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ABSTRACT 

Voipio, Myry 
Collision of Emancipation and Didacticism. The Development of Finnish Girls’ Literature 1889–
2011 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2015, 101 p. 
(Jyväskylä Studies in Humanities  
ISSN 1459-4323; 263 (nid.) ISSN 1459-4331; 263 (PDF)) 
ISBN 978-951-39-6365-1 (nid.) 
ISBN 978-951-39-6366-8 (PDF) 
 
This doctoral dissertation examines the development of Finnish girls’ literature between 1889 
and 2011. The thesis investigates how the collision of didacticism and emancipation is con-
structed in Finnish girls’ literature. The main questions concern the representation of girls; the 
negotiation processes of girls; the following and challenging of normative roles and ideals; and 
the changes occurring in the possibilities and choices of girls. This dissertation examines where 
the borders of didacticism and emancipation are drawn in girls’ literature through an analysis 
of the following works: I utvecklingstid (‘In the Time of Development’ 1889) by Toini Topelius; 
Auringon noustessa (‘At Sunrise’ 1898) by Tekla Roschier; Helvi (1900) by Hilja Haahti; Eeva Aar-
nio (1901) by Immi Hellén; Iris rukka (‘Poor Iris’ 1916) and Kaarinan kesäloma (‘Kaarina’s Summer 
Vacation’ 1918) by Anni Swan; Eevan luokka (‘Eeva’s Class’ 1917), Vähän enemmän Eevasta (‘A 
Little More About Eeva’ 1918) and Hyvästi, Eeva! (‘Goodbye, Eeva!’ 1923) by Kersti Bergroth; 
Seljan tytöt (‘Selja’s Girls’ 1955) by Rauha S. Virtanen; Tiina (1956) by Anni Polva; Priska (1959) 
by Merja Otava; Meidän linna (’Our Castle’ 1968) by Aila Meriluoto; Huhtikuun puutarha (‘The 
April Garden’ 2003) by Leena Leskinen; Amsterdam, Anne F. ja minä (‘Amsterdam, Anne F. and I’ 
2008) by Terhi Rannela; Emma Gloria med lust och fägring stor (‘Emma Gloria with Feel and Beau-
ty’ 2011) by Henrika Andersson; and valoa valoa valoa (‘light light light’ 2011) by Vilja-Tuulia 
Huotarinen. The theoretical and methodological basis of the dissertation lie in the traditions of 
feminist girls’ and women’s literature studies; children’s and youth literature studies; social, 
historical and sociological gender and youth studies; and interdisciplinary girlhood studies. The 
method of contextual close reading is utilised in the analysis of the novels while earlier research 
on Finnish girls and women form the contexts. Post-structuralism and postmodern approaches 
pierce the theoretical and methodological frame. The dissertation argues that the collision of the 
popular and the pedagogical, of the didactic and the emancipatory, found in girls’ literature 
also reaches the institutional levels of society. The questions regarding girls, reading, and popu-
lar literature state the structures of gender, power, and control encapsulated in the discourse of 
worry about girls. The study introduces new concepts to girls’ literature studies: developmental 
end(ing) (kehitysloppu), forth-writing/scripting strategy (esiinkirjoittamisen/käsikirjoittamisen strate-
gia), girl-text and/or girltextuality (tyttöteksti ja/tai tyttötekstuaalisuus), girl-specificity (tyttö-
erityisyys) and the three genreline (genre-knots) model (kolmen lajilangan/solmun malli). This disser-
tation claims that girls’ literature reveals the societally produced gendered ideals, norms and 
impressions as well as power relations and interfaces that are at play in the depiction of girls. 
The study understands Finnish girls’ literature to generally follow international developments, 
stating that the typical themes, features and formulaic boundaries can cross national borders. 
However, it also suggests that Finnish girls’ literature contains an emancipatory grip, trans-
cending and widening the boundaries depicted in international girls’ literature. The negotiation 
process between the popular and the pedagogical intertwines with the collision of emancipation 
and didactics, and in this way girls’ literature constantly negotiates at the interfaces of the 
popular and the pedagogical. 
 
Keywords: Finnish girls’ literature, emancipation, gender, ideals, norms, feminism, girlhood 
studies, society 



 
 
Author’s address Myry Voipio  

  Department of Art and Culture Studies 
  University of Jyväskylä, Finland 

  myry.voipio@gmail.com 
 
 
Supervisors Professor Sanna Karkulehto  
  Department of Art and Culture Studies 
  University of Jyväskylä, Finland 
   

Professor Päivi Lappalainen 
Department of History, Culture and Arts Studies 
University of Turku, Finland 

 
 
Reviewers  PhD, Docent, University Lecturer Kukku Melkas 

Department of History, Culture and Arts Studies 
University of Turku, Finland 

 
  PhD, Docent Päivi Heikkilä-Halttunen 

University of Tampere, Finland 
 
 
Opponent  PhD, Docent, University Lecturer Kukku Melkas 

Department of History, Culture and Arts Studies 
University of Turku, Finland 

 
 



 
 
ESIPUHE 

Rakas väitöskirja!                   20.10.2015 
 
 
Sinä alat nyt olla valmis. Tai ainakin siinä määrin kuin mikään tutkimustyö 
koskaan on. Äiti sanoo, ettei juuri kukaan lue väitöskirjasta kuin kiitokset, min-
kä vuoksi koitan kirjoittaa kiitoksista sinun parhaan osuutesi. Äidit ovat ikävän 
usein oikeassa, varsinkin silloin, kun sattuvat olemaan vielä lisäksi professoreja. 

Aloitin sinut neljä, viisi vuotta sitten lukemalla määrättömät määrät tyttö-
kirjoja (katso kuva!). 

 

 
 
Sinua ei olisi olemassa näin mukavassa muodossa ilman ohjaajaani professori 
Sanna Karkulehtoa. Sanna on paras! Tyypillisesti ohjaustuokiomme on mennyt 
suunnilleen näin: 
Sanna: Hei! Otatko kahvia? 
Minä: Joo! 
Sanna: Nyt on vain näitä keksejä…  
Minä (jalomielisesti): Keksit ovat hyviä. 
Samalla kun kahvilusikat kilisivät, kävimme läpi kulloistakin tekstiosuuttasi. 
Sanna kannusti minua tekemään sinusta artikkelimuotoisen, vaikka sinussa 
olisi ollut ainesta varsinaiseen suomalaisen tyttökirjallisuuden ensyklopediaan. 
(Kenties juuri siksi hän niin tekikin. Ovelaa ennakointia.)  

Valtava kiitos kuuluu tietysti myös toiselle ohjaajalleni, professori Päivi 
Lappalaiselle, joka jakaa intohimoisen kiinnostukseni tyttökirjoihin ja tietää 
niistä ihan VILLISTI. Päivin puoleen olen aina voinut kääntyä ollessani häm-
mentynyt jostakin tyttökirjoihin liittyvästä asiasta (lue: kun olet ollut kenkku). 

Kun aikanaan aloitin gradun, nimenomaan tyttökirjatutkimuksen pariin 
minua kannusti nyk. emeritaprofessori Liisi Huhtala, mistä sinä saat olla hyvin 
kiitollinen.  
 

 

Huom.! Sekä Liisi että minä ar-
vostamme lasten- ja nuortenkir-
jallisuuden lisäksi kovasti käsi-
laukkuja. Ne ovat parhaimmil-
laan paitsi kauniita, myös käy-
tännöllisiä, koska niissä voi kul-
jettaa esimerkiksi tyttökirjoja 
paikasta toiseen. 

Ensimmäinen tutkimussuunnitelma-
ni, tuolloin vielä Oulun yliopistossa, 
oli rakenteeltaan aika lailla erilainen 
kuin se, millainen olet tänään valmis-
tuessasi Jyväskylän yliopistosta: olet 
artikkelimuotoinen, suomen- ja eng-
lanninkielinen. 



 
 

Näin tutkimustyön loppuvaiheessa sinun valmistumiseesi ja lopulliseen 
muotoosi on vaikuttanut mahtava vastaväittäjäni, FT, dosentti ja yliopistonleh-
tori Kukku Melkas. Kukku on älyttömän hyvä ja mietin, että ostan hänelle kii-
toslahjaksi huulipunan, mutta en ole osannut vielä päättää oikeaa sävyä. Kiitos 
myös aina yhtä asiantuntevalle lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkijalle, FT, 
dosentti Päivi Heikkilä-Halttuselle, joka oli toinen esitarkastajani. Heidän 
kommenttiensa ansiosta sinusta tuli vielä parempi. Hurraa! Sen kunniaksi tar-
joan heille ainakin leipäkeittoa (ks. Seljan tytöt) ja jäätelöpyramidin (ks. Kaarinan 
kesäloma). 

Tässä maailmassa on niin, että tutkimus ei olisi mahdollista ilman rahoi-
tusta. Kiitän kaikkia apurahanmyöntäjiä, jotka ovat tehneet päätoimisesta tut-
kimisesta mahdollista: kiitos Suomalainen Konkordia-liitto ry, Oulun yliopiston 
Tieteen rahasto, Pohjois-Pohjanmaan kulttuurirahasto, Emil Aaltosen Säätiö, 
Koneen Säätiö ja Jyväskylän yliopiston humanistinen tiedekunta. 
 

 
 
Kokoonnuimme hankkeen parissa tosi monta kertaa Jyväskylässä. Yövyimme 
aina kaikki Sannan yksiössä yliopiston lähellä, paitsi Leena-Maija, joka yöpyi 
New Yorkissa, koska asuu siellä. Tutkimusryhmässämme minusta on aina sil-
loin tällöin tuntunut, että tyttökirjatutkimus on iloisempaa kuin moni muu. 
ESIMERKKI: 
Satu: Tutkin nyt lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kuvauksia Maria Peuran 
romaanissa. 
Aino-Kaisa: Teen artikkelia Battlestar Galactican ihmisistä, cyloneista, sukupuo-
lesta ja väkivallasta. 
Sanna: Sain juuri valmiiksi seksuaalista hyväksikäyttöä ja väkivaltaa nykykirjal-
lisuudessa käsittelevän tekstin. 
Minä: Muistatteko, kun Tapaamme Seljalla -teoksessa on se kohtaus, jossa Kris 
oikaisee pientä panamahattuaan, eikä anna Jerryn suudella? 

 

 

Tutkimustyö on paikoin aika yksinäistä. Siellä sitä 
kykkii (kuten Margarita ja Virva) omassa huoneessaan, 
lukee, ajattelee ja oikein hyvänä päivänä saa jotain kir-
joitettua. Siksi onkin hyvä, että on olemassa tutkimus-
hankkeita ja kollegoja. Osa sinusta on rahoitettu hank-
keessa (Abusive Sexuality and Sexual Violence in Contem-
porary Culture, 2012–2014), jossa olivat mukana mainiot 
Leena-Maija Rossi, Satu Koho ja Aino-Kaisa Koistinen, 
sekä tietysti Sanna. 

Tosin kukaan muu ei joutunut 
lukemaan Helviä niin monta ker-
taa kuin minä, mikä kyllä mie-
lestäni kompensoi aika paljon 
tätä kokonaisuutta. Manne-
serkun kuolinkohtaus on nimit-
täin joka kerta kaamean surulli-
nen.  



 
 

Tärkeää kollegiaalista tukea kirjoittamiseesi olen saanut tyttökirja- ja tyttö-
tutkijaystäviltäni. Heta Mularin, Bodil Formarkin, Aino Tormulaisen ja Sara 
Kokkosen kanssa olen voinut keskustella – sekä Kluuvin Fasulla että Skypessä – 
niin teoreettisista, hypoteettisista ja konkreettisista ongelmista kuin saanut pa-
lautetta artikkeleista niiden kirjoitusvaiheessa. Eri hyvä! 
 

 
 

 
Koska sinut on osittain kirjoitettu englanniksi, muotosi on velkaa erinomaiselle 
ja tehokkaalle Markku Nivalaiselle. Ensimmäisen artikkelisi viimeistelyproses-
sissa auttoi myös Girlhood Studies -lehden Ann Smith – Ann, your great e-mails 
make me glad every time I read them! Muusta vertaistuesta, ideoista, vinkeistä 
ja keskusteluista, jotka ovat nostaneet tasoasi, kiitän professori Claudia Mitchel-
liä, Mia Österlundia, Janina Orlovia, Karl Grünniä, Seija-Leena Nevala-Nurmea, 
Lotta Palmgrenia, Marleena Mustolaa, Tanja Konttista, Kaisa Ahvenjärveä, lu-
kuisia tutkimusseminaarilaisia Oulussa ja Jyväskylässä, sekä Taiteiden kulttuu-
rintutkimuksen laitoksen henkilökuntaa.  

Aivan tarkasti ottaen sinua ei ylipäätään olisi olemassa, jos ei olisi sitä 
ikimuistettavaa aineistoa, jota olen tutkinut.  
 

 
 
 
 

Kiitos siis kaikille suomalai-
sille tyttökirjailijoille, jotka 
olette kirjoittaneet tyttöjen 
elämästä ja mahdollisuuksis-
ta. Vanhimpia teoksia puoles-
taan en olisi saanut luettavak-
si ilman Suomen kirjastolai-
tosta ja sen henkilökuntaa. 
Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran kirjasto, Kansallis-
kirjasto, Oulun kaupungin-
kirjasto ja yliopiston kirjasto – 
kiitos, että säilytätte ja kunni-
oitatte vanhoja, keski-ikäisiä 
ja nuoria tyttökirjoja ja lai-
naatte niitä, vaikka ne olisivat 
jo 110-vuotiaita. 

 

Ett särskilt tack till Bodil och Jenny 
som hjälpte mig då jag var i Umeå i 
förra året d.v.s. november 2014. 
Kanske skulle jag inte ha överlevt 
utom er. Tusen tack också till profes-
sorn Annelie Bränström Öhman och 
hela personalen vid Kultur- och me-
dievetenskapliga fakulteten vid 
Umeå Universitetet! 



 
 

Käytännössä lähes kaikki sinuun liittyvät ongelmat ratkaistiin lenkillä koi-
ran kanssa (kiitos Hauva 1997–2014). Ystäviä ja lähiomaisia olen sinun kirjoit-
tamisesi aikana ilahduttanut kertomalla esimerkiksi I utvecklingstidin Hannan 
suhtautumisesta korsettiin (ei suosittele) ja flirttailuun (paheksuva), tytöistä ja 
koulutuspolemiikista sekä ylipäätään sinuun liittyvistä asioista. He ovat suh-
tautuneet sinuun ymmärtäväisesti. 

 
Kiitos kummitätini Päde! Kiitos Atte, Anna ja Matti! Kiitos äiti, Valtteri, Löytö-
lapsi ja jengi! Mikäli kiitokset välittyvät edesmenneille, Mummu ja Tata ovat 
varmasti tyytyväisiä. Erityisestä kärsivällisyydestä kiitän äitiä ja Valtteria. Lu-
paan, etten tee toista väitöskirjaa. 
 
Sinusta tuli aika hyvä! 
 
Oulussa 20.10.2015 
 
Sinun, 
Myry 
 
JK. Toivottavasti  h u r m a a v a  kantesi houkuttelee lukijoita. Kiitos siitä kuu-
luu ystävälleni, supertaitavalle Anna Vuoriselle! 
 
JJK. Sinun onneksesi minulla on ollut ikioma akateeminen haltijakummi: sellai-
nen silmälasipäinen, harmaahiuksinen, ystävällisesti hymyilevä, salaperäisesti 
työhuoneeseen ilmestyvä ja sieltä katoava. Näin lopuksi jaan sinun kaikille luki-
joillesi akateemisen haltijakummini viisauden: ”Muista syödä joka päivä suk-
laata. Se tekee hyvää aivoille.” 
 
 

Kiitos Ilari sekä Ilona 
ja Risto! 

Kiitos Sara, Julien, 
Anna H., Elina, 
Pekka, Harri, Ar-
ja, Tanja ja Kak-
kuseura! 



 
 
LIST OF ORIGINAL ARTICLES 

 
I  Emancipation and Nationalism. Early Finnish Girls’ Literature. Käsikirjoi-

tus vertaisarvioinnissa. Ennen julkaisemista pyydettävissä tekijältä.
 
II  Vilkkaita luonnonlapsia ja yhteiskoulun tovereita. Suomalaisen tyttökirjal-

lisuuden kehitys 1910-luvulla. Nuorisotutkimus 33, 2 (2015), 3–16. 
 
III  Pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia. Sukupuolen ja kasvamisen 

kuvaukset 1950–1960-lukujen kotimaisessa tyttökirjallisuudessa. Teokses-
sa Lastenkirja. Nyt (2014, toim. Marleena Mustola), 193–216. 

 
IV  Light, Love and Desire. The New Wave of Finnish Girls’ Literature. Girl-

hood Studies 6, no. 2 (2013), 119–135. 



 
 
SISÄLLYS 

ABSTRACT 
ESIPUHE 
LIST OF ORIGINAL ARTICLES 

 

1 TYTÖT EMANSIPAATION JA OHJAILUN RISTIVEDOSSA .................... 14 
1.1 Tutkimuksen lähtökohdat ....................................................................... 14 
1.2 Tutkimusaineisto ...................................................................................... 19 
1.3 Tavoitteet ja aiempi tutkimus ................................................................. 25 

2 TYTTÖKIRJALLISUUS JA YHTEISKUNTA .................................................. 31 
2.1 Mikä on tyttökirja? .................................................................................... 31 
2.2 Tyttökirjallisuus ja yhteiskunta .............................................................. 42 
2.3 Tyttökirjallisuus Suomessa ...................................................................... 50 

3 TEOREETTINEN JA METODOLOGINEN KEHYS ...................................... 56 
3.1 Tyttö, sukupuoli, valta, seksuaalisuus ja subjektius ............................ 56 
3.2 Tyttökirjallisuudentutkimuksen monitieteinen feministinen kehys . 60 

4 ARTIKKELITIIVISTELMÄT ............................................................................. 64 
4.1 Valtaistamisen ja kansallisen projekti(t): Artikkeli I ............................ 65 
4.2 Kepeämmin tytöistä: Artikkeli II ............................................................ 67 
4.3 Sukupuoli ja kasvaminen: Artikkeli III ................................................. 68 
4.4 Oikeus itseen – uuden aallon tyttökirjallisuus: Artikkeli IV .............. 70 

5 TYTTÖ, IHMINEN, SUBJEKTI: LOPUKSI ..................................................... 72 

SUMMARY ................................................................................................................... 77 

LÄHTEET ..................................................................................................................... 85 

ALKUPERÄISSITAATIT ............................................................................................ 98 
 

ORIGINAL ARTICLES 
  
 



1 TYTÖT EMANSIPAATION JA OHJAILUN RISTI-
VEDOSSA 

Raska flickor! Lifvet är så stort och rikt och världen så skön. Njut dem, men ej 
med förbundna ögon. Att älska, tro, hoppas – och arbeta med modiga hjertan, – 
se der eder uppgift! 
(Topelius 1889, I utvecklingstid. En berättelse om flickor. Esipuhe Till mina flickor, 
xi–xii.) 

1.1 Tutkimuksen lähtökohdat 

Toini Topelius (1889, xi–xii) pohtii tyttökirjansa I utvecklingstidin esipuheessa 
(”Tytöilleni”) vuonna 1889 tyttöjä, elämää, vastuuta ja iloa. Mitä ajattelee tyttö, 
kun hän ”seisoo nuoruuden kynnyksellä, täynnä kaipuuta sulkea syliinsä tun-
tematon tulevaisuus?” Voiko kirjailija koskaan vangita ”nuorta tytönsydäntä” 
ja tämän tuntemuksia kirjan sivuille? (Topelius 1889, xi–xii.)1 Topelius liittää 
tyttöikään, tyttöihin itseensä ja heidän tulevaisuuteensa, ilon ja vastuun: hän 
kehottaa tyttöjä nauttimaan suuresta ja rikkaasta elämästä ja kauniista maail-
masta, mutta ei sidotuin silmin. Tyttöjen tehtäväksi elämässä ja maailmassa To-
pelius määrittää rakastamisen, uskomisen, toivomisen ja työn teon rohkein sy-
dämin. Näin kirjoittaessaan Topelius kiteyttää monta tyttökirjallisuuteen niin 
Suomessa kuin kansainvälisesti liittyvää kysymyksenasettelua, jotka ovat sitten 
I utvecklingstidin julkaisun säännöllisesti nousseet esiin tyttökirjoissa, kirjailijoi-
den omissa puheenvuoroissa, kirjallisuuskritiikeissä, yleisessä lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuskeskustelussa sekä tutkimuksessa. Topeliuksen saatesanat myös 
osoittavat ohjailun ja emansipaation ristivedon ilmenevän suomalaisen tyttökir-
jallisuuden tuotannollis-intentionaalisella tasolla alusta asti. 

                                                 
1 Oma käännökseni. Topeliuksen teos on suomennettu vuonna 1890 (suomentanut 

Elisabeth Stenius), mutta ei istu tähän yhteyteen. 
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Kysymykset korkeakirjallisesta ja viihteellisestä, vakavasävyisestä ja ro-
manttisesta, tyttöjen ohjailusta ja emansipaatiosta, ovat sitoutuneet lasten- ja 
nuortenkirjallisuuteen, naisten romanttiseen viihdekirjallisuuteen sekä tyttö-
kulttuureihin. Näihin yhteyksiin myös tyttökirjallisuus kiinnittyy ja kiinnite-
tään. (Esim. Koivunen 1992; Westin 1994a; Clark 2000; Hakala 2006; Klintrup 
2011; Reid-Walsh & Bratt 2011; Melkas 2013.) Tyttökirjallisuus heijastelee juuri 
niitä yhteiskunnallisia muutoksia, jotka liittyvät naisten toimijuuden ja subjek-
tiuden kehitykseen modernismin kynnykseltä sen jälkeiseen aikaan. Edelleen 
tyttökirjallisuus on käsitellyt tyttöjen subjektiutta, valtaa, sukupuolta, toimijuut-
ta ja seksuaalisuutta, paljastaen samalla yhteiskunnan ja kulttuurin normatiivi-
sia, tyttöjä määritteleviä rakenteita (vrt. Younger 2009, xiii). Tyttökirjallisuuden 
tytöt ovat osa sitä tyttöjen ja tyttöyden kulttuurista kokonaisuutta, jossa yhtä 
aikaa näkyvät normeihin ja rakenteisiin sopeutuminen sekä protestointi ja ka-
pina (Driscoll 2002; Reid-Walsh & Bratt 2011; Dyhouse 2013; Österlund, Söder-
berg & Formark 2013). 

Tarkastelen väitöskirjassani tyttökirjallisuuden kehitystä osana aikansa 
yhteiskuntaa vuosina 1889–2011. Analysoin artikkeleissa yhteensä seitsemää-
toista suomalaista tyttökirjaa, jotka järjestyksessä varhaisimmasta uusimpaan 
ovat seuraavat: Toini Topeliuksen I utvecklingstid (1889), Tekla Roschierin Au-
ringon noustessa (1898), Hilja Haahden Helvi (1900), Immi Hellénin Eeva Aarnio 
(1901), Anni Swanin Iris rukka (1916) ja Kaarinan kesäloma (1918), Kersti Bergrot-
hin Eevan luokka (1917), Vähän enemmän Eevasta (1918) ja Hyvästi, Eeva! (1923), 
Rauha S. Virtasen Seljan tytöt (1955), Anni Polvan Tiina (1956), Merja Otavan 
Priska (1959), Aila Meriluodon Meidän linna (1968), Leena Leskisen Huhtikuun 
puutarha (2003), Terhi Rannelan Amsterdam, Anne F. ja minä (2008), Henrika An-
derssonin Emma Gloria med lust och fägring stor (2011) sekä Vilja-Tuulia Huotari-
sen valoa valoa valoa (2011).  

Käsitän kirjallisuuden olevan osa kulttuurista ja yhteiskunnallista dialogia 
ja kuvastavan aikansa arvoja ja normeja, mutta myös aktiivisesti tuottavan ja 
luovan niitä. Tyttökirjallisuuden esittämien kuvausten ja teemojen kautta on 
siten mahdollista tarkastella yhteiskunnassa kulloinkin tytöille asetettuja nor-
meja ja odotuksia elämän eri osa-alueilla (esim. MacLeod 2011, 206–208; 217–
220). Aineistoni pyrkii eri ajanjaksojen tyttökirjoja analysoimalla antamaan ko-
konaiskuvan suomalaisen tyttökirjallisuuden kehityksestä ja muutoksista 1800-
luvun lopulta 2010-luvun alkuun. Tavoitteena on muodostaa ensimmäistä ker-
taa läpileikkaus suomalaisesta tyttökirjallisuudesta sen synnystä viimeisimpiin 
tendensseihin. Tutkimukseni punaisena lankana kulkee suomalaiseen tyttökir-
jallisuuteen rakentunut emansipaation ja ohjailun ristiveto: alusta alkaen tyttö-
kirjallisuus pyrkii yhtä aikaa ohjaamaan ja kasvattamaan tyttöjä mutta samalla 
emansipoimaan haastamalla tyttöjä rajoittavia yhteiskunnallisia normeja. Risti-
veto ilmenee erityisesti tyttöhahmoissa ja heidän toimijuuden mahdollisuuksis-
saan; jatkuvasti neuvottelemalla tytöt sekä ylläpitävät että vastustavat aikansa 
ihanteita ja käsityksiä (vrt. Younger 2009, xi). Koska tyttökirjallisuus sijaitsee 
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populaarin ja didaktisen leikkauspisteessä (Voipio 2015a, 5), vastaava jännite 
rakentuu myös lajin viihteellisiin ja kasvattaviin diskursseihin2. 

Kukku Melkas (2006, 13) toteaa, että modernin historiaa tarkastelevia tut-
kimuksia on vaivannut toistuva naissubjektin poissaolon ongelma. Tätä nais-
subjektin poissaoloa hän purkaa tarkastelemalla Aino Kallaksen tuotantoa väi-
töskirjassaan. Vaikka suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksessa on viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana yhä enemmän tarkasteltu esimerkiksi varhais-
ten suomalaisten naisaiheista kirjoittavien pioneerien teoksia (esim. Grönstrand 
2005; Launis 2005; Melkas 2006; Hatavara 2007; Maijala 2008) ja naistenviihde-
kirjallisuutta (esim. Cronvall 2000; Klintrup 2011; Melkas 2013) purkutyön ei 
silti voi sanoa olevan ohi. Vielä naissubjektia vähemmän on tarkasteltu tyt-
tösubjektia, vaikka yhtä lailla tyttökirjat ja niissä kuvatut tytöt ovat osaltaan 
osallistuneet esimerkiksi 1800–1900-lukujen taitteen sukupuolijärjestelmän 
käymistilaan ja sukupuolten aseman uudelleenneuvottelun prosessiin (vrt. 
Melkas 2006, 14). Tyttöjen tutkimusta eri aloilla on usein määrittänyt ajatus tyt-
töiästä osana naiseksi kasvamisen prosessia, jolloin tyttöys on näyttäytynyt tär-
keänä mutta ohimenevänä osana naisen elämänkaarta, ja tutkimuksen fokus on 
keskittynyt naisen elämän myöhempiin vaiheisiin. Tytöt ovat olennainen, mutta 
jotakuinkin näkymättömäksi jäänyt osa myös suomalaisen yhteiskunnan ja 
kulttuurin kehitystä tieteen kentillä. (Tuomaala 2011, 45–47.)  

Tutkimukseni lähtökohdat, kysymyksenasettelut ja kiinnostuksenkohteeni 
pohjaavat aiempaan feministiseen tyttö- ja nuortenkirjallisuudentutkimukseen, 
naiskirjallisuudentutkimukseen, monitieteiseen tyttötutkimukseen sekä havain-
toihini siitä, miten tyttökirjallisuus osallistuu tyttöjen roolien, ihanteiden ja 
normien tuottamiseen ja sitoutuu monisyisesti yhteiskunnan kulttuurisiin, kou-
lutuksellisiin ja kontrolloiviin instituutioihin (esim. Reynolds 1990; Westin 
1994b; Christian-Smith 1993a; Paul 1999; Younger 2009; Harris 2004b; Harper 
2011; Österlund 2011). Tyttökirjallisuudentutkijana koen asettuvani monitietei-
seen feministiseen tutkimuspositioon. Käsitän feminismin yhden yhtenäisen 
teorian sijaan useiksi teorioiksi ja näkökulmiksi (esim. Trites 1997, 2; Younger 
2009, xiii). Feministinen tutkimusotteeni ei merkitse ohjailevaa tai ylös asettu-
vaa emansipoimisen ja valtaistamisen projektia, vaan pyrin analysoimaan tyttö-
jen tuottamisen, kirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteita (vrt. Vallone 2000, 196–
198; Lähteenmäki 2002, 274–276). Tyttökirjallisuuden suhde yhteiskuntaan ja-
kautuu erilaisille kaunokirjallisille ja institutionaalisille tasoille, ja tutkimusai-
neiston laajuuden vuoksi lukuisiin erilaisiin Suomen yhteiskunnallisiin, kult-
tuurisiin ja historiallisiin konteksteihin. Tästäkin syystä juuri monitieteinen fe-
ministinen tyttö- ja naiskirjallisuudentutkimus, lasten- ja nuortenkirjallisuuden-
                                                 
2  Yksinkertaisimmillaan diskurssi tarkoittaa (tiettyä) kielenkäytön aluetta, erityistä 

tapaa kirjoittaa, puhua ja ajatella sekä tapaa jäsentää, kokea, esittää ja tuottaa todelli-
suutta. Esittäessään (representoidessaan) jotakin kohdetta tai aihetta diskurssit tuot-
tavat merkityksellistä tietoa kohteestaan. Diskurssit materialisoituvat kuvissa, teks-
teissä ja käytänteissä. Diskursseja muodostavia ilmauksia säätelevät diskursiiviset 
käytännöt, jotka muokkaavat esimerkiksi (tietyssä) kielellisessä tai sosiaalisessa kon-
tekstissa sen, mitä, miten ja missä jotain voidaan sanoa ja esittää sekä sen, kuka voi 
esittää tai puhua. Diskurssin käsite kytkeytyy valtaan ja on peräisin Michel Fou-
cault’n tutkimuksista. (Koivunen 2004, 51–56; Hall 2005, 100–105.) 
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tutkimus sekä tyttötutkimus mahdollistavat monitieteisen tulokulman tyttökir-
jallisuudentutkimukseen eri tutkimuskenttien, teorioiden ja metodien kautta. 

Alkujaan kiinnostukseni tyttökirjallisuuden tutkimukseen juontaa varhai-
sista lukukokemuksistani tyttökirjojen parissa. 9–12-vuotiaana edustin tyypillis-
tä ahmimisikäistä lukijaa, joka imi itseensä kaiken ulottuvillaan olevan kirjalli-
suuden seikkailu- ja jännityssarjoista historiallisiin romaaneihin, saduista dek-
kareihin ja esimerkiksi Louisa May Alcottin ja Rauha S. Virtasen tyttökirjoista 
Jane Austenin tuotantoon (ks. esim. Foster & Simons 1995, 3; Heikkilä-
Halttunen 2000, 350–351; Lappalainen 2000b, 310). Vaikka siirryin varhain lu-
kemaan kirjallisuuden kanonisoituja klassikoita, lasten- ja nuortenkirjojen, tyt-
tökirjojen ja monenlaisen viihdekirjallisuuden lukemista en lopettanut missään 
vaiheessa. Päinvastoin palaan edelleen tiettyjen kirjojen pariin. Kuten monien 
tyttöjen, minunkin suosikkejani olivat tytöt, jotka kohtasivat sekä vastoin-
käymisiä, onnekkaita sattumia että tekivät työtä tavoitteidensa eteen. Toivoin 
esimerkiksi löytäväni yllättäen aarteen, kuten Anni Swanin Sara ja Sarri (Sara ja 
Sarri, 1927), osaavani kirjoittaa niin kuin Jo March (Little Women, 1868), olevani 
yhtä kohtalokkaan kiehtova kuin Seljan tyttöjen (1955) suomalais-meksikolainen 
Margarita sekä yhtä älykäs, nokkela ja sinnikäs kuin Jean Websterin Patty (Just 
Patty, 1911). (Vrt. Stimpson 1990, 958; Warnqvist 2013, 29–31; Ahola & Koski-
mies 2004; Kokkonen 2013.) Tyttökirjat tarjosivat minulle näköaloja menneisyy-
teen, lähimenneisyyteen ja nykyhetkeen, tyttöjen elämään ja siihen, mitä ja mi-
ten tytöt ympäristöissään pystyivät tekemään (vrt. Heikkilä-Halttunen 2000, 356, 
363; Lappalainen 2013, 196). 

Tarkastelin suomalaista tyttökirjallisuutta jo pro gradu -tutkielmassani 
(”Luulen, että olen löytänyt sen. Minkä? Itseni”) vuonna 2009. Keskityin vertai-
lemaan Louisa May Alcottin Eight Cousins (1874) ja Rose in Bloom (1876) -teosten 
päähenkilö Rosea ja Tuija Lehtisen Laura-sarjan (1997–2006) Lauraa. Esiin hah-
mottui tyttökirjallisuuden tietty konventionaalisuus: vaikka tarkastelemiani 
tyttöjä erottivat 130 vuotta, tarinoita rakennettiin hyvin samankaltaisesti, ja ne 
käsittelivät pitkälti samoja teemoja. Ystävyys, tytön ja kasvattajan väliset val-
tasuhteet, opinnot ja suhde vastakkaiseen sukupuoleen muodostivat tytön kehi-
tyskertomuksen niin 1870-luvun Pohjois-Amerikassa kuin kaksituhattaluvun 
taitteen Suomessa. Toisaalta uusi suomalainen tyttökirjallisuus välitti Laura-
sarjan perusteella myös painokkaasti kuvaa tyttöjen mahdollisuuksien avartu-
misesta, mikä näkemykseni mukaan kytki tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan 
kehityksen toisiinsa. (Voipio 2009.)  

Tyttökirjallisuuden tietyn pysyvyyden tarkastelu suhteessa tapahtuneisiin 
muutoksiin ja yhteiskuntaan näyttäytyi, ja näyttäytyy, merkittävänä tutkimus-
aiheena. Miksi tyttökirjallisuus keskittyy edelleen samoihin pääteemoihin? Mi-
ten yhteiskunnalliset muutokset ilmenevät tyttökirjallisuuden muutoksissa? 
Miksi tyttökirjallisuus yhtä aikaa ohjaa ja kasvattaa tyttöjä, mutta pyrkii samalla 
valtaistamaan heitä? Mihin ristiriita perustuu, mitä se tuottaa, muuttuuko se? 
Sekä suomalaisen tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnallisen kehityksen kytkösten 
selvittäminen että tyttökirjallisuuden muutokset ovat suomalaisen kirjallisuu-
dentutkimuksen kentällä vielä varsin vähän tutkittu alue, jota olen halunnut 
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lähteä hahmottamaan väitöskirjatyössäni. Tutkimusprosessin kuluessa tutki-
mukseni painopistealueet ovat kirkastuneet ja kärjistyneet. Tutkimuskysymyk-
seni ovat tutkimuksen myötä rajautuneet käsittelemään teosten esittämiä ja 
tuottamia tyttöjen neuvotteluprosesseja yhteiskunnassa sukupuolen, vallan, 
seksuaalisuuden ja subjektiuden kentillä3, tyttöjen roolien myötäilyä ja haasta-
mista, mahdollisuuksien muuttumista sekä tyttökirjallisuuden suhteutumista 
aikansa yhteiskuntaan. 

Keskeiset tutkimuskysymykseni käsittelevät teosten tyttöhahmoja, heidän 
mahdollisuuksiaan toimia ja neuvotella elämän eri osa-alueilla sekä niitä muu-
toksia, joita tyttöjen toimijuudessa tapahtuu suomalaisen tyttökirjallisuuden 
kehityksen myötä. Mitä tytöt saavat ja voivat tehdä? Mikä tai kuka rajoittaa tai 
kannustaa heitä? Kuinka muuttuu esimerkiksi käsitys tyttöjen oikeudesta kou-
lutukseen ja mahdollisuuksista toimia yhteiskunnassa? Mistä, ja miten, tyttö-
hahmot kulloinkin neuvottelevat – ja mihin piirtyvät ohjailun ja emansipaation 
rajat? Tarkastelen teosten ja yhteiskunnan suhdetta, sillä tyttökirjallisuus voi 
paljastaa esimerkiksi yhteiskuntaan juurtuneita sukupuolittuneita käsityksiä, 
valtasuhteita ja erilaisia rajapintoja, joilla tyttöyttä kulloinkin tuotetaan (vrt. 
Melkas 2007, 60; Trites 2000, 3–4; Younger 2009, xvi). Hahmotan suomalaista 
tyttökirjallisuutta myös suhteessa lajin kansainväliseen kehitykseen ja linjoihin, 
millä pyrin yhtäältä osoittamaan tyttökirjallisuudelle tyypillisten teemojen, piir-
teiden, käsittelytapojen ja konventioiden ylittävän transnationaalisia ja maantie-
teellisiä rajoja (vrt. Ørvig 1988, 15; Redmann 2011, 14), toisaalta suomalaisen 
tyttökirjallisuuden tietyn edelläkävijyyden erityisesti tyttöjen mahdollisuuksien 
ja valintojen kuvauksen suhteen4. 

Kirjallisuuden osa-alueena tyttökirjallisuus sijaitsee didaktisen ja viihteel-
lisen leikkauspisteessä, sillä tyttöjä on pyritty kasvattamaan ja ohjaamaan kun-
nollisiksi ja hyviksi nuoriksi naisiksi teoksissa ja teosten kautta (Reynolds 1990, 
xviii; Reid-Walsh & Bratt 2011, 3; Männistö 2003, 54–56). Nuoren lukijan tavoit-
taminen teoksella, joka häntä ei kiinnosta, on vaikea tehtävä, minkä vuoksi tyt-
tökirjallisuus tasapainoilee jatkuvasti viihteellisen ja kasvattavan kentillä (Voi-
pio 2015a). Erityisen kärjekkäästi kasvattavuus nousee esiin varhaisissa 1800–
1900-lukujen taitteen teoksissa (Lappalainen 2000a, 151–158; Voipio 2015b; 
Lappalainen 2015a). Vaikka suomalainen tyttökirjallisuus vapautui suoran 
opettavaisista ja didaktisista suuntaviivoista jo 1910-luvulla Anni Swanin ja 
Mary Marckin myötä (Lappalainen 1976, 136; Voipio 2015a), tyttöjen ohjailu ja 
valtaistaminen ei loppunut. Tosin tyttökirjallisuus liikkui selvästi kepeämpään 
ja viihteellisempään suuntaan verrattuna aiempaan syvän isänmaalliseen ku-
vaukseen ja tasa-arvojulistavaan tyyliin (Voipio 2015b), mutta yhä esimerkiksi 
vuosisadan puolivälin suomalainen tyttökirjallisuus luo tyttöhahmojen kasva-
tuksen ja ohjaamisen kautta korostuneita kuvauksia kunnollisuudesta ja luon-
nollisuudesta (Voipio 2014, 200–201). Kirjallisuus tuottaa ja ylläpitääkin jatku-
                                                 
3  Tyttö, sukupuoli, valta, seksuaalisuus ja subjektius ovat tutkimukseni keskeisiä käsit-

teitä. Määrittelen niitä luvussa 3.2. 
4  Suomalaisen tyttökirjallisuuden ohella ruotsalainen tyttökirjallisuus on kuvannut 

paljon tyttöjen koulutus- ja tasa-arvokysymyksiä (Westin 1994a; 1994b; Toijer-
Nilsson 1994; Hallberg 1994). 
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vasti kuvauksia esimerkiksi kunnollisesta, taitavasta, haastavasta, kapinallisesta 
ja huonosta tyttöydestä (Österlund 2005, 63–66; Younger 2009, xiii, 1–3). Tässä 
mielessä tyttökirjallisuus tasapainoilee edelleen viihteellisen ja didaktisen raja-
pinnoilla: teokset tuottavat jatkuvasti kuvauksia siitä, mikä on milloinkin hyvää, 
oikeaa, kunnollista, huonoa tai normeja haastavaa tyttöyttä (vrt. Voipio 2013, 
122–123). Samalla tyttökirjallisuudessa läsnä oleva populaarin ja didaktisen vä-
linen neuvottelu sitoutuu emansipaation ja ohjailun ristivetoon. 

1.2 Tutkimusaineisto 

Tarkastelen väitöskirjassani seitsemäätoista suomalaista vuosina 1889–2011 jul-
kaistua tyttökirjaa. Aineistoni sisältää sekä suomeksi että ruotsiksi kirjoitettuja 
suomalaisia teoksia. Määrittelyni tyttökirjasta nojaa Boel Westinin (1994a) mää-
ritelmään: tyttökirja on useimmiten naisen kirjoittama, tytöstä kertova kehitys-
kertomus, joka on suunnattu tytöille. Tyttökirja sijoittuu usein koti- ja koulu-
ympäristöön, on puitteiltaan realistinen ja kertoo tyttöpäähenkilön kasvusta. 
Temaattisesti esiin nousevat perhe-, ystävyys- ja ihmissuhteet, koulutus ja tytön 
mahdollisuudet toimia elämän eri osa-alueilla (Westin 1994a).5 

Aineistooni valikoituneet suomalaiset tyttökirjat ovat naisten kirjoittamia, 
tytöistä kertovia ja pääsääntöisesti koti- ja kouluympäristöihin sijoittuvia realis-
tisia romaaneja, jotka on suunnattu ja markkinoitu erityisesti tytöille (Westin 
1994a; Ørvig 1988, 15–16; Reid-Walsh & Bratt 2011, 3). Teosten tematiikka kes-
kittyy ystävyys-, perhe- ja ihmissuhteisiin, koulutukseen ja tulevaisuuteen eli 
erilaisille sukupuolen, vallan, seksuaalisuuden ja subjektiuden neuvotteluken-
tille. Tutkimusaineistoni tyttökirjoja voi luonnehtia kehityskertomuksiksi 
(Ørvig 1988, 15–16; Westin 1994a, 13). Ne tarkastelevat keskimäärin 14–18-
vuotiaiden tyttöjen elämää ja kehitystä pääsääntöisesti vähintään puolen vuo-
den, pisimmillään useiden vuosien pituisen jakson ajan, ja kertovat tyttöpää-
henkilöille tärkeästä ajasta, jolloin heidän elämässään tapahtuu merkittäviä asi-
oita, muutoksia tai kehitystä. Päähenkilöiden ikä ja siviilisääty rajaa teoksia ulos, 
sillä keskittyessäni lähinnä tyttöhahmojen nuoruusiän kehityskertomuksiin en 
tarkastele esimerkiksi pikkutytöistä kertovia tai avioliittoa kuvaavia tyttökirjoja. 
Myös pitkät kirjasarjat ovat rajautuneet ulos, sillä ne eivät yleensä istu kehitys-
kertomuksen määritelmään. Poikkeuksen iän ja sarjallisuuden suhteen muodos-
taa Anni Polvan Tiina (1956), jonka päähenkilö on sarjan avausosassa 9-vuotias.  

Teoksissa ilmenevät myös kunkin ajanjakson yhteiskunnan aiheet, joiden 
käsittelyyn – ja merkitysten tuottamiseen – tyttökirjallisuus osallistuu. Tiettyjen 
ajanjaksojen aikana korostuvat usein tietyt teemat, jopa tendenssinomaisesti, 
mutta jatkuvasti tyttökirjallisuuden konventioita seuraillen. Nämä tendens-
sinomaiset teemat näyttävät lisäksi olevan sitoutuneita kulloiseenkin yhteis-
kunnalliseen kontekstiin ja vaihtelevat ajanjakson mukaan: vaikka aineistoni 
tyttökirjat noudattavat realistisen kehityskertomuksen määritettä, sijoittuvat 
                                                 
5  Määrittelen tyttökirjallisuutta tarkemmin luvussa 2.1. 
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koti- ja kouluympäristöihin ja kertovat perhe-, ystävyys- ja ihmissuhteista sekä 
koulutuksesta ja rakkaudesta, näiden määreiden ja aihepiirien ohessa tietyt 
teemat nousevat tiettyinä aikoina voimakkaammin esiin kuin toisina. Esimer-
kiksi varhaisten teosten tendenssinä on käsitellä suomalaisuutta, tyttöjen koulu-
tusta ja tasa-arvokysymyksiä, uusimmissa taas korostuu seksuaalisuuden mo-
nimuotoinen kuvaus. Aineistovalinnan näkökulmasta tutkimusaineiston muo-
dostavat teokset ovat kunkin tarkastellun ajanjakson tyttökirjallisuuden edus-
tavimpia otoksia. 

Kehityskertomus määrittää monin tavoin tutkimusaineistoni teoksia. Ke-
hitysromaani (Bildungsroman) on romaanityyppi, joka kuvaa päähenkilön kyp-
symistä, hänen suhdettaan ympäröivään todellisuuteen sekä kasvavaa tietoi-
suutta itsestä (Brown 1992, 1). Esimerkiksi opiskeluaika ja rakkaussuhteet ovat 
kehitysromaanille tyypillisiä vaiheita (Buckely 1974). Kehitysromaanin lajimää-
ritteet perustuvat Minna Aallon (2000, 9) mukaan käsitykseen aktiivisesta yksi-
löstä, joka pyrkii itse rakentamaan oman elämänsä ja toteuttamaan itseään par-
haalla mahdollisella tavalla. Klassisen kehitysromaanin lajimääritteisiin sisältyy 
ajatus omaa elämäänsä ohjaavasta autonomisesta yksilöstä, mitä on pidetty 
mahdollisena vain miehille (mt., 9; Brown 1992, 1–2). Vaikka kehitysromaani ja 
-kertomus on nähty ongelmallisena ja kyseenalaistettu käsitteenä tyttöjen ja 
naisten kehityksen ja kasvun kuvailussa (esim. Pratt & White 1981; DuPlessis 
1985)6, aineistoni tyttökirjat vastaavat pitkälti määritelmiin. Ne kuvaavat pää-
henkilön kasvua ja kypsymistä, suhdetta ympäröivään maailmaan – esimerkiksi 
opiskelua ja navigointia romanttisissa suhteissa –, itsen/minän tiedostamista ja 
subjektiutta käsitteleviä kysymyksiä. Lisäksi, kuten Minna Aalto (2000, 11) tote-
aa, ei ole tarkoituksenmukaista ajatella, että naisten kirjoittamat teokset toteut-
taisivat aivan samoja lajipiirteitä kuin miesten kirjoittamat kehitysromaanit. 

Tutkimusaineistoni tyttökirjat ovat emansipaation ja ohjailun ristivedossa 
neuvottelevia kehityskertomuksia, joille on ominaista jatkuvasti sekä ylläpitää 
että haastaa aikansa normeja ja rajoja (vrt. Westin 1994a; Foster & Simons 1995, 
16–17; Younger 2009, xiii; MacLeod 2011). Tyttöjen kehityskertomuksissa ha-
vainnollistuva emansipaation ja ohjailun ristiveto tuottaa teoksiin myös tietyn 
ambivalenssin. Tätä ambivalenssia ei kuitenkaan ole mielekästä tarkastella ase-
telmana ”joko–tai”, vaan ”sekä–että”: ambivalenssi avaa näin uusia tapoja ym-
märtää ja tutkia rajojen olemassaoloa (Malmio & Pakqvalén 2011, 3). Ambiva-
lenssi on jatkuvasti läsnä, sillä se syntyy lukemisen liikkeen ja/tai prosessin 
                                                 
6  Annis Pratt ja Barbara White (1981, 14–15) katsovat, että varsinkin varhaiset, 1700–

1800-luvuilla julkaistut tyttöjä käsittelevät kasvukertomukset ovat pikemmin tyttöjen 
kasvattamista riippuvaisiksi, passiivisiksi ja tahdottomiksi – enemmän epä-
subjekteiksi kuin itsenäisiksi toimijoiksi. Kuitenkin Pratt ja White esittävät, että kapi-
nallisempien naiskirjailijoiden käsissä syntyy tekstuaalista ambivalenssia esimerkiksi 
silloin, kun tekstin pinta ironian kautta luo sisältöön päinvastaisen merkityksen (mt., 
15). Rachel Blau DuPlessis (1985, 3–5) puolestaan näkee esimerkiksi 1800-luvun nais-
kirjallisuudessa naisen kehityksen tyypillisesti loppuvan joko avioliittoon tai kuole-
maan. Sittemmin käsityksiä naisten kehitysromaanin ”mahdottomuudesta”, luon-
teesta ja määrittelystä on purettu (esim. Brown 1992; Aalto 2000; Launis 2005). Tar-
kemmin kehitysromaanista ja sen eri tyyppien (Bildungsroman, Entwicklungsroman, 
Künstlerroman, the novel of development, female quest) määrittelystä ks. esim. Brown 
1992; Aalto 2000. 
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aikana (mt., 3). Näin on myös tyttökirjallisuudessa, joka tuottaa merkityksiä 
sekä ohjailee ja emansipoi niin fiktiivisiä tyttöjä kuin lukijoitaan. Emansipaation 
ja ohjailun ristiveto ja tyttöjen kehityskertomusten ambivalenssi syntyvät ja 
ovat läsnä tyttökirjallisuudessa kaikilla tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan tuo-
tannollisilla ja intentionaalisilla raja- ja kohtaamispinnoilla. Tutkimusaineistoni 
tyttöjen kehityskertomuksia määrittääkin emansipaation ja ohjailun ristiveto ja 
sen tuottama ambivalenssi – sekä normien myötäily että niiden haastaminen. 

Tutkimuksen ulkopuolelle ovat rajautuneet omat alalajityyppinsä muo-
dostavat tyttökirjat, kuten harrastuksiin keskittyvät hevos- ja koirakirjat (esim. 
Asklund 2013), jännityssarjat (esim. Harper 2011), fantasia- ja scifielementtejä 
sisältävät tyttökirjahybridit (esim. Guillard 2011; Franck 2013) sekä erityisesti 
tiettyihin teemoihin tai asioihin keskittyvät teokset, esimerkiksi sota-, sotalapsi- 
tai evakkoajan kuvaukset (esim. Lappalainen 1976, 146–148). En tarkastele 
myöskään sellaisia naisten kirjoittamia tytöistä kertovia teoksia, joita ei ana-
lyysini mukaan ole tuotettu, suunnattu ja markkinoitu nimenomaan tyttöylei-
söille (ks. Ørvig 1988, 15–16; Reid-Walsh & Bratt 2011, 3). Aineiston ulkopuolel-
le ovat rajautuneet lisäksi sekä vakavahenkiset että viihteelliset, aikanaan aikui-
sille naisille suunnatut, tytöistä tai nuorista naisista kertovat teokset, vaikka ne 
nykyisin voitaisiin lukea osaksi myös tyttökirjallisuutta, tai ainakin käsittää laji-
en limittyvän (ks. Lappalainen 2000a, 159; Heikkilä-Halttunen 2000, 397). Tiet-
tyä rajankäyntiä tässä suhteessa edustavat varhaisimpaan aineistooni lukeutu-
vat Hilja Haahden Helvi (1900), jota on tarkasteltu myös osana suomalaista 
naiskirjallisuuden kehitysromaania (ks. Aalto 2000, 63–76), sekä Immi Hellénin 
jo enemmän nuorille aikuisille suunnattu Eeva Aarnio (1901) (ks. myös Lappa-
lainen 2015a, 96). 7  Tosin tämäntapainen rajankäynti on tyttökirjallisuudessa 
läsnä, mikä johtuu paitsi tuotantoon, markkinointiin ja lukijakuntiin liittyvistä 
näkökohdista (Foster & Simons 1995, 8–13; Huhtala 2006, 81; Warnqvist 2013, 
31–34), myös tyttökirjallisuuden historiallisista juurista ja (oletetun) lukijakun-
nan rajojen ylittämisen mahdollisuudesta (Voipio 2014, 201; Warnqvist 2013, 33). 

Osa kirjailija- ja teosvalinnoista on ollut helppo tehdä. Esimerkiksi Anni 
Swanin, Kersti Bergrothin, Rauha S. Virtasen ja Anni Polvan vaikutukset suo-
malaisen tyttökirjallisuuden kehitykseen ja lukijoihin ovat niin olennaisia ja 
merkittäviä, että väitöstyön aiheen ja tehtävänannon kannalta olen katsonut 
tärkeäksi käsitellä tekijöiden teoksia. Kuitenkin jo varhaiset suomalaiset tyttö-
kirjat sitoutuvat pitkälti paitsi kansainvälisen tyttökirjallisuuden suuntalinjoi-
hin, myös suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen (vrt. Lappalainen 2012; 2013). 
Tyttökirjallisuuden julkaisumäärät eri aikoina ovat itsessään vaikuttaneet siihen, 
millaisesta teosjoukosta kaunokirjallinen aineisto on ollut mahdollista valita. 
Sellaisilta ajanjaksoilta, jolloin tyttökirjallisuutta ilmestyy vähän, olen voinut 
valita kattavamman aineiston kuin runsaamman tyttökirjamäärän joukosta. Te-
okset ovat myös sellaisia, jotka aiempi tutkimus on maininnut ja esittänyt suo-
malaisen tyttökirjallisuuden kehityksen kannalta jollain tapaa merkittävinä, 
kiinnostavina, suunnannäyttäjinä ja/tai ”kuumina pisteinä” (vrt. Kirstinä 2012, 

                                                 
7  Esimerkiksi Irja Lappalainen (1976, 116) katsoo Eeva Aarnion olevan ”varttuneemmil-

le tytöille tarkoitettu”. 
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9–10). Lisäksi aiemmat tyttökirjallisuuden lajimäärittelyt ja käsitykset teoksista 
ovat osaltaan rajanneet aineistoa. (Ks. esim. Lehtonen 1958; Lappalainen 1976; 
Heikkilä-Halttunen 2000; Huhtala 2008; Lappalainen 2012.) Aineistovalintaa 
ovat ohjanneet myös kysymykset tyttökirjallisuuden konventioista ja muutok-
sista sekä emansipaation ja ohjailun ristivedosta; esimerkiksi uusimman tyttö-
kirjallisuuden kohdalla on ollut mielekästä tarkastella teoksia, joissa yhtä aikaa 
näkyvät tyttökirjallisuuden konventiot ja näiden konventioiden ravistelu. Olen 
pyrkinyt aineistovalinnassani välttämään vahvojen tyttöjen eetosta eli sitä, että 
tutkimuskohteeksi valitaan vain avoimesti ja aktiivisesti aikansa normatiivisia 
tytön kuvauksia vasten kapinalliseksi ja vahvaksi määrittyviä tyttöhahmoja (vrt. 
Österlund 2011, 220–221). 

Kuva, jonka väitöskirjani välittää suomalaisen tyttökirjallisuuden kehityk-
sestä, on yksi mahdollisista kuvista, minkä tällaisella tarkastelulla tällaisen ai-
neiston pohjalta voi tuottaa – aineiston valitsemiseenhan on lukuisia vaihtoeh-
toja. Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitystä voisi tutkia myös esimerkiksi 
sarjallisuuden, romanssin, muodon tai lukijuuden näkökulmasta. Aineistovalin-
ta ja näkökulma vaikuttavat väistämättä siihen, millainen kuva tutkimuskoh-
teesta muodostuu (vrt. esim. Ulfgard 2002, 54–56). Esimerkiksi ruotsalaisessa 
tyttökirjallisuudentutkimuksessa Boel Westinin (1994a; 1994b) ja Marika And-
ræn (2001) tutkimukset ovat tuottaneet vastakkaisia käsityksiä ruotsalaisen 
1900-luvun alun tyttökirjallisuuden edistyksellisyydestä, normatiivisuudesta ja 
arvomaailmoista. Westinin (1994a; 1994b) mukaan varhainen ruotsalainen tyt-
tökirjallisuus tarjoaa kapinan ja vastustuksen paikkoja naisen odotuksenmukai-
seen rooliin vaimona ja äitinä sekä käsittelee tyttöjen oikeutta koulutukseen ja 
ammatinvalintaan. Andræ (2001, 152–154, 243–247) puolestaan näkee tyttökirjo-
jen ohjaavan tytöt keskiluokkaiseen, heteroseksuaaliseen äidin ja vaimon rooliin. 
Ero tulosten välille syntyy ruotsalaisten tyttöjen lukukokemuksia tutkineen Ma-
ria Ulfgardin (2002, 54–56) mukaan aineistovalinnoista ja erilaisista arvioinneis-
ta. 

Lähden tutkimuksessani liikkeelle varhaisimmasta suomalaiseksi tyttökir-
jaksi määritellystä teoksesta: Toini Topeliuksen nimimerkillä Tea julkaisemasta 
romaanista I utvecklingstid (1889). Ensimmäiseksi varsinaiseksi suomalaiseksi 
tyttökirjaksi teoksen nimeävät Irja Lappalainen (1976, 85) ja Päivi Lappalainen 
(2000a, 153). Varhaista suomalaista tyttökirjallisuutta ilmestyi vuosisadan tait-
teessa nimekemäärällisesti vain noin kymmenen teosta, joista olen valinnut lä-
hempään tarkasteluun neljä. Topeliuksen teoksen lisäksi varhainen aineisto 
koostuu Tekla Roschierin koululaiskertomus-tyyppisestä teoksesta Auringon 
noustessa (1898), Hilja Haahden uskonnollis-isänmaallisesta kehityskertomuk-
sesta Helvi (1900) ja Immi Hellénin kansallisromanttisesta Eeva Aarniosta (1901). 
Teokset kuvaavat tyttöjen elämää, valintoja ja mahdollisuuksia vuosisadan tait-
teen Suomen itsenäisyyspyrkimysten keskellä. Niistä hahmottuvat esiin erityi-
sesti ajalle keskeiset emansipatorisen ja nationalismin projektit, joilla tuotetaan 
ja kuvataan tyttöjen asemaa ja sukupuolen uudelleenneuvottelun prosessia 
vuosisadan vaihteen Suomessa (vrt. Melkas 2006, 13–14). Jo nämä varhaiset te-
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okset noudattavat pitkälti kansainvälisestä tyttökirjallisuudesta tuttuja suunta-
linjoja (ks. myös Lappalainen 2012, 211–212; Lappalainen 2015a). 

Varhainen suomalainen tyttökirjallisuus sitoutuu tyttökirjan kansainväli-
siin kehityslinjoihin, hyödyntää niitä ja luo tässä mielessä ensimmäisenä suo-
malaista, tytöille suunnattua kirjallisuutta. Kuitenkin vasta Anni Swanin ja 
Kersti Bergrothin Mary Marckin nimellä julkaistujen tyttökirjojen on katsottu 
vakiinnuttavan tyttökirjallisuuden aseman suomalaiseen kirjallisuuden kent-
tään. Swan ja Marck kotouttavat kansainvälisestä tyttökirjallisuudesta tuttuja 
kertomustyyppejä, esimerkiksi koululaiskertomuksen, ja hahmoja, kuten iloisia 
villikkoja, pyryharakoita ja eri tavoin taiteellisia tyttöjä. Humoristinen, sanaile-
va tyyli on Marckin teoksille ominaista ja suomalaisessa tyttökirjallisuudessa 
tuolloin uutta. Teoksillaan Swan ja Marck myös luovat suomalaisen tyttökirjal-
lisuuden kehitys- ja suuntalinjoja, jotka vaikuttivat huomattavasti seuraavan 
vuosikymmenen tyttökirjoihin ja säilyvät osin pitkälti vuosisadan puoliväliin. 
(Ks. Lehtonen 1958; Lappalainen 1976, 136–138; 146.) Esimerkiksi Salme Setälän 
1920–1930-luvun tyttöromaanit on Päivi Lappalaisen (2013, 188) mukaan kirjoi-
tettu juuri Marckin luomalla keveällä, sentimentaalisuutta kaihtavalla ja sana-
valmiilla tyylillä. On perusteltua valita suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys-
tä tarkastelevaan väitöskirjatyöhön teoksia, joiden vaikutus sekä tyttökirjalli-
suuteen (esim. Lappalainen 2013) että lukijakuntaan (esim. Kokkonen 2013) on 
havaittavissa useita vuosikymmeniä kirjojen ensijulkaisun jälkeen. Swanin tuo-
tannosta tarkastelen Iris rukkaa (1916) ja Kaarinan kesälomaa (1918), Marckin te-
oksissa keskityn Eeva-sarjan osiin Eevan luokka (1917), Vähän enemmän Eevasta 
(1918) ja Hyvästi, Eeva! (1923). Eeva-sarjan teoksista viimeinen tosin asettuu 
1920-luvun puolelle, mutta noudattaa sarjan tyyliä ja kuvaa samaa maailmaa 
kuin aiemmat osat. Marck kirjoitti teoksensa sekä ruotsiksi että suomeksi; tässä 
työssä tarkastelen teoksia suomenkielisinä.  

Varhaisimmasta tyttökirjallisuudesta kohti 2000-lukua etenevässä aineis-
tossani on kaksi pidempää ajanjaksoa, joiden aikana ilmestyvää tyttökirjalli-
suutta en artikkeleissani lähemmin tarkastele. Ensimmäinen tällainen periodi 
sijoittuu 1920-luvulta 1950-luvun puoliväliin. Tämän ajanjakson aikana julkais-
tut tyttökirjat ovat rajautuneet pois aineistostani, koska olen keskittänyt aineis-
ton lähinnä 14–18-vuotiaiden tyttöjen realistisiin kehityskertomuksiin. Erityises-
ti 1920–1940-luvuilla ilmestyy runsaasti päiväkirja- ja kirjemuotoisia romaaneja, 
joille on ominaista romaanin lyhyt kesto. Teoksissa kuvataan lyhyimmillään 
viikkoa, pisimmilläänkin alle vuotta, eivätkä päähenkilöt välttämättä ehdi ro-
maanin aikana kehittyä kovin paljon. (Lappalainen 2013, 192–193.) Teoksissa 
esiintyy myös jonkin verran seikkailu- ja mysteerijuonia (Lappalainen 2013, 
184), mikä sekin rajaa teoksia aineistoni ulkopuolelle. Realistisia koti- ja koulu-
ympäristöihin sijoittuvia tyttöjen kehityskertomuksia eivät jäännöksettä edusta 
myöskään erityisesti tiettyyn aiheeseen tai teemaan keskittyvät teokset. Esimer-
kiksi 1940–1950-luvuilla ilmestyneet sotaa, työpalvelua, Karjalaa, evakkomatko-
ja ja sotalapsi-teemaa käsittelevät tyttökirjat ovat rajautuneet aineistomääritel-
mäni perusteella tutkimuksen ulkopuolelle, samoin tämän periodin aikana jul-
kaistut pikkutytöistä ja ”neitoikäisistä” nuorista naisista kertovat, osin avioliit-
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tokuvausta edustavat teokset. (Ks. Lappalainen 1976, 146–148; Lappalainen 
2013, 192–195.)  

Seuraava osa aineistosta on poimittu 1950–1960-lukujen muodostamalta 
periodilta. Tältä ajanjaksolta aineistoni koostuu sekä sittemmin suomalaisen 
tyttökirjallisuuden klassikoiksi jääneistä että tuntemattomammista teoksista. 
Rauha S. Virtasen Selja-sarjan ensimmäinen osa Seljan tytöt (1955) ja Anni Pol-
van Tiina-sarjan avausosa Tiina (1956) edustavat yhtä suomalaisen tyttökirjalli-
suuden kulminaatiopistettä: ne toisintavat tyttökirjallisuuden klassisia malleja 
perhekertomuksesta, taiteellisista tyttöhahmoista ja aktiivisista villikko- tai poi-
katyttöhahmosta. Kuten Anni Swanin ja Mary Marckin teoksilla, Virtasen ja 
Polvan kirjoilla on ollut suuri vaikutus paitsi suomalaisen tyttökirjallisuuden 
myöhempään kehitykseen, myös lukijoihin (Heikkilä-Halttunen 2000, 349–350, 
356–363; ks. Kokkonen 2013, 112–127, 152–163). Teokset ovatkin, Swanin ja 
Marckin ohella, tietyllä tapaa suomalaisen tyttökirjallisuuden kivijalkoja, joiden 
tarkastelu on tyttökirjallisuuden kokonaiskehityksen ja lukijoiden yhä jatkuvan 
suosion vuoksi perusteltua. Ne istuvat myös aineistomääritelmääni tarkastel-
lessaan tyttöjen elämää kodin ja koulun piirissä, minkä lisäksi teoksissa ilmene-
vät muutoksen, kasvamisen ja kehityksen teemat ja piirteet. Polvan Tiina on 
tosin aineistoni ainoa varsinainen pikkutyttöhahmo ja teos sarjakirjan edustaja. 
Teos kuitenkin sitoutuu sekä tyttökirjallisuuden konventioihin ja aikansa nor-
meihin että vastustaa niitä Tiinan kuvauksen kautta. Näin Tiina toisintaa eman-
sipaation ja ohjailun ristivetoa; lisäksi sarjan avausosa kuvaa sinänsä merkittä-
vää muutosta päähenkilönsä elämässä, muuttaahan Tiina teoksessa uuteen ko-
tiin ja pihapiiriin. Tyttökirjallisuudessa vallinneita kaavoja ja kerronnallisia 
konventioita haastavat hienovaraisesti aineistooni valitut Merja Otavan Priska 
(1959), jonka voi katsoa olevan osa tyttökirjallisuudessa ilmenevää 1960-luvun 
lajisolmua, sekä Aila Meriluodon perhe- ja kehityskertomusten tyyppejä yhdis-
televä Meidän linna (1968). Temaattisesti ja kerronnallisesti teokset kuitenkin 
sitoutuvat suomalaisen ja kansainvälisen tyttökirjallisuuden traditioihin. Teok-
set toisintavat tyttökirjallisuuden tiettyjä hahmo- ja juonikonventioita, mutta 
myös muuntavat niitä kerronnan ja juonenkehittelyn kautta. Ne ovat tyttöjen 
kehityskertomuksia ja keskittyvät eri tavoin tarkastelemaan tyttöpäähenkilöi-
den kasvua ja heidän kehitykselleen tärkeää ajanjaksoa, joka sitoutuu aikansa 
konteksteihin. 

Toinen artikkelien ulkopuolelle rajautunut ajanjakso ulottuu 1970-luvulta 
1990-luvulle. Nuorisokulttuurin muotoutuessa 1950-luvulla myös tyttö- ja poi-
kakirjallisuus sulautui moderniksi, molempia sukupuolia puhuttelevaksi nuor-
tenromaaniksi (Heikkilä-Halttunen & Rättyä 2003, 5; Österlund 2011, 219; ks. 
myös Rantakari 1972, 149,158). Jo 1960-luku, mutta erityisesti 1970-luku, näyt-
täytyy realistisen nuortenkirjallisuuden vuosikymmenenä, jolloin teokset suun-
nattiin kaikille sukupuoleen katsomatta. Temaattisesti keskityttiin ongelma- ja 
kriisiaiheisiin: kiusaamiseen, vanhempien avioeroon, huumeisiin, väkivaltaan, 
alkoholismiin ja seksuaalisuuden vaaroihin, kuten ei-toivottuun raskauteen ja 
aborttiin (Lehtonen 1983, 81–83). Realistinen ongelma- ja tabuaiheita käsittelevä 
nuortenkirjallisuuden linja jatkui edelleen 1980–1990-luvulla, joskin kerrontata-
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vat ja -sävyt monipuolistuivat (Heikkilä-Halttunen 2003, 68–69). Tänä aikana 
ilmestyi myös erityisesti poikakuvauksen kannalta keskeisiä teoksia (ks. esim. 
Grünn 2003, 287–290). Tyttökirjallisuutta julkaistiin 1970–1990-luvulla lähinnä 
sarjoissa, jotka usein keskittyvät esimerkiksi hevos- tai koiraharrastuksen ym-
pärille. Koska Tiina-sarjan ensimmäistä osaa lukuun ottamatta olen rajannut 
pitkät, moniosaiset sarjat pois ja keskittänyt aineiston erityisesti tytöille suun-
nattuihin realistisiin tyttöjen kehityskertomuksiin, valtaosa ajanjakson teoksista 
ei jäännöksettä istu osaksi aineistomääritelmää. Vaikka periodi on suomalaisen 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokonaiskehityksen kannalta tärkeä (esim. 
Heikkilä-Halttunen 2012), ajanjakson nuortenromaaneja voisi tarkastella aivan 
omassa, erityisesti nuortenkirjallisuuteen keskittyvässä väitöstutkimuksessa. 

Tutkimusaineistoni uusin osuus keskittyy 2000-luvun alun tyttökirjalli-
suuteen, joka ottaa radikaaleja askeleita kohti uusia tapoja tarkastella tyttöjä, 
valtaa, sukupuolta, seksuaalisuutta ja subjektiutta, vaikka tekeekin sen silti tyt-
tökirjallisuuden tiettyjä konventioita noudattaen. Uusinta suomalaista tyttökir-
jallisuutta käsittelevä väitöskirjani aineisto-osuus ajoittuu vuosiin 2003–2011. 
Nykytyttökirjallisuutta edustavat Leena Leskisen Huhtikuun puutarha (2003), 
Terhi Rannelan Amsterdam, Anne F. ja minä (2008), Henrika Anderssonin Emma 
Gloria med lust och fägring stor (2011) sekä Vilja-Tuulia Huotarisen valoa valoa 
valoa (2011). Teokset istuvat aineistomääritelmääni tyttöyleisölle suunnatuista 
tyttöjen kehityskertomuksista ja todentavat emansipaation ja ohjailun ristivetoa 
nyky-yhteiskunnan kontekstissa. Ne keskittyvät tyttöjen kehityksen kannalta 
merkittävään ajanjaksoon sekä sitoutuvat suomalaisiin ja kansainvälisiin tyttö-
kirjallisuuden konventioihin mutta myös haastavat niitä. Teoksissa käsitellään 
esimerkiksi mentorisuhdetta, joka tuottaa nykykuvauksen opettaja-rakastajan 
hahmosta, sekä toisinnetaan kirjoittavan tytön hahmoa ja kahden erilaisen tytön 
ystävyyttä. Lisäksi teokset sitoutuvat monin tavoin aikaansa ja kuvastavat hy-
vin tyttökirjallisuuden viimeisimpiä kehityslinjoja, joista tendenssinomainen on 
seksuaalisuuden tarkastelu (vrt. Huhtala 2007). Ne nostavat avoimesti keskiöön 
tyttöjen seksuaalisuuden kuvauksen ja erilaisia aiheeseen liittyviä käsityksiä, 
ajatuksia ja kysymyksenasetteluja (vrt. Huhtala 2008). Nykytyttökirjallisuutta 
edustavat teokset tuottavat kuvauksia seksuaalista subjektiutta käsittelevistä 
kysymyksistä, tyttöjen seksuaalisesta halusta, minkä lisäksi ne tuovat lajin pii-
riin bi- ja lesbotyttöpäähenkilöt. Yhtäältä teokset haastavat radikaalistikin tyt-
tökirjallisuuden konventioita, toisaalta sitoutuvat niihin yhä monin tavoin.  

1.3 Tavoitteet ja aiempi tutkimus 

Tyttökirjallisuudentutkimus on lukeutunut pitkälti osaksi lasten- ja nuortenkir-
jallisuudentutkimusta sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tutkimuksen teo-
reettiset ja metodologiset juuret ovat angloamerikkalaisessa feministisen tyttö-
kirjallisuudentutkimuksen perinteessä, johon on usein yhdistetty sukupuolen-
tutkimusta sekä sosiologista, historiallista ja yhteiskuntatieteellistä lapsuus- ja 
nuorisotutkimusta (esim. Reynolds 1990; Foster & Simons 1995; Westin 1994b; 
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Andræ 2001; Ulfgard 2002). Lasten- ja nuortenkirjallisuuden feministisessä kriit-
tisessä tutkimuksessa on käytetty esimerkiksi uudelleenluennan (rereading), 
uudelleentulkinnan (reinterpretation) ja uudelleenluomisen (re-creation) käsitteitä, 
joiden avulla on tarkasteltu kohdekirjallisuutta (Paul 1999, 114–116). Lasten- ja 
nuortenkirjallisuuden keskeinen tulokulma tutkimukseen on parinkymmenen 
vuoden ajan ollut paitsi feministinen, myös kontekstuaalinen ja historiallinen: 
kohdekirjallisuutta on tutkittu suhteessa oman aikansa arvoihin, normeihin ja 
ideologioihin (esim. Westin 1994b; Sarland 1999; Watkins 1999; Clark 2000).8 
Tyttökirjallisuudentutkimuksessakin kontekstuaalinen ja historiallinen ote ovat 
olleet tyypillinen tulokulma valittuun kohdekirjallisuuteen (esim. Reimer 2000; 
Myers 2000; Sicherman 2010; MacLeod 2011; Smith-Rosenberg 2011). 

Feministiset lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkijat ovat nostaneet keskei-
seksi tutkimuskysymyksesi vallan (esim. Trites 2000), ja teoreettisena pohjana 
on käytetty esimerkiksi Michel Foucault’n (esim. 2005; 2010) teoretisoimia val-
tamäärittelyjä: Lähtökohtana on ajatus siitä, että valta, tieto, diskurssit ja rep-
resentaatiot9 nivoutuvat yhteen ja muodostavat tieto–valta-järjestelmiä, jolloin 
valta on tuottava ja suhteellinen verkosto, kaikkialla vaikuttava voima.10 Tyttö-
kirjallisuudentutkimuksessakin valta ja sen sitoutuminen yhteiskuntaan ja kir-
jallisuuteen on ollut keskeinen tutkimuskohde, jota on tarkasteltu esimerkiksi 
lukijuuden, kritiikin ja normatiivisten sukupuoliroolien tuottamisen kannalta 
(ks. Reynolds 1990; Christian-Smith 1993b; Westin 1994b; Foster & Simons 1995; 
Andræ 2001; Ulfgard 2002). Sukupuoli, sukupuolen tuottaminen, identiteetti, 
subjektius, koulutus ja seksuaalisuus ovat nekin keskeisiä tutkimuskohteita (ks. 
Outinen 1992; Trites 1997; Reimer 2000; Myers 2000; Andræ 2001; Yonger 2009; 
Österlund 2011); toki myös sitoutuneita vallan eri kategorioihin ja diskursseihin 
(esim. Karkulehto 2007; Foucault 2010).  

Kuten feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa ja tyttötutkimuksessa 
(esim. Launis 2005, 20–21; Karkulehto 2007, 22–26; Ojanen 2011, 11), myös tyt-
tökirjallisuudentutkimuksessa näkyy jälkistrukturalistisen suuntauksen sävyt-
tämä tutkimus ja postmoderni ote. Sukupuolenteoreetikoista erityisesti Judith 
Butlerin (2006) sukupuolen performatiivisuuden teoria sekä heteroseksuaalisen 

                                                 
8  On kuitenkin huomattava, että lasten- ja nuortenkirjallisuutta on tutkittu hyvin mo-

nenlaisista teoreettisista ja metodologisista näkökulmista, joissa kontekstuaalinen ja 
historiallinen ote muodostavat yhden tulokulman hyvin laajaan ja heterogeeniseen 
kohteeseen. Lasten- ja nuortenkirjallisuus kattaa niin proosan, runouden ja draaman 
kuin ikähaarukaltaan hyvin erityyppisille yleisöille suunnattuja teoksia pikkulapsista 
nuoriin aikuisiin. 

9  Käsitän representaation olevan merkitysten ja kuvien tuottamista kielen avulla. Rep-
resentaatiot heijastavat, tuottavat ja jäsentävät jo merkityksellistettyä ja diskursiivista 
todellisuutta. Representaatio on aktiivisten merkitysten tuottamista samalla, kun se 
on asioiden uudelleen jäsentämistä. Representaatiot myös rakentavat erilaisia kehyk-
siä todellisuuden ymmärtämiselle. Esimerkiksi sukupuolen käsitteen yhteydessä rep-
resentaatiot uusintavat, tuottavat ja markkinoivat käsityksiä sukupuolesta. (Paaso-
nen 2010, 41–48.) 

10  Foucault’n valtakäsityksiä on feministisessä tutkimuksessa kritisoitu sukupuo-
lisokeuden vuoksi sekä siksi, että ne saattavat ohittaa vallan materiaalisesti alistavan, 
rajoittavan ja kontrolloivan puolen (Koivunen 2004, 53). Esimerkiksi Beth Younger 
(2009, xii) puolestaan huomioi Roberta Seelinger Tritesin (2000) nuortenkirjallisuu-
den ja vallan tutkimuksessa piilevän saman ongelman.  
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matriisin käsite ovat vaikuttaneet tutkimukseen viimeisten parinkymmenen 
vuoden aikana (ks. Reynolds 2002; Kent 2003; Österlund 2011; Österholm 
2013).11 Tyttökirjallisuuteen on vallan ja sukupuolen kysymysten tarkastelun 
lisäksi sovellettu lukuisia erilaisia tutkimusotteita ja kirjallisuuden- ja sukupuo-
lentutkimuksen teorioita. Esimerkiksi Louisa May Alcottin ja Lucy Maud 
Montgomeryn teoksia on tutkittu biografisesta tulokulmasta, intertekstuaalisel-
la otteella, lukijuuden näkökulmasta ja muistitiedollisen kartoituksen kautta 
(esim. Åhmansson 1991; Huhtala 2008; Sicherman 2010; Sicherman 2011; Warn-
qvist 2013). 

Vaikka tyttökirjallisuudentutkimus on yleisimmin lukeutunut ja luettu 
nimenomaan lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkimuksen osaksi, tulee tyttökir-
jallisuudentutkimuksessa muistaa teosten vahva yhteys naiskirjallisuuteen sekä 
sen viihteelliseen ja romanttiseen että vakavasävyiseen puoleen. Kysymykset 
sukupuolesta, vallasta, seksuaalisuudesta ja tytön ja naisen subjektiudesta nou-
sevat erityisesti esiin tytöille ja naisille suunnatuissa kirjallisuuden tyypeissä (ks. 
Aalto 2000; Melkas 2006; Melkas 2013). Erityisesti naisten romanttisen viihde-
kirjallisuudentutkimuksen kysymyksenasettelut ovat osin hyvin yhteneväisiä 
tyttökirjallisuudentutkimuksen kanssa, sillä molemmissa tarkastellaan suku-
puolen, vallan ja seksuaalisuuden rakentamista ja tuottamista sekä limittymistä 
viihteellisen, ohjaavan ja normittavan valtaverkostoihin (ks. Outinen 1992; 
Cronvall 2000; Kurikka 2000; Hakala 2006; Klintrup 2011). 

Suomalaista tyttökirjallisuutta käsittelevää tieteellistä tutkimusta on jul-
kaistu pääsääntöisesti kirjallisuudentutkimuksen ja kasvatustieteiden opinnäy-
tetöinä. Aiempi tutkimus muodostuu lasten- ja nuortenkirjallisuutta yleisesti 
tarkastelevien tietokirjojen, kirjallisuushistorioiden, kirjailijakuvien ja väitöskir-
jojen yleensä lyhyehköistä osuuksista sekä yksittäisistä tyttökirjallisuutta käsit-
televistä artikkeleista. Erityisesti professori Päivi Lappalainen ja emeritaprofes-
sori Liisi Huhtala ovat tutkimuksissaan tarkastelleet tyttökirjallisuutta. (Esim. 
Lehtonen 1958; Lappalainen 1976; Lehtonen 1983; Rajalin 1983; Ahola 1989; Ou-
tinen 1992; Heikkilä-Halttunen 2000; Hakala 2003; Rättyä 2007; Huhtala 2007; 
Österlund 2011; Lappalainen 2012; Lappalainen 2015a.) Muutamissa lisensiaa-
tintöissä on keskitytty tarkastelemaan tyttökirjallisuutta kasvatus- tai kielitie-
teellisistä näkökulmista (ks. Kallio 1974; Tikkala 2008) sekä analysoitu tyttökir-
jallisuuden tuottamaa naiskuvaa viihderomaanien yhteydessä (ks. Hakala 2006). 
Enenevässä määrin on myös suomalaista tyttökirjallisuutta käsitteleviä pro 
gradu -töitä (esim. Voipio 2009), joita on kattavasti listattu Lastenkirjainstituu-
tin Onnet-tietokantaan. 

                                                 
11  Sukupuolen performativiisuuden teoria esittää sukupuolen olevan ensisijaisesti te-

kemistä, jatkuvaa toistoa ja rituaalia ja siten performanssin kautta tuotettua (Butler 
2006, 25–30, 229). Butlerin (mt., 68–80) keskeinen käsite on heteroseksuaalinen mat-
riisi, joka tuottaa sukupuolet, heteroseksuaaliset miehet ja naiset, mikä luonnollistaa 
ja normalisoi vastakkaiseen sukupuoleen kohdistuva halun. Näin heteroseksuaalinen 
matriisi määrittää heteroseksuaaliset miehet ja naiset ainoiksi oikeiksi sukupuoliksi ja 
täysivaltaisiksi subjekteiksi verrattuna mihin tahansa muuhun kuin heteroseksuaali-
suuteen. 
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Tyttölähtöisesti nuortenkirjallisuutta tarkastelevia väitöskirjoja Suomessa 
on julkaistu muutamia, mutta esimerkiksi Mia Österlund (2005) ja Mia Franck 
(2006) tarkastelevat kumpikin tyttöjen kuvauksia ruotsalaisessa nuorisoro-
maanissa. Tyttökirjallisuudentutkimus Suomessa ei ole sekään kohdistunut 
pelkästään kotimaiseen tyttökirjallisuuteen, vaan myös ulkomaisia teoksia on 
tutkittu eri näkökulmista (esim. Ylimartimo 2008; Franck 2013). Lasten- ja nuor-
tenkirjallisuuteen keskittyvissä aikakauslehdissä, kuten Onnimannissa ja Tyyris-
Tyllerössä, on julkaistu vuosien mittaan populaariartikkeleja sekä suomalaisista 
että ulkomaisista tyttökirjoista. Tietokirjoissa on puolestaan tarkasteltu lukijan 
suhdetta sekä ulko- että kotimaiseen tyttökirjallisuuteen (ks. Ahola & Koski-
mies 2005; Kokkonen 2013).  

Viimeisten kymmenen vuoden aikana tyttökirjallisuudentutkimus on ang-
loamerikkalaisessa ja pohjoismaisessa tutkimuskentässä siirtynyt yhä näky-
vämmin osaksi monitieteistä tyttötutkimusta (ks. Reid-Walsh & Bratt 2011; 
Redmann 2011; Harper 2011; Österlund 2011; Österlund, Söderberg & Formark 
2013; Warnqvist 2013). Myös suomalainen tyttökirjallisuudentutkimus on sitou-
tunut aiempaa enemmän tyttötutkimukseen, kun tyttötutkimus on laajentunut 
sosiologisesta ja yhteiskuntatieteellisestä tutkimuksesta kulttuurintutkimuksen 
kentille (ks. Österlund 2011). Pohjoismaisessa tyttötutkimuksessa on nostettu 
esiin lasten- ja nuortenkirjallisuuteen ja tyttökulttuureihin rakentunut vahvan 
tytön konventioita ja normatiivisia rajoja ylittävä kuva (Österlund 2011, 213–214, 
217, 220; Österlund, Söderberg & Formark 2013, 12–13). Bodil Formark ja Anne-
lie Bränström Öhman (2013, 4) toteavatkin, että pohjoismainen tyttöys perustuu 
henkilökohtaista emansipaatiota ja sukupuolten tasa-arvoa korostaviin diskurs-
seihin, joka tuottaa normatiivisen kuvan kaiken osaavasta ja kaikkeen pystyväs-
tä tytöstä. Itsenäisen ja vahvan tytön eetos on rakentunut myös tyttökirjallisuu-
teen, ja tyttökirjallisuudentutkimukseen, missä on usein tarkasteltu erityisesti 
eri tavoin kapinoivia tyttöjä (vrt. Redmann 2011; Österlund 2011, 220). 

Pohjoismainen tyttökirjallisuudentutkimus on feministisestä ja kontekstu-
aalisesta tutkimusnäkökulmasta tarkastellut tytön ja naisen aseman, vallan, 
seksuaalisuuden ja sukupuolen kuvauksia monimuotoisesti, erilaisista teoreet-
tisista ja metodologista lähtökohdista. Koska suomalaista tyttökirjallisuuden-
tutkimusta on tehty harvakseltaan useiden eri vuosikymmenten ajan ja julkais-
tujen tutkimusten välissä saattaa olla hyvin kymmenenkin vuotta, havainnollis-
tuvat myös tieteen ja tutkimuksen kehitys. Suomalaisen tyttökirjallisuudentut-
kimuksen voikin luonnehtia olevan tietyllä tapaa sirpaleista, usealle tieteenalal-
le ja vuosikymmenelle sekä tieto- ja populaarikirjallisuuteen jakautunutta tut-
kimusta. Tutkimuskenttään kaivataankin lisää monentyyppistä tietoa, kuten 
suomalaisen tyttökirjallisuuden kokonaiskehityksen ja piirteiden hahmottamis-
ta yhdessä suuremmassa tutkimuskokonaisuudessa. Tutkimukseni tavoitteena 
on vastata juuri tähän tarpeeseen ja vankistaa suomalaisen tyttökirjallisuuden-
tutkimuksen pohja sellaiseksi, jolle jatkotutkimuksen rakentaminen on hedel-
mällistä. Myös tyttökirjallisuudentutkimuksen teoria kaipaa uusia avauksia (ks. 
myös Rättyä 2007, 169–173), joita osin rakennan väitöstyöni havaintojen pohjal-
ta. 
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Pyrin väitöskirjatutkimukseni kaunokirjallisen otannan kautta luomaan 
läpileikkauksen suomalaisen tyttökirjallisuuden kehityksestä ja sitoutumisesta 
yhteiskuntaan. Väitöskirjatutkimukseni tavoitteena on tutkia suomalaisen tyt-
tökirjallisuuden rakentamaa kuvaa tytöistä sekä niistä painopistealueista, joissa 
tyttöjen toiminnan mahdollisuudet ilmenevät. Keskeisiksi kohoavat kysymyk-
set vallasta, sukupuolesta, seksuaalisuudesta ja siitä, kuinka päästä kohti tavoit-
teitaan. Millaisia valtasuhteita rakentuu kulloinkin tytön ja kasvattajan välille? 
Millaista kuvaa suomalainen tyttökirjallisuus luo tyttöjen koulunkäynnistä? 
Pohdin, miten teokset suhteutuvat aikansa Suomen yhteiskuntaan ja sen vallit-
seviin käsityksiin. Kysyn, haastavatko tai myötäilevätkö ne normeja, toistavatko 
tai muokkaavatko ne vallitsevia ajatuksia ihannetyttöydestä. Koska aineistoni 
alkaa 1880-luvun lopulta ja päätyy 2000-luvulle, aineiston avulla on mahdollista 
tarkastella tyttökirjallisuudessa ja tyttöhahmoissa vuosien mittaan tapahtuvia 
muutoksia. Mitkä tyttökirjallisuuden piirteet esimerkiksi pysyvät muuttumat-
tomina, mikä puolestaan muuttuu – ja miksi?  

Tutkimukseni tavoitteena on valaista suomalaisen tyttökirjallisuuden tuot-
taman tyttökuvan luomis- ja muokkausprosesseja: tyttökirjallisuus kytkeytyy 
kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin sukupuoli- ja valtaverkostoihin sekä -
mekanismeihin (Reynolds 1990, 15, 37, 153; Westin 1994a, 11–12). Sukupuoli ja 
valta nousevat monin tavoin esiin tutkimusaineistossani. Ne ilmenevät teosten 
kasvattavassa tarkoituksessa, emansipatorisissa intentioissa sekä sopivan kirjal-
lisuuden ja kunnollisen tytön hahmoja käsittelevissä kysymyksenasetteluissa, ja 
todentavat osaltaan tyttökirjallisuuden poliittisuutta ja yhteiskunnallisuutta. 
Tavoitteenani on osoittaa, että tyttökirjallisuus on yksi sukupuolen ja vallan 
neuvottelun rajapinnoista, jolla tuotetaan, myötäillään ja haastetaan kunkin ajan 
vallitsevia käsityksiä tytöistä emansipaation ja ohjailun ristivedossa. 

Tutkimalla tyttökirjallisuuden tyttökuvauksia pyrin purkamaan tyttösub-
jektin tutkimuksen vähäisyyttä suomalaisessa kirjallisuudentutkimuksen ken-
tässä (vrt. Melkas 2006, 13–14). Pyrin tuomaan uutta tietoa suomalaiseen tyttö-
kirjallisuudentutkimukseen, lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkimukseen, 
naiskirjallisuuden tutkimukseen, suomalaiseen kirjallisuushistoriaan ja monitie-
teiseen tyttötutkimukseen, joihin katson tutkimukseni sitoutuvan. Tutkimukse-
ni osallistuu lasten- ja nuortenkirjallisuudentutkimuksessa käytyyn keskuste-
luun tytöistä ja vallasta (ks. Trites 2000, 3; Younger 2009) ja ottaa kantaa naiskir-
jallisuuden tutkimukselle keskeisiin kysymyksenasetteluihin sukupuolesta, 
seksuaalisuudesta ja subjektiudesta (ks. Launis 2005; Melkas 2006). Näen väitös-
työni sitoutuvan paitsi feministiseen tyttö- ja naiskirjallisuudentutkimukseen, 
myös tyttötutkimukseen: tarkastelen juuri tyttötutkimukselle keskeisiä kysy-
myksiä tyttöjen kuvaamisesta ja tuottamisesta kulttuurissa ja yhteiskunnassa 
(Driscoll 2002; Österlund, Söderberg & Formark 2013, 12–13).  

Tyttökirjallisuus on sukupuolen ja vallan kulttuurinen ja yhteiskunnalli-
nen neuvottelunpaikka, joka kirjoittaa tytöt esiin, tekee heidät näkyviksi sekä 
uudelleenkirjoittaa totunnaisia rooleja, ja näin se osoittaa vallitsevia tyttöihin 
liittyviä ja liitettäviä odotuksia, normeja ja käytäntöjä. Pyrin väitöstutkimukses-
sani todentamaan, että suomalaisessa tyttökirjallisuudessa kirjoittuu ja tuottuu 
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esiin siihen sisään rakentunut ohjailun ja emansipaation ristiveto. Tyttökirjalli-
suus tasapainoilee viihteellisen ja kasvattavan välillä yrittäessään täyttää sekä 
erilaisten institutionaalisten tahojen että lukijoiden toiveet hyvästä ja kiinnosta-
vasta kirjallisuudesta. Se kertoo tyttöjen elämästä ja heidän kulloisistakin mah-
dollisuuksistaan toimia yhteiskunnassa ja neuvotella asemastaan subjekteina. 
Näin suomalainen tyttökirjallisuus kertoo ajastaan, sen arvoista, ihanteista ja 
merkityksistä, ja myös itse tuottaa arvoja, ihanteita ja merkityksiä (vrt. Reynolds 
1990; Westin 1994a; Lappalainen 2000a, 152–158; Lappalainen 2015a; Reimer 
2000, 46–52). Samalla se sitoutuu Suomen yhteiskunnallisiin ja poliittisiin suku-
puolia koskeviin linjauksiin, joita kirjallisuus voi kuvata ja haastaa (vrt. Melkas 
2006, 12–17; Melkas 2013). Tyttökirjallisuus osallistuukin jatkuvasti tyttöyden 
merkitysten tuottamiseen: se sitoutuu yhteiskunnan kehitykseen ja muutoksiin, 
mutta myös ottaa niihin osaa. Siten tyttökirjallisuus on aktiivinen osallinen yh-
teiskunnassa. 
 



 

2 TYTTÖKIRJALLISUUS JA YHTEISKUNTA 

Tyttökirjallisuus on syntynyt kahden eri kohderyhmän halun ja tarpeen koh-
taamisesta: tyttöjen halusta lukea sekä heitä kasvattavien tahojen tarpeesta oh-
jailla. Kun keskiluokan tyttärillä oli sukupuolenmukaisen kasvatuksen vuoksi 
poikia enemmän vapaa-aikaa käsissään, he tarttuivat kirjallisuuteen. Erityisesti 
rakkautta ja romantiikkaa käsittelevät teokset nähtiin kuitenkin vaarallisina ja 
harhaanjohtavina, minkä lisäksi tyttöjen ja nuorten naisten kaunokirjallisen 
maun pelättiin kärsivän (Lovell 1987, 9–10; Lappalainen 2000b, 309–310; Män-
nistö 2003, 54–56). Tarvittiin kasvattavaa, tytöille sopivaa kirjallisuutta. Nämä 
syyt johtivat 1800-luvun aikana erityisesti tytöille kirjoitetun, tuotetun ja mark-
kinoiden kirjallisuuden syntymiseen (Ørvig 1988, 15–16). Koska monet varhai-
sista tyttökirjailijoista käsittelivät kysymyksiä koulutuksesta, ammatista ja avio-
liitosta – eli niistä kentistä, joilla tytöt ja nuoret naiset yhteiskunnassa asemas-
taan ja subjektiudestaan neuvottelivat – tyttökirjallisuuteen on alusta pitäen 
rakentunut normatiivisen ohjailun lisäksi emansipatorinen, tyttöjen vapautta-
miseen ja valtarakenteiden muuttamiseen eri tavoin tähtäävä ote (vrt. Koivunen 
2004, 77, 105). Hahmottelen seuraavaksi tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan 
suhteita tarkastelemalla ensiksi tyttökirjallisuuden määrittelyä ja syntyä. Toi-
seksi käsittelen sitä, miten näyttäytyvät ne tekijät, tahot ja instituutiot, jotka 
määrittävät tyttökirjallisuuden merkitystä, tarkoitusta ja tuotantoa. Kolmannek-
si esitän väitöstutkimukseni kokonaisuutta palvelevan tiiviin katsauksen tyttö-
kirjallisuuden kehityksestä ja pääasiallisista piirteistä Suomessa 1800-luvun lo-
pulta 2010-luvun alkuun. 

2.1 Mikä on tyttökirja? 

Mikä on tyttökirja? Miten määrittelet tyttökirjan? Tyttökirjallisuuden määrittely on 
väitöskirjatutkimukseni aikana useimmin kuulemani kysymys. Vastaus on ty-
töissä. Niin teemana ja lukijakuntana kuin kaunokirjallisuuden ja yhteiskunnan 
intentionaalisilla ja tuotannollisilla tasoilla tytöt määrittävät tyttökirjallisuuden. 
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Käyn seuraavaksi läpi tyttökirjallisuuden aiempia määrittelyjä sekä määritte-
lyyn liittyen tyttökirjallisuuden syntyä ja historiallisia juuria, minkä jälkeen esi-
tän oman yhteenvetoni tyttökirjallisuuden määrittelystä sekä esittelen tyttökir-
jallisuudentutkimukseen käsitteet tyttöerityisyys, tyttöteksti ja/tai tyttötekstuaali-
suus. 

Tyttökirjallisuus on saanut alkunsa 1800-luvulla länsimaissa tapahtunei-
den lukuisten yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten myötä. Keskiluokan 
tyttöjen avioitumisikä kohosi aiemmasta noin 13–15 ikävuodesta 18–19 vuoteen, 
mikä merkitsi pidempää aikaa lapsuuden ja aikuisuuden välillä, kun tytöistä ei 
enää kymmenvuotiaina tullut suoraan pieniä naisia.12 (Westin 1994a, 12–13; 
Ariés 1962, 332; Mitchell & Reid-Walsh 2005, 5–15.) Koska keskiluokan tyttöjen 
koulunkäyntimahdollisuudet erosivat huomattavasti poikien vastaavista niin 
Suomessa kuin muissa länsimaissa, tytöille jäi enemmän vapaa-aikaa. Tämä 
vapaa-aika täyttyi esimerkiksi lukemisella. (Redmann 2011, 14; Ollila 2000, 17–
23; Lappalainen 2000a, 152–153.) Tyttöjen lukemien kirjojen uskottiin vaikutta-
van heihin suoraan, joten heille ryhdyttiin kirjoittamaan ja markkinoimaan 
omaa kirjallisuutta sellaisista aihepiireistä, joiden ajateltiin kasvattavan tyttöjä 
hyvän äidin ja vaimon rooliin sekä kiinnostavan lukijoita (Ørvig 1988, 15; Rey-
nolds 1990, 153; Westin 1994a). Näin lukijakunnaksi määrittyivät ensisijaisesti 
keski- ja yläluokan tyttäret, ja tyttökirjojen päähenkilöiksi nousivat lukijoiden 
vertaistyttöhahmot (esim. Westin 1994a; Ørvig 1988). 

Didaktinen, ohjaileva ja kasvattava ote on yksi tyttökirjallisuuden lähtö-
kohdista. Tyttökirjallisuus ei silti ole yksiselitteisesti konservatiivista ja norma-
tiivista: monet varhaiset tyttökirjailijat ovat kuvanneet kapinoivia, omapäisiä ja 
opinhaluisia päähenkilöitä, joiden kautta on pyritty esittämään muitakin mah-
dollisuuksia kuin avioliitto (Foster & Simons 1995, 16–17; Westin 1994a; 1994b, 
16). Myös tyttökirjallisuuden emansipatorinen linja on didaktista, vaikka eroaa-
kin didaktisessa intentiossaan normatiivisiin rooleihin kasvattavan tyttökirjalli-
suuden intentiosta. Tyttökirjallisuuteen rakentunut ohjailun ja emansipaation 
ristiveto onkin tietyllä tapaa kaksoisdidaktista. (Voipio 2015b.) Lisäksi tyttökir-
jallisuuden syntyyn ja kehitykseen limittyvät kysymykset viihteestä, lukemises-
ta, sukupuolesta ja subjektiudesta sekä temaattisella, intentionaalisella että tuo-
tannollisella tasolla, mikä luo tyttökirjallisuuteen populaarin ja didaktisen väli-
sen jännitteen (vrt. Reimer 2000, 40–44; Lappalainen 2000b, 309–313; Voipio 
2015a). 

Tyttökirjatutkimuksessa lajin keskiluokkaisuus on otettu tietyllä tapaa sel-
viönä, sillä tyttökirjallisuuden tarve, synty, (oletettu) lukijakunta ja teosten tee-
mat määrittävät sen hyvin keskiluokkaiseksi. Useimmiten kyseessä on myös 
keskiluokkaisen tytön luokassapysymiskertomus. Luokassapysymiskertomuk-
sella tarkoitan, etteivät tyttökirjojen keskiluokkaiset tytöt koe, yritä tai joudu 
tavoittelemaan sivistyneistön ”kansalle” luomaa sivistyksen ihannetta, jota esi-
merkiksi suomalaisessa 1800–1900-luvun taitteen kirjallisuudessa kuvaa luok-

                                                 
12  Tyttöjen nuoruusiän käsitettä pidetään vielä myöhemmin muodostuneena kuin poi-

kien. Myös tyttöjen avioitumisikä on vaihdellut paljonkin viimeisen kahdensadan 
vuoden aikana. (Driscoll 2002, 7–8; Mitchell & Reid-Walsh 2005, 5–15.) 
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kanousuun pyrkivä nousukkaan figuuri (Rojola 2011, 208–214).13 Mary Ørvig 
(1988, 238) tiivistääkin, että tyttökirjoissa yhteiskunnan kuva on staattinen ja 
luokkaerot on nähty luonnollisina. Sinänsä tyttökirjan keskiluokkaisuus ei ole 
poikkeus länsimaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuuden kentässä. Esimerkiksi 
Charles Sarlandin (1999, 41) mukaan valtaosa lasten- ja nuortenkirjallisuudesta 
ylipäätään on keskiluokkaista. 

Tyttökirjan määrittelyä ja lajin rajoja on mietitty jo 1800-luvulla, kun on 
pohdittu teosten kirjoitus- ja julkaisuintentioita ja lukijakuntaa (Foster & Si-
mons 1995, 3, 8–9, 24). Jotkin klassikkotyttökirjoiksi sittemmin määritellyt teok-
set suunnattiin heti tilaus- ja julkaisuvaiheessa erityisesti tytöille, toisia lukivat 
yhtä lailla aikuiset kuin nuoret sukupuoleen katsomatta (Foster & Simons 1995, 
8–9, 11; Sicherman 2011, 270–271; Warnqvist 2013, 29–31). Jo tuolloin havaittiin 
monille nykyisinkin tuttu ilmiö: Pojat eivät lukeneet tytöille suunnattuja teoksia, 
mutta tytöt lukivat paitsi tyttökirjoja, myös monipuolisesti muuta kirjallisuutta, 
kuten seikkailu- ja koulupoikakirjoja (Reynolds 1990, 100; Foster & Simons 1995, 
3; Ulfgard 2002, 146–153). Mary Ørvig (1988, 15–16) onkin määritellyt erikseen 
tytöille erityisesti tuotetun ja markkinoidun tyttökirjan (flickbok) sekä tyttölu-
kemisen (flickläsning), joista viimemainittu kattaa kaiken, mitä tytöt lukevat. 
Häilyvyyttä lukijakunnissa on tosin havaittavissa myös nuortenkirjallisuuden ja 
naistenviihteen kohdalla. Tytöt lukevat aikuisille suunnattua romanttista viih-
dekirjallisuutta – usein jossakin vaiheessa salaa – ja toisaalta aikuiset naiset pa-
laavat omien nuoruudenaikaisten kirjasuosikkiensa ääreen myöhemmälläkin 
iällä. (Ørvig 1988, 15–16; Foster & Simons 1995, 3, 11; Heikkilä-Halttunen 2000, 
397; Aalto 2000, 63–76; Warnqvist 2013; ks. myös Ahola & Koskimies 2005; 
Kokkonen 2013.) 

Tyttökirjallisuuden juurien on katsottu olevan nuortenkirjallisuudessa, 
tyttöjen kasvatusoppaissa ja naisten romaanitraditiossa, kuten Jane Austenin ja 
Bront n sisarusten teoksissa (Ørvig 1988, 15–16, 31; Westin 1994a, 11–12; John-
son 2006, 143–146). Saksalaisia tyttökirjan edeltäjiä ja tyttökirjamaisia piirteitä 
sisältäviä teoksia ilmestyi Mary Ørvigin (1988, 53–63) mukaan jo 1700-luvun 
puolella.14 Taustalla vaikuttavat myös kehitys- ja taiteilijaromaanit (Foster & 
Simons 1995, 4–5, 30; Pratt & White 1981, 12–16); esimerkiksi osa suomalaisista 
varhaisista tyttökirjoista sisältää naisten kehitysromaaniin piirteitä (vrt. Aalto 
2000, 63–70). Ensimmäisiksi tyttökirjailijoiksi nimetään usein Susan Bogert 
Warner (The Wide, Wide World, 1850), Louisa May Alcott (Little Women, 1868) ja 
                                                 
13  Toisin kuin esimerkiksi työläis- tai maalaisolosuhteista tulevalta hahmoilta, tyttökir-

jojen keskiluokan tytöiltä ei heidän kouluttauduttuaan evätä oikeutta sivistykseen, 
sillä he ovat alun perinkin sivistyneistöä (vrt. Rojola 2011). Tyttöjen tausta ja kodit 
ovat keskiluokkaisia, kun luokan ajatellaan koostuvan tietystä koulutus- ja sivistys-
tasosta: heidän vanhempansa ovat esimerkiksi tuomareita, lääkäreitä, professoreja, 
opettajia, pappeja, liikemiehiä, insinöörejä ja kirjailijoita. Tässä mielessä esimerkiksi 
aineistoni tyttöjä eivät niinkään rajoita luokkakysymykset heidän neuvotellessaan 
asemastaan yhteiskunnassa, vaan subjektiuteen, seksuaalisuuteen ja sukupuolen uu-
delleenneuvotteluprosesseihin liittyvät kysymyksenasettelut. (Ks. Voipio 2013; 2014; 
2015a; 2015b.) 

14  Mary Ørvigin (1988, 53–63) mukaan tyttökirjoissa esiintyvää tematiikkaa on esimer-
kiksi Fanny Burneyn Evelinassa (1778) ja Sophie la Rochen teoksessa Gesichte des Frä-
uleins von Sternheim (1771) sekä Lina-sarjassa (1785–1797).  
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Susan Coolidgen nimellä kirjoittanut Sarah Chauncey Woolsey (What Katy Did, 
1872). Angloamerikkalaisiksi tyttökirjan edeltäjiksi tai varhaisiksi tyttökirjoiksi 
on lisäksi nimetty Mary Howittin, Margaret Gettyn, Catherine Sinclairin ja 
Charlotte Youngen teoksia (Avery 1996, 339; Foster & Simons 1995, 2–3). 

Shirley Fosters ja Judy Simons (1995, 4–5) jakavat tyttökirjan juuret kah-
teen pääasialliseen kirjalliseen traditioon. Ensimmäistä he luonnehtivat nimi-
tyksellä evangelical tract, jolla he tarkoittavat kristillisiä hyveitä ja sielun etsintää 
painottavia teoksia. Toisena esikuvana he pitävät naisten romaanikonventiota 
(sentimental/domestic novel). Varhaisimmissa tyttökirjoissa 1800-luvulla yhdisty-
vät kristillisyyden (evangelical) ja kodin aihepiiriä ja rakkautta (sentimen-
tal/domestic) kuvaavat kerrontatavat niin kansainvälisesti kuin Suomessakin. 
(Mt., 4–5; Lappalainen 2000a, 151–158.)  

Näkemykseni mukaan tyttökirjallisuuden kehitystä hahmottaa kolmen 
tyttökirjan juurista alkunsa saavan langan malli. Yksi langoista edustaa lajityy-
pillistä tyttökirjaa, toinen romanttista naistenviihdekirjaa ja kolmas nuortenkir-
jaa. Nämä langat kulkevat tyttökirjallisuuden kehityksen ajan rinnakkain, mutta 
joillain vuosikymmenillä limittyvät tai muodostavat keskenään erilaisia solmuja, 
jolloin lajit risteävät. (Voipio 2014, 203–204.) Näitä risteyspaikkoja tai ”kuumia 
pisteitä” (Kirstinä 2012, 9–10) ovat Suomessa esimerkiksi varhaisen tyttökirjalli-
suuden yhteys naiskirjallisuuden kehitysromaaniin (vrt. esim. Aalto 2000, 63–
76), 1920-luvun lajisolmu naistenviihdekirjallisuuden kanssa (vrt. esim. Heikki-
lä-Halttunen 2000, 397), 1960-luvun taitteesta alkanut ja 1980-luvulle jatkunut 
risteäminen nuortenkirjallisuuden kanssa (vrt. esim. Lehtonen 1983, 79–81) sekä 
uusimman tyttökirjallisuuden hybridit eli esimerkiksi naisille suunnatun chick 
lit -viihteen ja tyttökirjojen lajirajojen lähentyminen tai hämärtyminen (Huhtala 
2006, 81), ja fantasiakirjallisuuden ja tyttökirjallisuuden lajisekoitukset (ks. esim. 
Franck 2013). Tyttökirjallisuuteen kuuluukin myös tietynlainen jousto ja rajan-
käynti, mutta yhteisenä nimittäjänä pysyy se, mitä tyttölukijoille tuotetaan ja 
mitä he omaksuvat luettavakseen (vrt. Ulfgard 2002, 136–139; Warnqvist 2013, 
29–31; Lappalainen 2015a, 96). 

Yksi edelleen käytetyimpiä tyttökirjallisuuden määrittelyjä on Boel Westi-
nin (1994a) esitys 1990-luvun puolivälistä. Hän määrittelee tyttökirjan naisen 
kirjoittamaksi, tytöstä kertovaksi kehityskertomukseksi, joka on suunnattu ty-
töille. Tyttökirja sijoittuu Westinin mukaan usein koti- ja kouluympäristöön, on 
puitteiltaan realistinen ja kuvailee tyttöpäähenkilön kasvua. Temaattisesti esiin 
nousevat ystävyys- ja ihmissuhteet, koulutus ja tytön asema ja mahdollisuudet 
yhteiskunnassa. (Westin 1994a.) Yleensä aiheita käsitellään toiveikkaaseen sä-
vyyn. Samankaltaiset havainnot ja määritelmät toistuvat tyttökirjallisuutta mää-
riteltäessä tyttökirjojen kohdalla transnationaalisista rajoista riippumatta erityi-
sesti varhaisimman, 1800-luvun kirjallisuuden kohdalla (ks. Wilkeding 1990; 
Foster & Simons 1995, 4; Redmann 2011, 14; Lappalainen 2012, 211–212). Westi-
nin määritelmä pätee pitkälti myös uusiin, 2000-luvun alun tyttökirjoihin, jotka 
edelleen käsittelevät tytön kasvua, ihmissuhteita ja mahdollisuuksia navigoida 
yhteiskunnan eri kentillä (vrt. Younger 2009, xiii–xiv; Voipio 2013, 122–123). 
Yhteiskunnallisten muutosten myötä tyttöjen toimijuuden mahdollisuudet ovat 
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tosin muuttuneet; tyttökirjallisuudessakin esimerkiksi tytön neuvottelu asemas-
taan ja subjektiudestaan yhteiskunnassa on uusimmassa tyttökirjallisuudessa 
kohdentunut käsittelemään tytön oikeutta omaan ruumiiseensa ja seksuaalisuu-
teensa (ks. myös Huhtala 2007, 142; Rättyä 2007, 172). 

Vaikka Boel Westinin (1994a) määritelmä pätee pitkälti tyttökirjallisuuteen 
sekä historiallisesti että nykyisin, poikkeuksiakin on sekä Suomessa että muual-
la. Yksi poikkeus on kirjailijan sukupuoli: esimerkiksi Kaarlo Nuorvala julkaisi 
vuosina 1945–1955 romanttisen, moniosaisen Laulajatyttö-sarjan, joka saattaa 
tyttöpäähenkilönsä moninaisten vaiheiden ja seikkailujen kautta naimisiin. 
Koska tyttökirjallisuuteen on rakentunut tietty jousto (lukijakunnan rajankäyn-
nin kysymykset, lajin juuret ja lajisolmut), esimerkiksi päähenkilön ikä, realisti-
nen kehys ja kirjailijan sukupuoli voivat joustaa, mikäli muut tyttökirjan mää-
reet täyttyvät. Tyttökirjallisuutta eri tavoin määrittävät elementit voikin hah-
mottaa eräänlaisena lajipalapelinä, josta on mahdollista ottaa pois jokin tai jot-
kin palat ilman, että laji radikaalisti muuttuu toiseksi. Esimerkiksi tarkastele-
missani uusissa suomalaisissa tyttökirjoissa, joissa päähenkilö on lesbo tai bi-
seksuaalinen, on muunneltu tyttökirjallisuudelle pitkään perinteistä asetelmaa 
vastakkaisen sukupuolen välisistä romanttisista ja seksuaalisista suhteista (Voi-
pio 2013). Teoksissa (ks. Rannela 2008; Huotarinen 2011) on kuitenkin hyödyn-
netty sekä tyttökirjallisuuden temaattisia että rakenteellisia konventioita, kuten 
ystävyyssuhteiden ja rakkaustarinan kuvaamista tärkeänä tarinan osana. Kieh-
tovia lajirajojen koettelijoita ovat myös teokset, joissa tyttökirjan määritelmän 
muutoin täyttävän teoksen päähenkilö on poika. Esimerkiksi Anni Swanin Tot-
tisalmen perillinen (1914), Tuija Lehtisen Poika nimeltä Iines (2000) ja Katri Manni-
sen Kallen inttivuosi (2001) toistavat ja muuntelevat tyttökirjallisuuden konven-
tionaalisia rakenteita, teemoja ja henkilöasetelmia. 

Tyttökirjojen tapahtumat noudattavat romaanin muotoa ja asettuvat 
useimmiten lineaarisiksi episodeiksi. Toisinaan tarina esitetään päähenkilön 
pitämän päiväkirjan tai kirjoittamien kirjeiden muodossa. (Ørvig 1988, 43; Lap-
palainen 2013, 178–183.) Eri vuosikymmenillä painottuvat erilaiset tyttökirja-
tyypit ja teemat, jotka ovat osittain kulttuurisidonnaisia. Erityisen suosittuja 
hahmoja ovat olleet villimmät tyttöhahmot, tomboyt, joita suomeksi on luon-
nehdittu poikatytöksi ja villikoksi. (Redmann 2011, 14–15.) Orpotytön hahmo 
on sekin suosittu (Avery 1996, 344–346). Eri tavoin taiteellisia tyttöjä on myös 
kuvattu paljon: kirjallisesti, musiikillisesti tai vaikkapa tanssillisesti lahjakkai-
den tyttöjen kertomukset kuvaavat myös tytön taiteilijaidentiteetin kehittymi-
sen mahdollisuuksia (Foster & Simons 1995, 23–32; Heikkilä-Halttunen 2000, 
357–358; Pratt & White 1981, 13–16). Ystäviä tai sisaruksia kuvataan keskenään 
erilaisiksi, jolloin vilkkaan tytön vastakohtana on hänen rauhallinen ystävänsä 
(Lappalainen 2012, 211–213). Suomalainen tyttökirjallisuus on pitkälti noudat-
tanut kansainvälistä linjaa, ja kirjailijat ovat ottaneet mallia erityisesti anglo-
amerikkalaisista, tunneituista tyttökirjoista sekä teemoissa, tyttöhahmoissa että 
romaanin muodoissa (ks. myös Lappalainen 2012, 211–212; Lappalainen 2013, 
178–183). Rakenteeltaan tyttökirjallisuuden perustyyppi on Suomessakin pysy-
nyt pitkälti samanlaisena lajin alusta asti; vasta viimeisen kymmenen vuoden 
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aikana julkaistu kotimainen tyttökirjallisuus on ollut rakenteeltaan kokeelli-
sempaa (Voipio 2013, 128–132). 

Kehityskertomusten lisäksi suosittuja tyttökirjallisuuden alalajityyppejä 
ovat olleet perhe- ja koululaiskertomukset, joissa voidaan kuvata yhden tai use-
amman tytön tai sisaruksen kasvua ja kehitysvaiheita kirjasarjan edetessä (Ave-
ry 1996, 344–346; Ray 1996; Reimer 2000, 44–48). Erilaisina painotuksina ilme-
nevät jo 1800-luvulta asti myös esimerkiksi romanssi, satu ja jännitys, kun rea-
listisiin koti- ja kouluympäristöihin sijoitettuun tarinaan toisinaan punotaan 
tiettyjä ihmeen aineksia, kuten yllättäviä perintöjä, rikkaita kosijoita, kidnappa-
uksia tai arvoituksia (Foster & Simons 1995, 4; Reimer 2000, 48–52). Tällöin tari-
nat tasapainoilevat fantasian ja realismin välimaastossa (Reimer 2000, 44). Tyt-
tökirjallisuuden pitkille, monikymmenosaisille sarjakirjoille on tyypillistä muun 
sarjakirjallisuuden tapaan päähenkilön muuttumattomuus tai vain vähäinen 
kehitys. Esimerkiksi harrastuskirjoissa, kuten etsivä- ja eläinaiheissa, päähenki-
löt kulkevat vaiheikkaasta seikkailusta toiseen juuri muuttumatta. 15  (Rättyä 
1997, 7–8; Heikkilä-Halttunen 2000, 350–351; Harper 2011.) Nykyisellään tyttö-
kirjallisuuden aihe- ja alalajikirjo kattaa monipuolisesti niin erilaisia harrastuk-
sia käsittelevät sarjat kuin fantasiaa ja chick litiä tyttökirjallisuuteen yhdistelevät 
hybridit (ks. esim. Johnson 2006; Franck 2013). 

Annis Pratt ja Barbara White (1981, 13–16) puhuvat tyttöjen ja nuorten 
naisten kehityskertomusten yhteydessä alaspäin kasvamisesta (growing down). 
Heidän mukaansa kehityskertomus on vaikea nimitys silloin, kun kehitysker-
tomukset alistavat päähenkilönsä yhteiskunnan määrittämään rooliin sen sijaan, 
että kasvattavat heidät itsenäisiksi subjekteiksi (mt.). Nuorten tai aikuisten nais-
ten kehityskertomuksiin verrattuna tyttökirjallisuus on kuitenkin esittänyt var-
sin vapaita kuvauksia tyttöiästä, jolloin tytöt saavat esimerkiksi juosta ja leikkiä. 
Maakohtaisia eroja kylläkin esiintyy (Foster & Simons 1995, 13–19), minkä kat-
sotaan johtuvan tytön, nuoren neidon – tai ladyn – ja täysikasvuisen naisen ole-
tettujen ja odotettujen roolien ja käytöstapojen eroista eri maissa (MacLeod 2011, 
217–220; Vehkalahti 2000, 130–132; Voipio 2015a, 10–11). Vaikka romanttinen 
sulkeuma nimetään usein tyypilliseksi tyttökirjan lopuksi, tyttökirjallisuus vas-
tustaa tiettyyn pisteeseen avioliittoa tytön kehityskertomuksen loppuna; joskin 
myös tässä tuntuu piilevän yhteiskunta- ja kulttuurikohtaisia eroja (Foster & 
Simons 1995, 13–19). 

Shirley Foster ja Judy Simons (1995, 13–18) toteavat, että (varhaisen) poh-
joisamerikkalaisen tyttökirjallisuuden tuottama tyttökuvaus on brittiläistä va-
paampaa, sillä brittiläisessä tyttökirjallisuudessa luokkayhteiskunta arvoineen 
on voimakkaasti läsnä. Itkuisinkin pohjoisamerikkalainen varhainen tyttökir-
jasankaritar on heidän mukaansa kapinallinen tavalla, jota Englannissa julkais-
tuissa saman ajan teoksissa pidettäisiin vaarallisena ja ei-toivottavana (mt., 17). 

                                                 
15  Kaisu Rättyä (1997, 7–8) erottaa kolmenlaista sarjallisuutta. Varsinaisten sarjakirjojen 

lisäksi on niin kutsuttuja jatkokirjoja, romaanisarjoja, jotka kertovat tietystä päähen-
kilöstä. Niille on ominaista, että päähenkilö kehittyy (psyykkisesti ja fyysisesti) sarjan 
mittaan. Monet klassiset tyttökirjasarjat luetaan tähän tyyppiin. Kolmanneksi muo-
doksi Rättyä (mt., 7–8) määrittää kustantajasarjat, joissa julkaistaan samantyyppisiä, 
eri kirjailijoiden kirjoittamia kirjoja. 
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Toisaalta pohjoismainen tyttökirjadiskurssi näyttäytyy puolestaan vapaampana 
kuin brittiläinen tai pohjoisamerikkalainen (yhdessä tai erikseen). Esimerkiksi 
suomalainen ja ruotsalainen varhainen tyttökirjallisuus kuvaavat usein tytön 
valitsevan itselleen ammatillisen uran avioliiton sijaan, tai kahden tyttöhahmon 
kautta ohjaavat toisen naimisiin ja toisen työuralle (Westin 1994b, 27–28; Hall-
berg 1994, 61; Voipio 2015b). Ying Toijer-Nilsson (1994, 45) toteaa, että osa ruot-
salaisista tyttökirjoista ilmaisee myös suoraa avioliittohaluttomuutta ja korostaa 
vapauden tuomaa iloa. Tyttökirjadiskurssit näyttävätkin muotoutuvan eri 
maissa ja eri konteksteissa lajin konventioiden noudattamisesta huolimatta tie-
tyiltä osin erilaisiksi; erot voivat olla ratkaisevia esimerkiksi naisen emansipaa-
tion kannalta. Syinä ovat erilaiset yhteiskunta- ja kulttuuritaustat. Näin ajatellen 
esimerkiksi suomalaisen tyttökirjallisuuden diskurssiin – ja lajin tulkintoihin – 
vaikuttavat paitsi sitoutuminen lajin konventioihin, myös pohjoismainen ja 
suomalainen (liikkuva, muuttuva, kontekstuaalinen) käsitys tytöistä, sukupuo-
lesta, lukemisesta ja kirjallisuudesta. 

Tyttökirjallisuutta ja sen kehitystä ovat määrittäneet myös lajiin kohdistu-
vat ennakkoluulot ja kritiikki, jotka tiivistyvät ajatukseen tyttökirjallisuuden 
alemmasta arvosta sekä lasten- ja nuortenkirjallisuudessa että kaunokirjallisuu-
den kentässä ylipäätään (Reynolds 1990, xviii–xix; Reimer 2000, 40–41). Sana-
valmiit ja iloiset tyttöhahmot, seikkailut ja romanttiset vireet todentavat tosin 
tyttökirjallisuuden kepeää ja viihteellistä otetta, mutta myös esimerkiksi sairaus, 
kuolema, sota ja menetys ovat usein limittyneet tyttöjen kasvukertomuksiin (vrt. 
Reynolds 2011; Lappalainen 2015a). Tyyli ei vähennäkään teemojen merkitystä 
ja yhteiskunnallisuutta, vaikka voikin tyttökirjallisuutta tuntemattomalle luoda 
kuvan näennäisesti vain viihteellisestä kirjallisuudesta (Voipio 2015a, 6–7). Ke-
peä, romanttisesti sävyttynyt, viihteellinen tai sarjallinen tyttökirjallisuus tuot-
taakin kuvauksia tytöistä ja heidän mahdollisuuksistaan yhtä lailla kuin vaka-
vasävyiset tai kasvattavat teokset (vrt. Österlund 2005, 63–66). 

Tyttökirjallisuuden tuotannolliseen puoleen liittyy taloudellinen näkökoh-
ta: tyttökirjojen julkaisemisen on kaupallista toimintaa (Cooper 1993, 20–22; 
Gilbert 1993, 69; Christian-Smith 1993a, 10–13; Johnson 2006, 153–156; Heikkilä-
Halttunen 2000, 162–168). Vaikka lasten- ja nuortenkirjallisuuden kustantami-
nen varsinkin alkuvaiheessaan, 1800-luvulla, oli osin puhdasta kulttuurityötä, 
kustantaminen oli silti myös liiketoimintaa (Kuivasmäki 1990, 44–47, 70). Kus-
tantamoille erityisesti sarjojen julkaiseminen on ollut yleensä tuottoisaa, mistä 
syystä tyttökirjallisuuttakin on julkaistu pitkälti sekä sarjamuotoisena että esi-
merkiksi erityisesti tytöille kohdennettujen julkaisusarjojen osana (vrt. Kuivas-
mäki 1990, 76; Christian-Smith 1993a, 10–13; Johnson 2006, 153–156). Tytöt näh-
dään erityisenä lukijakuntana, mutta he ovat myös otollinen markkina- ja osta-
jakunta, joskaan eivät helppo tai yksiulotteinen sellainen (ks. Driscoll 2002, 267–
270; Harris 2004b, 163–167). Suomalaisia tytöille suunnattuja julkaisusarjoja 
edustavat esimerkiksi sekä kotimaisia että käännettyjä teoksia sisältävät Otavan 
Tyttöjen kirjasto ja Otavan Isojen tyttöjen kirjasto 1930–1970-luvulla sekä Karis-
ton Siskodisko-sarja 2000-luvun alkupuolella.  
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Tytöille suunnatut erilaiset fiktiiviset tekstit ovat viimeisten yli sadan 
vuoden ajan olleet useimmiten aikuisten naisten tuottamia, ja ne pyrkivät suo-
raan tai epäsuorasti muodostamaan pedagogisen suhteen lukijoidensa kanssa. 
Osa tyttöyleisöille suunnatuista teksteistä palvelee lukijoita viihteenä ja pakona 
arjesta, vailla näennäistä pedagogista tarkoitusta. Tästä tytöille suunnattujen 
fiktiivisten narratiivien joukosta voidaan erottaa omiksi muodoikseen romaanit, 
lehdet, televisiosarjat, elokuvat ja digitaalisen median eri muodot. Nykyisin 
tytöt myös tuottavat jonkin verran itse erilaisia tekstejä sekä vertaisopetukseen 
että viihteeksi. (Reid-Walsh & Bratt 2011, 3.) Tyttökirjallisuus lukeutuu tässä 
luokittelussa romaanin kategoriaan, vaikka uusin tyttökirjallisuus limittyy ker-
ronnanmuodoiltaan jo myös esimerkiksi lyriikan kenttään ja on siten muodol-
taan joustavaa16. Konventionaalisin ja suosituin kerrontamuoto tyttökirjallisuu-
dessa on kuitenkin alusta saakka ollut nimenomaan romaanimuoto, joka on 
periytynyt lajiin naiskirjallisuuden puolelta (Ørvig 1988, 43; Johnson 2006, 143–
146; Lappalainen 2013, 176–183). 

Tyttökirjallisuus on oma, tyttöjä käsittelevä kirjallisuuden kerrontatyyp-
pinsä ja lajinsa, jolla on tiettyjä, yli sadanviidenkymmenen vuoden ajan havait-
tavissa olevia ja toistuvia konventionaalisia rakenteita, teemoja ja sisältöjä. Se 
on osa laajempaa, eri formaateissa ja eri tavoin tyttöjä ja nuoria naisia käsittele-
vien fiktiivisten tekstien joukkoa. Jacqueline Reid-Walsh ja Kristin Bratt (2011, 3) 
puhuvat fiktiivisistä narratiiveista, jonka voi nostaa naisten tuottamien, tyttöjä 
tarkastelevien, eri muodoissa ja esitysformaateissa olevien, tytöille suunnattu-
jen tekstin eräänlaiseksi yläkäsitteeksi. Tyttöjä käsittelevien fiktiivisten narratii-
vien kohdalla voi mielestäni puhua tyttöerityisyyden käsitteestä, joka määrittää 
tyttöjä käsitteleviä kerronnan muotoja, myös tyttökirjallisuutta. Katson, että 
tyttöerityisyys läpäisee fiktiivisten kerrontamuotojen tuotannolliset ja intentio-
naaliset tasot: tekijät ovat useimmiten aikuisia naisia tai tyttöjä, tarinat käsitte-
levät tyttöjä ja heidän elämäänsä sekä niitä asioita, joiden oletetaan puhuttele-
van tyttöjä, ja ne on tuotettu, suunnattu ja markkinoitu tyttöyleisöille.  

Tyttöerityisiä tekstejä voi puolestaan luonnehtia tyttöteksteiksi ja/tai tyttö-
tekstuaalisuudeksi, jotka voisivat toimia kattavina käsitteinä eri muodoissa ja 
formaateissa oleville tyttöjen itse tuottamille, aikuisten heille tuottamille, tyttöjä 
käsitteleville ja tytöille suunnatuille teksteille. Erityisesti, kun hahmotetaan 
tekstuaalisuuden käsitettä Edward W. Saidin (2003) tapaan laajana, luennassa 
aktivoituvina mahdollisuuksina sekä tekstin ja kielen ulkopuoliset todellisuu-
det sisältävänä (historialliset, yhteiskunnalliset ja poliittiset merkityksenannot 
mukaan lukien), tyttötekstuaalisuus kattaa myös sekä emansipaation ja ohjailun 
että viihteellisen ja didaktisen väliset ristivedot. Lisäksi se kattaa yhteiskunnan 
ja kulttuurin tahot, instanssit ja instituutiot, jotka määrittävät tyttökirjallisuu-
den sisältöjä, tarkoitusta, intentioita ja tuotannollisia prosesseja. 

                                                 
16  Vilja-Tuulia Huotarisen valoa valoa valoa (2011) muistuttaa kerronnallisesti proosa-

runoutta. Esimerkiksi Kirsti Kurosen Likkojen lipas (2011) on kokonaan runomuotoon 
kirjoitettu kahden tytön ystävyydestä ja kehityksestä kertova tarina. Myös esimerkik-
si Kati Närhen sarjakuvaromaanitrilogia orpotyttö Agneksesta (Saniaislehdon salai-
suudet 2010, Mustasuon mysteeri 2012 ja Seitsemäs vieras 2015) hyödyntää monia tyttö-
kirjallisuuden elementtejä (esim. Voipio 2012). 
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Koska tyttökirjoja kirjoitetaan, tuotetaan ja markkinoidaan erityisesti tyt-
töyleisölle (Ørvig 1988, 15–16; Reid-Walsh & Bratt 2011, 3), määrittelen lukija-
kunnan rajaavan tyttökirjallisuutta sekä vastaanoton että tuottamisen näkö-
kulmasta. Erilaisten tyttötekstien joukossa tyttökirjallisuutta määrittävät vielä 
piirteet, jotka erottavat sen muista tyttöteksteistä, kuten nuoria naisia käsittele-
västä naistenviihdekirjallisuudesta tai naisen kirjoittamasta, tyttöä käsitteleväs-
tä nuortenkirjasta; olkoonkin, että toisinaan tämä rajanveto on lajien limittymi-
sen – lajisolmujen – vuoksi sekä vaikea että mahdollisesti tarpeeton tehdä (Voi-
pio 2014, 203–204). Tyttökirjan tunnistusvihjeitä saa kirjan parateksteistä eli 
kannesta, nimestä, kirjailijasta, takakansitekstistä ja julkaisusarjasta, mutta 
yleensä viimeistään tekstin (romaani)muodosta, sisällöstä ja siitä, onko teos in-
tentionaalisilla ja tuotannollisilla tasoilla tehty tyttöyleisöille (vrt. Genette 1991, 
261; Kuivasmäki 1990, 76–77; Lappalainen 2000b, 309–315; Cooper 1993, 20–22; 
Christian-Smith 1993a, 10–13). Kannessa on usein kuva tytöstä, tyttöjoukosta tai 
esimerkiksi kukka- tai luontoaihelma. Teoksen nimi voi olla suoraan päähenki-
lön nimi, määrittää tyttöä tai tyttöjä, hyödyntää luonto- ja paikkanimistöä tai 
uudemman tyttökirjallisuuden kohdalla sitoutua aiempaan nimistöön: Little 
Women, Heidi’s Lehr und Wanderjahre, Just Patty, The Secret Garden, Ullabella, Emi-
ly of New Moon, The Sisterhood of the Travelling Pants. Väitöskirjani aineisto nou-
dattaa samaa linjaa, muutamia mainitakseni: Helvi, Eevan luokka, Seljan tytöt, 
Priska, Huhtikuun puutarha.17  

Tyttökirjojen nimet ja kannet poikkeavat kaikille nuorille lukijoille suun-
natuista siinä, että ne korostavat tyttöjä pyrkiessään puhuttelemaan erityisesti 
heitä lukija- ja ostajakuntana (vrt. Kuivasmäki 1990, 76–78). Yleensä sellaisissa-
kin tapauksissa, joissa nuortenkirjan päähenkilö on tyttö ja sen kirjoittaja nainen, 
nuortenkirjan nimi, kansi ja markkinointi laaditaan siten, että ne kiinnostaisivat 
mahdollisimman laajaa lukijakuntaa sukupuoleen katsomatta (vrt. Christian-
Smith 1993a, 10–13; Cooper 1993, 20–22). Tyttöerityisyys ei tietenkään auto-
maattisesti sulje pois muita mahdollisia lukijoita, mutta tästä huolimatta erityi-
sesti pojat ja miehet ovat lukeneet, ja lukevat, tyttökirjoja huomattavasti vä-
hemmän kuin tytöt (ja naiset) lukevat tyttökirjallisuuden lisäksi muuta kirjalli-
suutta (Reynolds 1990, 100; Foster & Simon 1995, 3, 8–11; ks. myös Ahola & 
Koskimies 2005; Kokkonen 2013). Tämä on tavallaan yksi tyttökirjallisuuteen 
paradoksi. Vaikka tyttökirjallisuus nostaa ja kirjoittaa tytöt esiin tarinoiden 
päähenkilöiksi ja tarkastele tytöille tärkeitä asioita, sekä viihdyttävästi että opet-
tavasti, tyttöerityinen käsittelytapa (sekä markkinointi) voi, tahallaan tai tahat-
tomasti, myös sulkea ulos sellaisiakin lukijakuntia, joita tyttökirjallisuuden kä-
sittelemät aiheet saattaisivat kiinnostaa (vrt. Reynolds 1990, 104–105; Warnqvist 
2013, 29–31). 

Tyttökirjallisuus on yleensä luettu nuortenkirjallisuuden alalajiksi, mutta 
yhtä lailla tyttökirjallisuuden voisi katsoa olevan naiskirjallisuuden alalaji. 

                                                 
17  L. M. Alcott, Little Women (1868), Johanna Spyri, Heidi’s Lehr und Wanderjahre, (1881), 

F. H. Burnett, The Secret Garden (1911), Jean Webster, Just Patty (1911), Marika 
Stiernstedt, Ullabella (1922), L. M. Montgomery, Emily of New Moon (1923), Ann 
Brashares, The Sisterhod of the Travelling Pants (2001). 
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Luontevia paikkoja sijoittaa tyttökirjallisuus on lajihistoriallisista syistä useita – 
ja sinänsä tyttökirjallisuus limittyy yhä niistä kaikkiin. Se on osa lasten- ja nuor-
tenkirjallisuutta, koska se on suunnattu nuorille tytöille, ja siihen liittyy peda-
gogisia näkökohtia. Se on osa naiskirjallisuutta yhteisten juurien takia, minkä 
lisäksi erityisesti viihteellisen ja romanttisen naiskirjallisuuden puolella tyttö-
kirjan ja naisille suunnatun viihdekirjan päähenkilöt saattavat olla samanikäi-
siäkin (ks. myös Heikkilä-Halttunen 2000, 397; Huhtala 2006, 81; Klintrup 2011, 
58–61). Tyttökulttuurin kehittyessä tyttökirjallisuus on asettunut osaksi tyttöeri-
tyisiä fiktiivisiä narratiiveja, tyttötekstien joukkoa, jossa sille myös on luonteva 
paikka (vrt. Reid-Walsh & Bratt 2011, 3); kiistämättä tyttökirjallisuuden istumis-
ta lasten- ja nuortenkirjallisuuteen, naiskirjallisuuteen tai vaikkapa viihteen ra-
japinnoille, kun lajit risteävät, kohtaavat ja muodostavat lajisolmuja. 

Kiinnostava tyttökirjallisuuteen, sukupuoleen, tasa-arvoon, lajiin ja lajiar-
vostukseen liittyvä teoreettinen keskustelu piilee nähdäkseni myös siinä, miten 
esimerkiksi kriitikot, tutkijat, kirjastolaitokset ja kustantamot – eli yhteiskunnan 
ja kulttuurin tyttökirjallisuutta määrittävät institutionaaliset tasot – kulloinkin 
ovat nimenneet ja määrittäneet teoksia (vrt. Heikkilä-Halttunen 2000, 148–150). 
Nimitys tyttökirjallisuus kulkee pitkälti rinnakkaisena tai alisteisena nuorten-
kirjallisuudelle (ks. Lehtonen 1958; Lappalainen 1976; Foster & Simons 1995; 
Huhtala 2008). Tyttökirjallisuudesta puhutaan esimerkiksi 1800–1900-lukujen 
taitteen Britanniassa, minkä Kimberley Reynolds (1990) liittää silloiseen yhteis-
kunnalliseen tilanteeseen ja sukupuolisesti normittavan ja tiettyihin rooleihin 
kasvattavan kirjallisuuden tarpeeseen. Toisaalta esimerkiksi Mary Ørvig (1988) 
ja Boel Westin (1994a; 1994b) pitäytyvät pitkälti tyttökirjan (flickbok) nimitykses-
sä riippumatta siitä, onko kyseessä enemmän emansipatoriseksi vai normatiivi-
sesti lukijoitaan sukupuolenmukaisiin rooleihin kasvattavaksi määriteltävissä 
oleva teos. 

1960-luvulta lähtien nuortenkirjallisuus ja nuortenromaani ovat olleet ni-
mityksinä aktiivisemmassa käytössä siten, että vanhemmista, 1800-luvulla ja 
ennen 1900-luvun puoliväliä ilmestyneestä tyttökirjallisuudesta puhutaan tyt-
tökirjallisuutena, sen jälkeen ilmestyneestä hyvin usein nuortenkirjallisuutena. 
Näin on usein sellaisissakin tapauksissa, joissa teos täyttää kaikki listaamani 
tyttökirjallisuuden määreet tyttöaiheista nimeä ja -kansikuvaa myöten. Osin syy 
on tosin siinäkin, että Suomessa sukupuolieriytynyt kirjallisuus sulautui 1950-
luvulla moderniksi nuortenromaaniksi, ja tyttökirjallisuutta julkaistiin verrat-
tain vähän esimerkiksi 1970-luvulla (vrt. Lehtonen 1983; Heikkilä-Halttunen & 
Rättyä 2003, 5). Angloamerikkalaisissa maissa puolestaan termi young adult lite-
rature (YA) vakiintui kattamaan kaikki nuorille ja nuorille aikuisille suunnatut 
kirjat (ks. esim. Trites 2000; Younger 2009). Sarjoja nimitetään tosin yleensä tyt-
tökirjasarjoiksi.  

Irja Lappalainen käyttää vuonna 1976 ilmestyneessä teoksessaan Suoma-
lainen lasten- ja nuortenkirjallisuus kaikkia seuraavista nimityksistä, määreistä ja 
luonnehdinnoista: tyttökirja, tyttöromaani, toiminnallinen tyttöromaani, koulu-
laistyttöromaani, koululaiskertomus, perhekertomus, retkikuvaus, matkakuva-
us, isojen tyttöjen viihderomaani, backfish-kirjallisuus, escape literature, tyttökir-
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jallisuus, nuortenkirja, nuortenromaani, nuortenkirjallisuus sekä teiniromaani. 
Edelleen 1990–2000-luvuilla tutkimus ja kritiikki ovat jatkaneet tyttö- ja nuor-
tenkirjan ja -kirjallisuuden termien käyttöä päällekkäin ja samoista teoksista; 
2000-luvulla ilmestyneistä teoksista puhutaan usein sekä nykytyttökirjoina että 
uusina tyttökirjoina (ks. esim. Rättyä 2007; Österlund 2011). Viimeisin muuta-
man vuoden aikana on ollut havaittavissa, mahdollisesti yleisen sukupuolisen-
sitiivisyyden vuoksi, jonkinlainen tyttökirjallisuus-termin osittainen välttely, tai 
ainakin tyttökirjaksi nimetyn teoksen vankka luonnehtiminen samalla myös 
nuortenkirjallisuudeksi tai jonkin muun kirjallisuuden lajin osaksi (esim. tyttö-
fantasia). Vaikka tyttökirjallisuus onkin osoittanut elinvoimaisuutta, muuntau-
tumiskykyä, voittanut palkintoja ja myynyt, kantaako nimitys edelleen jonkin-
laista pejoratiivista leimaa – huolimatta siitä, miten laji ja yhteiskunta ovat ke-
hittyneet tasa-arvoisempaan ja moninaisempaan suuntaan? Halutaanko puhu-
malla nuortenkirjallisuudesta kohottaa ”vain tyttökirja” tasa-arvoiseksi nuor-
tenkirjan rinnalle – jolloin lähtökohta ilmeisesti on se, että tyttökirja ei ole tasa-
arvoinen nuortenkirjan rinnalla? Vai onko kyse yrityksestä ratkoa tyttökirjalli-
suuden lukijakunnan ristiriitaa ja sitä, ettei kirjallisuus tavoita poikalukijoita 
(joita se ei välttämättä edes yritä tavoittaa, vrt. Reynolds 1990, 104–105)? Tuskin 
termin käyttämättömyydellä ainakaan halutaan vähätellä tyttöjä ja heidän elä-
määnsä. 

Pyrin tällä pohdinnalla havainnollistamaan sitä valtaa, mikä institutionaa-
lisella ja nimeävällä tasolla, myös tutkimuksella, tutkimuskohteeseensa on (vrt. 
Eisenhauer 2004). Sen sijaan, että miellettäisiin tyttökirjallisuus kielteisenä, 
alempiarvoista kirjallisuutta edustavana määreenä, se voitaisiin yhtä lailla näh-
dä emansipatorisena, tai neutraalina, minkä voisi nähdä merkkinä tietystä tasa-
arvon saavuttamisen pisteestä kirjallisuuden kentällä. Vaikka tyttökirjallisuu-
teen on alusta asti rakentunut pedagoginen ja ohjaava, kasvattava linja, kasvat-
tavuutta ja didaktiikkaa on lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ylipäätäänkin 
(esim. Sarland 1999; Watkins 1999; Trites 2000; Younger 2009). Yhtä lailla tyttö-
kirjallisuuteen on rakentunut emansipatorinen, jopa kapinallinen, puoli, joka 
ristivedossa ohjailun kanssa todentaa tyttöjen vallasta ja subjektiudesta käymiä 
neuvotteluprosesseja. Tyttökirjallisuus ei kaunokirjallisesti, sisällöllisesti ja 
ideologisesti ole yksiselitteisesti hyvää, pahaa, vaarallista tai huonoa, vaikka 
yksittäiset teokset voivat olla jotakin näistä. Siihen on rakentunut ja rakennettu 
merkityksiä, jotka kertovat yhteiskunnan suhtautumisesta tyttöihin, sukupuo-
leen, lukemiseen, kasvatukseen ja viihteeseen. Siten tyttökirjallisuus voi myös 
osoittaa tyttöihin piirtyviä vallan ja sukupuolen rajanvetoja. 

Mikä on tyttökirja? Mitä on tyttökirjallisuus? Tyttökirjallisuus koostuu 
joukosta tytöille kirjoitettuja, tuotettuja ja markkinoituja romaaneja, jotka ovat 
useimmiten tyttöjen tai naisten kirjoittamia ja kertovat tyttöjen ja nuorten nais-
ten elämästä: ystävyydestä, koulutuksesta, perheestä, matkoista, harrastuksista, 
unelmista, rakkaudesta, minuudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Vai-
keita tai surullisiakin aiheita käsitellessään tyttökirjallisuudessa on toiveikkuut-
ta, ja toisinaan kepeä ja humoristinenkin sävy. Tämä tyttöerityisten teosten 
joukko on mahdollista havaita osana länsimaisen kirjallisuuden kenttää noin 
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viimeisten sadankuudenkymmenen vuoden ajan. Teokset noudattavat pääsään-
töisesti romaanin muotoa, toisintavat tiettyjä juonenkäänteitä ja tyttötyyppejä ja 
käsittelevät tyttöjen elämän eri puolia. Ne sitoutuvat yhteiskunnalliseen kon-
tekstiin, uusintavat ja haastavat normatiivisia ja ihanteellisia käsityksiä tytöistä. 
Kokonaisuutena ne muodostavat tyttöerityisen kirjallisuudenlajin, jolle luonte-
va nimitys on tyttökirjallisuus. 

2.2 Tyttökirjallisuus ja yhteiskunta 

Tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteet määrittävät paljon tyttökirjojen si-
sältöjä, minkä lisäksi tyttökirjallisuuden asettuminen osaksi kaunokirjallisuu-
den kenttää osoittaa kirjallisuuteen vaikuttavien eri tahojen valtaa kulttuuriken-
tässä (vrt. Foster & Simons 1995, 19–23; Heikkilä-Halttunen 2000, 95–97). Seu-
raavaksi hahmottelen lisää tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan suhdetta ja sitä, 
millä tavoin ja millä yhteiskunnan eri tasoilla tyttökirjallisuuteen rakentunut 
ohjailun ja emansipaation ristiveto näyttäytyy ja rakentuu. Esiin nousevat esi-
merkiksi kysymykset tyttökirjallisuuden asettumisesta kaunokirjallisuuden 
kenttään, marginaalista, kaanonista ja varjokaanonista, perheen ja yhteiskunnal-
listen tasojen tyttökirjallisuudelle asettamista vaatimuksista ja tyttöihin kohdis-
tuvasta huolidiskurssista. Tarkastelen tyttökirjallisuutta, sen merkitystä, tarkoi-
tusta, laatua ja tuotantoa määrittäviä tekijöitä, tahoja, intentioita ja instansseja, 
joista pyrin lopuksi hahmottamaan tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan välisiä 
suhteita määrittävän verkoston.  

Tyttökirjallisuus on pitkään ollut kaunokirjallisuutena marginaalisessa 
asemassa, minkä on katsottu johtuvan sukupuolen ja vallan kaunokirjallisuu-
denkin kentille piirtyvistä diskursseista. Naiskirjallisuus ja naisten kirjoittamat 
teokset on ylipäätään luettu marginaaliseksi kirjallisuudeksi; lasten- ja nuorten-
kirjallisuutta on puolestaan luonnehdittu kaksoismarginaaliseksi. Tyttökirjalli-
suuteen liittyvät lisäksi viihteelliset mielikuvat, ja viihteen asema on sekin kir-
jallisuuden kentällä ollut marginaalinen. (Reynolds 1990, 100–110; Foster & Si-
mons 1995, 19–23; Myers 2000, 25–26.) Suomessa tätä marginaalisuutta todentaa 
sirpaleisen tieteellisen tutkimuskentän lisäksi tyttökirjallisuuden näkymättö-
myys suomalaisessa kirjallisuushistoriassa ja kaanonissa, mikä on sinänsä tyy-
pillistä tyttökirjallisuudelle kaunokirjallisuuden kentässä (esim. Foster & Si-
mons 1995, 19–23). Kaanonilla tarkoitan sopimuksenvaraista ”oikeiden”, arvos-
tettujen ja merkittävien kirjallisten teosten joukkoa, joka kirjallisuusinstituutios-
sa rakennetaan ja halutaan säilyttää osana kirjallisuushistoriaa (Huhtala 2006, 
69–71, 73, 78, 82). Kirjallisuusinstituution hallitsevat tahot pyrkivät säilyttämään 
osana kirjallisuushistoriallista perintöä hyväksi määrittämäkseen teosjoukon 
(Karkulehto 2007, 34). Tyttökirjallisuudelle on harvoin avautunut paikka näiden 
teosten joukossa.  

Lasten- ja nuortenkirjallisuudella voi katsoa olevan oman kaanoninsa, joka 
koostuu vastaavalla tavalla sopimuksenvaraisesti arvostettujen ja merkittävien 
teosten joukosta (vrt. Hunt 1994, 6). Peter Hunt (1994, 6, 25, 28) muistuttaa, että 
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aikuiset ovat pitkälti määritelleet lasten- ja nuortenkirjallisuuden laatua ja ka-
nonisoimista; aikuisten kaunokirjallisista syistä arvostamat teokset eivät vält-
tämättä ole lasten ja nuorten suosikkeja. Toisaalta lasten ja nuorten arvostamat 
kirjat eivät läheskään aina saa aikuisten arvostusta (mt., 6, 25, 28; Ulfgard 2002, 
135–139). Pyrkimyksiä muodostaa kokonaiskäsityksiä suomalaisesta lasten- ja 
nuortenkirjallisuushistoriasta (ja, mahdollisesti, kaanon) ovat esimerkiksi Irja 
Lappalaisen tietokirja Suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus (1976) sekä koko-
elma Pieni suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia 
(2003). Tähän historiaan, ja kaanoniin, tyttökirjoillakin on pääsy, mutta tietyin 
rajoituksin. Pysyvämpi paikka kaunokirjallisuuden kentässä tyttökirjoille on 
Huntin (1994, 6, 25, 28) määritelmän mukaan lasten rakastamien kirjojen jou-
kossa, tai niin kutsutussa varjokaanonissa. 

Päivi Heikkilä-Halttunen (2000, 332–337) näkee tyttökirjojen sijoittuvan 
usein osaksi varjokaanonia.  Varjokaanon (paracanon) on Catherine S. Stimpso-
nin (1990) kehittelemä käsite, ja sen keskeinen määrittelyperuste on lukijan tiet-
tyyn kirjaan lapsuudessa syntynyt rakkaussuhde, joka jatkuu aikuisiässä. Var-
jokaanon on myös väljä, sillä se voi käsittää niin yksittäisen lukijan lukukoke-
muksen, tietyn kirjailijan tuotannon, suuremman lukijajoukon suosikin tai ko-
konaisen sukupolven rakastaman teoksen (Stimpson 1990, 958–965; Heikkilä-
Halttunen 2000, 332–333). Tyttökirjallisuudenkin kohdalla varjokaanon toimii 
pitkälti henkilökohtaisten rakkaiden lukukokemusten varassa, kun äidit, tädit 
ja isoäidit suosittelevat omia lapsuuden ja nuoruuden lempikirjojaan seuraavil-
le sukupolville, ja tytöt suosittelevat kirjoja toisilleen (Heikkilä-Halttunen 2000, 
355, 356, 363; ks. myös Kokkonen 2013). Koska varjokaanon on lukijalähtöinen 
(Stimpson 1990, 959), ja lukijakunta pitkälti määrittelee tyttökirjallisuuttakin, 
näiden kahden kohtaaminen on luontevaa. Stimpsoninkin (1990, 965–972) hen-
kilökohtainen varjokaanoniin kuuluva esimerkkiteos on tyttökirja: hän tarkaste-
lee Louisa May Alcottin Little Womenia (1868).  

Monet suomalaiset tyttökirjat lukeutuvat juuri varjokaanoniin, sillä luki-
joille ne ovat rakkaita ja tärkeitä kirjoja (ks. esim. Kokkonen 2013, 36–55, 68–78, 
86, 96–98). Vaikka tyttökirjallisuudelle on siis selkeä paikkansa varjokaanonissa, 
sille on tapahtunut hiljattainen ja osittainen arvonnousu, jonka voi ajatella nos-
tavan teoksia osaksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden virallista kaanonia (vrt. 
Voipio 2013, 120). Suomalaisista tyttökirjoista muutamia voidaan hyvin sijoittaa 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden kaanoniin, ainakin, jos, tai kun, teoksen on legi-
timoinut esimerkiksi arvostettu kirjallisuuspalkinto (vrt. Heikkilä-Halttunen 
2000, 118–127; Karkulehto 2007, 35–36). Vastaavaa arvonnousua on tapahtunut 
populaarin kirjallisuuden ja naistenviihdekirjallisuuden puolella, esimerkiksi 
Hilja Valtosen kohdalla (ks. Karkulehto 2007, 36; Klintrup 2011; Melkas 2013). 
Lasten- ja nuortenkirjallisuuden virallinen kaanon on kuitenkin vielä monin 
osin erillinen kirjallisuushistorian virallisesta kaunokirjallisesta kaanonista, jon-
ne esimerkiksi naiskirjailijoiden kirjoittamia teoksia on niitäkin nostettu vähän 
(Hunt 1994, 1–6; Foster & Simons 1995, 19–23; Reimer 2000, 40–41; Grönstrand 
2005, 17–25; Launis 2005, 12–13). Tätä aukkoa on Suomessa ensimmäisten jou-
kossa paikannut suomalaisia naiskirjailijoita laajasti käsittelevä ”Sain roolin jo-
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hon en mahdu” (1989), jossa on osuuksia myös tyttökirjoista.18 Suvi Ahola tarkas-
telee lyhyesti Toini Topeliuksen teosta I utvecklingstid (1889) sekä yhdessä Kirsti 
Mannisen kanssa kirjoittamassaan osuudessa Kersti Bergrothin laajassa tuotan-
nosta tasapuolisesti myös hänen Mary Marckin nimellä julkaisemiaan tyttökir-
joja (ks. Ahola 1989; Ahola & Manninen 1989). 

Vaikka tyttökirjallisuus on aina tarkastellut tytöille ja nuorille naisille tär-
keitä asioita, kuten koulutusta, tasa-arvoa, identiteettiä ja elämänvalintoja, eri-
tyisesti viihteellisempiin teoksiin ja sarjoihin on iskostunut ja iskostettu matalan 
kirjallisuuden (low) maine (Reynolds 1990, 102–110; Foster & Simons 1995, 19–
23; Reimer 2000, 40–41; Lappalainen 2000b, 310–311). Kimberley Reynoldsin 
(1990, 102–110) mukaan brittiläinen tyttökirjallisuus luokiteltiin 1800-luvun lo-
pulla laatuun tai sisältöön katsomatta muita kirjallisuuden tyyppejä alempiar-
voiseksi, myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden oman kaanonin sisällä. Lasten- ja 
nuortenkirjallisuus edusti jo sekin kaunokirjallisuuden kaanonissa ja hierarkias-
sa alinta kastia (Foster & Simons 1995, 19; Reimer 2000, 40–41). Reynolds esittää 
tyttökirjallisuuden halveksunnan johtuvan oletetusta lukijakunnasta (tytöt), 
teosten kirjoittajista (naiset) ja siitä, että tyttökirjat ”—kieltäytyvät tavoittele-
masta sofistikoituneempaa yleisöä” (Reynolds 1990, 104–105). Tyttökirjojen ai-
hepiirejä eivät kaikki kriitikot myöskään esimerkiksi Ruotsissa vielä 1900-luvun 
alussa pitäneet kunnon kirjailijan työn arvoisina, vaan lahjakas kertoja meni 
hukkaan kirjoittaessaan tyttökirjallisuutta (Westin 1994b, 18–19). 

Ristiriita eri tyttökirjojen vastaanoton välillä onkin suuri. Esimerkiksi poh-
joisamerikkalaisen Louisa May Alcottin teoksia arvostettiin ja luettiin ikään, 
etnisyyteen, luokkaan ja sukupuoleen katsomatta (Foster & Simons 1995, 8–13; 
Sicherman 2010). Myös tunnetut kirjailijat, kuten Mark Twain, ovat aikanaan 
julistautuneet tyttökirjallisuuden ystäviksi (Warnqvist 2013, 30). Osittain tällai-
set maakohtaiset erot voivat selittyä kansallisilla kirjallisuuden arvostukseen 
liittyvillä ominaispiirteillä (ks. Foster & Simons 1995, 13–18), mutta enemmän 
kyse lienee kuitenkin viihteeseen, romantiikkaan, kasvatukseen ja huoleen liit-
tyvistä kysymyksistä. Alcottin teosten katsottiin luovan tytöille kunnollisia roo-
limalleja (esim. Lappalainen 2000a, 153), kun taas esimerkiksi irlan-
tilaissyntyisen L. T. Meaden viihteelliset ja seikkailulliset koulaiskertomukset 
herättivät kritiikkiä (esim. Reimer 2000). Esimerkiksi Suomessa juuri Meaden 
laajasta tuotannosta ei ole käännetty kuin yksi teos, A World of Girls: The Story of 
a School (1986, Rosenhillin tytöt, suom. Salme Hirn 1920). Viihteellisen 
koululaiskertomuksen ja englantilaisen luokkayhteiskunnan kuvauksen ei kat-
sottu sopivan kansakuntaansa rakentavan Suomen nuorisolle esikuvaksi (Lap-
palainen 2015b). 

Tyttökirjallisuuteen kohdistuva kritiikki koskee siis erityisesti romantiik-
kaa ja viihdettä (vrt. Lappalainen 2000b, 309–312; Stacey & Pearce 1995). Esi-
merkiksi Irja Lappalainen (1976, 146) luonnehtii 1920–1930-luvun suomalaisia ja 
ulkomaisia, kepeitä rakkausaiheisia tyttökirjoja ”pintapuolisiksi” ja ”helppohin-
taisiksi”. Hän nostaa kuitenkin ennakkoluulottomana tyttökirjana esiin runoili-

                                                 
18  Kati Launis (2005, 14) tosin huomauttaa, että ”Sain roolin johon en mahdu” sisältää 

varhaisia naiskirjailijoita käsittelevissä osuuksissaan lukuisia virheitä. 
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jana paremmin tunnetun Solveig von Schoultzin esikoisteoksen Petra och silve-
rapan (1932) ”tekijänsä tulevan laadun - - etevänä kartoittajana” (mt., 92). Teos 
punoo romanttisia aineksia taiteilijaidentiteetin kehityskertomukseen, joka 
päättyy Petran itsensä löytämiseen, ja kauan kaipaamansa ihastuksen hylkää-
miseen – päinvastainen loppu kuin monissa viihteellis-romanttisissa teoksissa. 
Viihteellisen, romanttisia ja seikkailuaineksia sisältävän tyttökirjallisuuden kri-
tiikki selittynee osin teoksille tyypillisellä sarjallisuudella, joka on pitkälti miel-
letty huonon populaariviihteen tuotantomuodoksi (Lappalainen 2000b, 313). 
Toisaalta myös tyttökirjoihin itseensä on rakentunut keskustelu hyvästä ja huo-
nosta kirjallisuudesta (ks. myös Lappalainen 2000b, 309–311). Esimerkiksi Toini 
Topeliuksen I utvecklingstid (1889, ks. 68–69) kritisoi ankarasti toisen päähenki-
lön, Bellan, äidin suulla romaania ”Betsy eller ett bjustet hjerta”, joka on ro-
manttinen kertomus. Kiinnostavaa kyllä, teema toistuu 1950-luvullakin, kun 
suomalaisissa tyttökirjoissa puhutaan romanttisten kirjojen lisäävän romantti-
sen haihattelun vaaraa (Voipio 2014, 201). Tässä voidaan nähdä yhtymäkohta 
romanttisen torjumiseen, jossa romanttisen juonen kustannuksella korostetaan 
ja toistetaan muita, eri syistä tytöille parempina pidettyjä aiheita ja ihanteita. 

Suomalaisessa tyttökirjallisuudessa romanttisen juonen kustannuksella 
korostuvat luonnollisuuden, rehtiyden ja työteliäisyyden ihanteet. Nämä ihan-
teet tuottuvat tyttöjen kohtaamiin arjen tilanteisiin ja ilmenevät vielä vuosisa-
dan puolivälissäkin. (Vrt. Voipio 2014; 2015a; 2015b.) Aineistoni tytöt ahertavat 
koululäksyjen ja muiden töiden parissa tunnollisesti: Aini opettaa omien opin-
tojensa ja kotiaskareiden lisäksi torpparien lapsia, Helvi osallistuu hyvänteke-
väisyys- ja lähetystyöhön koulun ohessa, Kaarina viettää lomansa kesäehtolai-
sia ohjaten ja kasvimaata kitkien, Seljan sisarukset lukevat kokeisiin ja Tiina 
(ainakin yrittää) avustaa kotitöissä. Myös harrastuksiin tytöt suhtautuvat tin-
kimättömästi. (Ks. Voipio 2014; 2015a; 2015b.) Iris on valmis myymään kadulla 
sanomalehtiä saadakseen rahaa laulutuntien ottamiseen, Virva puolestaan lu-
kee ja kirjoittaa kertomuksia toisinaan öisinkin tyttöjen yhteisessä ullakkohuo-
neessa. Vaikka kouluun, opiskeluun ja harrastuksiin keskittyminen tuottavat 
kuvaa tyttöhahmojen pystyvyydestä ja osaamisesta, ne samalla ylläpitävät 
1900-luvun alun siveän ja moraalisen naiskansalaisen (luterilaisia) ihanteita ku-
vaamalla esimerkiksi hyväntekeväisyyttä ja hoivatyötä (esim. Sulkunen 1987; 
Markkola 2000). 

Suomalaiseen tyttökirjallisuuteen rakentuva kuva ahkerista ja lahjakkaista 
tytöistä onkin jälleen ambivalentti ja todentaa emansipaation ja ohjailun ristive-
toa. Torjuessaan romanttisen suomalaiset tyttökirjat keskittyvät kuvaamaan 
koulutuspyrkimyksiä ja intensiivistä, mahdollisesti ammattiin tähtäävää harras-
tusta. Näin teoksiin tuottuu usein emansipatorisesti sävyttynyt luokassa-
pysymiskertomus: tytöt vastaavat suomalaisen ylä- ja keskiluokan 1800-
luvulla ”Suomen kansalle” asettamaan sivistysihanteeseen, joka näkyy myös 
1900-luvun alun kirjallisuudessa (ks. Rojola 2011). Lisäksi romanttisen torjumi-
nen varsinkin varhaisessa tyttökirjallisuudessa limittyy kysymyksiin sukupuo-
lesta, seksuaalisuudesta ja yhteiskunnan sukupuolten uudelleenneuvottelun 
prosessista. 



46 
 

Terry Lovell (1987, 9–10) toteaa tyttöjen ja naisten lukeman kirjallisuuden 
synnyttäneen kiivasta keskustelua sopivuudesta ja luetun kirjallisuuden laadus-
ta jo 1700-luvulla. Romanttiset rakkauskertomukset saattoivat paitsi turmella 
kaunokirjallisen maun, myös luoda vääriä mielikuvia rakkaudesta (mt., 9–10). 
Ilmiö on havaittavissa varhain Pohjoismaissakin. Esimerkiksi tytöille suunnatut 
1800-luvulla Suomessa ja Ruotsissa julkaistut opaskirjat esittävät erityisesti ro-
manttisen kirjallisuuden tyttöä uhkaavana vaarana, joka saattoi herättää tytössä 
omituisia tai kiihottavia tuntemuksia (Männistö 2003, 54–56; Ørvig 1973; 1988, 
31–38). Romaanin lukemisen vaarat liittyivät pelkoon tytön seksuaalisuuden 
liian varhaisen heräämisen aiheuttamasta mahdollisesta siveettömyydestä, 
maineen menettämisestä ja lopulta siitä, että tytön roolia naisena eivät määrit-
täisikään avioliitto ja äitiys; sama pelko normatiivisten vaimon ja äidin roolien 
muuttumisesta limittyi tyttöjen koulutuskeskusteluun (Männistö 2003, 54–56, 
139–146; Jauhiainen 2014, 37–38). Huoli tytöistä, heidän kaunokirjallisesta 
maustaan, rakkauskäsityksistään, tulevaisuudennäkemyksistään – ja lopulta 
seksuaalisuudesta – on myös tyttökirjallisuutta ja romantiikkaa koskevan kes-
kustelun takana (vrt. Voipio 2014, 201; Koivunen 1992, 199).  Kyse on tyttöjä 
edelleen määrittävästä huolidiskurssista.  

Huolidiskurssi muodostuu kaikista erilaisista tyttöjä koskevista huolenai-
heista: Kotiintuloajoista, rahankäytöstä, kiroilusta, käytöksestä, äänekkyydestä, 
vaatteista, murrosiästä, tyylistä, terveydestä, opinnoista, tulevaisuudennäky-
mistä, mahdollisista seurustelusuhteista, maineesta, seksuaalisuudesta, ras-
kaaksi tulemisesta, abortista, väkivallasta, raiskauksen vaarasta, pornosta, ih-
miskaupasta, tasa-arvoisesta palkasta, kulttuurin tuottamasta naiskuvasta, ro-
mantiikasta, postfeminismistä. Nämä ja muut huolenaiheet ovat havaittavissa 
niin yhteiskunnallisissa, perheensisäisissä kuin kulttuurisissa tyttöihin liittyvis-
sä aineistoissa, kuten sanomalehtiartikkeleissa, haastatteluissa, opaskirjoissa, 
elokuvissa ja kirjallisuudessa, sekä historiallisesti että nykyään. (Ks. Rosenqvist 
1915; Christian-Smith 1993b; Tolonen 2001; Aaltonen & Honkatukia 2002; Män-
nistö 2003; Aapola, Gonick & Harris 2005; Lähteenmaa 2002; McRobbie 2004; 
Harris 2004b.) Monet tyttöjen huolidiskurssin aiheista kiteytyvät nimenomaan 
huoleen tytöistä ja seksuaalisuudesta (Vehkalahti 2000, 140–144; Vehkalahti 
2002, 233–235; Aaltonen 2011; Mulari 2015, 157–159). 

Tyttökirjallisuuteen rakentunut ohjailun ja emansipaation ristiveto toden-
tuu myös huolidiskurssin tasolla. Huolidiskurssissa on ohjaavien (kasvatta-
ja)tahojen tyttöjen kunnollisuutta ja seksuaalisuutta koskevan huolen lisäksi 
läsnä kriittinen emansipatorinen huoli; toisaalta emansipaatio näkyy tutkimuk-
sessa myös vahvojen tyttöjen ja tyttöjen vahvuuden korostamisena (vrt. For-
mark & Bränström Öhman 2013, 4–5; Mulari 2015, 227–229; Österlund 2011, 217, 
220). Feministiset tyttö- ja tyttökirjallisuudentutkijat ovat olleet huolissaan siitä, 
omaksuvatko tytöt (ja naiset) lukemastaan romanttisesta kirjallisuudesta yksi-
oikoisia, passiivisia ja normatiivisia rooleja, malleja ja ihanteita (ks. Christian-
Smith 1993b; Cooper 1993; Gilbert 1993; Stacey & Pearce 1995; Jackson 1995; 
Radway 1984). Romanttis-viihteellisiä teoksia on kritisoitu erityisesti siitä, että 
ne eivät tarjoa lukijalle paikkoja haastaa normatiivisia rooleja ja odotuksia 
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(Christian-Smith 1993b, 51–59, 61–63; Cooper 1993, 19–23; Gilbert 1993, 69–72). 
Vastaavaa kritiikkiä ovat viime vuosina herättäneet fantasiaa ja romantiikkaa 
yhdistävät tyttökirjasarjat (Guillard 2011, 62–63; Franck 2013, 214–215).  

Kritiikki, tutkimus, media ja tyttökirjojen sisäisen maailman keskustelu on 
johtanut ”hyvän” ja ”sopimattoman/huonon” tyttökirjallisuuden määrittelemi-
seen, mikä on nähtävissä sukupuoleen ja lukemiseen liittyvässä keskustelussa 
jo ennen tyttökirjallisuuden syntyä (ks. Lovell 1987, 9–10). Määreet vaihtelevat 
ajasta, kontekstista ja määrittäjästä riippuen (vrt. Franck 2013, 214): tytön oma 
käsitystä hyvästä kirjasta voi olla toinen kuin aikuisen (Hunt 1994, 4–6; Ulfgard 
2002, 134–139). Huomionarvoista tyttöjen, lukemisen, romantiikan ja populaa-
rin jo yli kaksisataa vuotta kestäneessä keskustelussa on tyttöjä koskevan huo-
lidiskurssin korostuminen sekä ohjailun että emansipaation näkökulmasta. 
Huolidiskurssissa tytöt muodostavat lukijakunnan, jonka ymmärryksestä ja 
kyvystä hahmottaa kirjallisuutta ollaan huolissaan (vrt. Lovell 1987, 9–10; Rey-
nolds 1990, 100–110; Christian-Smith 1993b, 51–59, 61–63). Huolidiskurssissa 
tyttöjen ajatellaan mahdollisesti omaksuvan suoraan vallitsevan sukupuolijär-
jestelmän normit (hyvä ohjailun, huono emansipaation näkökulmasta), vaikka 
tyttökirjallisuus myös haastaa ja vastustaa teoksissa ilmenevän yhteiskunnan 
sukupuolta, valtaa, seksuaalisuutta ja subjektiutta koskevia kysymyksenasette-
luja. (Vrt. Andræ 2001, 20; Ulfgard 2002; 55–57.) 

Uusin tyttö- ja tyttökirjallisuudentutkimus on pyrkinyt irti huolidiskurssin 
kaltaisesta lähestymistavasta, ja huomioimaan paitsi tyttöjen välisiä eroja, myös 
tyttöjen omat näkemykset itsestään esimerkiksi osana tyttökulttuureja, koulu-
tusjärjestelmää, feminististä diskurssia ja yhteiskuntaa (ks. esim. Lähteenmäki 
2002, 272–276, 281; Harris 2004a, xvii–xviii; Eisenhauer 2004, 79–81; Franck 2013, 
220; Formark & Bränström Öhman 2013; Mulari 2015). Esimerkiksi Maria Ulf-
gard (2002, 333–334) esittää tutkimustulostensa pohjalta, että tytöt ovat taitavia 
lukijoita, mutta eivät välttämättä tunne tarvetta erityisesti tulkita lukemiaan 
kirjoja. On pitkälti kiinni kirjasta, tytöstä ja hänen tilanteestaan, miten ja mitä 
merkityksiä hän lukee (mt., 333–334). 

Kriitikot, tutkijat, kirjailijat, kirjastovirkailijat, kustantajat, koululaitos, 
vanhemmat ja valtio ovat olleet mukana luomassa ja määrittämässä hyvän, so-
pivan ja huonon tyttökirjallisuuden määreitä ja rajoja. Tosin näiden instanssien 
ja instituutioiden intentioiden välillä voi olla suuriakin eroja, kun verrataan – 
kärjistäen – esimerkiksi feministisen kirjallisuudentutkijan ideologiaa ja kustan-
tamon voittomarginaalia (vrt. Cooper 1993; Christin-Smith 1993b). Tyttökirjalli-
suuteen onkin rakentunut myös tuotannollis-yhteiskunnallisella tasolla popu-
laarin ja korkeakirjallisen, syvällisen ja viihteellisen, kasvattavan ja turmelevan 
kamppailu. Lukijoina tytöt ovat mahdollisesti helposti vieteltävä joukko, jota on 
syytä suojella omilta haluiltaan. Taiteillessaan viihteellisen ja opettavan, sekä 
ohjaavan ja emansipoivan rajapinnoilla tyttökirjailija, tyttökirjakustantaja ja 
kasvattajatahot joutuvat ainakin osin myös taipumaan tyttölukijoiden lukuva-
lintoihin: sitä, mikä tyttölukijoita ei kiinnosta, he eivät omaksi huvikseen lue 
(Ulfgard 2002, 134–139; Stimpson 1990). 
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Päivi Heikkilä-Halttunen (2000, 95–97) tarkastelee tutkimuksessaan lasten- 
ja nuortenkirjallisuuden kentän sisäisiä ja ulkoisia toimintamekanismeja, jotka 
hän jakaa Erkki Seväsen (1994, 36, 96) kategorisointia soveltaen neljään tasoon. 
Ulkoisiin toimintamekanismeihin kuuluu kaikki virallisesta kirjallisuusinstituu-
tioista käsin suodattuva hierarkkinen arvostus ja huomio. Säätelyä hoitavat (1) 
kustantajat, (2) kirjallisuuspalkintoja ja -apurahoja jakavat lautakunnat, (3) kir-
jallisuuskritiikki sekä (4) kirjallisuushistoriat ja kirjallisuudentutkimus (Heikki-
lä-Halttunen 2000, 96–97). Hahmotan seuraavaksi tyttökirjallisuuden tarkoitus-
ta, sisältöjä ja tuotantoa määrittelevät kuusi eri tasoa, jotka osin vastaavat Heik-
kilä-Halttusen (2000, 95–97) määrittelemiä lasten- ja nuortenkirjallisuuden ken-
tän toimintamekanismeja. Kaikkia tasoja läpäisevät historialliset, kulttuuriset ja 
yhteiskunnalliset kontekstit ja diskurssit. Lisäksi tyttökirjallisuuden voi nähdä 
olevan myös vuorovaikutussuhteessa tasojen kanssa. 

Ensimmäinen taso on (1) yhteiskunnan ja/tai kansakunnan taso, joka on 
vaikuttanut esimerkiksi varhaisessa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa näky-
vään kansallisidentiteettiprojektiin (Voipio 2015b) ja tyttöjen koulutusmahdolli-
suuksien kuvaamiseen (Voipio 2015a). Tämä taso määrittää tytölle sopivaa 
paikkaa, tytön roolia ja mahdollisuuksia yhteiskunnassa. Yhteiskunnallisen ta-
son tyttökirjallisuudelle asettamat määreet liittyvät kiinteästi yhteiskunnan kul-
loiseenkin tilaan ja käsityksiin esimerkiksi sukupuolesta sekä niihin instanssei-
hin ja instituutioihin, jotka tarpeita sanelevat. Yhteiskunnan ja/tai kansakunnan 
tasoon vaikuttaa se, mikä maa on kyseessä; esimerkiksi pohjoismaista diskurs-
sia voi pitää erilaisena kuin angloamerikkalaista (vrt. Formark & Bränström 
Öhman 2013). 

Toinen taso on (2) perheen ja normatiivisen/muun sukupuolentuottami-
sen taso, minkä vuoksi se on selvästi sidoksissa yhteiskunnan tasoon. Suoma-
laisessa tyttökirjallisuudessa voi nähdä tämän tason pyrkivän tiukasti kontrol-
loimaan esimerkiksi tyttöjen harrastuksia ja seurustelusuhteita vielä 1950–1980-
luvuilla (ks. Voipio 2014; Outinen 1992, 48–50); tytön perhesuhteiden kuvaus 
kuuluu tosin edelleen myös uusimpiin tyttökirjoihin. Perhe määrittää, vaikuttaa 
ja valvoo edelleen 2000-luvullakin tarkasti esimerkiksi tyttöjen seksuaalista 
toimijuutta (Aapola, Gonick & Harris 2005, 95–99). Perheen tasolla tulee huo-
mioida myös perheiden väliset erot: perheestä riippuen voidaan nähdä tarve 
ohjailevalle tai emansipoivalle tyttökirjallisuudelle. 

Kolmas taso on (3) koulutus- ja kirjastojärjestelmän taso: mitä tytöille kou-
luissa eri asteilla suositellaan luettavaksi, mitä kirjastoissa (vrt. Christian-Smith 
1993b)? Varsinkin nykyisin taso avaa tytöille mahdollisuuksia vaikuttaa omilla 
valinnoillaan, sillä tytöt vaikuttavat lukemalla (vrt. Stimpson 1990; Hunt 1994, 6; 
Ulfgard 2002, 134–139), ja esimerkiksi kirjastokorvaukset määräytyvät laina-
määrien mukaan. Koulutusjärjestelmän historialliselta kannalta kolmatta tasoa 
voi tarkastella siitä näkökulmasta, miten tyttökirjallisuus on kuvannut tyttöjä ja 
koulutusta (ks. Voipio 2015a; 2015b). 

Neljäs taso koostuu (4) kustantamoista, niiden kulttuurituotannollisista ja 
liiketoiminnallisista intresseistä sekä muista kirjallisuuspoliittisista toimijoista 
eli kriitikoista, palkinto- ja apurahalautakunnista, mediasta, kirjallisuushistori-



49 
 
oista ja (kirjallisuuden)tutkijoista. Tason toimijoiden joukko on laaja, samoin 
vaikutusvalta. Päivi Heikkilä-Halttunen (2000, 96–97) on todennut, että kustan-
tamot pystyvät vaikuttamaan kysyntään ja tarjontaan valitsemallaan kirjalli-
suudella ja siten muuttamaan ajankohdan kirjallisuuskäsityksiä haluamaansa 
suuntaan (vrt. Cooper 1993; Christian-Smith 1993b). Kirjallisuuskritiikki puoles-
taan kykenee Heikkilä-Halttusen (2000, 96–97) mukaan Suomen kokoisessa 
maassa tehokkaasti muokkaamaan yleistä kirjallista mielipideilmastoa sekä oh-
jailemaan ihmisten kirjavalintoja. Palkinto- ja apurahalautakunnat vaikuttavat 
suoraan kirjailijoiden toimeentuloon, itsetuntoon ja välillisesti julkaistun kirjal-
lisuuden virtauksiin ja uudistumiseen. Kirjallisuushistoriat ja kirjallisuudentut-
kimus vaikuttavat kaikkein hallitsevimmin, mutta niiden vaikutukset näkyvät 
vasta pidemmällä aikavälillä. (Heikkilä-Halttunen 2000, 96–97.) Tyttökirjalli-
suuden kohdalla esimerkiksi varjokaanonin nostalginen ja suositteleva vaikutus 
voi ohjailla lukijoita virallista (yleensä vähäistä) kritiikkiä enemmän (vrt. Stimp-
son 1990); eräänlaiseksi varjokaanonkritiikiksi voi laskea kirjallisuusblogit. Kus-
tantamojen vaikutus on suuri, ja ne voivat määrittää julkaistun tyttökirjallisuu-
den alalajeja ja tyylejä (vrt. Cooper 1993). Kokonaisuutena neljännen tason tyt-
tökirjallisuudelle asettamat määrittelyt ja siihen kohdistetut tarpeet sekä tyttö-
kirjallisuuden arvottaminen ovat riippuvaisia sekä kontekstista että tahosta. 

Viidennen tason muodostavat (5) kirjailijat ja heidän henkilökohtaiset in-
tentionsa. Kirjailijan intentio voi olla taloudellinen, taiteellinen ja/tai ideologi-
nen (myös kaikkia näitä yhtä aikaa). Kirjailijan intentio suhteessa tyttökirjalli-
suuteen on historiallisesti tarkastellen usein limittynyt erilaisiin ohjaileviin ja 
emansipatorisiin tarkoituksiin (ks. Westin 1994a; Foster & Simons 1995, 16–17, 
26–30; Voipio 2015a; Voipio 2015b). Kirjailija voi osallistua teoksillaan yhteis-
kunnallisen tason tarpeeseen, kuten kansallisidentiteettiprojektiin, tai luodata 
teoksissaan perheen tasolle tärkeitä kysymyksiä, kuten seksuaalisuuden kont-
rollia. Esimerkiksi uusimmassa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa kirjailijoiden 
intentiossa näkyy irrottautuminen lajille tyypillinen vastakkaiseen sukupuoleen 
kohdistuvasta romanttisen rakkauden ja seurustelusuhteen kuvauksesta, mutta 
myös perinteisestä romaanimuodosta (ks. Voipio 2013). 

Kuudes taso on (6) tyttölukijoiden taso, joka toisaalta läpäisee kaikki tasot: 
se, mitä tytöt haluavat lukea, vaikuttaa kirjastojen lainauslukuihin, kirjojen 
myyntiin, kirjailijoiden intentioihin, median kiinnostukseen, tutkijoiden kiin-
nostukseen, vanhempien ja lopulta yhteiskunnan huoleen. Kirjatarjonnasta ty-
töt valitsevat heitä kiinnostavaa tyttökirjallisuutta, mikä välillisesti ohjaa sitä, 
mitä teoksia kirjastoihin tilataan, mitä kirjoja tytöille ostetaan lahjaksi, mitä kus-
tantamo ottaa kustannusohjelmaan ja julkaisee, mistä media ja tutkijat kiinnos-
tavat, ja mistä vanhemmat ja yhteiskunta (mahdollisesti) kantavat huolta. Tyttö-
lukijoiden tasoon voi tyttötekstin ja tyttötekstuaalisuuden käsitteet muistaen 
liittää vielä tyttöjen oman kirjallisen tuotannon, kuten fanifiktion tai blogit. 

Tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteet ovat historiallisia ja konteks-
tuaalisia. Se, miten tyttökirjallisuuteen on kulloinkin suhtauduttu, miten sitä on 
arvostettu ja mitä tehtäviä sille on asetettu, on kiinni kulloisestakin kontekstista. 
Kaunokirjallisuuden kentässä tyttökirjallisuus on tähän mennessä löytänyt py-
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syvimmän paikkansa rakastettujen kirjojen joukosta, varjokaanonista (ks. 
Stimpson 1990). Tyttöihin kohdistuva huolidiskurssi liittyy sekin tyttökirjalli-
suuden sisältöihin, tuotantoon ja arvostukseen. Tyttökirjallisuuteen alusta asti 
rakentunut emansipaation ja ohjailun ristiveto puolestaan näkyy itse kirjoissa, 
erityisesti päähenkilöissä, kohdistuessaan lukijoihin ja tuotannollisilla, intentio-
naalisilla ja institutionaalisilla tasoilla. Tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan suh-
teet muodostavat historiallisesti, kulttuurisesti ja transnationaalisesti jatkuvassa 
muutoksessa olevan verkoston, jossa eri tasot määrittävät toisiaan ja ovat vuo-
rovaikutuksessa keskenään. 

2.3 Tyttökirjallisuus Suomessa 

Tyttökirjallisuuden syntyä eri länsimaissa edeltää Mary Ørvigin (1988, 15, 49) 
mukaan hyvin samankaltainen historiallinen yhteiskunnallinen kehitys. Myös 
Suomessa lukuisat yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat yhteiskunta- ja 
luokkarakenteisiin. Vanha sääty-yhteiskunta alkoi murentua ja muuttua hiljal-
leen siviiliyhteiskunnaksi, ja keskustelut perheestä, sukupuolesta, kasvatukses-
ta ja esimerkiksi tyttöjen ja naisten oikeudesta tasa-arvoiseen koulutukseen oli-
vat kiihkeitä. Tytön paikkaa ja mahdollisuuksia määrittivät perhe, avioliitto ja 
tuleva äitiys, joskin vuosisadan loppupuolella käsitys äitiydestä laajeni katta-
maan yhteiskunnallisen äitiyden. (Jallinoja 1983, 70, 79–90; Häggman 1994, 220–
223; Sulkunen 2009, 93–97.) Euroopassa levisivät kansallismieliset ideologiat, ja 
Suomessa kansallisuusaatteella tähdättiin itsenäisen Suomen valtion luomiseen. 
Keskustelu suomen kielen asemasta suhteessa ruotsiin oli sekin keskeinen. 
(Häggman 1994, 221–222; Sulkunen 2009, 93–97.) Suomalainen tyttökirjallisuus 
syntyy tässä kehyksessä, moderniteetin kynnyksellä, ja sitoutuu aikansa kysy-
myksiin naiskansalaisuudesta, perheestä, suomalaisuudesta, yksilöstä, isän-
maasta, sukupuolesta, koulutuksesta ja seksuaalisuudesta (vrt. Melkas 2006, 14–
17). 

Suomalaisen tyttökirjallisuuden esikuvia ovat esimerkiksi Louisa May Al-
cottin, Susan Coolidgen, Frances Hodgson Burnettin, Ethel S. Turnerin ja Jo-
hanna Spyrin teokset. Kirjoja suomennettiin jonkin verran jo 1800-luvun lopulla, 
ja tahti tiheni 1900-luvun puolella. (Kuivasmäki 1990, 51–57; Lappalainen 1976, 
40–41; Lappalainen 2000a, 152–153; Lappalainen 2015a, 78.) Suomalaiset tyttö-
kirjan pioneerit omaksuivat ulkomaisista teoksista teemoja, hahmoja ja raken-
teita (Lappalainen 2012, 211–212). Sen lisäksi, että Suomessa saatavilla oli jonkin 
verran alkuperäisteoksia ja muutamia suomennoksia, tyttökirjoja ruotsinnettiin 
nopeasti (ks. Ørvig 1988). Ruotsissa, toisin kuin Suomessa, oli lisäksi jo 1800-
luvulla tytöille erikseen markkinoituja julkaisusarjoja (Kuivasmäki 1990, 76). 
Ruotsinnokset saapuivat myös Suomeen, ja niitä mainostettiin ja markkinoitiin 
sanomalehdissä nimenomaan nimityksellä tyttökirja (Lappalainen 2000a, 152–
153; Lappalainen 2015b). Ruotsinnetun kirjallisuuden perusteella Suomessakin 
ehti siis syntyä käsitys tyttökirjallisuudesta (Lappalainen 2015b), jo ennen var-
sinaisia suomalaisia tyttökirjoja. 
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Ensimmäisenä varsinaisena suomalaisena tyttökirjana pidetään Toini To-
peliuksen teosta I utvecklingstid (1889) (Lappalainen 1976, 87; Ahola 1989, 254; 
Lappalainen 2000a, 153). Päivi Lappalainen (2000a, 153; 2015a, 78) toteaa tosin, 
että Maria Furuhjelmin teoksessa Skilda vägar (1879) on jo tiettyjä tyttökirjalli-
suuden piirteitä: teos esimerkiksi kuvaa kahden tytön ystävyyttä, koulunkäyn-
tiä ja kehitystä. Toini Topelius kuitenkin suuntaa kirjansa nimenomaan tyttölu-
kijoille, mikä on yksi tyttökirjallisuutta määrittävistä piirteistä (esim. Westin 
1994a). Varhaista suomalaista tyttökirjallisuutta ei julkaistu suuria nimekemää-
riä, suomen- ja ruotsinkielisiä suomalaisia tyttökirjoja ilmestyi 1800–1900-
lukujen taitteessa vain kymmenkunta: Toini Topeliuksen I utvecklingstid (1889) 
ja Familjen Himmelstjärna och Sidensvahnska bolaget (1892), Immi Hellénin Aune 
(1896) ja Eeva Aarnio (1901), Edith Forssmanin Hemma på Gretaby (1897) ja jatko I 
ungdomsår (1899), Tekla Roschierin Auringon noustessa (1898), Hilja Haahden 
Helvi (1900) sekä Hanna Frosterus-Segerstrålen Hemvärld och Skollif (1902). Näis-
sä tyttökirjoissa nousevat erityisesti esiin kysymykset nationalismista, emansi-
paatiosta ja koulutuksesta (Voipio 2015b). Tytöillä kuvataan olevan niin moni-
naisia koulutuksellisia ja ammatillisia mahdollisuuksia ja pyrkimyksiä aviolii-
ton sijaan, että varhaista suomalaista tyttökirjallisuutta voisi tietyin osin nimit-
tää jopa (pre)feministiseksi tyttökirjaksi. Tämän kansallismielisen, emansipato-
risen, tasa-arvoa, koulutusta ja tytön subjektiutta korostavan tyttökirjallisuuden 
rinnalla kulkee kuitenkin kansainväliselle tyttökirjallisuudelle tyypillinen ro-
manttinen ja ohjaileva linja esimerkiksi Forssmanin teoksissa (ks. Foster & Si-
mons 1995; Westin 1994a; Lappalainen 2000a, 155). Vielä vuonna 1909 Elli Häll-
strömin Armi Vainion nimellä julkaiseman Kaarinan kouluvuodet voi nähdä si-
toutuvan tähän isänmaalliseen linjaan (Aalto 2000, 70–71). 

Suomalaisen tyttökirjallisuuden vakiintumisen kauden voi katsoa alkavan 
1910-luvulla. Vaikka jo varhaisten tekijöiden teoksissa hyödynnettiin kansain-
välisestä tyttökirjallisuudesta tuttuja malleja (Lappalainen 2012, 211–212), ne 
olivat tiiviisti aikansa kuvia, eivätkä siten välttämättä omiaan jäämään tyttölu-
kijoiden rakastamiksi suosikeiksi (ks. Stimpson 1990; Heikkilä-Halttunen 2000, 
333; Lappalainen 2013, 196). Anni Swanin ja Kersti Bergrothin, eli Mary 
Marckin, tyyliltään ja käsittelytavoiltaan kepeämmät tyttökirjat ovatkin suoma-
laisen tyttökirjallisuuden vakiinnuttava aines. Värikkäät, hyväntuuliset koulu-
laiskertomukset sekä romanttisia ja seikkailullisiakin elementtejä sisältävät ke-
hityskertomukset luovat suomalaisen tyttökirjallisuuden linjat, joita tiiviisti 
seurailtiin 1920–1930-luvuilla. Nämä linjat pysyvät pitkälti samanlaisina vuosi-
sadan puoliväliin. (Lappalainen 1976, 136–138; Lappalainen 2013, 188.) Lisäksi 
Swanin ja Bergrothin teokset ovat ensimmäisiä suomalaisia tyttökirjoja, joiden 
voi katsoa saavuttaneen klassikon aseman ja vaikuttaneen paitsi tyttökirjalli-
suuden kehitykseen, voimakkaasti myös lukijakuntaansa (ks. Kokkonen 2013, 
36–55, 68–77). 1910-luvun suomalaisia tyttökirjoja ei Swanin ja Bergrothin teos-
ten lisäksi julkaistu edelleenkään kovin paljon. Näitä harvoja ovat Alma 
Hildénin Elli. En ung flickas dagboksanteckningar (osat 1 ja 2, 1916) ja Ester Hjeltin 
Maija Wasanderin nimellä julkaisema I ton-åren (1918). 
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1920-luvulla suomalainen tyttökirjallisuus lähenee naisille suunnattua 
viihdekirjallisuutta, kun tyttökirja ja naistenviihde muodostavat eräänlaisen 
lajisolmun (ks. Voipio 2014, 203): päähenkilöt ovat usein samanikäisiä ja saman-
tyyppisiä, pirteitä ja viattomia, sanavalmiita tyttöjä ja nuoria naisia, jotka joutu-
vat seikkailuihin ja aiheuttavat sekaannuksia (esim. Heikkilä-Halttunen 2000, 
397; Lappalainen 2013, 182–184). Teoksissa on usein romanttinen sulkeuma, 
kihlaus, avioliitto tai seurustelusuhde (vrt. Westin 1994b). Esimerkiksi Aili So-
mersalon nimellä Aili Tarvas julkaisema Anneli-sarja (1920–1922) kuvaa Anne-
lille tapahtuvia sattumuksia ja vauhdikkaita sekaannuksia sekä ennen avioliit-
toa että naimisiinmenon jälkeen, mikä on suomalaisessa tyttökirjallisuudessa 
suhteellisen poikkeuksellista. Samoin Somersalo kirjoittaa avioliitosta, erehdyk-
sistä ja mustasukkaisuudesta Aune Sarkasen nimellä julkaistuissa teoksissaan 
Pieni sairaanhoitajatar (1929) ja Pienen sairaanhoitajattaren avioliitto (1930). Solmu 
naisten viihdekirjallisuuden kanssa on teoksissa vahva, ja opintojen ja ihastus-
ten sijaan ne keskittyvät ammattikuvaukseen ja rakkaus- ja avioliitto-ongelmiin. 
Päivi Lappalainen (2013, 189–190) puolestaan näkee esimerkiksi Hilja Valtosen 
viihdekirjojen ja Salme Setälän tyttökirjojen teosten välillä yhtäläisyyksiä päivä-
kirjamuodossa, ironisessa kertojaäänessä ja tyylissä, joskin Valtonen punoo Se-
tälää enemmän eroottisia aineksia teoksiinsa. Osa kirjailijoista julkaisi teoksia 
myös sekä tyttö- että aikuisyleisöille, kuten Kersti Bergroth, Aili Somersalo ja 
Helga Nuorpuu.  

1920–1930-luvulla julkaistujen tyttökirjojen määrä kasvaa ja sarjallisuus li-
sääntyy.  Teoksissa toisinnetaan paljon nokkelan pyryharakka-tytön hahmoa ja 
romantiikkaa (ks. Hakala 2003; Lappalainen 1976; Rajalin 1983). 1920–1930-
luvun suomalaiset tyttökirjat ovat iloisia, kepeitä, usein päiväkirja- tai kirjemuo-
toisia teoksia, joissa hyödynnetään koululais- ja kehityskertomusten kaavoja ja 
punotaan teoksiin romanttisia ja seikkailullisia juonenkäänteitä (Lappalainen 
2013, 188–192). Vaikka teokset voitaisiin Päivi Lappalainen (2013, 196) mukaan 
tämän päivän näkökulmasta helposti tuomita toisiaan muistuttaviksi, jopa ste-
reotyyppisiksi tyttökirjoiksi ja syystä unohtuneiksi, ne kertovat ilmestymisai-
kansa nuorten naisten maailman kokemistavoista, ja noudattavat varsin uskol-
lisesti lajille ominaisia malleja. Tyttöjen kasvua, koulumaailmaa ja romanttisia 
juonenkäänteitä yhdistävät esimerkiksi Maija Åkerman-Tudeerin Det blonda 
idealet (1925) sekä Helga Nuorpuun tyttökirjasarjat, kuten Ruusula- ja Leila-sarjat 
(1926–1929; 1930–1931). Tyttökirjan kepeys ja esimerkiksi romanttisen aineksen 
kasvu liittyvät yleiseen kulttuuri-ilmapiirin muutokseen, sodanjälkeiseen viih-
teen tarpeeseen sekä siihen, että esimerkiksi tyttöjen oikeus peruskoulutukseen 
oli – tiettyyn pisteeseen – saatu taattua yleisellä oppivelvollisuuslailla, joka sää-
dettiin vuonna 1921, mutta astui voimaan vasta 1929 (ks. esim. Hapuli, Koivu-
nen, Lappalainen & Rojola 1992; Junila 2013; Lappalainen 2013).  

Vaikka monissa tyttökirjoissa koulu on 1920-luvulla jo itsestään selvä osa 
tyttöjen maailmaa, ja romanttiset äänenpainot saavat enemmän tilaa (vrt. Voi-
pio 2015a; Hakala 2003, 79), esimerkiksi Eva Hirn käsittelee kriittisesti koulu-
tuskysymystä teoksissaan Kun elämä on ihanaa (1926) ja jatko-osassa Helin kesä 
(1927). Päähenkilö Heli moittii sukupuolittuneiksi koulunkäyntiä, kouluaineita 
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sekä isänsä suhtautumista tyttärensä ja poikansa koulutukseen; isä ei suostu 
maksamaan kuin poikansa maisterinopintojen kustannukset, Heli maksaa 
omansa itse ja huolehtii samalla isänsä ja veljensä kodinhoidosta. Koulutusky-
symykset siirtyivätkin käsittelemään akateemista koulutusta ja ammattia, ja 
kriittiset äänenpainot näkyvät tyttökirjoja enemmän naistenviihteeksi määritel-
lyissä teoksissa (ks. Cronvall 2000). 1920–1930-luvun tyttökirjallisuutta pidettiin 
toisinaan liiankin kepeänä ja pinnallisena, mutta esimerkiksi tyttökouluun si-
joittuva, taiteilijaidentiteetin kehityksestä kertova Solveig von Schoultzin Petra 
och silverapan (1932) ja Aili Konttisen kolmikymmenluvun lopulla alkanut tuo-
tanto erotettiin joukosta myönteisinä (ks. Lappalainen 1976, 92, 141–143, 146). 
Keskustelun voi nähdä jälleen liittyvän viihteellisen ja populaarin sekä tytön, 
romantiikan ja lukijuuden kysymyksiin. 

Gabriella Åhmanssonin (1991, 8) mukaan tyttökirjojen päähenkilöt ovat 
hyvin koulutus- ja uramyönteisinä vuosina 1880–1920, mutta sodanjälkeisen 
sukupolven teoksissa nousevat esiin perinteisemmiksi kuvatut äidin ja vaimon 
roolit. Boel Westin (1994b) ja Marika Andræ (2001) ovat esittäneet samankaltai-
sia havaintoja ruotsalaisen tyttökirjallisuuden kehityksestä. Suomessakin tyttö-
kirja romantisoituu, ja emansipaation näkökulmasta tietyllä tavalla taantuu, 
sotien välisenä aikana (vrt. Hakala 2003, 79). Sukupuoliroolikäsityksiltään nor-
matiivisimmat kuvaukset ilmestyvät 1940–1950-luvuilla. Tällaisia teoksia edus-
tavat Alli Saarentaus-Salon Inkeri postiharjoittelijana (1945) sekä Tiina itte (1955), 
jotka, jatko-osineen, esittävät miehen osaavan ja ymmärtävän kaiken nuorta 
naista paremmin, millä oikeutetaan henkinen väkivalta ja luodaan fyysisen uh-
ka. Myös Anni Polvan Tiina-sarja (1956–1986) tuottaa hyvinkin selviä sukupuol-
ten välisiä eroja, mutta pyrkii Tiinan hahmon kautta vastustamaan niitä tiettyyn 
pisteeseen (Voipio 2014, 197–198). Konventionaalisuus tosin on yksi tyttökirjal-
lisuutta jatkuvasti määrittävä piirre; samoin se, että tyttöjen toimijuuden mah-
dollisuudet ovat tyttökirjallisuudessa vaihdelleet historian eri vaiheissa. 

1950-luvulle tultaessa tyttökirjoja julkaistiin Suomessa pitkälti julkaisusar-
joissa (Otavan Tyttöjen kirjasto, Otavan Isojen Tyttöjen kirjasto) tai sarjakirjoina. 
Vaikka ajan tyttökirjoja moititaan tietystä kaavamaisuudesta, jopa jämähtänei-
syydestä, aihe- ja päähenkilökirjo oli laajentunut kattamaan monenikäisten tyt-
töjen kertomuksia (ks. Lappalainen 1976, 184–187). Rauha S. Virtasen Selja-
sarjaa voi pitää tietynlaisena suomalaisen tyttökirjallisuuden kulminaatiopis-
teenä: sarja summasi yhteen klassisen tyttökirjallisuuden perhe- ja kehitysker-
tomuselementit suomalaisessa ympäristössä, ja vertautui Louisa May Alcottiin 
(ks. Heikkilä-Halttunen 2000, 356–363). Muutos kohti 1960-luvun tyttö- ja nuor-
tenkirjallisuuden lähentymistä ja lajisolmua (Voipio 2014, 203–204) rakentui 
vähin äänin, ja liittyy esimerkiksi uuden kirjailijasukupolven, ja uusien, aiempi-
en tabuaiheiden, esiinmarssiin (esim. Lappalainen 1976, 184–187; Heikkilä-
Halttunen 2000). Tyttö- ja poikakirjallisuus sulautuivat molempia sukupuolia 
puhuttelevaksi moderniksi nuortenromaaniksi (Heikkilä-Halttunen & Rättyä 
2003, 5; Österlund 2011, 219). 

Tyttö- ja nuortenkirjan 1960-luvun lajisolmu on tiivis, ja yltää pitkälle seu-
raaville vuosikymmenille. Maija Lehtosen (1983, 78–85) mukaan 1960–1970-
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lukujen ”teiniromaani” käsittelee paljon yhteiskunnallisia ongelmia, esimerkik-
si avioeroa, huumeita, väkivaltaa, yksinhuoltajuutta ja jengejä. Tyttökirjallisuu-
deksi selkeästi määrittyviä teoksia ei tänä aikana ilmestykään paljon: sarjat, ku-
ten Anni Polvan Tiina, jatkuivat, ja suomalaisten eläinaiheisten sarjakirjallisuu-
den pioneerit, sisarukset Marvi Jalo (Unihevonen, 1976) ja Merja Jalo (Yllätysori, 
1977), debytoivat hevoskirjoillaan. Arvostettuakaan tyttökirjallisuus, varsin-
kaan sarjallinen, ei tänä aikana ole. Esimerkiksi Polvan Tiina-kirjojen saamat 
kritiikit olivat järjestään ankaria, minkä Päivi Heikkilä-Halttunen (2000, 352–353) 
näkee osana kriitikoiden yleistä sarjakirjavihamielisyyttä. 

1980-luvun lopulla Riitta Kuivasmäki ja Sirkka Heiskanen-Mäkelä (1988, 
80–81) tarkastelevat hyvin lyhyesti suomalaista tyttökirjaa, joka heidän mu-
kaansa kuvaa esimerkiksi seurapiiriä, tanssiasia ja hyväntekeväisyyttä, klassi-
sen tyttökirjallisuuden jalanjäljissä. Kuivasmäki ja Heiskanen-Mäkelä esittävät 
tyttökirjan suosion ja määrän vähentyneen Suomessa, minkä he kytkevät yh-
teiskunnallisten roolikäsitysten muuttumiseen (mt., 80–81). Tanssiaisia, seura-
piirejä ja hyväntekeväisyyttä käsittelevien tyttökirjojen suhteen Kuivasmäki ja 
Heiskanen-Mäkelä ovat oikeassa, sillä näistä aihepiireistä uusia teoksia ei ilmes-
ty. Tämä johtuu tyttökirjallisuudessa jo aiemmin tapahtuneista muutoksista; 
edellä mainitut aiheet kuuluvat pikemmin 1900-luvun alun tyttökirjallisuuteen 
kuin vaikkapa edes 1950–1960-luvun kirjoihin. Seurapiirikuvailujen sijaan suo-
malainen tyttökirjallisuus ja nuortenkirjojen tyttökuvaus ottaa 1980-luvulla en-
simmäiset askeleet kohti avoimempaa seksuaalisuuden kuvausta (vrt. Outinen 
1992, 53–54). Tyttökuvauksen piirissä debytoi myös esimerkiksi Tuija Lehtinen, 
jonka tyttökirjatuotanto kattaa nyttemmin useita kymmeniä teoksia, sekä yksit-
täisiä, että eripituisia sarjoja. 

2000-luvulle tultaessa Kaisu Rättyä (2007, 172) on todennut tyttökirjalli-
suuden julkaisumäärien jälleen kasvaneen. Suosio tyttökirjojen lukijoiden kes-
kuudessa on sekin jatkunut, mikä osoittaa tyttökirjallisuuden kyenneen uudis-
tumaan ja muuttumaan tarpeellisilta osin (mt, 172). Toteamus on linjassa tutki-
mustulosteni kanssa: tyttökirjallisuutta on viimeisten kymmenen, viidentoista 
vuoden aikana julkaistu niin Suomessa kuin muuallakin verrattain paljon. Tyt-
tökirjat ovat myös voittaneet kirjallisuuspalkintoja ja menestyneistä teoksista on 
tehty elokuvia ja televisiosarjoja. (Voipio 2013, 120; vrt. Guillard 2011, 49.) Kehi-
tys on jatkunut samansuuntaisena; esimerkiksi Vilja-Tuulia Huotarisen valoa 
valoa valoa (2011) voitti ilmestymisvuotensa Finlandia Juniorin. Huotarisen 
Kimmelille (2014) puolestaan myönnettiin toukokuussa 2015 yksi Suomen van-
himmista lasten- ja nuortenkirjallisuustunnustuksista, Anni Swan -
mitalipalkinto. Tyttökirjoja myös julkaistaan Suomessa laidasta laitaan. On har-
rastusaiheisiin keskittyviä kirjoja, kuten jääkiekko- ja jalkapalloteemaisia sarjoja, 
kehityskertomuksia, sekä fantasiaa ja arkea yhdisteleviä teoksia.  

Tyttökirjallisuus käsittelee edelleenkin pitkälti samoja asioita kuin 1800-
luvun puolivälissä: tytön ihmissuhteita, tuntemuksia, opintoja ja tulevaisuu-
denhaaveita. Edelleen tyttökirjallisuus osoittaa myös sitoutumisensa sekä koti- 
että ulkomaiseen tyttökirjallisuuden traditioon (Huhtala 2008, 25–29), jota se 
muuntelee ja haastaa. Näin tyttökirjallisuus laajentaa tyttöjen mahdollisuuksia 
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neuvotella sukupuolen, vallan ja seksuaalisuuden kysymysten rajapinnoilla 
sekä nyky-yhteiskunnassa (Reynolds 2002, 99; Younger 2009, xv–xvi). Yhteis-
kunta on muuttunut, ja aiemmin vaiettuja teemoja käsitellään nyt myös tyttö-
kirjallisuudessa: 2000-luvulla suomalainen tyttökirjallisuus on vapautumassa 
viimeisistäkin tabuaiheista, joista merkittävin on ollut seksuaalisuus. Temaatti-
sesti seksuaalisuus on yksi keskeisimmistä uuden tyttökirjallisuuden aiheista 
(Huhtala 2007, 142); aiempi seksuaalisuuden kuvaus suomalaisissa tyttökirjois-
sa oli paitsi vaiettu aihe, keskittyi pitkälti pelkoihin, häpeään ja vaaroihin (Ou-
tinen 1992, 48–49). Vaikeita ja rankkoja aiheita, kuten seksuaalista väkivaltaa, 
eivät välttele myöskään uusimmat tyttökirjat, mutta kokonaisuudessaan tyttö-
jen seksuaalisuus, halu ja toimijuuden mahdollisuudet on kuvattu huomatta-
vasti aiempaa monimuotoisemmin ja valoisammin (Voipio 2013, 126–131). 
Avoimen ja iloisen seksuaalisen halun kuvauksen lisäksi suomalainen tyttökir-
jallisuus on 2000-luvun alussa nostanut bi- ja lesbotyttöhahmot päähenkilöiksi. 
Koska tyttökirjallisuus on alusta saakka keskittynyt lähinnä vastakkaisten su-
kupuolten välisten romanttisten suhteiden kuvaukseen, uusimmat teokset laa-
jentavat ja haastavat teoksille tyypillisiä geneerisiä rajoja. Näissä teoksissa rak-
kaus nousee merkittävään asemaan, eikä nykytyttökirjallisuus esitäkään vält-
tämättä homoseksuaalisuutta vaikeana aiheena, vaan rakastaminen ja rakkaus 
itsessään ovat vaikeita. (Voipio 2013, 129–132.) 



 

3 TEOREETTINEN JA METODOLOGINEN KEHYS 

Väitöskirjani lähestymistapa on monitieteinen ja asettuu usealle tutkimusken-
tälle. Kenttiä yhdistävät ja läpäisevät feministinen tutkimusnäkökulma sekä 
kysymykset sukupuolesta ja vallasta yhteiskunnallisessa kehyksessä. Nämä 
kentät muodostuvat kirjallisuustieteen tyttökirjallisuudentutkimuksesta, nais-
kirjallisuuden tutkimuksesta, sukupuolentutkimuksesta, yhteiskunnallisesta ja 
sosiologisesta tyttö- ja nuorisotutkimuksesta ja historiallisesta yhteiskuntatut-
kimuksesta. Osoitan, miten monitieteisen feministisen tutkimuksen teoreettisil-
la ja metodologisilla lähestymistavoilla on mahdollista tavoittaa sukupuolen ja 
vallan tuottuminen ja piirtyminen tyttöihin ja kysymyksiin tyttökirjallisuuden 
ja yhteiskunnan suhteista. Tyttökirjallisuus on yksi tyttöjen subjektiuden, suku-
puolen ja vallan neuvottelun kulttuurisista kentistä, joiden tuottamia kuvauksia 
feministinen kirjallisuudentutkimus ja tyttötutkimus ovat osaltaan purkaneet 
(esim. Driscoll 2002; Melkas 2006; Lappalainen 2000a; Lappalainen 2015a; Kar-
kulehto 2007; Ojanen 2011). Koska näen kirjallisuuden sitoutuvan aikansa yh-
teiskuntaan ja siten osallistuvan aktiivisesti esimerkiksi tyttösubjektin tuottami-
seen prosessiin, monitieteinen feministinen teoreettinen ja metodologinen viite-
kehys tarjoaa välineitä tämänkaltaiseen tarkasteluun (vrt. Armstrong 1987, 23; 
Driscoll 2002, 7–8). 

3.1 Tyttö, sukupuoli, valta, seksuaalisuus ja subjektius 

Tutkimukseni keskeisiä käsitteitä ovat pääotsikossa esiintyvien tyttökirjallisuu-
den, emansipaation ja ohjailun lisäksi tyttö, sukupuoli, valta, seksuaalisuus ja 
subjektius. Ne ovat sidoksissa laajempiin käsitteisiin kulttuuri ja yhteiskunta. 
Käsitteisiin vaikuttavat myös niiden historiallinen ymmärrys yhteiskunnassa ja 
tiedeyhteisöissä. Tyttö- ja naiskirjallisuuden tutkimuksessa, sukupuolentutki-
muksessa ja tyttötutkimuksessa ne ovat keskeisiä käsitteitä. Tyttökirjallisuuden, 
emansipaation ja ohjailun käsitteitä olen tarkastellut luvussa 2.1. 
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Koska tyttötutkimus on sekä Suomessa että kansainvälisesti nuorta, tytön 
käsitteen määrittelyt ovat pitkään näyttäytyneet lähinnä rinnasteisena sukupuo-
len määrittelylle yleensä. Länsimaisissa tutkimuksissa sukupuolta on pitkään 
määritelty joko essentialistisesti, ruumiiseen olemuksellisesti perustuvina, si-
säsyntyisinä ja universaaleina, tai konstruktionistisesti, diskursiivisesti ja histo-
riallisesti rakennettuina ja tuotettuina kategorioina (Lappalainen 2004, 211–212). 
Sukupuolen on siis ajateltu perustuvan biologiaan, fysiologiaan ja anatomiaan 
(sex) tai sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen rakentumiseen (gender). 
Nykyisessä feministisessä tutkimuskentässä sukupuolta hahmotetaan perfor-
matiivisena ja tuotettuna (Bulter 2006), joskin kysymys ruumiin materialismista 
on aiheuttanut keskustelua feministisessä tutkimuskentässä (esim. Irni 2013).  

Länsimaisissa kulttuurisissa diskursseissa tytöt ja tyttöys nähdään neuvo-
teltavana, jatkuvasti liikkeessä olevana historiallisena prosessina, jossa ovat esil-
lä myös konventionaaliset sukupuolen esittämisen ja tekemisen tavat. Tyttö on 
kulttuurinen konstruktio ja kategoria. (Driscoll 2002, 5–8; Ojanen 201, 10–13.) 
Kuten esimerkiksi Catherine Driscoll (2002, 7–8) sekä Claudia Mitchell ja Ja-
queline Reid-Walsh (2005, 6–15) huomauttavat, tyttöjen nuoruusikä (girl(s) ado-
lescence) on verrattain nuori käsite, joka liittyy moderniteetin syntyyn. Driscoll 
(2002, 7) esittää, että nuoruuden käsite on keskeinen modernin subjektin kehi-
tykselle: tyttöjen nuoruusiän vaikeat feminiinisyyden neuvottelut ja perfor-
manssit ovat ratkaisevaa tietoa moderneille subjektiivisuuden teorioille, koska 
ne useimmiten kuvaavat lopullista epäonnistumista subjektiuden saavuttami-
sessa.19  

Karoliina Ojasen (2011, 11–12) mukaan 2000-luvun tyttötutkimuksissa per-
formatiiviseen sukupuoliteoriaan nojaava ymmärrys sukupuolista kulttuurisina 
kategorioina on muodostunut vallitsevaksi tyttöjen ja tyttöyden käsitteellistä-
misessä. Lisäksi tyttöyden nähdään olevan kietoutunut yhteen materiaalisen 
todellisuuden kanssa. Kuten tyttö, kulttuurisen ja ruumiillisen kategoriat näh-
dään nekin pikemmin liikkeessä olevina, ja toisiaan muokkaavina. (Mt., 11–12.) 
Tutkimukseni kannalta on merkityksellistä osoittaa tytön ja sukupuolen katego-
rioiden ja käsitteiden tietyt yhteneväisyydet ja/tai päällekkäisyydet: Tytön ja 
tyttöyden määrittely nojaa performatiivisen, diskursiivisen ja historiallisen su-
kupuolen määrittelyyn, kuitenkaan sulkematta ulos materialismia ja ruumista 
(Ojanen 2011, 11–12; ks. myös Irni 2013). Tytön ja tyttöyden määrittelyä vasten 
tarkasteltuna tyttökirjallisuuden tyttöhahmot ovat paitsi tyttöjen representaa-
tiota ja kuvauksia, myös konstruktioita ja osa kulttuurisesti tuotettua tyttöjen 
kategoriaa (vrt. Driscoll 2002, 7; Ojanen 2011, 11; Reid-Walsh & Bratt 2011, 3; 
Österlund 2011, 215).  

Catherine Drsicollin sekä Claudia Mitchellin ja Jaqueline Reid-Walshin 
analyysi tytöistä ja tyttöjen nuoruusiästä modernisaation kannalta merkittävänä 
käsitteenä rinnastuu kiinnostavasti Kukku Melkkaan (2006, 14–17) toteamuk-
                                                 

19“The concept of adolescence is central to the development of the modern subject, 
and the difficult negotiations and performances of feminine adolescence are crucial 
data for modern theories of subjectivity, where they most often figure as a definite 
feilure of subjectification (of coming to be a coherent self-aware subject)” (Driscoll 
2002, 7).  
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seen siitä, miten sukupuoli on toiminut Suomessakin yhtenä modernisaation 
rakentumista jäsentävänä käsitteenä. Sukupuolikysymyksestä tuli yksi vuosisa-
danvaihteen naisten kirjallisuuden perustavista aiheista: tarkasteltiin esimer-
kiksi naisten asemaa yhteiskunnassa, oikeutta toimijuuteen ja omaehtoiseen tai 
aktiiviseen seksuaalisuuteen. 1800–1900-lukujen vaihteen suomalaisessa yhteis-
kunnallisessa keskustelussa sukupuoli ja naisen seksuaalisuus olivatkin hanka-
la, mutta naiskirjallisuudessa jo näkyvä ilmiö. (Melkas 2006, 14–17; Karkulehto 
2007, 26–27.) Varhaisessa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa tyttöjen seksuaali-
suus sen sijaan on tabu – mitä se oli vielä pitkälle kohti 1900-luvun loppupuolta 
– mutta sukupuoli nousee esiin määrittävänä ja keskeisenä aiheena (vrt. Outi-
nen 1992, 48–51). Sinänsä tosin varhaisen tyttökirjallisuuden syntyyn ja esimer-
kiksi tyttöjen lukemiseen liittyvät kysymykset ylipäätään perustuvat osin juuri 
huoleen tyttöjen seksuaalisuudesta (ja sukupuolesta ja vallasta), koska emansi-
paation ohella tyttökirjojen didaktisena alkuperäisenä tarkoituksena on tyttöjen 
kasvattaminen sukupuolenmukaiseen äidin ja vaimon rooliin (Westin 1994a). 
Sama huoli välittyy esimerkiksi tyttöjen opaskirjoista (Männistö 2003, 54–57). 
Tästä näkökulmasta seksuaalisuus on siis varhaistakin tyttökirjallisuutta mää-
rittävä käsite, vaikka itse kirjoissa pitkälti vaiettu aihe. 

Tytön ja sukupuolen käsitteiden tietyn päällekkäisyyden lisäksi käsitteet 
sukupuoli, seksuaalisuus ja valta risteävät. Sanna Karkulehto (2007, 22–23) tote-
aa, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat hankalasti määriteltävissä, epämääräi-
siä ja käytännössä usein keskenään sekoittuneita käsitteitä. Vaikka sukupuoli ja 
seksuaalisuus tulkitaan sukulaiskäsitteiksi, seksuaalisuus ja sukupuoli eivät 
kuitenkaan ole sama asia (mt., 22–23). Michel Foucault tarkastelee Seksuaalisuu-
den historiassa (2010) seksuaalisuutta suhteessa valtaan. Hänen mukaansa sek-
suaalisuus on sidoksissa tieto–valta-järjestelmiin ja diskursiivista, ja hän määrit-
teli koko modernisoituvan länsimaisen yhteiskunnan seksuaalikeskeiseksi. Sek-
suaalisuudesta tuli yhteiskunnallisen vallankäytön ydin, kun esiteollisesta yh-
teiskunnasta siirryttiin moderniin, ja seksuaalisuudella säädeltiin kansalaisten 
toimintaa. (Foucault 2010, 19–20, 32–34.) Foucault’n seksuaalisuuden ja vallan 
teoriaa on kritisoitu muun muassa siitä, ettei se ota huomioon sukupuolta: val-
lan tuottavan ulottuvuuden korostaminen voi merkitä sen alistavan, rajoittavan 
ja kontrolloivan puolen ohittamista (Koivunen 2004, 53). Kritiikistä huolimatta 
Foucault’n teoria on osoittanut esimerkiksi sen, miten feminiinisyys ja masku-
liinisuus sekä homo- ja heteroseksuaalisuus ovat niistä tuotetun tiedon kautta 
yhteiskunnallista vallankäyttöä (Bristow 1997, 198–199). 

Roberta Seelinger Tritesin (2000, 3) mukaan nuorille suunnattu kirjallisuus 
käsittele aina valtasuhteita, jotka ovat olemassa myös todellisuudessa: sitä, mi-
ten nuori oppii navigoimaan ja neuvottelemaan koulun, ystävien, vanhempien 
ja yhteiskunnan asettamien odotusten sekä esimerkiksi rotuun, luokkaan, su-
kupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien normien välillä. Trites pohjaa käsityk-
senä Michel Foucault’n teoriaan vallasta ja valtasuhteiden rakentumisesta yh-
teiskuntaan. Valta on tuottavaa ja sitä on kaikkialla, eikä se ole keskittynyt vain 
tiettyihin instituutioihin: valta muodostuu kaikkiin ihmisten välisiin vaikutus-
käytäntöihin ja diskursseihin. Myös yhteiskunnallisen hallinnan strategiat pe-
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rustuvat paikallisille valtasuhteille, eräänlaiseen mikrofysiikkaan, jota vallan 
instituutiot ja koneistot käyttävät. (Foucault 2005, 39–43.) Tyttökirjallisuuteen 
valta on rakentunut monin tavoin, ja se sitoutuu teoksissa sosiaalisten suhtei-
den ja yhteiskunnan eri tasoille, osaksi tyttöjen kohtaamia arjen valtarakenteita 
(Voipio 2014, 200). Tyttöjä ja naisia kirjallisuudessa tarkasteleva feministinen 
tutkimus pyrkii ottamaan huomioon myös sukupuolen käsitteen suhteessa sek-
suaalisuuteen ja valtaan (esim. Melkas 2006; Karkulehto 2007; Younger 2009).  

Seksuaalisuuden kuvauksia tuotetaan kulttuurissa monin tavoin, ja kirjal-
lisuus on yksi tyttöjen ja naisten seksuaalisuuden neuvottelun paikoista (vrt. 
Huhtala 2008, 24–25; Karkulehto 2010). Beth Youngerin (2009, xiii) mukaan tut-
kimalla nuorille suunnattua kirjallisuutta on mahdollista paljastaa niitä alistavia 
sosiaalisia rakenteita ja kulttuurisia oletuksia, joita tyttöjen seksuaalisuudesta 
on luotu. Uusimmassa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa seksuaalisuus on 
keskeinen teema, ja tyttöjen seksuaalista halua kuvataan avoimesti (Huhtala 
2007, 142; Huhtala 2008). Vaikka tyttökirjallisuus on pitkään käsitellyt lähinnä 
vastakkaisten sukupuolten välisiä romanttisia suhteita, uusimmat kotimaiset 
tyttökirjat ovat asettaneet päähenkilöiksi bi- ja lesbotyttöjä romanttisiin ja sek-
suaalista halua kuvaaviin kertomuksiin (Voipio 2013). Ne eivät toisinna hetero-
seksuaalisuuden normista poikkeavaan tarinaan sisältyvää lesbo-identiteetin 
vaikeaa etsintää tai syvää melankolisuutta (ks. Younger 2009, 49–72; Karkulehto 
2007). Seksuaalisuuden kuvauksen uudessa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa 
voi nähdä sijoittuvan naiskirjallisuuden aihetta käsittelevään jatkumoon sekä 
kysymyksiin kaikkien oikeudesta aktiiviseen seksuaaliseen toimijuuteen ja oi-
keuteen identifioitua näkyvästi muuhunkin kuin heteroseksuaalisuuteen (vrt. 
Karkulehto 2007, 27). 

Kysymykset tytöstä, sukupuolesta, vallasta ja seksuaalisuudesta liittyvät 
myös kysymykseen subjektista ja subjektiudesta. Kuten Leena-Maija Rossi (2010, 
30) toteaa, feminististä teoretisointia sukupuolesta on vaikea lähestyä törmää-
mättä subjektin käsitteeseen. Päivi Kosonen (2004, 201) määrittelee subjektiutta 
ja naissubjektiutta seuraavasti: subjektius merkitsee subjektina olemisen mah-
dollisten tapojen kirjoa, naissubjektius puolestaan ensiksi naisen itsemäärittelyn 
ja toiminnan ehtoja ja rajoja, toiseksi niitä subjektina olemisen ja subjektiksi tu-
lemisen muotoja, jotka ovat naisille mahdollisia, ja kolmanneksi naisen subjek-
tiuden paradigmaa. Subjektista käydyssä keskustelussa subjekti saa erilaisia 
merkityksiä ja painotuksia. Se voi tarkoittaa toimijaa ja sukupuolittuneen tai 
sukupuolittavan toimijuuden (agency) kysymyksiä; toisaalta subjektin erilaisia 
positioita merkitysten muodostajana, tiedon subjektina, voidaan korostaa. Yh-
tenä näkökulmana subjektiin on valta, sillä subjektiksi tuleminen liittyy toimi-
juuden mahdollisuuteen – valta-aseman omaamiseen – ja toimijuuden rajoihin, 
vallan alaisuuteen. (Rossi 2010, 30.) Subjektin kaksinainen luonne näkyy tyttö-
kirjallisuudessa erityisesti fiktiivisten tyttöhahmojen historian eri vaihessa tar-
joamien kuvien suhteessa toimijuuteen: vallanalaisuuden ja toimijuuden – joka 
sekin tosin on aina vallanalainen – suhteet ovat vaihdelleet eri aikoina. Jälkist-
rukutralistisessa ajattelussa subjektikäsitys siirtyi painottamaan proses-
sinomaista subjektiutta, joka länsimaisessa feministisessä nykyteoretisoinnissa 
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huomioi vielä subjektin ruumiillisuuden, yhteyden sukupuolittumiseen (sub-
jektiksi tuleminen) ja seksuaaliseen subjektiprosessiin (Rossi 2010, 32). 

Naiskirjallisuudentutkimuksen subjektiutta käsitteleviin kysymyksenaset-
teluihin liittyen näen subjektiuden käsitteen vastaavan tutkimuksessani poh-
dintoihin tyttökirjojen tytöistä ja heidän käymistään sukupuolen, vallan ja sek-
suaalisuuden neuvotteluista matkalla kohti subjektiutta (vrt. Melkas 2006, 14). 
Toisaalta ymmärrän (tyttö)subjektin käsitteen liittyvän myös toimijuuden käsit-
teeseen, joka on ollut tyttötutkimuksessa keskeinen, ja sisältänyt ajatuksen ak-
tiivisuudesta ja vaikuttamisesta. Toimijuutta (ja siten, myös, subjektia) tarkas-
tellaan tyttötutkimuksessa usein suhteessa yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin 
rakenteisiin sekä näiden rakenteiden näyttäytymiseen konteksteissaan (Ojanen 
2011, 24–25.) Tytön toimijuus ja subjektius eivät sulje toisiaan pois, vaan ovat 
osin limittyneitä ja pyrkivät hahmottamaan samaa asiaa. Tyttötutkimuksen esit-
tämän määrittelyn voi tytön käsitteessä katsoa sitovan yhteen käsitteet suku-
puolesta, vallasta, seksuaalisuudesta ja subjektiudesta.  Kun tyttö ymmärretään 
jatkuvasti liikkeessä olevana ja muuttuvana, historiallisena ja performatiivisena 
prosessina, joka sitoutuu yhteen materiaalisen (ruumiillisen) kategorian kanssa 
(ks. Ojanen 2011, 11–12), tytön käsitteessä ja tyttöihin piirtyvissä yhteiskunnalli-
sissa keskusteluissa kiteytyvät kaikki tutkimukseni keskeiset, tyttöä eri tavoin 
määrittävät käsitteet: sukupuoli, valta, seksuaalisuus, subjektius, emansipaatio, 
ohjailu – ja kulttuuri ja yhteiskunta. 

3.2 Tyttökirjallisuudentutkimuksen monitieteinen feministinen 
kehys 

Tyttökirjallisuudentutkimuksen, naiskirjallisuudentutkimuksen ja tyttötutki-
muksen kysymyksenasettelut ovat osin yhteneviä. Kysymykset muistuttavat 
usein myös sukupuolentutkimukselle tyypillisiä kriittisiä tapoja tarkastella esi-
merkiksi kulttuurin ja kirjallisuuden representaatioita, ihanteita, normeja ja yh-
teiskunnallista sukupuolijärjestystä. Näiden tutkimuskenttien teoreettiset ja 
metodologiset näkökulmat juontuvat pitkälti angloamerikkalaisista tutkimus-
kentistä (esim. DuPlessis 1985; Reynolds 1990; Reimer 2000; Driscoll 2002; Mit-
chell & Reid-Walsh 2005), joita on sovellettu pohjoismaiseen kontekstiin (esim. 
Launis 2005, Westin 1994b; Lappalainen 2000b). Valotan seuraavaksi tyttötut-
kimuksen, tyttökirjallisuudentutkimuksen sekä naiskirjallisuuden teoreettista ja 
metodologista pohjaa. 

Tyttötutkimuksen perinne Suomessa on ollut sosiologis-
yhteiskuntatieteellinen, mikä pohjaa pitkälti angloamerikkalaiseen tutkimus-
kenttään (ks. Ojanen 2011, 13–19). On tutkittu esimerkiksi tyttöjen erilaisia sosi-
aalisia suhteita, perhettä ja seksuaalisuutta (esim. Aapola 1999; Aapola, Gonick 
& Harris 2005).  Viime vuosina pohjoismaisen tyttötutkimuksen piirissä on kui-
tenkin tutkittu yhä enemmän tyttöjä fiktiossa, ja kirjallisuutta ja taidetta on tar-
kasteltu tyttötutkimuksen teoreettisena ponnahduslautana (Österlund, Söder-
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berg & Formark 2013, 11–14; ks. myös Österlund 2011; Mulari 2015). Kun tulo-
kulma tyttökirjallisuudentutkimukseen on kontekstuaalinen, esimerkiksi juuri 
yhteiskunnallisen, sosiologisen ja historiallisen tyttötutkimuksen soveltaminen 
tyttökirjallisuudentutkimukseen tarjoaa keinoja tarkastella tyttökirjallisuuden 
tyttöhahmojen mahdollisuuksia suhteessa oman aikansa todellisiin tyttöihin 
(vrt. Österlund 2011, 214–218). Tyttökirjatutkimus niveltyy siten luontevasti 
osaksi monitieteistä tyttötutkimusta sekä feministisen naiskirjallisuuden tutki-
muksen kenttää. 

Pohjoismainen tyttökirjallisuudentutkimus on pitkälti kiinni angloame-
rikkalaisessa feministisessä tutkimusperinteessä (esim. Reynolds 1990; Foster & 
Simons 1995; Reimer 2000; Younger 2009), jota on sovellettu pohjoismaisille 
kentille (esim. Westin 1994b; Österlund, Söderberg & Formark 2013; Warnqvist 
2013; Lappalainen 2015a). Vaikka kaikki angloamerikkalaisen tyttökirjallisuu-
dentutkimuksen teoria ei jäännöksettä istu pohjoismaisiin tutkimuskontekstei-
hin, tyttökirjallisuus on lajina pitkälti samantyyppistä niin teemoiltaan kuin 
rakenteiltaan kaikissa niissä länsimaissa, joissa sitä ylipäätään on julkaistu (vrt. 
Ørvig 1988, 15, 49; Redmann 2011, 14–15). Tämä johtuu englanninkielisten teos-
ten nopeasta leviämisestä Eurooppaan ja Skandinaviaan 1800–1900-luvuilla 
(Ørvig 1988, 15; Kuivasmäki 1990, 55–57; Warnqvist 2013, 29–31). Suomalaiset, 
ruotsalaiset ja saksalaiset tyttökirjailijat ottivat mallia esimerkiksi Louisa May 
Alcottista, Frances Hodgson Burnettista, Lucy Maud Montgomerysta ja Ethel S. 
Turnerista, ja ryhtyivät kirjoittamaan tyttöjen ystävyys- ja perhesuhteista, kou-
lunkäynnistä, avioliitosta ja ammattihaaveista (Ørvig 1988, 15, 49; Kuivasmäki 
1990, 55–57; Lappalainen 2012, 211–213). Tyttökirjallisuus käsitteleekin pitkälti 
samoja perusteemoja samankaltaisilla kerronnallisilla ja tyylillisillä ratkaisuilla 
transnationaalisista ja kielellisistä rajoista riippumatta (vrt. Redmann 2011, 14). 
Eri maiden tyttökirjallisuudessa esiintyy tosin kansalliserityisiä piirteitä, tapah-
tumia sekä erilaisia tapoja tarkastella tytön käymiä sukupuolen, vallan ja sub-
jektiuden neuvotteluprosesseja, mutta ydinteemat ovat samat. 

Tyttökirjallisuuden tietyn geneerisyyden, samantyyppisten teemojen ja 
tyttöhahmojen vuoksi angloamerikkalaisen teoriapohjan soveltaminen suoma-
laiseen tyttökirjallisuuteen toimii suhteellisen hyvin. Suomalainen tyttökirjalli-
suudentutkimus on myös usein osoittanut suomalaisten teosten yhteyksiä kan-
sainväliseen tyttökirjallisuuteen, mikä sekin osaltaan todentaa lajin ylittäneen 
maantieteellisiä ja transnationaalisia rajoja (ks. Lehtonen 1958; Lappalainen 
1976; Huhtala 2008; Lappalainen 2013; Lappalainen 2015a). Kansalliset erityis-
piirteet näyttäisivät tyttökirjallisuuden kohdalla liittyvän teosten kontekstiin 
sekä niihin mahdollisuuksiin, joita yhteiskunta teoksissa kulloinkin tytöille tar-
joaa (vrt. Lappalainen 2013, 195–196). Vaikka suomalainen tyttökirjallisuus ot-
taa mallia kansainvälisestä hahmojen, teemojen ja tyylin suhteen, siinä ilmene-
vät sukupuolta, valtaa, seksuaalisuutta ja subjektiutta koskevat erityispiirteet 
poikkeavat usein angloamerikkalaisen tyttökirjallisuuden esittämistä kuvauk-
sista. Esimerkiksi tytön ja naisen subjektiuden kysymykset, jotka olivat keskei-
siä 1800–1900-lukujen taitteen Suomessa, ilmenevät varhaisessa tyttökirjalli-
suudessa monin tavoin (vrt. Melkas 2006, 14–17; Driscoll 2002, 7–8). Nykyisel-
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lään erityisenä pohjoismaisena piirteenä voidaan puolestaan pitää sitä, että poh-
joismainen tyttöys perustuu diskursseihin, jotka painottavat yksilöllistä eman-
sipaatiota sekä tyttöjen ja poikien sosiaalisen ja kulttuurisen sukupuolen integ-
raatiota (Formark & Bränström Öhman 2013, 4). Pohjoismainen ulottuvuus on-
kin tärkeä huomioida sekä historiallisesti että nykyisessä kontekstissa. Omassa 
tutkimuksessani sovellan angloamerikkalaisen tyttökirjallisuudentutkimuksen 
lisäksi pohjoismaista tyttökirjallisuudentutkimusta (esim. Westin 1994b; Lappa-
lainen 2013; Lappalainen 2015a), tyttötutkimusta (esim. Mitchell & Reid-Walsh 
2005; Ojanen 2011; Tuomaala 2011) sekä suomalaista feminististä naiskirjalli-
suudentutkimusta (esim. Aalto 2000; Melkas 2006; Karkulehto 2007), joiden nä-
kökulmat täydentävät angloamerikkalaista tyttökirjallisuudentutkimuksen poh-
jaa suomalaisen tyttöjä ja naisia käsittelevän kirjallisuuden kohdalla.  

Angloamerikkalaisen tyttökirjallisuudentutkimuksen metodina on usein 
suhteuttaa tarkasteltavat teokset aikaansa, jolloin tutkimuksessa hyödynnetään 
esimerkiksi historiallista ja yhteiskunnallista tutkimustietoa tutkimuksen pai-
nopistealueista riippuen. Tämä metodologinen keino on siirtynyt myös poh-
joismaiseen tyttökirjallisuudentutkimukseen. Koska tyttökirjallisuudentutki-
mus pyrkii usein kontekstuaaliseen tutkimusotteeseen, tyttökirjoja on tarkastel-
tu esimerkiksi suhteessa yhteiskunnassa kulloinkin meneillään olevaan yleiseen 
kulttuuri- ja kirjallisuuskeskusteluun, tyttöjen koulunkäyntiä ja sukupuolta 
koskevaan keskusteluun, aikalaiskritiikkiin, päiväkirjoihin, muistitietoon, kir-
jeisiin, lehtiartikkeleihin sekä kasvatus- ja neuvo-oppaisiin (esim. Reynolds 1990; 
Westin 1994b; Reimer 2000; Heikkilä-Halttunen 2000; MacLeod 2011; Sicherman 
2011; Warnqvist 2013). Samoja menetelmiä on hyödynnetty myös esimerkiksi 
suomalaisessa naiskirjallisuutta käsittelevässä tutkimuksessa (esim. Grönstrand 
2005; Launis 2005; Maijala 2008).  

Väitöskirjatutkimukseni metodisena lähtökohtana on tarkastella valikoitu-
ja teoksia kontekstuaalisen lähiluvun avulla. Kyseessä on yksityiskohtainen 
analyysi, jossa kohdetekstiä tarkastellaan konteksuaalisen tulkinnan kautta. 
Omassa tutkimuksessani en vertaile aineistoani suoraan esimerkiksi aikalaiskri-
tiikkiin, päiväkirjoihin, sanomalehtiin tai kirjeisiin, vaan pyrin muodostamaan 
kontekstit aiemman tyttöjä ja naisia Suomessa käsittelevän tutkimuksen kautta. 
Lähden hahmottamaan aineistoni suomalaisten tyttökirjojen suhteutumista ai-
kaansa peilaamalla teosten tyttöjä ja heidän vallasta, sukupuolesta ja subjektiu-
desta käymiään neuvotteluprosesseja aiempaan suomalaiseen historialliseen, 
yhteiskunnalliseen ja sosiologiseen sukupuolentutkimukseen (esim. Jallinoja 
1983; Sulkunen 1987; Sulkunen 2009; Häggman 1994; Markkola 2000; Valenius 
2004; Jauhiainen 2014) sekä tyttö- ja nuorisotutkimukseen (esim. Männistö 2003; 
Aapola, Gonick & Harris 2005; Palmgren 2010; Ojanen 2011; Tuomaala 2011; 
Katainen 2011). Kuten Saara Tuomaala (2011, 45–47) on todennut, tyttöjen histo-
riaa ei omana tutkimuskenttänään ole Suomessa tutkittu kovin paljon. Tästä 
syystä olen käyttänyt suomalaisen tyttökirjallisuuden suhteuttamisessa kul-
loiseenkin kontekstiinsa tarvittaessa naishistoriaa, jonka voi katsoa havainnol-
listavan tyttöjen mahdollisuuksia (esim. Jallinoja 1983; Häggman 1994; Sulku-
nen 2009). 
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Koska kohdeaineistoni asettuu laajalle aikavälille, myös kontekstien ra-
kentamisessa hyödyntämäni tutkimusaineisto käsittää tyttöjen ja naisten vaihei-
ta Suomessa 1800-luvun lopulta 2010-luvun alkuun. Tyttö- ja naishistoriassa 
tarkastellaan tyttöjä, naisia ja heidän asemaansa tutkimalla esimerkiksi tilastoja: 
naisasiajärjestöjen kehitystä ja jäsenmääriä, tyttöjen opiskelemia kouluaineita ja 
jatkokoulutusmahdollisuuksia, nuorten naisten ammattiin valmistumista, am-
matin harjoittamista, naimattomuutta ja avioliittoa (esim. Jallinoja 1983; Sulku-
nen 2009; Junila 2013; Jauhiainen 2014). Kasvatusta ja ohjailua on tarkasteltu 
esimerkiksi mikrohistoriallisilla otteilla, eli tutkimalla tietyn suvun tyttöjen ja 
naisten elämää heidän kirjeenvaihtonsa tai päiväkirjojensa perusteella (esim. 
Häggman 1994; Ollila 2000). Tutkimuksessani 2000-luvun kontekstia hahmotta-
vat tyttöjä käsittelevät sosiologiset ja yhteiskunnalliset tutkimukset hyödyntä-
vät myös erilaisia haastattelumetodeja tai tyttöjen tietystä aiheesta kirjoittamia 
tekstejä (esim. Aapola, Gonick & Harris 2005; Laukkanen 2006; Palmgren 2010). 
Tyttöjen ja naisten ohjailua kulttuurin ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen kei-
noin on tarkasteltu tutkimalla tytöille suunnattuja neuvo-oppaita (Männistö 
2003) sekä kirjallisuuden, lehtien ja elokuvien tuottamia kuvauksia tytöstä, nai-
sesta ja sukupuolesta (Sulkunen 1987; Koivunen 1992; Outinen 1992; Vehkalahti 
2000). 

Kokonaisuutena teoreettista ja metodologista kehystäni läpäisevät jälki-
strukturalistisen suuntauksen sävyttämä ja postmoderni ote, joka on rakentu-
nut tyttökirjallisuudentutkimuksen, naiskirjallisuudentutkimuksen ja tyttötut-
kimuksen kysymyksenasetteluihin. Tytön, tyttöyden, sukupuolen, seksuaali-
suuden, vallan ja subjektiuden käsitteet mielletään tässä teoreettisessa ja meto-
dologisessa kentässä neuvoteltavina, liikkeessä olevina, performatiivisina ja 
historiallisina, mutta silti yhteenkietoutuneina materiaalisen todellisuuden 
kanssa (ks. Driscoll 2002, 7–8; Ojanen 2011, 11–12; Rossi 2010, 30–32; Irni 2013). 
Kontekstuaalinen tutkimuskohteen tarkastelu on myös näille tutkimuskentille 
tyypillinen. Monitieteisen feministisen tutkimusotteen kautta on mahdollista 
päästä käsiksi niihin tyttökirjallisuuden esittämiin kuvauksiin, jotka tuottavat 
kuvia tytöistä sekä tyttöjen käymistä sukupuolen, vallan, seksuaalisuuden ja 
subjektiuden neuvotteluista kulloisessakin yhteiskunnallisessa kontekstissa (vrt. 
Trites 2000, 3–7; Younger 2009, xiii–xix). Näin on mahdollista paljastaa yhteis-
kuntaan rakentuneita tyttöjä koskevia ja määrittäviä arvoja, normeja ja ihanteita 
sekä kaunokirjallisia myötäilyn, vastustuksen ja haastamisen paikkoja, joita 
suomalaiseen tyttökirjallisuuteen rakentuneessa emansipaation ja ohjailun risti-
vedossa ilmenee. 
 
 



 

4 ARTIKKELITIIVISTELMÄT 

Seuraavissa väitöskirjani artikkelitiivistelmissä esittelen kunkin artikkelin kes-
keiset tulokset. Tiivistelmät noudattavat samaa jäsennystä kuin liitteenä olevien 
artikkelien järjestys: ne etenevät viimeisimmästä eli neljännestä artikkelista 
kolmannen ja toisen kautta ensimmäiseen. Koska tutkin väitöskirjassani suoma-
laisen tyttökirjallisuuden kehitystä 1800-luvun lopulta 2010-luvun alkuun, ar-
tikkelit muodostavat loogisimman järjestyksen, kun ne etenevät lukujärjestyk-
sessä varhaisimmasta tyttökirjallisuudesta uusimpaan. Näin on mahdollista 
seurata tyttökirjallisuudessa tapahtuvaa kehitystä, joka on sidoksissa yhteis-
kunnalliseen kehitykseen. Jäsennys palvelee myös tutkimuskysymyksiäni ja 
mahdollistaa kokonaiskäsityksen saamisen suomalaisen tyttökirjallisuuden 
muutoksista sekä toisaalta niistä piirteistä, jotka ovat säilyneet samanlaisina. 
Artikkelien jäsennys ei näin ollen noudata kirjoitus- ja julkaisujärjestystä, joka 
eteni päinvastaisesti uusimmasta suomalaisesta tyttökirjallisuudesta varhai-
simpaan. Artikkelien kirjoitus- ja sitä myötä julkaisujärjestys on määräytynyt 
pitkälti julkaisumahdollisuuksien ehdoilla, mutta koska tutkimus asettuu jous-
tavasti tyttökirjallisuuden- ja tyttötutkimuksen kenttiin, julkaisuilla on pyritty 
myös saavuttamaan mahdollisimman monitieteinen yleisö. Aiheen kannalta 
artikkelien julkaiseminen monitieteisissä kansainvälisissä ja kotimaisissa leh-
dissä ja artikkelikokoelmissa onkin perusteltua. 

Ensimmäiseksi kirjoitettu, englanninkielinen artikkelini ”Light, Love and 
Desire: The New Wave of Finnish Girls’ Literature” on julkaistu vuonna 2013 
kansainvälisessä Bergahan Journalisin monitieteisessä Girlhood Studies -lehdessä 
(Girlhood Studies 6, no. 2, Winter 2013), jonka teemanumero keskittyi pohjois-
maiseen uuteen tyttötutkimukseen. Teemanumeron toivottiin erityisesti avauk-
sia pohjoismaiseen tyttötutkimuksen kenttään sekä pohdintaa siitä, kuinka pit-
källe tyttöjen ja tasa-arvon suhteen on pohjoismaissa päästy. Tämänkaltaiseen 
hakukuulutukseen uusin suomalainen tyttökirjallisuus vastasi mielestäni par-
haiten; käsitteleehän se esimerkiksi tyttöjen seksuaalisuuden kuvauksen vapau-
tumista pelosta iloiseen intohimoon, sekä nostaa pitkälti vastakkaisten suku-
puolten välisiä suhteita kuvanneen lajin päähenkilöiksi lesbo- ja bi-tyttöjä.  
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Kirjoitusjärjestyksessä toinen artikkelini ”Pikkutyttöjä, välimuotoja ja vas-
tuunkantajia. Sukupuolen ja kasvamisen kuvaukset 1950–1960-lukujen kotimai-
sessa tyttökirjallisuudessa” on julkaistu vuonna 2014 Suomalaisen Kirjallisuu-
den Seuran kustantamassa artikkelikokoelmassa Lastenkirja. Nyt (toim. Marlee-
na Mustola). Kokoelma koostuu tieteellisesti ylirajaisesta lasten- ja nuortenkir-
jallisuudentutkimuksesta, ja sen näkökulmat muodostavat otannan niin kirjalli-
suudentutkimuksesta, nykykulttuurin tutkimuksesta, taidekasvatuksesta, tai-
dehistoriasta kuin varhaiskasvatuksesta ja opettajankoulutuksesta. Artikkelit 
käsittelevät esimerkiksi nonsensea lastenkirjoissa, Aku Ankkaa, Tove Janssonin 
muumeja ja sanataidekasvatusta. Tähän kokonaisuuteen väitöskirjaani suunni-
telluista artikkeleista sopi suomalaisen tyttökirjallisuuden kausi, jolloin syntyi 
sekä klassikkosarjoja että perinteitä haastavia teoksia. 

Kolmanneksi kirjoitettu artikkelini ”Vilkkaita luonnonlapsia ja yhteiskou-
lun tovereita. Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1910-luvulla” on julkaistu 
Nuorisotutkimusseuran Nuorisotutkimus-lehdessä (33, no. 2, 2015). Koska tyttö-
kirjallisuudentutkimus sitoutuu monin tavoin tyttötutkimukseen (ks. esim. Sö-
derberg, Österlund & Formark 2013), monitieteiset julkaisut ovat tuntuneet 
luontevilta julkaisuväyliltä. Tätä Nuorisotutkimus-lehtikin edustaa. Lisäksi moni-
tieteisten julkaisujen kautta on mahdollista saavuttaa laajempi yleisö kuin yk-
sistään kirjallisuudentutkimukseen keskittyvissä julkaisuissa olisi. 

Neljäs artikkelini “Emancipation and Nationalism. Early Finnish Girls’ Li-
terature” on käsikirjoitus, joka on suunniteltu julkaistavaksi pohjoismaista tyt-
tötutkimusta käsittelevässä kokoelmassa (toim. Bodil Formark, Heta Mulari & 
Myry Voipio). Kokoelman tarkoitus on valottaa pohjoisen tyttötutkimuksen 
kenttiä ja muodostaa dialogi angloamerikkalaisen tyttötutkimuksen kanssa; 
tavoitteena on tehdä pohjoismaista tyttötutkimusta tunnetuksi kansainväliselle 
yleisölle. Varhainen suomalainen tyttökirjallisuus sijoittuu 1800–1900-lukujen 
taitteeseen ja istuu siten luontevasti tulevan kokoelman tyttöjä ja menneisyyttä 
käsittelevään osioon, osaksi menneisyyden tyttöjen ja tyttöyden tarkastelua. 

Näkökulmani tutkimukseen kaikissa neljässä artikkelissa muodostuu fe-
ministisen tyttökirjallisuudentutkimuksen perinteestä, sosiologisesta ja yhteis-
kunnallisesta tyttö-, nuoriso- ja sukupuolentutkimuksesta sekä historiallisesta 
yhteiskuntatutkimuksen teoreettisista viitekehyksistä, joita olen esitellyt edeltä-
vissä luvuissa. 

4.1 Valtaistamisen ja kansallisen projekti(t): Artikkeli I 

Varhaista suomalaista tyttökirjallisuutta tarkastelen artikkelissa ”Emancipation 
and Nationalism. Early Finnish Girls’ Literature” (vertaisarvioinnissa kansain-
väliseen kokoelmaan). Käsittelen artikkelissani Toini Topeliuksen tasa-arvoa 
korostavaa teosta I utvecklingstid (1889), Tekla Roschierin kasvu- ja koululaista-
rinaa Auringon noustessa (1898), Hilja Haahden uskonnollispainotteista kasvu-
kuvausta Helvi (1900) ja Immi Hellénin kansallisromanttista Eeva Aarniota (1901). 
Kysyn miten, miksi ja millaisia kuvia tytöistä varhaiset tyttökirjat luovat, tuot-
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tavat ja ylläpitävät. Esitän, että teoksista nousevat esiin erityisesti emansipaati-
on ja kansallisen identiteetin luomisen projektit, jotka limittyvät ajan yhteis-
kunnallisiin kysymyksiin Suomen tilanteesta sekä keskusteluun tyttöjen ja nais-
ten asemasta yhteiskunnassa.  

Tutkimukseni mukaan varhainen suomalainen tyttökirjallisuus kuvaa tyt-
töjen kasvukertomuksia isänmaallisessa ympäristössä, jossa pyritään luomaan 
ja vakiinnuttamaan suomalaiskansallista identiteettiä myös kaunokirjallisuuden 
avulla. Teokset tuottavat suomalaisuutta kuviteltuna yhteisönä: esimerkiksi 
Suomen kaunis luonto, ”suomalainen” sisustustyyli ja viittaaminen kuvitteelli-
seen historiaan piirtävät kuvan kansallisuudesta ja kansallisesta, suomalaisesta 
identiteetistä. Tyttökirjojen esittämä kansallinen projekti limittyy Suomen yh-
teiskunnalliseen tilanteeseen: pyrittiin irtautumaan Venäjästä omaksi, itsenäi-
seksi valtiokseen.  

Totean, että emansipatorinen projekti varhaisissa suomalaisissa tyttökir-
joissa muodostuu siitä, miten teoksissa tarkastellaan tyttöjen koulunkäyntiä, 
ammatillisia mahdollisuuksia ja avioliittoa paikoin hyvin kriittisesti. Kansalli-
sen kehyksen vuoksi kirjat toistavat joitakin aikansa naisihanteita varsin uskol-
lisesti ja osallistuvat esimerkiksi moraalireformiin, mistä huolimatta tyttöjen 
rooleja ja mahdollisuuksia ei havaintojeni mukaan teoksissa käsitellä normatii-
visesti ja täysin ajan ihanteita myötäillen, vaan pikemminkin normeja ja rajoja 
haastaen. Esitän, että varhainen suomalainen tyttökirjallisuus neuvottelee tasa-
arvon ja emansipaation rajoista, mikä piirtyy näkyviin erityisesti tyttöhahmois-
sa ja heidän toimijuuden mahdollisuuksissaan. Tytöistä syntyvä kuva on risti-
riitainen: yhtäältä tytöt haluavat pyrkiä kohti uusia, kiinnostavia ammatillisia 
polkuja; toisaalta he kokevat isänmaan, uskon tai lähimmäisenrakkauden sito-
van heitä tiettyyn tehtävään, joka voi olla ristiriidassa omien toiveiden kanssa. 
Työskentely kodin piirin ulkopuolella on mahdollista silloin, kun vaatimatto-
maksi ja kunnollisiksi kuvatut tyttöhahmot omistavat itsensä ja työnsä Suomel-
le, köyhille tai uskonnolle. Ajan Suomen arvot ja tyttöjen todelliset mahdolli-
suudet tuottuvatkin teosten kuvauksiin esimerkiksi siten, että avioliitto ja ura 
sulkevat toisensa pois. Tyttöjen on mahdollista ylittää normatiivisina pidettyjä 
rajoja ja haastaa aikansa normeja, mutta se edellyttää kompromisseja ja neuvot-
telua.  

Suomalainen varhainen tyttökirjallisuus kuvaa analyysini mukaan moni-
puolisen kirjon erilaisia ammatteja ja ammattihaaveita poliisista yhteiskoulun 
johtajaopettajaan ja juristista lähetyssaarnaajaan, ja laajentaa siten kuvaa tytöis-
tä ja heidän mahdollisuuksistaan toimia yhteiskunnassa. Lisäksi varhaisten te-
osten päähenkilöt ovat kaikki asemastaan ja mahdollisuuksistaan neuvottelevia 
tyttöhahmoja, vaikka he eivät varsinaisesti vastaisi kuvaa rajoja rikkovasta vil-
listä tyttöhahmosta. Viimeisenä argumenttinani esitän, että varhaista suoma-
laista tyttökirjallisuutta, teoksia ja niiden kirjoittamista voi luonnehtia esiinkir-
joittamisen/käsikirjoittamisen strategiaksi (forth-writing/scripting strategy): tytöt, 
heidän elämänsä, ajatuksensa ja valintansa kirjoitetaan teoksissa esiin, tarinan 
keskiöön. Tämä todistaa, että juuri tyttöyleisölle haluttiin luoda kirjallisuutta, 
jossa tytöt itse ovat pääosassa. 
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4.2 Kepeämmin tytöistä: Artikkeli II 

Artikkelissani ”Vilkkaita luonnonlapsia ja yhteiskoulun tovereita. Suomalaisen 
tyttökirjallisuuden kehitys 1910-luvulla” (Nuorisotutkimus 33, no. 2, 2015) tutkin 
suomalaisen tyttökirjallisuuden tematiikkaa, kehitystä ja ominaispiirteitä 1910-
luvulla. Keskityn tarkastelemaan tyttöhahmojen suhteutumista aikansa ihantei-
siin, kysymyksiä koulutuksesta 1910–1920-luvun Suomessa sekä sitä, millaisia 
merkityksiä ja kuvia teokset luovat ja tuottavat tytöistä. Esitän, että vuosina 
1910–1920 Anni Swan ja Mary Marckin salanimellä kirjoittanut Kersti Bergroth 
vakiinnuttavat tyttökirjallisuuden osaksi suomalaisen lasten- ja nuortenkirjalli-
suuden kenttää. Anni Swanin teoksista tarkastelen artikkelissani Iris rukkaa 
(1916) ja Kaarinan kesälomaa (1918), jotka muodostavat toisiinsa löyhästi sidok-
sissa olevan teosparin; Mary Marckin Eeva-sarjasta analysoin osia Eevan luokka 
(1917), Vähän enemmän Eevasta (1918) sekä Hyvästi, Eeva! (1923). 

Swan ja Marck kotouttavat teoksissaan kansainvälisestä tyttökirjallisuu-
desta tuttuja taiteellisia villikkoja ja kirjoittamisesta haaveilevia tyttöjä. Marck 
luo lisäksi kepeän, humoristisen tyylin, jolla tyttöjen elämää kuvataan. Havain-
tojeni mukaan tyttökirjallisuuden tyylillinen kepeytyminen ei vähennä tärkei-
den tai yhteiskunnallisesti merkittävien aiheiden käsittelyä teoksissa. Keskeisiä 
teemoja suomalaisessa 1910-luvun tyttökirjallisuudessa ovat edelleen jo varhai-
sessa tyttökirjallisuudessa esiin nousseet kysymykset tyttöjen koulutuksesta, 
tasa-arvosta, itsenäisyyspyrkimyksistä ja mahdollisuuksista toimia yhteiskun-
nan eri osa-alueilla. Koulutuskysymyksessä Swan ja Marck nostavat esiin eri-
tyisesti yhteiskoulun: tytöt esitetään teoksissa tasaveroisina, kyvykkäinä oppi-
laina. Yhteiskoulukysymys ja tyttöjen oikeus koulutukseen olivat Suomessa 
1910-luvulla kiihkeää keskustelua herättäviä aiheita, johon Swan ja Marck otta-
vat teoksissaan kantaa. Tutkimukseni mukaan teokset käsittelevät aikansa yh-
teiskunnallisia teemoja ja osallistuvat siten esimerkiksi sukupuolten aseman 
uudelleenneuvottelun prosessiin. 

1910-luvun suomalaisessa tyttökirjallisuudessa havainnollistuvat ana-
lyysini mukaan hyvin tyttökirjallisuuteen rakentuneet opettavan ja viihdyttä-
vän – ohjailevan ja emansipoivan – jännitteet. Ristiriitaiset vaatimukset tiivisty-
vät tyttöhahmoissa, jotka yhtä aikaa kapinoivat ajan normeja ja ihanteita vas-
taan että myötäilevät niitä. Juuri näin tapahtuu Swanin ja Marckin teoksissa; 
tuotettu tyttökuva sekä haastaa että mukailee ajalle tyypillisiä ihanteita esimer-
kiksi luonnollisuudesta ja kunnollisuudesta. Tarkastelemani teokset kuitenkin 
osoittavat, että 1910-luvun tyttökirjallisuus piirtää edelleen vapaamman ja mo-
nimuotoisemman kuvan tytöistä ja tyttöiästä kuin ajan yleinen paradigma ja 
ihanteet esittävät. 

Esitän artikkelissani, että Swan ja Marck ovat tietoisia tyttökirjallisuuden 
kansainvälisestä kehityksestä sekä siitä polemiikista, mikä liittyy tyttöihin, ro-
mantiikkaan, ihanteisiin ja lukemiseen. 1910-luvun suomalainen tyttökirjalli-
suus esimerkiksi parodioi käsityksiä romanttisen lukemiston vaarallisuudesta. 
Osaltaan juuri tämä suhtautuminen muovaa suomalaisen 1910-luvun tyttökir-



68 
 
jallisuuden kokonaiskuvasta vapaa- ja edistysmielisemmän kuin esimerkiksi 
ajan tyttöjen opaskirjat ja naisten lehdet, jotka korostivat tiukasti kunnollisia ja 
moraalisia tyttö- ja naisihanteita. Tyttöhahmot kuvataan hyvinkin tietoisiksi 
niistä odotuksista, joita heihin tyttöinä kohdistetaan – tulevaisuuteen liittyy te-
oksissa sekä toiveita, pelkoa tyttöiän aikaisesta vapauden menettämisestä että 
kapinaa normatiivisia odotuksia ja vaatimuksia kohtaan. Totean lopuksi, että 
kepeämmästä kirjoitustyylistään huolimatta suomalainen tyttökirjallisuus jat-
kaa varhaisista juuristaan alkanutta emansipatorista linjaa kuvailemalla tyttöjen 
monia mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja: teokset sallivat tyttöjen olla leikkimieli-
siä, hitusen romanttisia, huolimattomia ja turhamaisia sekä kokeilla voimavaro-
jaan itsenäisesti. 

4.3 Sukupuoli ja kasvaminen: Artikkeli III 

Lastenkirja. Nyt -kokoelmassa (2014, toim. Marleena Mustola) ilmestyneessä ar-
tikkelissani ”Pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia. Sukupuolen ja kas-
vamisen kuvaukset 1950–1960-lukujen kotimaisessa tyttökirjallisuudessa” ana-
lysoin neljää kotimaista 1950–1960-luvuilla ilmestynyttä tyttökirjaa ja niiden 
tapoja kuvata ja tuottaa sukupuolta, asenteita ja tytöille merkittävän elämän-
vaiheen kasvukuvauksia. Artikkelini keskeisiä argumentteja on, että teokset 
osallistuvat sukupuolen ja seksuaalisuuden kuvauksen tuottamiseen ja osoitta-
vat osaltaan tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan sitoutumista toisiinsa. Toiseksi 
esitän, että tyttökirjallisuudella pyrittiin jatkuvasti sekä luomaan ihanteellisia 
tyttökuvia ja että toisaalta haastamaan vallitsevia normeja. Hahmotan artikke-
lissa myös tyttökirjallisuuden kolmen lajilangan ja lajisolmun periaatteen sekä 
pohdin suomalaisen tyttökirjallisuudelle suhteellisen tyypillistä loppua, jossa 
päähenkilöä ei ohjata romanttiseen suhteeseen. Nimitän tätä kehityslopuksi. Ar-
tikkelin kohdekirjat ovat Rauha S. Virtasen tyttökirjaklassikko Seljan tytöt (1955), 
Anni Polvan suositun Tiina-sarjan ensimmäinen osa Tiina (1956), tyttökirjalli-
suutta modernisoiva Merja Otavan Priska (1959) sekä Aila Meriluodon tyttökir-
jallisuuteen sitoutuva mutta samalla sitä hienovaraisesti uudistava Meidän linna 
(1968). 

Totean artikkelissani, että Selja- ja Tiina-sarjojen ensimmäisten osien luo-
mat kuvat tyttöjen mahdollisuuksista tuntuvat toistavan ajan sukupuolikäsityk-
siä. Tyttöjen vanhemmat ohjaavat ja opastavat tyttöjä teoksissa eri tavoin, ja 
teokset tuottavat sukupuolieroa suoraviivaisesti. Analysoin tämän olevan yh-
teydessä 1950-luvulle tyypilliseen maltillisen sukupuolirooli-ideologian ristirii-
taan, jossa yhtäältä korostettiin perheen merkitystä ja toisaalta haluttiin auttaa 
esimerkiksi työssä käyviä äitejä sovittamaan yhteen työ ja perhe-elämä. Myös 
tytöille suunnatut opaskirjat toistavat käsityksiä reippaasta, koulunsa hoitavas-
ta tytöstä, joka kuitenkin väistämättä haaveilee avioliitosta; tätä kuvaa kirjat 
haastavat, tietyin rajoituksin. Jo aiemmin suomalaisessa tyttökirjallisuudessa 
esiin nousseet luonnollisuuden ja viattomuuden eetokset ovat vahvasti esillä 
edelleen 1950-luvun teoksissa, jotka uusintavat luonnollisen, aidon ja viattoman 
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tytön kuvaa. Toisaalta analyysini pohjalta on todennettavissa kapina normatii-
visia tyttöjen rooleja kohtaan: tyttöjen kyvykkyys ja osaaminen osoitetaan teok-
sissa monin tavoin.  

Pohdin artikkelissani myös tyttökirjallisuutta lajina määrittäviä piirteitä. 
Esitän, että tyttökirjallisuuden voi hahmottaa kolmena lajin juurista versovana 
lankana, joista yksi edustaa lajityypillistä tyttökirjaa, toinen romanttista nais-
tenviihdettä ja kolmas nuortenkirjallisuutta. Analyysini mukaan nämä langat 
kulkevat vierekkäin koko tyttökirjallisuuden kehityksen ajan, mutta joillain 
vuosikymmenillä ne muodostavat solmuja tai limittyvät keskenään, jolloin lan-
gat risteävät. Tutkimukseni mukaan yksi tällainen solmukohta ilmenee 1950–
1960-lukujen taitteessa ja sitä seuraavilla vuosikymmenillä.  

Artikkelini kohdekirjoista Priska murtaa aiempien vuosikymmenten tyttö-
kirjaperinnettä vahvalla näkökulmakerronnalla ja tajunnanvirtatekniikalla. Teos 
keskittyy kasvamisen kuvaukseen, murrosikään ja identiteettiin. Analyysini 
mukaan Priska sitoutuu yhtä aikaa 1960-luvun murrosikäkäsitykseen ja tyttökir-
jallisuuden perinteeseen tarkastelemalla lajille tyypillisiä teemoja: perhettä, 
koulua, ammattipohdintoja sekä ihmis- ja ystävyyssuhteita. Priska tuottaa myös 
uudenlaista tyttöjen ruumiillisuuden kuvausta, jota nimitäin artikkelissani ar-
votetun tyttöruumiin tuottamiseksi. Esitän lisäksi, että Priskan sanallistaman 
murrosikä- ja kasvuvaiheen välimuotona olemista voi kuvailla tytölle mahdolli-
sena, neuvottelun kautta haltuun otettavana tilana.  

Tutkimukseni perusteella suomalainen tyttökirjallisuus sitoutuu 1960-
luvun yhteiskunnalliseen tilanteeseen murrosikädiskurssin toisintamisen lisäksi 
siten, että teoksiin on punoutunut vuosikymmenelle keskeisiä keskustelunai-
heita.  Esimerkiksi Vietnamin sota ja The Beatles mainitaan 1960-luvun lopulla 
ilmestyneessä Meidän linnassa, joka varioi angloamerikkalaisesta tyttökirjalli-
suudesta tuttuja perhekertomuksen tyyppiä ja orpoteemoja. Tutkimukseni mu-
kaan teos toisaalta hienovaraisesti uudistaa tyttökirjallisuutta vastustamalla 
päähenkilön ja mentori-hahmon saattamista yhteen, vaikka ei vielä esimerkiksi 
murra tyttöjen seksuaalisuuden käsittelyyn liittyviä tabuja. 

Analyysini mukaan 1950–1960-lukujen suomalaiseen tyttökirjallisuuteen 
tuottuu käsityksiä aikansa yhteiskunnallisista ja kulttuurisista arvoista ja nor-
meista. Tyttökirjallisuus sekä myötäilee että haastaa käsityksiä siitä, millaisia 
tytöt ovat ja mitä he voivat tehdä. Esitän, että tarkastelemani teokset sitoutuvat 
kotimaisen ja kansainvälisen tyttökirjallisuuden perinteisiin toisintamalla tietty-
jä juoni- ja hahmotyyppejä, joita ne samalla kuitenkin muuntelevat. Näin suo-
malaisessa tyttökirjallisuudessa yhtenä juonen johtavana lankana on tyttöpää-
henkilön kehityskertomus, joka saavuttaa lopussa lakipisteensä. Tämänkaltaista 
loppua voi ehdotukseni mukaan luonnehtia kehityslopuksi, joka antaa suuntaa 
tyttöjen vapaammasta tulevaisuudesta. 
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4.4 Oikeus itseen – uuden aallon tyttökirjallisuus: Artikkeli IV 

Artikkelini “Light, Love and Desire. The New Wave of Finnish Girls’ Literatu-
re” ilmestyi Girlhood Studies -lehden (6, no. 2, 2013) pohjoismaista tyttötutki-
musta käsittelevässä teemanumerossa. Tarkastelen artikkelissa uutta suomalais-
ta tyttökirjallisuutta ja erityisesti niitä moninaisia tapoja, joilla teoksissa luodaan, 
kuvataan ja tuotetaan tyttöjen seksuaalisuutta. Kysyn, miten nykytyttökirjalli-
suuden seksuaalisuuden kuvaus suhteutuu lajin konventioihin: haastetaanko, 
säilytetäänkö ja/tai laajennetaanko tyttökirjallisuutta ja sen rajoja? Analyysini 
kohdeteoksia ovat Leena Leskisen Huhtikuun puutarha (2003), Terhi Rannelan 
Amsterdam, Anne F. ja minä (2008), Henrika Anderssonin Emma Gloria med lust 
och fägring stor (2011) sekä Vilja-Tuulia Huotarisen valoa valoa valoa (2011). Pei-
laan teoksia myös tyttöjen seksuaalisuuden käsittelyyn ja hahmottamiseen ny-
kykulttuurissa. 

Esitän artikkelissa, että uutta suomalaista tyttökirjallisuutta luonnehtii 
nimitys ”uuden aallon tyttökirjallisuus”. Perustelen nimityksen seuraavasti: 
viimeiseen kymmenen vuoden kuluessa tyttökirjallisuutta on sekä kansainväli-
sesti että Suomessa julkaistu paljon, minkä lisäksi tyttökirjoille on viime vuosi-
na myönnetty Suomessa kirjallisuuspalkintoja. Tyttökirjallisuus onkin kyennyt 
uudistumaan, ja kustantamot ovat vastanneet lukijoiden tarpeeseen julkaise-
malla monentyyppisiä tyttökirjoja. Nykykulttuuri on vahvasti läsnä teoksissa, 
jotka kuvauksissaan käsittelevät yhteiskunnassa tapahtuneita tyttöjen seksuaa-
lisen toimijuuden muutoksia ja murroksia ja omalta osaltaan luovat ja tuottavat 
kuvauksia tyttöjen valinnan mahdollisuuksista. Läsnä on esimerkiksi internetin 
rooli tyttöjen elämässä, sekä hyvässä että pahassa. 

Tutkimukseni mukaan uusimmassa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa 
merkittävin muutos aiempaan verrattuna on seksuaalisuuden kuvauksen mur-
ros. Tyttökirjallisuudessa seksuaalisuus säilyi tabuna pitkään; ensimmäiset 
nuortenkirjallisuuden tyttöä ja seksiä käsittelevät kuvaukset olivat lähinnä on-
gelmarealistisia, pelkoa ja vaaroja korostavia. Nykytyttökirjallisuus käsittelee 
seksuaalisuutta nautinnon ja himon kautta, eivätkä päähenkilöt enää vain pel-
kää ja häpeä; toisaalta ei epäröidä käsitellä myöskään tyttöjen seksuaalisuuteen 
liittyviä pelkoja, kuten seksuaalista ahdistelua, väkivaltaa ja kielteisiä koke-
muksia. Analyysini perusteella teoksissa tarkastellaan seksuaalisuutta useista 
eri näkökulmista. Uuden aallon suomalainen tyttökirjallisuus keskustelee tyttö-
jen seksuaalisista fantasioista, masturbaatiosta ja seksistä rakastetun tai rakasta-
jan kanssa. Tyttöhahmot kuvataan tietoisina nykykulttuurissa edelleen näkyvän 
tyttöjen seksuaalisen kontrolloinnin olemassaolosta; toisaalta seksuaalisuus 
näyttäytyy analyysini mukaan myös tyttöjen yksityisasiana, joka ei kuulu heitä 
eri tavoin valvovalle yhteiskunnalle, vaikka he ystäviensä kanssa aiheesta kes-
kustelisivatkin. Seksiä ja seksuaalisuutta ei havaintojeni mukaan liitetä tarkas-
telluissa kirjoissa myöskään pelkästään osaksi romanttista rakkaussuhdetta, 
jolloin tyttöjen halu ei ole sidottu ainoastaan konventionaaliseen parisuhdeodo-
tukseen. 
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Esitän artikkelissani, että uusin suomalainen tyttökirjallisuus laajentaa pe-
rinteisesti vastakkaisten sukupuolten välisiin romanttisiin suhteisiin keskitty-
neen lajin rajoja kuvaamalla bi- ja lesbotyttöpäähenkilöitä. Teokset sekä sitou-
tuvat tyttökirjallisuuden konventioihin että haastavat tiettyjä konventionaalisia 
kerrontatapoja. Tarkastelemistani teoksista Amsterdam, Anne F. ja minä noudat-
taa pitkälti tyttökirjan kaavaa lukuun ottamatta bi-seksuaalista päähenkilöä. 
Analyysini mukaan teos ei keskity päähenkilön seksuaalisen identiteetin etsi-
mis- ja löytymisprosessiin, vaan tyttökirjallisuudelle tyypillisesti käsittelee eri-
laisten episodien kautta kotia, koulua, ystävyys- ja ihmissuhteita ja rakastumis-
ta. Totean analyysissani, että uuden aallon suomalainen tyttökirjallisuus haas-
taa kuitenkin myös lajin totunnaisia kerronnallisia ratkaisuja ja konventioita. 
Fragmentaarinen, metanarratiivisuutta hyödyntävä valoa valoa valoa haastaa 
tyttökirjallisuudelle totunnaiset tavat esimerkiksi lyyrisellä, paikoin proosaru-
noa muistuttavalla kerronnalla ja lukijan suoralla puhuttelulla, joiden kautta 
otetaan kantaa esimerkiksi pohjoismaisissa tyttökuvauksissa näkyvään vahvo-
jen ja rohkeiden tyttöjen eetokseen. Näillä keinoin teos tekee näkyväksi lajin 
konventionaalisia kerrontapoja ja pohtii rohkean nykytytön roolia. Analyysini 
perusteella teos haastaa lukijan pohtimaan tyttöihin kohdistuvia moninaisia 
odotuksia ja normeja sekä tyttöjen seksuaalisuuden kontrollointia yhteiskun-
nassa. Temaattisesti, ystävyyden- ja rakkaustarinan kuvauksen kautta, teos kui-
tenkin sitoutuu osaksi tyttökirjallisuuden jatkumoa. 

Lopuksi esitän, että nykytyttökirjallisuus käsittelee edelleen samoja tee-
moja kuin klassinen tyttökirjallisuus, mutta tendenssimäisen avoimesti: tytön 
kasvua ja kehitystä, ystävyys- ja perhesuhteita, koulutusta ja rakkautta. Uuden 
aallon suomalaiset tyttökirjat antavat päähenkilöidensä kasvaa subjekteiksi, 
jotka tiedostavat tyttöihin, sukupuoleen ja valtaan liittyviä yhteiskunnallisia ja 
historiallisia kysymyksenasetteluja. Aiempaan avoimempi kuvaus näkyy erityi-
sesti seksuaalisuuden käsittelyssä tapahtuneessa murroksessa, ja on yhteydessä 
yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin.  Tutkimukseni perusteella suoma-
lainen uuden aallon tyttökirjallisuus laajentaa, haastaa ja murtaa totunnaisia 
rajoja ja normeja, mutta sitoutuu edelleen tyttökirjallisuuden tiettyihin konven-
tioihin. Teosten kuvaamat tyttöhahmot ihastuvat, rakastuvat ja haluavat. Rak-
kaus samaan sukupuoleen ei nykytyttökirjallisuudessa ole ongelma – rakasta-
minen itsessään sen sijaan voi olla vaikeaa. 
 

 



 

5 TYTTÖ, IHMINEN, SUBJEKTI: LOPUKSI 

 
Millainen kuva piirtyy vuosina 1889–2011 julkaistun suomalaisen tyttökirjalli-
suuden kehityksestä? Analysoimieni seitsemäntoista kirjan perusteella suoma-
lainen tyttökirjallisuus sitoutuu paitsi yhteiskunnan kehitykseen, myös tyttökir-
jallisuuden konventioihin kuvatessaan tyttöjen vallasta, sukupuolesta, seksuaa-
lisuudesta ja subjektiudesta käymiä neuvotteluprosesseja. Tyttökirjallisuus on 
kiehtovalla tavalla yhtä aikaa sekä konventionaalista ja normeihin sopeutuvaa 
että rajoja ylittävää ja normeja haastavaa, ja siinä rakentuu jatkuvasti emansi-
paation ja ohjailun ristiveto. 

Riippumatta vuosikymmenestä tarkastelemani teokset toistavat ja muun-
tavat suomalaisesta ja kansainvälisestä tyttökirjallisuudesta tuttuja hahmotyyp-
pejä, kuten villikkoja, taiteellisia tyttöjä, orpoteemaa ja mentorihahmon ja opet-
taja-rakastajan tyyppejä. Myös kerronnan rakenteet ja teemat toistuvat. Varhai-
sessa suomalaisessa tyttökirjallisuudessa esimerkiksi teosten Eeva Aarnio (1901) 
ja Iris rukka (1916) nimihenkilöt ovat taiteellisia laulajalahjakkuuksia, Eevan luo-
kan (1917) Hertta taas on villikko. Seljan tyttöjen (1955) Virva ja Priskan (1959) 
Piia-Kristiina, Priska, puolestaan edustavat kirjoittavia tyttöjä. Meidän linna 
(1968) ja Huhtikuun puutarha (2003) varioivat mentorin ja opettajarakastajan 
teemoja; teoksen valoa valoa valoa (2011) päähenkilö Mariian rakastettu Mimi on 
puoliorpo. Teokset sitoutuvat tyttö- ja naiskirjallisuuden traditioon myös ni-
meämällä suoraan kirjailijoita ja teoksia, joita tytöt lukevat: Topeliuksen tytöt L. 
M. Alcottia, Priska Charlotte Brontëa, nykytyttö Emilia L. M. Montgomerya. 
Ystävyys-, perhe- ja ihmissuhteet, koulutuskysymykset ja rakkaus ovat keskei-
siä tyttökirjojen aiheita niin 1800-luvun lopulla kuin 2000-luvun alussa.  

Konteksti ja kunkin aikakauden yhteiskunta hahmottuu tyttökirjoissa sekä 
suorilla kuvauksilla, maininnoilla ja viittauksilla johonkin ajankohtaiseen asi-
aan tai arkiseen aiheeseen, että epäsuorasti esimerkiksi tyttöä koskevien määrit-
telyjen ja normien kautta. Varhaisimmat, 1800–1900-lukujen taitteen tyttökirjat, 
tuottavat kuvaa ihanasta ja kauniista Suomenmaasta, jolle tytöt haluavat eri 
tavoin omistautua; 1910-luvun teokset puhuvat tyttö- ja yhteiskoulusta ja Suo-
men itsenäisyydestä. 1950–1960-lukujen tyttökirjoissa heijastuvat kysymykset 
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naisten työssäkäynnistä, murrosikädiskurssista ja ajankohtaisista asioista, kuten 
musiikista (The Beatles), muodista (Twiggy) ja Vietnamin sodasta. Uusin tyttö-
kirjallisuus kiinnittyy nyky-yhteiskuntaan suoraan YouTuben, internetin, tele-
visio-ohjelmien ja tietyn musiikin nimeämisen kautta sekä epäsuorasti esimer-
kiksi avoimen seksuaalisuuden kuvauksen ja tytöille mahdollisen käyttäytymi-
sen kuvailun kautta. Tarkastelemani tyttökirjat tarkastelevat ja kuvailevat aika-
kautensa käsityksiä tyttöjen mahdollisuuksista ja tietyistä normatiivisista ihan-
teista, joita jatkuvasti sekä myötäillään ja toisinnetaan että haastetaan ja ylite-
tään. Näin tyttökirjoissa osoitetaan tyttöjen käymiä sukupuolen, vallan, seksu-
aalisuuden ja subjektiuden neuvottelun paikkoja ja prosesseja. 

Didaktisen ja populaarin kaunokirjallisilla kentillä liikkuva tyttökirjalli-
suus muodostaa suoria ja epäsuoria pedagogisia suhteita lukijoihinsa. Kysy-
mykset tytöstä, lukemisesta, sopivuudesta, romantiikasta ja seksuaalisuudesta 
näkyvät tai tehdään tyttökirjoissa jatkuvasti näkyviksi. Tyttöjä, tyttökirjallisuut-
ta ja tyttökirjallisuuden ja yhteiskunnan suhteita eri tasoilla määrittävä huoli-
diskurssi, jossa siinäkin näkyy ohjailun ja emansipaation ristiveto, läpäisee ty-
tön fiktiivisenä, todellisena ja käsitteenä. Kuvaamalla tyttöjen vallasta, suku-
puolesta, seksuaalisuudesta ja subjektiudesta käymiä neuvotteluja teokset pyr-
kivät toisaalta ohjaamaan tyttöjä (fiktiivisiä ja lukijoita) tiettyihin rooleihin, ja 
toisaalta emansipoivat heitä kohti itsenäisyyttä ja subjektiutta, mikä todentaa 
suomalaiseen tyttökirjallisuuteen rakentunutta emansipaation ja ohjailun risti-
vetoa. Se, millaiset kysymykset nousevat tässä ristivedossa keskeisiksi, liittyy 
puolestaan yhteiskunnan kulloiseenkin tilanteeseen, arvoihin, normeihin ja 
esimerkiksi käsityksiin sukupuolesta. Esimerkiksi varhaisissa suomalaisissa 
tyttökirjoissa ohjailu ja tyttöihanne liittyvät Suomen itsenäisyystavoitteisiin ja 
kansallisuusidentiteettiprojektiin, emansipaatio puolestaan kysymyksiin tytön 
ja naisen itsenäisyydestä sekä oikeudesta koulutukseen ja ammatinharjoittami-
seen. Nykytyttökirjat puolestaan myötäilevät ja kritisoivat eri tavoin nyky-
yhteiskunnan tyttöjä määrittäviä normeja ja ihanteita, joihin heitä ohjaavat esi-
merkiksi media, vanhemmat, yhteiskunta ja kulttuuri. 

Suomalaisessa tyttökirjallisuudessa tapahtuvat muutokset vuosina 1889–
2011 koskevat tyttöjä ja heidän mahdollisuuksia toimia elämänsä eri osa-alueilla. 
Toki tyttökirjoissa muuttuu myös kieli, joka seuraa aikaansa; tyttökirjoja, kuten 
muutakaan kirjallisuutta, ei kirjoiteta tyhjiössä. Rakenteelliselta muodoltaan 
tyttökirjallisuus sen sijaan on säilyttänyt romaanin ja episodeittain etenevän 
kaavan, josta aineistossani poikkeavat jonkin verran Priska, ja huomattavasti 
valoa valoa valoa. Yhteiskunnan muutokset puolestaan näkyvät teoksissa yhtä 
lailla arkisissa käytännön asioissa, kuten vaatteissa (Helvi pukee puhtaan, val-
koisen esiliinan yksinkertaisen mekkonsa ylle, ks. Haahti 1900a, 8–10, Margarita 
haaveilee sinapinkeltaisesta, kimonohihaisesta jumpperista, ks. Virtanen 1955, 
57), kuin laajemmin esimerkiksi tyttöjä, sukupuolta, koulutusta ja seksuaali-
suutta rajoittavissa ja määrittävissä kysymyksissä. Siinä, missä tyttökirjat 1800–
1900-lukujen taitteessa ja vielä 1910-luvun lopulla nostavat esiin kysymyksen 
tyttöjen oikeudesta tasa-arvoiseen koulutukseen, aineistoni myöhemmissä teok-
sissa koulutus ja ammatti ovat tytöille itsestäänselvyys. Tyttö- ja yhteiskouluista, 



74 
 
kansa- ja oppikoulujärjestelmistä, on siirrytty peruskoulun yläluokille, lukioon 
ja viettämään välivuotta ennen opiskelun jatkamista.  

Suurin muutos on tapahtunut tyttöjen ja seksuaalisuuden kuvauksessa. 
Varhaiset tyttökirjat vaikenivat aiheesta, ja vielä 1950–1960-luvuille seksuaali-
suuden kuvaus on viatonta. Uuden aallon tyttökirjoissa muutos näkyy paitsi 
avoimena halun kuvauksena, myös bi- ja lesbopäähenkilöiden ottamisena osak-
si tyttökirjallisuutta. Nämä nykytyttökirjat eivät sitoudu osaksi homoseksuaali-
suuden kuvauksen melankolista, surullista tai identiteetin etsintää käsittelevää 
perinnettä, vaan osaksi tyttökirjallisuutta konventionaalisten rakenteiden, tee-
mojen ja aiheen käsittelyyn liittyvän toiveikkuuden ja valoisuuden perusteella. 
Tarkastelemissani tyttökirjoissa tytöt ovat saavuttaneet aktiivisen seksuaalisen 
toimijuuden mahdollisuudet, seksuaalisen subjektiuden, jonka teokset samalla 
esittävät kaikkien oikeudeksi: kaikilla on oikeus näkyvästi ja julkisesti identifi-
oitua muuhunkin kuin heteroseksuaalisuuteen. 

Vaikka tyttöä määrittävät ihanteet ja rajat muuttuvat yhteiskunnan muu-
tosten myötä, moni tytön ihanteellisena piirteenä kuvattu asia pysyy samana 
pitkään. Aineistoni teoksissa esimerkiksi luonnollisuus ja aitous ovat tällaisia 
määrittäviä tekijöitä: esimerkiksi Seljan tytöissä Rea kehottaa Margaritaa suo-
raan olemaan luonnollinen. Nykytyttökirjoissakin luonnollisuuden ihanne 
määrittää tyttöjä, mutta toisaalta tytöille avataan myös paikkoja haastaa normia 
meikkaamisella, pukeutumisella ja omalla tyylillään. Luonnollisuus on toisaalta 
tyttöjä suomalaisessa yhteiskunnassa muutenkin edelleen määrittävä ehto (ks. 
Tolonen 2001). Aiheen tarkempi tarkastelu ja esimerkiksi vertailu uusiin suoma-
laisille tytöille kirjoitettuihin neuvo-oppaisiin, kuten Maaret Kallion seksiop-
paaseen Sopivasti ihana (2012) ja Jenni Pääskysaaren yleisoppaaseen Tyttö sinä 
olet… (2015), on yksi väitöskirjatyöni aikana heränneistä uusista tutkimuspoh-
dinnoista. Samoin tyttökirjallisuuden keskiluokkaisuus ja siihen liittyvät, esi-
merkiksi luokkaa, ihanteita ja normeja koskevat, kysymyksenasettelut ovat 
kiehtovia. 

Suomalaisen tyttökirjallisuuden jatkotutkimusta ajatellen seksuaalisuuden 
ja ruumiillisuuden kysymykset sekä esimerkiksi queerin ja gurleskin näkökul-
mien soveltaminen varhaisempiin ja uusiin teoksiin näyttäytyvät kiinnostavina 
tutkimuskohteina.20 Queerin paikkoja avautuu esimerkiksi Solveig von Scoulz-
tin teokseen Petra och silverapan (1932); gurleskia tyttöyden rakentumista voisi 
puolestaan tarkastella uudessa tyttökirjallisuudessa, jossa haastetaan naiselli-
suuden, luonnollisuuden ja aitouden normeja. Näin tapahtuu esimerkiksi ai-
neistoni teoksissa valoa valoa valoa sekä Amsterdam, Anne F. ja minä. Tytön ruu-
miinkuvaus, kuten hoikkuuden ja lihavuuden käsittely – tyttöruumiin tuotta-
minen – on aihe, jota ehdin sivuta Priskan yhteydessä. Vaikka ruumiin kysy-
mykset ovat nousseet esiin uuden tyttökuvauksen yhteydessä (ks. Lappalainen 
2006; Rättyä 2007; Huhtala 2007; Huhtala 2008), ruumis, lihavuus ja ihanteet 

                                                 
20  Queerillä viittaan tässä heteronormatiivisuutta kyseenalaistaviin tapoihin tuottaa 

seksuaalisuuksien merkityksiä (Karkulehto 2007, 13 N1). Gurleski on estetiikkaa, joka 
yhdistää feminististä ja queer-teoriaa, suloisuutta (gullighet) ja ällöttävyyttä (äckel). 
Gurleski jättää jälkiä sekä muotoon että sisältöön. (Österholm 2013, 105.) 
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ovat läsnä suomalaisissa tyttökirjoissa monin eri tavoin jo aiemmin. Tyttöruu-
miin tuottamisen kysymykset tyttökirjallisuudessa ovat kuitenkin oman, erilli-
sen tutkimuksensa paikka.  

Tyttökirjallisuuden muutoksissa myös esimerkiksi tyttökirjan limittymi-
nen muihin lajeihin, kuten fantasiaan, on oma kiehtova tutkimusalueensa. 
Suomalaisen aineiston kohdalla se on osin vasta muodostumassa, sillä fantasiaa 
ja realistisen tyttökirjallisuuden aihepiirejä – koulu, koti, ystävyys, ihastuminen, 
rakkaus ja seksuaalisuus – yhdistäviä teoksia ovat julkaisseet toistaiseksi vain 
muutamat suomalaiset kirjailijat.21 Lajien risteymät ovat tyttökirjallisuudessa 
muutenkin kiinnostavia; rajankäyntiä esimerkiksi naiskirjallisuuden viihteelli-
sen ja vakavan tradition kanssa olisi mielekästä tutkia ja avata edelleen (ks. Aal-
to 2000; Hakala 2006; Huhtala 2006). Tutkimusaineistoni ulkopuolelle rajautu-
neessa tyttökirjallisuudessa onkin yhä lukuisia kartoitettavia alueita, kysymät-
tömiä ja vastaamattomia kysymyksiä ja kiinnostavia tutkimuskohteita. 

Tyttökirjallisuus tarkastelee tyttöjen elämää, heidän vaihtoehtojaan ja va-
lintojaan. Perhe-, ystävyys- ja ihmissuhteet, koulutus- ja ammattikysymykset, 
mahdollisuuksien ja subjektiuden rajat sekä rakkaus ja seksuaalisuus ovat säi-
lyneet suomalaisen tyttökirjallisuuden ydinaineksena, koska ne ovat yhä kes-
keisiä tyttöjen elämään vaikuttavia asioita. Varhainen tyttökirjallisuus on ensin 
kirjoittanut tytöt esiin ja tehnyt heidät näkyviksi; sen jälkeen teoksissa on muo-
kattu ja uudelleenkirjoitettu aiempia kuvia tytöistä (vrt. Melkas 2007, 60). Yh-
teiskunnallisten muutosten myötä tyttöjen mahdollisuudet sekä tavat ja tyylit 
käsitellä tyttöjen elämää tyttökirjoissa ovat muuttuneet ja avartuneet, mutta 
ystävyys, perhe, opinnot, ihastuminen, haluaminen ja unelmat ovat läsnä tyttö-
jen elämässä yhä. Siksi tyttökirjallisuus käsittelee näitä pääteemoja jatkuvasti. 

Tutkimukseni yhtenä lähtökohtana on ollut todentaa emansipaation ja oh-
jailun ristivetoa, joka suomalaisessa tyttökirjallisuudessa ilmenee. Emansipoi-
van ja ohjaavan ristiveto on rakentunut suomalaisen tyttökirjallisuuden ja yh-
teiskunnan useille kohtaamispinnoille ja tasoille, jotka jäsentävät ja määrittävät 
tyttökirjan ja yhteiskunnan suhdetta. Ristiveto syntyy kasvattajan ja yhteiskun-
nallisten tahojen tarpeesta ohjailla ja kasvattaa tyttöjä, niin fiktiivisiä kuin luki-
joita, tietynlaisiksi, sekä kirjailijoiden tarkoituksesta osoittaa muitakin kuin kul-
loisenkin normin mukaisia vaihtoehtoja. Oman osansa muodostaa lukeva tyttö, 
jonka valinnat osaltaan ohjaavat sitä, mitä esimerkiksi kustannusohjelmaan tai 
kirjastoihin otetaan tai annetaan lahjaksi. Ristiveto tuottaa tarkastelemieni teos-
ten tyttökuvauksiin paikoin ristiriitaisia piirteitä, kun pyritään ratkaisemaan 
tytön paikkaa, mahdollisuuksia ja ylitettäviä rajoja koskevia kysymyksiä. Näin 
on esimerkiksi varhaisessa tyttökirjallisuudessa, jossa neuvotellaan emansipaa-
                                                 
21  Annukka Salama (Käärmeenlumooja, 2012; Piraijakuiskaaja, 2013; Harakanloukku, 2014), 

Elina Rouhiainen (Kesytön, 2012; Uhanalainen, 2013; Jäljitetty, 2014; Vainuttu, 2015) ja 
Anna Hallava (Sammakkoprinsessa, 2015) yhdistävät teoksissaan viihteellistä fantasiaa, 
seikkailu- ja matkajuonia, romanssia ja suomalaistyttöjen arkea. Omaan maailmansa 
sijoittuvat Maria Turtschaninoffin teokset Arra, (2009), Anaché (2012) ja Maresi (2014), 
joista Maresi voitti Finlandia Junior -palkinnon. Turtschaninoff katsoo itse kirjoitta-
vansa feminististä tyttökirjallisuutta (ks. Modig 2014). Jo kysymys feministisestä tyt-
tökirjallisuudesta itsessään, mahdollisuutena ja käsitteenä, on sekin kiinnostava ja 
tutkimisen arvoinen (vrt. esim. Jackson 1995). 
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tion rajoista: saavuttaakseen tietyn koulutustason, riippumattomuuden, itsenäi-
syyden tai ammatillisen uran esimerkiksi teosten Auringon noustessa (1898) Aini 
sekä Helvin (1900) nimikkohahmo Helvi luopuvat toiveestaan mennä naimisiin. 
Teoksiin rakentunut ristiriita muuttuu kuitenkin siinä mielessä, että yhteiskun-
ta ja tyttöjen roolit, mahdollisuudet ja heitä määrittävät normit ovat muuttuneet. 
Suomalainen tyttökirjallisuus käsittelee edelleen nyky-yhteiskunnan tyttöön 
kohdistamia ohjailevia määreitä ja normeja. Esimerkiksi teoksen Emma Gloria 
med lust fägring stor (2011) Emman blogikirjoitukset kertovat, miten hän rakas-
tuessaan on pyrkinyt kohti yhteiskunnan tytölle asettamaa ihanteellista ulko-
näköä. Toisaalta emansipatorisella otteella pyritään yhä osoittamaan vaihtoeh-
toja, kuten tekee teoksen valoa valoa valoa (2011) Mariia pyytäessään lukijoita 
miettimään kirjallisuuden tyttökuvauksia ja yhteiskunnan tyttöihin kohdista-
maa seksuaalisuuden kontrollia. 

Toini Topeliuksen kehotus tyttökirjansa I utvecklingstidin (1889) esipuhees-
sa tytöille oli rakastaa, uskoa, toivoa ja työskennellä rohkein sydämin. Sama 
sanoma välittyy yhä myös uusista suomalaisista tyttökirjoista, jotka kehottavat 
kuvaustensa kautta tyttöjä uskaltamaan, kyseenalaistamaan, kokeilemaan, ajat-
telemaan ja rakastamaan ketä haluavat, sillä rakastamalla tytöistä kasvaa ihmi-
siä. Edelleen suomalaiseen tyttökirjallisuuteen rakentuu myös ohjailun ja eman-
sipaation ristiveto, emansipaation projekti on vain muuttanut muotoaan. Se 
kohdistuu esimerkiksi tyttöjen kohtaamiin ulkonäkönormeihin, seksuaalisen 
subjektiuden ja monimuotoisen toimijuuden mahdollistamiseen sekä käsityk-
seen pohjoismaiseen tyttökuvaukseen rakentuneesta vahvan ja rohkean tytön 
eetoksesta. Tyttökirjojen uuden aallon tytöt kysyvät, miksi tyttöjen pitäisi kyetä 
aina olemaan vahvoja, ja näkevät realiteetit omissa mahdollisuuksissaan. Se ei 
tarkoita vahvuudesta luopumista, itsenäistymisen tai seksuaalisen subjektiuden 
hylkäämistä. Se tarkoittaa sitä, että maailmaan astutaan, ja maailmaa tehdään 
paremmaksi, tyttö kerrallaan. Niin tekee Kimmel, joka yltää jo tutkimusaineis-
toni ulkopuolelle, osaksi tulevaa suomalaisen tyttökirjallisuuden tutkimusta. 

 
Kimmel, kynnet lakattuna ja reppu selässä, sanoi itselleen näin:  
– Minä olen kuusitoista vuotta, eikä tällä elämänkokemuksella tehdä ihmeitä. 
Heti perään hän ajatteli, että ehkä kuitenkin pieniä. 
(Huotarinen 2014, 7.) 
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SUMMARY 

What kind of a picture will result from an analysis of Finnish girls’ literature 
published between 1889 and 2011? In this doctoral dissertation, I have exam-
ined the development of Finnish girls’ literature by analysing seventeen Finnish 
girls’ books as a part of their cultural and societal context. All the novels are 
part of their surrounding society, its norms, rules and ongoing developments, 
as well as the international traditions and conventions of girls’ literature (cf. 
Westin 1994a; Foster & Simons 1995; McLeod 2011). The negotiation processes 
regarding girls are concerned with the subjects of power, sex/gender, sexuality 
and subjectivity (cf. Trites 2000; Younger 2009, xiii). In addition to this, girls’ 
literature simultaneously adapts to and challenges norms while following con-
ventions and transcending boundaries (cf. Westin 1994a; Younger 2009; Öster-
lund 2011). Girls’ books can therefore be seen as a part of girls’ cultures in 
which the questions of adapting and challenging/protesting are constantly pre-
sent (Driscoll 2002; Reid-Walsh & Bratt 2011; Österlund, Söderberg & Formark 
2013). This way, the collision of emancipation and didacticism is built into the 
genre.  

The aim of this study is to form a (possible) picture of the development of 
Finnish girls’ literature. I am aware that the choices I have made have an impact 
on the picture as a whole. However, the novels chosen for analysis are repre-
sentative of each period and discuss specific themes, issues and developments 
of Finnish girls’ literature. In the novels the questions of, for example, girls, 
reading, and popular literature reflect the structures of sex/gender, power, and 
control encapsulated in the discourse of worry about girls (see also Lovell 1987; 
Reynolds 1990; Vehkalahti 2000; Männistö 2003; Aaltonen 2011; Mulari 2015). In 
addition, while the questions of power, sex/gender, sexuality, and subjectivity, 
together with the collision of emancipation and didacticism, are present on each 
period, some themes are nevertheless more prominent during specific periods 
than others. In this dissertation, the articles are arranged in the following order: 
first, the early novels; second, fiction from the 1910s; third, books published in 
the 1950–1960s; and, finally, new Finnish girls’ literature novels. Thus, it is pos-
sible to map the conventions, developments, and changes in Finnish girls’ liter-
ature between 1889 and 2011. 

The earliest period is dated at the turn of the nineteenth and twentieth 
century. In the article, “Emancipation and Nationalism: Early Finnish Girls’ Lit-
erature” (manuscript in peer-review), I discuss the following four novels: I ut-
vecklingstid (‘In the Time of Development’ 1889) by Toini Topelius; Auringon 
noustessa (‘At Sunrise’ 1898) by Tekla Roschier; Helvi (1900) by Hilja Haahti; and 
Eeva Aarnio (1901) by Immi Hellén. The second period examines Finnish girls’ 
fiction published in the 1910s. In the article, ”Vilkkaita luonnonlapsia ja yhteis-
koulun tovereita. Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1910-luvulla” (’Free-
Spirited Girls and their Co-Ed Schoolmates. The Development of Finnish Girls’ 
Literature in the 1910s’, Nuorisotutkimus 33, no. 2, 2015), I study Iris rukka (‘Poor 
Iris’ 1916) and Kaarinan kesäloma (‘Kaarina’s Summer Vacation’ 1918) by Anni 
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Swan; and Eevan luokka (‘Eeva’s Class’ 1917), Vähän enemmän Eevasta (‘A Little 
More About Eeva’ 1918) and Hyvästi, Eeva! (‘Goodbye, Eeva!’ 1923) by Kersti 
Bergroth, who used the pseudonym Mary Marck.  

My article, ”Pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia. Sukupuolen ja 
kasvamisen kuvaukset 1950–1960-lukujen kotimaisessa tyttökirjallisuudessa” 
(’Little Girls, Transitional Bodies and Responsible Ones. Depictions of 
Sex/Gender and Growing in the Finnish Girls’ Literature in the 1950–1960s’, 
published in Lastenkirja. Nyt 2014, edited by Marleena Mustola), discusses the 
1950s and 1960s. Here the chosen novels are Seljan tytöt (‘Selja’s Girls’ 1955) by 
Rauha S. Virtanen; Tiina (1956) by Anni Polva; Priska (1959) by Merja Otava; 
and Meidän linna (’Our Castle’ 1968) by Aila Meriluoto. The last analysed period 
deals with the latest developments in Finnish girls’ literature. In the article, 
“Light, Love and Desire: The New Wave of Finnish Girls’ Literature” (Girlhood 
Studies 6, no. 2, 2013), I discuss Huhtikuun puutarha (‘The April Garden’ 2003) by 
Leena Leskinen; Amsterdam, Anne F. ja minä (‘Amsterdam, Anne F. and I’ 2008) 
by Terhi Rannela; Emma Gloria med lust och fägring stor (‘Emma Gloria with Feel 
and Beauty’ 2011) by Henrika Andersson; and valoa valoa valoa (‘light light light’ 
2011) by Vilja-Tuulia Huotarinen. 

The article, “Emancipation and Nationalism: Early Finnish Girls’ Litera-
ture”, seeks to answer what kind of images of girls are maintained and pro-
duced and why. I explore the ways in which the novels discuss the ongoing de-
velopments of the surrounding society. The article focuses on the ways nation-
ality and emancipation is reflected in the novels. In the national frame, the early 
Finnish girls’ literature participates in the national identity project by creating 
representations of virtuous girls who wish to live for their home country. The 
novels underline Finnishness by highlighting the importance of the Finnish 
landscape, arts, and goods. These can be seen as a way to produce a specific 
‘spirit of Finnishness’.  

However, while participating in the nationality project, the novels do not 
emphasize the strict gender roles proposed by the larger societal and cultural 
paradigm (see Markkola 2000; Sulkunen 1987; Männistö 2003). In the national 
context, the early Finnish girls’ literature even challenges the normative roles 
set for girls. Furthermore, the novels engage with the emancipative goals set by 
the women’s movement and stretch the boundaries of girls’ agency in several 
ways. While performing tasks, like educating and helping others, their agency 
enables the protagonists to transgress gendered boundaries and normative ex-
pectations. Additionally, the novels describe multiple career options for girls 
and allow female characters to work outside of the home (see Markkola 2000; 
Männistö 2003).  

By highlighting the value, equality, and educational rights of girls, the 
novels widen their prospects for reaching out to the public sphere. Moreover, 
the novels broaden the depictions of girls and young women found in interna-
tional girls’ literature. In the light of the novels studied in this article, early 
Finnish girls’ literature explicitly discusses and represents the important norms 
and topics of the time of its publication: the novels are tightly bound to their 
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cultural, historical, and social context. The early Finnish girls’ literature en-
gaged in the public negotiation process of gender roles that took place in the 
late nineteenth century Finland (see Valenius 2004; Melkas 2006; Sulkunen 
2009). The novels are part of both the emancipative and national projects, and 
they balance between the different options, possible and impossible, for girls 
and women. Finally, I suggest that the act of writing, which produced early 
Finnish girls’ literature, should be called a forth-writing/scripting strategy, based 
on the strategies of re-writing and re-scripting (see Melkas 2007, 60). In the nov-
els, girls and their lives have a central role, strategically written forth. Literature 
presented new alternatives to both fictional girls and the readers: the stories, 
lives, and thoughts of adolescent girls now mattered. 

In the article, ”Vilkkaita luonnonlapsia ja yhteiskoulun tovereita. Suoma-
laisen tyttökirjallisuuden kehitys 1910-luvulla” (’Free-Spirited Girls and their 
Co-Ed Schoolmates. The Development of Finnish Girls’ Literature in the 1910s’), 
I examine the themes, developments and characteristics of Finnish girls’ litera-
ture published in the 1910s. Furthermore, I focus on the questions concerning 
girls’ education in Finland in the 1910s and the ways in which the girl protago-
nists relate to the ideals of the time.  

In their novels, Anni Swan and Mary Marck follow the themes, character 
types, and conventions of international girls’ literature by writing about, for 
example, artistic, imaginative, and wild girls (cf. Westin 1994a; Foster & Simons 
1995). Especially Marck’s style has a comical and light tone (see also Lap-
palainen 2013). The humour in these novels is different than in the girls’ books 
published at the turn of the nineteenth and twentieth century. However, they 
continue to discuss the place of girls and women in the different fields of socie-
ty. Discussing the questions concerning education, the novels utilise the co-
educational school as an example: they depict the girl protagonists as capable 
pupils, equal to their male peers. The questions of co-educational schools and 
girls’ right to equal education were the topic of a heated discussion, in which 
Swan and Marck participated with their novels (see Rosenqvist 1915; Katainen 
2011, 132–134; Jauhiainen 2014, 32–33).  

The article states that the novels discuss social themes central to their time, 
thereby participating in the re-negotiation process of sex/gender posi-
tion/balance in society. In addition, according to my analysis, the Finnish girls’ 
literature novels published in the 1910s demonstrate the tension between the 
pedagogic and the popular – and the didactic and the emancipative – that are 
built into girls’ literature. The contradictory demands culminate in the girl 
characters that both conform and challenge the norms. This is exactly what 
happens in the novels: the represented girls challenge the prevailing ideals, 
such as naturalness and decency, both by behaving against the norm (and not 
caring about it) and by using parody while discussing the concepts of feminini-
ty and womanhood (see also Vehkalahti 2000, 131; Männistö 2003, 87–99, 187–
188). The girls are also aware of the norms, boundaries, and expectations that 
intertwine with the concepts of sex/gender, girlhood, and womanhood.  
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Moreover, Mary Marck uses parody to depict girls’ attitudes towards 
reading and romance. In the novels, however, reading romantic fiction is not 
depicted as being dangerous, unlike in the guide-books and magazines for girl 
readers that portray such reading as having the ability, possibly, to awaken “the 
inner woman” – a euphemism for sexuality – too early (cf. Männistö 2003, 54–57; 
Vehkalahti 2000). This is an interesting take on questions concerning girls, read-
ing, and romance (novels) that is one of the main and continuing themes in the 
worry discourse about girls (see Lovell 1987, 9–10; Christian-Smith 1993b, 54–59; 
Guillard 2011, 62–63). However, the novels otherwise depict romance and love 
as something that only awaits the protagonists in the future, and as a whole, the 
girl characters respond to the ideal of (sexual) innocence (see Sulkunen 1987; 
Männistö 2003). Finally, I state that even if the Finnish girls’ literature novels 
published in the 1910s are written in a more humorous and popular style, they 
continue to discuss questions of equality and describe the various possibilities 
the protagonists are presented with. 

In the article, ”Pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia. Sukupuolen ja 
kasvamisen kuvaukset 1950–1960-lukujen kotimaisessa tyttökirjallisuudessa” 
(’Little Girls, Transitional Bodies and Responsible Ones. Depictions of 
Sex/Gender and Growing in the Finnish Girls’ Literature in the 1950–1960s’), I 
study the ways Finnish girls’ literature discusses the sex/gender, norms, and 
depictions of growing up in the 1950s and 1960s. Again, regarding this period, 
my central arguments are that girls’ literature is connected to society and partic-
ipates in the production process concerning the opinions of sex/gender and 
sexuality of the time, and, moreover, that the novels both repeat the ideals and 
challenge the prevailing norms of girlhood.  

Furthermore, in this article I introduce the concepts of the three strings of 
girls’ literature, which together form genre-knots, and a developmental ending. In 
the novels from the 1950s, the family guides and directs the girls in various 
ways, and the novels emphasize a strict difference between sexes. According to 
the analysis, this is connected to the contradiction of the moderate sex/gender 
ideology typical to the 1950s, which both highlights the value of family and 
seeks to help, for example, working mothers to combine work and family life 
(see Jallinoja 1983, 120–121). Furthermore, the ethos of naturalness and inno-
cence are present in the novels, for example in the assertion that the “natural 
girl” always “pulls the long straw” and is compared to the “phoney magpie” 
(see Virtanen 1955, 170–171). The rebellion against the normative roles is, how-
ever, also there and the capability and expertise of girls is continuously ad-
dressed.  

The novels from the 1960s, on the other hand, take subtle steps towards 
new themes and aesthetic. For example, the narration in Priska (1959) uses 
stream of consciousness and strong focalization. The novel also depicts girls 
and their bodies in a new way, which I describe as the production of an evalu-
ated girl-body (cf. Männistö 2003, 185–195). Additionally, being an adolescent 
girl (that Priska calls being “in between”, as a transitional body) is a space that a 
girl can take over through negotiation. At the same time, however, the novels 



81 
 
meet the conventions of girls’ literature. Priska revises the type of an artis-
tic/writing girl character and Meidän linna (1968) renews the plot and character-
istics of mentor/teacher-lover type. Yet, while in the latter the romance is never 
fulfilled, the protagonist enters the world as a free girl. In my analysis, I state 
that this sort of developmental ending is quite typical to Finnish girls’ literature, 
which discusses the development of the protagonists and utilises the romantic 
conventions of the genre. However, surprisingly often a romantic closure does 
not complete the love plots, leaving the endings open.  

Moreover, the novels are also intertwined with the ideology concerning 
adolescence (see Aapola 1999) and deal with the local and global issues typical 
to the sixties, such as specific bands, fashion stars, and events. I also argue in 
this article that the roots of girls’ literature form three separate strings. The first 
string represents girls’ literature; the second string popular literature for female 
audience; and the third string youth literature. During certain periods, these 
strings combine to form genre-knots, thus causing the genres to intersect. One of 
these hubs dates to the turn of the 1950s and 1960s, bringing together girls’ lit-
erature and youth literature. 

In the article, “Light, Love and Desire: The New Wave of Finnish Girls’ 
Literature”, I examine how contemporary Finnish girls’ literature, published 
during the last decade, represents various aspects of sexuality in the four cho-
sen novels. The main two questions are, first, how the novels describe adoles-
cent female sexuality in comparison to the generic conventions and the history 
of girls’ literature and, second, whether the representations preserve, expand, 
change, and/or challenge the genre. Since girls’ literature reflects the culture, 
society, and norms of the time of its writing (see MacLeod 2011), I argue that 
contemporary girls’ literature discusses the questions that adolescent girls of 
our time negotiate and seek to come to terms with. In the novels, sexuality, a 
previously hidden issue, is thematically the most prominent one (see Outinen 
1992; Huhtala 2007). According to my analysis, this is because society and its 
norms have changed throughout the years and girls’ literature is, therefore, 
now able to depict more openly what formerly were considered to be taboos. I 
refer to this period of Finnish girls’ literature as the new wave. The term reflects 
the recent rise of girls’ literature both in Finland and internationally (see John-
son 2006): the number of published novels has increased and they sell well 
(Guillard 2011). Appreciation of the genre is also on the increase and girls’ fic-
tion novels even receive literary awards.  

According to the analysis, the new wave novels openly describe girls’ atti-
tudes and experiences concerning sexuality, whether it is in the form of mastur-
bation, intercourse, sexual violence, passion, or same-sex desire. Contemporary 
Finnish girls’ literature thus broadens the depiction of girls, especially sexuality, 
by introducing bisexual and lesbian protagonists to a genre that conventionally 
has focused on describing relationships between members of opposite sexes. 
The novels show that being in love with a member of the same sex is not prob-
lematic: the point is love itself. Through these representations, the new wave 
novels address the questions concerning sexuality, equality, and subjectivity in 
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a new way. These novels also enable the reader to encounter more varied repre-
sentations of girls than their predecessors did. Another change is in challenging 
the typical episodic narrative structure, as is done in the novel, valoa valoa valoa 
(2011). The novel uses transparent fractured narration, which enables the narra-
tor to use a strong feminist voice when addressing the readers. The narrative 
solution is exceptional within the genre, but the element of love story remains.  

Nevertheless, even if the new wave novels transcend the conventional 
boundaries to some extent, they still remain strongly connected to the genre. 
Intertextual references are made to girls’ literature, its history and characters: 
for example, the protagonists refer to famous girls’ literature characters (such as 
L. M. Montgomery’s Emily) and analyse girls’ roles and possibilities in histori-
cal and literary perspectives. Moreover, the novels also utilise conventional 
characters, such as artistic girls and mentor/teacher-lovers, and formulaic 
storylines and narratives. They continue to refer to contemporary culture by 
naming contemporary musicians and bands and by discussing YouTube and 
blogging. Internet seems to have become a permanent part of girls’ lives and it 
has both good and bad consequences. Therefore, in the article, I state that con-
temporary Finnish girls’ literature is closely linked to both the history of the 
genre and to the contemporary world, including the experiences of girlhood. 
Certain narrative strategies challenge conventional structures and characteris-
tics, widening the ways adolescent girls are depicted in the genre. Furthermore, 
I argue that these novels enable girls to grow up, to be more independent, and 
more in control of their sexuality and subjectivity than before. 

One of my points of departure has been to state the collision of emancipa-
tion and didacticism that appears in Finnish girls’ literature. This collision is 
built in various interfaces and on many levels of both society and girls’ litera-
ture: the relationship between girls’ literature and society forms a complex, his-
torical, performative, and continuously changing network that consists of dif-
ferent levels (of power). These levels have defined – and still define – the pur-
poses, meanings, and various didactic elements in girls’ literature.  

At level one, society and/or nation and its norms, at any time and in any 
context, have an impact on the meanings of girls’ literature. At level two, we 
have parents and their specific and different needs to control what kind of liter-
ature their daughters read. The third level consists of schools and libraries: 
what kind of literature these institutions recommended for girls? The fourth 
level includes various literary actors/operatives, publishing houses, literary 
critics, award and grant committees, media, literary histories, and scholars. 
These different actors affect girls’ literature in various ways, such as, for exam-
ple, by publishing or criticising certain types of novels and making them visible, 
or invisible, in media and research. Level five comprises authors and their per-
sonal intentions, which can be economic, artistic, and/or ideological. An author 
can participate in the needs or purposes of the social/national level or empha-
size their own emancipatory agenda. Level six is the level of girl readers and 
penetrates all the levels: girls’ reading choices have an impact on libraries, pub-
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lishers, the intentions of authors, the interests of scholars, and the worries of 
parents and society/nation. 

The collision of emancipation and didacticism produces contradictory fea-
tures in novels and girl characters, especially when the novels aim to solve 
questions concerning girls’ places, opportunities, and boundaries. For example, 
the early Finnish girls’ books negotiate the limits of emancipation: to be able to 
achieve a certain educational level, independence or career, the characters Aini, 
from the novel Auringon noustessa (1898), and Helvi (Helvi, 1900) abandon their 
dreams of marriage. However, the contradiction (and collision) built into girls’ 
literature changes together with the society: the roles, possibilities, and norms 
affecting girls have simply changed. Finnish girls’ literature furthermore dis-
cusses the norms and qualifications that society today imposes on girls. For ex-
ample, the blog entries by Emma, in Emma Gloria med lust fägring stor (2011), tell 
us how she, having fallen in love, strived to align herself with the ideal appear-
ance of girls. On the other hand, the emancipative grip is also present when the 
novels aim continuously to address alternatives, as does Mariia, the protagonist 
of the novel valoa valoa valoa (2011), when she asks her readers to ponder the 
ways fiction has defined girls and society has controlled their sexuality. 

What is girls’ literature? How to define it, what is the purpose of it, why 
write it? Girls’ literature is a part of a wider cluster of fictive texts that, with dif-
ferent ways and in different formats, discuss girls and young women. Usually 
women produce these texts about girls for girls. Jacqueline Reid-Walsh and 
Kristin Bratt (2011, 3) state that these are fictional narratives. I would like to 
suggest that these fictional narratives are girl-specific and that girl-specificity de-
fines all the narrative forms that discuss girls – also girls’ literature. Moreover, 
girl-specificity penetrates the productive and intentional levels of fictive narra-
tives. These girl-specific texts could be named girl-texts and/or girl-textuality, 
which work as hypernyms for the different forms of texts from girls, about girls, 
and for girls – including those produced by girls themselves. Furthermore, 
when the concept of girl-textuality is understood, following Edward W. Said 
(2003), as wide (activated as possibilities in reading) and including the realities 
outside of language (meaning, historical, social, and political bearings), it can be 
seen to cover the collisions of, first, emancipation and didactic; second, the 
popular and the pedagogical; and, third, the different levels, instances, and in-
stitutions of society and culture that have defined (and continue to do so) the 
meanings, contents, intentions, and productive processes of girls’ literature. 

By studying girls’ literature, it is possible to reveal the diverse network of 
levels (of power) built in the interfaces between girls’ literature and society. The 
collision of didacticism and emancipation remains, since the novels continue to 
represent pictures of both ideal girls and those who cross the normative bound-
aries. All seventeen novels analysed in the dissertation intertwine with both the 
development of society and the conventions of girls’ literature as they depict 
the negotiation processes of girls in the fields of power, sex/gender, sexuality, 
and subjectivity. Girls’ literature is simultaneously conventional, by adjusting to 



84 
 
the norms, and transcending, by challenging the norms: the collision of emanci-
pation and didacticism is constantly present and built into the genre.  

Girls’ literature discusses girls’ lives, their options and choices. Family, 
friends, relationships, questions concerning education and occupation, the lim-
its of possibilities and subjectivity, as well as love and sexuality, have been pre-
served as the core content of Finnish girls’ literature. These topics remain cru-
cial since they have an impact on girls’ lives. Initially, the early girls’ literature 
forth-wrote girls. Since then girls’ literature has continued to re-write, preserve, 
and modify the earlier pictures of girls. Changes in society have changed the 
options for girls and, consequently, the ways to depict girls and their lives in 
girls’ literature have multiplied. However, friendship, family, education, love, 
desire, and dreams are continuously present in the lives of girls. Therefore, they 
remain pivotal also in girls’ literature.  
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ALKUPERÄISSITAATIT  
 
Artikkelikäsikirjoitusta “Emancipation and Nationalism. Early Finnish Girls’ 
Literature” varten käännettyjen sitaattien suomen- ja ruotsinkieliset alkuperäi-
set lainaukset artikkelin sisäisessä järjestyksessä: 

 
Att en qvinna är något i och för sig sjelf och at hon kan finna lycka och till-
fredsställelse i en verksamhet också utom hemmet, det glömmer man alltför 
ofta (Topelius 1889, 69). 

 
– Lauletaan Maammelaulu, nyt kun tulemme rantaan, ehdotti samassa Leeni 
(Roschier 1898, 39). 

 
Raitis elämä ja ilma täällä maalla teidät kyllä pian saa voimakkaiksi ja puna-
poskisiksi niinkuin minun lapseni ovat, sanoi tuomari ja taputteli Elsan punai-
sia poskia. (Roschier 1898, 9). 

 
Mutta seinällä näitten tavarain yläpuolella riippui hirvensarven haarassa Suo-
men soitin kantele (Hellén 1901, 35). 

 
– Väinämöisen verta meidän kaikkien suonissa juoksee joku pisara ainakin 
(Hellén 1901, 20). 

 
– Koti, kansa ja isänmaa, – siinä ne, joille minäkin tahdon elämäni antaa (Ro-
schier 1898, 39). 

 
Aini oli heidän mielestään ikäänkuin luotu rouvaksi, oman kodin helläksi hoita-
jaksi (Roschier 1898, 71). 

 
– Och så, flickor, – fortfor hon med en viss energi i rösten, så skola vi minnas, 
att vi äro främst menniskor och dernäst qvinnor; man vill så gerna inbilla oss 
motsatsen. (Topelius 1889, 237–238.) 

 
– Minä en tahtoisi olla kuin lintu, jonka siivet ovat leikatut! (Haahti 1900b, 98). 

 
– Se nyt on aivan mahdotonta ja järjetöntä (Haahti 1900b, 86). 
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“[m]etsäorvokin [raittius olennossaan]” (Hellén 1901, 137–143). 
“’[h]änen lapsenkatseessaan’” (Hellén 1901, 180). 

 
Ja hänen sydämeen nousi uusi elämäninto, – siinähän oli hänellä koko maailma 
edessään, rikkaana ja valoisana nousevan auringon loisteessa (Roschier 1898, 
98). 

 
 

Artikkelia “Light, Love and Desire: The New Wave of Finnish Girls’ Literature” 
varten käännettyjen sitaattien suomen- ja ruotsinkieliset alkuperäiset lainaukset 
artikkelin sisäisessä järjestyksessä: 

 
Mimiltä minä opin mitä halu tarkoittaa. Ollaanko rakastajia, Mimi kuiskasi. Ja 
ollaan rakastettuja, Mimi jatkoi. Kumpaakin yhtä aikaa. (Huotarinen 2011, 48–
49.) 

  
Olin kyllästynyt siihen että neitsyys oli hyvähyvähyvä tai pahapahapaha sen 
mukaan kuka siitä puhui. Pitikö sitä säästää vai pitikö siitä päästä? Onkohan 
mitään tässä maailmassa kontrolloitu niin paljon kuin tyttöjen seksuaalisuutta? 
(Huotarinen 2011, 58.) 

 
Istuin kynä kädessä ja tunsin, miten reisieni välissä alkoi palaa märkä tuli - -. 
Katson hänen suutaan ja mietin, että työnnän sormeni sisään - -. Ja hän voihkii, 
haluaa lisää, muutakin, mutta kiusaan häntä viimeiseen asti... - - tunnen farkun-
sauman kiihottavan painon ja sulan. (Leskinen 2003, 82–83.) 

 
Siru: Miksi pitäisi kertoa? Pitäisikö kaikkien kertoa: ”Äiti, mä oon hetero”. - - 
Tepa: Siru on oikeassa. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole mikään uskonto. - - 
Kipi92: Oikeasti? Lohdullista. Mä haluan vain olla mä. En jaksa ravata jossakin 
Setan kokouksissa pohtimassa seksuaalista identiteettiäni. (Rannela 2008, 34–35.) 

 
Ajattelin taas Millan rakkauskäsityksiä, jotka olivat jonkin verran proosallisem-
pia kuin minun. ’No, naisen tarttee runkata, silloin ku tarttee, that’s it. Ei siihen 
miestä tarvita.’ ( Leskinen 2003, 57.) 

 
Jag var så naiv. Att jag inte fattade att man inte kan flörta och liksom ge fel sig-
naler och sedan bara somna och tro att man får vara i fred. (Andersson 2011, 
93–94.) 

 
Men en kväll var en kväll, en kille var bara en av många och ett förhållande 
ledde aldrig till mer än korta flings (Andersson 2011, 82). 

 
Miraa vain ei voi vastustaa, sukupuolesta viis. Kun katsoin Miran kissamaisen 
vihreisiin silmiin ensimmäisen kerran, en ymmärtänyt, että se laukaisisi minus-
sa massiivisen identiteettikriisin. - - Katsoin töllöstä L-koodia ja ties mitä Sillä 
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silmällä niin kuin kaikki muutkin ja ajattelin, että homoseksuaalisuus on ihan ok, 
eikä siinä mitään - -.  Mutta kun se tärähtää vasten omia kasvoja kuin avokäm-
men, se ei sittenkään ole niin helppo juttu. (Rannela 2008, 31.) 

 
Mahanpohjaa huippaa, kun jäämme Miran kanssa huoneeseeni kahdestaan. 
Tunne on molemminpuolinen. - - – Milloin teidän äiti ja Puutarhatonttu tulivat-
kaan kotiin? Mira kysyy ja kömpii lähemmäs. - - – Eivät varmaan vielä moneen 
tuntiin... – Ei hukata sitten enää minuuttiakaan. Nostan käsiä, kun Mira pujot-
taa paidan päältäni ja kaataa minut hellästi selälleni. Suljen silmäni, kun huu-
lemme kohtaavat. Maistelen musta huulipunaa. Koko kehoni kikattaa. (Rannela 
2008, 168.) 

 
Jos olette neljätoistavuotiaita te tiedätte hyvin mitä tarkoitan. Jos te olette neljä-
kymmentävuotiaita te tiedätte vielä paremmin. Ihminen on sekaisin peloista ja 
toiveista jos hän on rakastunut. Kummat ovat pelkoja ja kummat toiveita? Sii-
näpä se. Sydän on puoliksi halki. Iho on kokonaan auki. (Huotarinen 2011, 48.) 

 
Minulla on teille vastakysymys: miksi tyttöjen pitäisi aina olla tarinoissa uljaita 
ja rohkeita ja voimakkaita? (Huotarinen 2011, 51). 

 
Minä otin hänen katseensa vastaan ja minulla oli tehtävä. Tehtäväni ei ollut pe-
lastaa Mimi vaan ottaa häntä kädestä kiinni. Elää hänen kanssaan se hetki. 
(Huotarinen 2011, 170.) 

 
“[d]et riktiga vuxna livet” (Andersson 2011, 61). 

 
[N]yt vasta tajusin että ’sellainen tunne’ oli ollut yksinkertaista halua, ikävää 
miehen läheisyyteen ja syliin, omituista kutkuttavan onnen ja surun sekaista 
tunnetta - - (Leskinen 2011, 31). 

 
En tiennyt, kumpiko huulipari oli minun ja kumpi hänen; imeydyimme toi-
siimme iho halua sykkivinä. – Olin sula ja hellä, olin sokeripala, joka on pudo-
tettu kuumaan kahviin, kohta minua ei olisi. Hän avasi puseroni napit, ja etsi 
rintani käteensä kuin hedelmät, jotka ovat kypsyneet juuri tätä poimijaa varten. 
Laitoin silmäni kiinni ja hulahdin ajattomaan tilaan. (Leskinen 2011, 96). 

 
MIMI SANOI että sielu on sama asia kuin ruumis.  
Sielu tavoitetaan vain pintaa pitkin.  
Tehän muistatte: pinta on herkintä meissä! 
Kun iho on auki ruumis näyttää sielumme.  
Tai näyttelee sen.  
Meneekö tämä liian vaikeaksi?  
Sanotaan se konkreettisesti:  
Mimin rinnat olivat  
kaksi  
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p e h m e ä ä sielukasta p i l v e ä !  

 
Jos sinua kosketetaan sieluusi saakka on mahdollista että olet elämäsi  
loppuun asti onnellinen.  
Mimi sanoi: Rakastuminen on sitä että keskittyy hyvyyteen.  
Sanoin: Tämä on hyvä. Tämä rytmi ja tämä liike.  
Kirjailijat sanovat että orgasmi on pieni kuolema.  
Minä sanon ettei orgasmin hetkellä menetä mitään. (Huotarinen 2011, 59.) 

 
Vitun kuva oli molemmissa säkenöivä aurinko (Huotarinen 2011, 73). 

 
När jag blev kär på allvar glömde jag bort vem jag var. Jag köpte kläder han 
gillade, såg hans favoritfilmer, tränade på gym och vaxade bort vartenda fjun 
på kroppen. Jag såg mig själv genom hans ögon och gjorde allt för att bli älskad. 
(Andersson 2011, 115.) 

 
”[En sista gång] på mina villkor” (Andersson 2011, 167). 

          
Minua ei voitu suojella rakkaudelta. Siksi olin kai kasvanut ihmiseksi. (Huota-
rinen 2011, 173.) 
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Vilkkaita luonnonlapsia  
ja yhteiskoulun tovereita

1910-luvulla

Myry Voipio

Suomalaista tyttökirjallisuutta on tutkittu vähän. Laji on ollut  
marginaalissa pitkään paitsi kaunokirjallisuutena, myös tutkimuksen 
piirissä. Vuosikymmenten kuluessa tyttökirjoja on luonnehdittu esimerkiksi 
eskapistisiksi, pintapuolisiksi, hassuhkoiksi ja vahingollisiksikin. 
Tutkimuskiinnostus on kasvanut vähitellen: viime vuosina tyttö-
kirjallisuudentutkimusta on tehty sekä angloamerikkalaisessa että 
pohjoismaisessa kontekstissa (esim. Guillard 2011; Redmann 2011; Österlund 
2011; Voipio 2013). Vaikka realistisen tyttökirjallisuuden arvostus on 
hiljalleen noussut (Voipio 2013, 121–122), esimerkiksi uusia, romanttisia 
fantasiasarjoja on kritisoitu yksioikoisen romanssi-ideologian tuottamisesta 
(Guillard 2011, 62–63). Populaarin ja korkeakirjallisuuden, romantiikan ja 
lukemisen sekä sukupuolen ja sen tuottamisen kysymykset ovatkin liittyneet 
tyttökirjallisuuteen lajin synnystä asti niin kansainvälisesti kuin Suomessakin 
(Foster & Simons 1995, 1, 19–23; Lappalainen 2000, 309–312). Aiheet 
nousevat esiin myös 1910-luvun kotimaisessa tyttökirjallisuudessa.  
Tarkastelen artikkelissani suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitystä, 
tematiikkaa ja ominaispiirteitä vuosina 1910–1920. 
 
Asiasanat: tyttökirjat, tyttötutkimus, koulunkäynti, ihanteet
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[K]un letti vielä riippuu niskassa niin sitä on vain 
pieni koulutyttö, ja saa tehdä mitä tahtoo, mutta 
kun se kammataan nupulle, silloin kaikki on aivan 
toisin. Täytyy kävellä hitaasti ja nauraa hiljaa ja olla 
miellyttävä. (Vähän enemmän Eevasta 1918, 10.)

T arkastelen tässä artikkelissa suoma-
laisen tyttökirjallisuuden kehitys-
tä, tematiikkaa ja ominaispiirteitä 
vuosina 1910–1920. Artikkelini 

kohdeteoksia ovat Anni Swanin Iris ruk-
ka (1916, tästä eteenpäin IR) ja Kaarinan 
kesäloma (1918, tästä eteenpäin KK), jotka 
muodostavat löyhästi sidoksissa olevan teos-
parin, sekä Kersti Bergrothin Mary Marckin 
nimellä julkaistun Eeva-sarjan osat Eevan 
luokka (1917, tästä eteenpäin EL), Vähän 
enemmän Eevasta (1918, tästä eteenpäin VEE) 
ja Hyvästi, Eeva! (1923, tästä eteenpäin HE).

1
 

Suomalaisen nuortenkirjallisuuden vakiin-
nuttajana pidetyn Anni Swanin tyttökirja-
tuotanto hyödyntää anglosaksista tyttökir-
japerinnettä; Mary Marck puolestaan luo 
1910-luvun lopulla kotimaisen humoristis-
realistisen koululaistyttöromaanin lajityypin. 
Teokset kuvaavat tapahtumallisten episodien 
kautta tyttöjen kasvua kohti aikuisuutta. Iris 
rukan Iris Klewe ja Kaarinan kesäloman Kaa-
rina Holsti varttuvat kahdessa teoksessa noin 
12-vuotiaista 15–16-vuotiaiksi; Eeva-sarjan 
Eeva Norma, Hertta Malmi ja muut tove-
rit vanhenevat sarjan mittaan 14-vuotiaista 
18–19-kesäisiksi ylioppilaiksi.

Swanin ja Marckin teokset ovat saavut-
taneet kotimaisen tyttökirjallisuuden jatku-
mossa klassikon aseman, ja vuosikymmenten 
mittaan niistä on otettu useita painoksia. 
Tekijöidensä tuotannossa ne ovat teoksia, 
joita suomalaiset tyttökirjojen lukijat edelleen 
muistelevat merkittävinä lukukokemuksina 
(ks. Kokkonen 2013). Suomalaista tyttökir-
jallisuutta ei 1910-luvulla julkaistu suuria 
nimekemääriä, joten kohdeteosten valinnan 
mahdollisuudet ovat olleet suhteellisen rajal-
liset. Swanin ja Marckin teokset ovat myös 

tästä syystä luonteva valinta tutkimukseni 
kohdeteoksiksi. Vaikka teoksia on käsitelty 
suomalaisissa lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
aikakauslehdissä, tieteellistä tutkimusta niistä 
on julkaistu vähän. Swanin ja Marckin tuo-
tantoa on tarkasteltu esimerkiksi suomalaisen 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden historiallisissa 
läpikäynneissä, opinnäytetöissä sekä kirjaili-
joihin keskittyvissä teoksissa (esim. Lehtonen 
1958; Lappalainen 1976).

Teosten tematiikan lisäksi tutkin nii-
den tyttöhahmojen suhteutumista aikan-
sa ihanteisiin ja kysymyksiä koulutuksesta 
1910–1920-luvun Suomessa sekä sitä, mil-
laisia tyttöyden kuvia ja merkityksiä teokset 
tuottavat. Tematiikan ja tyttöhahmojen tar-
kastelun kautta pohdin tyttökirjallisuuden 
laji tyypillisiä piirteitä 1910-luvun suomalai-
sessa tyttökirjallisuudessa ja sitä, kuinka teok-
set ovat esimerkiksi tyylillisesti ja teemojen 
käsittelytavoiltaan kevyempiä kuin 1800-lu-
vun lopun varhaiset tyttökirjat. Toisaalta yh-
tenevyyksiäkin on: esimerkiksi reiluus, reip-
paus, altruistisuus ja luonnollisuus nousevat 
jatkuvasti esiin tytön ihanteina. Näin on myös 
esimerkiksi Tiina Männistön (2003, 92–93) 
tarkastelemissa vuosien 1890–1923 aikana 
julkaistuissa tyttöjen opaskirjoissa.

Artikkelini teoreettinen viitekehys muo-
dostuu aiemmasta tyttökirjatutkimuksesta ja 
erityisesti sen feministisestä tutkimusperin-
teestä (esim. Reynolds 1990; Westin 1994b; 
Foster & Simons 1995; Österlund 2011) sekä 
sosiologisesta ja yhteiskunnallisesta tyttö- ja 
nuorisotutkimuksesta ja historiallisesta yh-
teiskuntatutkimuksesta (esim. Jallinoja 1983; 
Sulkunen 1987; Männistö 2003; Mitchell & 
Reid-Walsh 2005; Ojanen 2011). Tyttökir-
jallisuudentutkimuksen ja tyttötutkimuksen 
kysymyksenasettelut ovat osin yhteneviä. Ky-
symykset muistuttavat usein myös sukupuo-
lentutkimukselle tyypillisiä kriittisiä tapoja 
tarkastella esimerkiksi kulttuurin ja kirjalli-
suuden representaatioita, ihanteita, norme-
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ja ja yhteiskunnallista sukupuolijärjestystä. 
Tytöt ja tyttöys nähdään neuvoteltavana, 
jatkuvasti liikkeessä olevana historiallisena 
prosessina, jossa ovat esillä konventionaa-
liset sukupuolen esittämisen ja tekemisen 
tavat. Tyttöys on kulttuurinen konstruktio 
ja kategoria. (Ojanen 2011, 10–13.) Koska 
tyttökirjallisuudentutkimuksessa törmätään 
kulttuurin sukupuolille asettamiin rajoi-
tuksiin, sääntöihin ja normeihin, tyttökir-
jallisuudentutkimus määrittyy sukupuoleen 
sitoutuneeksi tutkimukseksi. Viime vuosina 
tyttötutkimuksen piirissä on tutkittu yhä 
enemmän tyttöjä fiktiossa, ja kirjallisuutta 
ja taidetta on tarkasteltu tyttötutkimuksen 
teoreettisena ponnahduslautana (Österlund, 
Söderberg & Formark 2013, 11–14). Tyttö-
kirjatutkimus niveltyykin luontevasti osaksi 
monitieteistä tyttötutkimusta.

Tyttökirjatutkimus ja sen teoreettinen 
pohja periytyy pitkälti angloamerikkalaisen 
tyttökirjallisuuden tarkastelusta (esim. Foster 
& Simons 1995), ja esimerkiksi Ruotsissa teo-
riapohjaa on sovellettu pohjoismaiseen tyttö-
kirjallisuuden kontekstiin (ks. Westin 1994b; 
Österlund, Söderberg & Formark 2013). Tyt-
tökirjallisuus on siirtynyt mantereelta toiselle 
jo julkaisuajankohtanaan verrattain nopeasti. 
Englanninkieliset tyttökirjat Yhdysvalloista, 
Australiasta, Englannista ja Kanadasta löysivät 
tiensä esimerkiksi Saksaan, Ruotsiin ja osin 
Suomeenkin jo 1800-luvun loppupuolella. 
Saksalaisia ja englantilaisia teoksia luettiin 
jonkin verran valtameren toisella puolella. 
(Ørvig 1988, 49; Foster & Simons 1995, 
13; Redmann 2011, 14; Kuivasmäki 1990, 
96–97.)  Mary Ørvig (1988, 49) esittääkin, 
että suosionsa ja laajan levinneisyytensä vuok-
si englanninkielisten alueiden tyttökirjat ovat 
vaikuttaneet eniten tyttökirjallisuuden kehi-
tyslinjoihin Euroopassa ja Pohjoismaissa. Kos-
ka angloamerikkalaisen tyttökirjallisuuden 
vaikutus näkyy selvästi myös suomalaisessa 
tyttökirjallisuudessa (ks. myös Lappalainen 

2012, 211–212), siihen rakentuvaa teoria-
pohjaakin voi soveltaa pääosin toimivasti 
varsinkin varhaiseen suomalaiseen tyttökirjal-
lisuuteen. Lisäksi suomalainen tyttökirjatut-
kimus hyötyy esimerkiksi naiskirjallisuuden 
tutkimusperinteestä sekä kontekstuaalisesta 
lähestymistavasta (esim. Melkas 2006).

Näkökulmani tyttökirjallisuudentutki-
mukseen on kontekstuaalinen ja historial-
linen. Lasten- ja nuortenkirjallisuutta on 
tutkittu varsinkin viimeisten kahden vuosi-
kymmenen aikana tästä näkökulmasta siksi, 
että yhteiskunnan ja kulttuurin ideologioiden 
ja arvojen on katsottu heijastuvan lasten- ja 
nuortenkirjallisuuteen ja ilmenevän siinä (ks. 
esim. Sarland 1999, 39–40). Tyttökirjalli-
suuden esittämien kuvausten ja teemojen 
kautta on mahdollista tarkastella esimerkiksi 
yhteiskunnassa kulloinkin sukupuolille ase-
tettuja normeja ja odotuksia elämän eri osa-
alueilla. Tarkastelemalla tyttöjen toiminnan 
mahdollisuuksia tyttökirjallisuudessa haluan 
osoittaa tyttöhahmojen representaatioiden 
sekä yhteiskunnallis-kulttuurisen kontekstin 
välisiä kytkentöjä. Kotimaisen tyttökirjalli-
suuden jatkumossa 1910-luvun vaiheet ovat 
merkittäviä, sillä ne määrittävät lajin yleislin-
joja ja muovaavat tulevaa pitkälti vuosisadan 
puoliväliin. Kirjallisuuden- ja kulttuurintut-
kimuksen osa-alueena tyttökirjallisuus on 
kiehtova laji, sillä se sijaitsee populaarin ja 
didaktisen leikkauspisteessä.

Tyttökirjallisuuden lajihistorialliset juuret 
ovat erityisesti naisten (viihteellisessä) ro-
maanikonventiossa, nuortenkirjallisuudessa, 
tyttöjen ja naisten opaskirjallisuudessa sekä 
erityyppisissä naisten kirjoittamissa kehitys- ja 
taiteilijaromaaneissa (Westin 1994a, 11; Ør-
vig 1988, 15–16; Foster & Simons 1995, 4–5, 
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30). Tyttökirja määritellään yleensä naisten 
kirjoittamaksi, tytöstä kertovaksi kehitysker-
tomukseksi, joka on suunnattu tyttölukijoille 
(Westin 1994a, 10).

2
 Realistinen tyttökirja 

sijoittuu useimmiten koti- ja kouluympäris-
töön ja tarkastelee tyttöpäähenkilön kasvua, 
painotuksina ja alalajeina ilmenevät esimer-
kiksi romanssi ja satu (Foster & Simons 1995, 
4, 14). Teoksissa käsitellään valoisasti kotia, 
perhettä, ystävyyttä, koulunkäyntiä ja roman-
tiikkaa. Tyypillisesti rakenne koostuu tapah-
tumallisista episodeista; päiväkirjamuotoa ja 
kirjeromaania on myös käytetty. Suomalainen 
tyttökirjallisuus on noudattanut pitkälti kan-
sainvälistä linjaa.

Tyttökirjallisuuden synty määritetään 
yleensä 1800-luvun puoliväliin, jolloin län-
simainen yhteiskuntajärjestys oli järkkynyt ja 
porvarisluokka kasvanut. Muutosten myötä 
tyttöjen nuoruusaika piteni ja avioitumisikä 
nousi 13–15 vuodesta 18–19 vuoteen. (Ørvig 
1988, 44; Westin 1994a, 11.)

3
 Tyttöjen ja 

poikien kasvatuksen ja koulutuksen erojen 
vuoksi tytöille jäi myös aikaa lukea (Ørvig 
1988, 44; Reynolds 1990, 24). Kirjallisuu-
den nähtiin olevan keino kasvattaa tytöistä 
kunnon vaimoja ja äitejä (Westin 1994a, 
11; Reynolds 1990, 153) – elämäntarkoitus, 
jota Suomessakin esitettiin tytöille ja naisil-
le luontevimpana 1800-luvulla ja edelleen 
1900-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä 
(Sulkunen 1987, 160–161; Männistö 2003, 
57).

Varhaisimmissa, 1800–1900-luvun tait-
teen suomalaisissa tyttökirjoissa tytön kas-
vukertomukseen limittyivät emansipatoriset 
kysymykset, kuten koulutus ja naisen asema, 
sekä suomalaisen kansallisidentiteetin luomi-
nen. Ensimmäisenä varsinaisena suomalaise-
na tyttökirjana pidetään Toini Topeliuksen 
aikansa naisasialiikkeen arvoja heijastanutta 
I utvecklingstidia (1889), joka otti mallia kan-
sainvälisestä tyttökirjallisuudesta (Lappalainen 
2012, 211–212). Siirtymässä emansipatoris-

nationalistisesta 1910-luvun iloisempaan ja 
humoristisempaan tyttökirjallisuuteen tapah-
tuu harppaus osittain asiasisällöllisesti, mutta 
varsinkin tyylillisesti. Esimerkiksi Anni Swan 
luo aiempaa kurittomampia tyttöhahmoja ja 
kirjoittaa arkisista tapahtumista vauhdikkaan 
humoristisesti. Varhaisen tyttökirjallisuuden 
vakavahenkisyys painuu taka-alalle, kun Iris 
rukan Iris Klewe naamioituu paksuksi suku-
laistädiksi kiusoitellakseen Aksel-serkkuaan 
(IR, 98–111) tai on huolimaton oppilas (IR, 
40, 59). Mary Marckin teoksille taas on omi-
naista sukkela sanailu merkityksellisistäkin 
asioista. Olisi vaikea kuvitella esimerkiksi 
Hertta Malmin huomautus ”Älä kosi leivos 
suussa” (HE, 120) parinkymmenen vuoden 
takaisiin teoksiin. Irja Lappalainen (1976, 
136) näkee nimenomaan Marckin ansiona 
sen, että kotimainen nuortenkirjallisuus ”va-
pautui lopullisesti moraalin pakkopaidasta ja 
opettavaisuuden painolastista”. Suomalainen 
tyttökirjallisuus on temaattis-tyylillisessä ke-
peytymisessään linjassa kansainvälisen kanssa: 
hyppy uskonnollis-isänmaallisesta kevyem-
pään tyyliin ja villimpiin tyttöhahmoihin on 
havaittavissa Suomessa samalla tavalla kuin 
muuallakin (Foster & Simons 1995, 6–8).

Tyylillinen kepeytyminen ei tarkoita sitä, 
etteivät Swan ja Marck käsittelisi tyttökir-
joissaan tärkeitä aiheita. Vaikka lajin synty-
historia on didaktinen, tyttökirjojen tavoite 
on kasvatuksen ohella ollut myös viihdyttää 
(Westin 1994a, 12–13). Se on onnistunut 
sijoittamalla kiinnostava tyttöhahmo moni-
naisten, hauskojen sattumusten pariin. Juu-
ri näin tehdään tarkastelemissani teoksissa, 
joissa lajille tyypilliset kysymykset perheestä, 
ystävyydestä, koulutuksesta ja tulevaisuudesta 
limittyvät osaksi tyttöhahmojen kehitysker-
tomusta. Osaltaan teosten voi myös nähdä 
ottavan kantaa aikansa ajankohtaisiin kes-
kusteluihin esimerkiksi 1800–1900-lukujen 
taitteen sukupuolijärjestelmän käymistilasta 
ja sukupuolten aseman uudelleenneuvottelun 
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prosessista eri yhteyksissä, kuten uuden nais-
kansalaisuuden, tyttöyden ja kaunokirjallisten 
naiskuvien tuottamisessa (Sulkunen 1987, 
157; 162–167; Vehkalahti 2000; Melkas 
2006, 14).

Iris rukan (1916) luonnonlapsi Iris uusin-
taa tyttökirjallisuudessa Atlantin molemmin 
puolin suosittua orpo-hahmoa (Foster & Si-
mons 1995, 7; Avery 1996, 342–343). Isä 
on jossakin maailmalla, joten aloittaessaan 
koulun Helsingissä Iris asuu enonsa perheen 
luona ja sittemmin enon liikekumppanin 
aiheuttaman vararikon jälkeen tätinsä pitä-
mässä täysihoitolassa. Iris saa jatkuvasti kuulla 
muistutuksia vaatteistaan ja käytöksestään: 

Hänen tukkansa oli alituisessa kapinassa kampaa 
ja harjaa vastaan (...) kaulus oli useimmiten kurt-
tuinen, esiliina vinossa, puserosta puuttui nappi tai 
hakanen, hameessa oli tahrapilkkuja.(…) Sanalla 
sanoen: Iris rukka oli auttamattoman huolimaton, 
se oli perheenjäsenten oikeutettu mielipide hänestä, 
ja hän saikin sen kuulla useammin kuin kerran 
päivässä. (IR, 41.)

Iriksen hahmo on ensimmäisiä taiteellisesti 
lahjakkaita tyttöjä suomalaisessa tyttökir-
jallisuudessa; lajin piirissä onkin toistuvasti 
kuvattu eri tavoin taiteellisia tyttöhahmoja 
(ks. Westin 1994b, 24–25; Gillian 1996, 
341).

4
 Swanin yleinen tyttökirjatuntemus 

näkyy Iris Klewen tarinassa paitsi lajille tyy-
pillisten tyttöhahmojen, myös romanttisen 
ihme-tematiikan käytössä. Esimerkiksi F. H. 
Burnettin vuon na 1888 ilmestynyt A Little 
Princess kertoo samantapaisen tuhkimotarinan 
pienestä Sara Crewsta kadonneita isiä, itkun-
purskahduksia ja varallisuusonnettomuuksia 
myöten. Teoksilla on samankaltainen julka-
isuhistoriakin, sillä kumpikin ilmestyi alku-
jaan lastenlehden jatkokertomuksena.

Swanin didaktisimmaksi tyttökirjaksi 
luonnehditussa Kaarinan kesälomassa (1918) 
hyödynnetään käänteistä tuhkimoteemaa 
(Lappalainen 1976, 133). Kaarina pestautuu 

kesälomakseen kotiopettajaksi kunnallisneu-
vos Tullalle tukeakseen perheensä taloudellista 
tilannetta, joka on huono lääkäri-isän sairas-
tuttua. Kysymättä vanhemmiltaan Kaarina 
vastaa lehti-ilmoitukseen ja huomaa pian ole-
vansa Savon metsäisillä mailla opettamassa 
matematiikka, ruotsia, saksaa, tanssia, soittoa 
ja seurustelua. Kunnallisneuvoksetar Tullan 
hahmon kautta sivutaan yhteiskuntaluokka- 
ja varallisuuseroja, jotka on usein esitetty 
tyttökirjallisuudessa itsestään selvinä (Ørvig 
1988, 238). Samantyyppinen hahmo on Irik-
sen täti, rouva Heinonen. Rouvat arvostavat 
korkeimpiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvia 
ihmisiä, sivistyneenä pitämäänsä tietynlaista 
tapakulttuuria, rahaa ja asemaa, kuten Swan 
osoittaa, ihmisestä itsestään välittämättä 
(ks. esim. KK, 22–26, 131; IR, 23–26, 30).  
Asenne paljastuu esimerkiksi neuvoksettaren 
tyttären Siken sanoista: ”[Ä]iti tahtoo, että 
seurustelemme sellaisten kanssa, joista meillä 
on hyötyä ja jotka merkitsevät jotain.” (KK, 
36.) Vaikka rouvien asenne korostaa tapa-
kulttuuria ja oman edun tavoittelua, teoksiin 
rakentuva ideologia nostaa tärkeimmäksi hy-
vyyden, rehellisyyden ja luonnollisuuden, joi-
ta tyttökirjallisuudessa on arvostettu paljon. 
Todella sivistynyt ihminen näkee ulkokuoren, 
aseman ja varallisuuden läpi puhtaan sydä-
men, kuten Iriksen ystävän Ulla Stjernfeltin 
aatelisvanhemmat, jotka kutsuvat Iristä ”pu-
naposkiseksi luonnonlapseksi” (IR, 48), tai 
köyhää maisteria ja tämän Plotina-tytärtä pu-
lassa mielihyvin auttava Kaarina. Näin Swan 
jatkaa samaa sivistyneistön ja keskiluokan 
tekopyhyyden kritisoimista, jota voi pitää 
tyypillisenä esimerkiksi Minna Canthille. 

Mary Marckin Eeva-sarja (1917–1923) 
tarkastelee keskiluokkaisten, pääosin hyvin 
toimeen tulevien perheiden nuorten elämää 
koulussa, kotona ja kahviloissa sekä laiva- ja 
rekiretkillä. Vaikka teosten tyyli on kepeä 
ja dialogi vikkelää, sarjan mittaan Eevan ja 
ystävien puheissa toistuvat niin mielikuvi-
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tukselliset kuin realistissävyisetkin tulevaisuu-
densuunnitelmat sekä erityisesti kysymykset 
koulutuksesta ja ammatista. Teokset esitte-
levät laajan kirjon ammatteja, joita Eeva ja 
tyttötoverit pohtivat tulevaisuuden vaihto-
ehtoina. Koulutusta ja ammatinvalintaa on 
tosin käsitelty vakavaan sävyyn paljon jo 
1800-luvun suomalaisessa tyttökirjallisuu-
dessa, useimmiten emansipatorisesta tai isän-
maallisesta näkökulmasta. Marckin vilkas tyy-
li ja älykäs huumori ovat omiaan takaamaan 
viihdyttävän lukuelämyksen: Iloinen, suju-
vasanainen perhe- ja koulukuvaus ovat teh-
neet sarjasta kotimaisen klassikon luultavasti 
juuri siksi, ettei se ole tarkastellut aiheitaan 
liian vakava sävyisesti. Tästä huolimatta sarja 
sisältää paikoin kirpeitäkin yhteiskunnallisia 
kannanottoja tyttöjen ja naisten asemasta ja 
tasa-arvosta.

 

Opettavan ja viihdyttävän sekä populaarin ja 
korkeakirjallisen suhteet ovat tyttökirjallisuu-
den sisään alusta asti rakentuneita jännitteitä. 
Tyttökirjan on vastattava niin kasvattajien, 
yhteiskunnan kuin lukijoidenkin vaatimuk-
siin, jotka eivät välttämättä ole sopusoin-
nussa keskenään. Ristiriitaiset vaatimukset 
tiivistyvät tyttöhahmoissa: erityisen suosittuja 
hahmoja eri maissa ja eri aikakausina ovat 
olleet aikansa normeja vastustavat poikatytöt 
ja villikot (Redmann 2011, 14–15). Villikko 
tai poikatyttö kapinoi normatiivista tyttöyt-
tä vastaan, mutta varsinkin varhaisimmissa 
kirjoissa hän lopulta kesyyntyy usein hyveel-
liseksi vaimoksi ja äidiksi (Foster & Simons 
1995, 16–17). Kepposet, riehakkuus ja elä-
möinti kuuluvat 1910-luvun teoksissa Iriksen 
ja Hertan käytökseen. Heidän esikuvinaan voi 
pitää sellaisia kansainvälisen tyttökirjallisuu-
den tunnettuja hahmoja kuin L. M. Alcottin 

tyttökirjaklassikon Little Women (1868) Jo 
March sekä Susan Coolidgen teoksen What 
Katy Did (1872) Katy Carr ja jatko-osan What 
Katy Did At School (1873) Rose Red.

Tyttökirjallisuudessa tytöille usein esitet-
tyjä odotuksia ja normeja ovat luonnollisuus, 
rehellisyys ja kunnollinen käytös (Ørvig 1988, 
238; Foster & Simons 1995, 14). Suomessa 
ne on esitetty ihanteellisina myös 1900-luvun 
alun tyttöjen opaskirjallisuudessa sekä raitti-
us- ja naisasialiikkeissä (Männistö 2003, 92; 
Sulkunen 1987, 162). Ne ilmenevät 1910- ja 
1920-luvun tyttökirjallisuudessa, joka ei tosin 
korosta näitä piirteitä pelkästään opettavai-
sesti. Tyttökirjallisuus sallii tyttöhahmoille 
iloisen tyttöajan ja kuvaa tyttöyttä leikkisäs-
ti ja humoristisesti siinä missä esimerkiksi 
ajanjakson tyttöjen opaskirjat ja 1920-luvun 
suomalaiset naistenlehdet suhtautuivat tyt-
töiän huvittelunhaluun moninaisia vaaroja 
korostaen ja paheksuvaan sävyyn (Männistö 
2003, 93–99; Vehkalahti 2000, 131).

Swanin Iris rukan Iris on huoleton miltei 
12-vuotias saapuessaan Helsinkiin. Heinosten 
mielestä hän on ”hirveä maalaisserkku” (IR, 
26). Epämuodikasta hametta kirjovat tah-
rat, Iris unohtuu haaveilemaan oppitunneil-
la ja keksii aikuisten mielestä sopimattomia 
leikkejä (IR, 130). Musikaalinen Iris joutuu 
koville huolimattomuutensa ja vilkkautensa 
vuoksi, eivätkä nämä luonteenpiirteet juuri 
muutu, vaikka häntä moititaan ja rangaistaan 
säännöllisesti (IR, 41, 58, 182). Erityisesti 
täti Alina Hammar, joka Heinosten varari-
kon jälkeen vastaa Iriksen kuluista, kannat-
taa tiukkaa kuria ja tottelevaisuutta. Vaikka 
”Iris oli niitä oppilaita, jotka eivät saavuta 
opettajien suosio ta” ja vaikka ”[h]än oli liian 
vilkas tunneilla, huolimaton ja tarkkaamaton” 
(IR, 153), läheiset ystävät pitävät silti Iriksen 
tempauksista ja huolehtivat hänestä reikäisine 
sukkineen päivineen (KK, 40). 

Iris ei juuri vastaa tyttöihin kohdistettui-
hin kunnollisen käytöksen odotuksiin vaan 
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pikemmin vastustaa normia, vaikka on siitä 
(pakostakin) tietoinen. Kuten tyttökirjalli-
suudessa usein, Iriksenkään tottelemattomuus 
ja huolimattomuus eivät kuitenkaan johdu 
pahantahtoisuudesta, vaan joko ajattelematto-
muudesta tai tinkimättömästä pyrkimyksestä 
saavuttaa jotain tärkeää. Iriksen kohdalla kyse 
on luonteenomaisen huolimattomuuden li-
säksi tavoitteena olevasta laulu-urasta, minkä 
vuoksi hän ottaa salaa tunteja ja saa lopulta 
asiasta tunnustusta (IR, 159). Iiris kuitenkin 
täyttää luonnollisuuden ja rehellisyyden ihan-
teet, sillä hänet kuvataan toistuvasti aidoksi 
luonnonlapseksi, eikä hän myöskään erityises-
ti valehtele. Rehellisyyttä koetellaan teoksessa 
enemmän sivuhenkilöiden kautta, Pohjolan 
veljesten ja särjetyn palokellon episodissa (IR, 
160–173). Vastaavaa rehellistä tunnustamista 
vaativa onneton sattumus kohtaa Marckin 
teoksen Eevan luokkaa luokkaretkellä, kun 
Saara Turunen aiheuttaa Herttaa huijatessaan 
välillisesti Rolf Eerolan laivasta poisjäämisen 
ja sairastumisen (EL, 102–112, 148–155).

Iristä moititaan, mutta Herttaa korkein-
taan taivastellaan. Häntä pidetään luokan ja 
toveripiirin sieluna, joka keksii hauskimmat 
leikit ja tempaukset ja jolla on hurmaavimmat 
haaveet. Niin koulun erilaisiin sattumuksiin 
(EL, 30–42) ja rakkaaseen isänmaahan (VEE, 
6–7; HE, 67) kuin köyhien avustamiseen 
omassa ompeluseurassa (VEE, 120–125) 
Hertta suhtautuu innostuneesti ja humoris-
tisesti. Hertan perhe on niin tottunut vilk-
kaaseen tyttäreensä, että rouva Malmi ällistyy 
tavatessaan tyttärensä pitämästä ompeluseuraa 
huoneessaan:

Oliko todella niin, että hänen pikku Herttansa oli 
tulemaisillaan täysikasvuiseksi? Ei, nyt hän kavah-
ti pystyyn niin että vaatetilkut lentelivät hänen 
ympärillään.
– Nyt meidän pitää tanssia vähän! Äiti, etkö soittaisi 
vähän? Sitä tulee hulluksi jos ei saa tanssia, kun on 
ollut jalo koko iltapäivän. (VEE, 120–125.)

Vastaava ompeluseura perustetaan Iris rukas-
sakin (1916), jotta ”Suomussalmen köyhät 
lapset” (IR, 117) saisivat lämmintä ylleen. 
Tämänkaltaista altruistisuutta esiintyy sään-
nönmukaisesti varhaisessa kotimaisessa ja 
kansainvälisessä tyttökirjallisuudessa: omasta 
hyvästään on annettava puutteenalaisille. Tee-
ma sitoo 1910-luvun suomalaista tyttökirjalli-
suutta jälleen sekä aiempaan kotimaiseen että 
kansainväliseen linjaan, ote aiheeseen vain on 
tässäkin kohden vähemmän vakavamielinen. 
Se ilmentää yhteiskunnallista tilannetta, sillä 
hyväntekeväisyys oli tyypillistä suomalaisen 
naisasialiikkeen toiminnalle 1910-luvulla  
– ilmiötä jopa luonnehdittiin ”ompeluseura-
toiminnaksi” (Jallinoja 1983, 115).

Tyttökirjallisuudentutkimus on ym-
märrettävästi ollut kiinnostunut tarkastele-
maan aikansa kapinallisia tyttöjä, jotka ovat 
käytöksellään siirtäneet ainakin fiktiivisten 
tyttöjen toimijuuden rajoja. Kiltimmät ja 
sopeutuvammat tyttöhahmot ovat usein jää-
neet sivuun, mikäli hahmoissa ei ole havaittu 
toivottua voimaannuttavaa mahdollisuutta. 
Suomalaisessa tyttökirjallisuudessa esiintyy 
kuitenkin alusta saakka myös kilttejä ja tun-
nollisia tyttöhahmoja, jotka osoittavat toi-
minnassaan aktiivisuutta ja itsenäisyyttä. Siinä 
missä Iris ja Hertta näyttäytyvät toimeliaan ja 
nokkelan ”pyryharakkatytön” esikuvina, Kaa-
rina ja Eeva edustavat maltillisempia, järkeviä 
tyttöhahmoja. Tyttökirjallisuudessa onkin 
usein kuvattu ystävysparia, joilla on vastak-
kaisia luonteenpiirteitä (Lappalainen 2012, 
207–208). Eriluonteinen ystävyspari palvelee 
useita tarkoituksia: hahmojen avulla voidaan 
esittää niin aikansa normeja vastustavaa kuin 
neuvottelevaa tai myötäilevää tyttöyttä ja siten 
tarjota lukijoille erilaisia vaihtoehtoja peilata 
omaa elämäänsä (ks. myös Westin 1994b, 
28–29; Lappalainen 2012, 212). Villikko- 
ja poikatyttöhahmojen suosioon katsomatta 
tasaluonteisemmat tyttöhahmot neuvottelevat 
asemastaan yhtä lailla elämän eri osa-alueilla 
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ja voivat hekin olla – kontekstin mukaan – 
tiettyyn rajaan asti aktiivisia ja itsenäisiä (ks. 
myös Foster & Simons 1995, 25). Kaikkien 
rakastama hurjapää on ehkä lukijoiden ihai-
lema samastumiskohde, mutta maltillisempi 
tyttöhahmo saattaa paremmin vastata keski-
vertolukijaa itseään.

Hertan mukaan Eeva on ”iloinen ja hert-
tainen ja vakava” (EL, 15). Kuvaus on osu-
va, sillä Eeva on järkevä ja humoristinen, 
tasapainoinen tyttö. Hän onnistuu myös 
pitkälti vastaamaan niihin odotuksiin, joita 
kokee keskiluokkaisen, varakkaan perheen 
tyttärenä: ”Hän tahtoi kyllä aina mielellään 
tehdä oikein. Sehän oli selvä. Ja joskus se 
onnistuikin oikein hyvin. Joskus hän luki 
läksynsä mainiosti ja koetti olla tekemättä 
syntiä.” (EL, 44.) Pelkästään tällä kuvauksel-
la Eeva näyttäytyisi lähes luotaantyöntävän 
tunnollisena ja ei-samastuttavana. Kuvaus 
kuitenkin jatkuu: ”Mutta joskus, kun hän 
kauan oli ollut oikein hyvä, alkoi hänessä 
aivan kuin kiehua” (EL, 44). Eeva tosin pur-
kaa ”kiehunnan” varsin soveliaasti leikkimällä 
pikkusisarustensa kanssa. Vaikka Eeva onkin 
”luokan omatunto” (VEE, 135), hän on ai-
kaansaava, haaveileva, syvällinen ja kepeä. 
Hän myös kirjoittaa, mikä uusintaa lajin 
piirissä ikoniseksi muodostuneen ja edelleen 
suositun tyttöhahmon tyyppiä. Ystävysparina 
Hertta ja Eeva täydentävät toisiaan ja tarjoavat 
lukijalle erilaisia esikuvia, jotka pysyvät sarjan 
mittaan suhteellisen muuttumattomina. To-
sin tyttökirjallisuudessa muutos päähenkilön 
elämässä on usein mahdollinen vasta sitten, 
kun tyttö tavalla tai toisella erotetaan perhees-
tään ja tutuista paikoista. Muutoksen myötä 
tyttöhahmojen on mahdollista itsenäistyä 
ja kasvaa henkisesti. Koska Eevan ja Hertan 
lähtökohdat ja kotiolosuhteet ovat hyvät, 
he eivät kohtaa samankaltaista taloudellista 
riippuvuutta kuin Iris, eivätkä joudu eroon 
perheestään työn vuoksi, kuten Kaarina. 

Kaarina vastaa pitkälti aikansa tytön 

ihanteita. Hän hoitaa tunnollisesti vastaan-
ottamansa työn vastoinkäymisistä huolimatta 
(KK, 112), paheksuu meikkaamista (KK, 
37), on aina reilu ja reipas muita kohtaan 
luokkaan, varallisuuteen tai sukupuoleen kat-
somatta. Siksi Kaarina on toveripiirissään 
pidetty ja voittaa pian puolelleen myös Tullan 
lasten lähipiirin. Toimissaan Kaarina osoittaa 
alati aktiivisuutta ja itsenäistä otetta, mistä 
kertoo jo hänen kesälomanviettotapansa. 
Kuten Irja Lappalainen (1976, 133) toteaa, 
Kaarina on esimerkkityttö, mutta on hänellä-
kin muutamia inhimillisiä heikkouksia, joista 
turhamaisuus – pahe myös saman ajanjak-
son tyttöjen opaskirjoissa (Männistö 2003, 
93–94) – esitetään pahimpana. Olkoon, että 
Kaarina itsekin naurahtaa moitiskelevasti it-
selleen juhlissa sattuneen suuren silkkimekko-
tapauksen jälkeen, kun kunnallisneuvoksetar 
harmistuu todetessaan ”palkollisen” olevan 
juhlapuvussaan tyttäriään aistikkaampi:

Se oli ohutta, valkoista pesusilkkiä, koristeltu aino-
astaan silkkikirjailulla, kuosi oli mahdollisimman 
yksinkertainen, mutta kenties juuri siksi puku olikin 
kaunis ja aistikas. (...) – Merkillistä, mutisi hän – 
mikähän siinä on: muut tytöt saavat olla miten 
ylpeitä tahansa, ei heille mitään tapahdu, mutta 
annapas minun joskus pöyhistellä, kohta saan nis-
kaani kylmää vettä. (KK, 118, 123.)

Tyttöjen ulkonäköön, erityisesti kauneuteen, 
liittyy paljon konstruktiivisia määreitä. Marck 
tarkastelee monia näistä tyttöihin kohdistu-
vista odotuksista koomisesti. Parodiointi on 
tuttua kansainvälisestä tyttökirjallisuudesta, 
kun kirjailijat ovat teksteissään tarkastelleet ja 
purkaneet oman aikansa ideologioita (Foster 
& Simons 1995, 29–30). Esimerkiksi Hertta, 
Eeva ja tämän serkku Marja Norma haluavat 
15 vuotta täytettyään juhlistaa tätä rajapyyk-
kiä matkalla kohti aikuisuutta:
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– Ihanaa että on täysikasvuinen, eläköön! huusi 
hän ja hyppäsi tasajalkaa uuninpallin yli. Tytöt, 
huomenna kammataan tukka ylös!
– Huomenna? kysyi Marja hämmästyneenä.
– Niin, meidän olisi pitänyt tehdä se jo aikoja 
sitten, sanoi Hertta, mutta kun meillä on niin 
kummalliset äidit. (...) 
– Minun tukkani pitää olla ”keveästi kierrettynä 
taiteelliseen sykeröön”, sanoi hän. (...)
Marjan pehmeä vaalea tukka oli paljon taipuisampi 
kuin Hertan itsepäiset kiharat (...).
– Minä en eläissäni ole nähnyt niin naisellista sy-
keröä, sanoi Hertta kateellisena. Se oikein kiiltää 
suloisuuttaan. (VEE, 7–9.)

Tyttöjen ajatuksissa kiertyvät yhteen käsityk-
set nuoren tytön ja täysikasvuisen naisen ku-
van eroista, ja ne konkretisoituvat ulkonäössä. 
Naisellisuus onkin konstruktiivinen normi, 
joka esiintyy tytöille esitettynä monisyisenä 
ihanteena (Männistö 2003, 87–99). Tyttöjen 
kohdalla se limittyy luonnollisuuden vaa-
timukseen – normi, joka Tiina Männistön 
(2003, 187–188) mukaan toistuu Suomes-
sa 1800–1900-luvulla julkaistuissa tyttöjen 
opaskirjoissa.

Swanin ja Marckin teoksista välittyy moni-
puolinen tyttökuva 1910-luvun suomalaisesta 
tyttökirjallisuudesta. Swan ja Marck tuovat 
lajiin kansainvälisestä kirjallisuudesta tuttuja 
hahmotyyppejä ja luovat tyttöhahmoja, jotka 
sekä uusintavat aikansa ihanteita että jossain 
määrin kapinoivat niitä vastaan. Vallattomuus 
ja aktiivisuus esitetään pikemmin myöntei-
sinä kuin kielteisinä, ja järkevyys ja tasaisuus 
nousevat nekin esiin myönteisinä, mutta eivät 
tylsinä ominaisuuksina. Tyttökirjallisuuden 
ihannetytön piirteet toistuvat tytöille suunna-
tuissa opaskirjoissa (Männistö 2003, 92–93) 
ja limittyvät 1900-luvun alun järjestäytyvän 
Suomen siveellisen, puhtaan ja puuhakkaan 
naiskansalaisen ideaaliin (Sulkunen 1987, 
158–162). Tyttökirjojen tytöillä on kuiten-
kin paljon enemmän vapauksia kuin aikansa 
oikeilla tytöillä oli.

Tyttökirjallisuuden on katsottu tarjoavan 
lukijoille yhteiskunnassa usein tyttöjen ai-
noana vaihtoehtona pidetyn avioliiton lisäksi 
monenlaisia vaihtoehtoja (Westin 1994a, 13; 
Foster & Simons 1995, 6–7, 16–18). Tä-
män vuoksi koulunkäynti ja opiskelu ovat 
olleet tärkeitä teemoja niin kansainvälises-
sä kuin kotimaisessa tyttökirjallisuudessa 
1800-luvulta 1900-luvulle (Westin 1994a, 
12–13). Tyttökirjojen koulumaailman kuvaus 
limittyykin usein tiiviisti aikansa yhteiskun-
nalliseen keskusteluun tyttöjen oikeudesta 
koulutukseen (Reimer 2000, 45–50). Suo-
malainen koululaistyttöromaani poikkeaa 
koululaitosjärjestyksen ja tyttöjen asuinpai-
kan suhteen kansainvälisestä. 1910-lukuun 
mennessä erityisesti englantilaisissa ja jonkin 
verran myös yhdysvaltalaisessa tyttökirjoissa 
on kuvattu tyttöjen sisäoppilaitoksia (Ray 
1996; Ørvig 1988, 138), mutta vastaavia 
pensionaattityttöromaaneja ei Suomessa ole 
tuolloin vielä julkaistu.

5
 Kotimaisten kirjojen 

koulutytöt asuvat pääsääntöisesti perheen, 
lähisukulaisten tai luotettujen tuttujen luona 
koulukaupungissaan, eivät sisäoppilaitoksessa. 
Ero selittyy nähdäkseni suoraan yhteiskuntien 
ja koulujärjestelmien eroilla (ks. Foster & 
Simons 1995, 13–19; Katainen 2011; Jau-
hiainen 2014).

Swanin ja Marckin tyttökirjat ilmestyivät 
aikana, jolloin tyttöjen yhteiskunnallisesta 
asemasta neuvoteltiin Suomessa (Jauhiai-
nen 2014, 32–34). Tyttöjen koulunkäynti 
aiheutti kiivasta keskustelua 1910-luvulla ja 
keskustelun ytimessä oli kysymys tyttöjen 
fyysisestä koulunkäynnin jaksamisesta ja opis-
kelukyvykkyydestä. Taustalla oli 1880-lu-
vulla alkanut polemiikki (Katainen 2011, 
132–134). Esimerkiksi murrosikää tutkinut 
kasvatustieteilijä Aksel Rosenqvist (1915, 
78–96) piti sukupuolten välistä eroa luonnon-
järjestyksen mukaan määräytyvänä ja siten 
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”luonnollisena”. Tämä ero määritti tyttöjen 
opiskelukykyä, sillä tytöillä ei ”kehity tahto 
eikä järki, vaan tunne sielunelämää vallitse-
maan” (mt., 78–79). Poikia Rosenqvist arvioi 
luoviksi ja syvällisiksi, tyttöjä pinnallisiksi, 
huonosti abstrakteja asioita hahmottaviksi 
ja kokonaisuudessaan epärationaalisiksi (mt., 
80–83). Yhteiskoulua Rosenqvist ei kannat-
tanut edellä mainituista syistä (ks. mt., 93). 
Koulunkäynnin uskottiin siis vahingoittavan 
tyttöjä niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tätä 
ajatusmallia ajoivat enimmäkseen myös vuo-
sisadan taitteen molemmin puolin julkais-
tut tyttöjen opaskirjat, jotka pitivät tytön 
ja naisen kalleimpana asiana äitiyttä ja kotia 
(Männistö 2003, 78–81). Taustalla oli lopulta 
pelko siitä, että koulutus ja opiskelu lisäisivät 
tyttöjen itsenäisyyttä ja riippumattomuutta, 
mikä vähentäisi heidän haluaan avioitua ja 
perustaa perhe (Jauhiainen 2014, 34–37).

Tyttökirjallisuudessa korostetaan kuiten-
kin tyttöjen tasavertaisia koulutusmahdolli-
suuksia. 1910-luvun suomalaisten tyttökirjo-
jen koulumiljöö on nimenomaan yhteiskoulu, 
joka herätti kiihkeitä puheenvuoroja puolesta 
ja vastaan – semminkin, kun tytöt osoittautui-
vat aivan yhtä hyviksi oppijoiksi kuin pojatkin 
(Jauhiainen 2014, 34–38). Iris rukan (1916) 
alaotsikoksi on valittu ”koululaistarina”, vaik-
ka laulaminen oli Iirikselle kouluopintoja 
tärkeämpää. Tämä saattaa heijastaa Swanin 
halua painottaa koulutuksen tärkeyttä tytöil-
le. Voisi sanoa, että koulu kehystää Iriksen 
kehityskertomusta, mutta muissa, lähinnä 
kotiympäristöissä, tapahtuu enemmän. Yh-
teiskoulun ja normaalilyseon eroja käsitellään 
teoksessa ohimennen, kun normaalilyseon 
poikien kerrotaan esimerkiksi halveksivan 
yhteiskoululaisia. Toisaalta nimenomaan 
lyseon pojat ovat niitä, jotka eivät ole ”hy-
vää seuraa” ja houkuttelevat Erkki Pohjolan 
mukaan ”kaikenmoisiin ajattelemattomiin 
kepposiin” (IR, 160).

Kaarina on puolestaan koko kesäloman-

sa opettamassa kauppaneuvos Tullan lapsia. 
Opinnot, yhteiskoululaisuuden myönteisyys 
ja tyttöjen reippaus tulevat esiin myös Savon 
sydämessä: ”Me yhteiskoulun tytöt olemme 
reipasta väkeä, me emme turhan päiten vetis-
tele”, sanoo Kaarina – mutta jättää kertomatta 
Mannelle, ”kuinka lähellä itku oikeastaan on” 
(KK, 78). Reippaus ja itsenäisyys nostetaan 
esiin nimenomaan yhteiskoulun yhteydessä 
ja asetetaan vastakkain normaalilyseolaisten, 
poikien ja heidän mielipiteidensä kanssa.

– Näetkös, minä tahdoin olla itsenäinen ja seisoa 
omilla jaloillani, selitti hän tärkeän näköisenä. 
– Itsenäinen! Tyttöjen ei tarvitse olla itsenäisiä, 
murahti Mauno.
– Ohoo, herra normaalilyseolainen, siinä suhteessa 
uskallan olla eri mieltä kanssasi. Me opimme yh-
teiskoulussa aivan toista. (KK, 126). 

Swan rakentaa tällä kuvauksella osaltaan su-
kupuolten välistä tasa-arvoa ja todistaa tyt-
töjen kyvykkyyttä ja omatoimisuutta. Tosin 
Kaarinan repliikki vetistelemättömistä yhteis-
koulun tytöistä olisi tulkittavissa myös niin, 
että yhteiskoulu sukupuolten tasa-arvoisen 
kasvatuksen lisäksi pyrkisi karsimaan tytöistä 
kielteisiksi nähtyjä, turhan feminiinisiä piir-
teitä, kuten itkemistä.

Eevan ja Hertan maailmassa koulu, läk-
syt, luokka ja opettajat ovat keskeisiä. Eeva-
sarjassa puhutaan Caligulasta, läksyihin me-
nevästä ajasta, vertaillaan suosikkiopettajia 
ja luokkatovereita. Oppimista, lahjakkuutta 
tai pitkäjänteisyyttä ei esitetä sukupuoleen 
kiinnittyvinä ominaisuuksina (vrt. Rosenqvist 
1915, 80–83; Jauhiainen 2014, 34–38). Kyse 
on yksilöistä, heidän lahjakkuusalueistaan ja 
motivaatioeroistaan: Hertta ei jaksa keskit-
tyä läksyihin, Eeva on pätevä oppilas, Marja 
vaivannäöstään huolimatta huono ja Harri 
Neva kuvataiteellisesti lahjakas. Ossi Anger ja 
Saara Turunen taas ovat luokan priimuksia. 
Ylioppilaskirjoitukset hoituvat niin luokan 
tytöiltä kuin pojiltakin.
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Suomalainen tyttökirjallisuus on laji-
historiansa alusta asti esitellyt lukijoilleen 
huomattavan monipuolisen ammattien ja 
haaveiden kavalkadin juristista laulajattareen. 
Kansainvälisessä tyttökirjallisuudessa tytöille 
tarjotaan vaihtoehdoksi lähinnä opettajan 
ammattia, kuten on esimerkiksi vain hiukan 
ennen Eeva-sarjaa alkaneessa L. M. Montgo-
meryn Anna-sarjassa (Anne of Green Gables, 
1908). Marckin teokset osallistuvat monin 
tavoin aikansa keskusteluun tyttöjen kou-
lutuskysymyksestä, johon sarjassa limittyvät 
pohdinta tulevaisuudesta ja ansiotyöstä. Vaik-
ka Suomessakin keskiluokan naimattoman 
naisen tyypillinen ammatti oli 1800-luvulta 
lähtien opettaja (Jallinoja 1983, 84), tyttöjen 
silmien edessä väikkyvät niin kirjailijan, toi-
mittajan, poliitikon, lähetyssaarnaajan kuin 
suomentajankin urat. Näihin keskusteluihin 
punotaan yhteiskunnallisia kannanottoja: kun 
Saara kertoo aikovansa politiikkaan, Hertta 
ehdottaa, ”etteivät mitkään hyväpalkkaiset 
virat saa olla miesten käsissä” (HE, 33). Tasa-
arvoisesti Saara kuitenkin toteaa, ettei hänellä 
”ole mitään miehiä vastaan” (HE, 33). Ero 
suomalaisen ja kansainvälisen tyttökirjallisuu-
den tytöille ja naisille esittämissä soveliaissa 
ammattivaihtoehdoissa selittynee erilaisella 
historiallis-yhteiskunnallisella kehityksellä, 
väestön määrällä, suomalaisen naisasialiikkeen 
aktiivisesti ajamalla tyttöjen koulutusasialla 
sekä keskiluokan naisten kodin ulkopuolisen 
työn kasvulla 1800-luvun jälkipuoliskolta 
alkaen (Jallinoja 1983, 32–42, 79–90; Ka-
tainen 2011).

Swan ja Marck ottavat teoksissaan kan-
taa aikansa polttavaan kysymykseen tyttö-
jen koulunkäynnistä ja yhteiskoulusta sekä 
vakiinnuttavat koulumiljöön suomalaiseen 
tyttökirjallisuuteen. 1910-luvun tyttökirjois-
sa tyttöjen ja poikien opiskelukyvykkyys ja 
-motivaatio osoitetaan yksilön ominaisuuk-
siksi, ei sukupuolen mukaan määräytyviksi 
piirteiksi. Lajille ominaisesti teokset pyrki-

vät luomaan myönteisiä kuvauksia tyttöjen 
koulunkäynnistä ja opiskelukyvystä (Reimer 
2000; Westin 1994b, 26–28) ja Suomen kon-
tekstissa nimenomaan yhteiskoulusta. Näin 
teokset kuvaavat aikansa yhteiskuntaa, sitou-
tuvat osaksi tyttökirjallisuuden kansainvälisiä 
teemoja ja jatkavat varhaisen suomalaisen 
tyttökirjallisuuden aloittamaa linjaa. Yhteis-
koulu- ja toverikuvauksen myötä 1910-luvun 
suomalainen tyttökirjallisuus korostaa myös 
monin tavoin sukupuolten välistä tasa-arvoa 
(ks. myös Lappalainen 2012, 219–220).

Tytöille ja naisille sopiva kirjallisuus on herät-
tänyt aina keskustelua (Lovell 1987, 9–10). 
Siksi tyttökirjallisuuden sisään on lajin alus-
ta asti sekä kansainvälisesti että kotimaisesti 
rakentunut keskustelu sopivan, kunnollisen 
kirjallisuuden ja viihderomaanien eroista 
(Lappalainen 2000, 309–312; Westin 1994b, 
16–22; Reimer 2000, 40–41). Saman jaon voi 
katsoa osittain rakentuneen tyttökirjallisuu-
dentutkimukseen, joka on määrittänyt soveli-
aan ja turhan romanttisen tyttökirjallisuuden 
välistä arvoa ja tarkastellut tyttökirjallisuuden 
arvostusta lastenkirjallisuuden kokonaisken-
tässä (esim. Reimer 2000, 42; Westin 1994b, 
28–29; Reynolds 1990, xvi–xx, 153).

Vaarallisimpana kirjallisuutena on pidetty 
populaaria romantiikkaa, joka tyttöjen luke-
mana herättää edelleen keskustelua (Guillard 
2011, 62–63). Romantiikan ajateltiin liet-
sovan tytössä haaveellisuutta, haihattelua ja 
vääriä luuloja tulevaisuudesta (ks. Männistö 
2003, 55–56). Niin 1800-luvulla julkaistu 
kansainvälinen kuin suomalainen tyttökir-
jallisuus suhtautuukin romanttiseen lukemis-
toon jyrkästi: se on tytölle pahasta.

Marck kuvaa teoksissaan poikkeuksellisen 
suvaitsevasti tyttöjen toistuvia keskustelu-
ja romanttisesta kirjallisuudesta.

6
 Viihdettä 
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ei esitetä vaarallisena, mutta sitä valotetaan 
parodisesti, samaan tapaan kuin tyttöjen nai-
sellisuuskäsityksiä. Piirre on tuttu kansainvä-
lisestä tyttökirjallisuudesta, jossa uusinnetaan 
ja kommentoidaan aiemman kaunokirjalli-
suuden traditioita sekä omalle ajalle tyypillisiä 
ideologioita (Foster & Simons 1995, 29–30). 
Marja-serkku esimerkiksi kirjoittaa romaania, 
jonka päähenkilöllä Fanny von Ilsenburgilla 
on ”ihanat mustat silmät, ja hän oli tumma-
verinen ja kalpea” (EL, 10). Eevan sisar Essi 
kommentoi erään lukemansa teoksen olevan 
”[H]irvittävän ikävä (...) sellainen missä on 
rakkautta”, ja toteaa, että kirjoissa on ”ää-
rettömän tavallista” yli viidentoista ikäisten 
puhua vain rakkaudesta ja kihlauksista (VEE, 
12). Myös Eevan pikkusisarusten Nissen ja 
Stiinan kautta romanttinen viihdekirjallisuus 
esitetään koomisena:

– Äiti on sanonut, ettet sinä saa lukea täysikasvuisia 
kirjoja, sanoi Nisse ankarasti.
– Minä katselin vain viimeistä sivua, sanoi Stiina 
nopeasti, ja sen minä ymmärsin. 
– Mitä sinä ymmärsit? kysyi Hertta ihastuneena. 
– Eedvard, sanoi hän kevyt värähdys äänessään, 
sanoi Stiina voitonvarmasti. (...)
– Se merkitsee, että he rakastavat toisiaan (...)
– Niinkö sinä luulet? kysyi Hertta epäröiden. Eikö 
siinä ollut mitään muuta heidän rakkaudestaan?
– Oli, että Eedvard laski käsivartensa hänen selkänsä 
ympärille, sanoi Stiina levottomasti.
– Silloin se kyllä oli rakkautta, rauhoitti Hertta. 
(HE, 11–12.)

Muutoin tarkastelemissani 1910-luvun teok-
sissa rakkaus on lähinnä sivujuonne, vaikka 
romanttiset juonenkäänteet ovat tyttökirjal-
lisuudessa yleisiä (Westin 1994a). Iriksen ja 
Kaarinan kehityskertomuksissa tytöt suhtau-
tuvat kaikkiin tuttuihinsa reilusti ja pitävät 
poikatovereistaan ”kuin olisivat he veljiäni” 
(KK, 129), joskaan apteekkarin Pentti ei saa 
silmiään irti Kaarinasta. 

Eeva-sarjassa romantiikka ja rakkaus 
esiintyvät paitsi parodisesti kuvattuina myös 

aikuisten sivuhenkilöiden romanssissa sekä 
tyttöjen keskusteluissa iloisen kepeästi. Ohi-
mennen keskusteluihin punoutuu kärjekkäitä 
kannanottoja, kuten Essin kommenttiin up-
seerin naimisesta: ”Kun ei voi kuulua sotavä-
keen niin pitää ainakin mennä naimisiin sen 
kanssa” (VEE, 121), ja Saaran toteamukseen 
”Minä en tahdo mennä naimisiin (...) minä 
tahdon saada aikaan jotakin” (VEE, 122). 
Eevan ja Hertan tarinoissa on tiettyjä ro-
manttisia juonteita, sillä jo ensimmäisessä 
teoksessa kuvataan Ossi Angerin pitävän eri-
tyisesti Eevasta ja Harri Nevan viihtyvän aina 
parhaiten Hertan seurassa. Sarjan viimeisessä 
osassa vihjataan mahdollisiin yhteisiin tule-
vaisuudenpolkuihin: Harri sanoo Hertalle 
”Minä ajattelin, että olisi mukavaa, jos sinä 
ja minä menisimme naimisiin toistemme 
kanssa” (HE, 120); Hertta kuitenkin vain 
nuhtelee Harria kosimisesta leivos suussa. 
Ossi puolestaan toteaa Eevalle, että ”Minus-
ta koko elämä tuntuu oikealta ja ihanalta, 
kun me olemme yhdessä, me – kaksi” (HE, 
122). Teokset noudattavatkin tyttökirjalli-
suudelle tyypillisiä linjoja, jossa päähenkilö 
joko jätetään tyttöikäiseksi tai hänet saate-
taan tulevaisuuden kynnykselle romanttisella 
vireellä. Suomalaiselle tyttökirjallisuudelle 
tämänkaltainen kehitysloppu on tyypillinen 
(Voipio 2014, 212).

1910-luvuilla julkaistuissa teoksissaan Anni 
Swan ja Mary Marck vakiinnuttavat suo-
malaiseen tyttökirjallisuuteen kansainväli-
sessä tyttökirjallisuudessa viljeltyjä tyttöhah-
moja ja kertomustyyppejä, kuten orpo- ja 
ihmeteemoja, koululaiskertomuksen sekä 
taiteellisesti lahjakkaita tyttöjä ja toimekkai-
ta villikkohahmoja. Teokset sekä peilaavat 
ja uusintavat aikansa ihanteita että jossain 
määrin myös kapinoivat niitä vastaan. Tar-
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kastelemani teosten voi katsoa osallistuneen 
aikansa keskusteluun tyttöjen koulunkäyn-
nistä ja vakiinnuttaneen koulumiljöön pysy-
väksi osaksi suomalaista tyttökirjallisuutta. 
Toisin kuin ajan opaskirjallisuus (Männistö 
2003, 33–99) tai 1920-luvun naistenlehdet 
(Vehkalahti 2000), 1910-luvun kotimainen 
tyttökirjallisuus esittää kuvan melko vapaasta 
ja itsenäisestä, toimeliaasta tyttöydestä. Se 
sallii tyttöjen kokeilla voimavarojaan oma-
aloitteisesti, olla leikkimielisiä, toisinaan 
romanttisesti haaveilevia, huolimattomia ja 
turhamaisiakin. Tyttöikä nähdäänkin tyttö-
kirjoissa yleensä vapaampana kuin aikuisuus 
(McLeod 2011, 206–210). Niin kuin Eeva 
15-vuotiaana asian ilmaisee: ”kun letti vielä 
riippuu niskassa niin sitä on vain pieni kou-
lutyttö, ja saa tehdä mitä tahtoo, mutta kun 
se kammataan nupulle, silloin kaikki on aivan 
toisin. Täytyy kävellä hitaasti ja nauraa hiljaa 
ja olla miellyttävä” (VEE, 10). Halutessaan 
voi löytää viitteitä myös kirjailijoiden toiveesta 
sallia tytöille vapaampi aikuisuus, sillä kuten 
Hertta sanoo: ”Ei mikään nuppu maailmassa 
voi pakottaa minua kävelemään hitaasti ja 
olemaan miellyttävä!” (VEE, 10).
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Sukupuolen ja kasvamisen kuvaukset  
1950–1960-lukujen kotimaisessa tyttökirjallisuudessa 
Myry Voipio

Hänestä tulisi nainen. Peruuttamattomasti. Hän ei olisi enää väli-
muoto. (Otava 1959, 44.)

Kasvaminen on vääjäämätöntä. Kukaan ei jää lapseksi eikä tytöksi loppu-
iäkseen. Näin ajattelee 14-vuotias Priska Varmala, Merja Otavan vuonna 
1959 ilmestyneen Priskan päähenkilö. Mutta millaiset ovat välimuotona 
olemisen vuodet? Mitä on olla ensin lapsi ja tyttö, sitten jotain, mikä ei 
ole enää lapsi mutta ei vielä aikuinen ja nainen? Juuri näitä kysymyksiä 
käsittelee tyttökirjallisuus. (Vrt. MacLeod 2011, 208.)

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija Boel Westin (1994a, 10) 
määrittelee tyttökirjan naisten kirjoittamaksi, tytöstä kertovaksi kehi-
tyskertomukseksi, joka on suunnattu tytöille. Määritelmä pätee pitkälti, 
mutta poikkeuksia on: Suomessa esimerkiksi Kaarlo Nuorvala, Jorma 
Kurvinen ja Jukka Parkkinen ovat kirjoittaneet tyttökirjoja. Tyttökirja 
sijoittuu usein koti- ja kouluympäristöön, on puitteiltaan realistinen ja 
kuvailee tyttöpäähenkilön kasvua. Erilaisina painotuksina ja alalajeina 
ilmenevät esimerkiksi romanssi ja satu. (Foster & Simons 1995, 4.) Ta-
rinoissa käsitellään valoisasti perhettä, kotia, ystävyyttä ja koulunkäyn-
tiä, usein myös orastavaa rakkautta. Tapahtumat asettuvat useimmiten 
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lineaarisiksi  episodeiksi, toisinaan tarina esitetään päähenkilön kirjoitta-
man päiväkirjan tai kirjeiden muodossa (Ørvig 1988, 43). Suomalainen 
tyttökirjallisuus on yleisesti noudatellut kansainvälistä linjaa (ks. Lappa-
lainen 1976, 84–87, 116–117, 146); rakenteeltaan ja teemoiltaan tyttökir-
jallisuuden perustyyppi on Suomessa pysynyt pitkälti samanlaisena lajin 
alusta asti. Vasta viimeisten kymmenen vuoden aikana julkaistu koti-
mainen tyttökirjallisuus on ollut kokeellisempaa (Voipio 2013, 131–132).

Tarkastelen artikkelissani neljää kotimaista 1950–1960-luvulla ilmes-
tynyttä tyttökirjaa ja niiden tapoja kuvata ja tuottaa sukupuolta, asenteita 
ja tytöille merkittävän elämänvaiheen kasvukuvauksia. Rauha S. Virtasen 
tyttökirjaklassikossa Seljan tytöt (1955), Anni Polvan kestosuosikissa Tiina 
(1956), Merja Otavan tyttöromaania modernisoivassa Priskassa (1959) ja 
Aila Meriluodon hienovaraisesti lajia uudistavassa teoksessa Meidän lin-
na (1968) nousevat temaattisesti esiin sukupuolierot, perheen merkitys 
sekä murrosikään ja -kauteen liittyvät kriisit. Nämä 1950–1960-luvun 
tyttökirjat heijastavat aikansa suomalaista yhteiskuntaa ja sitoutuvat eri 
keinoin tyttökirjallisuuden kansainväliseen kehitykseen ja historiaan. 
Artikkelini teoreettinen viitekehys muodostuu aiemman tyttökirjatutki-
muksen feministisestä tutkimusperinteestä sekä sosiologisesta ja yhteis-
kunnallisesta tyttö- ja nuorisotutkimuksesta.

Koska tyttökirjallisuus on alusta asti ollut didaktista, tyttölukijoita eri 
tavoin sekä opettamaan että viihdyttämään tarkoitettua kirjallisuutta, 
se on yhteiskunnallista ja poliittista (Westin 1994a, 12–13). Kirjallisuus 
kertoo aina myös aikansa arvoista ja normeista sekä siitä, mitä yhteis-
kunnassa tapahtuu (Watkins 1999, 30–31). Näin tyttökirjallisuuden 
esittämien kuvausten ja teemojen kautta on mahdollista tarkastella esi-
merkiksi yhteiskunnassa kulloinkin sukupuolille asetettuja normeja ja 
odotuksia elämän eri osa-alueilla (MacLeod 2011, 206–208).

Miesten ja naisten asioita

– Rita kulta, etkö näe miten innostuneita he ovat! Taivas varjel-
koon meitä naisia sekaantumasta miesten asioihin! (Virtanen 
1955, 170.) – Rea Selja, äitipuoli, 28 v.
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– Mies voittaa naisen kaikissa asioissa, puhu sinä mitä puhut! 
(Polva  1956, 51). – Juha, Tiinan ystävä, noin 10 v.

1950-luvulla Suomen yhteiskunnallinen tilanne oli muuttunut. Naisten 
ansiotyötä oli sodan aikana pidetty väliaikaisena, ja työpaikat oli tarkoi-
tus luovuttaa myöhemmin rintamalta palaaville miehille. Käytännössä 
näin tapahtui kuitenkin harvoin, koska sodan aikana yleistynyt naimi-
sissa olevien naisten ansiotyö säilyi yleisenä 1950-luvulle saakka; työssä 
käyvien naisten määrä jopa lisääntyi. (Jallinoja 1983, 120–121.) Suomelle 
langenneet sotakorvaukset työllistivät maata, teollistivat yhteiskuntaa ja 
pitivät työkykyisen väestön töissä – niin miehet kuin naisetkin (ks. esim. 
Kaukiainen 1981, 39–41; Jallinoja 1983, 120; vrt. Redmann 2011, 23–25). 
Vuoteen 1960 tultaessa kaupungeissa työssä käyvistä naisista jo 45 
prosenttia oli naimisissa, kun vielä vuonna 1945 luku oli 31 prosenttia. 
Perheellisten naisten työssäkäynti aiheutti kuitenkin kysymyksiä ja ris-
tiriitoja: miten käydä ansiotyössä ja vastata vallitsevaan naiskäsitykseen 
pienistä lapsista huolehtivana äitinä? (Jallinoja 1983, 120–121.) Tähän 
yhteiskunnalliseen kehykseen asettuvat 1950-luvun suomalaiset tyttö-
kirjasarjat, jotka sittemmin kohosivat kotimaisiksi tyttökirjaklassikoiksi.

1950-luvulla monet suomalaiset aikuistenkirjailijat debytoivat lasten- 
ja nuortenkirjailijoina (Lappalainen 1976, 183) ja lasten- ja nuortenkir-
jallisuuden asema oli vankistunut aiempaan verrattuna (Heikkilä-Halt-
tunen 2000, 20–23). Tuolloin sai alkunsa kaksi kotimaista menestyssar-
jaa. Esikoiskirjailija Rauha S. Virtanen julkaisi Selja-sarjan ensimmäisen 
osan Seljan tytöt vuonna 1955; viihdekirjailijana tunnettu Anni Polva en-
simmäisen Tiinan vuotta myöhemmin. Polva jatkoi sarjaa sittemmin 28 
itsenäisellä jatko-osalla, joiden aikana Tiina varttuu noin neljän vuoden 
verran. Sekä Virtasen että Polvan teokset edustavat tyttökirjallisuuden 
klassista linjaa. Virtasen Selja-sarjaa verrattiin aikalaismainonnassa L. M. 
Alcottin Little Womeniin (1868), kansainväliseen klassikkoon. Molemmat 
teokset ovat episodeittain eteneviä perhekertomuksia, joissa kuvataan 
neljän sisaruksen vaiheita. Tiinan esikuvaksi Polva itse on nimennyt 
Eleanor H. Porterin iki-iloisen, hyveellisen Pollyannan tyttökirjaklassi-
koista Pollyanna (1913) ja Pollyanna Grows Up (1915). (Heikkilä-Halttu-
nen 2000, 349, 356, 361.)
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Anni Polvan Tiina-sarjalle oli 1950-luvulla sosiaalinen tilaus: se ylläpi-
ti jo sodan aikana vakiintuneita perushyveitä avuliaisuutta, rehellisyyttä 
ja reiluutta. Lisäksi 8–12-vuotiaille sopivaa kirjallisuutta ei juuri ollut 
saatavilla. Tiina on rehti ja oikeamielinen, ihanne, joka on vaikuttanut 
monen suomalaisen tyttösukupolven käsityksiin kunnollisesta ja hy-
västä tytöstä. (Heikkilä-Halttunen 2000, 349–351.) Täydellinen Tiina ei 
sentään ole, ja äiti saakin ojentaa kymmenvuotiasta tytärtään erinäisistä 
sopimattomista käytöstavoista, kuten ahmimisesta, sillä ”[n]uoren tytön 
oli syötävä rauhallisesti ja sievästi” (Polva 1956, 24).

Nykynäkökulmasta Tiina (1956) on monin tavoin vanhanaikainen 
teos, jossa varsinkin sukupuolieron tuottaminen tuntuu paikoin räi-
keältä. Toki tyttökirjoissa on lajin mittaan tuotettu ja tuotetaan edelleen 
muitakin eroja, kuten luokka- ja yksilöeroja (vrt. Trites 2000, 3), mutta 
Tiinassa esiin tuntuvat nousevan nimenomaan asetelmat tyttö–poika, 
nainen–mies sekä näiden välinen eronteko. Sukupuolen käsitän olevan 
performatiivista ja koostuvan erilaisista konstruktioista, joissa jaotte-
lu eri sukupuoliin syntyy ja tuotetaan kulttuurisissa konteksteissa (ks. 
esim. Butler 2006, 24–25, 216). Eron tuottamisella tarkoitan tässä yh-
teydessä sitä, miten teksteissä kuvataan sukupuolen mukaista toimintaa 
ja sukupuolia, jotka luokittuvat naiseksi ja mieheksi (ks. esim. Rojola 
2005/1996; Rojola 2004). Tiinassa eroa tuotetaan jatkuvasti kerronnan 
eri tasoilla, dialogissa ja kuvauksessa. Paitsi lasten havainnot, keskus-
telut ja leikit, myös aikuisten puhe ja asenteet välittävät kuvaa perintei-
sistä, tarkasti erotelluista naisille ja miehille sopivista rooleista, käytös-
tavoista ja töistä. Tiinan äiti on kotona, virkamiesisä vastaa elatuksesta 
ja lapset käyvät koulua.

Kun Tiina teoksen alussa muuttaa uuteen kerrostaloon, pihan lap-
set ovat kokoontuneet katsomaan. ”Laskea nyt istuvillaan alas korkean 
kuorman päältä vaikka oli tyttö, se oli jotakin, se”, ajattelee Elvi (Polva 
1956, 6). Tiina tekee vaikutuksen käyttäytymällä sukupuoleen liitettyjen 
odotusten vastaisesti, mikä sinänsä noudattaa tyttökirjallisuuden perin-
teitä. Normeja vastustavat poikatytöt ja villikot ovat lajin piirissä olleet 
hyvin suosittuja hahmoja eri maissa ja eri aikakausina (Redmann 2011, 
14–15). Tiina asettuu sujuvasti toimekkaan joukon jatkoksi ja tuottaa 
normeja haastavaa tyttöyttä, mikä on yksi sarjan suosion salaisuuksista. 



pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia 197

Auta armias repeämiä Tiinan mekoissa ja tappelun jälkiä kasvoilla, ku-
ten Tiinan äiti huokaa:

– Siunatkoon sinun hamettasi, tyttö. Mitä sinä olet tehnyt? – – 
Oletko sinä heti ensimmäisenä päivänä ollut tappelemassa? Voi, 
varjelkoon sinun kanssasi! Millainen tyttö sinä oikein olet! Poika 
sinusta olisi pitänyt tulla. (Polva 1956, 20–21.)

Äidin puheessa tyttären käytös on maskuliiniseksi määrittynyttä, 
tytölle sukupuolen vuoksi epätyypillistä ja sopimatontakin. Koska 
sukupuolta ja sukupuolen mukaista käytöstä pidettiin Suomessa pitkään 
nuoria koskevissa tieteellisissä ja ammatillisissakin puheenvuoroissa 
biologisten erojen vuoksi luonnollisena, ei kulttuurissa tuotettuna 
konstruktiona (Aapola 1999, 101, 103), Tiinan äidin taivastelu ei liene 
poikkeuksellista. Ristiriitaisen tyttökuvan se kuitenkin luo.

Sukupuolieron tuottaminen on tekstissä suoraviivaista. Hiihtoretkellä 
lapset esimerkiksi puhuvat tytöille sopimattomasta ”miesten ladusta”, 
kun latu päättyy jyrkkään mäkeen (Polva 1956, 55). Toverukset ja rakkaat 
kilpakumppanit Tiina ja Juha pysyvät kumpikin tarmokkaasti oman mieli- 
piteensä takana. Tiina puolustaa yhä uudelleen tyttöjen kyvykkyyttä:

– Kyllä tytöt siihen pystyvät mihin pojatkin, ja enempäänkin. 
Tiina oli saanut puolustaa oikeuksiaan henkeen ja vereen asti veli-
poikaa vastaan, joka jokaisessa sopivassa tilanteessa tähdensi, että 
hän oli vain tyttö eikä sentakia kelvannut mihinkään, ei osannut 
mitään eikä uskaltanut mitään. Häneltä nousivat hiukset kiukusta 
pystyyn joka kerta kun joku uskalsi verrata tyttöjä poikiin ja epäillä 
heidän kykyjään. (Polva 1956, 15.)

”Mies voittaa naisen kaikissa asioissa, puhu sinä mitä puhut!”, julistaa 
puolestaan Juha (Polva 1956, 51).

1950-luvun työssä käyviä äitejä koskevan keskustelun ristiriita pyrit-
tiin ratkaisemaan ”maltillisella sukupuolirooli-ideologialla”, jota edusti 
esimerkiksi Väestöliitto ry. Sen toiminta oli ideologialtaan kaksijakois-
ta: yhtäältä korostettiin perheen merkitystä, toisaalta haluttiin helpottaa 
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työssä käyvien äitien mahdollisuutta sovittaa yhteen perhe- ja työelämä. 
(Jallinoja 1983, 121–122.) Tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuvat odo-
tukset ja normit toistavat samantapaista kaksijakoisuutta esimerkiksi 
1950–1960-luvun tyttöjen opaskirjoissa: ne luovat kuvan reippaasta ty-
töstä, joka hoitaa koulunsa ja valitsee ammattinsa mutta haaveilee avio-
liitosta ja perheestä (Männistö 2003, 212–215). 

Polvan Tiina tuottaa yhtä aikaa suoraviivaista sukupuolieroa ja samal-
la Tiinan henkilöhahmon kautta vastustaa sitä, ainakin tiettyyn pistee-
seen saakka. Jatkuvan toiston avulla Tiina luo kuvaa tyttöjen reippau-
desta ja kyvykkyydestä. Tiina auttaa aina pulaan joutuneita unohtaen 
itsensä, oli sitten kyseessä kiusattu koira (Polva 1956, 17–20), kissa 
(Polva 1956, 104–108) tai jäihin pudonnut lapsi: ”Takaisin kääntymi-
nen ei juolahtanut hänen mieleensäkään eikä ajatus, että jonkun toisen 
pitäisi hänen sijastaan pelastaa avannossa värjöttävä lapsi. Hän ei tullut 
edes huomanneeksi, että häntä itseään uhkasi vaara.” (Polva 1956, 82.) 
Tiina pyrkii kaikin keinoin osoittamaan tyttöjen kyvykkyyden, mutta 
kuulee toistuvasti sukupuolen vaikuttavan olennaisesti siihen, mihin 
kukin pystyy. Tämä kuvastanee 1950-luvun tytöille ja naisille tarjottua 
ristiriitaista ja kaksijakoista sukupuoliroolien mallinnusta ja maltillista 
sukupuolirooli-ideologiaa.

Tiinan normatiivista tyttöyttä vastustavan tyttöyden kohdalla on vielä 
huomattava, että pikkutyttöhahmojen on ollut sallittua leikkiä rajustikin, 
mutta murrosiän alkaessa tyttöjen on valmistauduttava naiseuteen (Mac-
Leod 2011, 208, 217–220). Kymmenvuotias Tiina, toisin kuin neitoikäiset 
tyttökirjasankarittaret, temmeltää vielä enimmäkseen vailla esimerkiksi 
ammattiin tai ulkonäköön liittyviä huolia. Sarjan edetessä tilanne muut-
tuu, mutta vain hiukan. Polva säilyttää hahmonsa pitkälti samana, ja vaik-
ka viimeisessä teoksessa Taitaa olla rakkautta, Tiina (1986) Tiina ja Juha 
jo suutelevat, Tiinan kasvutarina painottuu silti tyttövuosien kuvaukseen.

Hyveitä ja ohjeita

Toinen 1950-luvun kotimainen klassikkoaseman saavuttanut tyttökir-
jasarja on Rauha S. Virtasen Selja-sarja. Virtanen julkaisi Seljan tytöt 
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(1955) 24-vuotiaana, työssäkäyvänä perheenäitinä. Virtanen on kerto-
nut Selja-sarjan syntyneen unelmista ja ”vimmatusta halusta muodos-
taa perheen malli”. Taustaa kirjoihinsa hän sai kuuntelemalla nais-
valtaisella työpaikallaan muiden puheita, joista saattoi oppia ”porva-
rillisen elämänmuodon perusteet”. (Heikkilä-Halttunen 2000, 357.) 
Porvarillinen perhekeskeisyys muodostaakin Seljan tyttöjen ideologisen 
selkärangan, mikä samalla sitoo teoksen tyttökirjallisuuden keskiluok-
kaiseen jatkumoon. Laji kun on syntynyt 1800-luvulla tapahtuneen 
yhteiskuntarakenteen aiheuttamasta muutoksesta ja sen nostattamasta 
tarpeesta kasvattaa porvarisluokan teini-ikäisiä tyttäriä salonkikelpoi-
siksi rouviksi ja siveiksi äideiksi valtameren molemmin puolin (Westin 
1994a, 12–13; Redmann 2011, 14); romanssipainotteisten tyttökirjojen 
on nähty kasvattavan lukijoita sukupuolenmukaisiin rooleihin vielä 
1980-luvullakin (ks. Christian-Smith, 1993). Sarja on myös tyypillinen 
esimerkki kehityskertomukseksi sommitellusta tyttökirjasarjasta: eri-
ikäiset ja -luonteiset Kris, Margarita, Virva ja Dodo kehittyvät, kasva-
vat ja saavat uusia ulottuvuuksia sarjan mittaan (Heikkilä-Halttunen 
2000, 357). Jatkoa Virtanen kirjoitti 1950–1960-luvuilla kolmen kir-
jan verran. Lukijoiden pitkäaikainen toive toteutui, kun sarja täydentyi 
2000-luvulla yllättäen vielä kahdella, aiemmasta tyylistä ja tematiikasta 
poikkeavalla osalla.

Seljan tyttöjen erilaiset luonteet takaavat samastumisen mahdollisim-
man laajalle lukijakunnalle, joskin taiteelliset ominaisuudet painottuvat 
urahaaveissa (vrt. Heikkilä-Halttunen 2000, 357). Lukija voi löytää eni-
ten itseään muistuttavan hahmon sekä sen, jota toivoisi muistuttavansa. 
Synnynnäinen näyttelijä Kris on käytännöllinen ja järkevä, puoliksi mek-
sikolainen ottotytär Margarita temperamenttinen, ihailijoiden piirittämä 
tanssilahjakkuus, haaveellinen ja ujo Virva toisintaa tyttökirjallisuuden 
arkkityypin kirjoittavasta tytöstä (ks. esim. MacLeod 2011, 218) ja kat-
raan nuorin, Dodo, pitää hoivaamisesta ja kodinhoidosta. Hahmojoukon 
monipuolisuus ja eläväisyys onkin epäilemättä Selja-sarja suosion pe-
rustaa sen ohella, että teokset ovat erinomaisesti kirjoitettuja, tarpeeksi 
tapahtumallisia ja vauhdikkaita mutta kuitenkin sopivan syvällisiä ih-
missuhde- ja maailmanparannuspohdintoineen – sekä tietysti hiukka-
sen romanttisia.
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Eriasteinen didaktisuus on tyttökirjallisuudessa jatkuvasti läsnä, vaik-
ka onkin muuttanut muotoaan yhteiskunnallisten muutosten myötä 
(vrt. Sarland 1999, 39–40; Foster & Simons 1995, 4). Nuorille suunna-
tussa kirjallisuudessa käsitellään aina valtasuhteita, jotka ovat olemassa 
myös todellisuudessa: sitä, miten nuori oppii tasapainoilemaan ja neu-
vottelemaan yhteiskunnan, koulun, ystävien ja vanhempien asettamien 
odotusten sekä esimerkiksi luokkaan, rotuun ja sukupuoleen liittyvien 
normien välillä (Trites 2000, 3).1 Näin näen olevan myös suomalaisessa 
tyttökirjallisuudessa, jossa valta sitoutuu elämän, sosiaalisten suhteiden 
ja yhteiskunnan eri tasoille. Esimerkiksi arkisissa tilanteissa asenteet, 
normit ja odotukset sujahtavat tyttökirjoissa hyväntahtoisiksi tarkoitet-
tuihin keskusteluihin. Usein asenteet ja ohjeet välittyvät aikuiselta tytöl-
le tilanteessa, jossa tyttöä jollain tavalla oikaistaan virheestä, ohjataan tai 
neuvotaan. Normit, asenteet ja odotukset sitoutuvat osaksi arjen valta-
rakenteita (Foucault 2005/1975, 40–43).

”Oikeanlainen” aikuinen on tyttökirjoissa usein tytön ohjaaja ja opas-
taja (MacLeod 2011, 216). Vanhempien auktorisoimat arvot ja ihanteet 
näyttäytyvät tärkeinä kasvatuksellisina ohjenuorina Seljan tytöissä. 
Niin tyttöjen isä, kirjailija Rikhard Selja kuin varsinkin hänen uusi 
vaimonsa, sairaanhoitajan työstä kotirouvaksi jättäytynyt Rea, ohjaavat 
ja neuvovat tyttöjä heitä kulloinkin huolettavan asian suhteen. Riku 
pitää tyttäriään vielä lapsina, jotka Dodoa lukuun ottamatta vastustavat 
tätä määritelmää. Tyttöjen vaikutusmahdollisuudet rajautuvat tiukasti 
siihen, mitä isä pitää soveliaana. Esimerkiksi Krisin ja Margaritan unel-
ma työstä kesäteatterissa haihtuu perheenpään neuvottelemattomaan 
eihin.

Neuvot puolestaan ovat arjen valtaa, jolla luodaan representaatioita 
hyvästä ja kunnollisesta tyttöydestä. Ne ulottuvat konkreettisista ohjeis-
ta sydämenasioihin ja sisältävät kuin ohimennen sukupuoliin liittyviä 
yleistyksiä. Ulkonäköään murehtivaa 14-vuotiasta Virvaa lohdutetaan 
puhumalla henkilökohtaisesta hygieniasta ja 16-vuotiasta Margaritaa va-
listetaan diivamaisuuden ongelmista. Kuten tyttöjen oppaissa 1800-lu-
vun lopusta 1900-luvun puoliväliin (Männistö 2003, 187–188), tytön ja 
naisen luonnollisuus toistuu ihanteellisena Rean neuvoissa.



pikkutyttöjä, välimuotoja ja vastuunkantajia 201

– Sinun ei tarvitse ollenkaan surra ulkomuotoasi, sillä sinussa on 
paljon viehättäviä piirteitä, vaikka et olekaan kaunotar. Mutta tie-
däthän, mikä on monen melkeinpä ruman naisen salaisuus: on 
pidettävä itsensä puhtaana ja raikkaana, huolehdittava hampais-
taan ja kynsistään, niin kerta kaikkiaan oltava hyvin hoidettu ja 
luonnollinen.
– Mutta minulla on finnejäkin, jatkoi Virva onnettomana, ahmien 
kuitenkin Rean jokaisen sanan. (Virtanen 1955, 94.)

– Ole vain koruton, reipas ja reilu. Usko minua, pojat eivät inhoa 
mitään niin kuin teeskentelyä. Luonnollinen tyttö vetää aina pi-
temmän korren kuin teeskentelevä harakka. (Virtanen 1955, 170.)

Keskustelut käsittelevät asioita, joihin tyttöjen kasvatuksessa on tyttökir-
joissa usein puututtu: romanttiseen haihatteluun ja murrosiän kuohui-
hin (Younger 2009, 73; vrt. Lappalainen 2000a, 309–311). Kohtaukset 
kuvastavat myös tyttöjen erilaisia luonteita, sen hetkistä ulkonäköä sekä 
Rean esimerkin ja sanojen tärkeyttä. Hontelo, runoutta rakastava Virva 
tarkkailee ympäristöään haaveellisin silmin ja pelkää jäävänsä ikuisesti 
rumaksi, kun taas eksoottinen Margarita tietää hyvin olevansa suloinen ja 
on tottunut poikien katseisiin. Häntä Rea oikaiseekin turhan varhaisesta 
romantiikan kaipuusta, joka on omaksuttu ”rakkausromaaneista ja ame-
rikkalaisista elokuvista” (Virtanen 1955, 171). Käsitys vastaa kansainvälises-
sä ja kotimaisessa keskustelussa usein esiin tuotuja näkemyksiä. Aihetta 
ovat tarkastelleet niin Jane Austen, L. M. Alcott kuin Suomessa varhainen 
tyttökirjailija Toini Topelius (vrt. Lappalainen 2000a, 309–311). Sävyltään 
didaktisissa, porvarillisissa tyttökirjoissa romaanien lukemisen on näh-
ty täyttävän tytön mielen liiallisilla romanttisilla odotuksilla (Wilkeding 
1990, 230). Myös opaskirjoissa romanttista haaveilua on pidetty vaaral-
lisena, ja tyttöjä on peloteltu, varoiteltu ja valistettu moninaisin keinoin 
(Männistö 2003, 54–55, 139–146, 184–185; Aapola 1999, 199). Ilmiö ei ole 
vain suomalainen – esimerkiksi kansainvälistä tyttökirjallisuutta ja tyttö-
jen oppaita tutkinut Mary Ørvig (1973; 1988, 31–38) on todennut saman. 
Haaveilun on pelätty herättävän tytön uinuvan seksuaalisuuden turhan 
varhain (Koivunen 1992, 199; vrt. Männistö 2003, 54–55, 139–146). Rean-
kin huoli kiertynee juuri vaietun seksuaalisuuden ympärille.
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Romantiikka, rakkaus ja suhteet ovat siis Seljan tytöissä arka alue. 
Vaikka ihastumisia ruoditaan, vasta jatko-osissa suhteista tulee vaka-
vampia. Silloinkin kuvaus on 1950-luvun tyttökirjalle ominaiseen tapaan 
häveliästä (vrt. Outinen 1992, 49–50). Seksuaalisuudesta vaietaan, se on 
tiukasti sidoksissa avioliittoon ja jotain, mikä tytön kohdalla voi alkaa 
vasta tulevaisuudessa, oman perheen perustamisen jälkeen (Outinen 
1992, 49–50). Piirre on jälleen linjassa tyttökirjallisuuden kansainvä-
lisen kehityksen kanssa, sillä tyttö- ja nuortenkirjojen romanssit olivat 
viattomia läpi 1940–1950-lukujen ja pitkälti seuraavan vuosikymmenen 
loppupuolelle (Younger 2009, xv). Suudelma oli eroottisinta, mitä saat-
toi tapahtua (Outinen 1992, 49–50). Sama häveliäs suhtautuminen nä-
kyy tytöille suunnatuissa oppaissa, joissa tyttöjen seksuaalisuus nähdään 
vääjäämättömästi avioliittoon sitoutuneena (Männistö 2003, 225–226).

Seljan tytöt (1955) tuntuu Anni Polvan Tiinan (1956) tapaan kuvasta-
van ainakin osin 1950-luvulle ominaisia ajatusmalleja. Seljan perheen 
elämä idyllisellä Leppäkertunkujalla on pienistä ongelmista huolimatta 
kuvattu auvoiseksi, isän auktoriteetti on suuri ja teini-ikäisten tyttärien 
suhtautuminen vastakkaiseen sukupuoleen romanttisine haaveineen 
yhä turvallisen viaton. On huomattava, että 1950-luvun kotimaiset tyt-
tökirjaklassikot eivät kuvauksissaan määritä vain tyttöjä. Teokset tuotta-
vat yhtä lailla vankan maskuliinisia, oikeita tapoja olla kunnon poika ja 
rehti mies, mikä näkyy esimerkiksi Seljan tyttöjen isän, Rikhard Seljan, 
kuvauksessa ja luonnehdinnassa.

Hän oli juuri siinä ja sillä hetkellä

Hänpä Priska, alias Piia, eläisi omaa yksityistä elämäänsä. Hän oli 
Priska ja Priska oli kerran – vain yhden ainokaisen kerran nelitois-
tavuotias. (Otava 1959, 55.) – Priska, 14 v.

Hän oli jollakin tavoin irronnut, aivan puhdas ja avoin jotakin varten, 
omaa elämäänsä varten – –. (Meriluoto 1968, 266.) – Ninna, 18 v.

Tyttökirjallisuuden juurien katsotaan olevan naisten (viihteellisessä) ro-
maanitraditiossa, nuortenkirjallisuudessa ja tyttöjen kasvatus- ja käytös- 
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oppaissa (Lappalainen 1976, 40; Ørvig 1988, 15–16, 31; Westin 1994a, 
11–12). Taustalla vaikuttavat myös kehitys- ja taiteilijaromaanit (Foster & 
Simons 1995, 4–5, 30; Pratt & White 1981, 12–16). Eri vuosikymmenillä 
ovat painottuneet erilaiset tyttökirjatyypit ja teemat, jotka ovat osittain 
kulttuurisidonnaisia (Redmann 2011, 14). Tyttökirjan kehityskulkuja 
voisikin hahmottaa lajin juurista versovina kolmena erillisenä lanka-
na, joista yksi edustaa lajityypillistä tyttökirjaa, toinen romanttista nais-
tenviihdettä ja kolmas nuortenkirjallisuutta. Koko tyttökirjallisuuden 
kehityksen ajan nämä langat kulkevat vierekkäin, mutta joillain vuosi-
kymmenillä ne limittyvät tai muodostavat erilaisia solmuja, jolloin lajit 
risteävät.

Yksi tällainen solmu suomalaisessa tyttökirjallisuudessa ilmenee 
1950–1960-luvun taitteessa ja sitä seuraavilla kahdella vuosikymmenel-
lä. Vuonna 1959 ilmestynyt Merja Otavan esikoisteos Priska, Anni Swan 
-muistokilpailuvoittaja, uudisti kerrontaa ja nuorten kuvausta (Heikki-
lä-Halttunen 2000, 387, 391) ja lähensi tyttö- ja nuortenkirjallisuutta. 
1960-luvulla ja varsinkin ongelmarealistisella 1970-luvulla näitä kahta 
lajia on vaikea erottaa toisistaan (vrt. Lappalainen 1976, 196), lukuun 
ottamatta Tiina-sarjan jatko-osia, Seljan tyttöjen jatko-osia, muutamia 
yksittäisiä teoksia ja tyttölukijoille suunnattuja julkaisusarjoja, kuten 
WSOY:n Vihreää Kirjastoa. Tyttökirjan ja nuortenkirja välinen raja on-
kin määrittelykysymys, jossa määrittäjiksi voidaan ottaa niin tekijä, luki-
ja, sisältö kuin muoto. Kun muistetaan Boel Westinin (1994a, 10) mää-
ritelmä naisten tytöille kirjoittamista tyttöjen kehityskertomuksista, on 
paikoin keinotekoista erottaa toisistaan varsinkin tyttökirja ja nuorten-
kirja, jossa on tyttöpäähenkilö. Mikäli lajit halutaan erotella, rajanvetoon 
voi käyttää sävyä: Tyttökirjoissa voi tapahtua rankkoja asioita sodasta 
raiskaukseen, mutta sävy on kaikesta huolimatta valoisa. Ongelmarea-
listisessa nuortenkirjallisuudessa näin ei välttämättä ole. Esimerkiksi 
Britta-Lisa Joutsenen vaihto-oppilas-teemaiset teokset Maija lähti Kali-
forniaan (1963) ja Taivas, mikä sisar! (1969) sekä Vihreässä kirjastossa 
julkaistut Hertta Tiitan Avoimien ovien talo (1965) ja Sisko Latvuksen 
Saviminä (1965) edustavat 1960-luvun tyttökirjoiksi määrittyviä teoksia 
(vrt. Lappalainen 1976, 184, 186, 190). Hellevi Salmisen Baby (1962) 
taas voi näyttäytyä yhtä lailla tyttö- kuin nuortenkirjana. Niin kritiikissä, 
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tutkimuksessa kuin yleisessä keskustelussa tyttö- ja nuortenkirjaan liit-
tyvä termistö on monimuotoinen. Vuosien mittaan on puhuttu tyttökir-
jasta, nuortenkirjasta, tyttöromaanista, nuortenromaanista, teiniromaa-
nista ja nuorten aikuisten kirjallisuudesta (termistön käytöstä ks. esim. 
Lappalainen 1976, 40–41, 91–93).

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkija Päivi Heikkilä-Halttusen 
(2000, 390) mukaan Merja Otavan Priskassa kuvattiin suomalaista 
1950-luvun oppikoulunuorisoa ensimmäistä kertaa heidän oman kie-
lensä ja kokemusmaailmansa kautta. Teosta kuitenkin edelsi 1950-luvun 
kuluessa kehittynyt, murrosikäisten tyttöjen ”vaativaan lukemisen tar-
peeseen” vastannut tyttöromaani, joita edustavat esimerkiksi Kirsti He-
poraudan Koulukodin tyttö (1952) ja Eila Pennasen Tunnussana ystävyys 
(1956)(Lappalainen 1976, 186). Priska enteili 1960-luvun nuorisoku-
vauksen murrosta ja toimi suunnannäyttäjänä kielellisesti ja tyylillisesti 
(Heikkilä-Halttunen 2000, 390), minkä vuoksi se asettuukin ennemmin 
1960-luvun kuin 1950-luvun suomalaisen tyttökirjallisuuden edustajak-
si. Tarkastelen Priskaa tästä ajatuksesta ja lähtökohdasta.

Priskassa käytetään vahvaa näkökulmakerrontaa, joka etenee teoksen 
henkilöiden ajatuskulkujen ja tajunnanvirran myötä. Kerrontateknisesti 
se poikkeaa tyttökirjan perinteestä, sillä tapahtumat ja juonenkäänteet 
hyppivät, liukuvat ja ajelehtivat ajatusten myötä (vrt. Lappalainen 1976, 
187). Vaikka tapahtumat kerrotaan pääosin Priskan näkökulmasta, pai-
koin pääsee ääneen joukko Priskan luokkatovereita, tyttöjä ja poikia, 
joista jokaisella on omat murheensa. Tematiikaltaan teos on yhtenäinen 
näkökulmavaihdoksista huolimatta, sillä Priska käsittelee murrosikäis-
ten elämää, ajatuksia ja tulevaisuudentoiveita.

Priskan ajatukset tiivistävät epävarmuuden tunteet, identiteetin raken-
tamisen sekä oman minän ja suunnan löytämisen, jotka usein liitetään 
murrosikään niin todellisuudessa (Aapola 1999, 13) kuin nuortenkirjal-
lisuudessa (Younger 2009, 131). Priskan kerronnallisten keinojen avulla 
onnistutaan kuvaamaan teini-ikäisen tytön mielessä ja sielussa tapahtu-
via muutoksia syväluotaavasti, koska painopiste on nimenomaan kuvauk-
sessa, ei esimerkiksi juonellisissa tapahtumissa, jotka lähinnä kehystä-
vät kertomusta. Priska kokee tasapainoilevansa lapsuuden ja aikuisuu-
den välissä, alueella, jossa hän on välimuoto (vrt. Lappalainen 1976, 18). 
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Välimuodolta odotetaan yhtä aikaa paljon ja vähän: tulevaisuuden kan-
nalta viisaita valintoja samalla, kun epäillään nuoren kykyä tehdä järke-
viä päätöksiä edes arkipäiväisissä asioissa. Priskasta onkin esimerkiksi 
turvallista väittää aikovansa hammaslääkäriksi, koska vastaus miellyttää 
aikuisia (Otava 1959, 35). Priska on ajassaan kiinni: hoiva-alat ja lääkärin 
ammatti lukeutuivat teoksen julkaisuaikaan Suomessa tytöille suositel-
tuihin koulutusvaihtoehtoihin (Männistö 2003, 207–208).

Teoksen kerronnalliset keinot poikkeavat tyttökirjallisuuden totunnai-
sista kaavoista, mutta teemat ovat samat. Priska käsittelee perhe-, ihmis- 
ja ystävyyssuhteita, tulevaisuudentoiveita, koulua, ammattia, seurustelua 
ja ihastumisia. Muutosvaiheen keskellä pienistä asioista tulee suuria 
Priskalle, joka valittaa ruokapöydässä elämän olevan ainaisesti samaa 
kastiketta ja koulukäyntiä (Otava 1959, 57). Murrosiän yhteydessä esiin 
nousevaa kysymystä seksuaalisen kiinnostuksen heräämisestä käsiteltiin 
niin tieteellisissä kuin julkisissa teksteissä (ks. esim. Aapola 1999, 102–
107, 188–192; Männistö 2003, 220–222). Aiemman tyttökirjallisuuden 
tapaan seksuaalisuus on edelleen viatonta myös Priskassa. Tämä ei silti 
vähennä tunteen tuskallisuutta, kun Priska huomaa ihailemansa Kain 
välittävän sittenkin Nukesta, ei Priskasta (Otava 1959, 85). Viattomuus 
näkyy siinäkin, ettei Priska aivan ymmärrä, mitä ihana Jyri-serkku tar-
koittaa sanoessaan ”Kasva nopeasti, koipeliini” (Otava 1959, 135). 

Intiimimmän katseen Priska suuntaa tytön murrosiän fyysiseen kehi-
tykseen ja ulkonäkörepresentaatioihin. Erityisesti naisia tarkkailevan 
nykykulttuurin luomat ulkonäköpaineet ovat havaittavissa 1900-luvun 
alusta asti (Harjunen 2006, 183–185). Ne ovat läsnä niin ulko- kuin koti-
maisessa tyttökirjallisuudessa jo yli viisikymmentä vuotta sitten, ja aiem-
minkin. Arvioiva ja arvottava katse kohdistuu tytön vartaloon, varsinkin 
painoon ja ”naisellisuuteen”. (Younger 2009, 1–2. Vrt. Männistö 2003, 
89–93, 159, 193–194.) Kymmenkesäiset Anni Polvan Tiina tai Rauha S. 
Virtasen Dodo Selja eivät tällaista vielä sure, mutta jo 14-vuotiasta Virvaa 
finnit ja hontelot jalat huolettavat. Fyysinen kehitys askarruttaa myös 
Priskaa, jolle oma muuttuva vartalo on outo ja vieras. On esimerkiksi 
omituista, kun on rinnat (Otava 1959, 44). Priska tarkkailee ja erittelee 
niin omaa kuin luokkakavereidensa vartaloa toiseen tapaan kuin tytöt 
aiemmin. Liikuntatunnin jälkeen katse kiertää pukuhuoneessa:
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Juulia oli oikeastaan edukseen ilman vaatteita, alasti. Niin ei voinut 
sanoa kaikista. Molla-raukka esimerkiksi oli läski. Kun hän juoksi, 
hytisi koko hänen muhkea vartalonsa. – – Priskaa vähän hävetti 
raukoitella mielessään Mollaa. Mutta Molla o l i paksu. Tuskin 
Molla edes itse sitä huomasi – onneksi … ajatteli Priska. Mutta 
Nukke oli kaunis ilman vaatteita. Hillevi oli liian laiha. Hän oli 
lauta. (Otava 1959, 23.)

Tyttöjen opaskirjoja tutkinut Tiina Männistö (2003, 185–195) puhuu 
ihannevartaloa tuottavasta ruumisprojektista: Priskan julkaisuajan op-
paissa tytön oletetaan jo ehkä huomanneen itsensä ”eri lailla kuin ennen” 
ja häntä kehotetaan tarkkailemaan ulkonäköään, erityisesti painoaan. 
Teoksen ulkonäkökuvauksen voikin katsoa osallistuvan ruumisprojektiin 
ja tuottavan uusia representaatioita, joita voisi nimittää arvotetuiksi tyttö-
ruumiiksi. Ulkonäköön liittyvät kysymykset limittyvät teoksessa Priskan 
ajatusten kautta laajemmin identiteetin ja itsen määrittelyyn liittyviin val-
tasuhteisiin suhteessa esimerkiksi perheeseen, ystäviin ja vastakkaiseen 
sukupuoleen (vrt. Foucault 2005/1975, 42–43; Trites 2000, 3).

Kuten Seljan tytöissä (1955), myös Priskassa sivutaan soveliasta luke-
mista ja kirjoittamista (Younger 2009, 73). Otava sitoo päähenkilönsä 
osaksi kirjoittavien tyttöjen ja naisten historiaa ja kirjallisuushistoriaa 
sekä luotaa nelitoistavuotiaan tuntemuksia siitä ihmeellisestä maailmas-
ta, jossa aikaihmiset jo elävät mutta jonka hän saavuttaa vasta tulevai-
suudessa:

Paheksuttavaa oli se, mikä kuitenkin oli tärkeintä: yökirjoittaminen 
ja romaanien lukeminen. Niissä oli elämää. (Otava 1959, 55.)

Hän haluaisi kirjoittaa kuin Charlotte Brontë. Charlotten oli täy-
tynyt elää ihmeellistä elämää. Hänhän oli kokenut vaikka mitä! 
Priskakin halusi kokea kaiken. – Kaiken! (Otava 1959, 124.)

Priskan alaotsikko on ”Kesästä kesään”. Vuosi Priskan elämässä on kiih-
keä ja kuohuva, mutta vain Priskan mielessä. Teos kuvaa tiiviisti epävar-
maa olotilaa kriisivuoden aikana: tarinat eivät kirjoitu paperille, kaikkien 
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muiden elämä on jännittävämpää, vain Priska on yksin ja erilainen – 
joskin erilaisuuden kokemukset ovat olleet tyttökirjojen päähenkilöille 
tyypillisiä tuntemuksia aina. Toisaalta mikään ei kutkuta niin kuin edes-
sä olevien luokkajuhlien ja tyhjän paperin sisältämät mahdollisuudet tai 
hiuksia pyöräillessä tuivertava tuuli. Nämä tuntemukset vastaavat pit-
kälti murrosikään liitettyä vuoristoratamaista olotilaa (Aapola 1999, 13, 
105). Teoksessaan Suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus Irja Lappa-
lainen (1976, 187) kuvaa Priskan rakentavan ”’peläten ja toivoen’ epävar-
maa minuuttaan”. Vuoden kuluessa Priska pääsee hiljalleen yli omista 
epävarmuuksistaan, tottuu ajatukseen kasvamisesta ja sen aikanaan 
mukanaan tuomista muutoksista.

”Kyllä lapsi kasvaa…” niinhän Marke oli sanonut. Ja Jyri itse sanoi: 
”Kasva nopeasti!” Aivan vakavissaan. Tottakai hän kasvaisi. Päivä 
päivältä hänestä tulisi yhä enemmän nainen. Mutta kiirettä hän ei 
tulisi pitämään. (Otava 1959, 137.)

Kokonaisuutena Priskan kuvaus ja tuntemukset vaikuttavat olevan lin-
jassa 1960-luvun muorrosikäkäsityksen kanssa. Aikalaistutkimus näki 
murrosiän hallitsemattomana tunteiden ja hormonien myrskynä, jolloin 
murrosikä määrittyi normatiivisesti ongelmalliseksi ikävaiheeksi (Aapo-
la 1999, 103–104). Sama näkemys toistuu jälleen myös tyttöjen opaskir-
joissa: murrosikä on tytölle vaarallista ja vaikeaa aikaa (Männistö 2003, 
178–179, 182–183). Priskan sanallistamaa murrosikä- ja kasvuvaiheen 
välimuotona olemista voi kuvailla esimerkiksi tytölle mahdollisena tila-
na, jonka hän voi ottaa haltuun onnistuessaan neuvottelemaan uudesta 
asemastaan. Näin tulkitsen Priskankin tekevän.

Aikalaiskriitikoiden ja -lukijoiden arvostama ja rakastama Priska jäi 
sittemmin oman aikansa suosikiksi. Huolimatta kielellisistä ansiois-
taan ja tyttökuvauksen ja -kirjan uudistamisesta teos ei saavuttanut sa-
manlaista klassikkoasemaa kuin Virtasen Selja- tai Polvan Tiina-sarja. 
(Heikkilä-Halttunen 2000, 390–391.) Vaikka toisaalta juuri modernius 
on yhä teoksen valtti, tottumattomalle lukijalle Priska voi tyylinsä, ker-
ronnallisen rakenteensa ja näennäisen tapahtumattomuutensa vuok-
si olla vaikeatajuinen luettava. Suomalaisen nykytyttökirjallisuuden 
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 radikaaleimpiin rajojen liikuttajiin Priska on vaikuttanut paljonkin. Se 
on esimerkiksi yksi Vilja-Tuulia Huotarisen teoksen valoa valoa valoa 
(2011) esikuvista (ks. esim. Huotarinen 2012).

Uutta ja vanhaa

1960-luvulla käynnistynyt yleinen liberalisoituminen, opiskelijaradika-
lismi ja identiteettivetoiset tasa-arvopyrkimykset saivat jonkin verran 
jalansijaa myös Suomessa (Jallinoja 1983, 129–135). Murros ei jäänyt 
vaikuttamatta nuortenkirjallisuuteen, jossa alettiin luodata aiemmin 
vähälle kuvaukselle jääneitä aiheita. Varsinkin uudet kirjailijat käsit-
telivät päähenkilön kasvukipuja, hapuilevaa identiteetin etsintää sekä 
ristiriitaista suhdetta kouluun, kotiin ja vastakkaiseen sukupuoleen. 
Yhteiskunnallisista asioista ja ongelmista tarkasteltiin esimerkiksi 
työttömyyttä, perheväkivaltaa ja nuorten huumeidenkäyttöä. (Lappa-
lainen 1976, 190–199.) Lasten- ja nuortenkirjallisuuden katsotaan läpi 
historiansa limittyneen koulutuksellisiin näkökohtiin (Sarland 1999, 
44), ja tyttökirjallisuus on käsitellyt paljon tyttöjen opiskelu- ja am-
mattimahdollisuuksia (Westin 1994a, 12). Suomalaisissa tyttökirjoissa 
koulutus ja ammatinvalinta tuntuvat myötäilevän aikansa suhtautumis-
ta. Esimerkiksi varhaisimmat romaanit toistavat ajan naisasialiikkeen 
emansipatorisia käsityksiä (Lappalainen 2000b, 153). 1950–1960-lu-
vulle tultaessa tyttöjen kouluttautumisen voi nähdä siinä määrin va-
kiintuneen kirjojen perusainesosaksi (vrt. Männistö 2003, 212–213), 
että fokus tyttökirjoissa saattoi kohdistua muihin asioihin. Esimerkiksi 
syvempi kehitys-, kasvu- ja identiteettikuvaus nousevat esiin, kuten jo 
Merja Otavan Priska (1959) osoitti.

Siinä, missä Merja Otavan Priska (1959) enteilee suomalaisen tyttö-
kirjallisuuden tyylillistä ja temaattista murrosta ja asettuu uuden linjan 
suunnannäyttäjäksi ja jo pikemmin 1960-luvun suomalaisen tyttökir-
jallisuuden osaksi, Aila Meriluodon Meidän linna (1968) edustaa vuosi-
kymmenen myöhäisempää tyttökirjallisuutta. Abelskiöldin orvoiksi jää-
neet sisarukset muuttavat Suomesta Ruotsiin sukuperintönä kulkevan 
Ekerupin linnan tiluksille, sillä perheen vanhin poika, 16-vuotias Mikael, 
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lyhyemmin Miki, on perimysjärjestyksessä suvun seuraava paroni. Tällä 
hiukan epäuskottavalla juonteella Meriluoto varioi tyttökirjallisuuden 
romanttista linjaa ja esimerkiksi usein esiintyvää orpo-tematiikkaa (ks. 
Foster & Simons 1995, 4) sekä perhekertomusta. Kerronnallisesti teos 
koostuu lajille tyypillisesti episodiluvuista, mutta mukaan limittyy tajun-
nanvirtaa. 1960-luvulla ilmestyneiden yksittäisten suomalaisten tyttö-
kirjojen joukossa Meidän linna on teos, joka paitsi sitoutuu lajityyppiin 
myös uudistaa sitä hienovaraisesti ja nivoo juoneen sekä iättömiä että 
kirjoitusajankohdalle tyypillisiä teemoja. Vuosikymmenen polttavia tee-
moja käsitellään sivuamalla ajankohtaisia, globaaleja aiheita, ongelmia 
ja ilmiöitä, kuten The Beatlesia, Twiggyä, naistenlehtien greippi-dieet-
tejä, huumeita, nälänhätää ja Vietnamin sotaa.

Meidän linnan päähenkilö on juuri täysi-ikäistynyt Ninna, jonka 
suunnitelma yliopisto-opinnoista kariutuu, kun hän ottaa vastuun nuo-
remmista sisaruksistaan: kaksosista Mikistä ja Popsanista, hiljaisesta 
Jani-veljestä ja höpsöttelevästä pikku Soso-siskosta. Isoäiti Henriette on 
virallisesti vastuussa, mutta Ninna kokee olevansa se, jonka tulee pitää 
sisaruksista huolta. Peilattuna tyttökirjallisuuden historiaan (Westin 
1994a) ja jatkuvasti ylläpidettyyn näkemykseen tytölle luontaisesta hoi-
vaavuudesta (ks. esim. Aapola 1999, 103) Ninnan altruistinen vastuu-
ajattelu ei sinänsä ole ihme.

Kasvun tematiikka on esillä läpi teoksen, ja kuten Ninna toteaa, van-
hempien kuoleman jälkeen ”[h]e olivat kasvaneet kaikki, jollakin tavoin” 
(Meriluoto 1968, 10). Ninna itse on ohittanut varsinaisen murrosiän, 
mutta miettii jatkuvasti muiden hyvinvointia. Hän on huolissaan sii-
tä, miten esimerkiksi Popsan kykenee käsittelemään sekä myrskyisää 
teini-ikää (ks. Aapola 1999, 13), uutta kotipaikkaa että perhetilannetta: 
”Kummallista ajatella että Miki ja Popsan olivat kaksoset. Mutta ehkä 
ero johtui siitä että Miki oli löytänyt itsensä ja Popsan ei. Löytänyt – voi-
ko ihminen kuudessatoista vuodessa ’löytää itsensä’? Oliko Ninna itse 
päässyt selville vesille edes kahdeksassatoista?” (Meriluoto 1968, 35.) 
Ekerupin linnan kunnostus näyttäytyy tietyllä tapaa Ninnan ja muun 
katraan kehityksen symbolina: samalla kun linna hiljalleen siistiytyy 
ja saavuttaa huone huoneelta jotain entisestä loistostaan, perhe tottuu 
 uuteen elämäntilanteeseen.
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Nuoriso- ja jengikuvaus, yhteiskunnallisuus ja erilaiset pinnalle pyrki-
vät ongelmat olivat aistittavissa jo Merja Otavan Priskassa (1959), mutta 
Meriluodon teoksessa ne saavat astetta vankemman aseman. Eniten ai-
hetta luodataan Mikin, Popsanin ja jengin sekä ajankohtaisten tapahtu-
mien ja niihin sitoutuvien ideologioiden kautta. Popsanin mielestä esi-
merkiksi ”Vietnam ja maailmannälkä ja kehitysmaat ovat ihan läheisiä, 
kouriintuntuvia asioita, tässä ja nyt” (Meriluoto 1968, 202). Meriluoto 
avaakin Meidän linnan asetelmalla ja tematiikalla suomalaista tyttö-
kirjallisuutta globaalimpaan suuntaan. Jengin yhteydessä käsitellään 
lisäksi nuorison päihteidenkäyttöä, joka kuuluu aiempiin tabuaiheisiin 
(Lappalainen 1976, 191–192). Huumeista varoiteltiin myös 1960-luvun 
opaskirjoissa, joissa ne edustivat uutta vaaraa tytöille (Männistö 2003, 
217–219). ”We shall overcomia” laulavan jengin hulttiojäsenet saatta-
vat toisinaan juoda keskikaljan mutta ovat huolissaan maailman tilasta. 
Ninna toteaakin helpottuneena, etteivät he sentään ole ”mitään dulla-
sakkia” (Meriluoto 1968, 254–255). Popsanin kriisi muistuttaa monin 
tavoin Hellevi Salmisen Babyn (1962) Marjatan murrosvuotta. Koulu 
ei suju, kotona ei viihdy, äänilevyt kiinnostavat, suhde kasvattajiin on 
vaikea ja kapinallinen.

Meidän linna (1968) hyödyntää tyttökirjallisuuden perinteitä ja mo-
dernisoi niitä hienovaraisesti myös henkilöhahmojen kautta. Tyttökir-
jallisuudessa on lajin synnystä lähtien ollut erilaisia rakastajatyyppejä, 
joista vanhemman ja viisaan mentorin isällinen hahmo on tuttu esi-
merkiksi L. M. Alcottin Little Womenista (1868) ja Jean Websterin Daddy-
Long-Legsistä (1912). Mentori – holhooja, opettaja tai ystävä – voi olla 
mies tai nainen, mutta mikäli hän on mies, hänestä tulee usein opet-
taja-rakastaja, joka ohjaa ja kasvattaa tyttöä hyvään naiseuteen. (Westin 
1994b, 30.) Mentorihahmo on arkkityyppinen rakastaja (mts. 30), jota 
kotimaisessakin tyttökirjallisuudessa esiintyy edelleen (Voipio 2013, 
128–129). Esimerkiksi Leena Leskisen Huhtikuun puutarhassa (2003) 18 
vuotta täyttävällä Emilialla on suhde ranskanopettajansa kanssa. Meidän 
linnassa mentorihahmo on Ninnan ja muiden lasten kanssa ystävystyvä 
professori Hjelm, jonka lapset ristivät Sunnuntaiksi.

Ninnan ja Sunnuntain suhteessa on pinnan alla mentoritematiikkaa, 
kun vanhempi, tieteelle omistautunut poikamies kohtaa älykkään ja 
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hieman yksinäisen nuoren naisen. Juonne kulkee läpi teoksen muiden 
tapahtumien ohessa ja limittyy Ninnan aikuistumiseen.

Sunnuntai kääntyi ja hymyili. Siinä oli sitten eriskummallisen nä-
köinen otus, Ninna totesi taas. Kaiken järjen mukaan hänen olisi 
pitänyt vaikuttaa hullunkuriselta – –. Jokin hänessä kesti mainiosti 
kaikki ne hupsut piirteet. Ja kesti se muutakin. Sen että Ninna oli 
odottanut niin kauan, kaksi intensiivistä vuorokautta. (Meriluoto 
1968, 98–99.)

Sunnuntai ei pitänyt hänestä enää. – – Kun vain pääsisi tästä itse-
päisestä kaiherruksesta, joka oli kuin irtain silmäripsi luomen alla. 
Se ei sallinut unohtaa hetkeksikään.

Sillä Sunnuntai oli tärkeä. – – Hänen kevyesti tukeva kätensä aina 
tarpeen tullen, silmien ymmärtävä välähdys. (Meriluoto 1968, 259.)

Seksuaalisuutta ja sukupuolta koskeva kaksinaismoralismi nousi Suo-
messa yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi 1960-luvulla (Jallinoja 
1983, 125). Aihetta käsiteltiin myös esimerkiksi tyttöjen opaskirjoissa 
avoimesti, joskaan tytön halun näyttämistä ei pidetty sopivana (Män-
nistö 2003, 225–227). Tästä huolimatta seksuaalisuuden kuvaus on 
1960-luvulla ilmestyneissä koti- ja ulkomaisissa tyttökirjoissa vielä hyvin 
häveliästä (ks. Younger 2009, xv). Ninnankin ihastus Sunnuntaihin säi-
lyy viattomana. Seksuaalisuuden kuvauksen suhteen uskaliainta suoma-
laista tyttö- ja nuortenkirjallisuutta edustaa samana vuonna ilmestynyt 
Rauha S. Virtasen Ruusunen (1968), joka kertoo keski-ikäiseen, perheel-
liseen kirjailijamieheen rakastuvasta 17-vuotiaasta Niinasta. Loppuun 
saakka ei Ruususessakaan tekstin pinnalla mennä, mutta muutamat koh-
taukset vihjaavat kyllä seksin mahdollisuuteen.

Ajan ihannetyttö on toimissaan pirteä ja reipas, mutta seksuaalisuu-
dessaan yhä samanlainen kuin 1800-luvun lopulla – miestä kiinnosta-
va ja haluttava, mutta itse seksistä pidättyvä (Männistö 2003, 216–217, 
225–227). Tätä kuvaa Ninnan hahmo vastaa hyvin. Katseet, hymyt ja 
varovaisen hiljainen yhdessäolo voisivat luodata Meidän linnassa kuvat-
tua mentorisuhdetta vakavammaksi, mutta teoksen lopussa Sunnuntai 
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lähtee vuodeksi tutkimaan raunioita Peruun ja Ninna aloittaa opiske-
lun. Vaikka Ninna on tiedostanut pitävänsä Sunnuntaista osittain tämän 
aiheuttaman turvallisuudentunteen ja isällisyyden vuoksi, romanttis-
ta jännitettä on silti kehitelty. Loppu sulkee opettaja-rakastaja-suhteen 
mahdollisuuden, kun Ninna ajautuu villinä juoksevan opiskelijajoukon 
jatkoksi etsiessään Sunnuntaita hyvästejä varten:

Hänen täytyi ehtiä. Täytyi. Sunnuntai! Miksei Sunnuntai tiennyt, 
vaistonnut? Ninna olisi vaistonnut. Heti. – – Nyt he rupesivat juok-
semaan kaikki. Ninna juoksi mukana, oli vähällä kompastua. Joku 
tuki häntä käsivarresta.
– Hei, linnanneito!
Parta. Ja nauravat silmät. Ne hän oli nähnyt ennenkin. – – He juok-
sivat rinnakkain ja kaikki muutkin juoksivat. Ensimmäinen auto 
oli lähtenyt liikkeelle. Sunnuntaista ei näkynyt jälkeäkään.
Samassa hän oli unohtanut Sunnuntain. (Meriluoto 1968, 265–
266.)

Romanttinen sulkeuma, eli kihlaus, avioliitto tai nykytyttökirjoissa va-
kituinen seurustelusuhde, on ollut (Westin 1994a, 10–12) ja on osin 
edelleen tyttökirjallisuudelle tyypillinen (Voipio 2013, 126–128). Suoma-
laisessa tyttökirjallisuudessa on kuitenkin lajin alusta asti ollut myös 
avoimempia loppuja. 1950–1960-lukujen suomalaisessa tyttökirjallisuu-
dessa Merja Otavan Priska ja Aila Meriluodon Meidän linna edustavat 
tällaisia teoksia: yhtenä juonen johtavana lankana on tyttöpäähenkilön 
kehityskertomus, joka lopussa saavuttaa lakipisteensä. Tällaisten teosten 
loppua voisi avoimen lopun sijaan nimittää esimerkiksi kehityslopuksi. 
Tyttökirjallisuuteen kehitysloppu sopii siinäkin mielessä, että eri-ikäiset 
päähenkilöt päätyvät kehityskertomuksen lopuksi erilaisiin elämäntilan-
teisiin. Siinä missä esimerkiksi Priska jää vielä odottamaan ihmeellistä 
tulevaisuutta, Ninna juoksee jo maailmalle ja omaan elämäänsä, joka voi 
jatkua kirjan ulkopuolella lukijoiden mielissä.
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Lopuksi

Tyttökirjallisuus heijastaa oman yhteiskuntansa ja kulttuurinsa arvoja 
ja normeja ja luo jatkuvasti käsityksiä siitä, millaisia tytöt ovat ja mitä 
he voivat tehdä (MacLeod 2011, 206–208). Konventioita on ylläpidetty 
ja haastettu tyttö- ja nuortenkirjallisuudessa jatkuvasti, sillä jokaisella 
kirjallisuushistoriallisesti jaettavissa olevalla ajanjaksolla on sekä uutta 
luovia että vanhoja arvoja uusintavia teoksia (Younger 2009, xv–xvi). 
Rauha S. Virtasen Seljan tytöissä (1955) ja Anni Polvan Tiinassa (1956) 
tuotetaan kuvaa kunnollisista, rehdeistä tytöistä sekä oikeamielisistä ja 
opastavista vanhemmista. Toistuvien aiheiden ja teemojen sekä tyttö-
hahmoihin liitettyjen samojen ominaisuuksien – toisaalta myös heille 
asetettujen toiveiden, odotusten ja ihanteiden – esiin tuomisella yhtäai-
kaisesti pönkitetään, uudistetaan ja puretaan sukupuolitettuja normeja 
ja asenteita.

Tarkastelemani teokset sitoutuvat tyttökirjallisuuden kotimaiseen ja 
kansainväliseen historiaan tyttöhahmojen, rakenteiden ja tematiikan 
kautta. 1950–1960-luvun suomalainen tyttökirjallisuus heijastelee myös 
yhteiskunnassa tuolloin näkyvillä olleita keskusteluja tyttöjen ja nuorten 
naisten asemasta sekä nuorisokäsityksen ja murrosiän muotoutumista 
yhteiskunnallisessa puheessa. Vaikka yhteiskunnassa tapahtuneet muu-
tokset näkyvät jo jonkin verran ajan tyttökirjallisuudessa, esimerkiksi 
perhe edelleen sitoo ja ohjaa tarkastelemieni teosten tyttöhahmoja ja 
heidän valintojaan. Merja Otavan Priska (1959) ja Aila Meriluodon Mei-
dän linna (1968) paitsi uudistavat tuttuja tyttökirjallisuuden kaavoja, 
myös kehittävät ja hienovaraisesti vastustavat vanhaa. Vaikka teokset 
eivät vielä radikaalisti uudista esimerkiksi seksuaalisuuden kuvausta, 
1960-luvun murrosiän kriisi- ja kehityskertomukset antavat suuntaa 
vapaammasta tulevaisuudesta. Priska aikoo kasvaa aikuiseksi kaikessa 
rauhassa, ja Ninna on jo valmis omaan, itsenäiseen elämään.

Hän juoksi ja juoksi ja maailma tuli juosten häntä vastaan (Meri-
luoto 1968, 266).
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Light, Love and Desire
The New Wave of Finnish Girls’ Literature

Myry Voipio

ABSTRACT
This article examines four works of contemporary Finnish girls’ literature. The
main focus is on the analysis of various aspects of sexuality represented in the nov-
els in relation to these two questions: How do they depict adolescent female sex-
uality in comparison to the generic conventions and the history of girls’ literature?
Do the representations expand, change, preserve and/or challenge the genre? The
noticeable change is that the desire and love depicted in contemporary Finnish
girls’ literature can be lesbian and bisexual. However, although these representa-
tions of sexuality challenge some generic limits, the genre characteristics of girls’
literature seem to have remained relatively unchanged.

KEYWORDS
adolescence, Finland, girls’ literature, representation, sexuality

From Mimi I learned what desire means.
Should we be lovers, Mimi whispered.
And beloveds, Mimi continued.
Both at the same time (Huotarinen 2011: 48–49). 

Introduction

Historically, Finnish girls’ literature generally follows the same themes, styles
and sub-genres as its Anglo-American counterpart. The protagonists are
mostly middle-class girls, negotiating their positions in different fields of
life, and reaching out to the future (Westin 1994; Foster and Simons 1995).
The approximately 130-year-old history of Finnish girls’ literature began
with didactic, patriotic, and religious novels and progressed to humorous
school stories in the 1920s, then went on to include popular serial novels in
the 1950s, and, recently, fiction that transcends the generic boundaries con-
cerning sexuality. Finnish girls’ literature is distinct, however, in addressing
such specific cultural concerns as the implications of Finland’s 1917 decla-
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ration of independence and the value of the Finnish language, one of the
two national languages along with Swedish. The evolution of girls’ and
women’s rights such as, for example, those concerning equal education, the
body and sexuality, and marriagewas discussed in the first novels published
in the late 1800s. (Lappalainen 2000; Huhtala 2007; see, too, Westin 1994;
Österlund 2005; Franck 2006.)

In this article, I focus on the recent development of Finnish girls’ liter-
ature during the last 10 years, a period I refer to as the new wave. The term
reflects the rise of girls’ literature in Finland and internationally (see Johnson
2006). The number of published titles has increased and they sell well (Guil-
lard 2011), because the readers’ need for up-to-date girls’ books is beginning
to be taken into account by the publishers (Allocco 2011). Also, appreciation
of the genre is increasing and girls’ books now receive literary awards. Girls’
literature has changed especially in the ways in which it describes girls’ pos-
sibilities in society. Whereas in the first stories the protagonists were mostly
raised as wives (Foster and Simons 1995), the girls in contemporary novels
can choose what they want to do for a living, and whom they love. However,
certain generic and formulaic patterns remain. These label the recent Finnish
girls’ novels as representative of the genre. 

The main themes appearing in contemporary Finnish girls’ literature
focus on corporality, sexuality and power relations (Huhtala 2007). I will
study how four contemporary Finnish girls’ novels depict adolescent female
sexuality in comparison with the conventions of the genre. Through these
texts, it is possible to unravel what it is like to be a girl in a (post-)modern
day Nordic country and what the questions are that adolescent girls have to
come to terms with under contemporary cultural pressure. I discuss Leena
Leskinen’s The April Garden (2003), Terhi Rannela’s Amsterdam, Anne F. and
I (2008), Henrika Andersson’s Emma Gloria with Feel and Beauty (2011),
and Vilja-Tuulia Huotarinen’s light light light (2011).1 All the novels are writ-
ten by established Finnish female writers and have been nominated for
Finnish literature awards. Three of the novels take place in contemporary
Finland, and one in the mid-1980s. The protagonists are girls between the
ages of 14 and 18 (in Finland people come of age at 18) and the stories are
told from their point of view using first person narration. The narratives
address different aspects of sexuality through the themes of desire and love.
All but one of the novels describe a single-parent family; fathers are either
dead or distant, making the mother the head of the family.
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Growing Up (or Down?)

To be a part of the genre known as girls’ literature, a book usually has to
include a girl protagonist and be written by a woman for an audience of
girls. Throughout the history of the genre, the readers have been mainly
middle-class young women (Westin 1994; Reid-Walsh and Bratt 2011).
Relationships, education and love are important themes. Typically the sto-
rylines in girls’ literature tell about the growth of the main character, usually
in a bright tone. Thus, girls’ literature has been considered developmental
in relation to (young) women (Westin 1994; Pratt and White 1981).2 How-
ever, early developmental stories actually seem to be about growing down,
rather than growing up (Pratt and White 1981). During adolescence, the
possibilities of girls were more limited than those of boys: girls learned to
abandon their dreams and desires (of being for example, an author) in order
to behave, and explicitly accept their gendered place in society and within
the family. As children, these fictional girls may have had more freedom,
but the maturing process forces them into restrained womanhood (MacLeod
2011). For example, L. M. Alcott’s Jo, Susan Coolidge’s Katy, and L. M.
Montgomery’s Anne were wild and imaginative girls, yet they ended up as
rather sensible women. Also, in very early Finnish girls’ fiction, the main
characters abandon their careers to fulfill their duties to their close relatives,
to the poor or to God, as does, for example, Hanna in Toini Topelius’ In the
Time of Development (1889) and Eeva in Immi Hellén’s Eeva Aarnio (1901).
Rather than growing up, this is growing down.

Girls’ literature has also had the reputation of being light reading and
has been regarded as worthless. While Foster and Simons (1995) point out
that the early novels were valued, Westin (1994) reminds us that later on
critics and some feminist scholars considered girls’ books to be ill-written
and silly. In creating false impressions of the future, they could thus “justify
passivity and self-regulation” (Reynolds 1990: 156). These arguments are
often connected to popular literature, especially to romance novels, and—
perhaps not so surprisingly—also to the young adult (YA) romance novels
(Younger 2009). Recently the popularity among teenagers, especially girls,
of books about vampire romances has raised similar discussion, and research,
on the subject (Guillard 2011). 

Girls’ books are gender-bound and publishing houses target them espe-
cially for girls (Ørvig 1988; Foster and Simons 1995). Girls’ literature has
its roots in many genres: they are considered to have evolved from youth
novels, entertaining novels for female readers, and guide-books on raising
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girls (Ørvig 1988; Westin 1994). These, in addition to the different kind of
novels about development (the Bildungsroman, and the Entwicklungsroman),
and the influences of women’s Künstlerroman in certain features makes the
foundation of girls’ literature considerably varied.

Girls’ literature emerged in the mid-nineteenth century when Western
society was going through enormous changes. The marriage age of girls
which ranged from 13 to15 years went up to 18 to19 years and during this
longer adolescence middle-class girls were expected to grow up to be virtuous
women, wives and mothers (Ørvig 1988; Westin 1994; Redmann 2011).
However, girls’ marriage age has repeatedly changed during the last two cen-
turies (Mitchell and Reid-Walsh 2005). According to Philippe Ariés (1962),
the concepts of childhood and youth are not only young as constructions
but also culture-bound as ideas. Girls’ adolescence is even later a concept
than boys’ because girls were seen to turn straight into women at approxi-
mately the age of 10 (Ariés 1962). However, it could be argued that the con-
temporary, sexualized and body-centered culture also forces girls into
adolescence before they are psychologically ready for it.

Literature was seen as a way of influencing an adolescent audience,
because “you are what you read” (Reynolds 1990: 153) and what we read,
shapes us (Sicherman 2010; MacLeod 2011). Therefore that thre should be
a pedagogical function behind the genre is hardly surprising. Even though
they implied that their books would feature virtuous protagonists finding
their place in the world, many of the early authors had an agenda of their
own. They promoted girls’ and women’s rights (Westin 1994; MacLeod
2011) and even if, traditionally, the female protagonist finally ended up mar-
ried, she could still act as a fictional mirror, a literary friend, and a role model
who gave hope to her readers (Sicherman 2010). This emancipative stand
can be considered pedagogical: considering the characters who are usually
represented as relatively wild and witty in terms of the social norms of their
time, one could argue that the reason for the establishment of the genre was
not only to guide the (girl) readers into serene adulthood but also to show
them options other than marriage (Westin 1994; Sicherman 2010).

Girls’ literature is one of the representative systems that create images
of, for example, good, bad and skilful girls (Österlund 2005). Such repre-
sentations can always be found, although the meanings of good and bad
differ according to cultural and social contexts. Whether an escape romance
or a didactic story, all the novels participate in renewing and/or creating
representations of girls. As a genre, girls’ literature has both constructed
and deconstructed the representations of girls, and continues to do so.
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Girls’ literature has always been part of the discussion that depicts the rela-
tionship between fiction and society (Trites 2000; Harper 2011): it has an
impact on important topics concerning girls’ lives and acts in many ways
as a political agent.

“My Sex Life, My Business”: The New Wave of Girls’ 
Literature Emerges

Teen romance novels were considerably innocent even in the 1940s and the
1950s (Younger 2009). In Finland, the developments in discussing sexuality
run parallel to those in some other Western countries, such as Sweden and
the United States: In Finnish children’s and juvenile literature, taboos con-
cerning the discussion of sexuality started to fracture during the 1960s. New
ways of handling youth and their culture in fiction were understandably
more interesting than following the old path of chaste kisses and engage-
ments (Heikkilä-Halttunen 2012). However, girls’ sexuality still remained
something to be protected. Finnish YA and girls’ literature began to discuss
sex joyfully and cheerfully instead of with undertones of misery, gloom and
blame only in the 1980s. In contemporary girls’ literature, or the new wave
of girls’ literature as I suggest it should be called, sexuality is the most promi-
nent theme. This is why it should be studied intersectionally in relation to
the notions of, for example, subjectivity, independence and corporality, and
concepts of gender, age, race and class.

Youth novels function as an important source of cultural information
for their readers, since they portray “adolescents negotiating the social and
sexual standards of the dominant culture” (Younger 2009: xi). In girls’ lit-
erature, there has been certain ambivalence in the power relations between
the protagonist and the other characters: friends, parents, teachers, boys and
men, especially authorized adults. (Kent 2003; Younger 2009). The ambiva-
lence in the power relations also exists in reality. There are for example dif-
ferences in the ways parents define the sexuality of young people, in addition
to the significant cultural differences. Adolescent females continue to be
more controlled than adolescent males. In Finland this control equals that
in other democratic countries (Aapola et al. 2005). As the protagonist of
Huotarinen’s light light light (2011), 14-year-old Mariia, puts it: 

I was tired of virginity being goodgoodgood or badbadbad depending on who was
talking about it. Was it to be saved or was it to be waived? Wonder if anything in
this world has been controlled as much as girls’ sexuality? (58).
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Mariia encapsulates it well. Girls’ sexuality, corporality and bodies are still
controlled by adults. Even though premarital sex is no longer considered a
sin (except among some religious or otherwise strongly conservative social
groups) it remains the most important thing girls must negotiate within
families (Aapola et al. 2005).

The way the recent new wave of girls’ literature describes the sexuality
of the girl characters has changed from hidden to visible, even when the
books are handling difficult subjects such as inappropriate, unseemly or for-
bidden love, masturbation or abuse. For example, in The April Garden (Les -
kinen 2003), the protagonist, nearly 18-year-old Emilia, has an affair with
her teacher, Kristian. During her French lesson, Emilia fantasizes about hav-
ing sex with him:

I sat with a pen in my hand and felt the wet fire beginning to burn between my
thighs .... I watch his mouth and imagine putting my finger inside .... And he
moans, wanting more, something else, but I tease him till the very end…  I feel
the arousing weight of the seam of my jeans and melt ... 82–83). 

Emilia’s openly described desire is something new in the genre as well as in
the society that even today has contradictory attitudes towards the sexuality
of adolescents and young women (Aapola et al. 2005; Younger 2009).

Sexuality is not something that the girls hide in the closet. However,
they consider it their own business. The same seems to apply to the flesh-
and-blood counterparts of fictional characters. According to Aapola et al.
(2005) and Laukkanen (2006), the real contemporary Finnish girls value
their own decision making when it comes to their sexuality. Girls’ taking
their sexuality under their own command is not only a Finnish fictional phe-
nomenon. It is just as explicit in international girls’ literature (Johnson 2006;
Franck 2009). It seems, however, that the girls and young women of today
generally understand more clearly than their predecessors that they have
rights as sexual subjects. Also, information is readily available via web (Aap-
ola et al. 2005; Mitchell and Reid-Walsh 2007; MacEntee et al. 2011). As
indicated in the study of a global art project on girls’ attitudes towards sex-
uality and HIV, the way in which real girls around the globe see their body
and sexual independence can be summarized by the phrase: “My Sex Life,
My Business” (MacEntee et al. 2011: 161).

Internet chat groups, support pages and blogs play an important role in
the new wave of girls’ literature regarding questions concerning sexuality. In
both Amsterdam, Anne F. and I (Rannela 2008) and Emma Gloria with Feel
and Beauty (Andersson 2011), the girls use the Internet to search for help
and information. In Amsterdam, Anne F. and I, the protagonist, 15-year-old
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Kerttu, signs into a chat-group in order to get information about how to
come out of the closet.

Siru: Why tell? Should everybody tell: ‘Mom, I’m straight.’ ....
Tepa: Siru is right. Sexual orientation is not a religion. ....
Kipi92 [Kerttu’s chat name]: Really? Comforting. I just want to be me. I don’t
want to go to Seta [a Finnish non-governmental advocacy organization for
LGBTI-rights] meetings to ponder my sexual identity (Rannela 2008: 34–35).

Also, the web provides possibilities for the young to have their voices heard
(Palmgren 2010). In Emma Gloria with Feel and Beauty (Andersson 2011),
the main character, 18-year-old Emma, starts a blog after her former friend
uploads an insulting clip about her on YouTube. Writing helps her to get
over her love and the shameful almost-threesome she felt obligated to attend
because of her former lover. The Internet provides a domain for girls to sup-
port each other by sharing their experiences and knowledge. In the comment
section, the readers of Emma’s blog, for example, share useful links. The
Internet has become a prominent part of girls’ lives (Troutman 2011).

In the novels, girls discuss extremely intimate and difficult subjects,
such as sexual violence and abusive relationships. The girls discuss sexual
experiences and thoughts about sexuality are and compare notes with their
friends. In girls’ literature secondary female characters, especially the
 protagonists’ best friends, have often been used to mirror the main char-
acter and to create differing representations (Foster and Simons 1995).
Girls’ literature can, in this way, represent varying opinions about sexuality: 
“I thought about Milla’s opinions about love. They were somewhat more
prosaic than mine. ’Well, a woman needs to jerk off when she needs to,
that’s it. You don’t need a man for it,” says Emilia, as she compares her
thoughts with those of her friend (Leskinen 2003: 57).  In Emma Gloria
with Feel and Beauty (Andersson 2011), both Emma and her friend Kata
have been sexually abused. Kata has been raped and Emma has suffered
mental abuse in a relationship with a man she loved. Kata partly blames
herself: “I was so naive. That I didn’t get it that you cannot flirt and give
wrong signals and then just fall sleep thinking you are left in peace” (93–
94). However, she has decided not to be shocked, and she still likes to have
sex. Kata considers that having many different sexual partners is the right
choice for it suits her current situation. She says, “One night was just one
night, one guy was only one of the many, and a one-night-stand never led
to anything else but short flings” (82), yet Emma assumes that Kata’s rape
is at least part of the reason behind her promiscuity. Emma herself tries to
get over her abusive experiences throughout the novel. Being in love made
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the experience even worse for her. (I will return to this in the last section
of this article.)

As can be seen, in contemporary Finnish girls’ literature, sexuality is dis-
cussed from many points of view. The novels bluntly describe different
aspects of sexuality, from masturbation to sexual orientation and from the
number of partners to even sexual abuse and violation, and different con-
temporary attitudes towards sexuality by using the girls’ own terms. These
representations of sexuality challenge and widen the conventional ways in
which girls used to be portrayed in the genre.

Her Black Lipstick on My Lips: The New Wave Goes Further

Most of the girls’ novels about an adolescent female character growing up
tend to have a romance as central to the plot (Foster and Simons 1995), but
girls’ literature has handled desire and love toward the opposite sex only
throughout its history so it has been considered even more conservative than
it actually is (Westin 1994).  Fractures in what Butler (1990) describes as
”the heterosexual matrix” (35) can be found if we take a queer look at the
strong, emotional friendships between girls (on L. M. Alcott, see Kent
2003). These loving relationships have been regarded as both natural to
female-centered relations (Smith-Rosenberg 2011), and as having erotic lay-
ers and containing “protolesbian” possibilities (Kent 2003: 2). Nevertheless,
bisexual and lesbian protagonists are anything but typical to the genre.

Homosexuality has been depicted in Finnish youth literature since the
1960s, but, mostly, as a painful problem (Huhtala 2007). In the new wave
of Finnish girls’ literature, one of the most interesting features is the handling
of bisexual and lesbian representations. In Terhi Rannela’s Amsterdam, Anne
F. and I (2008) the main character Kerttu is smitten with both Mira (a girl)
and Jimi (a boy). The questions Kerttu has about her sexual identity are
mentioned, yet they are handled casually:

One just cannot resist Mira, never mind gender. When I looked into her feline
green eyes for the first time, I didn’t understand it would cause me a massive iden-
tity crisis. ... I watched L Word and whatnot Queer Eye for the Straight Guy on TV
like everyone else, and thought homosexuality was quite ok and there’s nothing
wrong with that .... But smashed ’n in-yer-face like a flat of a hand, it is not easy
after all (31).

The questions concerning sexual identity are crucial to Kerttu but Rannela
leads her through her “massive identity crisis” (31) quite easily in the first
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30 pages of the novel and only discusses it in detail on a few pages. The
main focus of the story is not, as it would be in a lesbian YA novel, in Kerttu’s
becoming aware of her sexual orientation (see Younger 2009) but, as is typ-
ical of girls’ literature, the focus is on Kerttu’s ordinary life and its incidents,
including the autumn school break, hanging out with her friends, reading
novels, and her love life. For example, the way Kerttu and Mira’s feelings
and their intimacy are portrayed is similar to the formulaic ways in which a
heterosexual encounter is described in contemporary girls’ literature: 3

The bottom of my stomach tingles when we are left alone in my room. The feeling
is mutual. 
–  When is your mom and the Garden Elf [Kaarina’s male friend] coming home
again? Mira asks and crawls closer. .... 
–  Not in a few hours, I think… 
–  Let’s not waste another minute, then.
I lift my hands as Mira takes off my shirt and gently lays me on my back. I close
my eyes  when our lips touch. I taste the black lipstick. My whole body giggles
(Rannela 2008: 168–169).

Love is the main theme also in light light light, Vilja-Tuulia Huotarinen’s
award-winning (Finlandia Junior 4 2011) novel, and the one that takes place
in the 1980s. Love is something that no one can protect you from, and no
one should, Mariia thinks. She is but fourteen years of age, yet she passion-
ately loves Mimi, whom she knows right from the start to be deeply trou-
bled.

If you are fourteen-year-olds, you know well what I mean. If you are forty-year-
olds, you know even better. A human being is like mad with fears and hopes when
in love. Which ones are fears and which ones are hopes? That’s it.
The heart is half split.
The skin is completely open (Huotarinen 2011: 48).

A linear, episodic structure has been typical of girls’ books (Ørvig 1988)
but Huotarinen’s overall style is exceptional within this genre. The story is
told across different times and its transparent fractured narration contrasts,
on purpose, with more formulaic ways of narration. It also resembles poetry,
even typographically. The novel comments the history of being a girl
through Mariia’s thoughts in a strong feminist voice. When Mariia is afraid
of taking the first step with Mimi and coming out to her parents, she speaks
directly to the readers: “I have a counter question for you: why should girls
always be valiant and brave and strong in the stories?” (Huotarinen 2011:
51). Mariia deals with fear including that related to Mimi’s suicide: being
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an adolescent girl does not mean that she has to be as brave as some of her
fictional role models. In these ways, Mariia challenges the reader to cope
with fear and, in so doing, to consider girls’ roles in fiction. The novel
revises notions of what is appropriate to girls’ literature by transcending
the narrative conventions of the genre in its portrayal of two girls in love
and in its use of a fractured, poetic style. Yet, while challenging generic and
formulaic patterns, something crucial remains—a love story. As in Amster-
dam, Anne F. and I (Rannela 2008), the sex and gender of the partner is
not, however, the key issue—love is. And even if the novel ends with death,
a typical fate of early lesbian characters (Karkulehto 2007), it also ends with
hope: “I welcomed her gaze and I had a mission. My mission was not to
save Mimi but to take her hand. To live that very moment with her”
 (Huotarinen 2011: 170).

According to Liisi Huhtala (2007), in recent Finnish YA literature, les-
bianism is situational, a search for warmth and safety and an escape from “a
culture in which heterosexual tenderness cannot exist without the rustle of
the condom packet” (149). However, today it would appear that Finnish
girls’ literature that tells a lesbian love story no longer has to justify this in
terms of a particular situation. The girls do not primarily want to escape the
condom packet heteromatrix-Finland (see Huhtala 2007). Instead, they are
in love. Both Amsterdam, Anne F. and I (Rannela 2008) and light light light
(Huotarinen 2011) show that, in the new wave of Finnish girls’ literature it
is not a problem to be in love with a member of the same sex: to be in love
is the overwhelming point.

“Sparkling Cunts” and Aching Love: Pictures of Desire

In girls’ literature, sexual desire and intimate moments have not been pas-
sionately described until recently. This is understandable, since even in
contemporary society, the sexual desire of young women has often been
viewed as “a primitive, taboo drive that must be regulated” (Younger 2009:
2). Yet sexual relationships are considered to mark the transition from ado-
lescence into adulthood (Trites 2000; Younger 2009; Aapola et al. 2005;
Laukkanen 2006). Girls seem to think that a sexual relationship begins
“the real adult life,” as Emma in Emma Gloria with Feel and Beauty puts it
(Andersson 2011: 61).

In The April Garden (Leskinen 2003), as has been mentioned above, the
protagonist Emilia has a passionate love affair with her teacher. The story is
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partly an allusion to L. M. Montgomery’s Emily series. Emilia compares
herself to Emily, and finds similarities in their love of writing and in their
desires: “[J]ust now did I realize that ‘the certain feeling’ had simply been
desire, longing to be in the proximity and embrace of a man, a peculiar mix-
ture of titillating happiness and sadness ...” 31). Kristian is an older, culti-
vated man who plays Edith Piaf to his students and lectures about linguistics.
Through his character the novel also parallels itself to the history of the
genre: in girls’ literature, older male characters—teachers, mentors—have
been common (Foster and Simons 1995). What is more, adolescent girls
flirting with their teachers is hardly anything new. However, “today we are
scandalized when teachers act or feel desire for their students” (Cavanagh
2007: 5). Emilia turns 18 in the novel, making the affair more acceptable.
However, after starting their relationship, both Kristian and Emilia continue
to pursue their relationships with their previous partners. This new relation-
ship is not accepted by Emilia’s mother (and has to be kept secret in the
school and from Kristian’s fiancée), yet her grandmother seems to under-
stand. What makes it decent, then? According to the novel, desire and love,
and the fact that the relationship eventually ends, makes it all acceptable.

The sexual encounters in the novel are not described in detail, although
the intimate moments between Emilia and Kristian are filled with heat 
and desire:

I didn’t know which pair of lips was mine and which was his; we absorbed into
each other’s skin throbbing with desire. I was molten and tender, I was a sugar
cube dropped into hot coffee, soon I would no longer exist. He unbuttoned my
shirt, and took into his hands my breasts like fruits matured for this picker only.
I closed my eyes and gushed into timeless space (Leskinen 2003: 96).

The depiction of Emilia’s passion and the open ending resist the generic
(romantic) convention of a happy ending. Even if the novel is not as sub-
versive as Amsterdam, Anne F. and I (Rannela 2008) or light light light (Huo-
tarinen 2011), the portrayal of the desire in Emilia and Kristian’s relationship
is, nonetheless, one of the turning points in the description of girls’ sexual
passion in the new wave of Finnish girls’ literature: it openly represents a
girl’s sexual desire that generates pure pleasure instead of feelings of fear,
shame or anxiety.

In a genre that has mostly described heterosexual encounters, alternative
pictures of desire are important. Light light light (Huotarinen 2011) provides
these depictions. The girls may be just 14-year-olds but right from the start,
when Mariia sees Mimi, the attraction is described as “light light light” (Huo-
tarinen 2011: 11). Their love-making is a passionate miracle for both of them:
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MIMI SAID that the soul is the same as the body.
The soul can only be reached by the surface.
You do remember: the surface is most tender in us!
When the skin is open our bodies fill our souls.
Or acts it.
Is this getting too difficult?
Let’s put it in a more concrete way:
Mimi’s breasts were
two
s o f t   soulful   c l o u d s !
If you are touched to your very soul it is possible that 
you remain happy for the rest 
of your life. 
Mimi said:
Falling in love is to concentrate on goodness.
I said:
This is good. This rhythm and this motion.
The writers say an orgasm is a small death.
I say you lose nothing at the moment of orgasm 
(Huotarinen 2011: 59).5

In the novel, the language and the way the sexual encounters and sexuality
are portrayed are both lyrical and, at times, exact and unexpected: “The
picture of a cunt was a sparkling sun in both” (Huotarinen 2011: 73).
When they are together, Mariia and Mimi have a safe haven, a sisterhood
protecting them from the pressures that are part of being an adolescent
human being: the looks of their peers; Mariia’s silent family; Mimi’s absent
father and dead mother; and the nuclear disaster of Chernobyl. They can
love in peace, though Mimi’s haunting mother and suicidal thoughts reach
them at the end. Compared with the conventions of the genre to date, this
novel challenges the narrative structures and the established representations
of sexuality.

Younger (2009) argues that in many of girls’ sexual encounters described
in the YA novels, “[s]omehow, the self becomes obliterated in the heat of
sexual passion” (33). In images of desire, it is notable that the girls other
than Emilia do not seem to lose themselves at the moments of intimacy.
Even if the moment of passion is heated, the girls themselves are still present,
enjoying the moment. Then again, love, more than sex, can be about losing
one’s self and aching. As Emma states in her blog: 
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When I fell in love seriously, I forgot who I was. I bought clothes he liked, watched
his favorite films, worked out at the gym and waxed off every fluff on my body. I
saw myself through his eyes and did everything it took to be loved (Andersson
2011: 115).

Emma’s development during the novel finally sets her free from Robin, the
boy she has been in love with. The first summer on her own, in her own
apartment, has made it possible for her to try new everyday things by herself
and to start getting hold of the feeling of independency. The end of the
novel resists the generic boundaries to some point, as also happens in The
April Garden (Leskinen 2003). There is no romantic happy ending and when
Emma sleeps with Robin for the one last time, she does it “on her terms”
(167).

Girls’ literature has always had subversive potential, even though this
has sometimes been dismissed in research (Redmann 2011). The relevance
of girls’ positions has altered together with other cultural and social changes:
contemporary girls’ literature has started to revise and widen the represen-
tations of girlhood (Franck 2009). The new wave of Finnish girls’ literature
challenges and expands the ways in which adolescent females have been
depicted within the genre, especially when it comes to the representations
of sexuality. Thus, it also widens the possibilities for girls to negotiate their
positions in the contemporary world (Reynolds 2002).

Conclusion

Girls’ literature reflects the norms, the culture and the society of the time of
its writing (MacLeod 2011). In this way, contemporary girls’ literature dis-
cusses the problematic questions that adolescent girls of our time are pon-
dering, negotiating and coming to terms with. Throughout the years the
society and its norms have changed. Girls’ literature is now able to depict
formerly concealed issues like sexuality more openly. Contemporary Finnish
girls’ literature creates representations that challenge and widen the ways in
which adolescent females have been portrayed within the genre. 

The contemporary or new wave Finnish girls’ novels transcend the
generic and formulaic boundaries of girls’ literature in several ways. By
describing adolescent female sexuality openly, liberally and without
hypocrisy, and by introducing lesbian and bisexual characters into a mainly
heterosexual genre, contemporary Finnish girls’ literature enables the reader
to encounter more varied representations of girls than before. This widens
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possibilities of girls’ negotiating the different positions in which they find
themselves in their lives. The novels also show that, in contemporary Finnish
girls’ literature, being in love with a member of the same sex is not seen to
be problematic. It is loving itself that is the point.

As I have pointed out, contemporary Finnish girls’ literature is closely
linked to both the history of the genre and to the contemporary world,
including the experiences of girlhood. Intertextual references are made to
girls’ literature, its history and characters, and to contemporary culture. Cer-
tain narrative strategies challenge the formulaic characteristics and typical
structures of the genre of literaturs for girls. Also, the unconventional, more
open endings of the novels leave the protagonist in a more independent and
empowered position than they were in at the beginning of the story. How-
ever, even if the narrative solutions and the representations of sexuality in
recent Finnish girls’ literature challenge generic boundaries, certain gender-
bound limits, such as character types, storylines and especially love plots,
remain in place. This new wave literature has become what the genre was
thought to be from the beginning—the telling of a coming of age story, a
novel of development, during which the main girl characters can grow up
instead of growing down into a restrained, dependent position. As Mariia
states while saying a good-bye to her readers at the end of the novel: “No
one could protect me from love. Perhaps that’s why I grew up to be a human
being” (Huotarinen 2011: 173).
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Notes

1. These novels are not available in English. All translations of the texts are my own. In
the discussion, I use translated titles. Original titles are to be found in the references.

2. Annis Pratt and Barbara White (1981) see the novel of development as different from
the Bildungsroman. Roberta Seelinger Trites (2000) depicts differences between the Bil-
dungsroman, the Entwicklungsroman, and young adult literature (YAL). The terms girls’
literature/fiction/novel/book have all been used in research, sometimes with, sometimes
without distinctions (see usage in Westin 1994; Foster and Simons 1995). Also, the
line between girls’ literature and YAL is sometimes indistinct.

3. The layout imitates the original as closely as possible.
4. This is a prestigious Finnish children’s and youth literature prize.
5. The layout imitates the original as closely as possible.
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