutkimusmenetelmän tutkimukselleen. Yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa 

opiskellessani kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ovat olleet muotisanoja ja -suuntauksia. Ne ovat 

saaneet ylivoimaisesti suurimman huomion kaikista tutkimusmenetelmistä. Tutkimukseni ei ole 

kuitenkaan puhtaasti kvantitatiivinen, eikä myöskään kvalitatiivinen. Tutkija voi käyttää 

tutkimuksessaan sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia menetelmiä riippumatta siitä, mihin 

tutkimusparadigmaan tutkija on sitoutunut (Guba & Lincoln 1994).  

Onko tutkimusstrategiani laadullinen vai määrällinen? Perinteisesti ajatellaan, että aineisto on 

laadullinen, jos se on tekstiä, eikä numeroita. (Töttö 2004). Töttö ei ole tätä mieltä, eivätkä ole 

Eskola ja Suorantakaan (1998): numeroita voidaan tulkita ja puhetta numeroida. Myös laadullista 

aineistoa analysoitaessa voi argumentoida määrällisillä suhteilla, kuten prosenttiosuuksilla 

(Alasuutari 1999, 203).  Oma aineistoni koostuu sekä teksteistä, numeroista, että rasteista. Osa 

näistä on laadullisen, osa määrällisen aineiston piirteitä, joten ainakin aineistostani löytyy molempia 

tutkimusotteita. Analyysini on pääosin kvantitatiivista, mutta sieltäkin, käsiteltävästä kysymyksestä 

riippuen, löytyy kvalitatiivista tarkastelua. Pohdinnassa ymmärtämistä tulee mukaan vielä 
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enemmän. Tutkimukseni avulla haluan eritoten ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja avata sitä 

kvantitatiivisen apuvälinein – kvantifioimalla aineistoa voi profiloida kokonaisuutta ja täten 

asioiden ymmärtäminen on helpompaa, kun on tekstin lisäksi myös taulukoita, sillä tilastot tuovat 

myös hyvin muuttujien välisiä suhteita ja eroja esille. Vaikka tutkimukseni analyysi taulukoineen ja 

prosentuaalisine jakaumineen on monilta osin kvantitatiivinen, sen pääfokus on tietyissä kirjan 

sisällöllisissä asioissa, jotka vaativat myös kvalitatiivista näkökulmaa. Tutkimukseni ei ole 

puhtaasti määrällinen, sillä pääkiinnostus on numeroiden sijaan sittenkin siinä, millaisia asioita 

kuudesluokkalaiset toivovat kirjoilta, mikä on jo laadullinen kysymys. Kuten nähdään, tutkimukseni 

käyttää molempia näitä kasvatustieteellisessä tutkimuksessa runsaasti käytettyjä 

tutkimusmenetelmiä. 

Mitä laadullista tutkimuksessani on?  Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä. 

Tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää vastaajien omien käsitysten perusteella, millainen olisi 

kuudesluokkalaiselle mieluinen kirja. Sarmavuori kuvailee, että laadullinen tutkimus on 

ymmärtävää, subjektiivista, kvalitatiivista ja kokonaisvaltaista. Tavoitteena on ilmiön 

ymmärtäminen. Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita yksilön tai ryhmän näkemyksistä ja 

kokemuksista. Tämä on tutkimuksessani laadullista – kysytään subjektiivisten toimijoiden 

mielipiteitä ja ajatuksia tietystä aihealueesta, eli lukemisesta, joka sekin on kokemuksena hyvin 

subjektiivista. Yksilön kokemukset, havainnot, uskomukset, elämä, ”kohtalo” ja kaikki 

elämänalueet koetaan arvokkaiksi tutkimuskohteiksi (Sarmavuori 2007). Laadullista tutkimusta 

kuvataan myös näin: aineiston tehtävänä ei ole hypoteesien todistaminen, vaan hypoteesien 

keksiminen (Eskola & Suoranta 1998). Minulla ei ollut tutkimuksen alkaessa hypoteeseja, vaan 

halusin nähdä, mitä vastaukset minulle kertovat. Sen lisäksi minulla oli Hirsjärven ja Huttusen 

sanoin pyrkimyksenä on saada kokonaisvaltaista empiiristä tietoa siten, että huomioon otetaan myös 

yksityiskohtia ja laadullisia seikkoja (Hirsjärvi & Huttunen 1995). Yksityiskohtaisen tiedon 

saaminen oli mahdollista sen vuoksi, että kysymyslomakkeessani oli myös avoimia kysymyksiä. 

Mitä määrällistä tutkimuksessani on? Yksi määrällisen tutkimuksen ominaispiirteistä on aineiston 

systemaattinen tulkinta: kun tutkimustuloksia taulukoidaan, aineistoa käytetään systemaattisesti, 

eikä vain tulkita intuitiivisesti (Alasuutari 1999). Pyrkimyksenäni oli saada mahdollisimman 

objektiivista empiiristä tietoa tarkoin rajatuista kohteista, ja tein osan päätelmistäni perustuen 

havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin perustuen. Sen lisäksi aineisto kerättiin 

kyselylomakkeilla ja osa tiedosta käsitellään numeerisesti (Hirsjärvi & Huttunen 1995). Kun 

katsotaan Stokowskin (1994) luonnehdintoja kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusmetodin 

ominaispiirteistä, löytyy molemmista minun tutkimukseeni sopivia. Kvantitatiivisuuden sopivia 
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piirteitä ovat sen positivistisuus, tilastollisuus, empiiriset trendit ja kyselyt. Kvalitatiivisuuteen 

sopivia piirteitä ovat tulkitsevuus (pohdinta), sosiaalisen todellisuuden subjektiivisuus ja 

kokemusten ymmärtäminen. 

 

1.3.5 Tutkimusmenetelmien triangulaatio 

Tutkimusmetodit voivat olla kvalitatiivisia (laadullisia), kvantitatiivisia (määrällisiä) tai parhaassa 

tapauksessa sovelletaan useampia menetelmiä rinnakkain (Kuivalahti 2011). Nykyisin laadullista ja 

määrällistä tutkimusta on alettu yhdistää yhä enemmän. Laatu ja määrä eivät ole toisistaan erillisiä 

eivätkä toistensa vastakohtia, sillä kvantiteetti ilmaisee sen, kuinka paljon jotakin kvaliteettia 

ilmenee. (Sarmavuori 2007). Useat tutkijat (mm. Eskola ja Suoranta 1998) näkevät nykyään, että 

menetelmien yhdistäminen, triangulaatio, on mahdollinen tutkimusmetodi. Töttö (2004) sanoo, että 

on erehdys ajatella, että kokonainen tutkimus voisi kaikilta piirteiltään olla laadullista tai 

määrällistä. Tuomi ja Sarajärvi (2002) näkevät kaiken lisäksi, että triangulaation avulla voi lisätä 

tutkimuksen luotettavuutta. Useimmiten menetelmätriangulaation käyttöä perustellaan sillä, että 

yksittäisellä tutkimusmenetelmällä ei tavoiteta riittävän kattavaa kuvaa tutkittavasta kohteesta. Kun 

yksi tutkimusmenetelmä kuvaa kohdetta vain tietystä näkökulmasta, on useamman menetelmän 

käytöllä mahdollisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Sarmavuori 2007). Itsekin näin 

triangulaation rikkautena sen, että näkökulma on joustavampi.  

Ennakkoluuloja on sekä määrällistä että laadullista tutkimusta kohtaan: kvalitatiiviset tutkimukset 

jäävät usein analyysin osalta pinnallisiksi (Eskola & Suoranta 1998). Töttö (2004) ei ole itse 

seuraavaa mieltä, mutta kirjoittaa, että määrällisen tutkimuksen nähdään olevan teoriatonta napin 

painamista, kaavamaista tilastotiedettä, joka ei edellytä tutkijalta omaa aivotoimintaa. Eri 

menetelmien hyviä ja huonoja puolia koskevan standardinäkemyksen mukaan kvantitatiivisten 

menetelmien avulla saadaan pinnallista mutta luotettavaa ja kvalitatiivisten menetelmien avulla taas 

syvällistä mutta huonosti yleistettävää tietoa (Alasuutari 1999). Töttö näkee, että syvällisyydellä ja 

pinnallisuudella ei ole lainkaan tekemistä laadullisen ja määrällisen kanssa: mikä tahansa tutkimus 

voi olla syvällinen tai pinnallinen (Töttö 2004, 12). Parhaaseen tulokseen päästään soveltamalla 

molempia menetelmiä, hyödyntämällä niiden parhaita puolia (Alasuutari 1999). Otteiden 

yhdistämistä on perusteltu sillä, että ne voivat täydentää toisiaan (Tuomivaara 2005). Triangulaation 

käyttöä perustellaan sillä, että yksittäisellä tutkimusmenetelmällä on vaikea saada kattavaa kuvaa 

tutkimuskohteesta (Eskola & Suoranta 1998). Näen siis, että tutkimukseni on menetelmällisesti 

triangulatiivinen – se ottaa jotain vaikutteita kvantitatiivisuudesta ja jotain kvalitatiivisuudesta.  
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Edellisten tutkimusmenetelmien lisäksi tutkimukseni ote on jossain määrin yhtäläinen survey-

tutkimuksen kanssa. Survey-tutkimuksen tarkoituksena on saada tietyin kriteerein valitulta joukolta 

vastauksia samoihin kysymyksiin. Survey-tutkimukseksi kuulee kutsuttavan joskus sitä, että 

tutkitaan suurehkoa rajattua kohderyhmää, joskus yksinkertaisesti sitä, että tutkija käyttää 

kyselymenetelmää. Tutkimuksen kohteena on yleensä otoksella valikoitu kohderyhmä jostakin 

tietystä perusjoukosta. (Virtuaaliammattikorkeakoulu, metodifoorumi 2011). Toisaalta en valinnut 

vastaajia satunnaisotannalla, mikä on usein survey-tutkimuksen tapa.  

Survey-tutkimuksen positivistinen piirre sopii myös rooliini tutkijana: tutkija on passiivinen tietojen 

kerääjä, joka tyytyy ilmiöiden luonnollisen vaihtelun kirjaamiseen yrittämättäkään manipuloida 

tilanteita tai tutkittavia. Survey-tutkimuksella pyritään selvittämään todellisuudessa vallitsevia oloja 

ja asiantiloja ja tietyssä populaatiossa vallitsevia mielipiteitä, asenteita ja arvostuksia. Tilastolliseen 

edustavuuteen ei kiinnitetä enää niin suurta huomiota kuin aiemmin (Hirsjärvi & Huttunen 1995). 

Sarmavuori (2007) kertoo, että yleiskatsaukset (surveyt) tarjoavat linnun näkökulman, 

kvalitatiivinen tutkimus tarjoaa madon näkökulman, ja että kvalitatiivinen tutkimus sopii 

täydennykseksi ja esimerkiksi kvantitatiiviselle datalle. Vaikka tutkimukseni sopisi tietyiltä osin 

myös survey-tutkimukseksi, en määrittele sitä survey-tutkimukseksi. Tutkimukseni on 

menetelmältään triangulatiivinen, ja se yhdistelee eri metodeja sen mukaan, mikä on tutkijan 

mielestä tutkimuskysymyksen ja kunkin kyselylomakkeen kysymyksen selvittämisen kannalta 

sopivinta ja tarkoituksenmukaisinta. 

 

1.4. Luotettavuustarkastelu 

 

1.4.1 Kyselytutkimuksen luotettavuus 

Kyselylomake oli ehdottomasti sopivin tapa tehdä tämä tutkimus: lomakkeen kohtuullinen pituus ja 

ulkoasun selkeys ovat erittäin tärkeitä sekä vastaajalle että myöhemmin tietojen tallentajalle. 

Ylipitkä kysely karkottaa vastaamishalun. Postikyselyissä keskimääräisen vastausajan ei tulisi 

ylittää 15–20 minuuttia. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Postikysely ei ollut sopiva 

menettelytapa, sillä ei ollut varmuutta, että saisin tarpeelliset asiat kysyttyä lyhyessä ajassa. 

Vastaajista nopeimmat suoriutuivat lomakkeen täytössä juuri tuossa 15–20 minuutissa, mutta 

hitaimmilla meni täytössä 45 minuuttia. Oppitunti osoittautui näin hyväksi paikaksi toteuttaa 

kysely. 
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Kyselyyn on helpompaa vastata, kun kysymykset ovat loogisessa järjestyksessä. Sama lomake voi 

sisältää sisällöllisesti hyvinkin erilaisia asioita, mutta samaan asiaan liittyvät kysymykset on 

sijoitettava loogiseen järjestykseen peräkkäin. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). 

Mielestäni kyselylomakkeeni oli looginen, ymmärrettävä, johdonmukainen ja helposti täytettävä. 

Pidin tärkeimpänä ominaisuutena lomakkeessa sitä, että vastaaja jaksaisi keskittyä koko 

lomakkeeseen ja sen jokaiseen kysymykseen. Tämän takia asiasisällöllinen loogisuus kärsi ja 

asiasta hypittiin jonkin verran toiseen, mutta taustalla oli kuitenkin looginen rytmitys, jonka 

tarkoitus oli pitää oppilas hereillä ja kiinnostuneena koko lomakkeen ajan.  

Yleensä lomake kannattaa aloittaa kysymyksillä, joihin on varmasti helppoa vastata 

(Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Täytettävyyden helppoutta lisäsi se, että lomakkeen 

alkupuolella oli helppoja kysymyksiä (monivalintoja), ja raskaammat tehtävät (avoimet tehtävät, 

lukutehtävät) olivat vasta loppupuolella. Erilaiset tehtävätyypit rytmittivät vastaamista ja niiden 

tarkoitus oli auttaa oppilaita jaksamaan riittävän pitkään lomakkeen parissa. Lomakkeen selkeys ja 

täytön helppous on tärkeää myös reliabiliteetin kannalta: tutkimus on sitä reliaabelimpi, mitä 

vähemmän satunnaisvirheet ovat vaikuttaneet sen tuloksiin (Hirsjärvi & Huttunen 1995). Tein 

lomakkeet mahdollisimman selkeiksi, ettei rasti tai numero lipsahtaisi vahingossa väärään ruutuun 

tai teksti väärälle riville. 

Suunnittelin lomakkeeseen erityyppisiä kysymyksiä sekä saadakseni erilaisia asioita selville, että 

tehdäkseni lomakkeesta monipuolisen vastaajalle. Alasuutari näkee tällaisen menettelytavan 

hyödyt: on hyvä, että aineistona on myös tekstiä, jossa vastaajat puhuvat omin sanoin, eivät vain 

valitse tutkijan jäsentämiä vastausvaihtoehtoja (Alasuutari 1999). Strukturoitujen kysymysten 

vastausvaihtoehtojen tulee periaatteessa aina olla toisensa poissulkevia. Joitain poikkeuksia on ja 

useimmiten ne liittyvät joko preferenssikysymyksiin (pyydetään nimeämään esimerkiksi 

ensisijainen vastaus) tai monivalintakysymyksiin. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Tein 

vastausvaihtoehtojen poissulkevuudessa poikkeuksia, kun pyysin nimeämään monta mieluisaa 

vaihtoehtoa, tai pyysin laittamaan vaikkapa kuusi eri vaihtoehtoa mieluisuusjärjestykseen.  

Otos (N=103) on kooltaan sopivan kokoinen tähän tutkimukseen. Jos kyselyni olisi ollut pelkästään 

kvantitatiivinen ja täynnä strukturoituja monivalintakysymyksiä, otoksen kokoa olisi voinut 

suurentaa, mutta kun kuudesluokkalaisilta kysyttiin myös avoimia kysymyksiä, otos oli järkevästi 

käsiteltävän ja mielekkään kokoinen. Eskola ja Suoranta (1998) sanovat, että aineiston sopiva määrä 

on pitkälle tutkimuskohtainen; vastauksia tarvitaan sen verran kuin on aiheen kannalta 
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välttämätöntä. Varsinkaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston koolla ei ole välitöntä vaikutusta 

eikä merkitystä tutkimuksen onnistumiseen. 

Vastausprosentti on korkea sen takia, että toteutin kyselyn paikan päällä. Postitetussa kyselyssä olisi 

ollut se huono puoli, että vastausprosentti olisi voinut jäädä alhaiseksi, ja vastauksia olisi saanut 

odotella määrittelemättömän ajan. Paikan päällä minulla oli mahdollisuus luoda samanlaiset 

olosuhteet jokaiseen neljään tutkimusluokkaan. Hirsjärvi ja Huttunen (1995) näkevät tärkeäksi sen, 

että tutkimus pyritään toteuttamaan rajatuissa ja hallituissa koetilanteissa, mikä on puolestaan 

omiaan korostamaan tutkimuksen nomoteettisuutta eli toistettavuutta ja tulosten yleistettävyyttä.  

Väärinymmärrysten mahdollisuus oli minimoidumpi, kun olin paikalla ja vastasin tarpeen tulleen 

kysymyksiin. Vastaustilannetta ei keskeytetty, vaan kukin kysyjä kysyi kysymyksensä hiljaa 

minulta. Ensimmäisessä koulussa esiin nousseet kysymykset oli helppo käsitellä jo seuraavissa 

kouluissa ennen lomakkeen täyttöä. Tällaisen menettelyn (neuvomisen ja ohjeistuksen) vaikutusta 

luotettavuuteen on kritisoitu, mutta nähdäkseni on ensiarvoisen tärkeää, että vastaaja ymmärtää 

kysymyksen. Mielestäni se ei edusta totuutta, että vastaaja ei ymmärrä kysymystä, eikä saa kysyä 

neuvoa, ja vastaa mitä sattuu – sehän väärentää totuutta enemmän, kuin totuudenmukainen vastaus. 

Jos tutkisin sitä, miten vastaajat ymmärtävät tutkimuslomakkeen kysymykset, en voisi neuvoa 

vastaajia, mutta kun tutkin aihetta, joita lomakkeen kysymykset käsittelevät, vastaajien neuvominen 

tehtävänantoon liittyvissä kysymyksissä on mielestäni erittäin perusteltua. 

Kun kyselylomake täytettiin oppitunnilla, oppilailla ei ollut kiire lomakkeen täytössä – nopea 

vastaaminen ei auttaisi, sillä lomakkeen nopea täyttäminen ei nopeuttaisi kotiin tai välitunnille 

pääsyä. Luokka oli sinänsä hyvä ympäristö varmistaakseen sen, että lomakkeen täyttöön 

panostettiin. Koulu ympäristönä on siitäkin syystä suotuisa, että lapset ovat oppilaina tottuneet 

täyttämään erilaisia papereita ja testejä, eikä lomakkeeni ollut sinänsä liian uudenlaista tekemistä, 

jolloin oppilaat pystyivät keskittymään itse kysymyksiin. Uskon, että vastaajat olisivat täyttäneet 

tietokoneluokassa tai kotona e-lomakkeen tai postikyselyn hätäisemmin, varsinkin avoimien 

tehtävien ja lukutehtävien osalta. 

Tulosten ylöskirjaamis- ja tilastointivaiheessa käytin apunani sekä elektronisia laskimia, lyijykynää, 

että Excel-taulukkolaskenta -sovellusta. Kun tilastoin tietoa eri tavoin, varmistin etteivät yhden 

tilastointitavan mahdolliset virheet jää huomaamatta. Tilastotieteellisessä analyysissä suosittua 

SPSS-sovellusta en käyttänyt siitä syystä, että tutkimukseni ei ole pelkästään kvantitatiivinen, ja 

erityisesti siitä syystä, että tarkkailin tilastoja lähinnä vertaillen vain tyttöjä ja poikia. Tilastotyö oli 

näin varsin yksinkertaista, koska huomioon otettavia tekijöitä ei ollut montaa. Muiden tekijöiden 
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vaikutusten tarkkaileminen ei ollut tutkimukseni päähuomion kohteena, vaikka esitän tutkimuksessa 

tuloksia myös koulujen välisistä eroista vastauksissa. Tutkimukseni selvittää asiaa pro graduksi 

riittävän tarkkaan, ja minusta tyttö-poika -vertailuun keskittyminen on perusteltua, aiempienkin 

tutkimusten perusteella.  

 

1.4.2 Edustavuus 

Tutkimukseni perusjoukko on peruskoulun kuudesluokkalaiset, tai Länsi-Suomen läänin ja Etelä-

Suomen läänin suomenkieliset kuudesluokkalaiset. En paljasta tutkimukseen osallistuneiden 

koulujen tarkempaa sijaintia, sillä kunnioitan vastaajien anonymiteettiä. Esimerkiksi 

normaalikouluja ja kuvataidekouluja ei ole näissä lääneissä kovin montaa, ja niiden tunnistaminen 

helpottuisi jos kertoisin esimerkiksi maakunnat, joiden alueilla koulut sijaitsevat. Yleistämisen 

harkitseminen edellä mainittujen maakuntien kuudesluokkalaisiin on maltillisempaa ja 

turvallisempaa, kuin koko Suomen kuudesluokkalaisiin.  Hirsjärvi ja Huttunen (1995) kertovatkin, 

että tutkimuksen aineisto on aina kontekstuaalista: tulokset on sijoitettava sosiaaliseen, 

historialliseen ja ajalliseen kontekstiinsa; ajasta ja paikasta riippumattoman yleistämisen 

mahdollisuuksia ja tarkoituksenmukaisuutta epäillään jatkuvasti. 

Otantatutkimuksessa perusjoukkoa edustaa otos, josta saatuja tuloksia voidaan yleistää 

perusjoukkoon. Joskus on tarkoituksenmukaisempaa kerätä ns. näyte, joka ei edusta kattavasti 

perusjoukkoa, mutta jonka avulla saadaan käytössä olevilla resursseilla tarkoituksenmukaisemmin 

tietoa tutkittavasta asiasta. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Otoskoko (N=103) oli 

mielestäni tarkoituksenmukainen ja sopiva, tutkimuksen ollessa sekä laadullinen että määrällinen. 

Jo pelkkään määrälliseenkin tutkimukseen esimerkiksi voisi riittää N=100 (Vilkka 2007). Reilun 

sadan kaksitoistasivuisen lomakkeen tilastointi, käsittely, analysointi ja tarkastelu oli mielestäni 

vielä hallittavissa oleva urakka. Jos vastaajien määrä olisi ollut huomattavasti isompi, tutkijan 

energia olisi saattanut kulua pelkästään tilastointiin, ja tarkkaavaisuus olisi saattanut kohdistua 

liiaksi numeroihin tutkimuksen aiheen tarkastelun ja tarkkailun sijaan. 

Töttö sanoo, että jos otos ei ole riittävän edustava otos suomalaisista, on hyvä kieltää sen empiirinen 

yleistäminen (Töttö 2004, 177). Toisaalta Eskola ja Suoranta (1998) sanovat, että jokainen tutkimus 

määrittelee itsestään käsin tarpeellisen otoskoon. Vaikka tulokseni ovat monilta osin samankaltaisia 

kuin aiemmat tulokset, yleistäminen ei ole kuitenkaan aina tärkeää kasvatustieteellisessä 

tutkimuksessa. Usein aineistoa tarkastellaan otoksena tietystä perusjoukosta, johon tulokset voidaan 
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yleistää, mutta tiettyyn väestöön kohdistuvan yleisemmän merkityksen todistaminen ei ole aina 

tutkimuksen itsensä tehtävä, vaan joskus paikallinen selittävyys ja esimerkkitapauksenomaisuus voi 

riittää (Alasuutari 1999).  

Asiantuntijat sanovat, että kasvatustieteellinen tutkimus on siirtynyt pikku hiljaa yleistettävyydestä 

ainutkertaisuuteen (Hirsjärvi & Huttunen 1995). Tutkimuskirjallisuudesta saamani käsityksen 

mukaan kasvatustieteellistä tutkimusta on tehty jo siinä määrin, ettei kaikkien kannatakaan tutkia 

uudelleen samoja asioita, samankokoisella objektiivilla ja samanlaisesta perspektiivistä. Hirsjärven 

ja Huttusen mielestä voidaan ajatella, että kasvatukseen liittyvien ilmiöiden peruskartoitus on 

kutakuinkin tehty ja enää tarvitaan lähinnä tarkistuksia ja saatujen kuvien syventämistä: tämän 

vuoksi pienimuotoisempien ja hiotumpien survey-tutkimusten tarve on jatkuvasti suuri. Tätä 

tutkimusta ei mielestäni voi yleistää koskemaan kaikkia peruskoulun kuudesluokkalaisia, sillä 

alueellisia eroja on varmasti, eikä tutkimukseni selvittänyt esimerkiksi itäisen tai pohjoisen Suomen 

kuudesluokkalaisten mielipiteitä ja toiveita.  

 

1.4.3 Validiteetti ja reliabiliteetti 

Millainen on tutkimukseni validiteetti? Pyrin tekemään kaiken samalla tavalla eri luokissa, ja 

kyselylomakkeen ansiosta myös kysymykset säilyivät samanlaisina kaikissa luokissa ja kaikilla 

vastaajilla. Esimerkiksi epäonnistunut otanta, mittauksen ajankohta tai jopa haastateltavan ja 

haastattelijan välinen henkilökemia voivat aiheuttaa "epäpätevyyttä" mittarin käytössä. Mittaria on 

osattava käyttää oikeaan kohteeseen, oikealla tavalla ja jotta se tavoittaa kohteen, myös oikeaan 

aikaan. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Ainakin lomakkeen täyttöä valvonut henkilö oli 

jokaisessa koulussa sama, joten tämä ei vaikuttanut henkilökemiaan. Myös otanta oli hyvä ja 

monipuolinen – tutkimukseen vastasi yksi maalaiskoulun luokka, yksi suuren kaupungin 

taidepainotteisen keskustakoulun luokka, yksi suuren kaupungin esikaupunkialueella sijaitsevan 

koulun luokka, ja yksi keskisuuren kaupungin normaalikoulun luokka.  

Validiteettia voivat uhata Huttusen ja Karin (1981) mukaan arvaamaton tapahtuma, väsymys, 

vireystilan muutokset, nälkä, koeryhmien valinnan ja valikoitumisen ongelmat, koehenkilöiden 

kato. Mittauksen ajankohta oli sopiva, yksikään luokka ei joutunut täyttämään lomaketta liian 

aikaisin aamulla, eikä liian myöhään iltapäivällä. Näin väsymys ei vaikuttanut ainakaan niin paljoa 

lomakkeen täyttöön, kuin se olisi voinut vaikuttaa. Kyselytilanne alkoi aikaisintaan kello 11.20 ja 

päättyi viimeistään kello 13.10. Pyrin tutkimusta tehdessäni seuraavaan tavoitteeseen: jos mittari on 
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täysin reliaabeli, siihen eivät vaikuta satunnaisvirheet eivätkä olosuhteet. (Yhteiskuntatieteellinen 

tietoarkisto 2011).  

Mittarin validiteetilla tarkoitetaan sen pätevyyttä eli sen hyvyyttä mitata juuri sitä, mitä sen on 

tarkoitus mitata - tarpeeksi kattavasti ja tehokkaasti (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). 

Uskon, että kyselylomakkeeni käsitteli aihetta tarpeeksi kattavasti. Lomakkeessa oli kysymyksiä 

runsaasti ja myös muutama sellainen kysymys, joiden tuloksilla ei ollut suurta merkitystä 

tutkimuskysymyksen kannalta, ja jotka eivät nousseet mielestäni tarpeeksi tärkeiksi kysymyksiksi. 

Vastaajat onnistuivat myös vastaamaan moniin erilaisiin kysymyksiin suhteellisen lyhyessä ajassa, 

eli toiminta oli myös hyvin tehokasta. 

Voi olla, että vastaaja ei esimerkiksi iästään tai sosiaalisesta asemastaan johtuen ymmärrä lainkaan 

tai ymmärrä samalla tavalla kysymyksiä kuin tutkija (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). 

Olen työskennellyt lasten kanssa paljon, ja kuudesluokkalaisetkin ovat minulle tutun ikäisiä. Heidän 

maailmansa ei ole minulle vieras, ja uskon että kyselylomake oli kirjoitettu varsin ymmärrettävällä 

kielellä. Aina on kuitenkin mahdollisuus, jokaisessa kyselyssä, että joku vastaaja vastaa 

epähuomioissaan tai jopa tahallaan väärin, tai jättää vastaamatta johonkin kysymykseen. Tällaista ei 

voi estää, mutta tutkijana aistin, että luokkien asenneilmapiiri, työskentelymoraali ja henki oli hyvä 

lomakkeentäyttöhetkellä. 

Huttunen ja Kari (1981) nostavat esiin kolme tärkeää asiaa, jotka vaikuttavat tutkimuksen 

luotettavuuteen: mittauksellinen luotettavuus, numeerinen tarkkuus ja muuttujavalintojen osuvuus. 

Mittauksellisesti tutkimukseni on luotettava, ja olen tehnyt tilastollisen työn huolellisesti ja 

kiireettömästi. Numeerisestikin pyrin olemaan tarkka, ja numerot ja tilastot ja niiden ilmaisutavat 

olivat mielestäni tarkoituksenmukaisia. Muuttujat olivat toimivia ja varta vasten eri kysymyksiä 

varten räätälöityjä. Vaikka on sanottu (mm. Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011), että 

perinteisiä asteikkoja, kuten Likert-asteikkoa, olisi hyvä käyttää reliabiliteetin kannalta, näin itse 

tärkeäksi luoda jokaista kysymystä varten sopivan asteikon. 

Oliko tutkimukseni reliaabeli? Mittarini oli johdonmukainen ja se mittasi samaa asiaa. 

Tutkimuksellani on yksi tutkimuskysymys, ja sitä selvitti monta aiheen eri puolia tarkastelevaa ja 

erityyppistä kysymystä. Kyselylomakkeeni oli kaiken kaikkiaan toimiva, sekä mielestäni myös 

toimintavarma tai luotettava. Varton (1992) mukaan tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan sitä 

kokonaisuutta, jossa tutkimuksen tulos vastaa hyvin tutkimukselle asetettuja päämääriä ja 

tutkimuskohdetta. Näen, että päämäärät ovat toteutuneet ja tutkimus on sujunut hyvin, keskittyen 

ennalta suunniteltuun kohteeseensa.  
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Reliabiliteettiongelmaa ei ole myöskään siksi, että tutkittavilla ei ainakaan anonymiteetin takia ollut 

syytä vastailla kysymyksiin sosiaalisesti suotavalla tavalla. (ks. Hirsjärvi & Huttunen 1995, 199). 

Lomake täytettiin anonyymisti ja vastaaja kertoi henkilötiedoistaan vain sukupuolensa. 

Anonyymiydellä pyrittiin eliminoimaan pelon, mielistelyn, esittämisen tai yliyrittämisen 

mahdollisuutta, sekä paineiden tai jännityksen määrää. Anonyymiys lisää turvallisuuden tunnetta, 

eikä kenenkään tarvinnut pelätä ”paljastuvansa”. Kuten tutkijatkin sanovat, periaatteena on oltava 

se, että henkilöllisyyden paljastuminen tehdään mahdollisimman vaikeaksi (Eskola & Suoranta 

1998). 

Reliabiliteettiin liittyvässä stabiliteetissa on kysymys mittarin pysyvyydestä ajassa. Epästabiilissa 

mittarissa näkyvät olosuhteiden ja vastaajan mielialan ynnä muiden satunnaisvirheiden vaikutukset 

helposti. Mittarin pysyvyyttä voidaan tarkastella vertaamalla useampia ajallisesti peräkkäisiä 

mittauksia. (Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 2011). Yhden kysymyksen kohdalla mittari ei ollut 

stabiili, kuten kerron tutkimuksen luvussa 4.3.1. Tuohon kysymykseen vaikutti teoriani mukaan 

ajankohtainen populaari-ilmiö, ja ensimmäisenä lomakkeen täyttänyt luokka vastasi eri tavalla kuin 

muut luokat. Muiden kysymysten kohdalla mittarin stabiliteetti oli myös kohdallaan. 

 

1.4.4 Tutkijan vaikutus luotettavuuteen 

Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa myös itse tutkija. Kiviranta (1995) sanoo, että on 

johdonmukaisempaa tuoda esiin tutkijan intressit ja osallisuus tutkimuksen kulkuun, kuin pyrkiä 

näennäiseen objektiivisuuteen. Tutkimuskysymys on mielestäni kiinnostava ja ehdottomasti 

tutkimisen arvoinen, mutta aihe ei ole itselleni niin läheinen, että se vaikuttaisi tutkimuksen 

luotettavuuteen. Tosin Eskola ja Suoranta (1998) sanovat, että objektiivista tutkimusta voi tehdä 

läheisestäkin aiheesta. Varto (1992) painottaa, että tutkimustyön tekijän on pidettävä itsensä selvästi 

erillään tutkimuskohteestaan, ja mielestäni itse onnistuin siinä hyvin. Vaikka tutkin aihetta tarkkaan, 

tein tutkimusta tutkimuksena – tutkimuksen tekeminen on missioni. Pyrin tekemään, kuten Eskola 

ja Suoranta (1998) näkevät hyväksi: on hyvä, ettei tutkija sekoita liikaa omia uskomuksiaan, 

asenteitaan ja arvostuksiaan tutkimuskohteeseen. 

Hirsjärven ja Huttusen (1995, 204) mukaan tutkijan pitäisi pyrkiä suhtautumaan neutraalisti 

kaikkeen mitä tutkimuksessa ilmenee. Empaattinen neutraalisuus on sitä, ettei saa pyrkiä 

osoittamaan jotakin, puhumaan jonkin puolesta tai tavoittelemaan omaa etuaan. Omaa etua itselläni 

ei ole, enkä pyrkinyt puhumaan kirjojen tai tietynlaisten kirjojen puolesta. En ota kantaa esimerkiksi 
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siihen, onko kirjojen lukeminen tärkeää verrattuna liikunnan harrastamiseen tai mikä 

kirjaharrastuksen asema tulisi olla elokuvaharrastukseen verrattuna. Minulle ei ole myöskään väliä 

sillä, lukevatko kuudesluokkalaiset enemmän jännitys- kuin seikkailukirjoja, lukevatko he 

enemmän sarjakuvakirjoja kuin proosakirjoja tai lukevatko pojat vähemmän kuin tytöt. Aihe on 

merkityksellinen ja tärkeä, mutta pystyn suhtautumaan siihen varsin neutraalisti. 

Varto (1992) painottaa, että tutkimusta ja kohdetta tulee tarkastella johdonmukaisesti ja niin ettei 

tutkijan omat elämykselliset tavat katsoa ilmiötä vaikuta tutkimuskohteen tutkimiseen. Tämän 

tutkimuksen teossa sisällöllisiä intressejä ei ole ollut, näin ollen olen ottanut saadun annettuna, eli 

hyväksynyt vastaukset sellaisinaan, enkä ole edes yrittänyt muotoilla lauseitani niin, että ne 

kertoisivat jotain muuta kuin vain sen totuuden, jota tulokseni antavat. 

Hypoteesittomuus on sitä, ettei tutkijalla ole lukkoonlyötyjä ennakko-olettamuksia 

tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista (Eskola & Suoranta 1998). Itse asiassa minulla ei ollut 

tutkimusta ennen edes hypoteeseja. Halusin vain selvittää, millaisista kirjoista kuudesluokkalaiset 

pitävät ja pitäisivät. Toki aiemmat tutkimukset olivat tutkineet aihetta nimenomaan niin, että tyttöjä 

ja poikia tarkasteltiin erikseen. Jotta tutkimustani voisi vertailla aiempiin tutkimuksiin, pidin saman 

tarkasteluasetelman. 

Olen tutkijana sekä tekninen, tarjotessani neutraalia informaatiota ja katsellessani ilmiötä ulkoapäin, 

mutta tuon tosiasioiden lisäksi esille myös arvoja, eli olen myös kysyvä tutkija (ks. Varto 1992, 15–

16). Varton mukaan arvot tulee erottaa selkeästi tosiasioista. Tutkimuksessani arvot on erotettu 

tosiasioista, ja tuon arvoja esille käytännössä vain luvuissa 4 (Tutkimustulosten analyysi) ja 5.1 

(Tutkimuksen herättämiä kysymyksiä), enkä sekoita niitä tutkimuksen muihin osiin, varsinkaan 

lukuun 3 (Tutkimustulokset), jonka halusin pitää mahdollisimman tiiviinä, faktapitoisena ja 

informatiivisena. 
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2 AIEMPIA TUTKIMUKSIA 

 

2.1 Katsaus nykypäivän ja viime vuosikymmenten suosituimpiin kirjoihin 

 

2.1.1 Myydyimpiä ja lainatuimpia kirjoja 

Olen tutkinut aiempia tutkimuksia saadakseni selville, mitkä kirjat ovat olleet ja ovat suosiossa sekä 

minkälaisia varhaisnuorten suosikkikirjat ovat olleet sisällöltään aiemmin ja nykyään. Tässä luvussa 

keskityn lasten- ja nuortenkirjamaailman yleisiin trendeihin ja siihen, millaiset kirjat ovat olleet ja 

ovat suosittuja tarkastelemalla kirjojen suosiota mm. julkaisu-, myynti-, ja lainaustilastojen sekä 

aiempien kirjallisuutta ja lukemista käsittelevien tutkimusten avulla.  

Poikien mieluisinta luettavaa olivat sarjakuvakirjat ja -lehdet, tyttöjen nuortenkirjat ja -lehdet sekä 

jännitys- ja seikkailukirjat. Tytöt lukivat monipuolisemmin erilaisia kirjoja ja lehtiä. (Saarinen & 

Korkiakangas 2009, 165). Suomen kustannusyhdistys ry julkaisi tilastot vuoden 2010 

myydyimmistä kirjoista: Aikuisten kaunokirjoista myydyin oli Ilkka Remeksen Shokkiaalto, joka 

myi 72600 kappaletta. Ulkomainen kaunokirjaykkönen oli Patricia Cornwellin Valokeilassa (49400 

kpl). Lasten- ja nuortenkirjojen ykkönen oli Mauri Kunnaksen Hurja-Harri ja pullon henki, jota 

myytiin 65700 kappaletta. Toiseksi suosituinta lasten- ja nuortenkirjaa Tatu ja Patu supersankareina 

myytiin 39100 kappaletta. Sarjakuvien suosiosta kertovat jotakin Aku Ankan taskukirjojen 

myyntimäärät: Kuudenneksitoista myydyin Akun taskukirja oli myydympi kuin Tatu ja Patu 

supersankareina. Kymmenenneksi myydyin taskukirja oli suositumpi kuin Hurja-Harri ja pullon 

henki. Suosituinta taskukirjaa, no 369:ää, myytiin 109300 kappaletta. Suosituin suomalainen 

sarjakuvakirja oli Pertti Jarlan Fingerpori 3, joka myi 24600 kappaletta. Näiden tilastojen ongelma 

on se, että lasten- ja nuortenkirjat ovat samassa kategoriassa. Kirjailijoiden näkökulmasta 

kuitenkaan samanlaisia kirjoja ei voi kirjoittaa nuorille ja lapsille. 

Vertailun vuoksi kurkataan vuoden 2008 lukuihin, jolloin sekä aikuisten että lasten- ja 

nuortenkirjoissa oli huippusuosittu ykkönen: tuolloin proosakirjat ohittivat jopa Aku Ankat. Sofi 

Oksasen Puhdistus myi 102200 ja Harry Potter ja kuoleman varjelukset jopa 153300 kappaletta. 

Kotimaisten lasten- ja nuortenkirjojen kuningas oli jälleen Kunnas, Herra Hakkaraisen seitsemällä 

ihmeellä (94000). Kärki oli kaikissa kolmessa sarjassa kova mutta kapea, sillä Aku Ankan 

taskukirjat jyräsivät taas laajalla rintamalla. 18. suosituin taskukirja oli suositumpi kuin toiseksi 
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suosituin ulkomainen lasten- ja nuortenkirja, ja 17. suosituin taskukirja jätti taakseen toiseksi 

suosituimman kotimaisen lasten- ja nuortenkirjan. Herra Hakkarainen ja Harry Potter jäivät siis 

kovin yksin sarjakuvien keskelle. (Suomen kustannusyhdistys ry). Mauri Kunnas on suosittu 

”lasten- ja nuortenkirjailija”, mutta toisaalta nämä kirjat ovat arkikäsityksen mukaan etenkin lasten 

ja myös lasten vanhempien mieleen, eikä siitä, että juuri nuoret pitäisivät Kunnaksesta, ole taetta. 

Kun sanotaan sana kirja, vain harva ajattelee sarjakuvakirjaa. Tämä johtunee siitä, että sarjakuvia 

julkaistaan paitsi kirjoina, mutta myös strippeinä ja lehtinä. Kuitenkin sarjakuvat ovat olleet ja ovat 

edelleen suuri ilmiö, ja ne ovat esimerkiksi lasten ja nuorten suosiossa (mm. Saarinen & 

Korkiakangas 2009). Sarjakuvista oltiin kahta mieltä, varsinkin muutama vuosikymmen sitten. 

Tutkija Pirkko Saarinen lievitti huolia sarjakuvan lapselle haitallisesta sisällöstä 1980-luvulla, 

tiettyjen kasvattajien ollessa vielä huolestuneita sarjakuvan haittavaikutuksista tai siitä, ettei se 

kehittäisi lasta: yleiskuva ei siis ole niin negatiivinen kuin huolestuneimmat aikuiset olettavat. 

Sarjakuvainnostuksella joko ei ole mitään yhteyttä jonkin muun harrastuksen saamaan suosioon tai 

yhteys on positiivinen. Etenkin poikien kiinnostus kohdistuu monenlaiseen muuhunkin. Sarjakuvien 

runsas lukeminen ei myöskään yleensä merkitse pelkästään niiden lukemista, vaan lukemisharrastus 

ulottuu laajemmallekin. (Saarinen 1986, 108). Myös lukutaitoon sarjakuvien lukemisella on 

vaikutusta: aikuisten kansainvälisen lukutaitotutkimuksen mukaan sarjakuvia lukevat aikuiset ovat 

parempia lukijoita kuin ne, jotka eivät koskaan niitä lue (Sulkunen 2004, 215).  

En keskity tutkimuksessani sarjakuviin, mutta tietyissä kysymyksissä kartoitin myös niiden asemaa. 

Kun jätetään sarjakuvat laskuista, lasten- ja nuortenkirjojen suosituimpia olivat vuonna 2010 siis 

lastenkirjat ja nimenomaan kuvakirjat. Kuvakirjat ovat suosittuja tilastojenkin valossa, mutta silti 

ruotsalaiset tutkijat ovat olleet huolissaan kuvakirjan tulevaisuudesta: Ruotsin lastenkirjallisuuden 

instituutin johtaja Sonja Svensson on tehnyt havaintoja kuvakirjan alenevista myynti- ja 

lainausluvuista (Laukka 2001, 73). Kuvakirjojen toisenlaisesta tulevaisuudesta puhuu Päivi 

Heikkilä-Halttunen (2001, 83): Kuvakirjallisuuden uusimpiin trendeihin kuuluvat myös 

sarjakuvamaista esitystapaa tai pelaamiseen ja oivallukseen perustuvat kuvakirjat, joiden voi 

ajatella valmentavan pienimpiä lukijoita tietokonepelien ja sarjakuvien maailmaan. Perinteisen 

kirjan muodolla tavalla tai toisella leikitteleviä läppiä, luukkuja, vetimiä tai kolmiulotteisia muotoja 

sisältävät ns. lelukirjat voidaan luokittaa 1990-luvulla huikeasti kehittyneen multimediateollisuuden 

luontevaksi jatkeeksi. Heikkilä-Halttunen kirjoittaa toisessa artikkelissaan myös satukirjallisuuden 

suosiosta nykyään. muiden maiden uusinta satukirjallisuutta ei Suomessa liiemmin käännöksinä 

ilmesty: kyse voi olla koko lajityypin vähittäisestä katoamisesta tai sen liudentumisesta kuvakirjaan 
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ja saturomaaniin. Toisaalta nykysaduissa esiintyy usein myös siinä määrin kulttuurisidonnaisia 

piirteitä, että niiden kääntäminen koetaan liian vaikeaksi. (Heikkilä-Halttunen 2001, 131). 

 

2.1.2 Lisää tilastoja: sarjakirjat, käännöskirjallisuus, median voima 

Jyväskylän kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston työntekijä Leena Kruuti kertoo kirjojen 

nykytrendeistä näin: Televisiolla on mahtava voima. Melkein aina, kun jostain kirjasarjasta tai 

kirjasta tehdään telkkariohjelma, niin sitä ruvetaan kysymään ihan hirveästi, vaikka se olisi siihen 

asti seisonut siellä hyllyssä. (Sulkunen 2004). Television voimasta kertovat myös Jyväskylän 

kaupunginkirjaston lainaustilastot, joista poimin muutamia havaintoja: 25:stä eniten lainatusta 

kirjasta vuonna 2003 suurin osa oli nykyään nuorten kauhukirjoihin keskittyvän Robert Lawrence 

Stinen käsialaa ja hän ottikin listalla kolmoisvoiton. Stinen kirjat olivat myös minun tutkimukseni 

mukaan suosittuja. Melko suosittuja ovat myös suomalaiset kirjat, mutta kymmenen lainatuimman 

joukosta ei löytynyt mitään muita kirjoja kuin tv-sarja Salattujen elämien kirjaversioita ja juuri 

Stinen kirjoja. Suosituin suomalainen kirja, joka ei kertonut Salatuista elämistä oli sijalla 12, ja se 

oli Johanna Marttilan Häät Helkalassa, jota ennen sijalla 11 oli Meg Cabotin Prinsessapäiväkirjat. 

Listasta huomataan selkeä trendi: median, television ja elokuvien vaikutus nuorten lukutottumuksiin 

ja kirjavalintoihin on erittäin suuri. Mainittakoon vielä, että scifi- ja fantasiakirjoille oli oma 

listansa, jossa niin ikään muista medioista tutut Marilyn Kayen Amy-kirjat sekä Tolkienin Taru 

sormusten herrasta ottivat haltuunsa 18 ensimmäisestä sijasta jopa 16. Television ja elokuvien 

vaikutus on ilmeisen suuri nuorten valitessa kirjoja luettavakseen. 

Lasten- ja nuortenkirjojen lainausluvuista varsin kuvaavaa osviittaa antaa Helsingin 

kaupunginkirjaston tilastokatsaus. Sivuilla avataan vuoden 2007 lainaustilastoa näin:  

Risto Räppääjät olivat viime vuonna ylivoimaisesti lainatuimpia lastenromaaneja 

HelMet-kirjastoissa. Sinikka ja Tiina Nopolan luoman sarjan kahdeksan osaa 

ovat kymmenen lainatuimman joukossa. Uusin Risto Räppääjä ja viimeinen 

tötterö oli lainattavissa vasta syksyllä ja silti se ehti sijalle neljätoista. Risto 

Räppääjän lisäksi kymmenen kärkeen mahtui vain Harry Potter: viidennelle 

sijalle kiilannut Harry Potter ja puoliverinen prinssi, sekä kymmenentenä Harry 

Potter ja Feeniksin kilta. Sarjakirjojen suosio näkyy Tuukka Järven – Puistolan 

kirjaston loistavan tilastonikkarin – koostamassa HelMet-kirjastojen sadan 

lainatuimman lasten- ja nuortenromaanin listassa. Risto Räppääjien ja Harry 

Potterien lisäksi lainatuimpia sarjoja olivat Nopolan sisarusten toinen 

suosikkisarja Heinähattu ja Vilttitossu, Dav Pilkeyn Kapteeni Kalsari ja Timo 
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Parvelan Ella. Sadan lainatuimman kirjan listalla on myös valtava määrä R. L. 

Stinen kauhukirjoja: kaikkiaan 29 kirjaa eri sarjoista. (Järvi 2008).  

Tutkin näitä arvokkaita tilastoja vielä tarkemmin ja tein niistä yhteenvetoa: tilastoista huomataan, 

että lastenkirjat ovat hieman nuortenkirjoja suositumpia – yhdeksästä lainatuimmasta kirjasta 

kahdeksan oli Risto Räppääjiä. Yksi Harry Potter kiilasi viidenneksi ja neljä Harry Potteria miehitti 

sijat 10–13. Seuraavat kuusi sijaa menivät Kapteeni Kalsarille, joten TOP 20:een ei mahdu kuin 

kolmea kirjasarjaa. Se kertoo ainakin hyvämaineisten kirjasarjojen suosiosta ja etulyöntiasemasta 

muihin kirjoihin verrattuna. Sadan lainatuimman kirjan joukosta löytyy lähinnä kirjasarjoja. 

Potterit, Risto Räppääjät, Kapteeni Kalsarit, Ellat, R.L. Stinen Goosebumpsit ja the Nightmare 

roomit valloittavat kukin monilla kirjoillaan kaikki 52 ensimmäistä sijaa. Mainittujen lisäksi sijalle 

30 pääsee Tuula Kallioniemen yksi Reuhurinteen ala-aste -kirja, mutta sekin on kirjasarjaa. 

Ensimmäinen sarjakirjapoikkeama on sijan 53 Ilkka Remeksen Kirottu koodi. (Järvi 2008).  

Lasten- ja nuortenkirjojen julkaiseminen Suomessa on jopa tuplaantunut viimeisten 

vuosikymmenien aikana. Vuonna 1978 julkaistiin noin 500 lasten- ja nuortenkirjauutuutta, vuonna 

2006 uutuuskirjoja oli 1121. Kotimaisia kirjauutuuksia näistä oli 228 ja käännettyjä 893. Selkeä 

enemmistö Suomessa julkaistavista lasten- ja nuortenkirjoista on siis käännöskirjallisuutta. 

Kotimaisia lastenkirjoja julkaistiin vuonna 2005 170 kappaletta, mutta seuraavana vuonna 2,4 % 

vähemmän. Kotimaisia nuortenkirjoja julkaistiin 2005 79 kappaletta ja määrä putosi seuraavana 

vuonna vielä 21,5 %. Käännetyissä lastenkirjoissa putoamista tapahtui 675 kappaleesta 1,9 %, mutta 

käännetyissä nuortenkirjoissa lukemat kasvoivat 148:sta 56,1 %. (Suomen kustannusyhdistys 2007). 

Nämä tilastot kertovat, että käännetty kirjallisuus on paljon suositumpaa molemmissa ikäryhmissä, 

ja että lastenkirjoissa myyntilukujen muutos on erittäin vähäistä. Huomattavan nousun ylöspäin 

myyntitilastoissa tekivät käännetyt nuortenkirjat, kun taas kotimaiset nuortenkirjauutuudet ovat 

tilaston mukaan harvinaisempia.  

 

2.2 Mieluisten proosakirjojen sisällölliset asiat aiemmissa tutkimuksissa 

 

2.2.1 Mieluisat kirjallisuuden lajityypit 

Kokonaiskuvassa voi nähdä tendenssiä yhä varhempaan aikuisten kirjojen suosimiseen. 

Todennäköisesti tämä on ilmausta yksilön kehityksen nopeutumisesta (Heikkilä-Halttunen 2001, 

216). Terttu Inkinen alleviivasi pro gradu -tutkimuksessaan samaa ja havaitsi eroa sukupuolten 
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välillä: tytöt siirtyvät poikia aikaisemmin lukemaan nuortenkirjallisuutta, kuten aikaisemmissakin 

tutkimuksissa on todettu (Lehtovaara & Saarinen 1976; Inkinen 2008). 

Lehtovaara ja Saarinen kertoivat jo 1970-luvulla sen, mistä nuoret pojat pitävät: nuorimpien poikien 

mielikirjoista noin kolmannes on seikkailukirjoja. Toiseksi suurimpana ryhmänä ovat realistiset 

kirjat sellaisista tapahtumista, joissa tavalliset lapset voisivat olla mukana. (Lehtovaara & Saarinen 

1976, 214). Kun ajatellaan noita kahta asiaa – seikkailua ja tavallisia lapsia – fantasia yhdistää nämä 

asiat nykyään: tavalliset lapset joutuvat hurjiin seikkailuihin ja epätavallisiin maailmoihin. 

Fantasiakirjat, kuten Harry Potterit, ovat siis tilastojen valossa suosittuja. Maria Ihonen kirjoittaa 

artikkelissaan Harry Potterin suosiosta ja sen vaikutuksista: Harry Potter–sarjan kohdalla on iloittu 

siitä, että lapset ovat vapautuneet tietokoneen lumouksesta ja löytäneet jo kadottamansa lukemisen 

mahdin (Ihonen 2001, 142). 

Kahden kirjailijan, Kerttu Aitolan ja Tuija Lehtisen, haastattelussa kirjojenkin tendenssit tulivat 

ytimekkäästi esille: Pojat lukevat scifiä, seikkailu- ja sotakirjoja (Muurinen 2006). Monet tutkijat, 

kuten Lehtovaara ja Saarinen, ovat havainneet sukupuolierojen tulevan selvinä esiin joidenkin 

kirjaryhmien arvioinneissa: poikien suosimia ovat sotakirjat ja väheksymiä tyttökirjat. Tyttöjen 

suosimia ovat rakkausromaanit sekä tyttökirjat ja väheksymiä sotakirjat. (Lehtovaara & Saarinen 

1976, 202). Kaisu Rättyä arvioi lehtihaastattelussa näin: Fantasia on nyt lastenkirjoissa pinnalla. 

Realismin vaatimus rasitti lastenkirjallisuutta erityisesti 1970-luvulla ja sen jälkeenkin, mutta se on 

jo jäänyt taka-alalle. (Virtanen 2004). Sarjakuva- ja jännityskirjat ovat olleet jatkuvasti suosittuja. 

Pojilla mieluisimpien joukossa olivat edelleen huumorikirjat ja urheilukirjat, tytöillä nuortenkirjat. 

Tutkimukseni on samoilla linjoilla. Sarjakuvista pidetään ja myös jännityksestä. Fantasia- ja 

tieteiskirjoista sekä pojat että tytöt pitivät 2000-luvulla huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin 

(Saarinen & Korkiakangas 2009, 159). 

Kirjastotyöntekijä Leena Kruuti jakaa vielä kokemuksiaan nuorten kirjatrendeistä ja kertoo, että 

tavallinen arkielämän tarina on menettänyt viehätystään, ja halutaan, että on jotain raflaavaa menoa 

ja meininkiä, esimerkiksi kauhua. Tytöille ystävyyssuhteitten kuvaukset ja tosipohjaiset tarinat ovat 

mieluisia. Pojille seikkailu ja vahvat sankarit ovat tärkeitä. Sekä tytöt että pojat toivovat jännitystä. 

(Sulkunen 2004). Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin toiminnanjohtaja Kaisu Rättyä tutkaili 

pirkanmaalaisten nuorten äänestämiä Plättä-palkinto -tilastoja ja havaitsi, että Merja Jalo sai 

hevoskirjoillaan palkinnon vuosina 1978, 1985 sekä 1991 (Rättyä 2001, 213). Kuitenkin myös 

Terttu Inkisen kysellessä 11–13-vuotiaiden mielikirjoja, vain yksi tyttö oli vastannut pitävänsä 
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hevoskirjoista, jotka aiemmin olivat hyvin suosittuja tyttöjen keskuudessa. Samoin urheiluaiheiset 

kirjat olivat menettäneet aiempaa suosiotaan. 

11-vuotiaat tytöt lukivat fantasia-, kauhu-, ja jännityskirjoja poikia enemmän, 

samanikäisten poikien lukiessa humoristisia, kouluun sijoittuvia kirjoja, kuten 

Tuula Kallioniemen kirjoittamaa Reuhurinteen ala-aste–kirjasarjaa. 

Koululaisromaanien lisäksi pojat lukivat runsaasti kuvia sisältäviä kirjoja, 

esimerkkinä Mauri Kunnaksen kuvakirja Viikingit tulevat. Sarjakuvat olivat 

kummankin sukupuolen, etenkin poikien suosimaa lukemista. Aikaisemmissakin 

lasten lukemista käsittelevissä tutkimuksissa on tullut esiin se, että 11–13-vuotiaat 

lapset suosivat salapoliisi-, jännitys-, ja seikkailukirjallisuutta. Viime vuosina 

niiden rinnalle on noussut uutena lastenkirjallisuuden lajina lapsille ja nuorille 

suunnattu kauhukirjallisuus. (Inkinen 2008).  

Saarinen ja Korkiakangas (2009) selvittivät, että pojat pitävät sarjakuvakirjoista, sillä niistä piti jopa 

75 %. Fantasiakirjoista piti vajaat 50 % pojista ja urheilu- sekä nuortenkirjat seurasivat noin 40 %:n 

suosiolla. Tyttökirjat olivat vain noin 5 %:n mieleen. Tyttöjen puolella nuortenkirjoista piti noin 90 

% ja sarjakuvakirjoista noin 65 %. Fantasiasta piti reilut 50 % ja tyttökirjoista yli 50 % 11-12–

vuotiaista. Urheilukirjoista piti vain noin 15 % tytöistä. Toisessa tilastossa kirjat oli jaettu jo 

kahteentoista ryhmään. Vastaajat saivat sijoittaa kirjatyypit joko mieluisaan, keskimääräisen 

mieluisaan ja vähän mieluisaan ryhmään. 11–12-vuotiailla pojilla mieluisimpia olivat 

sarjakuvakirjat ja huumorikirjat. Jonkin verran mieluisia olivat jännitys-, fantasia-, nuorten-, 

urheilu-, salapoliisi- ja harrastuskirjat. Vähiten mieluisia olivat luontokirjat, aikuisten kirjat, sekä 

rakkaus- ja tyttökirjat. Tytöillä mieluisimpia olivat nuortenkirjat ja jännityskirjat. Keskimääräisen 

mieluisia oli sarjakuva-, huumori-, fantasia- ja salapoliisi-, ja tyttökirjat. Vähiten kiinnostavaksi 

arvioitiin luonto-, rakkaus-, urheilu- ja harrastuskirjat.  

Vanhempi tutkimus vuodelta 1986 esittelee myös tilastoja, joihin voi peilata nykytendenssejä. Kun 

kirjat jaettiin kuuteen osaan (jännitys- ja seikkailu; aikuisten kirjat; eläinkirjat; nuorten elämästä; 

tyttökirjat; muut), jännitys- ja seikkailukirjat olivat selkeästi suosituimpia. Vähiten suosittuja 11–

12-vuotiailla pojilla olivat järjestyksessä tyttökirjat, runot, taidekirjat, uskonnolliset kirjat, 

rakkausromaanit ja elämäkerrat. Näitä kutakin inhosi vähintään puolet pojista. (Saarinen 1986, 49). 

Vuoden 1962 tutkimuksessa sotakirjat olivat vielä poikien suosiossa, mutta vuonna 1983 niiden 

edelle olivat kiilanneet mm. jännitys- ja seikkailukirjat. Sekä 1962 että 1982 tilastoissa 11–12-

vuotiaille tytöille mieluisimpia olivat sarjakuvat ja tyttökirjat seurasivat kakkosena. (Saarinen 

1986). 
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2.2.2 Toiveita kirjan yleissävystä 

Lehtovaara ja Saarinen (1976, 181) kertoivat, minkä genren kirjoja on monen tutkimuksen mukaan 

todettu poikien ja millaisia tyttöjen suosimaksi. Pojat: urheilu, luonnontiede, sota, tekniikka. Tytöt: 

romantiikka, rakkaus, runot, tyttökirjat. Kahdeksankymmentäluvulle tultaessa tutkijat näkivät näin: 

nyt jännitys- ja seikkailukirjat ovat lisänneet suosiotaan suuresti kaikissa vastaajaryhmissä, 

erityisesti tyttöjen ryhmissä. Niiden suosio näkyi Saarisen mukaan myös Rauste-von Wrightin ja 

Kaurin (1980) tutkimuksessa, jonka mukaan 13- ja 15-vuotiaat pojat lukivat etupäässä seikkailua ja 

jännitystä, tytöt olivat lisäksi kiinnostuneita romanttisista aiheista (Saarinen 1986, 40). 

Ylivoimaisesti suosituin yleissävy-ehdotus on, että kirjan pitäisi olla jännittävä, jännä, suorastaan 

henkeäsalpaava. Seuraavaksi eniten toivotaan hauskuutta, vitsikkyyttä ja huumoria. Tytöt toivovat 

poikia enemmän romanttisia kirjoja ja hieman enemmän huumoria. Pojat toivovat tyttöjä enemmän 

raakoja, inhottavia, karkeita, kamalia ja pelottavia tarinoita. (Saarinen 1986, 61).  

Jännityksen suuri merkitys nuorelle kirjojen lukijalle tulee tässäkin selvästi näkyviin. Lukijat 

hakevat elämyksiä, ja jännitys on varsinkin poikien suosituin elämys. Tytöt etsivät myös huumoria. 

Jotkut vanhemmat tytöt pitävät erilaisista hempeyden muodoista. Kirja on heistä mieleinen, kun se 

on ”tunteellinen”, ”herttainen”, ”iloinen, ”hellyttävä”, ”viehättävä”, ”kiehtova”, ”kaunis”, ”söpö”, 

”liikuttava” tai ”lempeä”. Kun vertaillaan hauskuutta suhteessa jännitykseen, 1980-luvulla pojista 

jännitystä toivoi 70 % ja hauskuutta 12 %. Tytöistä 46 % toivoi jännitystä ja 20 % hauskuutta. 

(Saarinen 1986, 45). Kaisu Rättyä kirjoittaa artikkelissaan Katuhaukkoja ja nettietsiviä, että 

arvoitukset, mysteerit ja rikokset ovat olleet sekä aikuisten että lasten sarjakirjallisuuden perinteisiä 

rakennuspalikoita (Rättyä 2001, 211). Lehtovaara ja Saarinen (1976, 257) mainitsevat viime 

vuosisadan puolessa välissä haastateltujen poikien arvostamia kirjan piirteitä: seikkailu, 

jännittävyys, ajankohtaisuus, huumori, asiasisältö. Tytöt mainitsivat seuraavanlaisia toiveita: 

kaukaisia maita, romantiikkaa, mielikuvitusta, huumoria, jännitystä, kertoo samanikäisistä kuin he 

itse ovat.  

Lehtovaara ja Saarinen (1976, 277) kysyivät 11–12-vuotiailta, minkälaisista tapahtumista olivat 

kirjassa pitäneet? Seuraavassa listaus poikien kirjoittamista kommenteista:  

”Kun yöllä tapahtui kaikenlaista”, ”Kohtaukset roistojen kanssa”, ”Seikkailu 

muiden eläimien kanssa”, ”Jossa he valtasivat laivan”, ”Jossa vesi nousi, eikä 

ollut mahdollisuutta paeta”, ”Jossa tapahtui jotain jännittävää eikä vain ihmisten 

puhetta”, ”Zorron yölliset seikkailut”, ”Pojat leikkivät kummitusta vieraiden 

aikana”, ”Harjalla seisoi nahkaan panssaroitu pelottava hahmo jalat harallaan”.  
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Poikien pitämistä tapahtumista voidaan nähdä heidän mielestään kiinnostavia aiheita. Saarinen 

(1986, 57) listasi noin kymmentä vuotta vuoden 1977 tutkimustaan myöhemmin poikien 

kirjoittamia kirjan aiheeseen ja yleissävyyn liittyviä toiveita:  

”Tapahtuisi koko ajan”, ”pitäisi olla seksiä ja väkivaltaa ja vauhtia”, 

”jännityksen, seksin, huvin sekoitus.”, ”pelotuskirjoja ja kummitushenkilöitä”, 

”agenttikirja”, ”suomalaisista nuorista”, ”kirjoittaisi nuorista, alkoholin, 

tupakan ja huumeiden käytöstä”, ”kertoisi eronneiden vanhempien lapsista, miten 

ne tulevat toimeen”. 

Poikien vastaukset ovat selkeästi erilaisia verrattuna tyttöjen vastauksiin näissä kahdessa 

kysymyksessä. Seuraavaksi esitän poimintoja 1970-luvun tyttöjen kommenteista kirjojen 

tapahtumista, jotka olivat jääneet mieleen erityisesti:  

”Purjehdukset, vesihiihdot”, ”Kun Jenny-neiti teki Saaralle pukua”, ”Peni halusi 

televisioon ja karkasi eikä sitten osannut kotiin”, ”Kun Jojo maalasi erään 

rouvan huonetta”, ”Kun kirjan sankaritar pääsi Helsinkiin”, ”Kirjassa kerrottiin 

Kreikan lapsista”, ”Hauskat ja jännittävät”. Pojat tahtoivat tarinaan selkeästi 

toimintaa, vaaroja ja jännitystä, kun taas tyttöjen esiin nostamat tapahtumat 

olivat kevyempiä ja arkipäiväisempiä. (Lehtovaara ja Saarinen 1976, 277).  

Tyttöjen toivomukset kirjan aiheelle ja yleissävylle olivat seuraavanlaisia (Saarinen, 1986): 

”Sen pitäisi olla mukava, humoristinen, jännittävä, värikäs, kiinnostava ja 

hauska.”, ”seikkailu, jossa tarvitaan neuvokkuutta, järkeä, jännitystä, ei 

pitkäveteistä.”, ”semmoinen mikä ei ole liian jännittävä eikä liian lapsellinen ja 

on hauska.”, ”kirja, jossa on hevosasiaa, seikkailuja, jännitystä, romantiikkaa ja 

hauskoja tapahtumia”, ”tapahtumat haluaisin perustuvan kahden nuoren ihmisen 

elämään”, ”rotusorrosta”, ”rakkausromaani”. Pojat toivoivat siis vauhtia ja 

jännitystä ja tytöt seikkailua ja hauskuutta. 

 

2.2.3 Toiveita kirjan päähenkilön suhteen 

Helsingin Sanomien suuressa lastenkirjakyselyssä vuonna 2004 kartoitettiin mm. hyvän kirjan 

ominaisuuksia. Helsingin Sanomien haastattelema Kaisu Rättyä kertoi, että kyselyssä miljöötä 

tärkeämmäksi nousivat kirjojen henkilöt ja varsinkin samastuttavat päähenkilöt. Rättyä luetteli 

päähenkilön hyviä ominaisuuksia: elämänasenne, rohkeus, anarkistisuus, uskallus olla erilainen. 

(Virtanen 2004). Pirkko Saarinen (1986, 59) haastatteli aikansa nuoria lukijoita:  
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Poikien toivomuksia kirjan sankareiksi olivat mm. tähtipelaaja, urheilijoita, 

ihminen avaruudessa, sota-ajan ihmisiä eri puolita Suomea, eurooppalaisia 

rekkakuskeja, agentti, vakoilijoita, lännenmiehiä, intiaaneja, aarteenetsijöitä, 

mafian pomoja, rosvoja, roistoja, punkkarikopla, vankikarkureita, etsiväryhmä, 

rikostutkija, poliiseja, salapoliiseja, lapsia, avaruusolentoja, robotteja, haamuja, 

kummajaisia, maalaistalon isäntä, murhattu, rakastettu, erävaellusretkikunta, 

sissejä, päälliköitä, sotasankareita, hallitsijoita, tappajia, hirviöitä, hulluja, 

haavoittuneita, sotilaita, henkilöitä, jotka kokeneet yliluonnollisia, Bond-tyylinen 

mies ja Emmanuelin tapainen nainen, laulajia, naisia, ”motor-cross-ajajia”, atk-

ohjelmoijia, atk-operaattori, huumejengi.  

Monia päähenkilöitä mainittiin esimerkiksi aiheista avaruus, rikollisuus, taistelut, agentit, 

yliluonnollisuus ja luonnossa seikkailu (intiaanit, aarteenetsijät, erävaellus jne.). Tyttöjen vuoden 

1986 sankarikokoelmassa on osaksi samoja kuin poikien, mutta siinä on myös sellaisia, jotka 

puuttuvat poikien luettelosta:  

Poliisi, salapoliiseja, etsiviä, sota-ajan ihmisiä, sota-ajan sairaanhoitajia, pieni 

sotaorpo tyttö, seikkailijoita, varkaita, hevosvarkaita, rosvoja, ratsastajia, 

alkuasukkaita, punkkareita, koviksia, pehmiksiä, näyttelijöitä, rock-tähtiä, ihmisiä 

ja eläimiä yhdessä, hevosten ystäviä, hevosten omistajia, ystävyksiä, 

rakastavaisia, mies, nainen ja lapset, perhe, lapsia, erilaisia henkilöitä. Tyttöjen 

luettelossa on vähemmän yksittäisiä esimerkkejä, mutta se on alueeltaan laajempi. 

Poikien sankarit ovat enimmäkseen erilaisten seikkailu- ja jännitystapahtumien 

henkilöitä. Tytöillä on sen lisäksi kohteena monenlaisissa ihmissuhteissa ja 

ympäristöissä toimivia henkilöitä (Saarinen 1986, 59). 

Toki on huomattava, että vastaustilanteessa lasten vastausten eriävyys johtuu vapaan nimeämisen 

mahdollisuudesta, jonka mahdollistamana joku käyttää termiä salapoliisi, toinen etsivä, kolmas 

etsiväryhmä ja neljäs rikostutkija. Nämä kaikki ovat saman asian eri nimiä. Näin vastaukset 

jakautuivat tytöille ja pojille, ja sen takia näyttää aluksi kummalliselta, miten vain tytöt mainitsivat 

esim. salapoliisin, varkaat, kovikset ja seikkailijat. 

Minkä ikäisten sankarien seikkailuja nuoret lukisivat mieluiten? Helsingin yliopiston Yliopistolehti 

haastatteli kahta kirjailijaa, Tuija Lehtistä ja Kerttu Aitolaa. Jo 10–13-vuotiaat ovat uteliaita 

tietämään, mitä heillä on edessään ja lukevat siksi mielellään vähän vanhemmista päähenkilöistä, 

kokenut nuortenkirjailija Tuija Lehtinen sanoo ja jatkaa, että tytöt samastuvat, etsivät vahvistusta ja 

lohtua itselleen. ”Oma poikani lukee, mikäli hyviä kirjoja on tarjolla, mutta ei samastu henkilöihin 

erityisesti. Pojilla kyse on kaiketi sankarihahmon etsinnästä.” Kirjailija Kerttu Aitola huomauttaa 

myös tyttöjen etsivän omaa sankariaan. (Muurinen 2006). Helsingin Sanomien lastenkirjakyselyn 
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analyysin mukaan samastumista vahvistaa ikä ja yhteiset ongelmat, joita esimerkiksi aikuiseksi 

kasvaminen teettää (Virtanen 2004).  

Lehtovaara ja Saarinen kysyivät lasten ja nuorten toiveita päähenkilön iän ja sukupuolen suhteen. 

Vuoden 1972 tilastossa oli eritelty kansa- ja oppikoululaiset, mutta yhdistin noiden kahden ryhmän 

tulokset, jotta vastaajaryhmät kuvaisivat paremmin nykykoulumaailmaa. Minkä ikäisistä lapset 

tahtoivat lukea 1972? Nuorempien poikien ryhmästä 60 % tahtoi lukea ikäisistään ja vain 5 % 

itseään nuoremmista henkilöhahmoista. 20 % tahtoi lukea itseään vanhemmista ja 15 % aikuisista. 

Vanhempien poikien ryhmä vastasi lähes samalla tavalla, pienin muutoksin: ikäisistään tahtoi lukea 

hieman pienempi ryhmä ja etenkin oppikoululaiset eli ”paremmat oppilaat” halusivat lukea 11–12-

vuotiaita enemmän itseään vanhemmista ja aikuisista. (Lehtovaara & Saarinen, 1976). 

Tytöt vastasivat tällä tavoin: 74 % tytöistä tahtoi lukea ikäisistään, 23 % itseään vanhemmista, ja 

vain reilut 2 % aikuisista. Itseään nuoremmista ei tahtonut lukea kukaan 14–15-vuotias, eikä 

myöskään kuin 3 % 11–12-vuotiaista tytöistä. 11–12-vuotiaista pojista 7 % lukisi mieluusti tytöistä, 

46 % pojista ja 47 % molemmista. 11–12-vuotiaista tytöistä vain 2 % tahtoi lukea pojista, 25 % 

tytöistä ja 73 % molemmista. (Lehtovaara ja Saarinen 1976). Vuonna 1973 G.E. Britton esitti 

mielenkiintoisen tutkimustuloksen: Hän analysoi yli 4000 kertomusta, jotka oli tarkoitettu 1.–6. 

luokille. Päähenkilöistä oli sukupuoleltaan miehiä 58 %, naisia 14 % ja loput neutraaleja, eläimiä 

tms. (Lehtovaara & Saarinen 1976, 349).  

Kuudesluokkalaiset ja alakoululaiset ovat erilaisia lukijoita, mutta Terttu Inkinen (2008) tutki 11–

13-vuotiaiden kaunokirjallisuuden lukemista ja luonnehti alakoululaisten lukemisharrastusta 

monipuolisesti:  

Ala-asteella olevat koululaiset lukevat pääasiassa seikkailukirjoja samastuakseen 

niiden päähenkilöihin. Seikkailukirjoissa on usein perusarkkityyppi viisaasta tai 

voimakkaasta sankarista, joka saa epäjärjestyksen maailmassa loppumaan. Siksi 

fiktiivisten kertomusten lukemisesta saatava tyydytys, lukemisen ”palkinto”, on 

tämänikäisille lapsille juuri se, että he saavat kuvitella itsensä siksi 

keskushahmoksi, joka kompetenssillaan ja aloitteellisuudellaan pystyy 

ratkaisemaan maailman ongelmat. He lukevat mielellään fiktiivisiä tekstejä, jotka 

ovat ilmeisiä seikkailukertomuksia, joissa kirjan henkilöt kohtaavat vaaroja ja 

neuvokkaasti selviytyvät niistä. Sellaisia ovat esimerkiksi sarjakirjat, kuten Enid 

Blytonin Viisikko-sarja tai Carolyn Keenen Neiti etsivä-sarja. Inkisen mukaan 

tyypillisiä ja suosittuja seikkailukirjoja ovat myös monet fantasiakirjat, joissa 

päähenkilö lähtee pois kotoa toiseen maailmaan, jossa hän joutuu suorittamaan 

sankaritekoja, ennen kuin hän voi palata sankarina kotiin. 7–12-vuotiaille 
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lukijoille kertomuksessa tärkeintä on juoni. Seikkailukirjoissa henkilöt ovat siis 

sitä, mitä he tekevät. Koska juoni on tärkein, eivät henkilöt voi olla 

seikkailukirjoissa vielä kovin kompleksisia. Seikkailukirjojen fiktiiviset henkilöt 

voivat edustaa lapsilukijalle satu- ja mielikuvitusmaailmaa, josta hän on 

haluttomasti siirtymässä pois. 
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3 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tämä luku käsittelee tutkimukseni tuloksia ja esittää tulokset niin, että tytöt ja pojat ovat omia 

ryhmiään. Tutkimuksen luvussa 4.2.3 tuloksia tarkastellaan kuitenkin eri muuttujien avulla: tuossa 

luvussa muuttujina ovat neljä tutkimukseen vastannutta koulua. Luvusta 4.2.3 löytyy tuloksia 

koulujen erilaisista vastauksista, ja nyt alkavan luvun taulukkojen alla on merkintä ”ks. myös luku 

4.2.3”, jos käsiteltävän kysymyksen kohdalla on havaittu jonkun koulun vastaajien kohdalla 

poikkeavuutta verrattuna muiden koulujen kuudesluokkalaisten vastauksiin. Poikkeuksena on 

taulukko 7, jonka koulujen välisiä eroja käsitellään luvussa 4.3.1. Tämä luku esittää 

tutkimustulokset neutraalisti, eikä sisällä vielä pohdintaa. Tulkintaa luvussa on kuitenkin hieman, 

esimerkiksi kun olen teemoitellut tiettyjä vastauksia. 

 

3.1 Kirjojen mieluisuus 

 

3.1.1 Kuinka usein luet kirjoja? 

Ensimmäiset kyselylomakkeeni kysymykset kartoittavat hieman lukemisharrastuksen suosiota ja 

näillä kysymyksillä selvitetään, kuinka suositusta harrastuksesta puhutaan. Niillä selvitetään myös, 

millaiset tekstit ovat kiinnostavimpia. Nämä tiedot ovat tärkeitä, kun yritetään rakentaa 

mahdollisimman kiinnostavaa kirjaa – sehän on tutkimukseni tarkoitus. Aloitetaan kysymällä, 

kuinka paljon tutkimukseeni osallistuneet kuudesluokkalaiset lapset lukevat kirjoja vapaa-ajalla? 

16 % tytöistä lukee kirjoja joka päivä. 42 % eli selvä enemmistö lukee kirjoja melkein joka päivä ja 

noin kerran viikossa -lukijoita on 16 %. Huomattava osa (22 %) tytöistä lukee kirjoja harvemmin 

kuin kerran viikossa ja kaksi oppilasta kertoi, ettei lue kirjoja lainkaan. Pojista 5 % lukee kirjoja 

päivittäin, mutta 22,5 % pojista lukee kirjoja melkein joka päivä. 22,5 % pojista lukee kirjoja noin 

kerran viikossa, ja 38 % harvemmin kuin kerran viikossa. 12 % ei lue kirjoja lainkaan. Sukupuolten 

välillä on tämän tutkimuksen mukaan eroa, kun mitataan kirjojen lukemisen aktiivisuutta (taulukko 

1). Vähintään melkein joka päivä lukevia on tytöissä 62 %, kun pojissa tällaisia on 28 %. 

Harvemmin kuin kerran viikossa lukevia on pojissa yhteensä 52 % ja tytöissä vain 27 %.      
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Taulukko 1. Koulun ulkopuolisten kirjojen lukemisen aktiivisuus (N=103).  

Kuinka usein lukee Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

Joka päivä 5 % 16 % 

Melkein joka päivä 22,5 % 42 % 

Noin kerran viikossa 22,5 % 16 %  

Harvemmin 38 % 22 % 

En lue lainkaan 12 % 4 % 

           

     (liite: kysymys 1; ks. myös luku 4.2.3) 

         

3.1.2 Miksi luet tai et lue kirjoja? 

Tarkentavassa kysymyksessä kysyin syitä siihen, miksi vastaaja ei lue lainkaan kirjoja tai miksei 

siihen ole aikaa. Tähän kysymykseen vastasivat vain ne, jotka ilmoittivat, etteivät lue lainkaan 

kirjoja. Siihen vastaukseksi annettiin mm. urheilu, kaverit ja harjoitukset, ja enemmistö vastasi, ettei 

ole kiinnostunut kirjoista. Muutama vastasi lukemisen olevan työlästä tai hidasta. En keskittynyt 

tutkimuksessani kuitenkaan tämän enempää lukemisharrastusta ”estäviin” tai ”haittaaviin” ulkoisiin 

tekijöihin. Lähinnä keskityin kartoittamaan lukemisharrastusta kirjojen sisäisestä maailmasta käsin 

– millainen kirja kiinnostaa, miten kirjat olisivat kiinnostavampia? 

Kysyin myös monivalintakysymyksen, miksi vastaaja lukee kirjoja. Vastaaja sai valita enemmän 

kuin yhden vaihtoehdon. 85 % tytöistä mainitsi lukevansa siksi, että se on kivaa, mutta pojista vain 

45 % sanoi näin. Tytöistä 49 % kertoi lukevansa siksi, että pääsee kirjan kautta eri maailmaan, 

mutta pojista näin vastasi vain 25 %. Sen sijaan 47 % pojista sanoi lukevansa kirjoja, jos ei ole 

muuta tekemistä, kun taas tytöistä vain 17 % sanoi näin. Molemmista vastaajaryhmistä noin 13 % 

kertoi lukevansa saadakseen lisää tietoa. Tytöistä 23 % ja pojista 10 % sanoi lukevansa siksi, että 

joku on suositellut tiettyjä kirjoja. Molemmista vastaajaryhmistä vain yksi mainitsi lukevansa, 

koska kaveritkin lukevat (taulukko 2). 

Valmiiden vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat mainita muitakin syitä kirjojen lukemiselle, ja 

tämänkaltaisia syitä nousi esiin: mielenkiinto sarjaa kohtaan, hyvä ajanviete, kiinnostavuus, 

jännittävyys, rauhoittuminen, keskittyminen, lukeminen lukemisen mahdollisuuden takia, ja apu 

nukahtamisessa. Lukeminen on suosittua juuri ennen nukkumaanmenoa: 61 % pojista ja 85 % 

tytöistä vastasi lukevansa ennen nukkumaanmenoa. Tämä tuli ilmi kun kysyin kysymyksen, milloin 

luet kirjoja. Kysyin tämän lisäksi myös, missä vastaajat lukevat kirjoja. Nämä kaksi kysymystä 
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olivat kyselylomakkeessa, mutta ne eivät vastaa tutkimuskysymykseen ja ovat mielestäni hieman 

merkityksettömiä tämän tutkimuksen kokonaisuuden kannalta. Tämän takia jätin nämä kysymykset 

käsittelemättä tässä tutkimuksessa. 

Taulukko 2. Syitä kirjan lukemiselle (N=97). 

Syy Pojat (N=51) Tytöt (N=46) 

Se on kivaa 45 % 85 % 

Pääsen kirjan kautta eri maailmaan 25 % 49 % 

Joku on suositellut tiettyjä kirjoja 10 % 23 %  

Ei ole muuta tekemistä 47 % 17 % 

Haluan saada lisää tietoa 12 % 13 % 

Koska kaverinikin lukevat 2 % 2 % 

 

      (liite: kysymys 6; ks. myös luku 4.2.3) 

 

3.1.3 Mitä julkaisuja suositaan kirjojen ohella?  

Olennaisempaa kirjojen suosion ymmärtämisen kannalta on se, millaisia julkaisuja lapset lukevat 

kirjojen ohella. Kysyin tämän selvittämistä varten kaksi kysymystä. Ensin käsiteltävä 

monivalintakysymys auttaa selvittämään, millaiset julkaisut ovat tällä hetkellä kiinnostavimpia, kun 

proosakirjoja ei oteta lukuun. Vastaajilla oli valittavanaan neljä valmista vaihtoehtoa, ja lisäksi 

heillä oli avoin nimeämisen mahdollisuus.  

Tutkimukseen vastanneista pojista lähes jokainen (95 %) lukee sarjakuvia. Puolet pojista lukee 

aikakauslehtiä ja 38 % sanomalehtiä. Vain 9 % ilmoitti lukevansa nettilehtiä. Tytöistä sarjakuvia 

lukee kaksi kolmannesta. Suosituinta lukemistoa ovat aikakauslehdet, joita lukee 74 % tytöistä. 

Sanomalehtiä kertoi lukevansa vain 28 % ja nettilehtiä 13 %. Nettilehdissä siis hajontaa ei ollut 

juurikaan poikiin verrattuna, mutta sanomalehtiä ja varsinkin sarjakuvia luetaan tyttöjen 

keskuudessa vähemmän. Avoimeen vaihtoehtoon vastanneet mainitsivat eri aikakauslehtien nimiä, 

ja myös blogit, mangat ja raamattu mainittiin. Prosenttilukema taulukossa ilmaisee sen, kuinka suuri 

osa vastaajista pitää kyseisestä vaihtoehdosta. 
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Taulukko 3. Kirjojen lisäksi luettujen julkaisujen suosio (N=103). 

Julkaisu Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

Sarjakuvat 95 % 66 % 

Aikakauslehdet 50 % 74 % 

Sanomalehdet 38 % 28 %  

Nettilehdet 9 % 13 % 

 

     (liite: kysymys 3; ks. myös luku 4.2.3) 

Edellisessä kysymyksessä esille tullut manga oli vaihtoehtona seuraavaksi käsiteltävässä 

kysymyksessä. Oppilaiden tuli laittaa kuusi erilaista tekstin julkaisumuotoa järjestykseen sen 

mukaan, mitä näistä hän lukee mieluiten ja mitä vähiten mieluusti. Tässä kysymyksessä nimesin 

vaihtoehdoksi edellisestä kysymyksestä poiketen myös kirjat, joten vastaajat laittoivat 

suosikkijärjestykseen kirjat, kuvakirjat, sarjakuvat, aikakauslehdet, sanomalehdet ja mangat, ja 

tämän kysymyksen tulokset kertovat paljon kirjojen suosiosta verrattuna muihin tekstijulkaisuihin. 

Tässä kysymyksessä en ottanut huomioon internetin tarjoamia tekstipalveluita, sillä ensinnäkin 

internetissä tapahtuvaa lukemista voi harjoittaa todella monen tyyppisillä sivuilla ja foorumeilla, ja 

toisekseen otin nettilehdet huomioon jo aiemmassa kysymyksessä, eikä niiden suosio ollut 

mairittelevaa. 

Oppilas antoi suosikkijulkaisulle sijaluvun 1, toiseksi kiinnostavimmalle sijaluvun 2, edeten aina 

vähiten kiinnostavaan antaen tälle sijaluvun 6. Näin ollen pienimmän sijalukujen summan kerännyt 

julkaisumuoto oli vaihtoehdoista kiinnostavin. Alla olevan taulukon lukemat ovat keskimääräisiä 

sijalukuja. 

Taulukko 4. Kirjan mieluisuus verrattuna muihin julkaisuihin (N=103). 

Julkaisu Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

Sarjakuvat 1,48 2,64 

Kirjat 3,06 1,51 

Aikakauslehdet 3,37 2,88 

Sanomalehdet 3,79 4,46 

Kuvakirjat 4,16 4,62 

Mangat 5,34 4,83 

 

                                           (liite: kysymys 17) 
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Näiden vastausten mukaan varsinkaan manga ei kiinnosta poikia, eivätkä kuvakirjatkaan ole 

suosittuja. Sanomalehdet, kirjat ja aikakauslehdet sijoittuivat kohtuullisen lähelle toisiaan, mutta 

silti merkillepantavaa on, että kirjat ylsivät kuitenkin niukasti kakkoseksi, heti sarjakuvien jälkeen. 

Sarjakuvat olivat poikien mielestä selkeästi suosituimpia. Tytöilläkin erottui selkeä suosikki – 

kirjat. Sarjakuvat olivat hieman suositumpia kuin aikakauslehdet, mikä kääntää edellisen 

kysymyksen asetelman toisinpäin. Mikään vaihtoehdoista ei ollut selkeästi vähiten suosittu, mutta 

sanomalehdet, kuvakirjat ja mangat saavuttivat pienimmän suosion tyttöjen keskuudessa.  

Tyttöjen ja poikien vastaukset olivat neljän huonoimmin sijoittuneen vaihtoehdon osalta 

samanlaiset. Mangat olivat vähiten suosittuja ja kuvakirjat seuraavaksi vähiten. Sekä tyttöjen että 

poikien taulukoissa aikakauslehdet olivat kolmanneksi suosituimpia ja sanomalehdet sijoittuivat 

molemmissa neljänneksi. Sanomalehtien suosio oli kuitenkin huomattavasti vähäisempää tyttöjen 

keskuudessa: tyttöjen taulukossa sanomalehtien keskiarvosijoitus oli 4,46, kun taas poikien 

taulukossa sanomalehtien keskiarvosijoitus oli 3,79. Toki tämän asian ilmaisi jo aiemmin kertomani 

tilasto, jossa 67 % pojista kertoi lukevansa sanomalehtiä, mutta tytöistä vain 21 %. Suosituimmat 

vaihtoehdot olivat molemmilla sukupuolilla kirjat ja sarjakuvat.  

 

3.2 Millaisia kirjoja luetaan?   

 

3.2.1 Mitkä ovat kuudesluokkalaisten suosikkikirjoja? 

Edellinen kysymys antoi viitteitä siitä, että tytöt pitäisivät kirjojen lukemisesta poikia enemmän. 

Ero kirjojen suosiossa tulee myös esiin seuraavassa kysymyksessä, jossa annoin lasten vapaasti 

nimetä kirjoja joista pitävät. Suurin ero tyttöjen ja poikien välillä suosikkikirjojen listauksessa tuli 

määrässä, sillä tytöt nimesivät enemmän kirjoja: tytöt (N=47) mainitsivat yhteensä 147 kirjaa, ja 

pojat (N=56) mainitsivat 78 kirjaa. Yksi poika mainitsi siis keskimäärin 1,4 ja yksi tyttö 3,1 kirjaa. 

Tyttövastaajien keskuudessa ylivoimaisesti suosituin kirjasarja oli Twilight, joka löytyi lähes 

puolten vastauslapuista. Toiseksi suosituin kirjasarja oli Harry Potter ja kolmanneksi Seitsemän 

tassua ja Penny. Poikien eniten mainitsema kirja oli kirjasarja Harry Potter. Seuraavaksi 

suosituimmat kirjat olivat R.L. Stinen kauhukirjat ja fantasiaseikkailut Taru sormusten herrasta ja 

Percy Jackson. 
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Vastaajat mainitsivat kirjoja nimeltä erikseen, mutta yhdistin heidän mainitsemiaan kirjoja niitä 

yhdistävien tekijöiden, kuten kirjasarjan ja kirjailijan mukaan. Esimerkiksi Ilkka Remeksen 

nuortenkirjoja kutsutaan tässä taulukossa ”kirjasarjaksi”. Poikkeuksena mainituista yhdistävistä 

tekijöistä mainittakoon hevoskirjat, jotka saivat sen verran monta mainintaa, että yhdistin ne 

yhdeksi yksiköksi, lukuun ottamatta Merja ja Marvi Jalon hevoskirjoja. Jos yksi vastaaja oli 

maininnut nimeltä samasta kirjasarjasta tai kirjailijalta monta kirjaa, nämä laskettiin vain yhdeksi 

maininnaksi. Jos vastaaja vastasi ”ei tule mieleen yhtään kirjaa”, hänetkin laskettiin vastaajaksi. 

Taulukkoon on koottu eniten mainintoja saaneet kirjat ja kirjasarjat. 

Taulukko 5. Suosituimmat kirjat ja kirjasarjat (N=103). 

Kirja / kirjasarja Pojat (N=56) Kirja / kirjasarja Tytöt (N=47) 

Harry Potter 13 mainintaa Twilight 20 mainintaa 

R.L. Stinen kirjat 7 R.L. Stinen kirjat 10 

Taru sormusten herrasta 4 Harry Potter 9 

Percy Jackson 4 7 tassua ja Penny 7 

Ilkka Remes (nuortenkirjat) 3 M&M Jalon hevoskirjat 6 

Ella 3 Hevoskirjat yleensä 5 

Viisikko 3 Lizzie McGuire 5 

  Rakas nuija päiväkirjani 5 

  Frendejä & kundeja 4 

  Risto Räppääjä 4 

 

            (liite: kysymys 16) 

 

3.2.2 Mieluisan kirjan lajityyppi 

Millaisia kirjoja peruskoulun kuudesluokkalaiset lukevat mieluiten? Vastaajat saivat valita listalta 

ne kirjat, joita he lukisivat mieluiten, ja sen lisäksi he saivat nimetä itse mieluisia kirjallisuuden 

lajityyppejä. Luonnollisesti vastaajia ei ohjeistettu nimeämään myös muita ”kirjallisuuden 

lajityyppejä”, sillä termi olisi ollut liian hankala. Jos vastaaja oli innostunut monen tyyppisestä 

lukemisesta, hän sai valita maksimissaan viisi vaihtoehtoa. Tämä kysymys vastaa siihen, minkä 

lajityypin kirjoja kuudesluokkalaiset suosivat. 
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Taulukko 6. Kirjallisuuden eri lajityyppien suosio (N=102). 

Lajityyppi Pojat (N=55) Tytöt (N=47) 

Sarjakuvat 73 % 45 % 

Jännitystarinat 71 % 83 % 

Seikkailukirjat 64 % 66 % 

Vitsikirjat 62 % 17 % 

Kauhukirjallisuus 47 % 34 % 

Tositarinat 25 % 26 % 

Tietokirjallisuus 22 % 4 % 

Kuvitetut kirjat 17 % 9 % 

Science fiction 9 % 6 % 

Sadut 7 %  15 % 

Vieraskieliset kirjat 7 % 11 % 

Romanttiset tarinat 2 % 50 % 

     (liite: kysymys 7; ks. myös luku 4.2.3) 

Tytöistä kolme kiinnostavinta kirjallisuuden lajityyppiä ovat ne, joissa on jännitystä, romantiikkaa 

ja seikkailuja. Samansuuntaista ennusti myös Twilight-suosio. Jännitystarinoista pitää jopa lähes 83 

% tytöistä, mutta kauhusta ei pidä kuin 34 % vastaajista. Saduista pitää vain harva, ja vähemmän 

suosiota saavuttivat scifi, tietokirjat ja aikuisille suunnatut kirjat. Pojat löysivät vaihtoehdoista 

hieman tyttöjä selkeämmin ne, joista pitävät ja ainakin ne, jotka eivät kiinnosta. Vieraskieliset kirjat 

eivät saavuttaneet suosiota, eivätkä romanttiset tarinat. Kun tytöillä romanttiset tarinat ylsivät yli 50 

%:n suosioon, pojista vain yksi tahtoi lukea romanttisia tarinoita. Tutkimukseeni vastanneet lapset 

toivoivat tarinalta jännittäviä elementtejä ja puolet heistä kertoi haluavansa lukea kauhutarinoita. 

Sarjakuvat olivat poikien mielestä kiinnostavimpia, mutta jos otetaan lukuun sekä pojat että tytöt, 

yhteiseksi ykkössuosikiksi nousevat jännitystarinat. Vapaan nimeämisen kentässä mainittiin mm. 

nuorten tyttöjen kirjat, hevoskirjat, hauskat kirjat, historialliset romaanit, virsikirja, raamattu, 

päiväkirjat ja fantasia. Se, miksi kysymyksen vaihtoehdoiksi oli valikoitu edellä mainitut, on 

perusteltu luvussa 4.3.2. 
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3.3 Kirjan yleissävyyn ja aiheeseen liittyviä toiveita 

Kysyin aiemmissa kysymyksissä suoraan, millaisia kirjoja lapset haluaisivat lukea. Jos kysyn 

lapselta suoraan, haluaako hän lukea jännitystä, hän vastaa todennäköisesti kyllä, jos jännitys on 

hänen mielestään kiinnostavaa. Seuraavissa kahdessa tehtävässä selvitin samaa asiaa 

salakavalammin – piilotin jännityksen, romantiikan, seikkailun, toiminnan, väkivallan, nolot 

tilanteet ja erilaisia muita sävyjä kertomuksiin, jotka laadin itse tätä tutkimusta varten. Vastaajien 

tuli valita näistä kertomuksista mieluisimmat, ja ne valitessaan hän tuli vastanneeksi 

huomaamattaan myös piilo-kysymykseen. Näistä kahdesta tehtävästä ensimmäisessä tehtävässä, 

kirjoitin yhden kohdan kertomuksesta ja sille neljä erilaista jatkovaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot 

ovat tutkielman liitteinä, mutta avaan ne alla olevassa taulukossa lyhyesti. Ensin mainitsen 

vaihtoehdon yleissävyn, ja ajatusviivan jälkeen annan lyhyen kuvauksen tapahtumista. Vaihtoehdot 

ovat samassa järjestyksessä kuin kyselylomakkeessa, jotta tulosten ja kysymyksen tekstikatkelmien 

vertailu olisi kätevämpää. Taulukossa 7 oleva lukema ilmoittaa vastausvaihtoehdon suosion 

prosenteissa. Kukin vastaaja antoi ykkösäänen mieluisammalle vaihtoehdolle ja kakkosäänen 

kakkossuosikilleen. Kakkosäänen laskennallinen arvo oli puolet ykkösäänen arvosta. Taulukkoon 

on kuvattu vaihtoehdon kokonaissuosio, niin että vaihtoehtojen suosiota ilmaisevien 

prosenttimäärien summa on 100. 

Taulukko 7. Katkelman mieluisin jatkovaihtoehto (N=103). 

Katkelma Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

a) Trilleri - kidnappaus 32 % 33 % 

b) Farssi – juhliminen 29 % 30 % 

c) Romanssi – tanssi, lomailu 17 % 20 % 

d) Realismi – oleskelu, kilpailu 22 % 17 % 

 

   (liite: kysymys 14; ks. myös luku 4.3.1) 

Ensimmäinen vaihtoehto on suosituin molemmissa sukupuoliryhmissä. Vaihtoehto on puhtaasti 

jännitystä. Toiseksi kiinnostavimmaksi molemmissa vastaajaryhmissä sijoittui vaihtoehto, jossa 

juhlittiin. Tytöt kiinnostuivat vähiten vaihtoehdosta, jossa tarinan päähenkilönä ollut 

formulakuljettaja keskittyi itse formulakilpailuun ja siihen valmistautumiseen. Pojat kiinnostuivat 

vähiten vaihtoehdosta, joka sisälsi romantiikkaa.  
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Kartoitin kertomukseen liittyviä toiveita myös toisella epäsuoralla kysymyksellä. Kirjoitin neljä 

erilaista kertomusta, jotka kaikki sijoittuivat erilaisiin ympäristöihin. Kyselylomakkeessa olleet 

kertomusten katkelmat löytyvät tutkimuksen liitteistä, mutta alla on informatiivinen luettelo, josta 

löytyy kertomusten nimet, lyhyet kuvaukset kertomusten perusideasta, katkelmien tapahtumapaikat, 

sekä kertomusten aiheet ja teemat.  

 

a) Kevätlukukausi – tarina 15-vuotiaan tytön maailmasta ja hänen mielenmyllerryksistään. 

(Katkelman tapahtumapaikka: koulu. Aihe: teinitytön arki. Teema: ihastuminen, ihmissuhteet.)  

 

b) Rauhanturvattomuus – Vuosi 2017, Turkki yrittää EU:hun väkivalloin.  

(Katkelman tapahtumapaikka: sotatantere. Aihe: sota. Teema: sodan hulluus.) 

 

c) Hobby Hunter – Petrus etsii sopivaa harrastusta ja kokeilee mm. tanssia, runoutta, krooliuintia 

sekä matonkudontaa mummoryhmässä. 

(Katkelman tapahtumapaikka: koti. Aihe: harrastukset. Teema: valinnat, mahdollisuudet.) 

 

d) Luokkaretkellä – Leirikoulu metsämajalla muuttuu omituiseksi ja pelottavaksi. 

(Katkelman tapahtumapaikka: öinen metsämökki, ulkovessa. Aihe: metsäretki. Teema: pelot.) 

 

Alla olevasta taulukosta nähdään, mikä katkelma oli vastaajien mielestä kiinnostavin. Vastaajat 

antoivat sijaluvun 1 kiinnostavimmalle, sijaluvun 2 toiseksi kiinnostavimmalle niin edespäin. Mitä 

pienempi sijakeskiarvo taulukossa on, sitä kiinnostavampi kirja on. Vaihtoehdot ovat myös tässä 

taulukossa samassa järjestyksessä kuin kyselylomakkeessa, jotta tulosten ja kysymyksen 

tekstikatkelmien vertailu onnistuisi helpommin. 

Taulukko 8. Erilaisten tekstinäytteiden mieluisuus (N=103). 

Kertomus Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

a) Kevätlukukausi 3,14 1,80 

b) Rauhanturvattomuus 2,23 3,48 

c) Hobby Hunter 2,66 2,61 

d) Luokkaretkellä 1,90 2,13 

 

              (liite: kysymys 19) 
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Kaikki vaihtoehdot sisälsivät hieman jännitystä, mutta erityyppistä jännitystä. Jännityksen syynä oli 

(a) ihastuttavan pojan kohtaaminen, (b) vihollisen armeija, (c) isän ja pojan erilaisten arvojen 

paljastuminen ja (d) pimeän ja tuntemattoman pelko. Vastaajien yhteiseksi suosikiksi nousi 

kertomus Luokkaretkellä. Sen sijakeskiarvo oli poikien paras (1,90) ja tyttöjen toiseksi paras (2,13). 

Poikien kakkoseksi sijoittui Rauhanturvattomuus (2,23) ja kolmanneksi Hobby Hunter (2,66). 

Vähiten kiinnostava poikien mielestä oli Kevätlukukausi (3,14), mihin saattoi vaikuttaa se, että 

päähenkilö oli tyttö. Tyttöjen mielestä romanttinen Kevätlukukausi (1,80) oli taas kaikkein 

kiinnostavin. Myös tytöillä kolmanneksi sijoittui Hobby Hunter, mutta poikien mielestä kiinnostava 

Rauhanturvattomuus jäi tytöillä viimeiseksi (3,48). Kysymykseen vastanneet myös perustelivat, 

miksi valitsivat tietyn vaihtoehdon kiinnostavimmaksi. Alla on listattu vastaajien perusteluja. 

Kevätlukukausi – Harvat tämän mieluisammaksi valinneet pojat sanoivat, että kertomus oli 

jännittävä ja kertoi suurin piirtein heidän ikäisistään. Tytöt mainitsivat syiksi, että oli helppo 

samastua, päähenkilö oli tyttö tai teinityttö ja että hän oli lukijan omaa ikäluokkaa. Kertomus oli 

myös hauska, kiva, hyvin kirjoitettu, romanttinen, jännittävä, se kertoo normaalista elämästä ja siinä 

on noloja tilanteita. 

Rauhanturvattomuus – Harvat tämän mieluisammaksi valinneet tytöt mieltyivät kertomuksen 

jännittävyyteen, toimintaan ja mielenkiintoisuuteen. Pojat perustelivat valintaansa ammuskelulla, 

sodalla, väkivallalla, jännityksellä ja kiinnostavuudella. 

Hobby Hunter – Tämän kertomuksen kiinnostavimmaksi valinneet pojat pitivät siitä, että kirja 

kertoi pojasta, se oli hauska, todentuntuinen ja monipuolinen, ja että olisi mielenkiintoista tietää 

miten päähenkilölle käy. Tytöt taas halusivat tietää miten päähenkilölle käy ja miten hänen isänsä 

reagoisi. Tytöt mainitsivat kertomuksen kiinnostavan myös siksi, että siinä on harrastuksen etsintää 

ja se liittyy urheiluharrastukseen. 

Luokkaretkellä – Jännittävyys oli molemmissa sukupuoliryhmissä ylivoimaisesti suosituin syy 

tämän kertomuksen kiinnostavuudelle. Sen lisäksi mainittiin useasti kertomuksen olevan hauska ja 

mielenkiintoinen. Hauskuuden ja jännittävyyden yhdistyminen oli myös kiitelty piirre. Vaihtoehto 

miellytti seuraavien asioiden takia: realistisin, seikkailu, olin itse luokkaretkellä, tahdon tietää 

jatkoa, myös olisi kiva lukea loppuun, ei edennyt liian nopeasti, tapahtui itselle samalla tavalla, 

päähenkilönä tyttö. Tämä kertomus oli ainoa näistä kolmesta, joka ei määritellyt tai antanut vahvoja 

viitteitä päähenkilön sukupuolesta – tämän takia jokainen lukija saattoi kuvitella päähenkilöksi 

itsensä. 
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Selvitin kirjan yleissävyyn liittyviä toiveita myös dikotomisilla parivertailu-kysymyksillä, joita 

esitin kyselylomakkeen tehtävässä 8. Kysyin vastaajilta kirjaan ja sen sisältöön, muotoon, tyyliin 

sekä rakenteeseen liittyvistä asioista, ja näitä vastauksia käsittelen tämän luvun taulukoissa 9, 15, 16 

ja 19. Kysymyksissä esitettiin vaihtoehtopareja, kuten mieltyykö vastaaja enemmän paksuun vai 

ohueen kirjaan. Esitin kaksi vaihtoehtoa, joista vastaajan piti valita vain toinen vaihtoehto, mutta 

hän sai osoittaa myös sen, jos vähemmän mieluisa vaihtoehto oli lähes yhtä mieluisa kuin 

mieluisampi vaihtoehto. Alla olevassa taulukossa esitän kolme kirjan yleissävyyn liittyvää 

vaihtoehtoparia, ja prosenttilukema ilmaisee kunkin vaihtoehdon suosion. 

Taulukko 9. Kirjan yleissävyyn liittyviä toiveita (N=103).  

Toive 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) Toive 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) 

Sisältää romanssin 31 % 71 % Ei sisällä romanssia 69 % 29 % 

Joku kuolee 70 % 51 % Kukaan ei kuole 30 % 49 % 

Jännitystä 51 % 61 % Hauskuutta 49 % 39 % 

 

     (liite: kysymys 8; ks. myös luku 4.2.3) 

Tytöistä 71 % haluaa kirjan sisältävän romanssin, mutta vastaavasti 69 % pojista on juuri 

päinvastaista mieltä. Tytöistä 51 % toivoi, ettei kukaan kirjan henkilö kuolisi, mutta pojista jopa 70 

% toivoi jonkun kuolevan. Pojista käytännössä puolet arvosti enemmän hauskuutta ja puolet 

jännitystä. Hauskuus sai 49 %:n suosion ja jännitys 51 %:n suosion. Tytöillä ero oli selkeämpi, sillä 

jännitys – kuten aiemmissakin tutkimuksen kysymyksissä – piti edelleen uhkaajat alapuolellaan. 61 

% tytöistä tahtoi mieluummin jännitystä kuin hauskuutta.  

Sain mielenkiintoisia vastauksia myös kysyessäni avoimessa kysymyksessä, millaisia kirjoja 

kuudesluokkalaiset tahtoisivat lukea. Tehtävänannossa ohjeistettiin näin: Ajattele, että joku 

kirjailija kirjoittaisi kirjan sinun ideasi pohjalta! Mistä haluaisit kirjailijan kirjoittavan? Keksi oma 

unelmakirjasi, millainen se olisi? Mainitse esim. päähenkilö, tapahtuma-paikka, aihe ja idea 

lyhyesti (liite: kysymys 15). Tässä unelmakirja-kysymyksessä kysyin tapahtumapaikan ja 

päähenkilön lisäksi myös perusideaa kirjalle. Vastaajat (N=99) kirjoittivat unelmakirjastaan 

vapaasti, en antanut vaihtoehtoja. Muutamia esimerkkejä tämän kysymyksen vastauksista on 

nähtävillä tutkimuksen liitteenä. Näistä monenkirjavista tapahtumiin, aiheeseen, yleissävyyn ja 

henkilöihin liittyvistä ideoista ja toiveista kokosin listoja ja teemoittelin ne eri otsikoiden alle ja eri 

järjestelin tutkimuksen eri alalukuihin. Yhdistelin tutkiakseni tämän kysymyksen vastausten 
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erilaisia, mutta toisiinsa liittyviä yleissävyyn ja aiheeseen liittyviä toiveita yhteisten nimittäjien alle: 

esimerkiksi murha, ryöstö ja kidnappaus yhdistyivät rikos-nimikkeen alle.  

Tyttöjen unelmakirjan yleissävy- ja aihekategorioista suosituin oli romantiikka (11 mainintaa) ja 

toiseksi suosituin oli jännitys / ongelmat (8). Näiden jälkeen lista näytti tältä: Arki (5), Fantasia (5), 

Rikos (5), Ystävyys (4), Hauska / nolo (4), Seikkailu (4), Eläimet (3). Tämän lisäksi mainittiin mm. 

pako, kiusaaminen, vakoilu ja urheilu. Esimerkin vuoksi mainittakoon, että rikos-kategoriaan 

sisällytettiin murhat, varkaudet ja kidnappaukset, ja ystävyys-kategoriaan myös yksinäisyys ja 

kateus. 

Kun pojat saivat keksiä aiheen ja perusidean kirjalle, jännitys nousi jälleen kaikkien poikien kirjojen 

hallitsevaksi taustavoimaksi. Kirjojen perusideat liittyivät poikien haaveissa seuraaviin teemoihin: 

Väkivalta (11), Jännitys / ongelmat (10), Rikos (6), Vauhti (5), Seikkailu (5), Kisailu (5), Luonto 

(3), Jengi (3), Huumori (3). Esimerkin vuoksi mainittakoon, että väkivalta-kategoriaan sisältyi mm. 

sotaa ja terrorismia, ja vauhti-kategoriaan sisältyi takaa-ajoa, pakenemista, eksymistä ja ajoa. 

Kumpikaan vastaajaryhmä ei maininnut varsinaisesti kauhua. Kauhua ei ollut tämän kysymyksen 

perusteella suosittua, mutta pelottavuus mainittiin pari kertaa, vampyyri kahdesti ja haamu 

kertaalleen. Jännitys ja kauhu kuitenkin kietoutuvat jollain tavoin yhteen, ja kun lapsi toivoo 

tarinalta jännitystä, hän voi tarkoittaa myös toivovansa jotain, joka täyttää kauhukirjan tai 

kauhukohtauksen kriteerit. Taulukkoon on koottu ne aiheet ja yleissävyt, jotka mainittiin vähintään 

kolmessa unelmakirja-toiveessa.  

Taulukko 10. Kirjan aiheeseen ja yleissävyyn liittyviä toiveita (N=99). 

Aihe / yleissävy Pojat (N=55) Aihe / yleissävy Tytöt (N=44) 

Väkivalta 11 mainintaa Romantiikka 11 mainintaa 

Jännitys / ongelmat 10 Jännitys / ongelmat 8 

Rikos 6 Arki 5 

Vauhti 5 Fantasia 5 

Seikkailu 5 Rikos 5 

Kisailu 5 Ystävyys 4 

Luonto 3 Hauska / nolo 4 

Jengi 3 Seikkailu 4 

Huumori 3 Eläimet 3 

 

   (liite: kysymys 15; ks. myös luku 4.2.3) 
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3.4 Kirjan päähenkilöön liittyviä toiveita 

 

3.4.1 Toiveita päähenkilön olemuksesta 

Selvitin monella kysymyksellä myös sitä, millaisia olisivat mieluisat päähenkilöt. Yhdessä 

kysymyksessä vastaajat valitsivat yhdestä kahteen mieluisaa päähenkilötyyppiä. Vaihtoehtoina 

olivat ihmishahmo, eläinhahmo, fantasiahahmo, satuhahmo ja supersankari. 98 % tytöistä toivoi, 

että päähenkilö olisi ihminen. 26 % tytöistä haluaisi lukea myös fantasiahahmon seikkailuja, ja 

samalle määrälle tyttöjä kävisi myös eläinhahmo. Supersankari ja satuhahmo eivät saaneet 

juurikaan suosiota. Pojat mieltyivät vähiten vaihtoehtoihin satuhahmo ja eläinhahmo. Ihmishahmo 

oli 68 %:n mieleen, fantasiahahmo 30 %:n ja supersankari oli 21 %:n. 

Taulukko 11. Toiveet kertomuksen päähenkilön olemuksesta (N=103). 

Päähenkilö Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

Ihmishahmo 68 % 98 % 

Fantasiahahmo 30 % 26 % 

Supersankari 21 % 26 % 

Eläinhahmo 11 % 9 % 

Satuhahmo 9 % 4 % 

 

     (liite: kysymys 9; ks. myös luku 4.2.3) 

Ihmispäähenkilön sukupuolesta ja iästä tytöt olivat selkeää mieltä: mukavinta olisi seurata tytön tai 

nuoren naisen tarinaa. Seuraava taulukko kertoo, minkä ikäisen ja sukupuolisen ihmishahmon 

seikkailuja tytöt tahtoisivat lukea. Taulukon lukemat ovat prosentteina, ja prosenttimäärä ilmaisee 

sitä, kuinka moni vastaajista lukisi mielellään kunkin päähenkilön elämästä. Kukin vastaaja sai 

valita yhden, kaksi tai poikkeustapauksessa kolme mieluisinta henkilöä. Yksi poikavastaaja antoi 

keskimäärin 1,6 ääntä ja yksi tyttövastaaja 1,7.  

Poikien äänestämänä muita vahvemmaksi osoittautui vaihtoehto poika, mutta myös nuori mies oli 

suosittu. Tyttöjen suosikkipäähenkilö oli tyttö, mutta nuori nainen oli myös erittäin suosittu. Tyttöjä 

aikuisten seikkailut eivät kiinnosta yhtä paljon kuin poikia. Pojista 19 % haluaisi lukea aikuisen 

miehen seikkailuja, mutta tytöistä vain 2 % tahtoisi lukea aikuisen naisen seikkailuja. Sekä tytöillä, 
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että pojilla toivepäähenkilön sukupuoli oli suhteellisen selvä: pojat tykkäävät pojista ja tytöt 

tykkäävät tytöistä, mutta tytöt lukevat mieluummin myös pojan ja nuoren miehen seikkailuja, 

enemmän kuin pojat tahtovat lukea tytön ja nuoren naisen seikkailuja. 

Taulukko 12. Mielipäähenkilön ikä ja sukupuoli (N=102). 

Päähenkilö Pojat (N=55) Tytöt (N=47) 

Tyttö 15 % 74 % 

Poika 79 % 23 % 

Nuori nainen 10 % 56 % 

Nuori mies 40 % 18 % 

Aikuinen nainen 4 % 2 % 

Aikuinen mies 19 % 0 % 

   (liite: kysymys 10; ks. myös luku 4.2.3) 

 

3.4.2 Toiveita liittyen ihmispäähenkilöihin 

Unelmakirja-kysymys (liite: kysymys 15), johon vastaajat vastasivat omin sanoin, kysyi siis myös 

päähenkilöstä. Kun tytöt kertoivat unelmakirjan päähenkilöstä, ylivoimaisesti suosituin 

päähenkilöehdotus oli teinityttö tai nuori tyttö, joka mainittiin 24 kertaa (N=44). Seuraavaksi 

suosituin päähenkilö oli nuori nainen ja se sai kolme ääntä. Kaksi kertaa mainittiin tyttö & poika, 

vampyyri, hevostyttö, ja yhteensä kaksi ääntä saivat agentti, vakooja, poliisi ja salapoliisi. 

Yksittäisiä ääniä saivat mm. supersankari, urheilija, minä, jengiläinen, vanki ja yksinhuoltajaisä. 

Sivuhenkilöitä ei vaadittu kertomaan, mutta sellaisiksi ehdotettiin mm. ääliövanhempia, hauskoja 

kavereita ja mukavaa perhettä, poikia, vampyyriä ja lisäksi eläimiä ja ruumista, joita ei ehkä enää 

lasketa henkilöiksi. Selkeä enemmistö kuitenkin seuraisi nimenomaan oman ikäisen, tai hieman 

itseään vanhemman tytön elämää. 

Kun tytöistä 24 tahtoi päähenkilökseen nuoren tytön, pojilla (N=55) vain kuusi mainitsi 

unelmakirjansa päähenkilöksi nuoren pojan. Toki sitten koululainen mainittiin kolmesti.  Poikien 

suosituin päähenkilö oli vakooja / agentti (7 mainintaa). Seuraavaksi suosituimmat olivat nuori 

poika / teinipoika (6), sotilas / rauhanturvaaja (5), minä (4), koululainen (3), jenginuoret (2) ja 

terroristi/t (2). Yksittäisiä mainintoja saivat mm. haamu, nuorimies, metsästäjä, kuningas, lentäjä, 

muusikko, juoppo ja orja / palvelija. Pojat mainitsivat tyttöjä herkemmin päähenkilölle nimen, 
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kuten Jalmari Pöntti, Erkki-Juntti, Seppo & Ismo, Roger Mustafa, Homer Simpson ja komisario 

Koskinen.  Edellä mainittujen tyyppiset ehdotukset on luokiteltu alla olevassa taulukossa saman 

nimittäjän alle, ”erikoisiin erisnimiin”. Vastausta ”minä” ei laskettu poika / teinipoika-  tai tyttö / 

teinityttö -luokkaan. 

Taulukko 13. Unelmakirjan päähenkilötoiveet (N=99). 

Päähenkilö Pojat (N=55) Päähenkilö Tytöt (N=44) 

Erikoiset erisnimet* 8 mainintaa Tyttö / teinityttö 24 mainintaa 

Vakooja / agentti 7 Nuori nainen 3 

Poika / teinipoika 6 Hevostyttö 2 

Sotilas / rauhanturvaaja 5 Tyttö & poika / teinit 2 

Minä 4 Vampyyri 2 

Koululainen 3 Vakooja / agent. / salapol. / poliisi 2 

Terroristi/-t 2  

 
Jenginuoret 2   

 

            (liite: kysymys 15)         

Edellisen kysymyksen lisäksi kysyin ihannepäähenkilötyypistä vielä tarkentavan kysymyksen, joka 

liittyi päähenkilön ammattiin, toimeen, harrastukseen tai sosiaaliseen asemaan. Unelmakirja-

kysymyksessä vastaajat keksivät päähenkilön itse, mutta tässä kysymyksessä (liite: kysymys 11) 

annoin vastaajille mahdollisuuden valita vaihtoehdoista. Vaihtoehtoina tässä kysymyksessä olivat 

seuraavat päähenkilötyypit: ritari, sotilas, jenginuori, teinityttö, yksinhuoltajaisä, kuningas, orja, 

urheilija, vakooja, merimies, noita, rikollinen, koululainen, poliisi, hevostyttö, vanki, esiintyjä, 

myyjä, miljonääri, metsästäjä, lastenhoitaja, toimittaja. Vaihtoehtojen lisäksi vastaajat saivat nimetä 

itse keksimiään päähenkilötyyppejä. Kukin vastaaja sai valita kolme mieluisinta päähenkilöä. 

Taulukkoon 14 on listattu ne vaihtoehdot, jotka saivat vähintään kaksi ääntä. 

Tyttöjen mielipäähenkilö on tämänkin kysymyksen perusteella selkeästi teinityttö. Myös 

koululaisen ja hevostytön 20 ääntä voitaisiin periaatteessa laskea teinitytölle. Noita oli selkeästi 

enemmän tyttöjen kuin poikien mieleen. Urheilija, rikollinen, vakooja ja jenginuori olivat taasen 

poikien mielestä jonkin verran kiinnostavampia, etenkin rikollinen. Myös metsästäjä ja poliisi olivat 

poikien hieman suosimia, muttei lainkaan tyttöjen. Merkillepantavaa on, että pojat tahtovat 

päähenkilöksi mieluummin rikollisen kuin poliisin. Listan ulkopuolelta parhaiten sijoittuivat pojilla 

jääkiekkoilija, sekä vankikarkuri. Muita poikien mainitsemia olivat mm. kalastaja, astronautti, 
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muusikko, freestyle-laskettelija, lentäjä, laskuvarjohyppääjä, avaruusolio, eläin ja pakolainen. 

Tytöillä hajamainintoja saivat mm. hiphop-tanssija, uimari, mafiapomo, etsivä, miljonäärin 

hemmoteltu tytär, sekä murhaaja. 

Taulukko 14. Ihmispäähenkilö, jonka seikkailuja olisi mukavinta lukea (N=102). 

Päähenkilö Pojat (N=56) Päähenkilö Tytöt (N=46) 

Vakooja          23 ääntä Teinityttö           38 ääntä 

Jenginuori 22 Miljonääri 15 

Miljonääri 19 Jenginuori 14 

Rikollinen 17 Vakooja          11   (12) 

Urheilija         16   (20) Koululainen 10 

Vanki         15   (17) Hevostyttö 10 

Sotilas         15   (16) Noita 8 

Metsästäjä 11 Urheilija        7   (8) 

Koululainen 9 Yksinhuoltajaisä 4 

Poliisi 5 Orja 4 

Noita 3 Rikollinen        3   (4)  

Orja 3 Esiintyjä 2 

Jääkiekkoilija   3* Ritari 2 

Ritari 2 Kuningas 2 

Vankikarkuri   2*   

 

   (liite: kysymys 11; ks. myös luku 4.2.3) 

*Tähdellä merkityt vastaukset eivät olleet listalta, vaan ne vastaajat ovat keksineet ja kirjoittaneet itse. Suluissa on 

merkitty vaihtoehdon kokonaisäänet, jos vankikarkurin äänet lasketaan vangille, murhaajan rikolliselle, 

veteraanisotilaan sotilaalle, etsivän vakoojalle ja jääkiekkoilijan, uimarin sekä freestyle-laskijan urheilijalle. 

 

3.5 Muita kirjan mieluisia piirteitä 

 

3.5.1 Toiveita kertomuksen miljööstä 

Unelmakirja-kysymys (liite: kysymys 15), jossa vastaajat kertoivat unelmakirjastaan siis omin 

sanoin, kartoitti yleissävyn, aiheen ja perusidean lisäksi päähenkilöä ja tapahtumapaikkoja. 
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Tapahtumapaikoista suosituin oli tyttöjen (N=44) vastauksissa koti (6 mainintaa). Neljä kertaa 

mainittiin hevostalli, koulu, sekä USA / Amerikka. Käytännössä Yhdysvallat sai 6 mainintaa, sillä 

myös New York mainittiin kahdessa vastauksessa. Lontoo / Englanti sai 2 ääntä ja myös metsä, 

pikkukylä ja 1800–1920-luvut. Yksittäisiä tapahtumapaikkoja mainittiin runsaasti, niistä 

esimerkkeinä nykyaika, tulevaisuus, kesäleiri, maaseutu, tanssiopisto ja Norjan keskusta. 

Mieluisimmaksi tapahtumapaikaksi nousi poikienkin (N=55) listalla Yhdysvallat. Yhdysvaltojen 

äänet koostuivat maininnoista USA, New York, Amerikka ja Alaska, jotka mainittiin yhteensä 

seitsemän kertaa. Kaupunki / kaupungin kuja mainittiin 6 kertaa, ja niissä maininnoissa vastaajan 

oma kaupunki tai kaupunginosa mainittiin 4 kertaa. Japani mainittiin kolmesti. Venäjä, Afganistan, 

jäähalli / palloiluhalli, saari, talo / koti, sekä Suomi / Helsinki mainittiin kukin kahdesti.  

Esitin myös kaksi miljööseen liittyvää vaihtoehtoparia, joista vastaajien oli valittava mieluisampi. 

Tytöistä 60 % ja pojista 52 % haluaa lukea kirjaa, joka tapahtuu realistisessa ympäristössä. 

Fantasiamaailmaan sijoittuvaa tarinaa tahtoisi lukea 48 % tutkimukseen vastanneista pojista ja 40 % 

tytöistä. Tytöt kaipaavat romantiikkaa, ja he kaipaavat sitä myös tapahtumapaikoilta, sillä 72 % 

tytöistä lukisi mieluummin tarinaa, joka tapahtuu ulkomailla. Pojat seurasivat tässä asetelmassa 

tyttöjä, mutta heistä 55 % toivoi ulkomaita tapahtumien näyttämöksi. 

Taulukko 15. Kirjan tapahtumaympäristöön liittyviä toiveita (N=103).  

Toive 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) Toive 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) 

Tapahtuu realistisessa 

ympäristössä 52 % 60 % 

Tapahtuu 

fantasiamaailmassa 48 % 40 % 

Tapahtuu ulkomailla 55 % 72 % Tapahtuu Suomessa 45 % 28 % 

 

     (liite: kysymys 8; ks. myös luku 4.2.3) 

 

3.5.2 Toiveita kirjan rakenteesta ja tyylistä 

Esitin dikotomisia vaihtoehtopareja myös liittyen kirjan rakenteeseen, kokoon ja tyyliin. Tytöistä 62 

% ja pojista 43 % haluaisi lukea mieluummin yli 150- kuin alle 150-sivuisen kirjan. Toinen 

vaihtoehtopari on osittain ensimmäisen toistoa, mutta kysyy hieman eri asiaa. Tytöistä 68 % ja 

pojista 50 % haluaisi lukea pidempään: 150 sivun romaani on tyttöjen mielestä kiinnostavampi, 

kuin 50 sivun novelli. Sukupuolten välillä on taas totuttu ero, mutta se ei ole kovin suuri. Puolet 

pojista oli novellin ja puolet romaanin kannalla, ja myös 32 % tytöistä lukisi mieluummin novellin. 

Termit novelli ja romaani selvennettiin vastaajille ennen vastaustilannetta. Pojista 60 % ja tytöistä 
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jopa 85 % kannatti yhtä pitkää tarinaa, mutta 40 % pojista haluaisi lukea mieluummin kirjaa, joka 

koostuisi monesta lyhyemmästä tarinasta. Suuri ero tyttöjen ja poikien välillä on siinä, kuinka 

paljon he tahtovat nähdä kirjan sivuilla kuvia: tytöistä 67 % tahtoi kirjan sisältävän pelkkää tekstiä, 

mutta vain 28 % pojista ajatteli samoin. Kerronnan ja vuoropuhelun suhteen osalta 67 % tytöistä ja 

57 % pojista pitää enemmän kerronnasta kuin vuoropuhelusta.  

Taulukko 16. Kirjan rakenteeseen liittyviä toiveita (N=103).  

Toive 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) Toive 

Pojat 

(N=56)  

Tytöt 

(N=47) 

Paksu kirja (yli 150 sivua) 43 % 62 % Ohut kirja (alle 150 sivua) 57 % 38 % 

50 sivun novelli 50 % 32 % 150 sivun romaani 50 % 68 % 

Paljon lyhyehköjä juttuja 40 % 15 % Yksi pitkä tarina 60 % 85 % 

Pelkkää tekstiä 28 % 67 % Tekstiä ja kuvia 72 % 33 % 

Paljon kerrontaa 57 % 67 % Paljon vuoropuhelua 43 % 33 % 

 

     (liite: kysymys 8; ks. myös luku 4.2.3) 

Halusin selvittää, millaista kerrontaa ja vuoropuhelua tai repliikkejä kirjoilta toivotaan. 

Kannattaisiko kirjailijan kirjoittaa kuudesluokkalaisille suunnattua teosta puhekielellä vai pitäytyä 

kirjakielessä? Hyvällä kirjalla on monta kirjan mieluisuuteen vaikuttavaa ominaisuutta, ja eittämättä 

kieli on yksi niistä. Kysyin kuudesluokkalaisten mielipiteitä sekä kerronnan että repliikkien kielestä. 

Vastaajat saivat valita vain toisen vaihtoehdon. Seuraavan kahden taulukon vastausvaihtoehdot on 

esitetty samassa järjestyksessä kuin liitteessä, jotta liitteen tekstikatkelmien vertailu alla esitettyihin 

tuloksiin onnistuisi paremmin. 

Taulukko 17. Toiveita kirjan kerronnan kielestä (N=102). 

Kerrontatyyli Pojat (N=56) Tytöt (N=46) 

a) Puhekielinen 46 % 30 % 

b) Kirjakielinen 54 % 70 % 

 

   (liite: kysymys 12; ks. myös luku 4.2.3) 

Kerronnassa kirjakieli on suositumpaa. 70 % tytöistä pitää kirjakielisestä kerronnasta, ja pojista 54 

%. Pojista kuitenkin 46 % eli iso vähemmistö piti myös puhekielisestä kerronnasta. Repliikkien 

kohdalla annoin vaihtoehdoksi kirjakielen ja erittäin puhekielisen vaihtoehdon väliin myös kielen, 

joka yhdistää kirjakieltä ja puhekieltä. Vastaajat saivat valita vain mieluisimman vaihtoehdon. 
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Taulukko 18. Toiveita kirjan repliikkien ja dialogin kielestä (N=103). 

Vuoropuhelun tyyli Pojat (N=56) Tytöt (N=47) 

a) Kirjakielinen 19 % 32 % 

b) Kirjakielen ja puhekielen yhdistelmä 62 % 64 % 

c) Puhekielinen 19 % 4 % 

 

            (liite: kysymys 13) 

Repliikeissä kirjakieli ei olekaan kovin suosittua, sillä 19 % pojista ja 32 % tytöistä pitää eniten 

kirjakielellisistä repliikeistä. Myöskään puhekielinen vaihtoehto ei kerännyt kuin 19 % (pojat) ja 4 

% (tytöt) suosion. Näiden kahden, kirjakielen ja puhekielen, väliin sijoittuva kirjakielen ja 

puhekielen yhdistelmä oli suosituin: 62 % pojista ja 64 % tytöistä mieltyi eniten tähän vaihtoehtoon. 

Selvitin toiveita repliikkien kielestä esittämällä kussakin vaihtoehdossa yhden repliikin, mutta toki 

nämä tulokset antavat osviittaa myös toiveista dialogin kielen suhteen.  

Tämän luvun viimeinen kysymys koskee kirjan loppua - millaisia toiveita kuudesluokkalaisilla on 

kirjan lopun suhteen? Pojista 72 % ja tytöistä 55 % haluaisi, että kaikki asiat ratkeaisivat kirjan 

lopussa, eikä loppu jäisi avoimeksi. Tytöistä kuitenkin 45 % tahtoisi, etteivät kaikki asiat selviäsi 

kirjan lopussa. Kertomuksen lopun onnellisuudesta tytöt ja pojat olivat samaa mieltä: onnellisen 

lopun kokee houkuttelevammaksi tytöistä 87 % ja pojista 75 %. 

Taulukko 19. Kertomuksen loppuun liittyviä toiveita (N=103). 

 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) 

 

Pojat 

(N=56) 

Tytöt 

(N=47) 

Lopussa kaikki ratkeaa 72 % 55 % Kaikki ei selviä lopussa 28 % 45 % 

Onnellinen loppu 75 % 87 % Surullinen loppu 25 % 13 % 

 

     (liite: kysymys 8; ks. myös luku 4.2.3) 
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4 TUTKIMUSTULOSTEN ANALYYSI 
 

4.1 Kirjan mieluisat piirteet aiempien tutkimusten ja tämän tutkimuksen 

perusteella 

Tässä luvussa käyn läpi tutkimustuloksiani ja vertailen niitä aiempiin tutkimustuloksiin. 

Tutkimustulosten vertailun lisäksi luvussa on jonkin verran tutkijan tulkintoja ja tutkijan omaa 

pohdintaa.  

 
4.1.1 Yleissävy  
 

    4.1.1.1 Jännitys ja muut yleissävyt 

 

Saarisen (1986) mukaan ylivoimaisesti suosituin yleissävyehdotus oli, että kirjan pitäisi olla 

jännittävä, jännä, suorastaan henkeäsalpaava (ks. myös Saarinen & Korkiakangas 1998, 128). Vasta 

sen jälkeen nousivat esiin adjektiivit hauska, vitsikäs ja huumorintajuinen. 1980-luvulla pojista 

jännitystä toivoi 70 % ja hauskuutta 12 %. Tytöistä 46 % toivoi jännitystä ja 20 % hauskuutta. 

Nämä suhdeluvut poikkeavat tutkimukseni vastaavista, sillä vastaajien oli valittava tutkimuksessani 

toinen kahdesta vaihtoehdosta. Saarisen tutkimuksen mukaan tytöt halusivat hiukan enemmän 

huumoria kuin pojat, mutta minun tutkimuksessani pojat halusivat huumoria hiukan enemmän kuin 

tytöt. 2010-luvun pojat vastasivat hyvin eri tavalla 1980-luvun poikiin verrattuna jännityksen ja 

hauskuuden väliseen vertailuun, sillä tutkimukseni tulosten mukaan pojat toivovat kirjalta 

käytännössä yhtä paljon hauskuutta (49 %) kuin jännitystä (51 %). Tutkimukseni mukaan 

hauskuuden suosio on lisääntynyt jännityksen suosioon verrattuna kahdenkymmenenviiden vuoden 

takaisiin tuloksiin. Pojat kaipasivat kirjoilta Saarisen tutkimuksen mukaan vauhtia, tapahtumia, 

väkivaltaa ja jännitystä. Tytöt taas toivoivat jännitystä, mukavuutta, hauskuutta ja romantiikkaa. 

 

Jännitystarinat ovat edelleen suosittuja, mutta jännitys voi syntyä monenlaisista asioista. Kirja ei 

tarvitse sotaa, väkivaltaa tai kauhua ollakseen jännittävä. Lehtovaara ja Saarinen (1976, 202) 

kertoivat, että sukupuolierot tulivat heidän tutkimuksessaan selvinä esiin: pojat pitivät 

väkivaltaisistakin kirjoista, mutta tytöt eivät. Myös minun tutkimukseni havaitsi sen, että pojat 

pitävät sotaisuudesta ja väkivallasta, kun taas tytöt eivät välitä näistä liiemmin. Pojista 70 % toivoi 
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jonkun kuolevan tarinassa – tytöistä näin toivoi 51 %. Suurinta osaa pojista ei tunnu haittaavan, jos 

kirjassa tapahtuu vaarallisia, pelottavia ja väkivaltaisiakin asioita. Tutkimukseni mukaan sekä tytöt 

että pojat toivovat kirjaan jännitystä, mutta pojat toivovat enemmänkin vaaroja, ja tytöt toivovat 

saavansa jännityksen vähemmän vaarallisesti ja väkivaltaisesti, esimerkiksi ihmissuhteiden ja 

ongelmien kautta. Pojat mainitsivat kirjatoiveissaan monesti armeijan, rikollisen, sotilaan tai 

esimerkiksi vakoojan, aivan kuten aiemmissakin lukemisharrastustutkimuksissa (esim. Saarinen 

1986, 59). Lehtovaara ja Saarinen (1976, 292) näkevät kuitenkin, että jännittävän kirjan ei tarvitse 

olla sotakirja, sillä sotakirja sisältää samoja aineksia – jännitystä ja voimakasta tapahtumista – kuin 

muihinkin lajityyppien kirjat. Itse olen samaa mieltä: uskon, että sota on suomalaiselle Suomessa 

syntyneelle nykylapselle entistäkin kaukaisempi asia, ja ollakseen jännittävä, kirja ei vaadi sotaa tai 

taistelua. 

 

Leena Kruuti on havainnut, että tavallinen arkielämän tarina on menettänyt viehätystään, ja 

halutaan, että on ”raflaavaa menoa ja meininkiä”, esimerkiksi kauhua. Sekä tytöt että pojat toivovat 

jännitystä. (Sulkunen 2004). Tutkimukseeni vastanneet lapset toivoivat tarinalta jännittäviä 

elementtejä: pojista 47 % ja tytöistä 34 % pitää kauhusta, ja etenkin R.L. Stinen Goosebumps 

Kauhumaa sekä the Nightmare room -kirjasarjat ovat peruskoulun kuudesluokkalaisten suosiossa. 

Kaisu Rättyän mukaan arvoitukset, mysteerit ja rikokset ovat olleet sekä aikuisten että lasten 

sarjakirjallisuuden perinteisiä rakennuspalikoita. (Rättyä 2001, 211). Rikoksia, vakoojia, ongelmia 

ja mysteereitä lapset haluavat tarinoihin vieläkin. Pojat mainitsivat tyttöjä enemmän toiveissaan 

väkivaltaa, mutta he mainitsivat useammin myös päihteet. Päihteitä unelmakirjaansa (liite: kysymys 

15) ehdottaneet olivat paria poikkeusta lukuun ottamatta poikia. Samassa tehtävässä päähenkilöksi 

toivottiin esimerkiksi päihteisiin sekaantuvaa kaupunkilaista teinipoikaa. Saarinen (1986, 57) 

havaitsi jo aiemmin joidenkin 11–12-vuotiaiden poikien olevan kiinnostuneista rajuistakin asioista. 

Yksi Saarisen haastattelemista toivoi kirjoittajan kirjoittavan nuorista sekä alkoholin, tupakan ja 

huumeiden käytöstä. Toinen toivoi kirjan kertovan eronneiden vanhempien lapsista ja siitä, miten 

he tulevat toimeen.  

Viime vuosisadan puolessa välissä pojat arvostivat kirjassa seuraavia piirteitä (Lehtovaara & 

Saarinen 1976, 257): seikkailu, jännittävyys, ajankohtaisuus, huumori, asiasisältö. Tytöt mainitsivat 

seuraavanlaisia toiveita: kaukaisia maita, romantiikkaa, mielikuvitusta, huumoria, jännitystä, kertoo 

samanikäisistä kuin he itse ovat. Vaikka Lehtovaaran ja Saarisen viittaama tutkimus on jo 

kuutisenkymmentä vuotta vanha, oma tutkimukseni sai samankaltaisia tuloksia. Tytöt pitävät 

edelleen romantiikasta, jännityksestä ja kaukaisista maista. Pojat viehättyvät edelleen seikkailusta, 
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jännittävyydestä ja huumorista. Tämän lisäksi suosittuja piirteitä kirjoissa ovat esimerkiksi 

mystiikka, seikkailu, toiminta, jännitys, pimeys, sekä hyvä ja paha.  

Kahden kirjailijan, Kerttu Aitolan ja Tuija Lehtisen, haastattelussa kirjojenkin tendenssit tulivat 

ytimekkäästi esille: Pojat lukevat scifiä, seikkailu- ja sotakirjoja (Muurinen 2006). Molemmat 

vastaajaryhmät pitivät tutkimukseni mukaan seikkailusta, mutta saduista piti vain harva, ja 

vähemmän suosiota saavuttivat scifi, tietokirjat ja aikuisille suunnatut kirjat. Saarisen ja 

Korkiakankaan (2009) tutkimuksen mukaan tytöt pitivät nimenomaan jännityksestä, mutta 

rakkauskirjat jäivät erittäin vähälle suosiolle. Tulos on sinänsä kiintoisa, että minun tutkimuksessani 

tytöt olivat myönteisempiä myös rakkaudelle: romantiikkaa kirjaan toivoi tytöistä 71 % ja pojista 31 

%. Tutkimukseni mukaan tytöt tahtovat lukea rakkaudesta, mutta miten Saarinen ja Korkiakangas 

ovat saaneet niin erilaisen tuloksen? Aiemmat tutkimukset ovat puhuneet erikseen rakkauskirjoista 

ja nuortenkirjoista. Ajattelen, että jos vastausvaihtoehto nimetään rakkauskirjaksi, se saattaa 

kuulostaa nuoren korvaan imelältä, jolloin se ehkä saavuttaa pienemmän suosion kuin vaihtoehto 

nuortenkirja. Sitä paitsi nuortenkirja sisältää hyvin usein ihmissuhteita ja rakkautta.  

 

    4.1.1.2 Romantiikka 

Tutkimukseni mukaan pojat eivät ole kovin myönteisiä romantiikalle. Unelmakirjatoiveissaan (liite: 

kysymys 15; taulukko 10) tytöt ja pojat olivat erilaisia: Tyttöjen mieluisin yleissävy tai aihe oli 

romantiikka ja pojilla väkivalta. Toiseksi suosituimpana vaihtoehtona molemmilla vastaajaryhmillä 

oli jännitys / ongelmat, mutta suosituimmat toiveet ovat hyvin erilaisia – väkivalta edustaa ns. kovia 

ja kylmiä arvoja, mutta romantiikka taas pehmeitä ja lämpimiä arvoja. Se, onko ero todellisuudessa 

näin raju, on mielenkiintoinen kysymys. Romanttisista tarinoista pitää tutkimukseni toisen 

kysymyksen mukaan 50 % tytöistä ja 2 % pojista (liite: kysymys 7; taulukko 6).  

Kun pojilta kysytään suoraan, pitävätkö he ”romanttisista kirjoista” tai ”rakkauskirjoista”, he 

vastaavat todennäköisesti kielteisesti. Voi olla, että pojat ovat varautuneempia romanssi-sanaa 

kohtaan ja vastaavat miettimättä tällä tavoin. Toisaalta tähän kyselyyn vastattiin anonyymisti, joten 

syy poikien romanssikielteisyydelle ei ollut ainakaan se, että he esittäisivät muiden nähden olevansa 

tiettyä mieltä. Uskon kuitenkin, että jos kirjailija ujuttaisi kirjaan myös romantiikkaa, osa 

kuudesluokkalaisista pojista lukisi tuota romantiikkaakin sisältävää tarinaa mielellään. Linnakylä ja 

Malin (2004, 234) kertovat, että pojilla on usein selvät ja melko kapea-alaiset oletukset nuorille 

miehille sopivista kirjoista, ja pelko tyttöjen kirjoihin kajoamisesta poikaryhmässä on vahva. Näin 
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myös kirjat, jotka leimautuvat joko nimensä tai genrensä takia tyttömäisiksi, saattavat jäädä 

lukematta, vaikka ne sopisivat myös pojille. 

Minä ujutin kyselylomakkeen tekstinäytteisiin romantiikkaa, ja vastausten perusteella pojat eivät 

suhtaudukaan romantiikkaan kirjassa yhtä kielteisesti, kuin he antavat ymmärtää asiaa suoraan 

kysyttäessä ja esimerkiksi eri kirjallisuuden lajityyppejä vertaillessa. Kun vastaajat valitsivat 

Massin tarina -katkelmaan (liite: kysymys 14) mielenkiintoisimman jatkon neljästä vaihtoehdosta, 

erot sukupuolten välillä olivat hyvin pieniä (taulukko 7). 17 % pojista ja 20 % tytöistä valitsi 

romanttisen vaihtoehdon, ja suurimmillaan ero tyttöjen ja poikien välillä oli vaihtoehdossa, jossa 

kuvattiin formulakuljettaja Massin valmistautumista seuraavan päivän kilpailuun melko realistisesti. 

Tämänkin vaihtoehdon kohdalla eroa tyttöjen ja poikien välillä oli vain 5 prosenttiyksikköä. 

Kysymyksessä 14 ei kysytty vastaajilta suoraan heidän mielipiteitään jo valmiiksi lokeroiduista 

vaihtoehdoista (esim. romantiikka tai jännitys), vaan tässä kysymyksessä yleissävy, lajityyppi, aihe 

ja henkilöt oli piilotettu tekstiin. Tällä tavoin epäsuorasti ja ”salaa” kysyttynä romanttinen 

vaihtoehto oli sekä tyttöjen että poikien mielestä käytännössä yhtä suosittu.  

Kyselylomakkeen toisessa tekstinäytteitä vertailevassa tehtävässä (liite: kysymys 19) romanttinen 

vaihtoehto oli enemmän tyttöjen kuin poikien mieleen (taulukko 8). Tähän saattoi vaikuttaa se, että 

tehtävän 19 tekstinäytteet olivat pidempiä kuin tehtävässä 14, ja romantiikka ehti tulla pidemmässä 

tekstissä enemmän esiin. Kuitenkin suurempana syynä näen sen, että tehtävän 19 romanttisessa 

vaihtoehdossa (Kevätlukukausi) päähenkilönä oli tyttö, kun Massin tarinassa se oli poika. Alla 

olevassa taulukossa romanttisen tarinan lisäksi eroja on vain sota-vaihtoehdon kohdalla, mutta se ei 

ole lainkaan yllättävää. 

 

4.1.2 Päähenkilö 

Selvitin kuudesluokkalaisten toiveet päähenkilön sukupuolesta, iästä ja olemuksesta. Tutkimukseni 

mukaan pojat tahtovat mieluummin kirjan päähenkilöksi pojan ja tytöt tytön. Hyvin kirjoitettu ja 

mielenkiintoinen kirja, jossa poika on päähenkilönä, on kuitenkin tyttöjenkin mieleen. Hyvä 

esimerkki tällaisesta on suosittu Harry Potter, vaikka toki Harry Potter -kirjoissa myös tytöillä 

vahvoja rooleja. Kun tytöt nimesivät vapaasti suosikkikirjojaan, eniten mainintoja keräsivät 

Twilight ja Harry Potter -sarjat. Näiden vastausten perusteella tyttöjä kiinnostavat tarinat, joissa 

päähenkilö on vahva ja joissa on taianomaisuutta ja seikkailua. Fantasiakirjat kiinnostavat, mutta 

päähenkilöksi toivotaan enemmän ihmishahmoa kuin fantasiahahmoa.  
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Satuhahmo ei kerännyt kannatusta, ja sillä on erilainen kaiku ja merkitys kuin fantasiahahmolla, ja 

nämä kuudesluokkalaiset tuntuvat tuon merkityseron ymmärtävän. Ehkä tässä iässä lapset eläytyvät 

seikkailuihin paremmin kuin päähenkilönä on heidän kaltaisensa, ihminen. Fantasiahahmokin 

saattaa olla vielä ihmisen kaltainen, mutta ainoastaan seikkailla fantasiamaailmassa. Sarjakuvissa ja 

saduissa osa henkilöistä on joitain muita kuin ihmisiä, kuten ankka, hiiri, possu, tiikeri, siili, seepra 

ja monia muita. Ilmeisesti kuitenkin romaanimuotoisissa kirjoissa on mukavampi lukea ihmisen 

kuin vaikkapa possun seikkailuja.  

Kuudesluokkalaiset tahtovat lukea ihmispäähenkilön seikkailuja, mutta millaisen 

ihmispäähenkilön? Tytöt toivovat päähenkilöksi nuorempaa henkilöä kuin pojat: lähes kaikki tytöt 

halusivat kirjan kertovan teinitytöstä. Teinityttö sai päähenkilövaihtoehtona (liite: tehtävä 11) 

tytöiltä 38 ääntä, kun seuraavaksi suosituin vaihtoehto (miljonääri) sai huomattavasti vähemmän, 

vain 15 ääntä. Toisessa kysymyksessä (liite: tehtävä 15) kun vastausvaihtoehtoja ei ollut, tyttö / 

teinityttö sai 24 mainintaa, kun seuraavaksi suosituin ehdotus (nuori nainen) mainittiin vain 

kolmesti.  

Poikien mielipäähenkilönä seikkailisi usein joku sankari tai muu hahmo, joka on keskimäärin 

vanhempi kuin tyttöjen mielipäähenkilö. Pojat äänestivät kiinnostavimmaksi päähenkilöksi kaksi 

rohkeata ja vaaroja pelkäämätöntä henkilötyyppiä: vakoojan ja jenginuoren (taulukko 13; taulukko 

14). Perinteiset satujen sankarit kuningas ja ritari jäivät pahasti sotilaiden ja jenginuorten jalkoihin, 

eivätkä keränneet käytännössä lainkaan ääniä. Jenginuoret ovat tietynlaisia katujen ja omien 

elämiensä ritareita ja seikkaillessaan nyky-ympäristössä he ovat mahdollisesti samastuttavampia 

kuin perinteiset ritarit hevosineen ja haarniskoineen. 

Tutkimustulokseni poikien toivomuksista kirjan sankareiksi olivat samanhenkisiä kuin Pirkko 

Saarisen (1986): 25 vuoden takaisista tuloksista löytyi myös ihminen avaruudessa, sotasankareita, 

vankikarkuri, vakooja, sotilas, hulluja, Bond-tyylinen mies ja huumejengi. 1986 vuoden listalla on 

toki henkilöitä, joita ei mainittu minun tutkimuksessani. Tällaisia ovat mm. intiaani, aarteenetsijä, 

nainen ja atk-ohjelmoija. Saarisen mukaan poikien sankarit ovat enimmäkseen erilaisten seikkailu- 

ja jännitystapahtumien henkilöitä, ja tytöillä on toive-päähenkilöinä monenlaisissa ihmissuhteissa ja 

ympäristöissä toimivia henkilöitä. Tyttöjenkin kohdalla 25 vuotta myöhemmin osa toiveista on 

samanlaisia, esimerkiksi ystävyksiä, etsiviä, varkaita ja hevosten ystäviä. Rock-tähdistä ja laulajista 

sen sijaan tutkimukseeni vastanneet lapset eivät olleet kirjassa kiinnostuneita. Vain kolme vastaajaa 

(N=103) mainitsi haluavansa lukea esiintyjästä ja yksi muusikosta.  
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Omassa tutkimuksessani selvisi, että tytöt lukevat mielellään enemmän arkielämään liittyviä 

tarinoita kuin pojat, ja mieluisin päähenkilö on teinityttö. Samastumisen tärkeys tyttöjen kohdalla 

nousee myös ilmi tutkimuksessani, kun tytöt ilmoittavat haluavansa lukea realistisempaa kirjaa kuin 

pojat. Helsingin Sanomien lastenkirjakyselyn analyysin mukaan samastumista vahvistavat ikä ja 

yhteiset ongelmat, joita esimerkiksi aikuiseksi kasvaminen teettää (Virtanen 2004). Helsingin 

yliopiston Yliopistolehden haastattelema kokenut nuortenkirjailija Tuija Lehtinen ajattelee samalla 

tavalla ja näkee, että tytöt samastuvat, etsivät vahvistusta ja lohtua itselleen. Lehtisen oma poika 

lukee, mikäli hyviä kirjoja on tarjolla, mutta ei samastu henkilöihin erityisesti. Hän arvelee, että 

pojilla kyse on kaiketi sankarihahmon etsinnästä. (Muurinen 2006). Myös Leena Kruuti oli 

havainnut, että tytöille ystävyyssuhteitten kuvaukset ja tosipohjaiset tarinat ovat mieluisia, kun taas 

pojille seikkailu ja vahvat sankarit ovat tärkeitä. (Sulkunen 2004). 

Olen samaa mieltä muiden tutkijoiden kanssa: enemmistö pojista haluaa päähenkilön olevan etäinen 

sankari tai hahmo, ei välttämättä niinkään oman ikäinen mahdollisimman helposti samastuttava 

kohde. Silti tutkimukseni löysi myös poikkeuksia: muutaman unelmakirjan (liite: kysymys 15) 

päähenkilö-toiveeksi mainittiin ”minä, joka seikkailisi jännissä paikoissa”. Helpolla samastumisella 

tarkoitan sitä, että kirjan päähenkilön elämänpiiri, olosuhteet tai esimerkiksi päähenkilön ikä ja 

sukupuoli ovat lähtökohtaisesti jokseenkin samankaltaiset kirjan lukijan kanssa. Toki kaikki kirjan 

lukijat samastuvat päähenkilöön jossain määrin, ja vähintäänkin eläytyvät tämän tekemisiin, 

olemiseen, ajatuksiin, suunnitelmiin ja esimerkiksi onnistumisiin, pelkoihin tai ongelmiin. 

Helsingin yliopiston Yliopisto-lehden haastattelema kirjailija Tuija Lehtinen arvioi, että jo 10–13-

vuotiaat ovat uteliaita tietämään, mitä heillä on edessään ja lukevat siksi mielellään vähän 

vanhemmista päähenkilöistä. (Muurinen 2006). Jos tarkastelee minun tutkimustani ja esimerkiksi 

Saarisen tutkimuksia, päähenkilön tulisi olla nimenomaan vain vähän lukijaa vanhempi. 

Tutkimukseni mukaan aikuisten seikkailut eivät kiinnostaneet tyttöjä yhtä paljon kuin poikia. 

Lehtovaara ja Saarinen (1976) tutkivat vuosikymmeniä sitten samaa ja saivat melko samankaltaisia 

tuloksia. Tuolloin 11–12-vuotiaista pojista 60 % tahtoi lukea ikäisistään, 20 % tahtoi lukea itseään 

vanhemmista ja 15 % aikuisista. Minun tutkimuksessani vastaajat saivat valita myös toisen 

mieluisan vaihtoehdon, jolloin prosenttilukemat ovat isompia (tutkimuksessani tämän kysymyksen 

prosenttilukema kertoo, kuinka moni pojista haluaisi lukea tietyn ikäisen päähenkilön seikkailua). 

Oman ikäisistään tahtoo lukea 79 %, itseään vanhemmista 40 % ja aikuisesta miehestä 19 %.  

Jotta vertailu aiempaan tutkimukseen onnistuisi, laskin myös näiden vaihtoehtojen suhteelliset 

kannatukset, eli sen, montako prosenttia vastausvaihtoehto keräsi kaikista äänistä: oman ikäistä 
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päähenkilöä toivoo 57 %, nuorta miestä 29 % ja aikuista miestä 14 %. Kun aiemman tutkimuksen 

vastaavat lukemat olivat 60 %, 20 % ja 15 %, huomataan yhtäläisyyttä. On kuitenkin huomioitava, 

että aiemmassa tutkimuksessa lukemien summa on 95 %, ja että siinä tutkimuksessa vaihtoehdot 

olivat ”oman ikäisen, vanhemman ja aikuisen”, kun minulla vaihtoehdot olivat ”pojan, nuoren 

miehen, aikuisen miehen”. Vaihtoehtoina tutkimuslomakkeeni kysymyksessä (liite: kysymys 10) 

olivat myös sekä miespäähenkilöt että naispäähenkilöt, mutta tässä alaluvussa tarkastelen vain 

poikien toiveita miespuolisista päähenkilöistä ja tyttöjen toiveita naispuolisista päähenkilöistä. 

Tyttöjen vastausvaihtoehtojen (tyttö, nuori nainen, aikuinen nainen) suhteelliset suosiot ovat 

tutkimuksessani 56 % (tyttö), 42 % (nuori nainen) ja 2 % (aikuinen nainen). Lehtovaaran ja 

Saarisen (1976) tutkimuksen mukaan 74 % tyttövastaajista tahtoi lukea ikäisistään, 23 % itseään 

vanhemmista, ja vain reilut 2 % aikuisista. 

Tutkimukseni mukaan pojat toivovat päähenkilöksi herkemmin aikuista – pojista 19 % seuraisi 

mieluusti aikuisen miehen seikkailuja, kun tytöistä aikuisen naisen seikkailuja seuraisi mielellään 

vain 2 % ja aikuisen miehen seikkailuja ei tahtoisi lukea yksikään. Yhteenvetona jo aiemmin 

todetun alleviivaus: tytöt tahtovat lukea suurin piirtein itsensä ikäisten elämästä, tai muutaman 

vuoden itseään vanhempien elämästä, mutta pojille kelpaa myös aikuinen päähenkilö. Samastumista 

varten päähenkilön tulee nähdäkseni olla melko nuori, mielellään hieman lukijaa itseään vanhempi, 

mutta sankarihahmoa etsiessä välttämättä itsensä ikäinen päähenkilö ei ole riittävän vanha. 

Tutkimukseni mukaan tyttöjen mielipäähenkilöt etsivät Kerttu Aitolan (Muurinen 2006) 

mainitsemaa sankaruutta tietyllä tavalla itsensä kaltaisesta henkilöstä, kuten teinitytöstä, mutta pojat 

lukevat mieluusti tarinaa, jossa sankari on sankari, kuten vakooja, urheilija, sotilas, vakooja tai 

metsästäjä.  Kuinka moni 12-vuotias päähenkilö olisi uskottava agentti, sota-ajan sairaanhoitaja, 

sotilas, motocross-kuski tai kilparatsastaja?  Nämä olivat Saarisen (1986, 59) tutkimukseen 

vastanneiden poikien toiveita päähenkilöstä. Toki täytyy muistaa, että sankaruutta on monenlaista: 

kaikki sankaruus ei ole ”suurta arjen yläpuolista sankaruutta”, vaan sankaruutta löytyy myös 

”katutasosta”, tavallisista arkipäiväisistä konteksteista. Tavalliset ihmiset voivat osoittaa 

sankaruutta, ja olisi hyvin yksioikoista ajatella, että esimerkiksi agentit ja sotilaat ovat sankareita. 

Agentit ja sotilaat ovat kyllä rohkeita, mutta millaista sankaruutta on esimerkiksi aiheuttaa vahinkoa 

toisille ihmisille? 

 

 



 
 

61 

4.1.3 Miljöö 

Selvitin mieluisan päähenkilön lisäksi myös toiveita kirjan miljöön ja tapahtumaympäristön 

suhteen. Tutkimukseni mukaan tyttöjen mielipäähenkilö teinityttö seikkailisi esimerkiksi 

ulkomailla, kuten New Yorkissa, kun taas poikien mielipäähenkilö saattaisi vaikka etsiä 

Afganistanissa Osama bin Ladenia. Tyttöjen toivomat seikkailut sijoittuisivat useammin 

arkisempiin ympäristöihin, mikä on linjassa myös aiempien havaintojen kanssa: tyttöjen esiin 

nostamat tapahtumat olivat kevyempiä ja arkipäiväisempiä (Lehtovaara ja Saarinen 1976, 277). 

Myös nykytytöt tahtoivat kirjalta poikia enemmän, jos ei arkipäiväisyyttä, niin vähintäänkin 

arkiympäristöön tai arkisiin tapahtumiin sijoittuvaa tarinaa. Tytöt tosin tahtoisivat nähdä tuota 

arkipäiväisyyttä, kuten shoppailua, ystävyyttä, jännitystä, riitoja, rakkautta ja harrastuksia, 

mieluummin ulkomailla kuin Suomessa. Tutkimukseeni vastanneista tytöistä (N=44) kymmenen 

nimesi avoimessa tehtävässä unelmakirjan tapahtumapaikaksi kodin tai koulun, kun taas pojista 

(N=55) vain kolme nimesi mielitapahtumapaikaksi kodin, talon tai koulun. 

Tutkimukseni mukaan 60 % tytöistä ja 52 % pojista haluaa lukea kirjaa, joka tapahtuu realistisessa 

ympäristössä. Fantasiamaailmaan sijoittuvaa tarinaa tahtoisi lukea 48 % tutkimukseen vastanneista 

pojista ja 40 % tytöistä. Fantasia on tutkimusten ja tilastojen mukaan suosittua, eivätkä 

tutkimukseen osallistuneet lapsetkaan sitä kiistäneet, mutta silti realistinen ympäristö oli niukasti 

kiinnostavampi. Toki jos tehdään suorat johtopäätökset tämän kysymyksen tuloksista, noin neljä 

kirjaa kymmenestä tulisi kirjoittaa sijoittuvaksi fantasiamaailmaan. Tytöt kaipaavat romantiikkaa, ja 

he kaipaavat sitä myös tapahtumapaikoilta, sillä 72 % tytöistä lukisi mieluummin tarinaa, joka 

tapahtuu ulkomailla. Pojat seurasivat tässä asetelmassa tyttöjä, mutta heistä 55 % toivoi ulkomaita 

tapahtumien näyttämöksi. Olivatko toiveet kirjan tapahtumaympäristölle samanlaisia kuin nykyään? 

Ainakin 1940-luvulla tytöt toivoivat tapahtumapaikaksi kaukaisia maita (Lehtovaara & Saarinen 

1976, 257). 

 

Yhteinen toive kirjan tapahtumapaikalle olisi Yhdysvallat, sillä se oli unelmakirjatoiveita 

kartoittavassa avokysymyksessä (liite: kysymys 15; luku 3.5.1) sekä tyttöjen että poikien mielestä 

kiinnostavin näyttämö kirjan tapahtumille. Tytöt toivoivat tapahtumapaikaksi kotia yhtä monesti 

kuin Yhdysvaltoja. Seuraavaksi kiinnostavimmat tapahtumapaikat tämän kysymyksen mukaan 

olivat poikien mielestä kaupunki / kuja ja tyttöjen mielestä hevostalli ja koulu. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että Yhdysvallat on varsin suuri valtio, ja vastaukset koostuivat esimerkiksi ehdotuksista 

Amerikka, Alaska, USA ja New York. Ehdotus ”USA” voi tarkoittaa Grand Canyonia, suuria 
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järviä, San Franciscoa, Kalliovuoria, Floridaa tai mitä tahansa paikkaa tuossa suuressa valtiossa. 

Ehdotus ”Amerikka” voi taas tarkoittaa esimerkiksi Kanadan Nunavutia, Kuubaa, Oahua, Bolivian 

ylänköjä tai Rio de Janeiroa. Oletan kuitenkin, että vastauksella Amerikka kuudesluokkalainen on 

tarkoittanut Pohjois-Amerikkaa ja erityisesti Yhdysvaltoja ja sen tunnetuimpia osia, kuten New 

Yorkia tai Texasia. Sitä paitsi vastaajat kuvasivat unelmakirjatoiveissaan tapahtumapaikan lisäksi 

myös muita asioita, eikä mikään viitannut siihen, että Amerikka-ehdotukset olisivat koskeneet 

esimerkiksi Etelä-Amerikkaa. 

 

4.1.4 Toiveita kirjan muotoseikoista 

        4.1.4.1 Kirjan loppu 

Millaisen lopun lapset tahtovat tarinoille? Kun lapsilukija vanhenee, hän alkaa kestää 

epämiellyttäviäkin loppuja tai epäselviä ja avoimeksi jääviä ratkaisuja kirjoissa (Inkinen 2008). 

Kuinka moni sitten haluaisi lukea tarinaa, jolla on avoin loppu? Tutkimukseni mukaan pojista 72 % 

haluaisi, että kaikki asiat ratkeavat lopussa, ja 55 % tytöistä olisi mielissään, jos kaikki asiat 

selviäisivät kirjan viimeisellä sivulla. Molemmat lukijaryhmät rakastavat jännitystä, joten 

pelkästään sillä ei voi perustella 17 prosenttiyksikön eroa. Kun pojat saivat toivoa unelmakirjaa 

(liite: kysymys 15) aiemmin tässä tutkimuksessa, heistä suurin osa toivoi jännitystä ja jotkut heistä 

sodan tai terrorismin vastaisen taistelun muodossa. Eräs ilmoitti, että Homer Simpson tappaa kaikki, 

ja jotkut rintamasodan kannattajat ilmoittivat kirjaideassaan jo valmiiksi voittajavaltion nimen. 

Pojat saattoivat siis kertoa ratkaisun jo heti kättelyssä. Tytöt taas esittelivät enemmän ideaa ja 

ympäristöä. ”Aika rikas ja vähän tuhma teinityttö shoppailee New Yorkissa, törmäten välillä 

mielenkiintoisiin poikiin.” Tytöistä yksikään ei kertonut tarinan ratkaisua, ainoastaan alkuasetelmat 

ja korkeintaan sitä seuraavat suuntaviivat. 

Jos tytöt haluavat kerran lukea tarinoita arkisemmasta elämästä, ehkä he (45 % tytöistä) tahtovat 

myös kirjan päätyttyä jäädä tarinan jälkitunnelmiin ja näin eläytyminen jatkuu hetken vielä kirjan 

jälkeenkin. Tyttöjen kirjoihin toivoma jännitys koostuu usein kevyemmistä asioista kuin luodeista 

ja räjähteistä – ehkä tuon jännityksen ei ole pakko raueta, vaan sitä on päinvastoin mukava 

pyöritellä päässään vielä kirjan loputtuakin. Jos poikien kirjassa taistellaan hiessä ja paukkeessa 

terroristeja tai vihollista vastaan, tämän tiiviin kamppailun jälkeen selkeä ratkaisu voi olla mieluisa 

vapautus. 
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Haluavatko kuudesluokkalaiset tarinalle onnellisen vai surullisen lopun? Tytöt ja pojat olivat samaa 

mieltä tässä dikotomisessa kysymyksessä. Onnellisen lopun koki houkuttelevammaksi tytöistä 87 % 

ja pojista 75 %. Jotkut tahtoivat kuitenkin nähdä myös surullisen lopun. Useimmissa 

kuudesluokkalaisille jo tutuissa kuuluisissa tarinoissa suru ja vaarat piinaavat päähenkilöitä tarinan 

jossain vaiheessa, mutta lopulta valtakunta, päähenkilöt, linnut ja omenapuu hymyilevät. Tietenkin 

voi olla montaa mieltä siitä, onko tarinalla sittenkään onnellinen loppu, jos joku ihminen kuolee 

tarinassa. Kuten aiemmin käsitellyssä kysymyksessä tuli ilmi, 70 % kyselyyn vastanneista pojista 

toivoi, että joku kuolisi kirjan sivuilla. Näin voikin päätellä, että sivullisen kuolema ei vaikuta 

onnelliseen lopputulokseen – loppu on onnellinen, jos päähenkilö on kirjan viimeisellä sivulla ehjin 

nahoin tai ainakin hengittää. 

 

 

    4.1.4.2 Kirjan rakenne 

 

Tytöistä 62 % ja pojista 43 % halusi lukea mieluummin paksun kirjan. Arkikäsityksen mukaan 

länsimaisten nykynuorten ajatellaan usein olevan lyhytjännitteisiä ja huonoja keskittyjiä, joille pitkä 

puurtaminen, esimerkiksi lukeminen, ei sovi, ja joita sellainen ei kiinnosta. Kuitenkaan alle 150-

sivuinen kirja ei ollut edes poikien mielestä huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto.  Pojista 

60 % ja tytöistä jopa 85 % kannatti yhtä pitkää tarinaa. Kuitenkin 40 % pojista kannatti lyhyempiä 

juttuja. Se ei ole enemmistö, mutta he saattavat olla juuri niitä poikia, jotka eivät liiemmin välitä 

proosakirjoista. Kiireiselle tai malttamattomalle ihmiselle lyhyemmät jutut saattaisivat olla omiaan. 

Poikien sarjakuvainto johtuu monesta asiasta, mutta varmasti ainakin siitä, että sarjakuvia on 

mukava ja helppo lukea – ne ehtii lukea syödessä, vessakäynnillä tai vaikka bussimatkalla. Ehkäpä 

myös osa pojille suunnatuista kirjoista voisi olla syklisempiä ja lyhyttempoisempia?  

 

Seuraavat kaksi vastakkaista näkemystä kuvaavat kirjan yhtä ominaisuutta. Toinen näkökulmista 

puolustaa kirjoja ja toinen on hiukan niitä vastaan. Ensimmäisen puheenvuoron saavat Suomen 

nuorisokirjailijat (2011): jokainen kirja on seikkailu. Toisen puheenvuoron saa opposition edustaja, 

muuan neljätoistavuotias koululaispoika, joka kertoi, että tietokoneella voi pelata ja kirjoittaa 

kaikkea, mutta kirjalla on aina sama tarina, eikä tarinaa voi muuttaa (Saarinen & Korkiakangas 

2009, 162). Tulkitsen pojan tarkoittavan sitä, että esimerkiksi peleissä tarina muuttuu, ja se on 

lisäksi tarinan seuraajasta eli pelaajasta kiinni. Ehkä esimerkiksi konsolien sotapelit ovat poikien 

mieleen juuri sen takia, että niissä saa vaikuttaa itse tarinaan, seikkailla ja jännittää?  

Nuorisokirjailijoiden mielestä jokainen kirja on seikkailu, mutta erään tutkimuksen haastattelemien 
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nuorten mukaan kirjan lukeminen ei tunnu seikkailulta: ne ovat ärsyttäviä, yksitoikkoisia, surkeita, 

hikisiä, syvältä, tylsiä, typeriä, pitkästyttäviä tai turhia, niistä ei opi eikä viisastu, niissä ei ole 

mitään järkeä, niistä ei saa otetta, ne ovat liian pitkiä, niissä ei ole kuvia, kuvat ovat tylsiä, samat 

asiat voi lukea netistä ja koulukirjat jo vievät kiinnostuksen (Saarinen & Korkiakangas 2009, 56). 

Internetin yhtenä etuna kirjaan verrattuna kyseisessä tutkimuksessa mainittiin se, että internet 

mahdollistaa vaivattoman siirtymisen aiheesta toiseen, jos jokin ei sillä hetkellä kiinnostakaan 

(Saarinen & Korkiakangas 2009, 169) 

 

    4.1.4.3 Kieli 

Suomen kustannusyhdistyksen tilastot kertovat, että käännetty kirjallisuus on paljon kotimaista 

kirjallisuutta suositumpaa. Huomattavan nousun ylöspäin myyntitilastoissa tekivät käännetyt 

nuortenkirjat. (Suomen kustannusyhdistys 2007). Käännöskirjallisuuden suosio on suurta 

tutkimukseni, aiempien tutkimuksien sekä myynti-, julkaisu- ja lainaustilastotietojen mukaan. Kun 

pyysin poikia mainitsemaan nimeltä kirjoja, joista pitävät (liite: kysymys 16), esimerkiksi Harry 

Potter-sarja yksinään keräsi 13 mainintaa, kun suomalaisista kirjoista, kirjasarjoista ja kirjailijoista 

eniten mainintoja keräsivät Ilkka Remeksen nuortenkirjat, sekä Ella-sarja, joista kumpikin 

mainittiin kolmesti. Tytötkin pitävät enemmän käännetyistä kirjoista, lähinnä kirjasarjoista: 

Twilight-sarja keräsi 19 mainintaa, kun kiinnostavin suomalainen, Mervi ja Marvi Jalon hevoskirjat, 

keräsivät 6 mainintaa.  

Tutkimukseni mukaan reilut 10 % kuudesluokkalaisista tytöistä lukee myös vieraskielisiä kirjoja, 

pääasiassa englanniksi. Tutkimukseni mukaan kirjan kerronnassa kirjakieli on suositumpaa: 70 % 

tytöistä pitää kirjakielisestä kerronnasta ja pojista 54 %. Jos kerran tytöt ovat tottuneet lukemaan 

poikia enemmän kaunokirjallisuutta, he saattavat olla myös tottuneempia kirjakieleen. Tytöistä 

67 % ja pojista 57 % mieltyy kirjaa lukiessaan kerrontaan, ja näin ollen iso vähemmistö (43 %) 

pojista toivoisi paljon vuoropuhelua. Vuoropuhelu ja kerronta olivat kysymyksessä 8 vastakkaisia 

vaihtoehtoja, mutta toki nämä kaksi vaihtoehtoa eivät ole kirjassa toisiaan poissulkevia, joten nämä 

vuoropuheluakin toivoneet pojat haluavat taatusti myös kerrontaa tekstiin. Ehkä vuoropuhelun 

runsaus toisi näille 43 % prosentille pojista sopivaa mielenkiintoa, tempoilevuutta ja vaihtelua 

yhtenäisen kappaleista koostuvan tekstin rinnalle.  
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    4.1.4.4 Kuvat 

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, ja kuva voi kertoa muutamassa sekunnissa sen, mihin 

tekstillä menee minuutti, mutta tahtovatko kuudesluokkalaiset kuvia proosakirjoihin? Ero tyttöjen ja 

poikien toiveiden välillä on selvä: tytöistä 67 % tahtoi kirjan sisältävän pelkkää tekstiä, mutta 72 % 

pojista halusi nähdä kirjassa myös kuvia. Tämän tuloksen mukaan kuvien painaminen pojille 

suunnatun kirjan lehdille ei ole huono ajatus. Toisaalta kuvitetut kirjat keräsivät vain 11 % pojista 

suosion, kun eri kirjatyyppejä laitettiin järjestykseen. Ehkä kuvakirjojen lapsellinen leima on 

omiaan tiputtamaan kuvakirjat hännänhuipuksi – ovathan kuudesluokkalaiset jo siinä iässä, että 

lapselliset jutut tuntuvat entistä lapsellisemmilta. Lapsellisuus on toinen asia, joka vaikuttaa eri 

populaari-ilmiöiden suosioon, mutta toinen vaikuttava tekijä on se, mikä on kullakin hetkellä 

suosittua. Opettajana olen havainnut, että japanilaisten piirtäjien tyylin vaikutus näkyy joidenkin 

kuudesluokkalaisten tyttöjen piirustustyylissä, mutta ilmiönä ainakin mangat alkavat tutkimieni 

kuudesluokkalaisten mielestä olla jo eilispäivää. Toki manga-fanit ja muun japanilaisen taiteen ja 

nuorisokulttuurin ilmiöt saattavat saada näkyvyyttä suhteessa paljon sen takia, että he pukeutuvat 

ainakin välillä niin, että osoittavat faniutensa, mitä taas vaikkapa sotakirjojen tai Tarzan-kirjojen 

fanit eivät tee. 

 

4.2 Erilaisia kirjoja, erilaisia lukijoita 

 

4.2.1 Erityyppisten tekstien ja kirjojen suosio 

Kun lasketaan mukaan proosakirjojen lisäksi muunlaiset kirjallisuuden lajityypit, mitkä ovat 

suosituimpia minun tutkimukseni ja aiempien tutkimuksien mukaan? Saarisen (1986) mukaan 11–

12-vuotiaista pojista 77 % piti sarjakuvista, 71 % jännityksestä ja 59 % seikkailusta. Tämä tulos 

menee varsin hyvin yksiin oman tutkimustulokseni kanssa: tutkimukseeni vastanneista pojista 73 % 

pitää sarjakuvista, 71 % jännityksestä ja 64 % seikkailusta. Entä ovatko kirjat suositumpia kuin 

sarjakuvat, kun niitä verrataan keskenään? Tutkimukseni mukaan tyttöjen mielestä ovat ja poikien 

mielestä eivät ole. Saarisen ja Korkiakankaan (2009, 165) mukaan poikien mieluisinta luettavaa 

olivat sarjakuvakirjat ja -lehdet, tyttöjen nuortenkirjat ja -lehdet sekä jännitys- ja seikkailukirjat, ja 

tytöt lukivat monipuolisemmin erilaisia kirjoja ja lehtiä. Myös tämän tutkimuksen tulokset 

viittaavat siihen suuntaan, että etenkin pojat lukevat erittäin mielellään juuri sarjakuvia, sillä 95 % 

pojista kertoo lukevansa sarjakuvia. Kirjojen asema ei ole kuitenkaan heikko, sillä kirjat ovat 
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sarjakuvien jälkeen seuraavaksi suosituimpia, kun niiden suosiota verrataan esimerkiksi sanoma- ja 

aikakauslehtiin tai nettilehtiin (ks. liite: kysymykset 3 ja 17). Nettilehtien suosio oli erittäin pientä, 

ja tätä selittää eräs aiempi tutkimus: lasten internetissä käyttämä aika painottuu viihteeseen ja 

viihteelliseen kommunikaatioon (Kangas, Lundvall & Sintonen 2008). Eräs Saarisen (1986, 97) 

haastattelema poika sanoi, että välittää sarjakuvien lukemisesta, muttei kirjoista, koska ne ovat 

niin ”mälsiä” ja ”pitkittäviä”. Toinen saman tutkimuksen haastattelema poika arvosteli kirjoja siitä, 

että niissä kestää ”kauhean pitkään” ennen kuin alkaa tapahtua. 

Sarjakuvien suosio perustunee helppolukuisuuteen, toiminnallisuuteen, vaihtelevuuteen ja 

visuaalisuuteen. Pojat pitävät teksteistä jotka ovat lyhyitä, visuaalisia, hauskoja, toiminnallisia ja 

jotka liittyvät koulun ulkopuoliseen maailmaan (Sulkunen 2004). Tosin samat ominaisuudet on 

mahdollista sisällyttää myös proosakirjaan. Eri kysymys on se, tarvitseeko proosakirjan kehittyä 

kärsimättömiä lukijoita varten. On myös toisaalta turhaa vertailla sarjakuvien ja kirjojen suosiota – 

molempia kyllä luetaan, mutta yhtäläisyyksiä ei ole kovin paljoa. Jotkut ajattelevat, että sarjakuvat 

ovat uhka kirjoille, mutta Saarinen (1986, 108) lievittää huolia: sarjakuvainnostuksella joko ei ole 

mitään yhteyttä jonkin muun harrastuksen saamaan suosioon tai yhteys on positiivinen. Sarjakuvien 

runsas lukeminen ei yleensä merkitse pelkästään niiden lukemista, vaan lukemisharrastus ulottuu 

laajemmallekin. 

Kaisu Rättyä arvioi lehtihaastattelussa näin: fantasia on nyt lastenkirjoissa pinnalla. Realismin 

vaatimus rasitti lastenkirjallisuutta erityisesti 1970-luvulla ja sen jälkeenkin, mutta se on jo jäänyt 

taka-alalle. (Virtanen 2004). Fantasia on suosittua, mutta miten kuudesluokkalaiset suhtautuvat 

satuihin? Kuten mainitsin aiemmin tapahtumaympäristöä ja päähenkilöä käsiteltäessä, sadut eivät 

ole enää kuudesluokkalaisten keskuudessa suosittuja. Sadun ja fantasian välissä ei ole täysin 

yksiselitteistä rajaa, mutta tilastoissa sadun ja fantasian väliin voi piirtää viivan: tilastojen ja 

tutkimukseni mukaan fantasia on satua selvästi suositumpaa ainakin kuudesluokkalaisten 

keskuudessa.  

Heikkilä-Halttusen (2001, 131) esille ottama satukirjallisuuden kääntämisen vaikeus on mielestäni 

heikko peruste satukirjojen kääntämisen vähentymiselle, sillä fantasiakirjallisuus kohtaa samoja 

ongelmia. Heikkilä-Halttunen perustelee ongelmia satujen kulttuurisidonnaisuudella, mutta ovathan 

fantasiatarinatkin kulttuurisidonnaisia. Mielestäni sadun heikkous fantasiaan nähden on se, etteivät 

sadut tapahdu usein arkisessa ympäristössä, kun taas fantasia ja reaalifantasia käyttävät myös 

reaalimaailman ympäristöjä hyväkseen. Sadussa päähenkilöt eivät ole aina ihmisiä, vaan myös 

eläimiä, kun taas fantasiassa hahmot ovat usein ihmisiä, jotka joutuvat tai pääsevät 
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fantasiamaailmaan. Kuten jo mainitsin, tutkimukseni mukaan 98 % tytöistä ja 68 % pojista haluaisi 

lukea ihmispäähenkilön seikkailuja. Fantasiahahmon seikkailuja haluaisi lukea 30 % pojista ja 26 % 

tytöistä. Satuhahmon suosio jäi tytöillä 4 %:iin ja pojilla 9 %:iin.  

 

4.2.2 Erityyppiset lukijat – pojat ja tytöt lukijoina 

Tyttöjen ja poikien erot lukemisharrastuksessa ovat tulleet ilmi pitkin tätä tutkimusta. 

Luonnollisesti, kun käsitellään tyttöjä ja poikia joukkoina, aina yleistetään ja puhutaan 

keskiarvoista. Kun kuitenkin puhutaan keskiarvoista, niin kuin tässäkin tutkimuksessa tehdään, 

voidaan todeta, että tutkimukseni mukaan tytöt lukevat enemmän erilaisia kirjoja kuin pojat: kun 

vastaajat saivat mainita nimeltä kirjoja joista pitävät (luku 3.2.1, taulukko 5), tytöt mainitsivat 

huomattavasti poikia enemmän kirjoja. Yksi tyttö mainitsi keskimäärin 3,1 kirjaa, kun yksi poika 

mainitsi keskimäärin 1,4 kirjaa. Keskimäärin tytöt ja pojat lukevat erilaisia kirjoja, ja eroa on myös 

lukemisen syissä: 85 % tytöistä mainitsi lukevansa siksi, että se on kivaa, mutta pojista vain 45 % 

sanoi näin. Tämän lisäksi tytöistä 49 % kertoi lukevansa siksi, että pääsee kirjan kautta eri 

maailmaan, mutta pojista näin vastasi vain 25 %. 

 

Sukupuolten välillä on tämän tutkimuksen mukaan myös eroa, kun mitataan kirjojen lukemisen 

aktiivisuutta. Vähintään melkein joka päivä lukevia on tytöissä 62 %, kun pojissa tällaisia on 28 %. 

Harvemmin kuin kerran viikossa lukevia on pojissa yhteensä 52 % ja tytöissä vain 27 %. Myös 

Jyväskylän yliopistossa 2000-luvun alussa toteutetussa tutkimuksessa kävi ilmi, että tytöt ovat 

poikia ahkerampia lukijoita: vähintään kerran viikossa muita kuin koulukirjoja lukee tytöistä 61 %, 

pojista 37 % (Kaseva 2004). Kirjojen lukeminen on vähentynyt tasaisesti. Titta Baer (2005) 

haastatteli tilastokeskuksen erikoistutkijaa Marja Liikkasta ja suomalaisen lukemistutkimuksen 

uranuurtajaa, professori Katariina Eskolaa, joiden faktatietämys perustui asiantuntemuksen lisäksi 

esimerkiksi vuosina 1981, 1991 ja 2002 toistettuun Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimukseen: 1980 

-luvulla oli jo nähtävissä oireita poikien lukemisen vähenemisestä, erityisesti alle 15-vuotiaiden 

poikien, ja myös tyttöjen lukeminen on vähentynyt radikaalisti 1980-luvulta 2000-luvulle tultaessa. 

 

Sukupuolten välillä on siis eroa sekä lukemisen yleisyydessä, että siinä, millaisia kirjoja tahdotaan 

lukea. Jälkimmäinen selittyy osittain sillä, että tytöt ja pojat ovat keskimäärin erilaisia (mm. Booth 

& Irwing 2011) tai ainakin tottuvat leikkimään erilaisia leikkejä (mm. Mölsä 2008). Yleiskäsityksen 

mukaan pojat seikkailevat, tekevät kolttosia, nujakoivat, kilpailevat ja tekevät muita vaarallisia 
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asioita hieman tyttöjä enemmän ja kokevat ainakin erilaista jännitystä. Pyssyt, autot, poliisit, rosvot, 

vakoojat, lumipallot, majat, pelit ja urheilukilpailut kertovat samasta asiasta kuin poikien 

kirjahaaveetkin: seikkailun, vauhdin ja jännityksen kaipuusta. Mölsä tutki kuusivuotiaita lapsia ja 

totesi, että poikien leikit ovat jo lapsena vauhdikkaampia kuin tyttöjen: pojat puolestaan nauttivat 

vauhdista, liikkumisesta ja toiminnasta, ja seikkailevat muun muassa avaruus-, taistelu-, salapoliisi- 

ja liikenneleikeissä. Tyttöjen leikeissä toisen asemaan asettuminen, auttaminen ja hoitaminen ovat 

tärkeitä, ja nämä tulevat esille esimerkiksi koti-, lääkäri- ja kauppaleikeissä. Tunteet, ihmissuhteet ja 

-taidot ovat tytöille merkityksellisiä. (Mölsä 2008, 17). Tyttöjen leikit ovat jo pienenä enemmänkin 

kategoriaa prinsessa-prinssi, salakerho sekä kotileikit. Tyttöjen leikkien sävyt ovat siis hiukan 

samanlaisia kuin tytöille mieleisten kirjojen yleissävyt. Toki täytyy ottaa huomioon, että minun 

tutkimukseni tutki 11–12-vuotiaita lapsia, ja Mölsän tutkimus kuusivuotiaita. 

 

 

4.2.3 Erilaiset koulut 

 

Neljä tutkimukseen vastannutta luokkaa ovat kukin eri koulusta, ja kukin koulu eroaa muista 

kolmesta koulusta esimerkiksi sijainniltaan, rakenteiltaan ja opetussuunnitelmaltaan. Luonnollisesti 

myös opettaja, oppilasryhmät ja luokkien kulttuurit ovat kussakin koulussa erilaisia. 

Tutkimuskohteen pääasiallinen tarkastelukulma on tyttöjen ja poikien tarkastelu erillisinä 

joukkoinaan, mutta tässä alaluvussa esittelen tuloksia ja havaintoja niiden kysymyslomakkeen 

kysymysten kohdalta, joissa jonkin koulun tai koulujen vastaajat tai esimerkiksi yhden koulun 

poikavastaajat vastasivat muihin vastaajiin nähden huomattavan poikkeavasti. Tähän alalukuun luon 

neljälle koululle kullekin oman lyhenteensä, jota voin käyttää esittäessäni koulukohtaisia 

vastauksia. Alla olevassa taulukossa kirjainlyhenteen perässä on sulkeissa mainittu sana, josta 

merkki on johdettu.  

Taulukko 20. Tutkimukseen osallistuneiden koulujen ja luokkien perustiedot (N=103). 

 

lyhenne sijainti Pojat (lkm.) Tytöt (lkm.) 

Maalaiskoulu  m  (maalais) maaseututaajama 19 8 

Normaalikoulu n  (normaali) keskisuuri kaupunki 10 14 

Lähiökoulu e  (esikaupunki) suuren kaupungin esikaupunkialue 15 11 

Kuvataidekoulu c  (city) suuren kaupungin keskusta   12* 14 

 

*Neljä poikavastaajaa oli rinnakkaisluokan oppilaita 
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Ne kysymykset, joiden vastauksissa oli havaittavissa selkeitä eroja eri koulujen vastaajien välillä, 

on käsitelty tässä luvussa siinä järjestyksessä, jossa ne ovat kyselylomakkeessa (ks. liite). Tätä 

kysymyskohtaista tulosten esittelyä ennen tiivistän tuloksia ja kerron muutamia koulukohtaisia 

huomioita. Kun esitän tuloksia kysymys kerrallaan alaluvussa 4.2.3.2, en pohdi eroja, vaan esitän 

tulokset sellaisenaan.  

     

    4.2.3.1 Koulukohtaisia havaintoja 

Tutkimukseni mukaan eri koulujen oppilaiden välillä on eroja lukemiskulttuureissa ja 

lukumieltymyksissä. Tutkimukseen osallistuneiden neljän koulun vastaajien välillä oli eroja monen 

kysymyksen kohdalla, ja jos yhdistää kaikki saman koulun vastaajat tai esimerkiksi kaikki saman 

koulun poikavastaajat yhdeksi joukoksi, saadaan mielenkiintoisia tuloksia. 

Keskisuuren kaupungin normaalikoulun pojat lukevat vähemmän kuin muut, ja mainitsivat 

lukemisen syyksi useammin sen, ettei ole muuta tekemistä. Normaalikoulun tytöt pitävät muiden 

koulujen tyttöjä enemmän fantasiahahmosta ja eläinhahmosta päähenkilöinä, eikä heistä kukaan 

maininnut unelmakirja-toiveessaan romantiikkaa. Suurten kaupunkien koulujen pojat lukevat muita 

poikia mieluummin aikuisen päähenkilön seikkailua. Suuren kaupungin keskustakoulun tytöt 

haluavat muita vastaajia useammin päähenkilöksi miljonäärin ja saman koulun pojat sotilaan. 

Kaikista poikavastaajista eniten jonkun henkilön kuolemaa kertomuksessa toivovat suuren 

kaupungin keskustakoulun oppilaat. Suuren kaupungin keskustakoulun tytöt pitävät muita tyttöjä 

enemmän puhekielisestä kerronnasta. 

Maalaiskoulun tytöt lukevat enemmän, hieman pidempiä kirjoja, ja pitävät enemmän kuvista ja 

dialogista kuin muut, mutta he eivät välitä seikkailukirjoista yhtä paljoa kuin muiden koulujen tytöt. 

Maalaiskoulun pojat lukevat muita poikia enemmän satuja ja pitävät metsästäjistä päähenkilöinä, 

sekä toivovat muita poikia enemmän kirjan sijoittuvan realistiseen ympäristöön ja Suomeen. 

Realistisesta ympäristöstä fantasiaympäristöön verrattuna pitävät tytöistä eniten niin ikään 

maalaiskoulun oppilaat. Maalaiskoulun pojat ovat muita poikia myötämielisempiä romantiikalle, ja 

maalaiskoulun tytötkin ovat neljän koulun vertailussa romanssinnälkäisimpiä – tosin maalaiskoulun 

tytöt ovat myös myötämielisempiä sille, että joku kirjan henkilöistä kuolee. Maalaiskoulun pojat 

pitävät muiden koulujen poikia enemmän kerronnasta suhteessa vuoropuheluun. Maalaiskoulun 

oppilaat eivät lue nettilehtiä senkään vertaa kuin muiden koulujen oppilaat. 
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     4.2.3.2 Koulukohtaiset erot kyselylomakkeen eri kysymyksissä 

Kysymys 1 

Maalaiskoulun (m) tytöistä kirjoja vapaa-ajallaan lähes joka päivä tai joka päivä lukevia on 88 %, 

kun muiden koulujen (n, e, c) tytöissä tällaisia on 56 %. Kysymykseen vastanneista pojista kolme 

(N=56) vastasi lukevansa joka päivä – jokainen heistä oli maalaiskoulun (m) oppilas. Sen sijaan 

keskisuuren kaupungin normaalikoulun (n) pojista 100 % ilmoitti lukevansa harvemmin kuin kerran 

viikossa, kun muiden kolmen koulun (m, e, c) pojista 41 % kertoi lukevansa näin harvoin.  

Kysymys 3 

Kukaan maalaiskoulun (m) oppilas (N=27) ei lue nettilehtiä, kun muiden koulujen (n, e, c) 

vastaajista nettilehden lukijoita 15 % (11 vastaajaa). 

Kysymys 6 

Keskisuuren kaupungin normaalikoulun (n) poikavastaajista 88 % kertoi lukevansa kirjoja, koska ei 

ole muuta tekemistä, ja vain yksi tämän koulun poikavastaajista vastasi eri syyn kirjojen 

lukemiselle. Muiden koulujen (m, e, c) poikavastaajista 40 % mainitsi syyksi ”ei ole muuta 

tekemistä”. 

Kysymys 7 

Kysymyksessä 7 sai valita tai mainita maksimissaan viisi mieluista kirjallisuuden lajityyppiä eli 

genreä. Sillä, että ”lukee mielellään”, tarkoitetaan tässä kysymyksessä sitä, että genre-vaihtoehto on 

sijoittunut 1.–5. mieluisimman vaihtoehdon joukkoon. Kukaan suuren kaupungin lähiökoulun 

tytöistä (e) ei lukisi mielellään kauhua, mutta muiden koulujen (m, n, c) tytöistä 44 % lukisi kauhua 

mielellään. Suuren kaupungin keskustakoulun (c) tytöistä 36 % lukee mielellään vitsikirjoja, mutta 

muiden koulujen (m, n, e) tytöistä vain 9 % lukisi mielellään vitsikirjoja. Maalaiskoulun (m) 

tyttövastaajista 38 % lukee mielellään seikkailukirjoja, kun taas muiden koulujen (n, e, c) 

tyttövastaajista seikkailukirjoja lukee mielellään 72 %. Poikavastaajista neljä (N=55) ilmoitti 

lukevansa mieluusti satuja – jokainen heistä oli maalaiskoulun (m) oppilas. Myös Lehtovaara ja 

Saarinen (1974, 214) havaitsivat muutama vuosikymmen sitten mielenkiintoisia eroja: 

helsinkiläisillä mielikirjana on satukirjoja huomattavasti vähemmän kuin muiden taajamien ja 

maaseudun vastaajilla. 



 
 

71 

Kysymys 8 

Pojat: Maalaiskoulun (m) pojat poikkeavat muiden koulujen (n, e, c) pojista kolmessa 

toivomuksessa: 1) Maalaiskoulun pojista 67 % tahtoo lukea mieluummin realistiseen ympäristöön 

kuin fantasiamaailmaan sijoittuvaa kertomusta, kun muiden koulujen pojista näin tahtoo 44 %. 2) 

Maalaiskoulun pojista 65 % tahtoo lukea mieluummin Suomeen kuin ulkomaille sijoittuvaa 

kertomusta, kun muiden koulujen pojista näin tahtoo 36 %. 3) Maalaiskoulun pojista 55 % toivoo 

kertomuksen sisältävän romanssin, mutta vain 17 % muiden koulujen poikavastaajista toivoo näin. 

Maalaiskoulun pojat poikkeavat esimerkiksi normaalikoulun pojista myös siinä, paljonko kirjassa 

toivotaan olevan kerrontaa suhteessa dialogiin. Normaalikoulun (n) pojista 67 % toivoo kirjaan 

mieluummin paljon vuoropuhelua kuin paljon kerrontaa, mutta maalaiskoulun (m) pojista vain 30 

% tahtoisi mieluummin paljon vuoropuhelua ja 70 % kerrontaa. 

Suurten kaupunkien koulujen (e, c) pojista 8 % toivoo, että kertomuksella olisi avoin loppu, mutta 

45 % muiden koulujen (m, n) pojista toivoo samaa. Suuren kaupungin keskustakoulun (c) pojista 

jokainen toivoo, että joku henkilö kuolisi kertomuksessa, mutta muiden koulujen (n, m, e) pojista 

jopa 37 % toivoo vastakkaista vaihtoehtoa – ettei kukaan kuolisi kirjan sivuilla. Normaalikoulun (n) 

pojista 67 % lukisi mieluummin 50-sivuisen novellin, kuin 150-sivuisen romaanin, kun muiden 

koulujen (m, e, c) pojista 46 % lukisi mieluummin 50-sivuisen novellin.  

Tytöt:  Maalaiskoulun (m) tytöt poikkesivat muiden koulujen (n, e, c) tytöistä neljän 

vaihtoehtoparin kohdalla: 1) Maalaiskoulun tytöistä 50 % toivoo kirjaan mieluummin paljon 

vuoropuhelua kuin kerrontaa, mutta muiden koulujen tytöistä vain 30 % toivoo samoin. 2) 

Maalaiskoulun tytöistä 56 % tahtoo kirjaan tekstiä ja kuvia, kun muiden koulujen tytöistä vain 28 % 

toivoo näin ja 72 % tahtoo kirjaan vain tekstiä. 3) Maalaiskoulun tytöistä 56 % toivoo kirjan 

tapahtumien sijoittuvan Suomeen – muista tytöistä vain 23 % toivoo kirjan tapahtumien 

näyttämöksi Suomea ja 77 % ulkomaita. 4) Maalaiskoulun tytöistä 86 % toivoo jonkun kuolevan 

kertomuksessa, mutta muiden koulujen tytöistä vain 45 % toivoo samoin. 

Maalaiskoulun (m) ja suuren kaupungin kuvataidepainotteisen keskustakoulun (c) tyttöjen toiveet 

poikkeavat kahden muun koulun (n, e) tyttöjen toiveista kolmen vaihtoehtoparin kohdalla: 1) 

Maalaiskoulun ja suuren kaupungin keskustakoulun tytöistä 86 % toivoo, että kirja sisältäisi 

romanssin, mutta muiden koulujen tytöistä 41 % toivoo, että kirja ei sisältäisi romanssia. 2) 

Maalaiskoulun ja suuren kaupungin keskustakoulun tytöistä 76 % toivoo kirjan tapahtumien 

sijoittuvan realistiseen ympäristöön, mutta muiden koulujen tytöistä 51 % toivoo päinvastaista – 
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että kirjan tapahtumat sijoittuisivat fantasiamaailmaan. 3) Maalaiskoulun ja suuren kaupungin 

keskustakoulun tytöistä 71 % toivoo, että kirja olisi mieluummin yli 150-sivuinen, mutta muiden 

koulujen tytöistä 45 % toivoo, että kirja olisi alle 150-sivuinen. (Tämän lisäksi maalaiskoulun tytöt 

pitivät muiden koulujen tyttöjä enemmän 150-sivuisesta romaanista kun sitä verrattiin 50-sivuiseen 

novelliin.) 

Suuren kaupungin keskustakoulun (c) tytöistä 71 % pitää kertomuksen avoimesta lopusta, mutta 

muiden koulujen (m, n, e) tytöistä vain 35 % pitää avoimesta lopusta. Suuren kaupungin 

lähiökoulun (e) tytöistä 52 % pitää kirjassa enemmän hauskuudesta kuin jännityksestä, mutta 

muiden koulujen (m, n, c) tytöistä vain 35 % pitää hauskuudesta ja 65 % jännityksestä. 

Kysymys 9 

Eläinhahmon seikkailuja lukisi mielellään 50 % keskisuuren kaupungin normaalikoulun (n) tytöistä, 

mutta muiden koulujen (m, e, c) tytöistä vain 15 % tahtoisi lukea eläinhahmosta päähenkilönä. 

Normaalikoulun (n) tytöistä 50 % tahtoisi lukea fantasiahahmon seikkailuja, mutta muiden koulujen 

(m, e, c) tytöistä vain 18 % haluaisi nähdä fantasiahahmon kertomuksen päähenkilönä.  

Kysymys 10 

Aikuisen miehen seikkailuja seuraisi mieluusti suurten kaupunkien koulujen (e, c) pojista 29 %, 

mutta maalaiskoulun ja keskisuuren kaupungin koulun (m, n) pojista 10 %. 

Kysymys 11 

Tytöt: Suuren kaupungin keskustakoulun (c) tyttövastaajista 71 % valitsi listalta mieluisaksi 

päähenkilöksi vaihtoehdon miljonääri, kun muiden kolmen koulun (m, n, e) tytöistä vain 15 % 

valitsi miljonäärin mieluisaksi. Suuren kaupungin lähiökoulun (e) tytöistä 55 % valitsi mieluisaksi 

päähenkilöksi noidan, mutta muiden kolmen koulun (m, n, c) tytöistä vain 6 %. 

Pojat: Suuren kaupungin keskustakoulun (c) pojista 58 % valitsi listalta mieluisaksi päähenkilöksi 

sotilaan, kun vain 18 % muiden koulujen (m, n, e) poikavastaajista teki näin. Metsästäjä oli 

mieluinen päähenkilö-vaihtoehto 32 % maalaiskoulun (m) poikavastaajan mielestä, mutta muiden 

koulujen pojista (n, e, c) vain 14 % ilmoitti metsästäjän mieluisaksi. 

Kysymys 12 

Puhekielinen kerronta miellyttää suuren kaupungin taidepainotteisen keskustakoulun tyttöjä. 

Keskustakoulun tytöistä 50 % pitää enemmän puhekielisestä kuin kirjakielisestä kerronnasta, mutta 
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muiden kolmen koulun (m, n, e) tytöistä vain 22 % pitää enemmän puhekielisestä kuin 

kirjakielisestä kerronnasta. 

Kysymys 14 

Kysymyksen 14 kohdalla oli myös havaittavissa poikkeavaa vastauskäyttäytymistä, mutta tähän 

kysymykseen liittyvää pohdintaa ja taulukko on luvussa 4.3.1.1, jossa käsitellään ajankohtaisuuden 

vaikutusta vastaajan ajatuksiin, mieltymyksiin ja vastauskäyttäytymiseen.  

Kysymys 15 

Romantiikka oli suosituin aihe- tai yleissävyehdotus: 11 tyttövastaajaa (N=44) kirjoitti 

toivekirjastaan mainiten sanan romanssi, romantiikka tai rakkaus. Kuitenkaan keskisuuren 

kaupungin normaalikoulusta (n) kukaan tyttö ei maininnut romantiikkaa, ja vain yksi maalaiskoulun 

(m) tyttö toivoi romantiikkaa, ja kirjoitti toiveeseensa ”pieni romanssi”. Toisaalta 87,5 % 

maalaiskoulun tytöistä toivoi dikotomisessa kysymyksessä 8, että kirjassa olisi romanssi, kun 

vastavaihtoehtona oli ”ei romanssia”. Kysymys 15 oli avokysymys, johon vastaajat kirjoittivat 

ensisijaisia toiveita kirjan tapahtumista, juonesta ja henkilöistä. Näiden toiveiden joukkoon eivät 

maalaiskoulun tytöt kuitenkaan romanssia nostaneet. 

 

    4.2.3.3 Johtopäätöksiä koulujen eroista 

Tulokset viittaavat kuitenkin siihen suuntaan, että koulujen ja luokkien lukemiskulttuureissa on 

eroa. Keskisuuren kaupungin normaalikoulun pojilla on ilmeisen negatiivinen asenne lukemista 

kohtaan. Negatiivinen asenne voi tarttua, ja on todettu, että se vähentää poikien lukemishalukkuutta 

(Saarinen & Korkiakangas 2009, 116). Maalaiskoulun tytöt lukevat muita enemmän, pojat ovat 

myötämielisimpiä romantiikalle, ja maalaiskoulun tytöt sekä pojat toivovat muita enemmän kirjan 

sijoittuvan realistiseen ympäristöön ja Suomeen. Suuren kaupungin keskustakoulun oppilaat 

toivovat muita enemmän kirjassa olevan väkivaltaa ja aikuisen päähenkilön (pojat) sekä 

puhekielistä kerrontaa ja miljonääri-päähenkilön (tytöt). Nämä erot koulujen välillä olivat selkeitä 

tiettyjen kysymysten kohdalla, mutta jotta näistä eroista voisi tehdä isompia johtopäätöksiä, olisi 

tutkittava suurempia osajoukkoja. 

Se, vaikuttaako suuren kaupungin keskustakoulun oppilaiden vastausten poikkeavuuteen enemmän 

koulun sijainti vai koulun taidepainotus, on visaisempi kysymys. Suuren kaupungin keskustakoulun 

tutkimukseen osallistunut luokka on kuvataidepainotteinen, ja tällä voi olla hieman vaikutusta 
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esimerkiksi siihen, kuinka paljon vastaaja pitää kuvallisuudesta kirjassa. Muihin kirjatoiveisiin 

kuvataidepainotus tuskin vaikuttaa, sillä kuvataide ja kirjallisuus ovat taiteenaloina kuitenkin kovin 

erilaisia, eikä voida olettaa, että kuvataiteellisesti orientoitunut ihminen pitäisi myös kirjallisuudesta 

ja esimerkiksi musiikista, tanssista, teatterista tai arkkitehtuurista. Eroja koulujen tai luokkien välillä 

on jonkin verran, mutta se, johtuvatko erot luokkien kulttuureista, opettajista, koulun sijainnista tai 

jostain muusta, jää toistaiseksi arvailujen varaan. 

 

4.3 Tutkimukseen liittyviä huomautuksia 

 

4.3.1 Populaari-ilmiöt, näkyvyyden ja tunnettuuden voima 

    4.3.1.1 Ajankohtaisuuden vaikutus vastauskäyttäytymiseen 

Tämän tutkimuksen aineisto kerättiin niin, että yksi neljästä luokasta täytti kyselylomakkeen ennen 

kesää 2011 ja muut kolme luokkaa kesän jälkeen. Keväällä kyselylomakkeen täyttänyt luokka 

poikkesi muista luokista erään kysymyksen (liite: kysymys 14) kohdalla. Kysymyksessä esiteltiin 

neljä erilaista jatkovaihtoehtoa tarinalle. Vaihtoehdossa b) oli mainittu keväällä ajankohtainen 

lausahdus ”virman piikkiin”, joka oli tuttu televisiokanava MTV3:n Putous-viihdeohjelmasta. 

Kuten aiemmin kirjoitin, median voimasta ovat puhuneet myös muut tutkijat ja asiantuntijat, ja se 

on myös tämän kysymyksen vastauskäyttäytymisen kohdalla yksi todennäköinen selitys. Keväällä 

kyselylomakkeeseen vastannut luokka vastasi poikkeavasti tähän kysymykseen, ja b-vaihtoehto 

keräsi paljon suuremman suosion sekä tämän luokan tyttöjen että poikien keskuudessa. Taulukossa 

21 nähdään vaihtoehtojen suosio, kun otetaan huomioon kaikki pojat (N=56) ja kaikki tytöt (N=47), 

ja kun otetaan huomioon kaikki paitsi keväällä vastanneen luokan pojat (N=44) ja tytöt (N=33). 

Jos tämä yksi poikkeavasti vastannut luokka näistä neljästä jätettäisiin laskuista, vaihtoehto b) olisi 

huomattavasti vähemmän suosittu. Ero syksyllä vastanneisiin kolmeen luokkaan on suuri. Syystä 

tällaiseen vastauskäyttäytymiseen ei ole varmaa tietoa, mutta arvioin tämän liittyvän nimenomaan 

Putous-ohjelman ajankohtaisuuteen. Jos olettamukseni on totta, tämäkin tapaus kertoo myös 

ajankohtaisuuden ja television, sekä elokuvien voimasta ja vaikutuksesta nuorten mielipiteisiin ja 

mieltymyksiin. Toinen vaikuttava tekijä juhlintaa sisältäneen vaihtoehdon suosiolle voisi olla myös 

se, että poikkeavasti vastanneiden oppilaiden koulu sijaitsee lähellä niitä paikkoja, joissa aikuiset  

juhlivat, mutta jos media-selitys on pohdintaa, niin tämä selitys on vain arvailua. 
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Taulukko 21. Kysymyslomakkeen kysymyksen 14 vastauskäyttäytyminen (N=103). 

 

 

Pojat - 

kaikki 

(N=56) 

Pojat - 

syksy 

(N=44) 

Pojat - 

kevät 

(N=12) 

Tytöt - 

kaikki 

(N=47) 

Tytöt - 

syksy 

(N=33) 

Tytöt - 

kevät 

(N=14) 

a) Trilleri - kidnappaus 32 %  32 % 30,5 % 33 % 36 % 23,5 % 

b) Farssi – juhliminen 29 % 23 % 53 % 30 % 23,4 % 47 % 

c) Romanssi – tanssi, lomailu 17 % 21 % 5,5 % 20 % 19,3 % 23,5 % 

d) Realismi – rentoutum., kilpailu 22 % 24 % 11 % 17 % 21,3 % 6 % 

 

                    (liite: kysymys 14) 

 

    4.3.1.2 Tunnettuus ja sarjakirjat 

Kuten Helsingin Sanomien vuonna 2004 haastattelema Kaisu Rättyä totesi, fantasia on nyt 

lastenkirjoissa pinnalla (Virtanen 2004). Fantasian suosioon vaikuttaa tällä hetkellä esimerkiksi 

Potter-kirjojen ja Taru Sormusten herrasta -kirjojen suosio. Näiden kirjojen, tarinoiden ja ilmiöiden 

ollessa yleisesti suosittuja, lapset (ja aikuiset) saattavat pitää eniten juuri tämänkaltaisista kirjoista. 

Kuitenkaan fantasiabuumin kestosta ei ole takeita. Vertaisin tätä vaikkapa toiseen viihdemuotoon, 

musiikkiin: musiikkiyhtye Lordi oli hetken suosittu yhtye, mutta sitten kun pinnalle putkahti uusi 

trendi tai uusia mielenkiintoisia yhtyeitä tai artisteja, Lordin suosio heikkeni. On vaikea ja 

mahdotontakin sanoa, kuinka paljon Harry Potterien suosion heikentyminen – jos niin tulee 

käymään – vaikuttaisi myös fantasian suosioon. Toki fantasian suosiolle on syynsä, ja se voi olla 

esimerkiksi se, että Keski-Maan örkkitaistelut kiinnostavat fantasiasta pitäviä enemmän kuin 

vantaalaiset yökerhotappelut tai oikeustaistelu kihlakunnanoikeudessa, ja Harryn ja Hermionen 

romanssi enemmän kuin Pentin ja Elisan. Esimerkiksi Harry Potter -kirjojen suosio ei perustukaan 

siis välttämättä vain tietynhetkiselle suosiolle vaan perustavaa laatua olevalle kiinnostavuudelle.  

Potter-kirjojen vaikutus on ollut melkoinen. Kalevi Kantele (2005) kirjoittaa, että ensimmäisen 

Potterin ilmestymisen jälkeen sekä Isossa-Britanniassa että Yhdysvalloissa lasten- ja 

nuortenkirjojen myynti on noussut neljänneksen. Viidennen Harry Potterin ensipainos, 170 000, on 

Suomen ennätys, 70 000 enemmän kuin Päätalon kirjojen ensimmäinen painos yleensä oli. Harry 

Potterin suosiosta kertoo myös Terttu Inkisen tutkimus: Helsingin kaupunginkirjaston tuottamien 

lainaustilastojen mukaan nuorten osastolta eniten lainattu romaani vuonna 2007 oli Harry Potter ja 
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puoliverinen prinssi. Harry Potter -sarjan muutkin viisi osaa olivat yhdentoista eniten lainatun 

joukossa. (Inkinen 2008).  

Jyväskylän kaupunginkirjaston lasten- ja nuortenosaston työntekijä Leena Kruuti kertoo näin: 

Televisiolla on mahtava voima, sillä melkein aina, kun jostain kirjasarjasta tai kirjasta tehdään 

telkkariohjelma, niin sitä ruvetaan kysymään ihan hirveästi, vaikka se olisi siihen asti seisonut siellä 

hyllyssä (Sulkunen 2004). Menestyksen logiikka vaikuttaa nopeasti ajateltuna seuraavanlaiselta: 

kun teet elokuvan kirjasta, kirjakin voi saavuttaa suuren suosion. Toki elokuvan pohjalla on jo 

loistava tarina, jolloin kaikki suosio on kirjasta (kirjailijasta) peräisin. Näin tämä yhtälö toimii 

molempiin suuntiin. 

Toinen populaari-ilmiö median vaikutuksen ohella liittyy sarjakirjojen suosioon. Kun kysyin 

kyselylomakkeessani, mistä kirjoista kuudesluokkalaiset pitävät (liite: kysymys 16), suuri osa 

mainituista kirjoista oli sarjakirjoja. Suosituimmat kirjat sekä aiempien että minun tutkimukseni 

mukaan, ovat juuri sarjakirjoja ja monet niistä fantasiakirjoja. Järvi (2008) kertoo Helsingin 

kaupungin kirjastojen lainaustilastoista ja kertoo, että Helsingin kaupunginkirjaston vuoden 2007 

lainaustilastoissa sarjakirjat valloittivat kaikki 52 ensimmäistä sijaa. Kirjasarjat olivat suosittuja 

myös tutkimukseni mukaan, mutta täytyy muistaa, että esimerkiksi koulut lainaavat kirjoja, eivätkä 

oppilaat aina valitse kirjojaan itse. Sarjakirjojen suosio on kuitenkin tilastojen valossa niin 

ylivoimaista, että näin selkeään tulokseen eivät koulut yksinään voi vaikuttaa. Kun vastaajat 

mainitsivat minun tutkimukseni kyselylomakkeessa (liite: kysymys 16) vapaasti suosikkikirjojaan, 

sarjakirjat olivat suosituimpia siitä huolimatta, että vastaajan mainitessa monta saman kirjasarjan 

kirjaa, nämä laskettiin yhdeksi ääneksi. 

Sarjakirjojen suosio perustuu varmasti moneen tekijään, joista avaan muutaman: yksi vaikuttava 

asia on median vaikutus - kun kirjasta tehdään elokuva tai sitä mainostetaan, sen suosio kasvaa. 

Helsingin Sanomien haastattelema Tampereen pääkirjaston lasten- ja nuortenosaston 

kirjastonhoitaja Tuija Mäki näkee kirjojen mainonnan tärkeyden ja sanoo, että Harry Potteria voisi 

verrata aikuisille olemassa oleviin kirjamainoksiiin: ihmiset, jotka eivät tiedä lukemisesta, ovat 

innostuneet (Kaseva 2004). Toinen syy sarjakirjojen suosio on tuttujen ihmisten ja vähemmän 

tuttujen ihmisten vaikutus – kirjan suosio kasvaa, kun ympärillä olevat ihmiset, reaaliympäristössä 

tai internetissä, kehuvat. Kolmas vaikuttava tekijä on se, että tuttuun sarjaan on kiva palata, 

varsinkin jos tarina on jäänyt ”kesken”.  

Luonnollisesti se, että joku lukee vielä toisenkin kirjan tietystä kirjasarjasta, kertoo jo siitä, että 

ensimmäinen kirja on ollut mieluisa. Ja ensimmäisen kirjan hyvät myyntiluvut saavat kustantajan 
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julkaisemaan toisenkin kirjan. Tietyn sarjakirjan suosio perustuu kuitenkin alun perin kirjasarjan 

omaan hyvyyteen, eikä siis siihen, että kirja on osa kirjasarjaa. Tämä ei kuitenkaan takaa, että joku 

tietty yksittäinen, varsin tuntemattoman kirjailijan kirjoittama ja vain muutaman lukijan tuntema 

kirja ei voisi olla yhtä hyvä, kuin tällainen yksittäinen menestynyt kirjasarjan kirja. Ylipäätään 

tietyn kirjan ja taideteoksen ”hyvyyttä” ei tietenkään voi määritellä. Kirjasarjan menestymisen 

syynä ovat ennen kaikkea taitava kirjailija, hyvät kirjat ja niiden onnistuneesti luotu maailma, 

tarina, juoni ja henkilöhahmot, mutta niiden lisäksi kaikkein suosituimpien kirjasarjojen suosiota 

lisäävät myös suuret koneistot – isot kustantamot, rahoittajat ja mainoskampanjat.  

 

4.3.2 Kysymyksiin liittyviä huomioita 

 

Kysymysten erilaisuus 

”11–12-vuotiaista tytöistä vain 2 % tahtoi lukea pojista, 25 % tytöistä ja 73 % molemmista 

(Lehtovaara ja Saarinen 1976). Tämä tilasto on mielenkiintoinen, muttei anna samaa informaatiota 

kuin toisin muotoilemani kysymys. Itse kysyin tutkimuksessani myös sitä, haluavatko lapset lukea 

tytön vai pojan seikkailuja, mutten laittanut vaihtoehdoiksi ”molemmista”, sillä varmasti moni olisi 

valinnut tuon vaihtoehdon siksi, että ”tytöistä”-vaihtoehdon valitseminen sulkisi pois sen, että 

tahtoisi lukea molemmista. 

 

Neljän kertomuksen alkuperä 

 

Kyselylomakkeessa olleet kertomukset (liite: kysymykset 14 ja 19) olivat minun kirjoittamiani. 

Syynä tähän oli se, että tahdoin kirjoitusten olevan samalta kirjoittajalta, etteivät kirjoittajien 

erilaiset taitotasot ja tyylit vaikuttaisi vastaajan mielipiteeseen kirjasta. Toki kirjailijakin voi 

kirjoittaa erilaisilla tyyleillä, ja hänen tyylinsä ja otteensa voivat muuttua ajan kuluessa. Kirjoitin 

tarinat peräkkäin, ja panostin niihin yhtä paljon, eikä yhtäkään tarinaa ole uudelleenkirjoitettu. 

Kysymyksen 19 tehtävänannossa luki näin: alla näytteet neljästä kirjasta. En sanonut lapsille, että 

tarinat ovat ”oikeiden kirjailijoiden kirjoista”, mutta luullakseni he kuvittelivat niin. Tämä oli 

olennaista sen takia, jotta he suhtautuisivat tarinoihin neutraalisti. Jos he olisivat tienneet minun 

kirjoittaneen tarinat, se olisi saattanut vaikuttaa sekä vastaajien ajatuksiin, lukemiseen, että 

keskittymiseen. 
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Monivalinnan monta valintaa 

 

Esimerkiksi kysymyksessä 10 (ks. liite) annoin vastaajien valita enemmän kuin yhden mieluisan 

päähenkilön. Yksi poikavastaaja antoi keskimäärin 1,6 ja yksi tyttövastaaja 1,7 ääntä. Mielestäni 

tällainen menettelytapa oli hyvä, sillä ehdoton ohje ”valitse yksi seuraavista” ei olisi kertonut 

välttämättä, mitkä muut vaihtoehdot ovat mieluisia. Tämän takia annoin monen kysymyksen 

kohdalla valita useamman mieluisan, sillä niinhän se on, että yksi lukija voi lukea monentyyppisiä 

tarinoita ja monen päähenkilön seikkailuja mielellään. Jos lapsi tykkää seikkailukirjoista, 

kauhukirjoista ja saduista, mutta saa vastata kysymykseen vain yhden, ja vastaa vaikkapa 

seikkailukirjat, on väärin olettaa, että hän tykkää nimenomaan ja vain seikkailukirjoista. 

 

Kyselylomake vaikuttaa kyselylomakkeeseen 

Mainitsin kysymyksessä 14 (ks. liite) Japanin, joten se saattoi vaikuttaa Japanin suosioon 

mieluisana tapahtumapaikkana avoimessa kysymyksessä 15, jossa vastaajat kirjoittivat vapaasti 

siitä, millainen olisi mieluisa kirja. Myös kysymys 11 saattoi vaikuttaa kysymyksen 15 

vastauskäyttäytymiseen. Kysymyksessä 11 esiteltiin erilaisia päähenkilövaihtoehtoja, joiden 

näkeminen saattoi vaikuttaa avokysymyksen 15 vastauskäyttäytymiseen. Kysymyksessä 15 

vastaajien oli tarkoitus keksiä päähenkilö ”tyhjästä päästä”, ilman neuvovia esimerkkejä tai 

vaihtoehtoja. Vastaajan pää ei voi kuitenkaan olla koskaan tyhjä, ja kysymyksen 15 vastaamiseen 

on voinut vaikuttaa myös kysymyksessä 11 esitelty lista päähenkilötyypeistä. Toisaalta vastaaja on 

voinut saada ideansa vaikkapa aamupäivällä koulun historiantunnilla, aamulla sanomalehdestä, 

illalla unesta tai edellisiltana televisiosta. Sinänsä tämä kysymys on mahdoton selvittää – emme voi 

tietää mikä vaikuttaa mihin, ja kuinka voimakkaasti. Mielestäni toisessa päähenkilö-kysymyksessä 

oli kuitenkin tärkeää antaa vaihtoehdot, sillä kaikki lapset eivät ole yhtä taitavia ”keksimään”, mutta 

oli myös tärkeää, että toisessa päähenkilö-kysymyksessä annettiin täysi valinnanvapaus. 

 

Runot ja blogit 

Runokirjoja en ottanut tutkimuksessani huomioon erikseen, mutta niitä ei yksikään maininnut 

tehtävässä, jossa sai mainita erilaisia kiinnostavia kirjatyyppejä. Runojen sijaan keskityin 

tutkimuksessa kaunokirjallisuuteen eli proosaan ja tarinamuotoisiin teksteihin. Blogejakaan en 

ottanut huomioon kysymyksissäni erikseen. Ne ovat uudehko ilmiö, ja yksi vastaaja (N=102) 
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mainitsi lukevansa blogeja, kun kysymyksessä 3 (ks. liite) annettiin vapaus mainita, mitä muuta 

vastaaja lukee annettujen vaihtoehtojen lisäksi. Blogit ovat uutta mediaa, ja olisi tärkeää ottaa nekin 

huomioon tulevissa lukemisharrastustutkimuksissa. Tosin tutkimukseni pääkysymys ei liittynyt 

erilaisiin medioihin ja teksteihin, vaikka asiaa kartoitinkin muutamilla kysymyksillä 

kyselylomakkeessa. 

 

Tehtävän 7 vaihtoehtojen valinnat 

Tehtävään 7 (ks. liite) valitsin 13 erilaista vaihtoehtoa. En kysynyt tässäkään kysymyksessä kaikkea 

mahdollista, vaan kartoitin tiettyjä asioita. Jos olisin käyttänyt samoja vaihtoehtoja kaikissa 

kysymyksissä, en olisi voinut saada erilaista informaatiota.  Sarjakuvat eivät olleet tutkimukseni 

pääfokuksessa, mutta sarjakuvat pidin silti listalla, jotta niiden asemasta ja suosiosta saataisiin 

oikeaa kuvaa, kun ympärillä on enemmän ”kilpailijoita” kuin esimerkiksi tehtävässä 17. Tositarinat 

ovat tehtävän 7 listalla ja olivat sekä tytöillä että pojilla noin neljänneksen suosiossa, mutta moni 

muu vaihtoehto on saattanut syödä tositarinoiden ääniä, sillä useissa tositarinoissa on sisällä 

seikkailua ja jännitystä, jotka olivat myös vaihtoehtoina kysymyksessä. Fantasia ei ollut tässä 

kysymyksessä vaihtoehtona, jotta saisin tehtävässä olleiden vaihtoehtojen suhteista enemmän 

informaatiota. Fantasian suosio on kiistämätöntä sekä aiempien tutkimusten, että minun 

tutkimukseni mukaan. Fantasian asemaa kartoittivat kyselyssäni mm. kysymykset 8, 9 ja 16. 

Tositarinoiden lailla myös fantasia sisältää mm. jännitystä ja seikkailua, joten fantasian ainekset voi 

löytää näistäkin vaihtoehdoista.  

Aiempina vuosikymmeninä (mm. Saarinen & Korkiakangas 2009) kyselyissä on kysytty myös 

urheilu- ja sotakirjoista, mutta tässä kysymyksessä 7 en listannut kumpiakaan. Otin sotakirjat 

huomioon tehtävissä 11 ja 19, ja myös tehtävän 15 vastaukset kertoivat sotakirjojen suosiosta. 

Kysymykseen olisi voinut valita loputtoman määrän kirjoja, kuten retkeilykirjat, historialliset kirjat, 

lännenkirjat, harrastuskirjat, lifestyle-kirjat (esim. rullalautailu), yms. Nämä edellä mainitut ovat 

proosamuodossa sisällöstä riippuen esimerkiksi seikkailuja, tositarinoita tai jännitystarinoita. 

Nuortenkirjat on termi, joka on ollut käytössä aiemmissa tutkimuksissa (mm. Saarinen & 

Korkiakangas 2009). Kuitenkin suosikki-genreäkin kartoitin enemmän siltä kannalta, millainen 

kirja on. ”Kirja on nuortenkirja”, ei kerro kirjan sisällöstä tai aiheesta mitään – näen nuortenkirjan 

yleisnimityksenä, sillä nuortenkirjoja voivat olla sekä tietokirjat, fantasiakirjat, kauhukirjat, 

seikkailukirjat ja vaikkapa keittokirjat, kunhan ne on tehty nuoria varten.  
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5 YHTEENVETO 

 

5.1 Tutkimustulosten yhteenveto 

Millaisia kirjoja peruskoulun kuudesluokkalaiset tahtoisivat lukea? Jos käsiteltäisiin vastaajaryhmää 

yhtenä ryhmänä, kuudesluokkalaisten toivekirja olisi seuraavanlainen: Teinityttö matkustaa New 

Yorkiin lomalle miljonääri-setänsä luokse. Hän kohtaa shoppaillessaan nuoren miehen, joka 

osoittautuu rikollisuutta vastaan toimivaksi valtion vakoojaksi. Tyttö joutuu keskelle ongelmia, kun 

vakooja vie hänet jännittäviin tilanteisiin. Tyttö ihastuu vakoojaan, eikä ole varma vakoojan 

tunteista. Yllättäen vakooja joutuu vangiksi, mutta tyttö päättää pelastaa vakoojan paikallisten 

jenginuorten avulla. Kirja olisi jännittävä ja vauhdikas seikkailukirja, jossa olisi mukana huumoria 

ja vähän romantiikkaa. Kirjassa olisi myös fantasiaa, tai ainakin jotain yliluonnollista tai 

mysteeristä. Kirja olisi noin 150-sivuinen ja loppuratkaisu olisi onnellinen ja selkeä, mutta aivan 

kaikki asiat eivät selviäisi lopussa. Kirjassa ei olisi kuvia, mutta kiinnostuneille kirjan lopussa olisi 

kuvia erikseen. Kerronta tapahtuisi kirjakielellä, mutta dialogi olisi kirjoitettu puhekielellä. 

Edellä kuvaamani kirjan ominaisuudet olivat tämän tutkimuksen tulosten mukaiset ja olin 

yhdistellyt kuvaukseen sekä poikien että tyttöjen toiveita. Kirjoja kirjoitetaan paljon, mutta suuri 

osa kirjoista on kohdistettu tai sopivampia tyttö- tai poikalukijoille. Tietyt kirjailijat onnistuvat 

luomaan tarinan, maailman ja henkilöhahmot, jotka kiinnostavat sekä tyttöjä että poikia. Useat 

kirjailijat varmasti haaveilevat tällaisen tarinan luomisesta, mutta harvat siinä onnistuvat. Se, että 

päähenkilönä on sekä tyttöjä että poikia, auttaa varmasti tällaisen haaveen tavoittamisessa. Tällaisia 

tarinoita ovat esimerkiksi omien aikojensa legendat, kuten Harry Potter- ja Viisikko -kirjasarjat. 

Kun tämän tutkimuksen tuloksia tarkastellaan niin, että poikia ja tyttöjä tarkastellaan erikseen, 

havaitaan kuitenkin niin paljon eroja sukupuolten välillä, että saattaa olla helpompaa suunnata kirja 

joko tytöille tai pojille. Kuudesluokkalaiset tytöt toivovat kirjalta jännitystä, seikkailullisuutta ja 

romantiikkaa. Romantiikan suosio tuli ilmi monessa kysymyksessä, ja tässä he erosivat pojista 

selkeästi. Kuudesluokkalaiset pojat pitävät jännityksestä, huumorista ja seikkailusta, ja heidän 

kirjoissaan saa olla myös väkivaltaa. Tytöt eivät pidä väkivallasta niin paljoa kuin pojat. Pojista 70 

% toivoi jonkun kuolevan tarinassa, kun tytöistä näin toivoi 51 %. Suurinta osaa pojista ei tunnu 

haittaavan, jos kirjassa tapahtuu vaarallisia, pelottavia ja väkivaltaisiakin asioita. Tutkimukseni 

mukaan sekä tytöt että pojat toivovat kirjaan jännitystä, mutta pojat toivovat enemmänkin vaaroja, 
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ja tytöt toivovat saavansa jännityksen vähemmän vaarallisesti ja väkivaltaisesti, esimerkiksi 

ihmissuhteiden ja ongelmien kautta. 

Tytöt tahtovat päähenkilöksi teini-ikäisen tytön, tästä he olivat lähes yksimielisiä. Poikien 

mielipäähenkilö on poika, mutta myös nuoren miehen, varsinkin vakoojan tai agentin seikkailut 

ovat kiinnostavia. Tyttöjen mielitarinat sijoittuisivat melko arkisiin ympäristöihin, kuten kotiin ja 

kouluun, mutta he (72 %) toivovat kirjan tapahtumien sijoittuvan ulkomaille, kuten Yhdysvaltoihin. 

Pojat toivovat tapahtumapaikaksi myös Yhdysvaltoja sekä erilaisia kaupunkeja, mutta pojista vain 

niukka enemmistö (55 %) tahtoo kertomuksen sijoittuvan ulkomaille. Tytöistä enemmistö ei tahdo 

lukea kuvakirjoja tai satuja, mutta fantasiaa jo mieluummin. Suosituin kirja- tai kirjasarja on 

tutkimukseen vastanneiden tyttöjen mukaan Twilight-kirjasarja. Kuitenkin realistiseen ympäristöön 

sijoittuva kertomus on fantasiaympäristöön sijoittuvaa kertomusta kiinnostavampi. Suosituin kirja- 

tai kirjasarja poikien mielestä on Harry Potter, ja pojista lähes puolet (48 %) toivoo kirjan 

sijoittuvan fantasiaympäristöön. 

Tytöt eivät tahdo lukea kirjakielistä dialogia, mutta pitävät kirjakielisestä kerronnasta. Myös pojat 

pitävät puhekielisestä dialogista, mutta kerronnan kielestä he eivät ole samaa mieltä tyttöjen kanssa: 

lähes puolet (46 %) pojista haluaisi lukea puhekielistä kerrontaa, kun tytöistä 70 % on kirjakielisen 

kerronnan kannalla. Tytöt (67 %) tahtoo, että kirjassa on vain tekstiä, mutta pojat (72 %) tahtovat 

kirjaan tekstin lisäksi myös kuvia. Pojat toivovat tyttöjä enemmän kirjan olevan lyhyempi ja 

koostuvan monesta lyhyestä kertomuksesta. Sekä tytöt että pojat toivovat kirjan kertomuksen 

päättyvän onnellisesti, mutta siitä, selviävätkö kaikki asiat kirjan lopussa, pojat ja tytöt ovat jonkin 

verran eri mieltä: pojista 28 % ja tytöistä 45 % tahtoisi kirjalla olevan avoimen lopun. 

Tytöt ovat aktiivisempia lukijoita kuin pojat, ja tytöt lukevat kirjoja, koska se on mukavaa. Tyttöjen 

mielestä kirjat ovat kiinnostavampia kuin esimerkiksi sarjakuvat ja aikakauslehdet. Pojat lukevat 

sekä siksi, että se on kivaa, mutta myös siksi, että ei ole muuta tekemistä. Sarjakuvat ovat poikien 

mielestä proosakirjoja kiinnostavampia, mutta proosakirjat ovat kuitenkin aikakauslehtiä ja 

sanomalehtiä ja nettilehtiä kiinnostavampia. Pojat pitävät vitsikirjoista tyttöjä enemmän. 

Myös koulujen välillä on eroa lukukulttuureissa. Kaikkein aktiivisimpia lukijoita ovat 

maaseutukoulun tytöt, kun kaikkein passiivisimpia lukijoita ovat taas keskisuuren kaupungin 

normaalikoulun pojat. Koulujen välisiä eroja tarkastellaan enemmän tutkimuksen luvussa 4.2.3, 

mutta yhteenvetoon nostan kaksi koulua: suuren kaupungin taidepainotteisen keskustakoulun, sekä 

taajamassa sijaitsevan suurehkon maalaiskoulun.  



 
 

82 

Pojat toivovat väkivaltaa tyttöjä enemmän, mutta poikienkin kesken on eroja: suuren kaupungin 

keskustakoulun pojista jokainen toivoo, että joku henkilö kuolisi kertomuksessa, mutta muiden 

koulujen pojista jopa 37 % toivoo, ettei kukaan kuolisi kirjan sivuilla. Suuren kaupungin 

keskustakoulun pojista 58 % valitsi listalta mieluisaksi päähenkilöksi sotilaan, kun vain 18 % 

muiden koulujen poikavastaajista teki näin. Suuren kaupungin lähiökoulun ja keskustakoulun pojat 

seuraisivat muita poikia mieluummin aikuisen miespäähenkilön seikkailuja. 

Myös tytöt ovat lukijoina erilaisia suuren kaupungin kaupunkikoulussa: suuren kaupungin 

keskustakoulun tyttövastaajista 71 % valitsi listalta mieluisaksi päähenkilöksi vaihtoehdon 

miljonääri, kun muiden kolmen koulun tytöistä vain 15 %. Suuren kaupungin keskustakoulun 

tytöistä 50 % pitää enemmän puhekielisestä kuin kirjakielisestä kerronnasta, mutta muiden kolmen 

koulun tytöistä vain 22 % pitää enemmän puhekielisestä kuin kirjakielisestä kerronnasta. 

Kaupunkilaiset tahtovat myös erilaista loppua kirjalle. Suuren kaupungin keskustakoulun tytöistä 71 

% pitää kertomuksen avoimesta lopusta, mutta muiden koulujen tytöistä vain 35 % pitää avoimesta 

lopusta. Suurten kaupunkien koulujen pojista 8 % toivoo, että kertomuksella olisi avoin loppu, 

mutta 45 % kahden muun muun koulun pojista toivoo samaa. 

Suuren kaupungin taidepainotteisen keskustakoulun kirjoja lukevat lapset ovat tutkimukseni 

mukaan tietyissä asioissa erilaisia, kun verrataan muiden seutujen ja koulujen lapsiin. Se, onko 

taidepainotuksella vai koulun tai oppilaiden asuinpaikan sijainnilla suurempi vaikutus eroihin, jää 

toistaiseksi arvoitukseksi – tämän kysymyksen selvittämiseksi tarvittaisiin uusi tutkimus. 

Kaupunkilaisvastaajien lisäksi myös maaseudun vastaajat poikkeavat lukijoina muista.  

Maalaiskoulun tytöt pitävät kuvista, vuoropuhelusta sekä Suomesta tapahtumapaikkana, ja toivovat 

muiden koulujen tyttöjä enemmän jonkun kuolevan kertomuksessa. Maalaiskoulun pojat toivovat 

muiden koulujen poikia enemmän kirjaan kerrontaa suhteessa dialogiin, romanssia ja 

tapahtumapaikaksi Suomea ja realistista ympäristöä. Maalaiskoulun pojat pitävät saduista enemmän 

kuin muut pojat, ja maalaiskoulun tytöt pitävät seikkailukirjoista vähemmän kuin muut tytöt. 

Maalaiskoulun oppilaat lukevat vähemmän nettilehtiä kuin muut, mutta 88 % maalaiskoulun 

tytöistä lukee kirjoja joka päivä, kun muiden koulujen tytöistä kirjoja joka päivä lukee 56 %. 

Kyselyyn vastanneista pojista vain kolme lukee joka päivä – heistä jokainen on maalaiskoulun 

kuudesluokkalainen. 
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5.2 Tutkimuksen herättämiä kysymyksiä 

Tutkimus antaa vastauksia, mutta herättää myös uusia kysymyksiä. Miksi kaupunkilaislapset 

haluavat lukea erilaisia kirjoja kuin maaseudun lapset? Onko näitä eroja myös aikuisten kohdalla? 

Ovatko muidenkin koulujen oppilaat keskenään erilaisia lukijoita, vai vaikuttiko vastauksiin koulun 

sijaintia enemmän luokan oma kulttuuri? Kun kirjoitetaan erilaisia kirjoja tytöille ja pojille, ja eri-

ikäisille lukijoille, pitäisikö kirjoittaa erilaisia kirjoja myös eri alueilla asuville lukijoille? Jokin 

tutkimus voisi ottaa varta vasten tarkasteluun eri alueiden lasten tai nuorten lukemismieltymykset ja 

kirjatoiveet, mutta toinen jatkotutkimuksen arvoinen aihe olisi tutkimukseni kyselylomakkeen 

tiettyjen kysymysten esittäminen laajemmalle vastaajaryhmälle. 

Paljon on kysytty lapsilta ja nuorilta suoraan, haluavatko he lukea jännityskirjoja vai 

seikkailukirjoja. Nämä kysymykset liikkuvat melko yleisellä tasolla, kuten kirjallisuuden eri lajien 

mieluisuutta selvittäessä. Itsekin kyselin tällaisia kysymyksiä, mutta halusin tietyiltä osin mennä 

myös syvemmälle (tekstinäytteet, kirjan lopun onnellisuus jne.) ja tietyiltä osin myös laajentaa 

kysyttäviä asioita (kuten kirjan rakenne, koko, kieli, kuvat jne.).  

Jos joku lukija sanoo pitävänsä kauhukirjallisuudesta, emme voi tietää vielä millaisista 

kauhukirjoista hän pitää. Lukija saattaa tarttua kauhukirjaan kannen tai takakannen perusteella, sen 

perusteella että joku on kehunut kirjaa tai siksi että pitää kauhukirjallisuudesta. Se, lukeeko hän 

kirjan loppuun saakka, pitääkö hän siitä, ja haluaisiko hän lukea myös seuraavan saman kirjailijan 

tai kirjasarjan kirjan, riippuu monesta asiasta. Pelkkä kysymys ”pidätkö kauhukirjallisuudesta” ei 

voi vastata siihen, millaiset kauhukirjat tai kirjat yleensä ovat kiinnostavia. Kirjailija voi kirjoittaa 

joko hyvän tai huonon kauhukirjan tai mitä vain siltä väliltä, ja kirjan hyvyyteen ja 

kiinnostavuuteen vaikuttaa monta erilaista tekijää. Tutkimukseni aloitti näiden muiden tekijöiden 

kartoittamista, mutta niitä kannattaisi tutkia lisää – uskon, että on jo tiedossa, että lapset pitävät 

kirjoissa jännityksestä, huumorista, seikkailusta ja fantasiasta – nämä mieltymykset eivät ole 

muuttuneet fantasian suosion nousua lukuun ottamatta vuosiin, eivätkä ne ehkä tulekaan 

muuttumaan. Seuraavaksi voisi olla aika keskittyä kirjan erilaisiin ominaisuuksiin. 

Tutkimuksen aihe voisi olla se, pitäisikö kirjan muuttua rakenteellisesti pysyäkseen muiden 

ajanvietteiden ja medioiden kehityksessä ja suosiossa mukana. Kirja on vanha keksintö verrattuna 

moniin nykyaikaisiin välineisiin, mutta säilyttänee asemansa – vaikka kirjaa voi lukea nykyään 

kannettavasta puhelimestakin, kirjaa on varmastikin mukavampi lukea kirjasta kuin puhelimesta. 
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Suurempi uhka kirjalle ovat varmasti lyhytjännitteinen viihde. Televisio ja myöhemmin internet 

ovat opettaneet meitä siihen, että asioita, informaatiota ja viihdettä voi saada nopeina, lyhyinä 

annoksina. Pitääkö kirjan vastata tähän kehitykseen, vai tarjota jatkossakin erilainen vaihtoehto 

viihtymiseen ja oppimiseen, joka ei olisi kiinni paikasta ja akun kestosta, ja joka auttaisi esimerkiksi 

rauhoittumaan? 

Puolet tutkimukseeni vastanneista pojista lukisi mieluummin 50-sivun novellia kuin 150-sivun 

romaania. Päivi Heikkilä-Halttunen (2011) pohti samaa asiaa blogissaan Lastenkirjahylly, 

arvioidessaan 12-vuotiaille suunnattua uutta novellikokoelmaa Etsijät:  

Tästäpä sukeutuikin mieleen, että voisiko tällaista mukailtua ns. lilliputtiromaanin 

formaattia kotiuttaa myös nuortenkirjallisuuteen? Eli sivumäärältään ja 

tarinaniskennältään selkeästi rajattu, esim. noin 100 sivuinen nuortenkirja 

sykähdyttävästä aiheesta? Tälle vaativalle ja monien harrastusten kuormittamalle 

kohderyhmälle pitää mielestäni tehdä mahdollisimman houkutteleva ja koukuttava 

kattaus. 

Kuudesluokkalaisten toiveet kirjan suhteen ovat monenkirjavia, mutta toivottavasti tutkimukseni 

voi auttaa niitä kirjailijoita, jotka haluavat suunnata kirjansa kuudesluokkalaisille. Jotta kysymys 

selviäisi kunnolla, olisi tehtävä luonnollisesti tarkempia lisätutkimuksia. Ehkäpä seuraavien 

tutkimusten kannattaisi keskittyä vain tekstinäytteisiin ja siihen, millä perusteilla tietyt 

tekstinäytteet ovat toisia tekstinäytteitä mielenkiintoisempia. Tekstinäytteet voisivat olla sekä 

katkelmia kirjasta, että takakansitekstejä. Myös kirjan erilaisten kansikuvien kiinnostavuutta voisi 

mitata.  

Tekstinäytteiden analysointi on toki vaikeampaa kuin yksinkertaisten yleiskysymysten, kuten 

”pidätkö kauhukirjallisuudesta vai satukirjallisuudesta?”, sillä tekstinäytteen kiinnostavuus koostuu 

hyvin pienistä asioista. Vastaaja voisi perustella valintansa, mutta aina ei vastaajakaan osaa sanoa, 

miksi tietty teksti tai kirja on kiinnostava. Perusteluja kartoittavien kysymysten pitäisi olla erittäin 

tarkkoja, sillä avoimeen kysymykseen ei saa lapsilta vielä kovinkaan monisyistä vastausta. Kysyin 

itsekin perusteluja tekstinäytteiden kiinnostavuudelle, ja vastaukset olivat kyllä informatiivisia, 

mutta vastaukset jäivät monesti pintapuolisiksi. Avokysymyksen tyypillinen vastaus voi olla 

esimerkiksi ”se oli humoristinen ja hyvin kirjoitettu”, mutta vastaus ei kerro, mikä kirjoituksessa oli 

hyvää ja mitkä kohdat olivat humoristisimpia. 

Kuudesluokkalaisen, lasten tai nuorten toiveiden mukaisen kirjan kirjoittaminen on mahdollista, 

mutta haastavaa. Äidinkielen opettaja Jorma Pollari on sanonut, että se kirjailija, joka löytää 

murkkupojan huumorin ytimen ja luo siitä mehukkaasti polveilevan tarinan, ansaitsisi Nobel-
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palkinnon (Korolainen 2001, 247). Pollari on aiheensa asiantuntija ja tietää, ettei poikia ole helppo 

innostaa lukemisesta – tämän takia kiinnostavan kirjan keksijä ansaitsisi suuren palkinnon. Yksi 

asia täytyy kuitenkin ymmärtää, kun puhutaan kuudesluokkalaisen toiveista: kuudesluokkalainen ei 

välttämättä itse osaa kuvailla toiveidensa mukaista unelmakirjaa täydellisesti. Tämä jättää 

kirjailijalle yllätysmahdollisuuden. Uskon, että kirjailija voi kirjoittaa monella tapaa tiettyä 

kuudesluokkalaista miellyttävän ja kiinnostavan kirjan, vaikkei tämä lapsi olisi osannut nimetä 

toiveitaan etukäteen. Toiveiden kertomisen vaikeuden takia (kaikkia maailmoja ei ole vielä edes 

luotu) lukemisharrastuksen tutkijoiden on suunniteltava kysymyksensä viisaudella. 

Tutkimukseni tarkoitus oli selvittää, millaiset kirjat olisivat kiinnostavia. Kirjailija voisi kuulla 

kysymyksen muodossa ”millaisin keinoin kirjoista voisi tehdä kiinnostavampia?”. Vaikka 

tutkimukseni antaisi lisäinformaatiota kirjailijalle, tutkimukseni mukaan karu fakta on kuitenkin se, 

että useinkaan erinomaisen kirjan kirjoittaminen ei pelkästään riitä siihen, että kirjasta tulisi 

suosittu. Tietyn kirjan, ja kirjan sekä lukemisen yleensä, on saavutettava lasten ja nuorten silmissä 

asema kiinnostavana tuotteena ja harrastuksena. Joskus harrastusten ja ajanviettotapojen 

puolustajien välillä kuulee olevan kinaa, mutta mielestäni kirjailijoiden, äidinkielen opettajien ja 

muiden kirjojen puolestapuhujien tehtävä ei ole arvostella muita medioita tai harrastuksia. 

Kiinnostus esimerkiksi elokuvia kohtaan lisää kiinnostusta tarinoihin ja ehkä näin myös kirjoihin, ja 

liikunnan harrastaminen antaa virkeyttä, jonka avulla jaksaa lukea paremmin. Ajanviettotapojen 

välinen riitely on turhaa, mutta muiden ajanvietteiden arvostelemisen sijaan kirjoja voisi kyllä 

kehua. Mainokset ovat eräänlaista kehumista, itse asiassa erittäin suoraa kehumista, sillä harva 

mainos haukkuu tuotettaan. Nykyaikana kaikkia tuotteita ja asioita – myös kirjoja – pitää 

mainostaa, jos haluaa lisätä niiden kiinnostavuutta, suosiota ja myyntiä.  

Tutkimukseni mukaan median, yleisen suosion ja tunnettuuden lisäksi myös ajankohtaiset asiat, 

jotka ovat pidettyjä lasten ja nuorten keskuudessa, voivat lisätä lasten- ja nuortenkirjan 

kiinnostavuutta merkittävästi. Tästä kertoo esimerkiksi tutkimukseni luku 4.3.1.1, jossa kuvaan 

erilaisten tekstinäytteiden mieluisuutta eri koulujen vastaajien keskuudessa. Yksi tekstinäyte sisälsi 

hyvin ajankohtaisen ja humoristisen lausahduksen. Tämä tekstinäyte oli selkeästi mieluisampi 

yhden koulun vastaajien mielestä. He täyttivät kyselylomakkeen ennen muita, silloin kun tekstissä 

mainittu televisiosta tuttu lause oli vielä ajankohtainen ja suosittu. 

Nopeasti ajateltuna ajankohtaisuutta kannattaisi lisätä kirjoissa, mutta onko logiikka niin 

yksinkertainen? Tällaisten aikaan tietyllä tavalla sidottujen lyhytkestoisten trendisanojen, -

hokemien ja -ilmiöiden käyttäminen kirjoissa saattaa olla lyhytnäköistä, jos haluaa kirjallensa 
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pitkäaikaista suosiota. Toisaalta jokainen kirja ja tarina on sidottava tiettyyn aikaan, ellei sitten 

kirjoita kertomusta toiseen todellisuuteen, kuten satu- tai fantasiamaailmaan, joissa on käytössä oma 

ajanlaskunsa tai ei ajanlaskua ollenkaan. Kirjan maailmaa ja kertomusta on miltei mahdotonta 

luoda, jos sitä ei sido mihinkään aikaan. Se, kuinka ajankohtainen kirjan tulisi olla, on visainen 

kysymys, mutta selvää on se, että kirjan, joka on suosittu kuudesluokkalaisen mielestä, on liityttävä 

monilla tavoin kuudesluokkalaisen lapsen elämään.  

Ehkä seuraava kuudesluokkalaisten, lasten tai nuorten lukemisharrastusta käsittelevä tutkimus voisi 

tutkia vielä tarkemmin toiveita kirjan aiheesta. Kysymykset voisivat olla esimerkiksi Sarmavuoren 

(2007) käyttämää kirjaluettelo-tyyppiä, joissa tutkittavalle esitetään kirjan nimiä, joiden perässä 

olisi lyhyt selostus kirjasta. Näistä lyhyistä kuvauksista vastaajan tulisi valita mieluisimmat, tai 

ehkä kirjojen mieluisuutta voisi paremminkin arvioida esimerkiksi asteikolla yhdestä viiteen. Kirjan 

nimi ja kuvaus voisi olla esimerkiksi seuraavan tyylinen: 

 

Kuumeinen kevät – Josban B-poikien salibandyjoukkue kärsii pelaajakadosta. 

Onko pelaajiin tartutettu flunssaa tahallaan? Kuka voisi olla tämän takana? 

Pelaajamenetyksistä huolimatta joukkue etenee playoffeissa pitkälle, mutta pelien 

ohella on ratkaistava merkillisten sairastumisten mysteeri.  

 

Kuumeinen kevät -kirjaa ei ole olemassa, eikä tulekaan olemaan, ellei joku sellaista kirjoita. Mutta 

tällaiset kirjaluettelo-kysymykset, jossa olisi monta erilaista kirjaesimerkkiä peräkkäin, antaisivat 

mielestäni paljon enemmän informaatiota kuin perinteiset kysymykset, jotka selvittävät eri 

kirjallisuuden lajien (sadut, kauhukirjallisuus, seikkailukirjat, nuortenkirjat jne.) mieluisuutta. 

Ainakin informaatio on erilaista, kuten tutkimukseni luku 4.1.1.2 kertoo: pojat eivät välitä 

romantiikasta pätkääkään, kun asiaa kysytään suoraan, mutta kun asiaa selvitettiin epäsuorasti ja 

romantiikka ”piilotettiin” tekstinäytteen sisään, romanttinen vaihtoehto ei ollutkaan poikien 

mielestä vähemmän kiinnostava kuin tyttöjen mielestä.  

 

Tämän tutkimuksen tekstinäytteet olivat itse kehittämiäni, mutta pelkkiin kirjaluetteloihin ja 

tekstinäytteisiin keskittyvän kyselylomakkeen kirjaluetteloissa kannattaisi olla sekä olemassa olevia 

kirjoja, että kyselyä varten räätälöityjä, eri aiheita koskettavia kirja-esimerkkejä. Yhden 

kirjaluettelon ei kannata olla esimerkiksi 50 kirjan mittainen, sillä vastaaja saattaisi väsyä kesken 

vastaamisen. Jos haluaisi kysyä mielipidettä 50 kirjasta, ne pitäisi jakaa tietyin perusteen 

esimerkiksi viiteen kymmenen kirjan ryhmään. Olen lukenut aiempia lukemisharrastustutkimuksia 

ja tehnyt nyt yhden itsekin. Tällä hetkellä ajattelen, että juuri kuvaamani kirjaluettelo-tyyppiset 
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kysymykset antaisivat mielestäni kohtuullisen helposti arvokasta informaatiota, jota esimerkiksi 

kustantamot voisivat käyttää hyödykseen. Vaikein osa tällaisessa tutkimuksessa olisi kirjojen 

kuvausten kirjoittaminen tai kehittäminen. 

 

Palataan jatkotutkimusaiheista vielä tutkimukseni kiteyttävään loppulauseeseen, joka kertoo, 

millainen kirja olisi peruskoulun kuudesluokkalaisen toiveiden mukainen. Yhteenvedon alussa 

kuvasin tällaista kuudesluokkalaisen unelmakirjaa tarkemmin, mutta loppuun esitän myös 

tutkielman otsikosta löytyvän yksinkertaistetun kiteytyksen, joka voisi olla kuudesluokkalaisen 

unelmakirjan nimi: Vakooja ja teinityttö Amerikassa. 
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                      Liite 1(2) 

 

 

Poimintoja kyselylomakkeen kysymyksen 15 vastauksista. Vastaukset ovat muuntelemattomia, 

mutta joihinkin väleihin olen lisännyt pisteitä. Vastaajien puolustukseksi täytyy sanoa se, että 

tutkija oli itse kirjoittanut tehtävänantoon sanan tapahtuma-paikka. 

 

 

 

Pojat: Agentti ja apulainen joka on tunari. Jännitystä ja hauskuutta samaan aikaan. 

Tapahtuma paikka: Alaskan vuoret. 

 

Seppo ja Ismo kuussa. Siellä on hirviö nimeltä ulla jonka he haluaisivat 

vangikseen. 

 

tapahtuma paikka fantasia maailma. päähenkilö Crase, hän elää ihan normaalia 

elämää kunnes jonain päivänä hän löytää erilaisen maailman. 

 

Suomi MM-finaalissa 2012. Päähenkilö Suomen maalivahti. 

 

Koululaiselle ilmoitetaan koulusta hänen saavan jonkun tärkeän tehtävän lähteä 

tutkimaan ruotsalaisen nuorisojengin äkkirikastumista. 

 

pelkkää ammuntaa ja ajoa. 

 

Amerikassa venäjä vs. Amerikka. venäjä valloittaa new yorkin mutta Jenkit saa sen 

takaisin ja jotain jatkoa. 

 

Päähenkilö olisi Martti Nyman Suomen Afganistanin rauhanturvajoukoista. 

Tapahtumapaikka Afganistan. He olisivat piirittämässä Osama Lin Badenin taloa. 
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Tytöt: Päähenkilö nuori nainen, tapahtumapaikka Pariisi tai New York, tapahtuma-aika 

nykyaika / n. 1920-luku ja aiheena vakoilu. 

 

Päähenkilö Robby, joka on ihan normaali 12 vuotias poika, joka asuu Amerikassa. 

Robby piirtää sarjakuvia joissa seikkailee vain superkelmejä. Eräänä päivänä 

kaikki muuttuu, kun Robbyn sarjis hahmot heräävät eloon. Siitä sitten seikkailu 

alkaa. 

 

Päähenkilö olisi joku Lontoossa (tai siellä päin) asuva teinityttö jolle kaverit ovat 

kaikki kaikessa mutta riitojakin tulisi välillä. Tytön isä voisi olla rikas ja äiti ei olisi 

yhteydessä teinityttöönsä. Isän kanssa tulisi ongelmia ja tyttö alkaa tehdä 

pahojaan… 

 

13-vuotias tyttö joka saa uusia ystäviä, mutta joka myös menettäisi niitä. Kirja 

kertoisi koulu- ja vapaa ajan tapahtumista. Kateutta, rakkautta ym. 

 

No kirja voisi kertoa teini-ikäisen tytön elämästä Englannissa jonka ääliö 

vanhemmat eivät ymmärrä mitään ja pojasta johon tyttö olisi ihastunut. 

 

Päähenkilö: Nuori tyttö. tapahtumapaikka voisi olla maalla ja aihe voisi olla 

eläimet. idea voisi olla talvella kiireinen arki eläinten hoidossa. 

 

Kirja voisi minun mielestä kertoa teini-ikäisistä nuorista. Tapahtuma-paikka voisi 

olla Amerikka tai joku muu maa. Nuoret rakastuisivat ja niin edelleen. 

 

Päähenkilö: teinityttö, omistaa hevosen. Tapahtuma-paikka: tytön koti, talli, koulu. 

Aihe: arkipäiväinen elämä, ongelmat ja jotain jännittävää, seikkailu, pieni 

romanssi yms. 
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Vapaa-ajan kirjojen lukeminen ja lukutottumukset, 6 lk                Liite 2(2) 

Ympyröi sopiva vastausvaihtoehto. Voit ympyröidä myös enemmän kuin yhden vaihtoehdon. 

Koko lausetta ei tarvitse ympyröidä, vaan ainoastaan vastauksen kirjainmerkki, esim  d) 

 

0. Sukupuoli 

a) tyttö 

b) poika 

 

1. Kuinka usein luet kirjoja vapaa-ajallasi?  

(koulukirjoja ja kirjoja jotka koulu on antanut luettavaksi, ei lasketa.) 

a) joka päivä 

b) melkein joka päivä 

c) noin kerran viikossa 

d) harvemmin 

e) en lue lainkaan 

 

(Kysymys 2 koskee vain niitä, jotka vastasivat ensimmäiseen kohtaan ”en lue lainkaan”.  

Loput kysymykset koskevat kaikkia vastaajia.) 

2. Miksi et lue kirjoja? 

a) en ole kiinnostunut kirjoista 

b) lukeminen on väsyttävää 

c) lukeminen on työlästä tai hidasta 

d) ei ole aikaa (Mitkä asiat vievät suurimman osan vapaa-ajastasi?) _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

e) joku muu syy,mikä____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

3. Luetko jotain muuta kuin kirjoja? 

a) sarjakuvia 

b) sanomalehtiä (mitä sanomalehdistä)_____________________________________________ 

c) aikakauslehtiä (urheilu, harrastus, eläin, tiede, naisten, nuorten.. jne...) 

d) nettilehtiä 

e) jotain muuta, mitä ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Ne jotka vastasivat kysymykseen 1 ”en lue lainkaan”, voivat vastata kysymyksiin 4-6, mutta vastaten 

kysymyksiin niin, että ajattelee ”kirjoja” -sanan tilalla olevan ”sarjakuvia” tai ”lehtiä”. 

 

4. Missä luet kirjoja? 

a) sängyssä / sohvalla / nojatuolissa 

b) syödessä 

c) vessassa 

d) matkustaessa (esim. autossa tai bussissa) 

e) kirjastossa 

f) jossain muualla, missä? __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Milloin luet kirjoja? 

a) kun olen yksin kotona 

b) ennen nukkumaanmenoa 

c) kun en saa olla tietokoneella 

d) kun minulla on naposteltavaa 

e) kun löydän mielenkiintoisen kirjan 

f) viikonloppuisin 

g) joskus muulloin, milloin __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

6. Miksi luet kirjoja? 

a) se on kivaa 

b) haluan saada lisää tietoa 

c) koska kaverinikin lukevat 

d) joku on suositellut tiettyjä kirjoja 

e) ei ole muuta tekemistä 

f) pääsen kirjan kautta eri maailmaan 

g) jonkun muun syyn takia, minkä: ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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7. Millaisia kirjoja luet/ lukisit mieluiten? (ympyröi max. 5 vaihtoehtoa) 

a) tietokirjallisuutta 

b) satuja 

c) jännitystarinoita 

d) tositarinoita 

e) kauhua 

f) romanttisia tarinoita 

g) vitsikirjoja 

h) seikkailukirjoja 

i) scifiä 

j) kuvitettuja kirjoja 

k) vieraskielisiä kirjoja (millä kielellä: 

_____________________________________

_____________________________________ 

l) aikuisille suunnattuja kirjoja 

m) sarjakuvia 

n) jotain muuta, mitä 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

8. Mitä toivot kirjalta? (Ympyröi toinen vaihtoehdoista) 

Paljon kerrontaa – Paljon vuoropuhelua 

Pelkkää tekstiä – Tekstiä ja kuvia 

Paksu (yli 150-sivuinen) – Ohut (alle 150-sivuinen) 

Tapahtuu realistisessa ympäristössä – Tapahtuu fantasiamaailmassa 

Tapahtuu ulkomailla – Tapahtuu Suomessa 

Sisältää romanssin – Ei romanssia, kiitos 

Joku kuolee – Kukaan ei kuole 

Onnellinen loppu – Surullinen loppu 

Lopussa kaikki ratkeaa – Kaikki ei selviä lopussa 

Jännitystä - Hauskuutta 

Paljon lyhyehköjä juttuja – Yksi pitkä tarina 

50-sivuinen novelli – 150-sivuinen romaani 

 

9. Millaisen päähenkilön seikkailuja haluaisit lukea? 

a) ihmishahmon 

b) eläinhahmon 

c) fantasiahahmon 

d) satuhahmon 

e) supersankarin 

f) jonkun muun, minkä _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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10. Kenen seikkailuja seuraisit mieluiten? 

a) tytön 

b) pojan 

c) nuoren naisen 

d) nuoren miehen 

e) aikuisen naisen 

f) aikuisen miehen

 

11. Millaista ihmispäähenkilöä olisi mukava seurata?  

(lue ensin kaikki vaihtoehdot ja ympyröi sitten kolme kiinnostavinta) 

ritari, sotilas, jenginuori, teinityttö, yksinhuoltajaisä, kuningas, orja, urheilija, vakooja, merimies, 

noita, rikollinen, koululainen, poliisi, hevostyttö, vanki, esiintyjä, myyjä, miljonääri, metsästäjä, 

lastenhoitaja, toimittaja.......................... jos mieleesi tulee jokin muu kiinnostava päähenkilötyyppi, 

kirjoita se tai ne viivalle____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

12. Kirjakieli vai puhekieli  - Millaista kerrontaa luet mieluummin? 

a) Mä olin oottanu sitä jo vartin tai joku sata tuntia. Ihan sama. Mä vaan ootin, koska se oli sanonut 

että tulee, ja mä vaik jäädyin mieluummin kuoliaaks kuin olisin ollut tottelematta. Sillä mä näytin et 

mä välitän siitä. 

b) Olin odottanut häntä jo vartin tai vaikka kuinka kauan. Odotin ja odotin, sillä hän oli sanonut 

tulevansa ja minä olisin vaikka jäätynyt mieluummin kalikaksi kuin olisin ollut tottelematta. 

Odottamalla pakkasessa osoitin välittäväni hänestä. 

 

13. Kirjakieli vai puhekieli – millaisia repliikkejä tahtoisit näistä lukea mieluiten?  

(ympyröi yksi) 

a) Minä näytän sinulle! Tulet vielä katumaan sitä päivää jolloin synnyit! Sinulla ei ole oikeutta 

huutaa minulle tuollaisia rivouksia ja lähteä sen jälkeen karkuun! Tule nulikka takaisin niin 

jutellaan kuin aikuiset. 

b) Mä näytän sulle! Tuut vielä katumaan sitä päivää kun synnyit! Sulla ei oo oikeutta huutaa mulle 

tollasia rivouksia ja lähtee sen jälkeen karkuun! Tuu nulikka takas niin jutellaan kuin aikuiset! 

c) Mä näytän sul! Tuut viä katuu sitä päivää ku synnyit! Sul ei oo oikeutta huutaa mul tollasii 

rivouksii ja lähtee sen jälkee karkuun! Tuu nulikka takas ni jutellaa ku aikuiset! 
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14. Miten tahtoisit tarinan jatkuvan?  

.....Formulatähti Veli P. Massi johtaa F1-sarjaa ja vuorossa on Japanin osakilpailu. Aika-ajojen 

jälkeen lauantai-iltana tapahtuu jotain odottamatonta. Veli P on istumassa iltaa paikallisessa 

sushibaarissa ja kesken kaiken hänen olkaansa koputetaan......Miten tahtoisit tarinan jatkuvan? 

!! ympyröi suosikkivaihtoehtosi kirjain esim b) ja alleviivaa kakkossuosikkisi kirjain esim c) !! 

 

a) Uhkaava vinosilmäinen pukumies pyytää Massia sivummalle ja hänet viedään puoliväksin 

limusiiniin. Pukumiehellä on henkivartijat, kaksi Fuji-vuoren kokoista sumomiestä ilman sitä 

sumomahaa. Autossa on tummennetut lasit ja kun Massi on ajattelemassa huutaa lasin läpi 

ohikulkeville ihmisille ”Apua!”, toinen sumomies vilkaisee alaviistoon silmillään, joiden 

molempien pupillissa taitaa vilahtaa heittotähti. Massia ollaan kuljettamassa läheiseen varastoon, 

rahankiristysaikeissa. 

 

b) ”Minä tarjoan, virman piikkiin!”, kilpailevan tallin kolmoskuski Adriano Sutila letkauttaa ja 

jukeboksista tärähtää käyntiin Wakkaa-wakkaa-leeoo-lee. Sutila huutaa että ”Käytsä täällä usein” ja 

Massi siihen että ”Kerran vuodessa” ja siinäpä Sutilan poika juottaakin illan aikana Massin 

ankaraan humalaan ja seuraavana päivänä Massi on huonovointinen, mutta starttaa kuitenkin. Ilma 

kisapaikalla ei ole sumuinen, mutta Massin silmissä kaikki on hiukan sumuista. Radalla tapahtuu 

tuona päivänä karmiva joukkokolari, jossa Massi on pahasti osallisena. 

 

c) ”Moi. Lähekkö tanssiin?” sileäsäärinen japanilaiskaunotar kysyy toinen polvi tahallaan koukussa. 

”Öö..Emmä...Kisa huomenna..Tai no, voimmä..”, Massi empii-suostuu. 

”Onks sun nimi Emmä? ” 

”Eioo. Eiku siis, Veli, Veli P.” Veli P. lähtee lattialle ja lopulta kisumirri kuiskaa korvaan. ”Jos 

lopetat kisailun, olen sinun, loppuikäsi.” Veli P:n mahaa kouraisee enemmän kuin ennen kauden 

avauskisan starttia ja hän tietää että nyt puhutaan isoista asioista. Veli lähettää tallipäällikölle 

tekstiviestin ”Moro. Kiitti kaikesta. En tuu huomenna”. Veli P ja kaunis Hikuoka karkaavat 

paratiisisaarelle Veli P:n huvilalle, missä formuloiden ininä ja vinkuna ovat vain kaukainen muisto. 

 

d) Tarjoilija ojentaa laskun, Massi juo vesilasinsa loppuun ja menee hotellille katsomaan teksti-

tv:tä. Hän ottaa kylvyn, sillä ei tunnista japanilaisesta teksti-tv:stä edes omaa nimeään. Kylvyssä 

hänen ajolihaksensa rentoutuvat ja aamulla hän on valmis kisaan. Massi saa kuitenkin huonon 

lähdön ja tippuu kuudenneksi, mutta alkaa nousta kohti kärkeä. Lopulta hän lähtee viimeiselle 

kierrokselle Luisha Miltonin perässä ja ainoa mahdollisuus ohitukseen on häikäilemätön töytäisy... 
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Tämän lisäksi voit kertoa, millä tavalla Massin tarina SINUN mielestäsi jatkuisi, tai millä tavalla 

sen tahtoisit jatkuvan: ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

15. Millaisen kirjan haluaisit lukea? (Ajattele, että joku kirjailija kirjoittaisi kirjan sinun ideasi 

pohjalta! Mistä haluaisit kirjailijan kirjoittavan? Keksi oma unelmakirjasi, millainen se olisi? 

Mainitse esim. Päähenkilö, tapahtuma-paikka, aihe ja idea lyhyesti..) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

16. Mainitse nimeltä kirjoja, joista pidät 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

17. Laita suosikkijärjestykseen (numeroi; ykkönen on suosikkisi, kutonen vähiten.) 

sarjakuvat 

kirjat 

sanomalehdet 

aikakauslehdet 

kuvakirjat 

mangat

 

18. Kuulun johonkin kirjakerhoon? Jos, niin mihin?____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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19. VIIMEINEN KYSYMYS  - lukutehtävä 

Minkä kirjan näistä valitsisit? (alla näytteet neljästä kirjasta. Lue ensin tekstinpätkät ja vastaa sen 

jälkeen siihen varatuille riveille, mitä kirjaa alla olevista lukisit mieluiten.) 

 

KEVÄTLUKUKAUSI 

 

Emme uskaltaneet seistä paikoillaan, mitään puhumatta, koska silloin hän olisi huomannut mitä 

yritämme. Seisoimme niin että muka puhuisimme jotain... ”Bilsan ope sitä tätä, Justin Bieber pälä 

pälä..” Emme me oikeasti tarvinneet syytä saada seistä koulun käytävällä, se oli ihan yhtä paljon 

meidän kuin kaikkien muidenkin. Ehkä talonmiehen eniten. Talonmies oli tavallinen mies, sellainen 

mitä kaikki isän ikäiset. Mutta meitä ei paljoa talonmiehet kiinnostaneet, sillä kohta nurkan takaa 

kävelisi Niko. Se ei ollut lentäjän poika, mutta yleensä kun se käveli ohi, tuntui että hävittäjä olisi 

pyyhkäissyt metrin päästä ohi. Hidastettuna, mutta liian nopeasti. Niin kuin elämän hyvät asiat 

yleensäkin. Kun on sisällä hyvässä hetkessä, aika katoaa, mutta kun se hetki päättyy huomaa, että 

aika onkin juossut. Minä toivoin, ettei Niko juoksisi. Mutta toivoin myös, että hän mieluummin 

juoksisi kun ei tulisi ollenkaan. Kello oli jo kahta yli. Eikö se kemianopettaja ymmärrä että 

meilläkin on elämä?  

Yhtäkkiä ovi aukesi. Luokasta valui käytävälle merkityksettömiä muurahaisia, mutta minä odotin 

vain yhtä ilmestystä. Sieltä hän tuli! Kuinka kaikki muut tyypit, ihmiset ja asiat, paikat ja jutut, 

olivat mitättömiä tuon komistuksen rinnalla... Hän lähestyi.. Hän katsoi joko minua tai kelloa. 

Asetuin aina kellon alle, koska tiesin että hän katsoisi sitä kotiin lähtiessään. Ruokailuaikaankin 

minulla oli taktiikka: En mennytkään heti jonoon vaan tutkin ruokalistaa ja kirjoitin viikon 

ruokalistan vihkooni muistiin. Joka päivä. Ikään kuin en tulisi jonain päivänä syömään, sehän oli 

pakollista.  

Niko lähestyi ja pysähtyi kellon alle.  

”Kolme yli”.  

Kukaan ei sanonut ”kolme yli” niinkuin Niko. Miksi hän sen minulle sanoi? Pitäisikö siihen 

vastata? Kuulinko kysymysmerkin?  

”Ei ole”, sanoin paniikissa. 

Niko katsoi minua silmät suurempina kuin yleensä. Eikä mistään ihastuksesta vaan ihmetyksestä. 

”Jaa jaa. Näyttäisi ihan kolme yliltä. Täytyy kai hankkia silmälasit.” 

Jähmetyin taas. Kysyikö hän juuri minua silmälasiostosshoppailutreffeille? Kysyikö hän juuri 

minun mielipidettäni siitä, ovatko hänen kasvonsa täydelliset jo nyt ja varmaan myös silmälasien 
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kanssa? 

”Ei ole. Eikun on. On!! Täydelliset.” 

Nikon silmät suurentuivat entisestään. Ne olivat kuin kaksi maapalloa ja kaikki tuntui avaruudelta ja 

halusin pudota siihen ja kadota mustaan tai minkä väriseen aukkoon tahansa. Seurasin itseäni 

leijumassa ja toivoin että Niko olisi vielä kemianluokassa tai että talonmies painaisi palohälytintä ja 

huomenna Niko ei muistaisi enää typerää kommenttiani vaan ainoastaan hengenvaaran, pirinän ja 

sekamelskan. Kännykässäni minulla olisi ollut palohälyttimen ääni, mutta tuntui että matka 

farkkujeni etutaskuun olisi ollut kilometrin ja että käteni oli sekä puutunut, että lyhyt. Tuntui kuin 

sormeni olisivat alkaneet suoraan olkapäistä. En hallinnut itseäni. 

”Mulla on kännykässä sellainen.” Pelastin hiljaisuuden. Kai. 

”Öö...?” 

”Soittoääni!!” 

”Jaa! Nii joo.” 

Tuntui kuin keskustelumme olisi saanut siivet. Ensimmäistä kertaa Niko oli jäänyt keskustelemaan 

kanssani, ja vieläpä aloittanut keskustelun. Ehkä hän oli viimein kemiantunnilla ymmärtänyt, millä 

asioilla on väliä. Ei jodilla, ei pipetillä, eikä sillä, onko mg mangaanin vai milligramman lyhenne. 

Se ei tuntunut Nikoa tällä hetkellä kiinnostavan, vaikka sillä oli kemiasta kymppi. Nyt Niko näytti 

ymmärtävän, että väliä on vaan rakkaudella ja ihmisillä. Ja joillain koiraroduilla. Hän oli todella 

keskustelemassa minun kanssani! Kaikista maailman ja avaruuden tytöistä! Olin jo kuukauden 

pussannut koko koulun koulukuvaa, jossa oli kaikki luokat. Se kohta missä Niko seisoi ja teki pelle-

ilmeen oli jo suttuinen mutta tein nykyään pusun siksi kuivilla huulilla. Osuihan se pusu välillä 

ympäröiviinkin tyyppeihin, mutta kyllä Niko antaisi anteeksi jos tietäisi. 

 

 

RAUHANTURVATTOMUUS 

 

Yritin maata paikoillani. Olin katsonut tällaisia vain elokuvista, enkä silloin ajatellut että voisin 

joskus olla itse samassa paikassa. Luodit viuhuivat ja kaikkialla paukkui ja savusi ja kuului huutoja 

ja miehet huusivat kuin neidit. Huutoja kuului suomeksi ja ruotsiksi ja myös turkiksi. Suurin osa 

huudoista oli jotain ylikansallista karjuntaa ja parkua. Huutaessa ja nauraessa erimaalaisetkin 

kuulostavat samanlaisilta, kuin veljiltä. Viime vuonna, yksitoista kuukautta sitten, katseltiin 

turkkilaisten kanssa Bayern München – Barcelonaa rantaravintolassa ja oltiin kaikki kuin oltaisiin 

oltu pidempäänkin veljiä. Sen illan minäkin olin suuri Hakan Altintopin fani ja kaikki ravintolan 
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työntekijät olivat sen serkkuja tai tunsivat sen serkun. Yksi heistä kertoi kuinka suomalaiset olivat 

turkkilaisten veljiä ja olimme ennen, kauan sitten, yhtä perhettä. 

  

Tänä aamupäivänä, kun kaikkialla paukkui ja savusi, minua ei olisi haitannut rantaravintolan 

tupakkapöydästä leijuva savu tai se, että kokki ei mahdollisesti pessyt käsiään ennen 

kurkkuviipaleiden pilkkomista. Täällä pilkottiin ihmisiä ja ihmiselämiä, katkottiin niitä kuin kanoja.  

Ennen 1940 luku oli vain kaukainen muisto ja historiantunnin aihe, mutta tänään se olikin yhtäkkiä 

totta. Sota on kuin ukkonen. Jylisee ja jyrähtelee ja pimeys hallitsee, eikä tiedä tarkkaan kuinka 

kaukana ja millä suunnalla vaara on. Eikä ukkonenkaan ole olemassa, vasta kuin se tulee omalle 

taivaalle. On sitä ukkosmyrskyjä ja sotia maailmassa, mutta ne eivät ole olemassa jos ne riehuvat 

vain Bangladeshissa. Sota on vasta olemassa, kun on vaarana, että sinä et enää kohta ole olemassa.    

 

Kaikki tuntui mustavalkoiselta ja epätodelliselta ja kaikkialla oli vain ääntä, enkä tiennyt oliko 

minulla silmät kiinni, auki tai edes tallella. Jokaisen paukkeen jälkeen luulin että käteni lähti irti. 

Ainakin se oli puutunut, sillä makasin niin aloillani kuin osasin ja joku mähötti päälläni. Toinen 

ihminen suojeli minua kuoltuaankin.  

Nyt kuulin turkkilaisten äänet voimakkaammin. Pysy siinä päällä, kuiskasin mielessäni minua 

peittävälle ruumiille, vaikkei se tietenkään ollut liikkumassa mihinkään. Laukausten ääni oli äkkiä 

vähentynyt selvästi. Turkkilaiset olivat jo todella lähellä. Pelkoni alkoi nostaa niskaani ylös ja 

tunsin, kuinka kohosin seisomaan ja minun ruumiini sanoi turkkilaisille ”Hei hei, Hakan Altintop, 

very good player!”. Huh. Olisin idiootti jos nousisin. Voisin tietysti nousta ja sanoa, että 

”Personally, what I think, my brothers, is that Ee Uu is for everybody, everybody brothers!!” 

Pelkäsin enemmän kuin silloin kerran Atlantin yllä lentokoneessa, ja yritin vain pitää järkeni 

kasassa ja pääni maassa. Nyt ei ollut hyvä hetki sanoa mitään, vaikka ilmeisesti jumalat yrittivät 

tunkea päähäni typeriä maailmanrauhaa edistäviä lauseita. Oli joko mahdollisuus tehdä historiaa tai 

sitten jäädä historiaan. En valinnut kumpaakaan, vaan pidätin hengitystä ja tunsin että jokainen 

sisäänhengitys työnsi vatsaani mutaan ja toivoin että vatsa osaisi kaivaa minulle kuoppaa ja siitä 

lähtevää pakotunnelia. 
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HOBBY-HUNTER 

 

Eikö isä jo ymmärtänyt? Hän oli yrittänyt innostuttaa minut kaikista harrastuksista joista hän piti. 

Pilkkiminen. Hetkinen. Istutaan kohmeessa kylmällä pallilla, tuuli puree poskia ja hengitys 

jäädyttää silmäripset toisiinsa kiinni. Välillä nykii ja sitten pitäisi olla ihan tohkeissaan kuinka 

hienolta se tuntuu. Sitten vaihdetaan kuvaa, ”katsopas poika, laitetaan tällainen kiiltävä kuva, tällä 

saat kalaa” ja minun pitää olla innoissani ja näytellä, että uusi alumiinikalankuva motivoi minua 

pilkkimään vielä pitkään, vaikka haluaisin olla kotona peiton alla tai ihan missä vaan. 

Entäpä kitaransoitto? Sormiin sattuu siinäkin ja hermot menee siinäkin. Mikään ei kuulosta 

sellaiselta kuin cd-levyillä. Ainoa ero pilkkimiseen on, että pakkasta ei ole ja nykiminen johtuu vain 

kädenvarsihermojen herpaantumisesta.  

Isä vei minua myös jääkiekkopeleihin, mutta minulle on ihan sama mikä on SaiPa ja montako 

maalia se tekee. Tuulettelen silloin kun isäkin tuulettelee ja aina kun meidän joukkue tekee maalin, 

me noustaan seisomaan ja karjutaan, ja isä katsoo minua silmiin ja silloin minä yritän näyttää 

iloiselta ja me molemmat annetaan läpyjä takana istuville sellaisille vanhoille herroille joilla ei ole 

koskaan popcornia. En tiennyt ennen että vanhatkin herrat osaavat tehdä ylävitosen. 

 

Nyt olin päättänyt marssia isän puheille. Olin keksinyt itselleni harrastuksen, ja minä katsoin jo 

pitkälle tulevaisuuteen. Siinä ei tarvitsisi istua mikään puuhässäkkä kädessä tai palella millään 

järvenjäällä. 

”Keksin itselleni harrastuksen”, tykitin ylpeänä! 

Isä ei sanonut mitään.  

Aloin tajuta, ettei minun ehkä kannattanutkaan olla ylpeä uudesta ideastani. Yleensä ideani ovat 

kuulemma vain pöljiä päähänpistoja ja ehkäpä jos isä kuulisi tämän, pöljistä pöljimmän, hän 

saattaisi menettää malttinsa tai jättää allekirjoittamatta. Päätin, etten paljastakaan isälle 

harrastustani. 

”Tosson tommonen”, ojensin lapun isälle. 

”Mikä tämä on?” 

”Osallistumiskaavake. Sun pitää vaan allekirjoittaa.” 

Isä vilkuili paksujen kulmakarvojensa alta paperia. Isän kulmakarvat olivat naapuruston isoimmat ja 

tässä valaistuksessa ne näyttivät kuin pika-autopesun suurilta harjoilta, jotka kohta lähtisivät 

pyörimään, jos hän vain huomaisi mitä kaavake koskee. 

”Se on sellainen esitys. Semmoinen kiva hyvä esitys. Koulujuttuja ja sellattia. Se pitää allekirjoittaa 
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tohon..tohonnoi...”, osoitin allekirjoitus–kohtaa ja yritin ranteellani peittää Tanssiopiston logon. 

”Pistä se kätesi nyt pois, en näe kirjoittaa”. 

Tuomion hetki oli koittanut. Jos isä huomaisi Tanssiopiston logon, viima puhaltaisi kovempaa ja 

kylmemmin kuin koskaan järven jäällä. Olin jähmettynyt kuin pilkkimies ja kurkkuni alkoi muuttua 

pökkelöksi kuin kitaran kaula. 

 

LUOKKARETKELLÄ 

 

Heräsin mennäkseni vessaan. Ulkovessaan oli ärsyttävä mennä. Vaikka matka oli vain 

parikymmentä metriä ja menin sen yleensä juosten, se oli typerä ylimääräinen suoritus. Olisin 

halunnut pitää itseni makuupussin lämmössä ja jatkaa uniani, vaikken tiedä olinko edes vielä ehkä 

nukahtanutkaan. Kello oli jotain yksi, ja tuntui että muut olisivat olleet unessa. Siltä se kuulosti. 

Eikä oikein mitään nähnyt kun oli pimeää ja olin yläsängyssä. Ikkunan tietysti näki ja siitä tulevan 

valon joka valaisi ainakin takaseinän taulua jossa oli kuva myrskyisältä mereltä ja vähän se valaisi 

myös keittiön pöytää. Vaikkei tässä metsätuvassa mitään keittiötä ollut paitsi kai joku hana mutta 

sitä eivät lapset saaneet käyttää, kun se on mennyt kuulemma joskus jäähän jonkun takia ja siitä tuli 

iso lasku.  

 

Minun sisäinen putkijärjestelmäni alkoi pettää, enkä voinut jäädä pussiin enää, ettei tulisi 

suurvuotoa. Ei olisi mitään nolompaa kuin herätä siihen, että patja olisi märkä. Vaikka sen sanoisi 

leirikoulun vetäjille kuinka hiljaa, niin he nyökkäilisivät ja sipisisivät niin suurin elein, että kaikki 

muut saisivat taatusti tietää siitä. Sitten kaikki kuiskisivat keskenään ja katsoisivat minua ja kukaan 

ei puhuisi minulle normaalisti. Ehkä kannattaisi aina pitää sitruunamehu-juomapulloa sängyssä ja 

vahingon sattuessa kaataa mehut sänkyyn, ja ihmetellä että ”Harmi, taisi jäädä korkki auki!”. 

Nyt oli kuitenkin mentävä, ei ollut mehupulloja mukana.  

 

Aloin avata pussin vetoketjua ja kömmin pystyyn, sen mitä mahduin, kun pirtin katto oli jo 

vastassa. Tartuin sängynlaidasta kiinni ja laitoin ensimmäisen jalan sängynportaalle. Katsoin muita 

ja he kyllä nukkuivat. Vielä tunti sitten näin kaikki ja juteltiin, mutta nyt en edes tunnistanut missä 

kukin nukkui. Olisi ollut hauskaa, että joku toinenkin olisi vielä ollut vessareissun tarpeessa ja 

lähtenyt mukaan.  

Katsoin ulkovessaa ikkunasta ja siellä se oli. Valkoisen hangen takana, ovi kiinni. Miksi join illalla 

vielä kolmannenkin kupin kaakaota? Pistin saappaat jalkaan ja takin ylle, mutta yöhousut saivat 
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kelvata. Avasin oven hiljaa, kävelin portaat alas ja aloin juosta. Juoksin valmiita kengänjälkiä 

pitkin, avasin oven, ja pistin sen lukkoon.  

 

Huh. Usain Boltillakin olisi mennyt kauemmin. Se ei pärjää hangessa. Nyt sitten pissat. 

Suoriuduttuani yllättävän lyhyestä tarpeestani ajattelin varmuudeksi kurkata ulkovessan 

laudanraosta ennen kuin lähden vessasta. Pimeässä halusin olla varma kaikesta. Yhtäkkiä näin 

jotain. Talon kulmalla.....Tarkensin katsettani............Joku hahmo....... Hän katsoi minuun päin ja oli 

vain aivan paikoillaan. ”Äh, puhelimeni jäi torppaan”, ajattelin. Ehkä hän oli joku ohjaajista? Mutta 

mökki oli aivan pimeä. Eikö kulkuvalo ollut vielä äsken päällä? Jähmetyin. Vilkaisin lattialla olevia 

Nakke Nakuttajia, mutta normaalisti veikeä sarjakuvalehti ei nyt auttanut. Kun katsoin taas 

laudanreiästä, en nähnyt hetkeen mitään, mutta sitten huomasin... 

 

 

 

19. Haluaisin lukea näistä vaihtoehdoista seuraavaa kirjaa 

(numeroi: suosikkikirjasi kohdalle 1, toiseksi kiinnostavimpaan 2, jne.) 

       Kevätlukukausi – tarina 15- vuotiaan tytön maailmasta ja hänen mielenmyllerryksistään 

       Rauhanturvattomuus – Vuosi 2017, Turkki yrittää EU:hun väkivalloin 

       Hobby Hunter – Petrus etsii sopivaa harrastusta ja kokeilee mm. tanssia, runoutta, krooliuintia 

sekä matonkudontaa mummoryhmässä.  

       Luokkaretkellä – Leirikoulu metsämajalla muuttuu omituiseksi ja pelottavaksi 

 

Perustele valintasi. Miksi kyseinen tekstinpätkä oli mielestäsi kiinnostavin?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

 

 


