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AR T I KKELI

Heteronormeja vastustavan
tyttöyden kompensaatiot
SIIRI ENOR ANNAN SURUNHAUR A S, L A SIN T ER ÄVÄ JA M ARIA
T URT SCHANINOFFIN ANACHÉ: MY T E R FR ÅN AK K ADE
- NUO R T E N FAN TA SIA ROM A ANE IS SA

Riikka Laut tamus & Sanna Karkulehto

Pohjoismaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen on rakentunut lähes normatiivinen kuva vallitsevaa sukupuolijärjestystä murtavasta vahvasta tyttöydestä, joka on
QÁN\YLVVÁP\ÓVVXRPDODLVHVVDǼǺǻǺOXYXQQ\N\W\WWÓNLUMDOOLVXXGHVVD9XRVLWXKDQQHQ
vaihteen jälkeen kirjallisuuden tyttökuvat ovat kuitenkin moninaistuneet, eikä tyttöhahmojen tarvitse olla enää kaikkivoipaisia. Tyttöyden esitysten moninaistumisen
myötä aiemmin liki säännönmukaisesti heteronormatiivisten tyttökirjojen päähenkilöiksi on noussut myös heteronormeja vastustavia tyttöhahmoja. Artikkelissa tarkastellaan Siiri Enorannan Surunhauras, lasinterävä ǼǺǻǿ MD0DULD7XUWVFKDQLQRIȲQ
Anaché: Myter från akkade ǼǺǻǼ QXRUWHQIDQWDVLDURPDDQHLVVDHVLLQW\YLÁKHWHURnormatiivisuutta vastustavan tyttöyden representaatioita performatiivisen tyttötutkimuksen ja tyttökirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Artikkelissa esitetään intersektionaalisiin eroihin kytkeytyvän kompensaation käsitteen avulla, että
tyttökirjallisuudessa pitkään näkyvissä ollutta vahvan tyttöyden lajikonventiota ja
QRUPLDNÁ\WHWÁÁQ7XUWVFKDQLQRIȲQMD(QRUDQQDQWHRNVLVVDNRPSHQVRLPDDQSÁÁhenkilötyttöjen heteronormeja kyseenalaistavaa seksuaalisuutta.
$ƊƀŸƊŸƅŸƋƋƐƋƋǊƂƀƉƁŸƃƃƀƊƌƌƊŽŸƅƋŸƊƀŸƂƀƉƁŸƃƃƀƊƌƌƊſżƋżƉƆƅƆƉƄŸƋƀƀƍƀƊƌƌƊ
ƀƅƋżƉƊżƂƋƀƆƅŸŸƃƀƊƌƌƊƂƆƄƇżƅƊŸŸƋƀƆſƆƄƆƊżƂƊƌŸŸƃƀƊƌƌƊƃżƊŹƆƌƊŹƀƊżƂƊƌŸŸƃƀƊƌƌƊ0ŸƉƀŸ7ƌƉƋƊźſŸƅƀƅƆŽŽ6ƀƀƉƀ(ƅƆƉŸƅƋŸ

Tyttö nukkui selällään suu auki, luottavaisena,
tulkaa kaikki maailman vaarat, koska minä kestän
ne. (Surunhauras, lasinterävä 6/Ȃ

Pohjoismaisiin tyttökulttuureihin sekä lasten- ja
nuortenkirjallisuuteen on pitkään sisältynyt kuva
erityisen vahvasta ja itsenäisestä, vallitsevaa sukupuolijärjestystä haastavasta tyttöydestä. Esimerkiksi suomalaisessa tyttökirjallisuudessa kapinoivia ja

yhteiskunnan sukupuolinormeja haastavia ”uusia
W\WWÓMÁrRQHVLLQW\Q\WMRǻȃǺǺOXYXQDOXVWDOÁKWLHQ
Tämä pohjoismainen supertyttö on historiansa aikana ajanut sukupuolten välistä tasa-arvoa, pyrkinyt kohti henkilökohtaista emansipaatiota ja ollut
lähes loputtoman toimelias, kaikesta yksin selviävä,
YDKYDMDLWVHQÁLQHQ )RUPDUN %UÁQVWUÓP³KPDQ
ǼǺǻǽǾtǿYUW0DUNNRODǼǺǺǼ9RLSLRǼǺǻȁǼǺǻǿEǼȁ
9RLSLR 2NVDQHQǼǺǻȀ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǻȁǼǽȀ 
Käsitteellä uusi tyttö onkin viitattu ”itsevarmoihin,
tilaa haltuun ottaviin, ääntään käyttäviin, päämäärätietoisiin (keskiluokkaisiin) tyttöihin, jotka ovat

RIIKKA LAUTTAMUS & SANNA KARKULEHTO | SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 30(2017): 3, S. 25–38

25

uhka pojille ja perinteiselle sukupuolijärjestykselle”¹
.Á\KNÓǼǺǻǻǻǺǾ ǻȃȃǺOXYXOODQÁLWÁW\WWÓ\GHQSLLUteitä pyrittiin korostamaan varsinkin Pohjoismaissa ennennäkemättömällä tavalla, ja samalla tytöt
nousivat poikien rinnalle kirjallisuuden ja elokuviHQSÁÁKHQNLOÓLNVL 9RLSLR 2NVDQHQǼǺǻȀ 
Vuosituhannen vaihteen jälkeen kotimainen
tyttökirjallisuus on kuitenkin ollut murroksessa, ja
perinteisen vahvan tytön rinnalle on kivunnut kuvaXNVLDWDYDOOLVHPPLVWDNLQt\KÁYDKYRLVWDPXWWDHL
kuitenkaan lähes yliluonnollisen vahvoista, kaikNLYRLSDLVLQDQÁ\WWÁ\W\YLVWÁtW\WÓLVWÁ 2MDQHQǼǺǻǻ
Ǽȁ9RLSLRǼǺǻǿEǼǺǻȁ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǻȁ 7ÁKÁQ
murrokseen on kuulunut myös nuortenkirjallisuuden yleinen seksuaalisuuden käsittelyn avautuminen, mikä on tuonut tyttökirjallisuuteenkin uudenlaisia tyttöhahmoja, joiden seksuaalinen halu ja
toimijuus eivät enää ”piiloudu rivien väliin” (Huhtala
ǼǺǺȂǽȀ /DMLQYLLPHDLNDLVHHQNHKLW\NVHHQNXXOXX
lähes tendenssinomainen seksuaalisuuden tarkastelu, minkä myötä myös heteronormeja vastustavat, muun muassa homo- ja biseksuaaliset, tyttöhahmot ovat löytäneet tiensä teosten päähenkilöiksi.
ǼǺǺǺOXYXOODW\WWÓMHQLKDVWXPLVWDVDPDDQVXNXpuoleen eivät leimaa enää kiellot, häpeä tai teennäinen valistus, vaan tyttöjen niin homo- kuin heterohalua kuvataan vapautuneemmin, iloisemmin
ja suoremmin kuin aiemmin. (Heikkilä-Halttunen
ǼǺǺǼȁǽȂȁ+XKWDODǼǺǺȂ ǼǺǺȁ.DUNXOHKWRǼǺǻǺ
ǿǻǼǺǺȁǾǿ9RLSLRǼǺǻǿEǼǾ9RLSLRǼǺǻǽǻǼȃtǻǽǼ

Vaikka nuortenkirjallisuuden tyttökuvien voi
sanoa moninaistuneen ja rikkoneen rajoja viimeisen
kahden vuosikymmenen aikana, ovat vahvojen
tyttöjen esitykset pysyneet yhä suurelta osin kyseenalaistamattomina. Esitämme tässä artikkelissa,
että tyttölukijoiden emansipoimisen lisäksi vahvan
tyttöyden perinnettä voidaan selittää intersektionaalisiin eli keskenään risteäviin eroihin² kytkeytyvän
kompensaationNÁVLWWHHQ .DUNXOHKWRǼǺǻǻǻǻȃ DYXOla. Väitämme, että tyttökirjallisuuden vahvan tytön
konventiota käytetään kompensoimaan muita lajin
murtuvia konventioita sekä normeja, kuten tyttökirjoille aiemmin ominaista heteronormatiivisuutta.
Tarkastelemme tässä artikkelissa kahta kotimaista
nuorten fantasiaromaania³, joissa kaava vahvasta,
kaikkivoipaisesta tyttöydestä toistuu erityisesti heteronormeja rikkovien tyttöhahmojen
esityksissä. Siiri EnorannanǾ Surunhauras, lasinterävä ǼǺǻǿ MD0DULD7XUWVFKDQLQRIILQǿ Anaché:
Myter från akkade ǼǺǻǼ WHRNVLVVD AnachéǼǺǻǽ
suom. Marja Kyrö) esiintyy lukuisia vahvoja heterotyttöhahmoja, mutta erityisesti heteronormeja vastustavat tytöt nousevat molemmissa teoksissa korostetusti lähes yliluonnollisiin mittoihin
yltävien vahvojen tyttöjen asemaan. Tarkastelemme teoksia performatiivisen sukupuolen- ja
tyttötutkimuksen viitekehyksessä (esim. Ojanen
ǼǺǻǻ³VWHUOXQGǼǺǻǻ MDS\ULPPHVRYHOWDPDDQQLLGHQ
analyysiin kompensaation käsitettä (Karku-lehto
ǼǺǻǻǻǻȃtǻǼǺǻǾǿǻǾȁ 7DYRLWWHHQDPPHRQRVRLWtaa heteronormeja vastustavien tyttöhahmojen

ǻ 8XGHQW\WÓQNÁVLWHULQQDVWXXNLLQQRVWDYDOODWDYDOODǻȃǼǺOXNXODLVHHQrXXGHQQDLVHQrNÁVLWWHHVHHQǻȃǼǺOXYXOODSHULQteisen alistuvan, passiivisen ja enkelimäisen naisen esityksiä alkoivat haastaa rohkean ja aktiivisen, jopa petomaisen ”uuden naisen” kuvaukset. Vaimon ja äidin ihannerooleista poikennut tai kieltäytynyt seksuaalinen nainen tosin muuttui
ǻȃǺǺOXYXQDOXQNLUMDOOLVXXGHVVDXVHLQOÁKLQQÁSDKXXGHQUXXPLLOOLVWXPDNVL +DSXOLǻȃȃǼǻǻǽtǻǼǺ+DSXOL\PǻȃȃǼǻǺȁ
Ǽ ,QWHUVHNWLRQDDOLVXXGHVWDNVHVLP&UHQVKDZǻȃȃǽ)HUUHHǼǺǻǻ.DUNXOHKWR\PǼǺǻǼ3KRHQL[ 3DWW\QDPDǼǺǺȀ
5RVVLǼǺǻǿ6WDXQÃV 6ÕQGHUJDDUGǼǺǻǻ
ǽ 9DLNNDNRKGHWHRNVHPPHHGXVWDYDWVHONHÁVWLP\ÓVIDQWDVLDNLUMDOOLVXXGHQODMLW\\SSLÁNHVNLW\PPHWÁVVÁDUWLNNHOLVVD
tarkastelemaan aihettamme vain tyttökirjallisuuden näkökulmasta. Toisena ilmeisenä mahdollisuutena olisi soveltaa
kompensaation käsitettä fantasiakirjallisuuden sekä sen tutkimuksen kontekstiin.
Ǿ 6LLUL(QRUDQWDRQVXRPDODLQHQODVWHQMDQXRUWHQNLUMDLOLMDMRNDRQWHRNVLOODDQROOXWHKGROODPP7RSHOLXVMD
.XYDVWDMDSDONLQWRMHQVDDMDNVL+ÁQHQYXRQQDǼǺǻǿMXONDLVWXWHRNVHQVD6urunhauras, lasinterävä oli ilmestymisvuonnaan
HKGROOD)LQODQGLD-XQLRUSDONLQQRQYRLWWDMDNVLMDVHYRLWWLYXRQQDǼǺǻȀ7RSHOLXVSDONLQQRQ
ǿ 0DULD7XUWVFKDQLQRIIRQVXRPHQUXRWVDODLQHQQXRUWHQNLUMDLOLMDMRNDRQNLUMRLWWDQXWXVHLWDVHONHÁVWLIHPLQLVWLVLÁIDQtasiaromaaneja. Hänen teoksensa Maresi: Krönikor från Röda klostretYRLWWLYXRQQDǼǺǻǾ)LQODQGLD-XQLRUSDONLQQRQMD
WHRNVHQNÁÁQQÓVRLNHXGHWRQP\\W\ǻȃNLHOHOOH (OLQD$KOEDFN/LWHUDU\$JHQF\ǼǺǻȁ 

26 RIIKKA LAUTTAMUS & SANNA KARKULEHTO | SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 30(2017): 3, S. 25–38

ARTIKKELI

representaatioiden Ȁ analyysillä, että heteronormatiivisuuden kyseenalaistavaa seksuaalisuutta kompensoidaan korostamalla pohjoismaisen
tyttökirjallisuuden konventiota erityisen vahvasta
tyttöydestä.

PE R F O R M AT IIV I N E N T Y T T Ö T U T K IM U S,
N Y K Y T Y T T Ö - J A FA N TA S I A K I R J A L L I S U U S
J A KO M P E N S A AT I O N K Ä S I T E
Tyttökirjallisuuden tutkimus asettuu osaksi tyttötutkimuksen monitieteistä tutkimusalaa, joka keskittyy nostamaan tyttöjä, tyttöyttä ja erilaisia tyttökulttuureja tieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Sen
piirissä tutkitaan eri-ikäisiä tyttöjä hyödyntämällä
erityisesti feministisiä metodologioita ja teorioita.
$MDQNRKWDLVLDWXWNLPXVDLKHLWDǼǺǺǺOXYXQW\WWÓtutkimuksessa ovat olleet esimerkiksi tyttöjen valta, toimijuus, moninaisuus ja muutos sekä tyttöyGHQNXOWWXXULVHWHVLW\NVHW 2MDQHQǼǺǺȂǻǼǺǻǻȃtǻǺ
ǻǽ 7ÁOOÓLQW\WWÓ\VPÁÁULWW\\XVHLQQHXYRWHOWDYDNVL
ja jatkuvasti liikkeessä olevaksi historialliseksi kategoriaksi mutta myös konstruktioksi, jota rakentavat kulttuurin perinteiset odotukset ja ”konventionaaliset sukupuolen esittämisen ja tekemisen tavat”
2MDQHQǼǺǻǻǻǻ 
Usein nykyisessä tyttötutkimuksessa sukupuoli
hahmotetaan performatiivisena: tyttöyttä ja naiseutta tehdään muun muassa feminiinisiksi määritellyillä ilmeillä, eleillä ja pukeutumisen tavoilla,
jotka eivät kuitenkaan ole luonnollisesti tiettyyn
sukupuoleen sisäänrakennettuja ominaisuuksia
vaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti opittuja ja omakVXWWXMDVXNXSXROHQWHNHPLVHQWDSRMD 2MDQHQǼǺǻǻ
ǻǻtǻǼ -XGLWK%XWOHULQWHRULDQPXNDLVHVWLrSHUIRUPDtiivisen tyttötutkimuksen painopisteenä on tyttöMHQMDW\WWÓ\GHQWHNHPLQHQr ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǼǽ 

sillä naiseus ja mieheys rakentuvat erityisesti niissä
teoissa, joiden on kulttuurissa mielletty syntyneen
ELRORJLVHQVXNXSXROHQVHXUDXNVHQD %XWOHUǼǺǺȀ
ǼǿǻȃȃǺ[t[LǽǽǻǽȀtǻǾǻ 3HUIRUPDWLLYLVHQW\WWÓWXWkimuksen avulla on tutkittu etenkin kirjallisuuden
tyttörepresentaatioita.
Tyttökirjallisuudessa on sen historian aikana
käsitelty monipuolisesti niin tyttöjen subjektiutta, valtaa, sukupuolta, toimijuutta kuin seksuaalisuuttakin, ja näistä aiheista neuvottelemalla tyttökirjoissa on sekä ylläpidetty että vastustettu teosten
julkaisuajankohdan ihanteita ja käsityksiä (Voipio
ǼǺǻǿEǻǾ 7\WWÓNLUMDPÁÁULWHOOÁÁQ\KÁXVHLQ%RHO
:HVWLQLÁ ǻȃȃǾ PXNDLOOHQrQDLVHQNLUMRLWWDPDNVL
tytöstä kertovaksi kehityskertomukseksi, joka on
suunnattu tytöille” ja jossa käsitellään ystävyyden,
ihastumisen, perheen, kodin ja koulutuksen teemoMD 9RLSLRǼǺǻǿEǻȂ ǼǺǺǺOXYXQDOXVVDNRGLQDYLRliiton ja koulutusmahdollisuuksien sijaan tyttökirjoissa on alettu käsitellä enemmän yhteiskunnan
kapeaa naiskuvaa ja kiltin tytön roolia vastaan kapiQRLYLDW\WWÓMÁ 5ÁWW\ÁǼǺǺǿǻȀǻȃ 1\N\WXWNLPXNVHVsa yhteiskunnan muuttuvaa tyttökuvaa käsittelevistä teoksista käytetään termiä nykytyttökirjallisuus.
Nämä teokset sisältävät usein lajityypilleen uusia
aiheita, kuten avointa seksuaalisuuden kuvausta
sekä kauneusihanteiden ja yhteiskunnan naiskuvan kritisointia, mutta toisaalta edelleen tyttökirjallisuuden perinteisempiäkin piirteitä, kuten ystävyyGHQSHUKHHQMDLKDVWXPLVHQWHHPRMD 5ÁWW\ÁǼǺǺǿ
9RLSLRǼǺǻǿEǼǾ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǼǼ 
Nykytyttökirjallisuuden piiriin on löytänyt myös
populaarikulttuurissa ja -kirjallisuudessa suosittu fantasian lajityyppi. Fantasiatyttökirjallisuus
määritellään usein kertomuksiksi, jotka yhdistävät päähenkilötyttöjensä realistiseen ympäristöön sijoittuvaan arkeen maagisia elementtejä

Ȁ 7DUNRLWDPPHUHSUHVHQWDDWLROODWLHW\QNRKWHHQHVLW\VWÁXXGHOOHHQHVLWWÁPLVWÁWDLHGXVWDPLVWDMDUHSUHVHQWDDWLRLGHQ
analyysilla näiden välisten suhteiden kriittistä tarkastelua. Representaatiot yhdistävät ihmisiin, kuviin ja asioihin merkityksiä mutta samalla myös kommentoivat ympäröivää maailmaa ja sen sosiaalisia suhteita. Ne tulkitaan samaan aikaan
sekä esittäviksi, edustaviksi että tuottaviksi, sillä ne rakentavat erilaisia arvotuksia, mielikuvia ja määritelmiä kuvaamisWDDQNRKWHLVWDMRNRMRROHPDVVDROHYLDHVLW\NVLÁXXVLQWDHQWDLQLLWÁXXGLVWDHQtWDLXVHLQVHNÁHWWÁ5HSUHVHQWDDWLRWRVDOlistuvat yhteiskunnassa vallitsevien kuvien muotoutumiseen ja niiden jatkuvuuden mahdollistamiseen samalla, kun ne
muokkaavat näkemyksiämme maailmasta ja itsestämme. Se, millä tavalla esimerkiksi tyttöjä kuvataan mediassa, kirjallisuudessa ja populaarikulttuurissa, vaikuttaa paitsi kulttuurisen tyttökuvan muodostumiseen myös siihen, miten tytöt
QÁNHYÁWMDNRNHYDWLWVHQVÁ .VP\ÓV3DDVRQHQǼǺǻǺǾǻǾȁ
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9RLSLRǼǺǻǻǾǻtǾǼ NXWHQHVLPHUNLNVLYDPS\\UHja Stephenie Meyerin TwilightNLUMDVDUMDVVD ǼǺǺǿt
ǼǺǺȂ 7\WWÓNLUMDOOLVXXGHQODMLLQUDNHQWXQHHQMRXVton vuoksi osa sen tyypillisistä lajiominaisuuksista,
kuten päähenkilön ikä, kertomuksen realistinen
kehys ja kirjailijan sukupuoli, voivat kuitenkin antaa
periksi, kunhan muut lajityypin määreet toteutuYDW 9RLSLRǼǺǻǿEǽǾ 1ÁLQHVLPHUNLNVLUHDOLVWLVHQ
maailman raami ei ole tyttökirjallisuudelle välttämätön. Fantasiamaailman tytöt eivät ole irrallaan todellisen maailman tyttöjen kokemista ihastumiseen, rakastumiseen, kotiin, perheeseen ja
yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä, joten vaikka fantasia rikkoo realistisen kehyksen konventiota, nykytyttökirjallisuuteen voidaan sisällyttää myös
erilliseen fantasiamaailmaan sijoittuvia, naisten
kirjoittamia ja tytöistä kertovia teoksia. (Ks. myös
/HKWRQHQǼǺǻǺDȀǿ
Kompensaation käsitettä on käytetty sukupuolen
ja seksuaalisuuden representaatioita tarkastelevassa tutkimuksessa kuvaamaan sitä tapaa, jolla etenkin sukupuoli- ja heterojärjestystä uhkaavan naisten
aktiivisen seksuaalisuuden ja homoseksuaalisuuden esitysten uhkaa on liennytetty ja rauhoiteltu
muun muassa mediassa. Sukupuoli- ja heterojärjestystä kyseenalaistavan seksuaalisuuden edustaman
toiseuden ja erilaisuuden uhka representaatioissa kompensoituu, kun muut eroja, erilaisuutta tai
PDUJLQDDOLVXXWWDPÁÁULWWÁYÁWLGHQWLWHHWWLWHNLMÁWt
esimerkiksi luokka, rotu, etnisyys, ruumiin kyvykN\\VMDNRNRWHUYH\VWDLLNÁtSLWÁ\W\YÁWNRQYHQ
tionaalisina ja siten ”näkymättöminä” (vrt. valkoiVXXVNV'\HUǼǺǺǼ HLYÁWNÁKRUMXWDQRUPLDWRLVLQ
sanoen silloin, kun kulttuurissa toiseutta edustavat,
marginaalisiksi asetetut identiteettikategoriat eivät
intersektionaalisesti leikkaa. Kun kulttuurisia rajoja, normeja ja järjestystä rikotaan esimerkiksi naisten seksuaalisuuden esityksissä, niissä pyritäänkin
siis usein muilta osin vaalimaan vallitsevia naiskuvien esittämisen perinteitä. Näin erot ja muutos eivät
tunnu liian radikaaleilta, pelottavilta tai uhkaavilta. Naisten avoin ja näkyvä seksuaalisuus näyttäytyy
vähemmän uhkaavana ja kulttuurisesti hyväksytympänä, eli se kompensoituu, jos esimerkiksi paljasta pintaa esittelevä nainen on samalla turvallisesti
valkoihoinen, keskiluokkainen, nuori, konventionaalisen kaunis ja hoikka eli noudattaa näin medi-

assa usein toistuvaa, itsepintaisen pysyvää mallia
kulttuurisesti hyväksytystä naiseudesta. Vastaavasti
heteronormatiivisuutta vastustavien seksuaalisuuksien esityksissä normienvastaista ja marginaalista,
heterojärjestystä uhkaavaa seksuaalisuutta pyritään
kompensoimaan esittämällä esimerkiksi sukupuolia ja sukupuolieroa binaarisesti, hierarkkisesti ja
NRQVHUYDWLLYLVHVWL .DUNXOHKWRǼǺǻǻǻǻȃtǻǼǺǻǾǿ 
Kompensaatioissa muutokset yhden identiteettikategorian alueella merkitsevät siis muuttumattomuutta toisten identiteettikategorioiden osalta.
Esitämme, että aiemmin median identiteettiesityksiin ja niiden kriittiseen tutkimukseen yhdistetty kompensaation käsite on laajennettavissa ja
sovellettavissa toisin myös kirjallisuuteen ja kirjallisuuden lajien tutkimukseen. Käsitteen soveltaminen on mahdollista varsinkin silloin, kun lajin
tarkastelu yhdistyy sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen kirjallisuudessa. TavoitteenamPHRQRVRLWWDD7XUWVFKDQLQRIȲQMD(QRUDQQDQWHRVten analyysilla, että vaikka heteronormia voidaan
kyseenalaistaa nykytyttökirjallisuudessa, sen on silti
edelleen tapahduttava usein siten, että ainakin osa
tyttökirjallisuuden lajikonventioista tai -normeista
pysyy muuttumattomina. Marginaalin nostaminen
teosten keskiöön ja rajojen rikkominen näyttävät
käyvän nykytyttökirjallisuudessakin helpommin,
kun pitäydytään paikoin perinteissä ja vältetään
UDMRMHQULNNRPLVWDVHNÁPXXWRVWDPXXWRLQtHOL
kun ei samaan aikaan rikota lajityyppiä määrittäviä konventioita tai normeja liikaa. Toisin sanoen jos
yhtä tai useampaa tyttökirjallisuuden ominaisuuksista, kuten päähenkilötytön luokkaa, ruumiillisuutta, etnisyyttä tai tässä tapauksessa heteronormatiivista seksuaalista ja romanttista halua, kuvataan
normeja kyseenalaistavalla tavalla, muut lajikonventiot näyttäisivät pysyvän muuttumattomina.

M A S K U L I I N I S E T J A M U K AU T U VAT T Y T Ö T
Feministinen näkökulma on lisääntynyt pohjoismaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa muutaman viime vuosikymmenen aikana (Voipio &
2NVDQHQǼǺǻȀ 7ÁPÁQÁNÓNXOPDHVLLQW\\P\ÓV6LLUL
Enorannan Surunhauras, lasinterävä ja Maria
Turtschaninoffin Anaché-teoksissa. Teokset kuvaavat lähes vastakkaisia yhteiskuntajärjestyksiä
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(QRUDQQDQQDLVWHQYDOODVWD7XUWVFKDQLQRIȲQKHWHronormatiiviseen miesten ylivaltaan ja esittävät erityisesti tyttöhahmojensa kautta näiden maailmojen murtumista ja sukupuolten välisen tasa-arvon
mahdollistumista. Korostetusti vahvan ja kaikkivoipaisen tyttöyden perinne on kuitenkin näkyvissä etenkin teosten heteronormeja rikkovissa tyttöhahmoissa, jotka ovat teoksissa avainasemissa
kehityksen, muutoksen ja tulevaisuuden suunnannäyttäjinä.
Enorannan Surunhauras, lasinterävä esittelee noin kahdeksan erilaista tyttö- ja naiskertojaa
sekä seitsemän erilaista poika- ja mieskertojaa,
jotka vaihtelevat luvuittain. Teoksen tytöt ja naiset
kuvataan järjestelmällisesti itsenäisiksi ja vahvoiksi oman tiensä kulkijoiksi, joita miehet tarvitsevat
ja seuraavat. Teoksen hahmoista suuri osa kantaa
jonkinlaista surua ja murhetta, jotka määrittävät
heitä tavalla tai toisella, mutta sukupuolten välillä
on eroja siinä, kuinka pelosta ja menetyksestä selviämistä kuvataan. Teoksen tyttö- ja naishahmot tukeutuvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
toisiinsa tai sitten eivät keneenkään, kun taas pojat
ja miehet hakevat aktiivisesti tukea naisista. Sukupuoliasetelman kääntäminen päälaelleen kyseenalaistaa perinteisiä sukupuolirooleja, mutta samalla teos ei kuitenkaan kyseenalaista pohjoismaisen
lasten- ja nuortenkirjallisuuden perinnettä erityisen vahvasta ja lähes kaikkeen pystyvästä tyttöydesWÁ 9RLSLRǼǺǻǿEǼȁ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǽȀ YDDQMRSD
korostaa ja alleviivaa sitä.
Yksi teoksen keskeisistä päähenkilöistä on
ǻǿYXRWLDV/LQDQLD+DKWXYDDUD+ÁQHWPDLQLWDDQ
ensimmäisen kerran jo teoksen alussa, kun äiti
katselee tytärtään, joka nukkuu rauhallisena ”suu
auki, luottavaisena, tulkaa kaikki maailman vaarat,
sillä minä kestän ner 6/Ȃ /LQDQLDNXYDWDDQNRNR
teoksen ajan järkähtämättömän vahvaksi ja rohkeaksi tytöksi, jonka itsenäisyyteen ja aktiivisuuteen sekoittuu maskuliinisiksi koodattuja piirteitä. Hän on teoksen hahmoista lähinnä perinteistä
villiä ja riehakasta, kulttuurista joustoa edellyttäYÁÁSRLNDW\WWÓÁ 9RLSLRǼǺǻǿDȂ MDKÁQWÁNXYDWDDQ
nauravaiseksi, äänekkääksi ja kiivaaksi. Tyttökirjallisuudessa tyttöhahmojen ylöspäin suuntautuvat liikkeet ovat yleensä kuvastaneet protestia ja kapinaa
SHULQWHLVWÁW\WWÓ\WWÁNRKWDDQ ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǼǻ MD

Linanian henkilöhahmossa tämä on nähtävissä puissa kiipeilemisen ja hänen lempipaikkansa, korkean
kallionkielekkeen, kautta. Hänen seesteisyytensä
DOODRQrUÁMÁKWÁYÁÁYRLPDDr 6/ȁǼ MRNDYDLQNRURVtuu hänen äitinsä yhtäkkisen kuoleman jälkeen.
Perinteisestä feminiinisestä tyttöydestä poiketen
hän ei kykene käsittelemään tai osoittamaan suruaan, vaan patoaa sen sisäänsä ja kääntää sen raivoksi
herkkää pikkuveljeään Ulia kohtaan. Itkemään hän
ei suostu edes puolisonsa Asporin nähden:
Li tajusi, että hänen olisi pitänyt itkeä vasten Asporin olkapäätä, jotta Aspor olisi voinut tuntea itsensä vahvaksi ja suojelevaksi ja lohduttaa häntä,
ja sitten he olisivat voineet vaihtaa kyyneleisiä
suudelmia. Mutta Li ei ollut itkenyt kertaakaan
Asporin nähden, ei kenenkään nähden, eikä hän
DLNRQXWNDDQLWNHÁ 6/ǽȁ

Li kieltäytyy perinteisestä feminiinisyydestä ja siihen liittyvästä tunteellisuudesta ja tarvitsevuudesta
5RVVLǼǺǺǽȂȃ +ÁQHLROHNLLQQRVWXQXWXONRQÁÓVtään, eikä häntä haittaa, että hänen ihastuksensa
näkee hänet hengästyneenä ja rusottavana pitkien juoksumatkojensa jälkeen. Aspor onkin teoksen
alussa ihastunut Linaniaan juuri siksi, että tämä on
rYLOOLMDKXUMDr 6/ȁǾ /LQDQLDHLSLLWWDDVLLWÁPLWÁ
muut ajattelevat, vaan sanoo ja tekee, mitä haluaa.
Tämä korostaa hänen itsenäisyyttään, toimeliaisuuttaan, rohkeuttaan sekä tietynlaista tyttömaskuliinisuutta, jossa maskuliinisuus sekoittuu eksplisiitWLVHVWLIHPLQLLQLV\\GHQPHUNNHLKLQ YUW5RVVLǼǺǺǽ
ȀǼ /LQDQLDRQSLWNÁKLXNVLQHQMDKÁQHWNXYDLOODDQ
kauniiksi, hän osaa tanssia ja laulaa, mutta hän on
myös voimakas ja atleettinen, nopea, järkevä ja toimintaan suuntautuva tyttöhahmo, jossa maskuliinisuus näyttäytyy ensisijaisena suhteessa feminiinisyyteen.
1LLQ(QRUDQQDQNXLQ7XUWVFKDQLQRIȲQNDDQWHRVten tyttöhahmot eivät missään kohdin pyri määrittelemään tai pohtimaan seksuaalisuuttaan, mikä
yhtäältä korostaa heidän luontaista suhtautumistaan seksuaalisuuteensa mutta toisaalta myös
erilaisten seksuaalisuuden luokittelujen keinotekoisuutta. Enorannan romaanin alussa Linania
on ihastunut nuoreen mieheen (Asporiin), kunnes
lopulta aloittaa suhteen Mereia-tytön kanssa, kun
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taas toisen päähenkilöhahmon Sadeian kuvataan
käänteisesti olevan kiinnostunut vain naisista,
ennen kuin hän tapaa Asporin. Mereia sen sijaan
näyttäytyy teoksen ainoana selkeästi homoseksuaaliseksi luokiteltavana henkilöhahmona, jolle
”miehet olivat aina olleet jokseenkin yhdentekeviä”
6/ǼȁȀ 6LLQÁPLVVÁ/LQDQLDQMD6DGHLDQKHWHURMÁUjestystä horjuttavan, biseksuaalisuudeksi luokiteltavissa olevan seksuaalisuuden kompensaationa
voi pitää tyttökirjojen tyttöhahmojen erityislaatuista vahvuutta ja itsenäisyyttä, kompensoidaan
Mereian lesboutta lähes kokonaan päinvastaisella
tavalla, jossa seksuaalisuuden sijaan huomio kiinnityy tapaan representoida hänen sukupuoltaan:
hänet kuvataan hyvin alistuvana, mukautuvana ja
äidillisenä tyttöhahmona, joka haluaa epätoivoisella vimmalla tehdä itsensä tärkeäksi feminiiniseksi
luokittuvan hoivan avulla. Myös Linanian ja Mereian välisen suhteen kuvauksessa korostuu Mereian
IHPLQLLQLV\\VtNXQ/LQDQLDRQPDVNXOLLQLQHQOÁSÁLsemätön ja vahva, on Mereia puolestaan feminiininen, mukautuva ja herkkä:
Mereia vapisi äänettömästä itkusta, hän oli painanut kasvonsa Nanian [Linanian] kaulaan, mutta
Ulin isosisko katsoi sitä kaikkea silmää räpäyttämättä kasvoillaan käsittämätöntä päättäväisyytWÁMDYRLPDD 6/ǾȀȂ ȁ

Vaikka sekä homoseksuaalisuutta että lesbosuhdetta kompensoidaan Enorannan teoksessa heteronormatiivisilla sukupuolen tekemisen tavoilla, Linania
ja Mereia ovat yllättävästi teoksen ainoa pariskunta, joka saa onnellisen lopun: myrskyävän merimatkan aikana Linania on saada surmansa mutta selviää täpärästi pelkällä säikähdyksellä. Näin Linanian
ja Mereian tarinassa kirjoitetaan uudelleen ja toisin nuortenkirjallisuudessa pitkään vallalla ollutta

konventiota traagisesti päättyvästä lesbosuhteesta
PP9RLSLRǼǺǻǽǻǼȂ 

F E M I N I I N I N E N L E S B O U S, M A S K U L I I N I N E N
B I S E K SUA A L I S U U S
Yksi Enorannan teoksen feminiinisimmistä tyttöKDKPRLVWDRQǻȀYXRWLDV0HUHLD+ÁQHOOÁRQSLWkät hiukset, hän pukeutuu naisellisesti ja käyttää
meikkiä, ja hänet kuvataan hoivaavana, mukautuvana ja herkkänä tyttönä, joka asettaa muiden tarpeet omiensa edelle. Hän on tunteellinen ja osoittaa
tunteensa suoraan, ja hän on perinteisen tyttökirMDW\WÓQWDYRLQWDLWHHOOLVHVWLODKMDNDV 9RLSLRǼǺǻǿE 
jopa koko ”läntisen merimantereen paras lasinpuKDOWDMDr 6/ǼȂǾ 0HUHLDPÁÁULWWHOHHLWVHQVÁSLWNÁOWL
PXLGHQK\YÁNV\QQÁQMDUDNNDXGHQNDXWWDtHQQHQ
suhdettaan ensimmäiseen rakkauden kohteeseensa Sadeiaan hän on ollut vain ”puolivalmis, mutWDQ\WKÁQROLNRNRQDLQHQr 6/Ǿǿ 0HUHLDVWDHLORpulta myöskään tunnu pahalta jättää kotimaataan
eikä hänelle merkittävää lasinpuhallustaan toisen
rakkauden kohteensa Linanian vuoksi, sillä ei ollut
”paikkaa, jonne hän ei olisi Linaniaa seurannut” (SL
Ǽȁȁ 0HUHLDQKHQNLOÓKDKPRULQQDVWXXNLQSHULQWHLseen heteronormatiivisen parisuhteen kuuliaiseen
vaimoon, joka seuraa puolisoaan ja huolehtii tämän
tarpeista. Puolison ja perheen vuoksi Mereia uskaltaa kuitenkin olla rohkea ja mukautuvan tyttöyden
puitteissa myös vahva toimija. Suhteessaan Sadeiaan hän on ollut enemmän alistuva kuin mukautuva, mutta Linanian rakkauden avulla hän saavuttaa
uuden toimijuuden tason ja kykenee vastustamaan
dominoivaa Sadeiaa. Kun Sadeia on antaa Linanian hukkua myrskyssä, Mereia ottaa lopulta ”ohjat
RPLLQNÁVLLQVÁr 6/ǽȂȃ MDSHODVWDD/LQDQLDQLWVHWRLmimalla aktiivisesti annettuja käskyjä vastaan.
Tyttökirjallisuudessa päähenkilötytön (joksi

ȁ /LQDQLDQMD0HUHLDQVXKWHHQPDVNXOLLVXXGHQMDIHPLQLLQLV\\GHQYÁOLVWÁG\QDPLLNNDDYRLVLNXYDLOODOHVERNXOWWXXUHLVWD
tuttujen butch- ja femme-roolien avulla, joiden on katsottu sekoittavan ja kyseenalaistavan parodisuutensa, riitasointuiVXXWHQVDVHNÁKÁLULWVHYÁQOLLRLWWHOXQVDDYXOODKHWHURQRUPDWLLYLVWDVXNXSXROLMÁUMHVWHOPÁÁ %XWOHUǻȃȃǽǻǻtǻǼǻǼǿǻȃȃǺǻǽȁ
.DUNXOHKWRǼǺǺȁȀȀ6HJDOǻȃȃȁǼǻǿNVP\ÓV5RVVLǼǺǺǽǻǻȃtǻǼǺ /LQDQLDQPDVNXOLLQLVXXWWDMD0HUHLDQIHPLQLLQLV\\WWÁ
olisi kuitenkin hankala tulkita heterojärjestystä kyseenalaistaviksi butchiudeksi ja femmeydeksi, sillä niitä ei parodioida
eikä liioitella teoksessa heteronormatiivisia sukupuolirooleja häiritsevällä tai kyseenalaistavalla tavalla. Tämän vuoksi
Mereian lesbosuhteessaan toteuttamaa feminiinisyyttä olisi niin ikään hankala pitää femmeytenä ja
Linanian maskuliinisuutta butchiutena.
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myös Mereian voi Enorannan teoksessa laskea)
muutos ja henkinen kasvu tulevat usein mahdollisiksi vasta, kun tyttö jollain tavalla poistuu turvalOLVHVWDMDWXWXVWDHOLQSLLULVWÁÁQ 9RLSLRǼǺǻǿDǻǺ 
Kaukana kotoa Surukauriin saarilla Mereia kääntyy pois Sadeiasta ja kohti orvoiksi jääneitä Linaniaa
ja ja tämän pikkuveljeä Ulia. Kuusivuotiaalle Ulille
hänestä tulee äidin korvike, Linanialle ensin kallio,
jota vasten nojata, ja lopulta myös puoliso. Kun Linania menettää teoksessa traumaattisten kokemustensa vuoksi toimijuutensa, hänestä tulee Mereian tuen ja huolenpidon avulla selviytyjä, jonka
kautta vahvan tytön kuvaa laajennetaan (nykytyttökirjallisuudelle ominaisesti) kaikkeen pystyvästä ja kykenevästä tyttöydestä kohti omat rajansa ja
heikkoutensa tuntevaa tyttöyttä (Voipio & Oksanen
ǼǺǻȀ9RLSLRǼǺǻȁ /LQDQLDQKHQNLOÓKDKPRS\V\\
kuitenkin järkähtämättömän vahvana, itsenäisenä ja maskuliinisena, vaikka teoksen loppupuolella hänen vahvuuteensa sekoittuu jo suorastaan
liioitellun riippumattomuuden sijaan myös realistista tarvitsevuutta. Mereian tarinan kaari taas vie
hänet nykytyttökirjallisuudesta poiketen takaisin
kohti kodin piiriä, ja tyttökirjallisuudelle ominaisten
rakkaussuhteen ja perhekeskeisyyden korostumisen
voi nähdä hänen heteronormatiivisuutta vastustavan henkilöhahmonsa kompensaationa.
Mereian henkilöhahmon tavoin myös Sidrineian
/DVLQNLUNDVSULQVHVVD6DGHLDǻȀYXRWLDVW\WWÓGLNWDDWtori, kuvataan ulkoisesti korostetun feminiinisenä ja
häikäisevän kauniina. Hänen hiuksensa ovat pitkät,
kiharat ja hunajanväriset, hän on lasimaisen hoikka ja pukeutuu näyttävän feminiinisesti harsomaisiin prinsessa-asuihin. Kaunis ulkonäkö kuvastaa
Sadeian hahmossa kuitenkin petollisuutta: hän
osoittautuu yhdeksi tarinan epämiellyttävimmistä henkilöhahmoista. Hän on strategisesti ja poliittisesti älykäs, ja hän manipuloi ihmisiä. Yleensä
maskuliinisiksi koodatut tunteilemattomuus, itseYDUPXXVDNWLLYLVXXVMDGRPLQRLYXXV 5RMRODǼǺǺǽ
ȂȀ PXWWDP\ÓVN\N\YÁNLYDOWDDQMDMRSDVDGLVPLLQ
kietoutuvat kaikki yhteen Sadeian tyttömaskuliinisuudessa. Teoksen nimen lasinterävä viittaakin juuri
Sadeiaan, kylmään ja julmaan prinsessaan, joka on
sulkenut kuningatarkuntansa rautaiseen nyrkkiinsä. Hän rinnastuu misandriassaan suoraan naisvihamielisiin (mies)diktaattoreihin, sillä hänelle miehet

ovat vain ”alkukantaisia olentoja, himojensa orjia
MDKLOOLWWÓPLÁLUUDWLRQDDOLVLDNLLKNRLOLMRLWDr 6/ǼǾ 
jotka ”olivat osa yhteiskuntaa samalla tavalla kuin
URWDWROLYDWRVDVDWDPDDr 6/Ǽǿ 6DGHLDQYLKDQWDXVtalla on kuitenkin lapsuuden trauma vanhempien
menetyksestä, ja suuri osa hänen kykenemättömyydestään antaa tai vastaanottaa rakkautta juontuu
hänen epävarmuudestaan ja hylätyksi tulemisen
pelostaan:
Tule mukaani, niin Sadeia sanoi ihmisille joka
päivä, seuraa minua, sillä minä tiedän mikä on
parasta, jätä kaikki ja tule kanssani. Ja he tulivat
aina, he uskoivat häntä ja he luottivat häneen,
luottamuksen taakka ritisi Sadeian iholla, ja totuus
jota hän ei ollut koskaan kertonut edes itselleen
oli, että hän ei tiennyt että he seuraisivat, hän ei
ROOXWYDUPDKÁQSHONÁVLMRNDNHUUDQ 6/ǽǻǿ

Sadeian hahmon ristiriitaisuuden vuoksi on vaikeaa määritellä, onko hän osa vahvan tytön konventiota vai ei, jolloin konventioon tulee teoksessa myös
särönsä. Enorannan teoksen henkilöhahmoja luonnehtiikin monisyisyys, ja sukupuolen ja seksuaalisuuden sijaan henkilöhahmoja määrittävät heidän
ihmissuhteensa sekä niiden aiheuttamat haavat, jotka manifestoituvat useilla eri tavoilla. Sadeian tarinan kaari keskittyy myyttiseen kultakauriiseen,
jonka avulla hän uskoo saavansa vakuuden siitä,
ettei koskaan voisi menettää kuningatarkuntaansa tai luotsata kansaansa tuhoon. Sidrineian niemimaan menettämisen pelko rinnastuu samalla hänen vanhempiensa menetykseen, sillä Sadeia pyrkii
pitämään kiinni valtiostaan kaikin keinoin, ettei menettäisi sitä kuten on menettänyt vanhempansa.
Vaikka Sadeian toimijuus horjuu teoksen aikana, hän hallitsee silti valtakuntaansa itsenäisesti ja tekee viisaita päätöksiä jopa heti sen jälkeen,
kun hänen rakastettunsa Aspor on menehtynyt.
Hän ei menetä toimijuuttaan eikä itsevarmuutWDDQVDDWLN\N\ÁÁQRWWDDWLODMDWLODQQHKDOWXXQt
hän kävelee lopettamaan Sidrineiaan hyökänneiden radhujen ja soturittariensa välisen taistelun
rYRLPDNNDLQNLLUHHWWÓPLQDVNHOLQr 6/Ǿǿǽ YDLOOD
pelkoa tai epäröintiä. Itsevarmuus ja järkähtämättömyys nousevat hänen pääpiirteikseen. On lähes
leimaavaa, että Enorannan teoksen molemmat
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biseksuaalisiksi luokiteltavissa olevat tyttöhahmot
esitetään paitsi järkähtämättöminä, ”kaikki maailPDQYDDUDWrNHVWÁYLQÁ 6/Ȃ P\ÓVSDULVXKWHLGHQsa maskuliinisempina osapuolina. Jopa Sadeian ja
Asporin suhteessa Sadeia on maskuliininen ja dominoiva osapuoli, kun taas Aspor näyttäytyy feminiinisempänä ja alistuvampana:
Sadeia otti Asporin kuin valtiatar, kuin Sarastuksen
Lasinkirkas prinsessa, ja hänen itsevarmuutensa
oli niin särötöntä, että se ei mitenkään voinut olla
WRGHOOLVWDtt0HULNULVWDOOLQYDOLWXVSHLWWL$VSRULQ
SDUDKGXNVHWDOOHHQ 6/ǽȁǾ

Sadeia on kova ja häikäilemätön, kun taas Aspor on
valmis seuraamaan häntä maailman ääriin ja jättämään kaiken hänen vuokseen (vrt. Mereia). Hän on
Sadeiaa avoimempi ja viattomampi, kun taas Sadeia
ei ole viaton oikeastaan millään tavalla. Kiukutteleva ja usein epämiellyttävä Sadeia liikkuu hyvän ja
huonon tyttöyden välimaastossa ja kiinnittyy useimmiten jälkimmäiseen kategoriaan. Tyttökirjallisuudessa aikaisemmin selkeänä pysynyt raja hyvän ja
huonon tytön välillä on kuitenkin monimutkaistuQXW +XKWDODǼǺǺȂǼȂ MD6DGHLDQNLQKDKPRVVDRQ
näkyvissä piirteitä molemmista. Yhtäältä hän on uskollinen ja lojaali kansalleen ja kykenee halutessaan
olemaan lempeä ja empaattinen, toisaalta hän on
ilkeä, manipuloiva ja sadistinen hahmo, joka potkaisee ”muurahaiskekoon valtaisan loven vain sikVLHWWÁVDDWWRLr 6/ȃ 

R A J O J A J A N O R M E J A R IK KOVAT T Y T Ö T
Maria Turtschaninoffin Anaché-teoksessa heteronormeja vastustavien tyttöjen kuvia määrittää
ennen kaikkea rajat ylittävä tyttöys. Teoksen tärkeimmät tyttöhahmot, Anaché ja hänen vaimonsa Nansal, ovat molemmat itsevarmoja, vahvoja ja
periksiantamattomia tyttöhahmoja, jotka toimivat
silloinkin, kun pelko muuraisi muut pakoilleen. Paimentolaiskansan keskuuteen sijoittuvassa teoksessa yhteiskunta on jakautunut selkeästi miesten ja
naisten töihin ja rooleihin, jotka eivät jousta tai salli rajanylityksiä. Miehet huolehtivat metsästyksestä
ja päätöksenteosta, naiset kodista ja lapsista. Teoksen aikana etenkin sen nimihenkilö Anaché murtaa

useita yhteiskuntansa normeja ja raja-aitoja, mikä
kohottaa hänet lähelle kaikkivoipaisen vahvaa selviytyjätyttöä, joka puolustaa sekä omia että muiden
RLNHXNVLD ³VWHUOXQGǼǺǻǻǼǽȀ 
Anachén henkilöhahmo sidotaan tarinan alkuhetkistä lähtien rajat ylittävään tyttöyteen. Jo teoksen prologissa hänen ennustetaan kulkevan ”dit
KRQLQWHȲFNJÂrMDWHNHYÁQrGHWVRPYDURPÓMOLJWr
(Anaché: Myter från akkade $ȁ ,VRYHOL+XRURSHWtaa Anachélle kaikki miesten taidot, mutta tämä
oppii äidiltään myös naisille kuuluvia taitoja sekä
salaista tietoutta luonnosta. Anaché on perinteinen normatiivista tyttöyttä vastaan kapinoiva poikaW\WWÓMRNDRQYLOOLMDKXUMD 9RLSLRǼǺǻǿDȂ MDMRVVD
yhdistyvät sekä maskuliinisiksi että feminiinisiksi koodatut piirteet. Hän pitää koruista ja kauniista asioista mutta on myös aktiivinen, itsenäinen ja
vahva. Hänen poikatyttöytensä korostuu erityisesti veljen kanssa leikityissä leikeissä, pojille tarkoitetuissa taidoissa ja vapauden kaipuussa (Voipio
ǼǺǻǿDȂ 
Kun Anaché jää kiinni naiselle epäsovinnaisesta
käytöksestään, hänen isänsä rankaisee häntä polttavan kuumassa hikigerrissä niin kauan, että vaatteet
sulavat kiinni hänen ihoonsa. Tämä on rinnastettavissa tyttökirjallisuuden traditioon, jossa tyttöhahmoja rangaistaan sukupuoliroolien ja -normien
rikkomisesta jonkinlaisella sairaudella tai vammalODtQÁLQW\WWÓKDKPRWRQ\ULWHWW\KLHQRYDUDLVHVWL
palauttaa vallitsevan sukupuolijärjestyksen piiriin ja
takaisin sisätiloihin, jonne kiltit tytöt kuuluvat (MietWLQHQǼǺǻǿȀǾ 5DQJDLVWXVHLNXLWHQNDDQRQQLVWX
palauttamaan Anachéa pysyvästi heteronormatiivisen sukupuolijärjestyksen piiriin, ja näin Anachén
vahvuus, periksiantamattomuus ja voimakastahtoisuus näyttäytyvät osana hänen tyttömaskuliinisuuttaan ja erityislaatuista, rajat ylittävää tyttöyttään.
Teoksen puolivälissä Huor ja Anachén äiti kuolevat lumimyrskyssä, mutta perheensä ja itsensä
puolesta pelätessäänkin Anaché pysyy tilanteen
tasalla: ”Nej. Hon måste tänka framåt. Hon måste
göra vad hon kunde så att Huor och modern hade ett
JHUUDWWNRPPDKHPWLOOr $ǻȁȁ .XQNRWLNÁÁQW\\
myrskytuulessa ympäri ja katoaa lumikaaokseen,
Anaché ei jää itkemään. Hän selviytyy koko talven
yksin luolassa hevosensa ja henkiystävänsä Pa jaun
avulla ja siirtyy entistä lähemmäs henkimaailmaa,
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johon akkadinaisilla ei miesten mukaan pitäisi olla
pääsyä. Selkeimmin Anachén rajat ylittävä tyttöys
liittyy samansukupuoliseen rakkauteen sekä liukuvaan sukupuoli-identiteettiin. Kun Anaché löytää
pitkän talven jälkeen isänsä, tämä ei kykene hyväksymään poikansa kuolemaa vaan alkaa kohdella
Anachéa tämän veljenä. Surusta murtunut Anaché
ei uskalla uhmata isäänsä ja suostuu esittämään
veljeään, jotta veli jollakin tavalla olisi yhä olemassa.
Väliaikaisten ja pysyvien muutosten avulla on
etenkin fantasiakirjallisuudessa kyseenalaistettu
tyttöyden ja naiseuden muuttumattomuutta sekä
SHULQWHLVLÁNÁVLW\NVLÁVXNXSXROHVWD /HKWRQHQǼǺǻǺE
ȀǺ 6DPDOODULVWLLQSXNHXWXPLVHQDYXOODRQRVRLWHWtu sukupuolen performatiivista luonnetta: erityisesti tyttö- ja naishahmojen pukeutumisen pojiksi ja
miehiksi on nähty kritisoivan perinteisiä sukupuolikategorioita ja -rooleja sekä kyseenalaistavan jaon
tiettyihin biologisiin sukupuoliin liitetyistä identiteeteistä, piirteistä ja kyvyistä. Lasten- ja nuortenfiktiossa tytöt kykenevät usein neuvottelemaan
poikia paremmin feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välillä, ja näin tytöt ja naiset myös suorittavat
miehen roolia usein uskottavammin kuin miehet
naisen. Miesten ristiinpukeutuminen liitetään
yleensä vahvasti komediallisuuteen, mikä syntyy
miessubjektiin luonnollistetusta mahdottomuudesta irrottautua maskuliinisuudestaan esittääkseen
uskottavasti feminiinistä, alisteiseksi koodattua
sukupuoliroolia. Kun tyttö- ja naishahmot kykenevät liikkumaan feminiinisten ja maskuliinisten
identiteettien välillä, tuntuu poika- ja mieshahmoille olevan vaikeampaa, ellei jopa mahdotonta, irrottautua edes hetkeksi maskuliinisuudestaan. (FlanaJDQǼǺǺȂǼǺtǼǼǼȀǻǽǾtǻǽǿ 
Veljeään esittäessään Anaché suorittaa miehen
roolia ajoittain jopa paremmin kuin miehet itse
mutta jatkaa samalla neuvottelua feminiinisyyden ja maskuliinisuuden välillä. Hän osaa ratsastaa, metsästää ja kommunikoida henkien kanssa heimonsa miehiä paremmin mutta osoittaa
samaan aikaan taituruutta luonnon lukemisessa
sekä naisille kuuluvissa töissä. Näin hän haastaa
sukupuolirooleja sekä tyttönä että poikana ollessaan, ja kun Anachén todellinen sukupuoli paljastuu, häntä aletaan kutsua miesnaiseksi, sillä hän
ei enää mahdu naisen eikä miehen sosiaalisen tai

yhteiskunnallisen roolin raameihin. Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa poikatytöiksi luettavat hahmot
ovat aina suorimmin haastaneet ja kyseenalaistaneet hyväksi ja oikeanlaiseksi luetun tyttöyden rajoMD 0LHWWLQHQǼǺǻǿȀǼ MDSRLNDW\WWÓQÁP\ÓV$QDFKÆ
laajentaa juuri maskuliinisten piirteidensä kautta
yhteiskuntansa feminiinisyyden ja tyttöyden määriWHOPLÁ %DOD\ǼǺǻǺǼǻ 
Veljeään esittäessään Anaché joutuu naimisiin Nansal-nimisen tytön kanssa, ja vaikka Nansal
kuvataan Anachéa feminiinisempänä, myös hänen
tyttöyteensä lukeutuu maskuliinisia vahvan tytön
piirteitä sekä rajat ylittävää tyttöyttä. Kun Anaché
paljastaa hänelle olevansa nainen eikä mies, Nansal
pysyy järkytyksestään huolimatta hänen rinnallaan, vaikka heidän avioliittonsa rikkoo lähes kaikkia heidän yhteiskuntansa normeja. Nansal pysyy
järkähtämättömänä silloinkin, kun Anachén petos
ja heidän suhteensa luonne paljastuu muille akkadeille. Lopulta kumpikaan heistä ei suostu mukautumaan yhteisönsä pakkoheteroseksuaalisuuden vaatimukseen ja eroamaan toisistaan. Tämä
korostaa molempien henkilöhahmojen rajat ylittävää tyttöyttä mutta jatkaa samalla nuorten fantasiakirjallisuuden tapaa esittää homoseksuaaliset
parisuhteet monogaamisina ja romantisoituina,
NDLNHQNHVWÁYLQÁVLHOXQNXPSSDQXXNVLQD %DOD\
ǼǺǻǼȃǼȀtȃǼȁ 1DQVDONLHOWÁ\W\\NXQ$QDFKÆDQWDD
hänelle mahdollisuuden irtautua itsestään ja palata perheensä luo elämään normaalia elämää, eikä
heidän suhdettaan horjuta edes julkinen häpeä tai
sosiaalisen eristämisen ja fyysisen väkivallan uhka.
Tytöistä varsinkin Nansal pysyy vahvana muiden
akkadien edessä: kun Anaché ei paljastuttuaan
pysty kohtaamaan ihmisten katseita ja kieltäytyy
poistumasta kotigerristään, Nansal ei suostu tuntemaan häpeää:
Nansal gick med nacken rak och mötte blicken hos
var och en de gick förbi. Hon saknade inte mod.
+RQYÁJUDGHJÓPPDVLJ $ǽȁȁ

Nnsalin rohkeus nostaa hänet näin Anachén tavoin normeja rikkovan tyttöyden piiriin. Vaikka
hän aluksi näyttää hyväksyvän yhteiskunnan määrittelemät erilaiset roolit miehille ja naisille, hän ymmärtää lopulta Anachén avulla, että naiset pystyvät
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samaan kuin miehetkin. Hän alkaa harjoitella miesten taitoihin kuuluvaa shosha-veitsien heittoa, mikä
laajentaa myös hänen henkilöhahmonsa rikkomaan
sukupuolirajoja. Ensimmäisen harjoittelukerran jälkeen hän ”talade inte längre om att hon inte kunde,
DWWGHWLQWHYDUSDVVDQGHr $ǽǼȁ $QDFKÆQKHQNLOÓhahmon tavoin hänessä yhdistyy sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, sillä Nansal on ylväs
ja kiivas, kova sekä ylpeä, mutta myös kuuliainen,
lempeä ja toimelias. Hän pitää koristautumisesta
ja hänet kuvataan sievänä tyttönä, jonka kasvoja
kuitenkin peittää suuri, punainen syntymämerkki, minkä vuoksi häntä pidetään yleisesti rumana.
Nansalin erityislaatuista itsevarmuutta ja vahvuutta
korostetaankin jo hyvin pian hänen esittelynsä jälkeen, kun hän hääpäivänään näpäyttää heimonsa
ihmisiä paljastamalla ylpeästi ja häpeämättömästi
kasvonsa muiden mielipiteistä välittämättä. Syntymämerkin vuoksi kukaan ei ole aiemmin halunnut
vapaaehtoisesti naimisiin hänen kanssaan, eikä hän
vihdoin morsiameksi päästessään suostu enää piilottelemaan tai häpeämään:
Huor hade trott att hon skulle skyla sitt ansikte på
något sätt, kanske med en slöja eller med sitt hår.
0HQKRQEDUKÂUHWȳÁWDWEDNÂWRFKDQVLNWHWQDNHW
så när som på sulatecknen. Mo det röda märket på
hennes kind lyste de bländade vita. Hon såg rakt
på Huor när han satt av hästen, och hennes haka
var stridlystet framskjuten. Hon ämnade inte huka
HOOHUGÓOMDVLJ $ǼǽȂ

Nansal näyttää muille heimonsa ihmisille, etteivät nämä ole onnistuneet murtamaan häntä, kuten
Anachén isäkään ei ole onnistunut murtamaan
Anachéa. Vastoinkäymisten ansiosta molemmista on tullut entistä vahvempia tyttöjä, mutta vaikka nykytyttökirjallisuudessa tytöt pystyvät lähes
mihin vain, heidän ei enää välttämättä tarvitse
WHKGÁNDLNNHD\NVLQ 9RLSLR 2NVDQHQǼǺǻȀ9RLSLR
ǼǺǻȁ +XRULQMDÁLGLQNXROHPDQMÁONHHQ1DQVDOLVWD
tuleekin Anachén tuki ja turva, ja toisinpäin. Tytöt
seisovat toistensa rinnalla menettämättä itsenäistä
toimijuuttaan ja aktiivisuuttaan.
Turtschaninoffin teoksessa yhteiskunnan
normeja ja rajoja rikkova tyttöys näyttäytyy ainoastaan Anachén ja Nansalin heteronormeja rikko-

vissa tyttöhahmoissa. Teoksen muut tyttöhahmot
eivät kyseenalaista maailmansa normeja vaan
pyrkivät omalta osaltaan toistamaan niitä, kun taas
Anaché on teoksen alusta lähtien selkeästi oman
WLHQVÁNXONLMD1ÁLQP\ÓV7XUWVFKDQLQRIȲQWHRNsessa vahvan tyttöyden perinnettä voidaan tulkita päähenkilötyttöjen heteronormista poikkeavan
seksuaalisuuden representoinnin kompensaationa.

M U R T U VAT T Y T T ÖY D E N K UVAT J A N I I D E N
KO M P E N S A AT I O T
Tyttöpäähenkilöiden heteroseksuaalisuuden pakko oli pohjoismaisessa ja kotimaisessa tyttökirjallisuudessa pitkään kyseenalaistamaton normi, ennen
kuin vuosituhannen vaihteessa tyttöjen seksuaalisuuden kuvausten yleinen avautuminen nuortenkirjallisuudessa loi perustaa myös heteronormia rikkovien tyttöjen esityksille (mm. Karkulehto
ǼǺǻǺ9RLSLRǼǺǻǿEǼǺǻǽ 7ÁPÁQMÁONHHQNLUMDOOLsuuden tyttökuvat ovat muuttuneet, monipuolisWXQHHWMDDYDXWXQHHW PP+HLNNLOÁ+DOWWXQHQǼǺǺǼ
ǼǺǻǽ+XKWDODǼǺǺȂ.DUNXOHKWRǼǺǺȁǾǿtǾȁ9RLSLR
ǼǺǻǿE 7ÁVWÁKXROLPDWWD\NVLW\WWÓNLUMDOOLVXXGHQODMLRPLQDLVXXV t YDKYDQ W\WÓQ LKDQQH MD NRQYHQWLRtWXQWXXQ\N\W\WWÓNLUMDOOLVXXGHVVDNLQVÁLO\YÁQ
Vaikka heteronormeja ja -järjestystä rikkovat tyttöpäähenkilöt ovat tyttökirjallisuudessa entistä yleisempiä, heidän representaationsa värittyvät vielä
muiden tyttökirjallisuuden konventioiden kautta.
Tässä artikkelissa tarkastelemissamme Siiri
Enorannan Surunhauras, lasinterävä ja Maria
Turtschaninoffin Anaché-teoksissa tyttökirjallisuuden lajimurros ja lajin moninaistuminen näyttäytyvät etupäässä perinteisten heteroromanssin
ja heterotyttöpäähenkilön esitysten murtumisena. Teoksissa ei ole kuitenkaan luovuttu vahvojen
tyttöjen ja naisten representaatioista vaan pikemminkin päinvastoin: vahvan tytön ihanne ja
konventio vain korostuvat. Kiinnostavaa on, että
erityisesti biseksuaaliseen tyttöyteen kiinnittyy
teoksissa järkähtämätöntä vahvuutta ja itsenäisyyttä sekä muita tyttömaskuliinisia piirteitä. Näin
Surunhauras, lasinterävä ja Anaché osoittavat, että
heteronormia rikkovia tyttöhahmoja voidaan
nostaa teoksissa keskeiseen asemaan, mutta yksi
keskeisimmistä tyttökirjallisuuden konventioista
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pysyy tällöin muuttumattomana: heteronormeja
vastustavien tyttöhahmojen keskeisyyttä kompensoidaan teoksissa korostamalla vahvan tyttöyden
ihannetta. Näyttäisi siis siltä, että tyttökirjallisuudessa heteronormeja haastavien ja kyseenalaistavien tyttöhahmojen kulttuurinen uhkaavuus lientyy,
kun sitä kompensoidaan pitämällä muuttumattomina joitain muita tyttökirjallisuuden konventioita, kuten tyttöjen erityislaatuista vahvuutta. Lisäksi
hieman yllättävästi Enorannan teoksessa Mereiahahmon lesboutta kompensoidaan korostamalla
hänen (nais)sukupuoltaan sekä feminiinisyyttä ja
perhekeskeisyyttä. Mereia on tarkastelemistamme
henkilöhahmoista ainoa, joka on perinteisen kuuliainen, mukautuva ja kiltti tyttö ja joka edustaa tyttöNLUMDW\WÓQPDOWLOOLVWDYHUVLRWD 9RLSLRǼǺǻǿDȃ 
ǼǺǻǺOXYXQW\WWÓNLUMDOOLVXXGHVVDKHWHURQRUPL
määrittelee tyttöjä yhä vähemmän, eikä samaan
sukupuoleen ihastuminen aiheuta tyttöhahmoille
enää päänvaivaa: vain ihastuminen ja rakastuminen
LWVHVVÁÁQWXQWXYDWKDQNDOLOWD 9RLSLRǼǺǻǿEǿǾǼǺǻǽ
ǻǼȂ 7\WWÓNLUMDOOLVXXGHVWDMRWXWWXMHQOÁKHV\OLOXRQnollisen vahvojen ja itsenäisten tyttöjen rinnal-

le nykytyttökirjallisuuteen on kohonnut esityksiä myös toisiinsa tukeutuvista vahvoista tytöistä,
joiden vahvuutta ei enää luonnehdi kaikkivoipainen itsenäisyys tai riippumattomuus. Niiden sijaan
tyttöys muotoutuu intersektionaalisesti useiden eri
asioiden risteymissä ja yhdistelee sekä kulttuurisesti maskuliinisiksi että feminiinisiksi koodattuja piirWHLWÁ 2MDQHQǼǺǻǻǼȁ 9DLNNDKHWHURW\WWÓKDKPRLhin verrattuna vahvuus, itsenäisyys ja jaksaminen
pysyvät heteronormista poikkeavien sankarityttöjen, kuten Anachén, Nansalin, Sadeian ja Linanian, pääpiirteinä, eivät hekään enää ole supertyttöjä, jotka selviäisivät kaikesta muuttumattomina tai
yksin. Näin lajin konventiot jatkavat muutostaan.Ȃ
FM Riikka Lauttamus on valmistunut syksyllä 2017
ƖORVRƖDQPDLVWHULNVL-\YÁVN\OÁQ\OLRSLVWRQNLUMDOOLsuus-oppiaineesta.
ULLNNDPODXWWDPXV#VWXGHQWM\XƖ
FT Sanna Karkulehto työskentelee kirjallisuuden professorina Jyväskylän yliopistossa.
VDQQDMNDUNXOHKWR#M\XƖ

K I R J A L L I SU U S
ALKUPER ÄISL ÄHTEE T
6/ (QRUDQWD6LLUL ǼǺǻǿ Surunhauras, lasinterävä.
+HOVLQNL:62<
$ 7XUWVFKDQLQRII0DULD ǼǺǻǼ Anaché. Myter från
akkade. Helsingfors: Schildts & Söderströms.
TUTKIMUSKIRJALLISUUS
%DOD\$QQH ǼǺǻǼ rpQFORVHWR3XWEDFNRr4XHHUQHVVLQ
Adolescent Fantasy Fiction. Journal of Popular Culture
ǾǿǿȃǼǽtȃǾǼ
tt ǼǺǻǺ  r7KH\pUH &ORVLQp 8S *LUO /DQGr )HPDOH
Masculinities in Children’s Fantasy. FemspecǻǺǼ
ǻȃtǽȁ
%XWOHU-XGLWK ǼǺǺȀ Hankala sukupuoli: Feminismi ja
identiteetin kumous. Helsinki: Gaudeamus. Suomen-

taneet Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi.
tt ǻȃȃǽ Bodies That Matter. On the Discursive Limits of
”Sex”. New York: Routledge.
tt ǻȃȃǺ Gender Trouble. Feminism and the Subversion of
Identity. New York: Routledge.
&UHQVKDZ .LPEHUOH ǻȃȃǽ  0DSSLQJ WKH 0DUJLQV
Intersectionality, Identity Politics and Violence
$JDLQVW:RPHQStanford Law Review ǾǽȀ -XOǻȃȃǻ 
ǻǼǾǻtǻǼȃȃ
'\HU5LFKDUG ǼǺǺǼ 9DONRLVXXV7HRNVHVVD/DKWL0DUWWL
(toim.) Dyer, Richard: Älä katso! Seksuaalisuus ja rotu
viihteen kuvastoissa. Tampere: Vastapaino.
(OLQD $KOEDFN /LWHUDU\ $JHQF\ ǼǺǻȁ  Maria
Turtschaninoff.KWWSZZZDKOEDFNDJHQF\FRP
DXWKRUPDULDWXUWVFKDQLQRII KDHWWXȁȃǼǺǻȁ 

Ȃ 7ÁPÁQDUWLNNHOLQHQVLPPÁLQHQNÁVLNLUMRLWXVYHUVLRRQMXONDLVWXRVDQD5LLNND/DXWWDPXNVHQPDLVWHULQWXWNLHOPDD
/DXWWDPXVǼǺǻȁ MRQNDWHNRD6DQQD.DUNXOHKWRRKMDVLYXRVLQDǼǺǻȀtǼǺǻȁ$UWLNNHOLDRQNHKLWHWW\MDMDWNRW\ÓVWHWW\\Kdessä tätä julkaisua varten.
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)ODQDJDQ9LFWRULD ǼǺǺȂ Into the Closet: Cross-Dressing
and the Gendered Body in Children’s Literature and
Film. New York: Routledge.
)HUUHH0\UD0DU[ ǼǺǻǻ 7KH'LVFXUVLYH3ROLWLFVRI)HPLnist Intersectionality. Teoksessa Lutz, Helma, Maria
Vivar, Teresa Herrera & Supik, Linda (toim.) Framing
Intersectionality: Debates on a Multi-Faceted Concept
in Gender Studies. $OGHUVKRW$VKJDWHǿǿtȀǿ
)RUPDUN%RGLO %UÁQVWUÓP³KPDQ$QQHOLH ǼǺǻǽ 
Situating Nordic Girls’ Studies. Girlhood Studies ȀǼ
ǽtǻǺ
+DSXOL5LWYD ǻȃȃǼ r-DKXXOLVVDSDULSLVDUDDYHUWDr
Vampyyri kohtalokkaan naisen kuvastossa. Teoksessa Onnela, Tapio (toim.) Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen sauna: Suomalainen kaksikymmenluku
ja modernin mahdollisuus. Helsinki: Suomalaisen
.LUMDOOLVXXGHQ6HXUDǻǻǽtǻǽǻ
Hapuli, Ritva & Koivunen, Anu & Lappalainen, Päivi &
5RMROD/HD ǻȃȃǼ 8XWWDQDLVWDHWVLPÁVVÁ7HRNVHVsa Onnela, Tapio (toim.) Vampyyrinainen ja Kenkkuinniemen sauna: Suomalainen kaksikymmenluku
ja modernin mahdollisuus. Helsinki: Suomalaisen
.LUMDOOLVXXGHQ6HXUDȃȂtǻǻǼ
+HLNNLOÁ+DOWWXQHQ3ÁLYL ǼǺǻǽ /DVWHQMDQXRUWHQNLUjallisuus kyseenalaistaa ja ottaa kantaa. Teoksessa
Hallila, Mika, Hosiaisluoma, Yrjö, Karkulehto, Sanna,
Kirstinä, Leena & Ojajärvi, Jussi (toim.) Suomen
nykykirjallisuus 1. Lajeja, poetiikkaa. Helsinki:
6XRPDODLVHQ.LUMDOOLVXXGHQ6HXUDǼǾȁtǼȀȃ
tt ǼǺǺǼ 6XYDLWVHYDLVXXGHQSLQQDNLUHÁOOÁ"+RPRVHNsuaalisuuden kuvaus kotimaisissa nuortenkirjoissa.
Teoksessa Heikkilä-Halttunen, Päivi & Rättyä, Kaisu
(toim.) Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000luvun taitteessa. Helsinki: NuorisotutkimusverkosWR1XRULVRWXWNLPXVVHXUDȀȂtȃȁ
+XKWDOD/LLVL ǼǺǺȂ .XLQNLVVDYDWVDOOD5XXPLLQWXQWR
ja valta uudessa nuortenkirjallisuudessa. Teoksessa
Karkulehto, Sanna (toim.) Taajuuksilla värähdellen.
Sukupuolen tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa.2XOX2XOXQ\OLRSLVWRǼǽtǽȂ
tt ǼǺǺȁ <RX'RQpW3OD\ZLWKWKH8JO\2QHV4XHVWLRQVRI&RUSRUDOLW\6H[XDOLW\DQG3RZHULQ5HFHQW
)LQQLVK %RRNV IRU *LUOV 7HRNVHVVD 5RMROD /HD 
Lappalainen, Päivi (toim.) Women’s Voices: Female
Authors and Feminist Criticism in the Finnish
Literary Tradition. Helsinki: Suomalaisen KirjallisuuGHQ6HXUDǻǾǼtǻǿȂ

.DUNXOHKWR6DQQD ǼǺǻǻ Seksin mediamarkkinat. Helsinki: Gaudeamus.
tt ǼǺǻǺ /LLNNXYDDKDOXDNRWLPDLVHVVDQDLVWHQQ\N\kirjallisuudessa. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi,
Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.) Käsikirja sukupuoleen. 7DPSHUH9DVWDSDLQRǾȃtǿǿ
tt ǼǺǺȁ Kaapista kaanoniin ja takaisin. Johanna Sinisalon, Pirkko Saision ja Helena Sinervon teosten queerpoliittisia luentoja. Oulu: Oulun yliopisto.
Karkulehto, Sanna & Saresma, Tuija & Harjunen,
+DQQHOH .DQWROD-RKDQQD ǼǺǻǼ ,QWHUVHNWLRQDDlisuus metodologiana ja performatiivisen intersektionaalisuuden haaste. Naistutkimus–Kvinnoforskning Ǽǿ:ǽǻȀtǼȁ
.Á\KNÓ0DUL ǼǺǻǻ .RXOXW\WWÓWXWNLPXNVHQQÁ\WWÁmönä. Teoksessa Ojanen, Karoliina, Mulari, Heta &
Aaltonen, Sanna (toim.) Entäs tytöt: johdatus tyttötutkimukseen.7DPSHUH9DVWDSDLQRȂȃtǻǽǾ
/DXWWDPXV5LLNND ǼǺǻȁ Homo- ja biseksuaalisen tyttöyden
representaatiot Siiri Enorannan Surunhauras, lasinWHUÁYÁMD0DULD7XUWVFKDQLQRIƖQ$QDFKÆ0\WHUIUÂQ
akkade -fantasiatyttöromaaneissa. Kirjallisuuden pro
gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto.
/HKWRQHQ6DQQD ǼǺǻǺD Invisible Girls and Old Young
Women: Fantastic Bodily Transformations and Gender
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COMPENSATIONS OF ANTI-HETERONORMATIVE GIRLHOOD IN THE YOUNG ADULT
FANTASY NOVELS THE SORROW-DEER TAMER BY SIIRI ENORANTA AND ANACHÉ:
MYTER FRÅN AKKADE BY MARIA TURTSCHANINOFF
The Nordic depictions of literary girls have rested on the representations of competence,
LQGHSHQGHQFHDQGVWUHQJWKLIQRWRPQLSRWHQFHVLQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHǼǺWK
century. The nearly normative portrayals of the ”strong girl” who challenges
societal gender norms are still evident in contemporary Finnish girls’ literature.
However, the very recent literary depictions of girls have become more varied and
the girl protagonists do not have to be omnipotent any more. The earlier norm of
KHWHURQRUPDWLYLW\KDVDOVREHHQFKDOOHQJHG7KHDUWLFOHH[DPLQHVUHSUHVHQWDWLRQV
of anti-heteronormative girlhood in two contemporary Finnish young adult
fantasy novels, The Sorrow-deer Tamer (Surunhauras, lasinteräväǼǺǻǿ E\6LLUL(QRUDQWD
and Anaché: Myter från akkade ǼǺǻǼ E\0DULD7XUWVFKDQLQRIIIURPWKHSHUVSHFWLYH
of performative girlhood studies. Through the concept of compensation, we
suggest that the genre convention of the ”strong girl” visible in Nordic and Finnish
girls’ literature is used in Enoranta’s and Turtschaninoff’s novels to compensate
WKHWUDQVJUHVVLYHDQGDQWLKHWHURQRUPDWLYHVH[XDOLW\RIWKHLUJLUOSURWDJRQLVWV
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