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Heteronormeja vastustavan 
tyttöyden kompensaatiot 
SIIRI  ENORANNAN SURUNHAURAS, LASINTERÄVÄ JA MARIA 
TURTSCHANINOFFIN ANACHÉ: MY TER FRÅN AKKADE 
-NUORTENFANTASIAROMAANEISSA

Riikka Lauttamus & Sanna Karkulehto

Pohjoismaiseen lasten- ja nuortenkirjallisuuteen on rakentunut lähes normatiivi-
nen kuva vallitsevaa sukupuolijärjestystä murtavasta vahvasta tyttöydestä, joka on 

vaihteen jälkeen kirjallisuuden tyttökuvat ovat kuitenkin moninaistuneet, eikä tyt-
töhahmojen tarvitse olla enää kaikkivoipaisia. Tyttöyden esitysten moninaistumisen 
myötä aiemmin liki säännönmukaisesti heteronormatiivisten tyttökirjojen päähen-
kilöiksi on noussut myös heteronormeja vastustavia tyttöhahmoja. Artikkelissa tar-
kastellaan Siiri Enorannan Surunhauras, lasinterävä  
Anaché: Myter från akkade -
normatiivisuutta vastustavan tyttöyden representaatioita performatiivisen tyttö-
tutkimuksen ja tyttökirjallisuudentutkimuksen näkökulmista. Artikkelissa esite-
tään intersektionaalisiin eroihin kytkeytyvän kompensaation käsitteen avulla, että 
tyttökirjallisuudessa pitkään näkyvissä ollutta vahvan tyttöyden lajikonventiota ja 

-
henkilötyttöjen heteronormeja kyseenalaistavaa seksuaalisuutta. 

 
-

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

Pohjoismaisiin tyttökulttuureihin sekä lasten- ja 
nuortenkirjallisuuteen on pitkään sisältynyt kuva 
erityisen vahvasta ja itsenäisestä, vallitsevaa suku-
puolijärjestystä haastavasta tyttöydestä. Esimerkik-
si suomalaisessa tyttökirjallisuudessa kapinoivia ja 

yhteiskunnan sukupuolinormeja haastavia ”uusia 

Tämä pohjoismainen supertyttö on historiansa ai-
kana ajanut sukupuolten välistä tasa-arvoa, pyrki-
nyt kohti henkilökohtaista emansipaatiota ja ollut 
lähes loputtoman toimelias, kaikesta yksin selviävä, 

 
Käsitteellä uusi tyttö onkin viitattu ”itsevarmoihin, 
tilaa haltuun ottaviin, ääntään käyttäviin, päämää-
rätietoisiin (keskiluokkaisiin) tyttöihin, jotka ovat 
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uhka pojille ja perinteiselle sukupuolijärjestykselle”¹  
-

teitä pyrittiin korostamaan varsinkin Pohjoismais-
sa ennennäkemättömällä tavalla, ja samalla tytöt 
nousivat poikien rinnalle kirjallisuuden ja elokuvi-

Vuosituhannen vaihteen jälkeen kotimainen 
tyttökirjallisuus on kuitenkin ollut murroksessa, ja 
perinteisen vahvan tytön rinnalle on kivunnut kuva-

kuitenkaan lähes yliluonnollisen vahvoista, kaik-

murrokseen on kuulunut myös nuortenkirjallisuu-
den yleinen seksuaalisuuden käsittelyn avautumi-
nen, mikä on tuonut tyttökirjallisuuteenkin uuden-
laisia tyttöhahmoja, joiden seksuaalinen halu ja 
toimijuus eivät enää ”piiloudu rivien väliin” (Huhtala 

lähes tendenssinomainen seksuaalisuuden tarkas-
telu, minkä myötä myös heteronormeja vastusta-
vat, muun muassa homo- ja biseksuaaliset, tyttöhah-
mot ovat löytäneet tiensä teosten päähenkilöiksi. 

-
puoleen eivät leimaa enää kiellot, häpeä tai teen-
näinen valistus, vaan tyttöjen niin homo- kuin hete-
rohalua kuvataan vapautuneemmin, iloisemmin 
ja suoremmin kuin aiemmin. (Heikkilä-Halttunen 

Vaikka nuortenkirjallisuuden tyttökuvien voi 
sanoa moninaistuneen ja rikkoneen rajoja viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana, ovat vahvojen 
tyttöjen esitykset pysyneet yhä suurelta osin kysee-
nalaistamattomina. Esitämme tässä artikkelissa, 
että tyttölukijoiden emansipoimisen lisäksi vahvan 
tyttöyden perinnettä voidaan selittää intersektion-
aalisiin eli keskenään risteäviin eroihin² kytkeytyvän 
kompensaation -
la. Väitämme, että tyttökirjallisuuden vahvan tytön 
konventiota käytetään kompensoimaan muita lajin 
murtuvia konventioita sekä normeja, kuten tyttökir-
joille aiemmin ominaista heteronormatiivisuutta. 
Tarkastelemme tässä artikkelissa kahta kotimaista 
nuorten fantasiaromaania³, joissa kaava vahvasta, 
kaikkivoipaisesta tyttöydestä toistuu erityis-
esti heteronormeja rikkovien tyttöhahmojen 
esityksissä. Siiri Enorannan  Surunhauras, lasin-
terävä  Anaché: 
Myter från akkade Anaché
suom. Marja Kyrö) esiintyy lukuisia vahvoja hete-
rotyttöhahmoja, mutta erityisesti heteronorme-
ja vastustavat tytöt nousevat molemmissa teok-
sissa korostetusti lähes yliluonnollisiin mittoihin 
yltävien vahvojen tyttöjen asemaan. Tarkaste-
lemme teoksia performatiivisen sukupuolen- ja 
tyttötutkimuksen viitekehyksessä (esim. Ojanen 

analyysiin kompensaation käsitettä (Karku-lehto 
-

taa heteronormeja vastustavien tyttöhahmojen 

-
teisen alistuvan, passiivisen ja enkelimäisen naisen esityksiä alkoivat haastaa rohkean ja aktiivisen, jopa petomaisen ”uu-
den naisen” kuvaukset. Vaimon ja äidin ihannerooleista poikennut tai kieltäytynyt seksuaalinen nainen tosin muuttui 

 

tarkastelemaan aihettamme vain tyttökirjallisuuden näkökulmasta. Toisena ilmeisenä mahdollisuutena olisi soveltaa 
kompensaation käsitettä fantasiakirjallisuuden sekä sen tutkimuksen kontekstiin.

 
urunhauras, lasinterävä oli ilmestymisvuonnaan  

-
tasiaromaaneja. Hänen teoksensa Maresi: Krönikor från Röda klostret
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representaatioiden  analyysillä, että hetero-
normatiivisuuden kyseenalaistavaa seksuaali- 
suutta kompensoidaan korostamalla pohjoismaisen 
tyttökirjallisuuden konventiota erityisen vahvasta 
tyttöydestä.

PERFORMATIIVINEN T Y T TÖTUTKIMUS, 
NYK Y T Y T TÖ- JA FANTASIAKIRJALLISUUS 
JA KOMPENSAATION KÄSITE

Tyttökirjallisuuden tutkimus asettuu osaksi tyttö-
tutkimuksen monitieteistä tutkimusalaa, joka kes-
kittyy nostamaan tyttöjä, tyttöyttä ja erilaisia tyttö-
kulttuureja tieteellisen tutkimuksen kohteiksi. Sen 
piirissä tutkitaan eri-ikäisiä tyttöjä hyödyntämällä 
erityisesti feministisiä metodologioita ja teorioita. 

-
tutkimuksessa ovat olleet esimerkiksi tyttöjen val-
ta, toimijuus, moninaisuus ja muutos sekä tyttöy-

ja jatkuvasti liikkeessä olevaksi historialliseksi kate-
goriaksi mutta myös konstruktioksi, jota rakenta-
vat kulttuurin perinteiset odotukset ja ”konventio-
naaliset sukupuolen esittämisen ja tekemisen tavat” 

Usein nykyisessä tyttötutkimuksessa sukupuoli 
hahmotetaan performatiivisena: tyttöyttä ja naise-
utta tehdään muun muassa feminiinisiksi määri-
tellyillä ilmeillä, eleillä ja pukeutumisen tavoilla, 
jotka eivät kuitenkaan ole luonnollisesti tiettyyn 
sukupuoleen sisäänrakennettuja ominaisuuksia 
vaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti opittuja ja omak-

-
tiivisen tyttötutkimuksen painopisteenä on tyttö-

sillä naiseus ja mieheys rakentuvat erityisesti niissä 
teoissa, joiden on kulttuurissa mielletty syntyneen 

-
kimuksen avulla on tutkittu etenkin kirjallisuuden 
tyttörepresentaatioita. 

Tyttökirjallisuudessa on sen historian aikana 
käsitelty monipuolisesti niin tyttöjen subjektiut-
ta, valtaa, sukupuolta, toimijuutta kuin seksuaali-
suuttakin, ja näistä aiheista neuvottelemalla tyttö-
kirjoissa on sekä ylläpidetty että vastustettu teosten 
julkaisuajankohdan ihanteita ja käsityksiä (Voipio 

tytöstä kertovaksi kehityskertomukseksi, joka on 
suunnattu tytöille” ja jossa käsitellään ystävyyden, 
ihastumisen, perheen, kodin ja koulutuksen teemo-

-
liiton ja koulutusmahdollisuuksien sijaan tyttökir-
joissa on alettu käsitellä enemmän yhteiskunnan 
kapeaa naiskuvaa ja kiltin tytön roolia vastaan kapi-

-
sa yhteiskunnan muuttuvaa tyttökuvaa käsittelevis-
tä teoksista käytetään termiä nykytyttökirjallisuus. 
Nämä teokset sisältävät usein lajityypilleen uusia 
aiheita, kuten avointa seksuaalisuuden kuvausta 
sekä kauneusihanteiden ja yhteiskunnan naisku-
van kritisointia, mutta toisaalta edelleen tyttökirjal-
lisuuden perinteisempiäkin piirteitä, kuten ystävyy-

Nykytyttökirjallisuuden piiriin on löytänyt myös 
populaarikulttuurissa ja -kirjallisuudessa suosit-
tu fantasian lajityyppi. Fantasiatyttökirjallisuus 
määritellään usein kertomuksiksi, jotka yhdistä-
vät päähenkilötyttöjensä realistiseen ympäris-
töön sijoittuvaan arkeen maagisia elementtejä 

analyysilla näiden välisten suhteiden kriittistä tarkastelua. Representaatiot yhdistävät ihmisiin, kuviin ja asioihin merki-
tyksiä 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 kuvaamis-

-
listuvat yhteiskunnassa vallitsevien kuvien muotoutumiseen ja niiden jatkuvuuden mahdollistamiseen samalla, kun ne 
muokkaavat näkemyksiämme maailmasta ja itsestämme. Se, millä tavalla esimerkiksi tyttöjä kuvataan mediassa, kirjal-
lisuudessa ja populaarikulttuurissa, vaikuttaa paitsi kulttuurisen tyttökuvan muodostumiseen myös siihen, miten tytöt 
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-
ja Stephenie Meyerin Twilight

-
ton vuoksi osa sen tyypillisistä lajiominaisuuksista, 
kuten päähenkilön ikä, kertomuksen realistinen 
kehys ja kirjailijan sukupuoli, voivat kuitenkin antaa 
periksi, kunhan muut lajityypin määreet toteutu-

maailman raami ei ole tyttökirjallisuudelle vält-
tämätön. Fantasiamaailman tytöt eivät ole irral-
laan todellisen maailman tyttöjen kokemista ihas-
tumiseen, rakastumiseen, kotiin, perheeseen ja 
yhteiskuntaan liittyvistä kysymyksistä, joten vaik-
ka fantasia rikkoo realistisen kehyksen konventio-
ta, nykytyttökirjallisuuteen voidaan sisällyttää myös 
erilliseen fantasiamaailmaan sijoittuvia, naisten 
kirjoittamia ja tytöistä kertovia teoksia. (Ks. myös 

Kompensaation käsitettä on käytetty sukupuolen 
ja seksuaalisuuden representaatioita tarkastelevas-
sa tutkimuksessa kuvaamaan sitä tapaa, jolla eten-
kin sukupuoli- ja heterojärjestystä uhkaavan naisten 
aktiivisen seksuaalisuuden ja homoseksuaalisuu-
den esitysten uhkaa on liennytetty ja rauhoiteltu 
muun muassa mediassa. Sukupuoli- ja heterojärjes-
tystä kyseenalaistavan seksuaalisuuden edustaman 
toiseuden ja erilaisuuden uhka representaatiois-
sa kompensoituu, kun muut eroja, erilaisuutta tai 

esimerkiksi luokka, rotu, etnisyys, ruumiin kyvyk-
 

tionaalisina ja siten ”näkymättöminä” (vrt. valkoi-

sanoen silloin, kun kulttuurissa toiseutta edustavat, 
marginaalisiksi asetetut identiteettikategoriat eivät 
intersektionaalisesti leikkaa. Kun kulttuurisia rajo-
ja, normeja ja järjestystä rikotaan esimerkiksi nais-
ten seksuaalisuuden esityksissä, niissä pyritäänkin 
siis usein muilta osin vaalimaan vallitsevia naiskuvi-
en esittämisen perinteitä. Näin erot ja muutos eivät 
tunnu liian radikaaleilta, pelottavilta tai uhkaavil-
ta. Naisten avoin ja näkyvä seksuaalisuus näyttäytyy 
vähemmän uhkaavana ja kulttuurisesti hyväksytym-
pänä, eli se kompensoituu, jos esimerkiksi paljas-
ta pintaa esittelevä nainen on samalla turvallisesti 
valkoihoinen, keskiluokkainen, nuori, konventio-
naalisen kaunis ja hoikka eli noudattaa näin medi-

assa usein toistuvaa, itsepintaisen pysyvää mallia 
kulttuurisesti hyväksytystä naiseudesta. Vastaavasti 
heteronormatiivisuutta vastustavien seksuaalisuuk-
sien esityksissä normienvastaista ja marginaalista, 
heterojärjestystä uhkaavaa seksuaalisuutta pyritään 
kompensoimaan esittämällä esimerkiksi sukupuo-
lia ja sukupuolieroa binaarisesti, hierarkkisesti ja 

Kompensaatioissa muutokset yhden identiteetti-
kategorian alueella merkitsevät siis muuttumat-
tomuutta toisten identiteettikategorioiden osalta. 

Esitämme, että aiemmin median identiteetti-
esityksiin ja niiden kriittiseen tutkimukseen yhdis-
tetty kompensaation käsite on laajennettavissa ja 
sovellettavissa toisin myös kirjallisuuteen ja kirjal-
lisuuden lajien tutkimukseen. Käsitteen sovelta-
minen on mahdollista varsinkin silloin, kun lajin 
tarkastelu yhdistyy sukupuolen ja seksuaalisuu-
den tutkimukseen kirjallisuudessa. Tavoitteenam-

-
ten 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 

kun ei samaan aikaan rikota lajityyppiä määrittä-
viä konventioita tai normeja liikaa. Toisin sanoen jos 
yhtä tai useampaa tyttökirjallisuuden ominaisuuk-
sista, kuten päähenkilötytön luokkaa, ruumiillisuut-
ta, etnisyyttä tai tässä tapauksessa heteronormatii-
vista seksuaalista ja romanttista halua, kuvataan 
normeja kyseenalaistavalla tavalla, muut lajikon-
ventiot näyttäisivät pysyvän muuttumattomina. 

MASKULIINISET JA MUKAUTUVAT T Y TÖT 

Feministinen näkökulma on lisääntynyt pohjois-
maisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa muu-
taman viime vuosikymmenen aikana (Voipio &  

 
Enorannan Surunhauras, lasinterävä ja Maria  
Turtschaninoffin Anaché-teoksissa. Teokset ku-
vaavat lähes vastakkaisia yhteiskuntajärjestyksiä  
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-
ronormatiiviseen miesten ylivaltaan ja esittävät eri-
tyisesti tyttöhahmojensa kautta näiden maailmo-
jen murtumista ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
mahdollistumista. Korostetusti vahvan ja kaikki-
voipaisen tyttöyden perinne on kuitenkin näkyvis-
sä etenkin teosten heteronormeja rikkovissa tyt-
töhahmoissa, jotka ovat teoksissa avainasemissa 
kehityksen, muutoksen ja tulevaisuuden suunnan-
näyttäjinä.

Enorannan Surunhauras, lasinterävä esitte-
lee noin kahdeksan erilaista tyttö- ja naiskertojaa 
sekä seitsemän erilaista poika- ja mieskertojaa, 
jotka vaihtelevat luvuittain. Teoksen tytöt ja naiset 
kuvataan järjestelmällisesti itsenäisiksi ja vahvoik-
si 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 selviä-
mistä kuvataan. Teoksen tyttö- ja naishahmot tukeu-
tuvat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
toisiinsa tai sitten eivät keneenkään, kun taas pojat 
ja miehet hakevat aktiivisesti tukea naisista. Suku-
puoliasetelman kääntäminen päälaelleen kyseen-
alaistaa perinteisiä sukupuolirooleja, mutta samal-
la teos ei kuitenkaan kyseenalaista pohjoismaisen 
lasten- ja nuortenkirjallisuuden perinnettä erityi-
sen vahvasta ja lähes kaikkeen pystyvästä tyttöydes-

korostaa ja alleviivaa sitä. 
Yksi teoksen keskeisistä päähenkilöistä on 

ensimmäisen kerran jo teoksen alussa, kun äiti 
katselee tytärtään, joka nukkuu rauhallisena ”suu 
auki, luottavaisena, tulkaa kaikki maailman vaarat, 
sillä minä kestän ne
teoksen ajan järkähtämättömän vahvaksi ja rohke-
aksi tytöksi, jonka itsenäisyyteen ja aktiivisuu-
teen sekoittuu maskuliinisiksi koodattuja piirtei-
tä. Hän on teoksen hahmoista lähinnä perinteistä 
villiä ja riehakasta, kulttuurista joustoa edellyttä-

nauravaiseksi, äänekkääksi ja kiivaaksi. Tyttökirjalli-
suudessa tyttöhahmojen ylöspäin suuntautuvat liik-
keet ovat yleensä kuvastaneet protestia ja kapinaa 

 

Linanian henkilöhahmossa tämä on nähtävissä puis-
sa kiipeilemisen ja hänen lempipaikkansa, korkean 
kallionkielekkeen, kautta. Hänen seesteisyytensä 

-
tuu hänen äitinsä yhtäkkisen kuoleman jälkeen. 
Perinteisestä feminiinisestä tyttöydestä poiketen 
hän ei kykene käsittelemään tai osoittamaan suru-
aan, 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 Aspo-
rin olkapäätä, jotta Aspor olisi  voinut tuntea itsen-
sä 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 

Li kieltäytyy perinteisestä feminiinisyydestä ja sii-
hen liittyvästä tunteellisuudesta ja tarvitsevuudesta 

-
tään, eikä häntä haittaa, että hänen ihastuksensa 
näkee hänet hengästyneenä ja rusottavana pitki-
en juoksumatkojensa jälkeen. Aspor onkin teoksen 
alussa ihastunut Linaniaan juuri siksi, että tämä on 

muut ajattelevat, vaan sanoo ja tekee, mitä haluaa. 
Tämä korostaa hänen itsenäisyyttään, toimeliai-
suuttaan, rohkeuttaan sekä tietynlaista tyttömasku-
liinisuutta, jossa maskuliinisuus sekoittuu eksplisiit-

kauniiksi, hän osaa tanssia ja laulaa, mutta hän on 
myös voimakas ja atleettinen, nopea, järkevä ja toi-
mintaan suuntautuva tyttöhahmo, jossa maskulii-
nisuus näyttäytyy ensisijaisena suhteessa feminii-
nisyyteen. 

-
ten tyttöhahmot eivät missään kohdin pyri määrit-
telemään tai pohtimaan seksuaalisuuttaan, mikä 
yhtäältä korostaa heidän luontaista suhtautumis-
taan seksuaalisuuteensa mutta toisaalta myös 
erilaisten seksuaalisuuden luokittelujen keino-
tekoisuutta. 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 homosek-
suaaliseksi luokiteltavana henkilöhahmona, jolle 
”miehet olivat aina olleet jokseenkin yhdentekeviä” 

-
jestystä horjuttavan, biseksuaalisuudeksi luokitel-
tavissa olevan seksuaalisuuden kompensaationa 
voi pitää tyttökirjojen tyttöhahmojen erityislaa-
tuista vahvuutta ja itsenäisyyttä, kompensoidaan 
Mereian lesboutta lähes kokonaan päinvastaisella 
tavalla, jossa seksuaalisuuden sijaan huomio kiin-
nityy tapaan representoida hänen sukupuoltaan: 
hänet kuvataan hyvin alistuvana, mukautuvana ja 
äidillisenä tyttöhahmona, joka haluaa epätoivoisel-
la vimmalla tehdä itsensä tärkeäksi feminiiniseksi 
luokittuvan hoivan avulla. Myös Linanian ja Merei-
an välisen suhteen kuvauksessa korostuu Mereian 

-
semätön ja vahva, on Mereia puolestaan feminiini-
nen, mukautuva ja herkkä:

Mereia vapisi äänettömästä itkusta, hän oli paina-
nut kasvonsa Nanian [Linanian] kaulaan, mutta 
Ulin isosisko katsoi sitä kaikkea silmää räpäyttä-
mättä kasvoillaan käsittämätöntä päättäväisyyt-

 

Vaikka sekä homoseksuaalisuutta että lesbosuhdet-
ta kompensoidaan Enorannan teoksessa heteronor-
matiivisilla sukupuolen tekemisen tavoilla, Linania 
ja Mereia ovat yllättävästi teoksen ainoa pariskun-
ta, joka saa onnellisen lopun: myrskyävän merimat-
kan aikana Linania on saada surmansa mutta selvi-
ää täpärästi pelkällä säikähdyksellä. Näin Linanian 
ja Mereian tarinassa kirjoitetaan uudelleen ja toi-
sin nuortenkirjallisuudessa pitkään vallalla ollutta 

konventiota traagisesti päättyvästä lesbosuhteesta 

FEMINIININEN LESBOUS, MASKULIININEN 
BISEKSUAALISUUS

Yksi Enorannan teoksen feminiinisimmistä tyttö-
-

kät hiukset, hän pukeutuu naisellisesti ja käyttää 
meikkiä, ja hänet kuvataan hoivaavana, mukautu-
vana ja herkkänä tyttönä, joka asettaa muiden tar-
peet omiensa edelle. Hän on tunteellinen ja osoittaa 
tunteensa suoraan, ja hän on perinteisen tyttökir-

jopa koko ”läntisen merimantereen paras lasinpu-

suhdettaan ensimmäiseen rakkauden kohteeseen-
sa Sadeiaan hän on ollut vain ”puolivalmis, mut-

-
pulta 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 

-
seen heteronormatiivisen parisuhteen kuuliaiseen 
vaimoon, joka seuraa puolisoaan ja huolehtii tämän 
tarpeista. Puolison ja perheen vuoksi Mereia uskal-
taa kuitenkin olla rohkea ja mukautuvan tyttöyden 
puitteissa myös vahva toimija. Suhteessaan Sadei-
aan hän on ollut enemmän alistuva kuin mukautu-
va, mutta Linanian rakkauden avulla hän saavuttaa 
uuden toimijuuden tason ja kykenee vastustamaan 
dominoivaa Sadeiaa. Kun Sadeia on antaa Linani-
an hukkua myrskyssä, Mereia ottaa lopulta ”ohjat 

-
mimalla aktiivisesti annettuja käskyjä vastaan.

Tyttökirjallisuudessa päähenkilötytön (joksi 

tuttujen butch- ja femme-roolien avulla, joiden on katsottu sekoittavan ja kyseenalaistavan parodisuutensa, riitasointui-

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 mahdolli-
siksi vasta, kun tyttö jollain tavalla poistuu turval-

Kaukana kotoa Surukauriin saarilla Mereia kään-
tyy 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 Lina-
nia menettää teoksessa traumaattisten kokemus-
tensa vuoksi toimijuutensa, hänestä tulee Merei-
an tuen ja huolenpidon avulla selviytyjä, jonka 
kautta vahvan tytön kuvaa laajennetaan (nykytyt-
tökirjallisuudelle ominaisesti) kaikkeen pystyväs-
tä ja kykenevästä tyttöydestä kohti omat rajansa ja 
heikkoutensa tuntevaa tyttöyttä (Voipio & Oksanen 

kuitenkin järkähtämättömän vahvana, itsenäise-
nä ja maskuliinisena, vaikka teoksen loppupuo-
lella hänen vahvuuteensa sekoittuu jo suorastaan 
liioitellun riippumattomuuden sijaan myös realis-
tista tarvitsevuutta. Mereian tarinan kaari taas vie 
hänet nykytyttökirjallisuudesta poiketen takaisin 
kohti kodin piiriä, ja tyttökirjallisuudelle ominaisten 
rakkaussuhteen ja perhekeskeisyyden korostumisen 
voi nähdä hänen heteronormatiivisuutta vastusta-
van henkilöhahmonsa kompensaationa.

Mereian henkilöhahmon tavoin myös Sidrineian 
-

tori, kuvataan ulkoisesti korostetun feminiinisenä ja 
häikäisevän kauniina. Hänen hiuksensa ovat pitkät, 
kiharat ja hunajanväriset, hän on lasimaisen hoik-
ka ja pukeutuu näyttävän feminiinisesti harsomai-
siin prinsessa-asuihin. Kaunis ulkonäkö kuvastaa 
Sadeian hahmossa kuitenkin petollisuutta: hän 
osoittautuu yhdeksi tarinan epämiellyttävimmis-
tä henkilöhahmoista. Hän on strategisesti ja poliit-
tisesti älykäs, ja hän manipuloi ihmisiä. Yleensä 
maskuliinisiksi koodatut tunteilemattomuus, itse-

kietoutuvat kaikki yhteen Sadeian tyttömaskuliini-
suudessa. Teoksen nimen lasinterävä viittaakin juuri 
Sadeiaan, kylmään ja julmaan prinsessaan, joka on 
sulkenut kuningatarkuntansa rautaiseen nyrkkiin-
sä. Hän rinnastuu misandriassaan suoraan naisviha-
mielisiin (mies)diktaattoreihin, sillä hänelle miehet 

ovat vain ”alkukantaisia olentoja, himojensa orjia 

jotka ”olivat osa yhteiskuntaa samalla tavalla kuin 
-

talla on kuitenkin lapsuuden trauma vanhempien 
menetyksestä, ja suuri osa hänen kykenemättömyy-
destään 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 

Sadeian hahmon ristiriitaisuuden vuoksi on vaike-
aa määritellä, onko hän osa vahvan tytön konventi-
ota vai ei, jolloin konventioon tulee teoksessa myös 
särönsä. Enorannan teoksen henkilöhahmoja luon-
nehtiikin monisyisyys, ja sukupuolen ja seksuaali-
suuden sijaan henkilöhahmoja määrittävät heidän 
ihmissuhteensa sekä niiden aiheuttamat haavat, jot-
ka manifestoituvat useilla eri tavoilla. Sadeian ta-
rinan kaari keskittyy myyttiseen kultakauriiseen, 
jonka avulla hän uskoo saavansa vakuuden siitä, 
ettei koskaan voisi menettää kuningatarkuntaan-
sa tai luotsata kansaansa tuhoon. Sidrineian niemi-
maan menettämisen pelko rinnastuu samalla hä-
nen vanhempiensa menetykseen, sillä Sadeia pyrkii 
pitämään kiinni valtiostaan kaikin keinoin, ettei me-
nettäisi sitä kuten on menettänyt vanhempansa. 

Vaikka Sadeian toimijuus horjuu teoksen aika-
na, hän hallitsee silti valtakuntaansa itsenäises-
ti ja tekee viisaita päätöksiä jopa heti sen jälkeen, 
kun hänen rakastettunsa Aspor on menehtynyt. 
Hän ei menetä toimijuuttaan eikä itsevarmuut-

hän kävelee lopettamaan Sidrineiaan hyökännei-
den radhujen ja soturittariensa välisen taistelun 

pelkoa tai epäröintiä. Itsevarmuus ja järkähtämät-
tömyys nousevat hänen pääpiirteikseen. On lähes 
leimaavaa, että Enorannan teoksen molemmat 
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biseksuaalisiksi luokiteltavissa olevat tyttöhahmot 
esitetään paitsi järkähtämättöminä, ”kaikki maail-

-
sa maskuliinisempina osapuolina. Jopa Sadeian ja 
Asporin suhteessa Sadeia on maskuliininen ja domi-
noiva osapuoli, kun taas Aspor näyttäytyy feminii-
nisempänä ja alistuvampana: 

Sadeia otti Asporin kuin valtiatar, kuin Sarastuksen 
Lasinkirkas prinsessa, ja hänen itsevarmuutensa 
oli niin särötöntä, että se ei mitenkään voinut olla 

Sadeia on kova ja häikäilemätön, kun taas Aspor on 
valmis seuraamaan häntä maailman ääriin ja jättä-
mään kaiken hänen vuokseen (vrt. Mereia). Hän on 
Sadeiaa avoimempi ja viattomampi, kun taas Sadeia 
ei ole viaton oikeastaan millään tavalla. Kiukuttele-
va ja usein epämiellyttävä Sadeia liikkuu hyvän ja 
huonon tyttöyden välimaastossa ja kiinnittyy useim-
miten jälkimmäiseen kategoriaan. Tyttökirjallisuu-
dessa aikaisemmin selkeänä pysynyt raja hyvän ja 
huonon tytön välillä on kuitenkin monimutkaistu-

näkyvissä piirteitä molemmista. Yhtäältä hän on us-
kollinen ja lojaali kansalleen ja kykenee halutessaan 
olemaan lempeä ja empaattinen, toisaalta hän on 
ilkeä, manipuloiva ja sadistinen hahmo, joka pot-
kaisee ”muurahaiskekoon valtaisan loven vain sik-

R AJOJA JA NORMEJA RIKKOVAT T Y TÖT 

Maria Turtschaninoffin Anaché-teoksessa hete-
ronormeja vastustavien tyttöjen kuvia määrittää 
ennen kaikkea rajat ylittävä tyttöys. Teoksen tär-
keimmät tyttöhahmot, Anaché ja hänen vaimon-
sa Nansal, ovat molemmat itsevarmoja, vahvoja ja 
periksiantamattomia tyttöhahmoja, jotka toimivat 
silloinkin, kun pelko muuraisi muut pakoilleen. Pai-
mentolaiskansan keskuuteen sijoittuvassa teokses-
sa yhteiskunta on jakautunut selkeästi miesten ja 
naisten töihin ja rooleihin, jotka eivät jousta tai sal-
li rajanylityksiä. Miehet huolehtivat metsästyksestä 
ja päätöksenteosta, naiset kodista ja lapsista. Teok-
sen aikana etenkin sen nimihenkilö Anaché murtaa 

useita yhteiskuntansa normeja ja raja-aitoja, mikä 
kohottaa hänet lähelle kaikkivoipaisen vahvaa sel-
viytyjätyttöä, joka puolustaa sekä omia että muiden 

Anachén henkilöhahmo sidotaan tarinan alku-
hetkistä lähtien rajat ylittävään tyttöyteen. Jo teok-
sen prologissa hänen ennustetaan kulkevan ”dit 

(Anaché: Myter från akkade -
taa Anachélle kaikki miesten taidot, mutta tämä 
oppii äidiltään myös naisille kuuluvia taitoja sekä 
salaista tietoutta luonnosta. Anaché on perintei-
nen normatiivista tyttöyttä vastaan kapinoiva poika-

yhdistyvät sekä maskuliinisiksi että feminiinisik-
si koodatut piirteet. Hän pitää koruista ja kauniis-
ta asioista mutta on myös aktiivinen, itsenäinen ja 
vahva. Hänen poikatyttöytensä korostuu erityises-
ti veljen kanssa leikityissä leikeissä, pojille tarkoi-
tetuissa taidoissa ja vapauden kaipuussa (Voipio 

Kun Anaché jää kiinni naiselle epäsovinnaisesta 
käytöksestään, hänen isänsä rankaisee häntä poltta-
van kuumassa hikigerrissä niin kauan, että vaatteet 
sulavat kiinni hänen ihoonsa. Tämä on rinnastetta-
vissa tyttökirjallisuuden traditioon, jossa tyttöhah-
moja rangaistaan sukupuoliroolien ja -normien 
rikkomisesta jonkinlaisella sairaudella tai vammal-

palauttaa vallitsevan sukupuolijärjestyksen piiriin ja 
takaisin sisätiloihin, jonne kiltit tytöt kuuluvat (Miet-

palauttamaan Anachéa pysyvästi heteronormatii-
visen sukupuolijärjestyksen piiriin, ja näin Anachén 
vahvuus, periksiantamattomuus ja voimakastahtoi-
suus näyttäytyvät osana hänen tyttömaskuliinisuut-
taan ja erityislaatuista, rajat ylittävää tyttöyttään.

Teoksen puolivälissä Huor ja Anachén äiti kuole-
vat 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 

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 liuku-
vaan sukupuoli-identiteettiin. Kun Anaché löytää 
pitkän talven jälkeen isänsä, tämä ei kykene hyväk-
symään 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 

-
tu sukupuolen performatiivista luonnetta: erityises-
ti tyttö- ja naishahmojen pukeutumisen pojiksi ja 
miehiksi on nähty kritisoivan perinteisiä sukupuo-
likategorioita ja -rooleja sekä kyseenalaistavan jaon 
tiettyihin biologisiin sukupuoliin liitetyistä identi-
teeteistä, piirteistä ja kyvyistä. Lasten- ja nuorten-
fiktiossa tytöt kykenevät usein neuvottelemaan 
poikia paremmin feminiinisyyden ja maskuliinisuu-
den 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 mahdottomuudes-
ta irrottautua maskuliinisuudestaan esittääkseen 
uskottavasti feminiinistä, alisteiseksi koodattua 
sukupuoliroolia. Kun tyttö- ja naishahmot kyke-
nevät liikkumaan feminiinisten ja maskuliinisten 
identiteettien välillä, tuntuu poika- ja mieshahmoil-
le olevan vaikeampaa, ellei jopa mahdotonta, irrot-
tautua edes hetkeksi maskuliinisuudestaan. (Flana-

Veljeään esittäessään Anaché suorittaa miehen 
roolia ajoittain jopa paremmin kuin miehet itse 
mutta jatkaa samalla neuvottelua feminiinisyy-
den ja maskuliinisuuden välillä. Hän osaa ratsas-
taa, metsästää ja kommunikoida henkien kans-
sa heimonsa miehiä paremmin mutta osoittaa 
samaan aikaan taituruutta luonnon lukemisessa 
sekä naisille kuuluvissa töissä. Näin hän haastaa 
sukupuolirooleja sekä tyttönä että poikana olles-
saan, ja kun Anachén todellinen sukupuoli paljas-
tuu, häntä aletaan kutsua miesnaiseksi, sillä hän 
ei enää mahdu naisen eikä miehen sosiaalisen tai 

yhteiskunnallisen roolin raameihin. Lasten- ja nuor-
tenkirjallisuudessa poikatytöiksi luettavat hahmot 
ovat aina suorimmin haastaneet ja kyseenalaista-
neet hyväksi ja oikeanlaiseksi luetun tyttöyden rajo-

laajentaa juuri maskuliinisten piirteidensä kautta 
yhteiskuntansa feminiinisyyden ja tyttöyden määri-

Veljeään esittäessään Anaché joutuu naimi-
siin 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 rinnal-
laan, vaikka heidän avioliittonsa rikkoo lähes kaik-
kia heidän yhteiskuntansa normeja. Nansal pysyy 
järkähtämättömänä silloinkin, kun Anachén petos 
ja heidän suhteensa luonne paljastuu muille akka-
deille. Lopulta kumpikaan heistä ei suostu mukau-
tumaan yhteisönsä pakkoheteroseksuaalisuu-
den vaatimukseen ja eroamaan toisistaan. Tämä 
korostaa molempien henkilöhahmojen rajat ylit-
tävää tyttöyttä mutta jatkaa samalla nuorten fant-
asiakirjallisuuden tapaa esittää homoseksuaaliset 
parisuhteet monogaamisina ja romantisoituina, 

hänelle mahdollisuuden irtautua itsestään ja pala-
ta 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 tunte-
maan häpeää:

Nansal gick med nacken rak och mötte blicken hos 
var och en de gick förbi. Hon saknade inte mod. 

Nnsalin rohkeus nostaa hänet näin Anachén ta-
voin normeja rikkovan tyttöyden piiriin. Vaikka 
hän aluksi näyttää hyväksyvän yhteiskunnan mää-
rittelemät erilaiset roolit miehille ja naisille, hän ym-
märtää lopulta Anachén avulla, että naiset pystyvät 
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samaan kuin miehetkin. Hän alkaa harjoitella mies-
ten taitoihin kuuluvaa shosha-veitsien heittoa, mikä 
laajentaa myös hänen henkilöhahmonsa rikkomaan 
sukupuolirajoja. Ensimmäisen harjoittelukerran jäl-
keen hän ”talade inte längre om att hon inte kunde, 

-
hahmon tavoin hänessä yhdistyy sekä maskuliini-
sia 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 syntymämerk-
ki, minkä vuoksi häntä pidetään yleisesti rumana. 
Nansalin erityislaatuista itsevarmuutta ja vahvuutta 
korostetaankin jo hyvin pian hänen esittelynsä jäl-
keen, kun hän hääpäivänään näpäyttää heimonsa 
ihmisiä paljastamalla ylpeästi ja häpeämättömästi 
kasvonsa muiden mielipiteistä välittämättä. Synty-
mämerkin vuoksi kukaan ei ole aiemmin halunnut 
vapaaehtoisesti naimisiin hänen kanssaan, eikä hän 
vihdoin morsiameksi päästessään suostu enää pii-
lottelemaan tai häpeämään: 

Huor hade trott att hon skulle skyla sitt ansikte på 
något sätt, kanske med en slöja  eller med sitt hår. 

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 

Nansal näyttää muille heimonsa ihmisille, ettei-
vät nämä ole onnistuneet murtamaan häntä, kuten 
Anachén isäkään ei ole onnistunut murtamaan 
Anachéa. Vastoinkäymisten ansiosta molemmis-
ta on tullut entistä vahvempia tyttöjä, mutta vaik-
ka nykytyttökirjallisuudessa tytöt pystyvät lähes 
mihin vain, heidän ei enää välttämättä tarvitse 

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 aino-
astaan 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 

-
sessa vahvan tyttöyden perinnettä voidaan tulki-
ta päähenkilötyttöjen heteronormista poikkeavan 
seksuaalisuuden representoinnin kompensaationa.

MURTUVAT T Y T TÖYDEN KUVAT JA NIIDEN 
KOMPENSAATIOT

Tyttöpäähenkilöiden heteroseksuaalisuuden pak-
ko oli pohjoismaisessa ja kotimaisessa tyttökirjalli-
suudessa pitkään kyseenalaistamaton normi, ennen 
kuin vuosituhannen vaihteessa tyttöjen seksuaali-
suuden kuvausten yleinen avautuminen nuor-
tenkirjallisuudessa loi perustaa myös heteronor-
mia rikkovien tyttöjen esityksille (mm. Karkulehto 

-
suuden tyttökuvat ovat muuttuneet, monipuolis-

-
-

Vaikka heteronormeja ja -järjestystä rikkovat tyttö-
päähenkilöt ovat tyttökirjallisuudessa entistä ylei-
sempiä, heidän representaationsa värittyvät vielä 
muiden tyttökirjallisuuden konventioiden kautta. 

Tässä artikkelissa tarkastelemissamme Siiri 
Enorannan Surunhauras, lasinterävä ja Maria  
Turtschaninoffin Anaché-teoksissa tyttökirjalli-
suuden lajimurros ja lajin moninaistuminen näyt-
täytyvät etupäässä perinteisten heteroromanssin 
ja heterotyttöpäähenkilön esitysten murtumise-
na. Teoksissa ei ole kuitenkaan luovuttu vahvojen 
tyttöjen ja naisten representaatioista vaan pikem-
minkin päinvastoin: vahvan tytön ihanne ja 
konventio vain korostuvat. Kiinnostavaa on, että 
erityisesti biseksuaaliseen tyttöyteen kiinnittyy 
teoksissa järkähtämätöntä vahvuutta ja itsenäi-
syyttä 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 kompen-
soidaan teoksissa korostamalla vahvan tyttöyden 
ihannetta. Näyttäisi siis siltä, että tyttökirjallisuu-
dessa heteronormeja haastavien ja kyseenalaistavi-
en tyttöhahmojen kulttuurinen uhkaavuus lientyy, 
kun sitä kompensoidaan pitämällä muuttumatto-
mina joitain muita tyttökirjallisuuden konventioi-
ta, kuten tyttöjen erityislaatuista vahvuutta. Lisäksi 
hieman yllättävästi Enorannan teoksessa Mereia-
hahmon lesboutta kompensoidaan korostamalla 
hänen (nais)sukupuoltaan sekä feminiinisyyttä ja 
perhekeskeisyyttä. Mereia on tarkastelemistamme 
henkilöhahmoista ainoa, joka on perinteisen kuuli-
ainen, mukautuva ja kiltti tyttö ja joka edustaa tyttö-

määrittelee tyttöjä yhä vähemmän, eikä samaan 
sukupuoleen ihastuminen aiheuta tyttöhahmoille 
enää päänvaivaa: vain ihastuminen ja rakastuminen 

-
nollisen vahvojen ja itsenäisten tyttöjen rinnal-

le nykytyttökirjallisuuteen on kohonnut esityk-
siä myös toisiinsa tukeutuvista vahvoista tytöistä, 
joiden vahvuutta ei enää luonnehdi kaikkivoipai-
nen itsenäisyys tai riippumattomuus. Niiden sijaan 
tyttöys muotoutuu intersektionaalisesti useiden eri 
asioiden risteymissä ja yhdistelee sekä kulttuurises-
ti maskuliinisiksi että feminiinisiksi koodattuja piir-

-
hin verrattuna vahvuus, itsenäisyys ja jaksaminen 
pysyvät heteronormista poikkeavien sankarityttö-
jen, kuten Anachén, Nansalin, Sadeian ja Linani-
an, pääpiirteinä, eivät hekään enää ole supertyttö-
jä, jotka selviäisivät kaikesta muuttumattomina tai 
yksin. Näin lajin konventiot jatkavat muutostaan.  
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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, 

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 

 
of anti-heteronormative girlhood in two contemporary Finnish young adult  
fantasy novels, The Sorrow-deer Tamer (Surunhauras, lasinterävä  
and Anaché: Myter från akkade  
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 
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