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Kanto, Kati, The spaces and places of Northern teenagers in the 1980s young adult
novels of Anna-Liisa Haakana. 
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Acta Univ. Oul. B 193, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

The dissertation studies the 1980s young adult fiction of Anna-Liisa Haakana (b. 1937), a writer
from Northern Finland. It asks, how do the novels Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö (1981),
Kukka kumminkin (1983), Kehnompi Kettunen (1986) and Ruman tytön rakkaus (1989) describe
the ways in which young people in remote Northern areas experience and use their surroundings.
What kind of meanings of space and place can be found in these narratives of development? How
do the young persons of remote areas cope in building their identity? How do the spaces and places
of Haakana's girls and boys that strengthen or weaken their conditions of growth and their
experience of belonging?

Haakana's novels are typical problem-oriented young adult fiction of the 1980s in their topics.
However, the books emphasise the connection between identity, growth, and the environment in
a special way. The peripheric milieu restricts young people's leisure opportunities and social
relations, making the connection between the milieu and the teenager unique, in comparison to the
young adult fiction in general.

Haakana raises questions on the inward warmth and intolerance of small village communities,
as well as on the inequality of the northern region to the rest of Finland, like many other Northern
writers have done. Simultaneously, the relationship between Haakana's works and the problem of
the periphery is tensed: she emphasises the many sides of the local experience of living in the
North. What is special, is that for the young Northern characters, nature often serves as an
affirmative space for their identity and growth.

My study links Haakana's young adult novels to the history of juvenile literature in Finland and
highlights the negative and positive aspects of the periphery from the young characters point of
view.

No doctoral research has been done on Anna-Liisa Haakana's works before. Finnish young
adult fiction of the 1970s and 1980s, which has been remained somewhat marginal in the study of
juvenile literature, has been fortunately studied more recently. The literature of the North also
emerges as a context. Methodologically, I link the study of juvenile literature to the study of
Northern literature, which is a fresh approach. As a crucial tool in this, I apply some key concepts
of humanist geography, namely, place, space, topophilia, and topophobia.

Keywords: 1980s juvenile literature, history of literature, identity, juvenile literature
research, northern literature, place, problem novels, space, topophilia, topophobia





Kanto, Kati, Pohjoisen nuorten tilat ja paikat Anna-Liisa Haakanan 1980-luvun
nuortenkirjoissa. 
Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Kirjallisuus
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Tiivistelmä

Tutkimuksen kohteena on se, miten sodankyläläisen Anna-Liisa Haakanan (s. 1937) 1980-luvul-
la ilmestyneet nuortenkirjat Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö (1981), Kukka kumminkin (1983),
Kehnompi Kettunen (1986) ja Ruman tytön rakkaus (1989) kuvaavat syrjäseudun nuorten pai-
kan elämisen tapoja. Millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä merkityksiä Haakanan nuorten kehitys-
kertomuksissa on? Millaisia selviytymiskeinoja syrjäseudun nuori voi löytää identiteettinsä
rakennusaineiksi? Miten tilat ja paikat pohjoisessa vahvistavat tai heikentävät tyttöjen ja poiki-
en kasvun edellytyksiä sekä osallisuuden kokemusta?

Haakanan nuortenkirjat ovat aihepiireiltään tyypillistä 1980-luvun ongelmarealistista nuor-
tenkirjallisuutta. Moniin muihin nuortenkirjoihin verrattuna niissä korostuvat kuitenkin erityisel-
lä tavalla identiteetin, kasvun ja miljöön kytkökset. Syrjäseutu rajoittaa nuorten harrastusmah-
dollisuuksia ja sosiaalisia suhteita merkittävällä tavalla, mikä tekee miljöön ja nuoren kytkökses-
tä omanlaisensa.

Haakana kuvaa teoksissaan harvaanasuttua maaseutua ja nostaa – monien pohjoisen kirjaili-
joiden tavoin – esiin pienten kyläyhteisöjen sisäänpäinlämpiävyyttä ja suvaitsemattomuutta sekä
pohjoisen alueen eriarvoisuutta muuhun Suomeen nähden. Haakanan teosten suhde syrjäseudun
problematiikkaan on jännitteinen: hän korostaa monia puolia pohjoisessa elämisen paikallisesta
kokemisesta. Erityistä on etenkin se, että pohjoisen nuorille henkilöille luonto toimii usein omaa
identiteettiä ja kasvua vahvistavana tilana.

Tutkimus kytkee Haakanan nuortenkirjat osaksi suomalaisen nuortenkirjallisuuden historiaa
ja nostaa teosten kautta esiin syrjäseutujen kielteisiä ja myönteisiä puolia nuorten näkökulmasta
katsottuna.

Anna-Liisa Haakanan teoksista ei ole tehty aikaisemmin väitöstutkimusta. Nuortenkirjalli-
suuden tutkimuksessa hieman marginaaliin jäänyttä 1970- ja 1980-luvun suomalaista nuortenkir-
jallisuutta on viime aikoina tutkittu onneksi yhä enemmän. Kontekstina nousee esiin myös poh-
joisen kirjallisuus. Menetelmällisesti ottaen kytken nuortenkirjallisuuden tutkimusta pohjoisen
kirjallisuuden tutkimukseen, mikä on lähestymistapana tuore. Apunani tässä toimivat humanisti-
sen maantieteen tilan ja paikan sekä topofilian ja topofobian käsitteet.

Asiasanat: 1980-luvun nuortenkirjallisuus, identiteetti, kirjallisuushistoria,
nuortenkirjallisuudentutkimus, ongelmarealismi, paikka, pohjoisen kirjallisuus, tila,
topofilia, topofobia
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Kiitokset 

Haakanan nuorten elämässä on yhtymäkohtia omaan nuoruuteeni Tornion 

Kyläjoella, jossa virikkeet rajoittuivat paljolti yksinäiseen lenkkeilyyn viljelysteillä 

ja ihmissuhteet naapurin Minnan luona kyläilyyn. Tutkimuksen tekeminen on ollut 

näin ollen samalla myös matka omaan nuoruuteeni. 

Idean tutkimukseeni sain pro gradustani Pohjoisen poikatytöt. Tyttökuva 

Annikki Setälän, Annikki Kariniemen ja Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoissa. 

Kiitänkin professori Sanna Karkulehtoa, joka mahdollisti tutkimukseni 

aloittamisen vuonna 2009 sekä kirjallisuuden emeritusprofessori Liisi Huhtalaa, 

joka auttoi minua tutkimusaiheen löytämisessä. 

Sydämellinen kiitos teille, työni ohjaajat: kirjallisuuden dosentti Jussi Ojajärvi 

ja FT Maria Laakso sekä maantieteen dosentti Juha Ridanpää loputtomasta 
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eteenpäin viemiseksi. 

Lämpimät kiitokseni myös Oulun yliopiston kirjallisuuden laitoksen 

henkilökunnalle, erityisesti FT Pekka Kuusistolle ja FT Ilmari Leppihalmeelle 

hyvistä, arvokkaista neuvoista sekä seurantaryhmälleni, kirjallisuuden professori 

Kuisma Korhoselle, suomen kielen professori Jari Sivoselle ja FT Nina Työlahdelle. 

Kirjallisuuden jatko-opiskelijoiden seminaarilaiset, lämmin kiitos myös teille 

arvokkaasta palautteestanne! Kiitos myös tutkimukseni esitarkastajille FT Satu 

Koholle ja dosentti Kaisu Rättyälle perusteellisesta työstä. 

Kiitän Lastenkirjainsitituuttia sekä Lapin yliopiston, Tornion ja Rovaniemen 

kaupunginkirjaston henkilökuntaa, erityisesti erikoiskirjastonhoitaja Helena 

Kokkoa. Olette auttaneet minua oikean tutkimusmateriaalin löytämisessä. Sillä on 

ollut osaltaan myös tärkeä merkitys työni eteenpäin saattamisessa. 

Tutkimusprosessini aikana olen työskennellyt Muurolan peruskoulussa, 

Rovaniemen aikuislukiossa ja Lyseonpuiston lukiossa. Kiitänkin kaikkia nykyisiä 

ja entisiä työtovereitani tuesta tutkimusprosessini aikana. Erityiskiitos tuesta ja 

kannustuksesta kollegoilleni Marjukka Mälliselle, Nina Granrothille, Aino 

Eeronheimolle, Vuokko Hirvelälle, Petri Palkiselle, Hanna Huhtiselle, Marjis 

Ahvenjärvelle ja Adela Ratiulle. Sydämellinen kiitos Arto Kariselle käytännön 

neuvoista sekä Janne Oinaalle tärkeästä teknisestä avusta työni 

viimeistelyvaiheessa. Kiitän myös rehtoreitani, Reino Eeroa, Tuovi Palomaata, 
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Jorma Hämäläistä sekä Osmo Huhtalaa. Olette myöntäneet minulle tarpeelliset 

opintovapaajaksot opetustyöstäni. 

Kiitän lämpimästi myös useiden konferenssien ja seminaarien aikana yösijan 

tarjonneita sukulaisiani ja ystäviäni: setääni Pentti Kantoa Oulussa, Aino ja Aulis 

Sadeharjua Tampereella sekä Leena ja Matti Parkkilaa Turussa. Erityiskiitokset 

myös ystävilleni Vappu Hietaselle, Johanna Hietamäelle, Pertti Huhtalalle, Rauno 

Kinnuselle, Immo Santahuhdalle, Kirsi Nuortille ja Tiina Qvistille. Vaikka oma 

uskoni työhöni on väliin horjunut, te olette siihen uskoneet. 

Rakas kotiväki, äiti ja isä sekä sisarukseni, Mari, Elina, Antti, Hanna ja Hannu, 

kuten myös teidän puolisonne, Janne, Mikko ja Saara sekä lapsenne, teidän tukenne 

ja kannustuksenne on ollut äärettömän arvokasta näiden vuosien 

varrella. ”Vieläkössie valvot? Laita sieki jo nukkuhman”, oli tuttu isäni ja ”Ekkai 

sie ennää raahaa niitä kirjoja mukana?” äitini huolehtiva kommentti lapsuuskodissa 

käydessäni. ”Mitä? Vieläkö sie sitä väitöskirjaa tehet? Miten sie jaksat?” 

ihmettelivät puolestaan siskoni lapset, kun he olivat tiedustelleet minulta, mitä sillä 

kertaa kirjoitan. Myös muiden sukulaisteni, ennen kaikkea, nyt jo edesmenneiden, 

rakkaiden isovanhempieni tuki on ollut kantamassa minua työni eteenpäin 

viemisessä. Kiitän myös armasta Milli-kissaani, Pikkupörriä, joka on ollut 

elämässäni mukana kaikki nämä vuodet. 

Näiden 13 vuoden aikana olen oppinut kärsivällisyyttä, tarkkuutta ja 

perusteellisuutta. Ennen kaikkea olen oppinut kahta tärkeintä elämäntaitoa: 

sietämään pettymyksiä ja aloittamaan alusta. 

Istun hangella 

naputan tekstiä 

tuuli sen taas sekoittaa, 

aloitan alusta 

28.1.2022 Kati Kanto 
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe 

 Anna-Liisa Haakanan teokset ovat olleet itselleni kartta omaan historiaani. Teosten 

nuorten elämässä on jotain samaa kuin omassa nuoruudessani Tornion Kyläjoella, 

jossa virikkeet rajoittuivat paljolti lenkkeilyyn hiljaisilla viljelysteillä ja 

ihmissuhteet naapurin Minnan luona kyläilyyn. Voin hyvin samaistua Ykä 

yksinäisen päähenkilön Ykän kuvauksen kotikylästään: "Kavereita mulla ei kyllä 

järin paljon ole. Mie asun Suomen Lapissa metsäseudulla kylässä jota tyhmempi ei 

heti kyläksi huomaa. Talot ovat hajallaan tien varrella kilometrin, kahden, jopa 

viiden kilometrin välein." (Ykä yksinäinen, 6.) 

Tutkin väitöskirjassani, miten sodankyläläisen Anna-Liisa Haakanan (s. 1937) 

1980-luvulla ilmestyneet nuortenromaanit Ykä yksinäinen (1980), Ykköstyttö 

(1981), Kukka kumminkin (1983), Kehnompi Kettunen (1986) ja Ruman tytön 

rakkaus (1989) kuvaavat syrjäseudun nuorten tapoja elää paikkaa. Tutkimukseni 

neljässä artikkelissa tarkastelen eri näkökulmista, millaisia tilaan ja paikkaan 

liittyviä merkityksiä Haakanan nuorten kehityskertomuksissa on. Fokus on siinä, 

miten pohjoinen tilana ja paikkana vahvistaa tai heikentää tyttöjen ja poikien 

kasvun edellytyksiä sekä osallisuuden kokemusta pohjoisessa, pienessä 

syrjäkylässä. 

Syrjässä olo ja syrjäytyminen mielletään tavallisesti tiloiksi, joista pyritään 

pääsemään pois – ajatellaan, että kenenkään ei ole hyvä olla syrjässä. 

Maantieteellisenä käsitteenä syrjäkylä viittaa paikkaan, joka on fyysisesti kaukana 

jostain suuremmasta ja kehittyneemmästä paikasta. Suomessa tämä tarkoittaa 

fyysistä etäisyyttä kaupunkikeskuksista. Pohjoisen syrjäkylät ovat automaattisesti 

enemmän syrjässä kuin muut. Siellä palvelut ovat uhanalaisia ja elinkeinorakenne 

yksipuolinen. Myös kulttuurinen ilmapiiri ja elämä voi olla kaupunkeja 

pysähtyneempi. Haakanan teosten suhde tähän problematiikkaan on ennen muuta 

jännitteinen ja pohjoisen paikallista kokemusta korostava. Haakanan nuoret ovat 

lappilaisia, mikä tarkoittaa sitä, että he elävät Lapissa, mutta eivät kuulu pohjoisen 

alkuperäisväestöön, saamelaisiin. 

Artikkeliväitöskirjani pääkysymys on: millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä 

merkityksiä Haakanan romaanien nuoret kokevat? Siihen vastaamisessa auttavat 

alakysymykset: Millaisissa tiloissa Haakanan kuvaama pohjoisen nuori rakentaa 

identiteettiään? Millaisia osallisuuden ja sivullisuuden muotoja päähenkilöt 
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kokevat erilaisissa maisemissa? Miten Haakana käyttää erilaisia ulko- ja 

sisämiljöitä? Millaisina sosiaalisina ympäristöinä esimerkiksi koulut romaanien 

nuorille esiintyvät? Miten sosiaalinen miljöö liittyy sukupolvien ja -puolien eroihin? 

Esittelen Anna-Liisa Haakanaa ja hänen teoksiaan tarkemmin luvussa 2.1. 

Koska Haakanan teoksia on luettava sekä 1980-luvun nuortenkirjallisuuden että 

pohjoisen kirjallisuuden kontekstissa, tarkastelen seuraavaksi niitä. Pohjoisen 

kirjallisuus on aiheena luvussa 2.2 ja ajan muu suomalainen nuortenkirjallisuus 

luvuissa 2.3 ja 2.4. Suhteuttaakseni Haakanan teoksia muihin 1980-luvun 

nuortenkirjoihin olen valinnut niistä joitakin esiteltäväkseni. Tehtävä oli melko 

haasteellinen, sillä pystyin valitsemaan kontekstuaalisiksi verrokeiksi vain 

muutamia teoksia 1980-luvun laajasta valikoimasta. Näitä teoksia yhdistää 

Haakanan romaaneihin aikakaudelle tyypillinen ongelmarealismi, joka on 

tarkastelussani erityisesti luvussa 2.4. Sen synkät aiheet, kuten yksinäisyys, 

ongelmat kotona ja koulussa, teiniraskaudet, abortti, pettymykset ihmissuhteissa ja 

kuoleman kohtaaminen, ovat nuorille päähenkilöille rankkoja, mutta samalla 

kasvattavia kokemuksia. Tekemäni nuortenkirjojen vertailu avaa mahdollisuuden 

hahmottaa etenkin sitä, millaisia merkityksiä ympäristöllä on nuorten identiteetin 

kuvauksessa 1980-luvun suomenkielisessä nuortenkirjallisuudessa. 

Pääluvussa 3 käyn läpi tutkimukseni tärkeimmät teoreettiset lähtökohdat ja 

käsitteet. Luvussa 3.1 tarkastelussa ovat humanistisen maantieteen perusajatukset 

sekä paikan ja tilan käsitteet. Luvussa 3.2 avaan topofobian ja topofilian käsitteitä, 

ja luvussa 3.3 käsittelen moniulotteisen identiteetin käsitteen erilaisia merkityksiä. 

Luvussa 4 käyn läpi neljä artikkeliani sekä lyhyesti niiden tulokset. Luvussa 5 

vertailen Haakanan teoksia muuhun 1980-luvun suomalaiseen 

nuortenkirjallisuuteen paikan ja tilan näkökulmasta ja luvussa 6 esitän 

tutkimukseni johtopäätökset. 

1.2 Miksi Haakanan nuortenkirjat? 

Nuortenkirjallisuudentutkimus on saanut viime vuosina runsaasti sille kuuluvaa 

huomiota ja arvostusta. Lähes jokaisessa suomalaisessa referee-tasoisessa, 

kulttuuriin liittyvässä lehdessä, kuten Nuorisotutkimuksessa, 

Sukupuolentutkimuksessa, Sanelmassa, Ennen ja Nyt -lehdessä sekä Avaimessa, on 

julkaistu nuortenkirjallisuuteen liittyviä artikkeleja. Tutkimusala kiinnostaa paljon 

myös tämän ajan graduntekijöitä. Yksi merkittävimpiä uudempia 

nuortenkirjallisuudentutkimuksia on Myry Voipion väitöskirja Emansipaation ja 

ohjailun ristivedossa. Suomalaisen tyttökirjallisuuden kehitys 1889–2011 (2015). 
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Myös vähemmälle huomiolle jäänyttä 1970–1980-luvun suomalaista 

nuortenkirjallisuutta on alettu tutkia 2000-luvulla yhä enemmän. Teoksissa Pieni 

suuri maailma. Suomalaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden historia (2003, toim. 

Liisi Huhtala) ja Kirjaseikkailu. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden oppaassa (2001) 

esitellään 1980-luvun tärkeimmät suomalaiset nuortenkirjailijat teoksineen. 

Suomenruotsalaista ja ruotsalaista nuortenkirjallisuutta tutkiva Mia Österlund 

tarkastelee väitöskirjassaan Förklädda flickor. Könsförklädnad i 1980-talets 

svenska ungdomsroman (2005) niin kutsuttua tyttömatriisia 1980-luvun 

ruotsalaisissa nuortenkirjoissa. Tyttömatriisi on työkalu, jonka avulla voidaan 

tarkastella, miten sukupuolta rakennetaan. Se koostuu kirjallisuuden aktiivisista 

tyttökuvausten tarkastelusta eli siinä tarkastellaan sitä, miten kirjailija on, tietoisesti 

tai tiedostamattaan, teoksessaan työstänyt tyttödiskurssia. (Österlund 2011, 224.) 

Teoksessa Nuori kirjan peilissä. Nuortenromaani 2000-luvun taitteessa (toim. 

Päivi Heikkilä-Halttunen ja Kaisu Rättyä 2003) tarkastellaan nuortenromaaneja 

mielisairauden, väkivallan, identiteetin ja seksuaalisuuden näkökulmista sekä 

pohditaan nuortenromaanin lajikysymyksiä. Teoksessa on mukana myös kirjailija- 

ja teoskohtaisia pohdintoja nuortenromaanin sankareille tyypillisestä identiteetin 

etsinnästä, sukupuolirooleista, perhekuvasta sekä nuorten- ja aikuisten romaanin 

rajankäynnistä. Teoksen artikkeleiden kirjoittajat keskittyvät 1990-luvun ja 

vuosituhannen taitteen kirjallisuuteen, mutta ulottavat perspektiiviä myös 1970–

1980-luvulle. 

2000-luvun vaihteessa ilmestyneistä ulkomaisista nuortenromaanien 

tutkimuksista nostan tässä esiin pari. Robyn McCallumin teos Ideologies of Identity 

in Adolescent Fiction. The Dialogical Construction of Subjectivity (1999) keskittyy 

tutkimaan nuoren päähenkilön identiteetin muodostumista erilaisissa dialogeissa. 

Roberta Seelingerin tutkimuksen Disturbing the Universe. Power and Repression 

in Adolescent Literature (2000) lähtökohtana on puolestaan valta, siihen 

vastaaminen ja sille alistuminen. Seelinger perustelee lähestymistapansa sillä, että 

nuortenromaanissa nimenomaan valtasuhteet ovat hänestä tärkeämpiä kuin kasvu 

ja sen kuvaus. Oma tutkimukseni sivuaa molempien tutkijoiden näkökulmia. Se 

tarkastelee nuoren identiteetin kasvua ja kehitystä suhteessa paikkaan ja tilaan, 

jossa nuoret elävät. Pohjoinen paikkana lisää siihen vielä perustavanlaatuisen 

aspektin suhteessa valtaan, onhan pohjoista katsottu yleensä aina suhteessa etelään 

ja yleensäkin kaupunkeihin ja suurempiin kasvukeskuksiin. 

Suomalaisen kirjallisuuden historiaa on kirjoitettu yhä enemmän eri 

näkökulmista: meillä on julkaistu niin naisten, lasten ja nuorten, 

suomenruotsalaisen, suomennoskirjallisuuden, tiettyjen aikakausien historioita 
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sekä pohjoisen kirjallisuuden historioita. Pohjois-Suomen kirjallisuushistoria 

(2010, toim. Sinikka Carlsson, Liisi Huhtala, Sanna Karkulehto, Ilmari Leppihalme 

ja Jaana Märsynaho) oli ensimmäinen Suomessa julkaistu alueellinen 

kirjallisuushistoria. Esipuheessaan toimittajat toivoivat teoksen toimivan 

avauksena kirjallisuushistorioiden uudelleenhahmottamiselle nimenomaan 

alueellisista lähtökohdista käsin. Tämä toive on varmasti ainakin pohjoisuutta 

koskien toteutunut, sillä teoksen ilmestymisen jälkeen on Suomessa julkaistu useita 

pohjoista kirjallisuutta käsittelevää teosta ja artikkelia. Niistä mainittakoon 

esimerkiksi Vuokko Hirvosen yleiskatsaus saamelaiseen lasten- ja 

nuortenkirjallisuuteen teoksessa Pieni suuri maailma. Suomalainen lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden historia (2003, 259–264). Markku Varis on kirjoittanut 

eräkirjailijoista kattavan teoksen Ikävä erätön ilta. Suomalainen eräkirjallisuus 

(2003) ja saamelaisen kulttuurin professori Veli-Pekka Lehtolalta on ilmestynyt 

paitsi useita teoksia saamelaisten kulttuurista ja historiasta myös kirjoja ja 

artikkeleita pohjoisen kirjallisuudesta. Lehtolan Rajamaan identiteetti. 

Lappilaisuuden rakentuminen 1920- ja 1930-luvun kirjallisuudessa (1997) on 

ensimmäinen laaja tutkimus Lapin-kirjallisuuden klassikoista, ja teoksessaan 

Tunturien taika, korpien kirot. Vanhempi Lapin kirjallisuus 1901–1963 (2019) hän 

käy vielä tarkemmin läpi merkittävimpien Lapin kirjailijoiden elämänkerrat 

tulkiten samalla heidän teostensa erityislaatua. Kyseisen aikakauden kirjailijat 

näkivät Lapin pienoismaailmana, johon he saattoivat heijastaa sekä oman elämänsä 

että rappeutuneen “Lannanmaan” eli etelän ongelmia ja ihanteita. Teoksensa 

esipuheessa Lehtola katsoo (2019, 13), että Lappi ja sen ihmiset voisivat jo luopua 

ikiaikaisesta alemmuudentunteesta ja tietynlaisesta kaunasta ja olla ylpeä omasta 

erilaisesta “pimeän piiristään”. Haakanaltakin löytyy tätä ajatusta silloin, kun 

hänen kuvaamansa nuoret ovat toisinaan vastakkain etelän ja yleensäkin 

kaupunkien erilaisen elämänmuodon kanssa. Teosten pääpaino on kuitenkin nuoren 

omassa sisäisessä kasvussa ja sen peilaamisessa omaan pohjoiseen ympäristöön. 

 Viime vuosina pohjoisen kirjailijoista on tehty myös joitakin 

väitöstutkimuksia. Timo K. Mukan (1944–1973) tuotantoa ovat tutkineet muun 

muassa Elina Arminen väitöskirjassaan Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan 

myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-

kulttuuriseen keskusteluun (2009) sekä Toni Lahtinen väitöskirjassaan Maan 

höyryävässä sylissä. Luonto, ihminen ja yhteiskunta Timo K. Mukan tuotannossa 

(2013). Marja Tuomisen väitöskirja Mie elän tätä Lappia. Kirjailija Annikki 

Kariniemen luontosuhde (2013) käsittelee nyky-Lappia sekä sen vanhaa kulttuuria 

kuvaavaa merkittävää pohjoisen naiskirjailijaa, Annikki Kariniemeä (1913–1984). 
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Kasimir Sandbacka tarkastelee väitöstutkimuksessaan Utopia derailed. Rosa 

Liksom's retrospection of the modern project (2017) Rosa Liksomin (s. 1958) 

teoksista esiin nousevaa 1900-luvun edistysuskon ja modernien ideologioiden 

kritiikkiä. 

Nuortenkirjallisuuden historian kontekstissa Haakanan teoksia voi kutsua 

nuortenromaaneiksi. Ne ovat kaikki kehityskertomuksia, koska ne kuvaavat nuoren 

kasvua ja kehitystä aikuiseksi. Niiden aihepiiriin kuuluvat murrosiän ongelmat, 

rakkaus ja sukupuolielämän herääminen. Tarinoiden päähenkilöt käyvät läpi myös 

lapsuuttaan ja hakevat sieltä selitystä ja tukea omiin senhetkisiin ongelmiinsa ja 

ehkä myös vastauksia niihin. Haakanan teosten ilmestymisen aikaan luovuttiin 

aiemmasta trendistä sijoittaa nuortenkirjat kaupunkiympäristöön. Haakanan 

maaseutusuuntaa jatkavat esimerkiksi Anna-Leena Härkösen Häräntappoase 

(1984) ja Varpu Vilkunan Pohjois-Pohjanmaalle sijoittuvat nuortenromaanit Rulla 

(1991), Tuhkasiivet (1993) ja Tumma nauha (1996). (Vrt. Rättyä 2005, 30.) 

Haakana kuvaa teoksissaan autioitunutta maaseutua syrjäkyliin jääneiden 

asukkaiden näkökulmasta. Hän nostaa monien muiden pohjoisen kirjailijoiden, 

kuten Mukan ja Liksomin, tavoin esiin pohjoisen alueen eriarvoisuutta muuhun 

Suomeen nähden, mutta kritisoi samalla syrjäseutujen pienten kyläyhteisöjen 

sisäänpäinlämpiävyyttä ja suvaitsemattomuutta. Haakanan suhde miljööseen on 

moninainen. Siinä on pohjoiseen ja yleensä maaseutuun vuosisatoja liitettyä 

mystiikkaa ja romantiikkaa sekä mielikuvia maaseutuelämän kiireettömyydestä, 

hiljaisuudesta ja puhtaudesta. Samalla taustalla on myös tietoisuus syrjäseutujen 

takaperoisuudesta, konservatiivisista ja jähmettyneistä sosiaalisista ja kulttuurisista 

arvoista sekä työ- ja koulutuspaikkojen sekä erilaisten aktiviteettien niukkuudesta. 

Haakanan neljän ensimmäisen 1980-luvun nuortenromaanin yhdistävä teema 

on päähenkilöiden vahva, emotionaalinen sidos kotiseutuunsa ja läheisiin ihmisiin 

sekä ylpeys kotipaikan erilaisuudesta (vrt. esim. Käyhkö 2017, 9–13). Teoksia 

yhdistää ajatus siitä, että aika, ihmiset ja heidän tunteensa ja ajatuksensa vaihtuvat 

päähenkilöissä ja heidän ympärillään, mutta pohjoinen paikka, jossa he elävät, on 

pysyvä (vrt. Ronkainen 1999, 22–23). Vaikeuksista ja puutteista huolimatta nuoret 

näkevät kotiseutunsa tärkeänä itseisarvona ja haluavat jäädä sinne. Kirjailijan 

viimeinen 1980-luvun nuortenromaani Ruman tytön rakkaus (1989) poikkeaa jo 

ajallisesti edellisistä, sillä se on kuvaus 1950-luvun suomalaisen maaseudun nuoren 

naisen elämästä. Ruman tytön rakkaus -teoksen päähenkilö päätyy toisenlaiseen 

ratkaisuun kuin muiden teosten päähenkilöt: hän muuttaa etelään. 

Haakana sitoo paikan, ajan ja päähenkilöiden elämänkulun vaihtelevasti yhteen 

rakentaessaan teoksiinsa miljöön ja siinä elävät henkilöhahmot (vrt. Karjalainen 
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2008, 22). Päähenkilöiden erilainen suhtautumistapa pohjoiseen kotiseutuunsa on 

helppo suhteuttaa koko tutkimustani kantavaan teoreettiseen viitekehykseen, 

humanistiseen maantieteeseen, jossa paikan sijainti on merkityksetön koordinaatti, 

kunnes kokeva ihminen muuttaa kartografisen sijainnin paikaksi (vrt. esim. 

Karjalainen 1993, 65–74). 

1.3 Artikkeleista lyhyesti 

Tutkimukseni sisältää neljä artikkelia, joita yhdistävä tekijä on nuoren päähenkilön 

itsenäistyminen, hänen identiteettinsä kasvu ja kehitys pohjoisessa syrjäkylässä. 

Artikkelissa ”Luulis, että täällä assuu vain onni ja rauha ja rakkaus. Tyttöjen tilat ja 

paikat Anna-Liisa Haakanan nuortenromaaneissa Kukka kumminkin ja Ykköstyttö” 

tarkastelen, mitkä seikat teoksissa vahvistavat syrjäseudulla elävien tyttöjen 

kiinnittymistä pohjoiseen kotiseutuunsa. Tutkin, millaisia selviytymiskeinoja 

teoksen päähenkilöt voivat löytää identiteettinsä rakennusaineiksi. Millaisia 

osallisuuden ja sivullisuuden tasoja päähenkilöt kokevat erilaisissa ulko- ja 

sisämiljöissä? Tarkastelen teoksia myös sukupuoliasetelmien ja erilaisten 

rooliodotusten kautta vertaamalla tyttöjen tilojen ja paikkojen käyttöä Ykä 

yksinäiseen ja Kehnompaan Kettuseen, joissa päähenkilönä on poika. 

Artikkelissa ”Nuorten tila- ja paikkakokemukset Anna-Liisa Haakanan 

teoksissa Ykä yksinäinen ja Kehnompi Kettunen” tutkin tarkemmin sitä, millaisia 

tilaan ja paikkaan liittyviä merkityksiä teosten päähenkilöt kehityskertomuksiinsa 

luovat. Tarkastelen tässä, kuten edellisessäkin artikkelissa sitä, millaisia 

selviytymiskeinoja nuoret henkilöhahmot löytävät syrjäiseltä kotiseudultaan 

identiteettinsä rakennusaineksiksi. Millaisissa maisemissa pojat kokevat 

myönteisiä tunteita, millaisissa kielteisiä? 

Artikkelissa “Syrjäkylän tyttö ja eletty paikka Anna-Liisa Haakanan 

nuortenromaanissa Ruman tytön rakkaus” kysyn, miten Haakanan romaani kuvaa 

syrjäseudun tytön identiteetin kehitystä ja paikan elämisen tapoja. Ruman tytön 

rakkaus on viimeinen Haakanan 1980-luvulla kirjoittama nuortenkirja. Sen tarina 

sijoittuu kolmisen vuosikymmentä varhaisempaan ajankohtaan kuin edellisissä 

teoksissa. Myös kirjan päähenkilö poikkeaa muiden nuortenkirjojen päähenkilöistä 

ikänsä puolesta: hän on jo abiturienttivuottaan elävä tyttö, jolla on näin ollen 

laajemmat valinnan mahdollisuudet oman elämänsä suhteen. Kirjailijalle 

päähenkilön valinta on ollut tietoinen, sillä omien lastensa aikuistuttua hän koki 

etääntyvänsä yhä enemmän nuorten maailmasta ja siirtyikin kyseisen, kirjastoissa 



21 

sekä nuorten- että aikuistenkirjoihin luokitellun romaaninsa jälkeen kirjoittamaan 

teoksia aikuisille. 

Ruman tytön rakkaus poikkeaa muista tutkimistani nuortenkirjoista myös 

tyylillisen moniulotteisuutensa vuoksi: se on eräänlainen nuortenkirjallisuuden 

hybridi, sadun ja fantasian elementtejä sekä toisaalta historiallista ajan kuvausta 

sisältävä teos. Siinä on yhtymäkohtia myös 1960-luvulla yleistyneeseen 

kokeelliseen kirjallisuuteen maagisen realismin ja balladin piirteiden kautta. 

Artikkelissa sivuankin siksi myös sitä, millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä 

merkityksiä balladin ja maagisen realismin piirteet tytön kehityskertomukseen 

luovat. Pääkysymykseni on, millaisia selviytymiskeinoja erilaiseksi itsensä kokeva 

syrjäseudun nuori voi löytää identiteettinsä rakennusaineiksi. 

Aloitin tutkimukseni kirjoittamalla artikkelin “1970–1980-luvun peruskoulu 

Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoissa Ykä yksinäinen ja Kukka kumminkin”, joka 

on tässä otettu mukaan neljänneksi osajulkaisuksi. Se syntyi siinä vaiheessa, kun 

käytössäni ei ollut vielä kokemuksellisen tilan ja paikan käsitteitä, topofiliaa ja 

topofobiaa. Viitekehykseni oli kyseistä artikkelia kirjoittaessani siis vielä hieman 

erilainen kuin tulevissa artikkeleissani. Sen fokus oli siinä, miten pohjoinen, 

syrjäinen ympäristö vaikuttaa Haakanan luomaan koulumiljööseen. Tutkimukseni 

myöhemmin kirjoitetuissa, nuorten tila- ja paikkakokemuksiin jo otsikkotasolla 

viittaavissa artikkeleissa mukana ovat topofilian, topofobian ja osin 

topobiografiankin käsitteet. Tässä johdanto-osiossa täydennän näkökulmaani 

jäsentämällä koulu-artikkeliani hieman myös topofilian ja -fobian käsitteiden 

avulla. 

Teosten koulukuvaukset liittyvät olennaisesti 1980-luvun nuortenromaanien 

ongelmarealismiin, johon liittyi kriittinen asenne auktoriteetteja, instituutioita ja 

suomalaista yhteiskuntaa kohtaan (vrt. Lehtonen 1982, 478). Opettajan työn kautta 

Haakanalla on ollut näköalapaikka 1980-luvun syrjäseudulla sijaitsevan 

peruskoulun ongelmiin ja sitä käyvien nuorten sekä heidän opettajiensa elämään. 

1970-luvulla kehitetyn peruskoulun idea oli tarjota yhtäläiset 

opiskelumahdollisuudet kaikille suomalaisille lapsille ja nuorille koulun sijainnista 

ja koosta riippumatta. Tämä tavoite ei kuitenkaan kaikilta osin onnistunut: etenkin 

syrjäseuduilla koulut olivat, ja ovat osittain edelleenkin, epätasa-arvoisemmassa 

asemassa resurssiensa puolesta kasvukeskusten kouluihin verrattuna. 

Tätä samaa epäkohtaa olen tarkastellut myös Agonissa (3/2016) julkaistussa 

artikkelissani ”Nautoja, lohikäärmeitä ja huipputyyppejä – opettajakuva Anna-

Liisa Haakanan nuortenkirjoissa”. Sen aihepiiri jää kuitenkin sen verran etäälle 

tutkimukseni fokuksesta, että se ei ole väitöskirjassani mukana. Artikkelissa tutkin, 



22 

millaisia vaikutuksia koulun syrjäisellä sijainnilla on Haakanan kuvaamiin 

opettajiin ja heidän jaksamiseensa ja sitä kautta koulun sisäisiin arvohierarkioihin. 

1.4 Tutkimusmetodeista ja tutkimuksen rakenteesta 

Tutkimuksessani yhdistän pohjoisen kirjallisuudentutkimuksen 

nuortenkirjallisuudentutkimukseen humanistisen maantieteen tilan ja paikan 

käsitteiden avulla. Tilaa ja paikkaa koskevia tutkimuksia on nuortenkirjallisuudesta 

ilmestynyt vielä hyvin vähän, mikä on selkeä puute, onhan miljööllä tavallisesti 

keskeinen merkitys teoksen päähenkilön identiteetin kehityksen kannalta. Erityisen 

voimakkaasti pohjoisen miljöön merkitys tulee Toni Lahtisen mukaan (2013, 44–

45) näkyviin monissa pohjoisen kirjailijoiden teoksissa, kuten Timo K. Mukan, 

Maria Peuran ja Annikki Kariniemen teoksissa, mutta myös useiden pohjoisen 

kuvataiteilijoiden, esimerkiksi Mukan ja Reidar Särestöniemen primitiivisessä 

ekspressionismissa ja 1960-luvun informalistisessa suuntauksessa. Lahtisen 

mukaan pohjoisen taiteilijoita ovat kiehtoneet ihmisen luontoon sulautuminen ja 

samaistuminen sekä pohjoisen luontomystiikka. 

Sanna Karkulehto toteaa, että kotimaisen kirjallisuuden tilan ja paikan 

tutkimus sai uusia avauksia Kaisa Kurikan toimittaman teoksen Paikkoja ja tiloja 

suomalaisessa kirjallisuudessa (1998) myötä. Nimenomaan kulttuurimaantiede on 

tuonut osaksi paikkojen tutkimusta tunteet. Maantieteilijä Pauli Tapani Karjalainen 

on avainasemassa suomalaisessa humanistisessa maantieteessä. Hän soveltaa usein 

paikkaan ja tilaan liittyvissä artikkeleissaan Yi-Fu Tuanin ajatuksia. Esimerkiksi 

Arto Haapalan ja Virpi Kaukion toimittamassa teoksessa Ympäristö täynnä 

tarinoita. Kertomuksia ympäristön kuvien ja kertomusten kysymyksistä (2008, 22) 

hän tarkastelee artikkelissaan ”Paikka, aika ja elämän kuva”, paikan, ajan ja 

identiteetin yhteyttä ja sitä, miten se tarvitsee puolestaan toteuttajakseen kertovan 

minän. 

Juha Ridanpään tutkimuskohteita ovat puolestaan geopolitiikka, erilaiset 

kerronta-alueet, postkolonialistiset tutkimukset, etniset vähemmistöt, huumorin 

maantieteelliset tutkimukset sekä kirjallinen maantiede. Hän tarkastelee 

väitöskirjassaan Kuvitteellinen pohjoinen. Maantiede, kirjallisuus ja 

postkoloniallinen kritiikki (2005) pohjoisen romantiikan diskurssin teoksissaan 

uudella tavalla tulkinneita kirjailijoita Pentti Haanpäätä, Rosa Liksomia ja Timo K. 

Mukkaa. 

Kirjallisuudentutkija Satu Kohon intresseihin kuuluvat esimerkiksi koettu ja 

eletty paikka kirjallisuudessa, topofobia, kulttuurimaantiede kirjallisuuden teoriana 
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ja metodologiana sekä pohjoissuomalainen kirjallisuus. Koho tarkastelee 

esimerkiksi artikkelissaan ”Hyväksikäytetty tyttö vai ahnas narttu? Sukupuoli, 

väkivalta ja kehon maantiede Riikka Pulkkisen Raja-romaanissa” (2017) olemisen 

tapojen, tunteiden tilojen ja vallankäytön representaatioita (165). Hän on tutkinut 

myös pohjoisen paikan kokemista ja tiloja artikkeleissaan ”’Ilma on kohmeista 

hiliä’. Paikan kokemista ja tunteiden tiloja Katja Ketun Kätilössä” (a 2014) 

ja ”Hyväksikäytetyn lapsen paikka ja maisema Maria Peuran romaanissa On 

rakkautes ääretön” (b 2014). 

Pohjoista tilaa ja paikkaa on tarkasteltu myös muun tyyppisissä tutkimuksissa. 

Outi Autti on tutkinut esimerkiksi Kemijoen varrella asuvia naisia ja heidän 

suhdettaan elinympäristöönsä artikkelissaan ”Jokivarren naiset toiminnan 

maisemassa” (2014, 93–124) ja Mari Käyhkö itäsuomalaisten tyttöjen suhdetta 

omaan kotiseutuunsa artikkelissaan ”’Vähän niinkumetän keskellä ja silleen.’ 

Syrjäseutu, yläkouluikäiset tytöt ja tutuksi eletty paikka” (2017). 

Pohjoinen tila on myös tutkimukseni kirjallista kontekstia, mikä tulee esiin 

seuraavaksi. Luvussa “Anna-Liisa Haakana ja hänen nuortenkirjansa” (2.1) 

tarkastelen Haakanan elämänkerrallista taustaa ja kehitystä kirjailijaksi, erityisesti 

juuri nuortenkirjailijaksi. Esittelen hänen teoksensa lyhyesti. Luvussa “Pohjoinen 

kirjallisuus” (2.2) käyn hieman läpi pohjoisen kirjallisuuden historiaa. Pohdin sitä, 

miten Haakana nuortenkirjoillaan pohjoisen kirjallisuuden traditioon ja kategoriaan 

sijoittuu. Pohjoisen kirjailijat ovat aina halunneet osoittaa lukijoilleen, että asiat 

ovat pohjoisessa toisin kuin muualla Suomessa mitä tulee alueen luontoon, ihmisiin 

sekä kulttuuriin. Pohjoiseen sijoittuvien tyttö- ja poikakirjojen sekä myöhemmin 

nuortenkirjojen aihepiirit liittyvät olennaisesti pohjoisen tilaan ja paikkaan. 

Kyseisessä luvussa käsittelen myös saamelaista, suomennettua, pohjoiseen 

sijoittuvaa nuortenkirjallisuutta. Etenkin varhaisimpien saamelaisten 

nuortenkirjojen keskeinen miljöö on koulu ja sen asuntola, jossa saamelaislapset ja 

-nuoret joutuvat erilaisen pukeutumisensa, kielensä ja muiden kulttuuristen 

seikkojen vuoksi usein kiusatuiksi. Tämän taustalla on 1940–1980-luvuilla 

toimeenpantu saamelaislasten ja -nuorten pakkosuomalaistaminen. 

Saamelaiskirjailijoiden tavoitteet, sekä nuorten- että muun kaunokirjallisuuden 

osalta, ovat suomalaiskirjailijoita moninaisemmat: ne tähtäävät saamen kielen, 

kulttuurin ja kertomaperinteen siirtämiseen tuleville sukupolville. 

Luvussa “Suomalainen 1980-luvun nuortenkirjallisuus” (2.3) liitän Haakanan 

nuortenkirjoja suomalaisen 1980-luvun nuortenkirjallisuuden kontekstiin. Tässä 

luvussa esittelen lyhyesti suomalaisen nuortenkirjallisuuden historiaa. Luvussa 

“Ongelmarealistisia aiheita ja tapahtumaympäristöjä 1980-luvun suomalaisessa 
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nuortenkirjallisuudessa” (2.4) tarkastelen alustavalla tavalla sitä, miten nuoren 

identiteetin kuvaus kytkeytyy 1980-luvun suomalaisissa nuortenkirjoissa suhteessa 

paikkaan ja tilaan. 

Pääluvussa 3 käyn läpi tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen eli esittelen 

paikan, tilan, topofilian ja topofobian käsitteet sekä paikan ja tilan käsitteet 

uudelleen identiteetin käsitteen yhteydessä. Viimeksi mainittu kombinaatio on 

olennaisin tutkimukseni aiheen kannalta, koska nuortenkirjallisuuden 

tutkimuksessa paikka, tila ja identiteetti liittyvät aina tiiviisti yhteen. Nuoret 

tarvitsevat uusien paikkojen kokemuksia, sillä ne voivat tarjota heille tilaa 

henkilökohtaisen identiteetin välttämättömään uudelleenmäärittämiseen ja 

paikkaan kuulumisen tunteen edistämiseen. 

Pääluvussa 4 tarkastelussa ovat neljä artikkeliani ja niiden tulokset. Johdannon 

aluksi esittämäni tutkimuskysymykset nivoutuvat toisiinsa artikkelikohtaisesti. 

Luvussa 5, “Vertailussa pohjoinen ja muu Suomi – 1980-luvun nuortenkirjojen 

paikat ja tilat”. vertailen Haakanan nuortenkirjoja muihin 1980-luvun 

ongelmarealistisiin nuortenkirjoihin ryhmitellen asiaa nimenomaan paikan ja 

nuoren identiteetin kehittymisen kannalta. Millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä 

merkityksiä romaanien nuoret kokevat? Millaisissa tiloissa aineistoni 

nuortenkirjojen päähenkilöt rakentavat identiteettiään? Miten päähenkilöiden 

tunnetilojen vaihtelut liittyvät niihin paikkoihin ja tiloihin, joissa he kulloinkin ovat? 

Tarkastelen myös sitä, millä tavalla nuoren oman paikan etsintä liittyy 

nuortenromaaneissa kuvattuun vallankäyttöön. Luvussa 5.2, “Luonto – nuorten 

suosima ulkomiljöö”, tarkennan pohdintani siihen, miten nuortenkirjailijat 

kuvaavat teoksissaan luontoa ja miten nuori sijoitetaan erilaisiin luonnon tiloihin ja 

paikkoihin. Luvussa 5.3, “Syrjäinen luonnonmiljöö ja ulkopuolisten asenteet”, 

tutkin perinteistä maaseutu–kaupunki-vastakkainasettelua nuortenkirjoissa. 

Haakanan teosten yhteydessä tarkasteluun tulee mukaan myös pohjoinen–etelä-

vastakkainasettelu, mikä muodostaa mielenkiintoisen tarkastelukulman myös 

yleensä etelään sijoittuviin 1980-luvun nuortenkirjoihin. Luvussa 5.4, “Nuorten 

suosimat sisämiljööt”, vertailen nuorten tilojen ja paikkojen 

valinnanmahdollisuuksia ja käyttöä Haakanan syrjäkylään ja muiden 

nuortenkirjailijoiden kasvukeskuksiin sijoittuvissa teoksissa. 

Luvussa 6 teen tutkimustani koskevat olennaisimmat johtopäätökset. Kerron, 

mitä uutta tietoa tutkimukseni antaa nuortenkirjallisuuden tutkimukseen erityisesti 

1980-luvun, pohjoisen kirjallisuuden sekä humanistisen maantieteen paikan ja tilan 

tutkimuksen kannalta. Teen myös johtopäätöksiä siitä, miksi nuortenkirjailijat ovat 

sijoittaneet teoksiaan tai joitakin niiden tapahtumia pohjoiseen ja mitä uusia 
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mahdollisuuksia tutkimukseni sekä nuortenkirjallisuuden että pohjoisen 

kirjallisuuden tutkimukselle tarjoaa. 
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2 Kontekstit 

2.1 Anna-Liisa Haakana ja hänen nuortenkirjansa 

Anna-Liisa Haakana (o.s. Liste) on syntynyt 31. tammikuuta 1937 Rovaniemellä. 

Kun Rovaniemi evakuoitiin vuonna 1941, alkoi perheen muuttokierre. Haakana 

aloitti ensimmäisen luokan Oijärvellä. Kun sota loppui, perhe muutti Ouluun ja 

sieltä edelleen Raaheen. Tämä vaikutti tulevan kirjailijan sanavaraston 

kehittymiseen; hän imi itseensä erilaisia sanoja ja sanontoja eri paikkakuntien 

puheesta: 

Nämä monet muutot aiheuttivat sen, että puhuin jokaisen lukuvuoden 

alkajaisiksi väärää kieltä. Juuri kun olin oppinut, että on oikein sanoa ookko 

nä Oulusta, pitikin jo sanoa mnää ja nsää, jota määkimistä äiti kaiken lisäksi 

kammoksui, komensi meitä puhumaan ihmisten lailla. Opin siis melko varhain, 

että kaveripiirin ja kodin puhetapaan kannattaa kiinnittää huomiota, sillä 

luokkatoverit puolestaan irvailivat innolla itselleen vierasta sanastoa. 

(Haakana 2003.) 

Muuttojen vuoksi Haakanalle ei päässyt syntymään myöskään omaa, tiivistä 

ystäväpiiriä. Tämän vuoksi hän keskittyi omaan päiväkirjaansa ja kirjoitti siihen 

ajatuksiaan ja päivän tapahtumia. Kirjoittaminen auttoi myös vaikeina hetkinä: 

En oikeastaan koskaan ehtinyt solmia kestäviä ystävyyssuhteita ikäisteni 

kanssa: Yritin kyllä kirjoitella kirjeitä, mutta koulukaverit eivät useinkaan 

jaksaneet vastata. Kun en ehtinyt vaihtaa kenenkään kanssa salaisuuksia, en 

ollut pihkassa yhdenkään luokkatoverin kanssa samaan poikaan, ei mitään 

intiimiä yhteydenpitoa syntynyt, vaan eri kouluista jäi vain hajanaisia ja 

repaleisia muistikuvia, jotka nekin äkkiä kuluivat pois. (Haakana 2003.) 

Vaiherikkaalla lapsuudella oli kuitenkin tärkeä merkitys Haakanan kirjailijan 

ammattia ajatellen. Hän sanoo huomanneensa vasta aikuisena, että lapsuusvuodet 

olivat hyvin opettavaisia: ”Yksin olemisen taito, kielen rikkaus, lukeminen ja 

kirjoittaminen, kaikki kirjailijan työn elementit tarttuivat minuun jo silloin. Ja 

vankkana lisänä on lukion äidinkielenopettajan kiitos ja kannustus.” (Haakana 

2004.) 

Ylioppilaaksi tulon jälkeen Haakana opiskeli kirjallisuutta ja tiedotusoppia 

Tampereen yliopistossa. Lisäansiota hän sai kääntämällä englanninkielisiä 

pokkareita suomen kielelle. Tässä työssä hän sai käyttää myös luovuuttaan – keksiä 
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puuttuviin kohtiin uusia kohtauksia. Merkillepantavaa on myös se, että hän ei 

saanut paljastaa töissään omaa etunimeään, vaan se oli verhottava nimimerkin ”A. 

Liste” taakse – näin hän kykeni säilyttämään uskottavuutensa myös mieslukijoiden 

silmissä. (Alajärvi 2007, 26.) 

Naimisiinmenon jälkeen Haakana muutti Sodankylän Sattaseen. Siellä hänellä 

ei ollut mahdollisuutta sanomalehtityöhön, joten hän jatkoi työtään kääntäjänä. 

Myöhemmin hän teki sijaisuuksia eri luokka-asteilla ja sai näin tuntumaa nuorten 

elämänpiiriin, heidän ajatusmaailmaansa sekä kieleen. Tämä antoi hänelle apua 

kirjailijan työhän. Tällä hetkellä Haakana asuu Sodankylässä. Hänen aviomiehensä 

Veikko Haakana on yksi merkittävimmistä suomalaisista eräkirjailijoista. Häntä 

pidetään ns. pedagogisena realistina ja tätä kautta eräkirjallisuuden uudistajana 

(Varis 2003, 165). Anna-Liisa Haakana kertoo monien ajatelleen, että Veikko on 

auttanut häntä hänen työssään: ”Sanottiin, että kielikin on kuin Veikon kieltä. Kun 

kulkee mettissä ja lasten kanssa ulkona, niin totta kai kieli on toista kuin 

kaupunkilainen kieli. Ihmettelivät, että mikäs Haakana tämä on, luultiin, että olen 

Veikon tytär. Sitten kun Ykä ilmestyi ne puheet loppuivat, ymmärrettiin, että kyllä 

mie osaan itsekin.” Molemmilla kirjailijoilla on kuitenkin oma aihepiirinsä ja 

genrensä, eivätkä he Haakanan kertoman mukaan mene sekaantumaan toistensa 

töihin. (Alajärvi 2007, 26.) 

Ensimmäiset kirjansa Porokylän porukan kesä (1979) ja Porokylän porukan 

talvi (1980) Haakana kirjoitti omille lapsilleen iltalukemisiksi, kun nämä ”kinusivat” 

häneltä kirjaa (Alajärvi 2007, 26). Teoksissa korostuvat perheyhteys, pohjoinen 

paikallisväri ja ympäristönsuojelun merkitys. Nuortenkirjat Ykä yksinäinen (1980), 

Ykköstyttö (1981), Kukka kumminkin (1982), Sari-Anna (1984) ja Kehnompi 

Kettunen (1986) kuvaavat kaikki pohjoisen syrjäseuduilla eläviä nuoria 

ongelmineen ja kasvukipuineen. Nuortenkirjallisuutta on usein vaikea erottaa 

aikuisten kirjallisuudesta, koska se kuvaa usein aikuisia tai lähes aikuisia ja 

aikuisten kirjallisuus puolestaan nuoria, erityisesti nuoria tyttöjä (Huhtala 2008, 24). 

Haakanan Ruman tytön rakkaus (1989) on luokiteltu sekä aikuisten että 

nuortenkirjallisuudeksi. Rumaksi ja epänaiselliseksi itsensä tunteva tyttö pakenee 

elämänsä ankeutta kirjoihin, runoihin ja tarinoihin. Vasta rakastuminen mieheen 

saa hänet vähitellen uskomaan itseensä ja hyväksymään itsensä aikuisena naisena. 

Lopulta hän pääsee irti perheyhteisöstään ja uskaltaa lähteä etelään kokeilemaan 

siipiään. Rajaan tutkimuksestani pois Sari-Annan, koska teos on suunnattu 

varhaisnuorille. Se kertoo peruskoulun ensimmäiselle luokalle menevästä Sari-

Anna-nimisestä tytöstä. 
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Anna-Liisa Haakana on ollut takavuosina varsin tunnettu ja palkittu 

nuortenkirjailija. hänen nuortenkirjoistaan tunnetuin on Ykä yksinäinen (1980), 

jolla Haakana sai valtion kirjallisuuspalkinnon 1981, Plättä- ja Anni Swan -

palkinnon 1982 ja vuonna 2007 Kirjapöllö-palkinnon. Muita Haakanan saamia 

tunnustuksia ovat Vuoden nuorisokirjallisuuspalkinto (1981), Kirkon 

kirjallisuuspalkinto (1982), Arvid Lydecken -palkinto (1985), Anni Swan -mitali 

(1986) ja H. C. Andersenin kunniakirja ja WSOY:n tunnustuspalkinto vuonna 1988. 

Etenkin Ykköstyttöä ja Ykä yksinäistä on luettu paljon peruskouluissa, joissa teokset 

ovat olleet usein sarjana koulukirjastoissa. Itse esimerkiksi muistan, miten 

yläasteen uskonnonopettaja luetti luokallamme Ykköstytön. Haakanasta ja hänen 

teoksistaan ei ole aiemmin tehty väitöstutkimusta, sen sijaan pro gradu -tutkielmia 

löytyy useita. 

Haakanan omien lasten kasvettua ja eläkkeelle siirtyminen opettajan tehtävistä 

etäännyttivät hänet pikkuhiljaa nuorten maailmasta ja kokemuspiiristä. Tämän 

vuoksi hän alkoi kirjoittaa lähinnä aikuisille suunnattuja kirjoja. Myös niissä, kuten 

myös aiemmin julkaistuissa nuorten- ja lastenkirjoissa, on tavalla tai toisella 

teemana ihmisen yksinäisyys. Kaikki Haakanan aikuistenromaanit käsittelevät 

miehen ja naisen suhdetta. Kyseiset avioliittokuvaukset ovat jokainen omalla 

tavallaan synkkiä tarinoita. Mies ja nainen ovat kokeneet hetken onnen, mutta 

vuosien saatossa se on alkanut saada uusia sävyjä, suhde on väkivaltaistunut. 

Romaani Lintu, lintunen (1991) on tarina nuoresta naisesta, jonka rakkaus serkun 

taiteilija-aviomieheen muuttuu intohimoksi, johtaa alistavaan suhteeseen ja 

katkeriin menetyksiin, kuten pariskunnan ainoan lapsen kuolemaan. 

Novellikokoelmassa Tikkuja sydämessä (1993) kuvauksen kohteena on vanheneva 

pariskunta ja heidän arkensa. Nuorena roihahtanut rakkaus ja sen vähittäinen 

hiipuminen nousevat takaumina esiin vanhenevan naisen muistojen kautta. 

Romaanissa Kotiinpaluun yö (1995) sotalapsia tutkinut Katri palaa työmatkalta 

kotiin. Kotiinpaluun yön hän valvoo miehensä vieressä käyden läpi menneisyyden 

ja nykyisyyden tunteita. Katri muistelee omaa sotalapsuuttaan Ruotsissa, palautusta 

Suomeen ja sopeutumista hallitsevan äidin, viinaan turvautuvan isän ja kahden 

sisaruksen muodostamaan perheeseen. Romaani Se mitä et muista (1997) on 

kuvaus erään naisen Espanjan lomamatkasta ja sen aikana sattuneesta tapaturmasta. 

Kertomuksen edetessä nainen alkaa vähitellen muistaa sellaista, mitä hän ei ole 

halunnut tai osannut aiemmista tapahtumista muistaa. Romaanissaan 

Huutomerkkejä taivaalle (2006) Haakana kuvaa puolestaan omia 

sotalapsikokemuksiaan ja evakkoajan tunnelmia. 
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Vuonna 1999 Haakanalta ilmestyi ensimmäinen lastenkirja, Huityttö ja 

Pampoika. Teoksessa sisarukset seikkailevat satumetsässä, peikkojen ja tonttujen 

maassa. Humppo-peikko kaappaa Huitytön markkinoilta tarkoituksenaan viedä 

tytöltä ääni. Pampoika rientää ystävällisen noitamummon avustamana siskonsa 

perään, ja pian lapset ovat pieniksi muuttuneina keskellä metsän väen 

elämää. Peikkokeisari ja metsänkuningas aloittavat vaiherikkaan taistelun Huitytön 

pelastamiseksi. 

Lastenkirja Järventekijä ja vedenväki (2001) on opettavainen ja 

luonnonsuojelullinen tarina Nilla Nillanpojasta. Nillalla on metsää, peltoa ja karjaa, 

mutta hän haluaisi myös kalat omikseen, ettei niitä tarvitsisi erikseen Ahdilta 

pyytää. Vesihiisi apunaan Nilla myllertää metsän ja järven eläinten asuinsijat. 

Palauttaakseen luonnonjärjestyksen takaisin hänen on sukellettava järven 

mutaiseen pohjaan, jossa mätänevät vesikasvit ja limaiset juotikkaat hankaloittavat 

hänen kulkuaan. Siellä häntä odottaa kuitenkin myös hopeapyrstöinen vedenneito. 

Prinssi Rei ja vedensiemenen salaisuus (2003) on 6–10-vuotiaille suunnattu 

tarina Prinssi Reistä, joka lähtee etsimään kaukaa pohjoisesta loppumattoman 

veden lähdettä. Hänen omasta kotimaastaan on vesi kadonnut kokonaan. Huhu siitä, 

että mahtava Iki-Velho on surmannut vedensiemenen, koska haluaa tehdä 

maailmasta itsensä kaltaisen, ruman, harmaan ja rutikuivan, osoittautuu vääräksi: 

velho onkin loppujen lopuksi se, joka auttaa Reitä saamaan sateet palauttavan 

vedensiemenen taikalähteestä. 

Kaikki Haakanan kolme satua sijoittuvat pohjoiseen, joka näyttäytyy niissä 

pelastavana ja hyvänä paikkana. Se on myös tuntureineen ja erämaineen erilainen 

ympäristö, johon kirjailijan on ollut helppo sijoittaa saduista tuttuja 

fantasiahahmoja, kuten velhoja, noitia, peikkoja ja puhuvia eläimiä. Mukana on 

myös vanhoja suomalaiseen kansaperinteeseen kuuluvia luonnonjumalia, kuten 

metsänkuningas ja vedenhaltija. 

Vuonna 2013 Haakanalta ilmestyi ensimmäinen runokokoelma Oudossa 

talossa. Teoksen alussa runojen kertoja, “Hän” miettii usein lapsuuttaan, jonka hän 

vaikuttaa muistavan hyvin. Myöhemmin Hän on jossain itselle vieraassa 

paikassa, ”oudossa talossa”, mahdollisesti hoivakodissa. Haakana kuvaa osuvasti 

sitä, miltä dementikosta ja hänen ympärillä olevista läheisistä tuntuu. Vanhus elää 

ikään kuin omassa maailmassaan, mutta siltä hän ahdistuu oudosta ympäristöstä ja 

kaipaa sieltä kotiin. 

Haakanan novelli ”Porttipahdassa” on mukana myös Barentsin alueen 

kirjallisuusantologiassa Tästä alkaa tie (1999, toim. Kuukasjärvi & Sarrala). 

Haakanan kirjoja on käännetty ruotsiksi, tanskaksi ja norjaksi. 
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Haakana on kirjoittanut nuortenkirjansa 1980-luvulla, jolloin voidaan puhua jo 

lapsille ja nuorille suunnatun kirjallisuuden omasta estetiikasta (vrt. Heikkilä-

Halttunen 2000, 434). Sinikka Carlson toteaa Pohjois-Suomen 

kirjallisuushistoriassa (2010, 140), että Haakanan ”teokset jatkavat omalla laillaan, 

herkästi ja luontevasti, nuortenkirjallisuuden yleistä realistista painotusta 1970- ja 

1980-luvulla”. Ritva Aarnio luonnehtii teoksessa Nykykertojia (1997, 23) 

Haakanaa intensiiviseksi kertojaksi ja erinomaiseksi kielen hallitsijaksi. Aarnion 

mukaan hänen nuortenkirjansa kestävät mainiosti myös aikuisen lukemisen, sillä 

kirjailija taitaa myyttien, alitajunnan ja sanattoman viestinnän kuvaamisen 

keinot. ”Hänen ihmisensä ovat pohjoisen väkeä ja teksteissä hengittää Lappi 

kiihkeänä ja aitona”, Aarnio kirjoittaa. 

Anna-Liisa Haakanalla on ollut nuortenkirjoja kirjoittaessaan läheinen suhde 

nuoriin omien lastensa sekä oppilaittensa kautta. Hänen neljän ensimmäisen 

nuortenkirjansa taustalla on jokin ajankohtainen, ihmisiä puhuttanut tositapahtuma. 

Esimerkiksi Ykä yksinäisen tarinan ja Yksijalkaisen kohtalon lähtökohtana on erään 

hänen oppilaansa, kuudesluokkalaisen pojan kuolemaan johtanut sairastuminen 

syöpään. Sairastunut poika oli Haakanan oman pojan luokkatoveri. ”Kuolema 

riipaisi kipeästi juuri siksi, että äitinä ymmärsin millainen menetys ja tuska lapsen 

kuolema on. Tarinasta tuli loppujen lopuksi Ykän, kuolleen pojan ystävän tarina.” 

(Haakana 2007.) Kukka kumminkin -teos syntyi myös opettajan työhön liittyneestä 

kokemuksesta. Erään oppilaan äidin saapuminen päihtyneenä koulun 

vanhempainiltaan sai kirjailijan miettimään tilannetta sekä äidin että hänen 

lapsensa kannalta: miksi äiti juo? Mitä hänen lapsensa ajattelevat ja miten he 

suojautuvat tässä tilanteessa? Miten nuoren toveripiiri suhtautuu ongelmaan? ”Kun 

kysymykset saivat vastaukset, syntyi kirjani Kukka kumminkin”, kirjailija kertoo. 

(Haakana 2007.) 

Haakana käsittelee jokaisessa tutkimassani teoksessa jotain keskeistä nuoren 

ongelmaa: Ykä yksinäisessä läheisen ystävän menetystä, Ykköstytössä nuoren tytön 

odottamatonta raskautta, Kukka kumminkin -teoksessa äidin alkoholismia, 

Kehnompi Kettunen -teoksessa pojan vaikeaa isä-suhdetta ja romaanissaan Ruman 

tytön rakkaus (1989) nuoren naisen itsenäistymiskamppailua pois tiukan 

perheyhteisön vaikutuspiiristä. Kyseinen teos sijoittuu 1950-luvulle eli kirjailijan 

omien sanojen mukaan hänen omaan nuoruuteensa. Hän kuvaa sitä 

myös ”pehmeäksi laskuksi aikuistenkirjallisuuteen”. (Haakana 2007.) Teos onkin 

luokiteltu sekä nuorten- että aikuistenkirjaksi. Tutkimuksessani luokittelen sen 

nuortenkirjallisuudeksi, onhan teoksen päähenkilö nuori, lukiota päättävä tyttö. 

Jokainen Haakanan nuortenkirja on selviytymistarina. Kirjailija on rakentanut 
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teoksensa niin, että vaikka sen loppu ei olisi suoranaisesti onnellinen, on se 

kuitenkin jollain tavalla aina optimistinen. Hän itse kuvaa teostensa filosofiaa 

seuraavasti: ”Sen halusin nuorille kertoa, kouluvierailuilla tolkutin aina lopuksi 

Gogolin aforismia: esteet ovat siipiämme. Selitin ajatelman sanan sanalta: kun 

tuska tai murhe on suurin, meidän on koottava voimamme ja ponnistettava yli, 

kasvatettava siivet selkään ja pyllyyn pyrstö.” (Haakana 2007.) 

Haakana keventää vaikeiden asioiden käsittelyä sarkastisen huumorin avulla. 

Hän itse kertoo käyttävänsä huumoria erilaisten sanavalintojen, leikillisten 

sutkausten, tunnelmien ja sisäisten kontrastien avulla. Hänen nuortenkirjojensa 

kieli on eräänlaista sekoitusta 1970-luvun nuorten käyttämästä kielestä, joka ei ole 

puhdasta murretta, mutta jonka pohjana on kotien murresanasto. Siihen sekoittuvat 

koulun, radion ja television kieli sekä nuorten käyttämät puheenparret, nimittelyt 

ja huulenheitto. (Haakana 2007.) 

Valitsemistani Haakanan teoksista neljän ensimmäisen päähenkilöt ovat 

peruskoulun yhdeksättä luokkaa käyviä tai sitä päättämässä olevia 15–16-vuotiaita 

nuoria, viidennen taas ylioppilaaksi valmistuva, 18-vuotias tyttö. Haakana ottaa 

teoksissaan kantaa 1950–1970-lukujen muuttoliikkeeseen, jolloin Lapissa 

erityisesti nuoriso muutti isompiin kaupunkeihin tai Ruotsiin töihin. Isot kaupungit 

kuten Tampere, Helsinki ja Turku modernisoituivat ja voimistuivat taloudellisesti, 

kun taas Lappi, joka oli sodassa täysin raunioitunut, autioitui. (Vrt. Arminen 2009, 

270.) 

Niin sanotun ”kurjuustarinan” rinnalla Haakana kuljettaa vahvaa pohjoisen 

luontotarinaa, joka on hänen teoksissaan edelleen kaunis ja mystinen. Hänen 

luontokäsityksensä liittyy siihen 1980-luvun vallitsevaan Lappi-käsitykseen, 

jolloin Lapin luontoa alettiin tarkastella herkkänä, karuna ja uhanalaisena. Luonnon 

käytön ja sen seurausten, saastumisen uhan, esitetään asettavan käsitykset Lapin 

luonnon ”neitseellisyydestä” uuteen valoon. Lapin luonto ei ole enää 

aiemmassa ”viattomuuden” tilassa, vaan monin tavoin käytön leimaama. (Vrt. 

Valkonen 2003, 233–234.) 

Haakanan nuortenkirjat poikkeavat muusta 1980-luvun ongelmarealistisesta 

nuortenkirjallisuudesta nimenomaan miljöönsä vuoksi. Pohjoisen identiteetin 

merkitys on teosten nuorille kahtalainen: toisaalta se voi helpottaa oman 

identiteetin löytymistä, mutta voi samalla olla myös kasvua tukahduttava ja 

rajoittava asia. Ulkomiljöö antaa päähenkilöille mahdollisuuksia erilaisiin 

kohtaamisiin: erämaassa luonnon tilat ja paikat ja niissä tapahtuvat kohtaamiset 

vastakkaisen sukupuolen kanssa vapauttavat nuoret tiedostamaan ja myös 
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hyväksymään oman ruumiillisuutensa ja seksuaalisuutensa vielä rohkeammin kuin 

kylällä olevat nuorten yhteiset tapaamispaikat. 

2.2 Pohjoisen kirjallisuus 

Pohjoisen rajaaminen on ongelmallista, koska se on tietyn maantieteellisen alueen 

lisäksi myös kulttuurinen ja kontekstuaalinen käsite, jonka merkitykset muuttuvat 

jatkuvasti. Se, mitä pohjoisuus on, on myös riippuvainen kulloisestakin 

määrittelijästä. Pohjoinen on yleensä aiemmin määritelty suhteessa etelään. Tämä 

vastakkainasettelu on tärkeä teema myös pohjoissuomalaisessa kirjallisuudessa, 

joka on historiallisesti ja osittain edelleenkin marginaalisessa ja kolonisoidussa 

asemassa muussa Suomessa kirjoitettuun kirjallisuuteen nähden. Toisaalta yhdyn 

myös Veli-Pekka Lehtolan esittämään (2019, 12) ajatukseen siitä, että pohjoinen 

voisi luopua jo ikiaikaisesta alemmuudentunteesta ja olla ylpeä omasta 

erityislaadustaan. Uskon, että näin on jo paljolti tapahtunut, mutta edelleenkin 

täytyy kysyä, tarvitseeko pohjoinen aina etelää nähdäkseen itsensä. 

Pohjoisuuden tunteeseen sisällytetään yleensä vahva yhteys luontoon ja ajatus 

jonkun olennaisen tavoittamisesta, rauhoittumisen ja maisemassa lepäämisen tunne. 

Pohjoisen kirjallisuus kuvaa pohjoista tai on siellä asuneiden kirjoittamaa ja usein 

myös käsittelee pohjoista. Toistuvia aiheita pohjoissuomalaisten kirjailijoiden 

tuotannossa ovat pohjoisuus, uskonnon sekä mentaalisen tilan ja paikan, paikoista 

poislähdön, paikoilleenjäämisen sekä mahdollisen paluun tematiikkojen pohdinnat. 

Nimenomaan pohjoisella paikalla on siis pohjoisen kirjallisuudessa keskeinen 

merkitys, mikä on tietyllä tavalla myös ongelmallista. Kirjallisuutta arvotetaan 

silloin sen pohjoisellisuuden, aluetietoisuuden, pohjoisen erityisyyden tai 

omintakeisuuden perusteella ja rajataan samalla pois siihen huonosti istuvia teoksia. 

(Carlsson ym. 2010, 7–13.) 

Toisaalta alueellisesta kirjallisuudesta on tärkeä hyöty alueellisen kuulumisen 

ja itsetuntemuksen vahvistamisessa ja palauttamisessa. Regionalistisen eli 

alueellisen kirjallisuuden luomat fiktiiviset tarinat ovat todenmukaisuutta 

tavoittelevia tarinoita niiden ihmisten elämyksistä, jotka ovat asuneet tai elävät 

alueella edelleen. Tässä mielessä kirjailija ja hänen romaaninsa toimivat välineenä, 

jonka kautta kerrotaan erilaisia identiteettikertomuksia. Kirjailijan, kirjan ja lukijan 

viestintäketju tapahtuu tietyssä sosiokulttuurisessa ja alueellisessa kontekstissa, ja 

romaani toimii peilinä, jota vasten itsekäsitys ja paikkaan kuulumisen tunteet 

vahvistuvat tai muuttuvat. Kirjallisuus on näin keskeisessä asemassa alueellisten 
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identiteettien luomisessa, sillä kirjallisten teosten avulla yhteiset merkitykset 

pidetään elossa. (Ridanpää 2018, 69–73.) 

Eräs tällainen pohjoinen omintakeinen kulttuuri on molemmin puolin rajaa, 

Suomen ja Ruotsin Tornionlaaksossa asuva meänkieltä puhuva vähemmistö. 

Meänkieltä tutkineen Harri Mantilan (2000) mukaan meänkielen kohdalla väittelyä 

kielestä ja murteesta on käyty pitkään. Kielellisesti se on osa suomen 

peräpohjalaisia murteita. Virallisen vähemmistökielen aseman Ruotsissa saaneen 

meänkielen puhujien itsetuntoa on koetellut pitkään jatkunut ruotsalaistaminen 

sekä jopa kielen puhumisen kieltäminen. Näin ollen kielen statuksen 

hyväksymisellä on meänkielen puhujille suuri merkitys heidän identiteettinsä 

kannalta. Monet vanhemmat eivät ole enää halunneet opettaa lapsilleen omaa 

kieltään, koska he ovat kokeneet, että heidän puhumansa kieli, ”paskasuomi”, kuten 

he itse kieltään ovat nimittäneet, ei varsinaisesti ole edes mikään oikea kieli. 

Juha Ridanpää tarkastelee artikkelissaan ”Huumori ja meänkielisten tilallinen 

identiteetti” (2017, 2, 15) Ruotsin puoleisessa Tornionlaaksossa asuvan meänkieltä 

puhuvan vähemmistön tilallista, kielellistä ja kulttuurista identiteettiä sekä sitä, 

miten identiteettiä voidaan vahvistaa ja pitää yllä huumorin avulla. Ridanpään 

mukaan alueen asukkaiden tietoisuus oman kielen ja identiteetin 

marginaalisuudesta nousi esiin vasta 1980-luvulla, jolloin ihmiset alkoivat 

ymmärtää oman identiteetin, kulttuurin ja kielen säilyttämisen itseisarvon. Tätä 

ovat kohottaneet edelleen useat taiteilijat, erityisesti kirjailija Mikael Niemi 

palkitulla romaanillaan Populäärimusiikkia Vittulajänkältä (2000). 

Itseironia ja tietynlainen sarkastinen huumori ovat tärkeitä piirteitä pohjoisessa, 

sekä taiteessa että ihmisten normaalissa kanssakäymisessä. Ne ovat vastavoimia 

alueelliseen, negatiiviseksi miellettyyn marginaalisuuteen ja syrjäisyyteen, joihin 

yleensä liitetään ajatus ihmisen kokemasta toiseudesta, tietynlaisen alisteisen 

aseman synnyttämästä huonommuuden tunteesta. Tähän pohjoisen kirjallisuuden 

suosimaan syrjäisyyden ja yksinäisyyden teemaan voi mielestäni liittää myös 

kärsimyksen ongelman. Sari Kivistö kirjoittaa (2020, 7–8) teoksessaan Jobista 

Orwelliin. Kärsimys kirjallisuudessa, että kirjallisuus käsittelee aina, tavalla tai 

toisella, ihmisen osana olevaa jatkuvaa kärsimystä. Nuortenkirjailijana Haakanakin 

kuvaa teoksissaan erästä ihmiselämän haastavinta vaihetta, vanhemmista 

irtautumista ja oman identiteetin luomista. Muiden nuortenkirjailijoiden tapaan 

Haakana ilmentää myös nuorten päähenkilöiden moraalisten tilanteiden, 

pohdintojen ja suhteiden monimutkaisuutta. Tähän liittyy osaltaan olennaisesti 

myös se syrjäinen ympäristö, jossa nuoret elävät. (Vrt. Kivistö 2020, 13.) Haakanan 

teosten miljöö korostaa nuorten elämän ristiriitaisuutta: nuoret rakastavat pohjoista 
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luontoa, mutta samalla syrjäseutu kaikkine puutteineen on työntämässä heitä pois 

etelän kasvukeskuksiin, paikkoihin, joissa niin sosiaaliset kuin taloudellisetkin 

mahdollisuudet ja resurssit ovat toista luokkaa kuin heidän kotiseudullaan. 

Vanhempi Lapin kirjallisuus on kuvannut pohjoista romantisoiden, 

pakopaikkana, jossa ihmistä seuraavaa kärsimyksen ongelmaa ei juuri ole. Lappi 

edusti kirjailijoille ihannekuvaa maailmasta. Kirjailijat halusivat nimenomaan 

korostaa Lapin toiseutta siinä mielessä, että asiat olivat siellä toisin kuin etelässä. 

Lappi-kirjailijat nostivat kirjallisen ilmaisun lähtökohdaksi outouden ja kuvasivat 

Lapin paikaksi, jossa ihmiset olemassaolonsa äärirajoilla pyrkivät voittamaan 

oman heikkoutensa. (Lehtola 2005, 62.) 

Kirjailija Arvi Järventauksen (1883–1939) pohjoista kulttuuria ja ympäristöä 

romantisoiva tyyli jäi tietynlaiseksi pohjoisuuden kuvaamisen stereotyyppiseksi 

malliksi. (Ridanpää 2005, 203.) Ylimetsänhoitaja, kirjailija A. E. Järvisen (1891–

1963) eräkirjat ovat olleet vaikuttamassa siihen, että Lapista tuli monien erämiesten 

toivemaa, jonne he lähtivät etsimään rauhaa ja yksinäisyyttä (Varis 2003, 138–139). 

Tähän samaan kategoriaan sijoittuvat myös ne historialliset, 1910-luvulta 

lähtien ilmestyneet tyttö- ja poikakirjat, jotka sijoittuvat pohjoiseen. Eksoottisena 

myös poika- ja tyttökirjoissa kuvattu pohjoinen oli otollinen ympäristö välittämään 

lukevalle nuorisolle yhteiskunnan odotuksia oikeanlaisesta miehuudesta ja 

naiseudesta. 

Lähes kaikki Lapin kirjailijat olivat 1910–1940-luvulla miehiä, ja vasta sota-

ajan jälkeen naiset alkoivat nousta heidän rinnalleen. Tämä muutti myös teosten 

tematiikkaa. (Lehtola 2019, 230.) Esimerkiksi helsinkiläissyntyisen, Lappiin 

muuttaneen opettaja Annikki Setälän (1900–1970) tyttökirjoissa Poikatyttö. 

Kertomus Perä-Pohjolasta (1957) ja Karhunkierros (1956) teosten päähenkilö Irja 

saa aluksi toteuttaa itseään poikamaisena ja reippaana isän tyttönä ja haaveilla 

metsänhoitajan ammatista, kunnes paikkakunnan komea tohtori katkaisee hänen 

kapinallisuutensa ja alkaa “kouluttaa” hänestä helläsydämistä aviovaimoa itselleen. 

Annikki Kariniemi (1913–1984), ensimmäinen Lapissa syntynyt ja siellä 

elänyt naiskirjailija, kirjoitti pääasiassa aikuistenkirjallisuutta, mutta häneltä 

ilmestyi myös yksi pohjoiseen sijoittuva tyttökirja Pikka (1963). Kariniemi, joka 

oli isänsä puolelta saamelainen (Lehtola 1997, 13), käsittelee teoksissaan 

saamelaisuutta sisältäpäin, toisin kuin Setälä, joka toistaa vanhaa käsitystä 

eksoottisista ja hieman tyhmistä saamelaisista. Hänen teostensa keskeisenä 

teemana on taistelu erityisesti 1960–1970-luvulla voimistunutta pohjoista 

uhkaavaa sulauttamispolitiikkaa vastaan. (Kontio 1991, 3, 5.) 
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Pikka on kertomus saamelaisesta tytöstä, Pikasta, joka elää vanhempiensa 

kanssa vielä alkukantaista elämää kodassa. Perhe saa elantonsa maataloudesta ja 

poronhoidosta ja lisätienestiä kalastuksesta ja hillan poiminnasta. Pikalle 

muukalaisuus on tietoista, hän haluaakin säilyttää paratiisinomaisen tilan itsensä ja 

luonnon kanssa. Hänen käsityksessään toistuu käsitys etelän kiireisestä 

elämänrytmistä: ”Täällä oli kiire vain lintujen siivissä ja poron menossa ja naa, 

sitten ei missään.” (Pikka, 52.) Setälän ja Kariniemen teoksia yhdistää se, että 

molemmissa kaikki etelästä tuleva turmiollisuus asetetaan vastakkain pohjoisen 

luonnon erityisyyden kanssa. Toinen yhdistävä tekijä on se, että molemmat 

tyttösankarit ovat isän tyttöjä, joita isä rakastaa nimenomaan raisuna ja rohkeana 

poikatyttönä. Äidiltä oppimaansa vastuurationaalista toimintaansa ja hoivaviettiään 

tytöt suuntaavat myös luontoon, lähinnä eläinten hoivaamiseen ja 

luonnonsuojeluun. 

Saamelaistaustastaan huolimatta Kariniemi kirjoitti teoksensa suomeksi. 

Saamelaisten nuortenkirjailijoiden teoksista on suomennettu vain muutamia. 

Teoksia yhdistää realismi, osittain jopa naturalismi. Teosten yksi keskeinen 

tapahtumapaikka on koulu, johon tiivistyy 1940–1980-luvuilla 

pakkosuomalaistaminen. Koulujen asuntolat olivat usein saamelaislapsille ankeita 

paikkoja, joissa he joutuivat erilaisuutensa vuoksi kiusatuiksi. 

Utsjoella eläneen Eino Guttormin (1941–2005) Tunturimorsian (1989) kertoo 

1950-luvun pienestä, saamelaisesta kyläyhteisöstä sekä nuorten rankasta 

koulumaailmasta. Päähenkilö Matti kapinoi perinteisiä, ahdasmielisiä 

itsestäänselvyyksiä vastaan. Tapaamiset ihastuksen, Marjan kanssa sovitaan 

tunturiin, jossa he ovat vapaita aikuisten kontrollista. Teoksen loppu on surullinen, 

sillä Marja hukkuu kevättulvivaan Tenojokeen. 

Kerttu Vuolabin (s. 1951) Čeppári čáráhus (1994) Sataprosenttinen eli 

lippalakkitytön oppivuodet (1994, suom. 2014) sijoittuu 1960-luvun Tenolaaksoon 

ja Ivalon kirkonkylään, jonne saamelaistyttö Maaret joutuu lähtemään kouluun. 

Lahjakas ja eri kulttuurista tuleva Maaret joutuu koulussa isompien tyttöjen 

kiusaamaksi. Myöhemmin koti-ikävä helpottaa, kun Maaret ystävystyy Leenan 

kanssa ja tapaa tunturissa retkeillessään saamelaispojan, Juhanin. Ihastus päättyy 

kuitenkin myöhemmin pettymykseen, kun Maaret näkee Juhanin tapailevan Leenaa. 

Kerttu Vuolab kirjoittaa edelleen pohjoissaameksi ja toimii myös kuvittajana. 

Hän on tehnyt myös sanoittajana yhteistyötä saamelaislaulaja Mari Boinen kanssa. 

Vuolabia voi pitää myös merkittävänä kulttuuripoliittisena vaikuttajana: hänen 

tavoitteenaan on saamen kielen, kulttuurin ja kertomaperinteen siirtäminen 

tuleville sukupolville. Vuonna 2017 hänen teoksensa Bárbmoáirras (2008, suom. 
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Valon airut) voitti Lappi-kirjallisuuspalkinnon. Teos on kolmessa aikatasossa 

kulkeva tarinaromaani Saamenmaasta, sen luonnosta, perinteestä ja ihmisistä. 

Tarinassa luonnonmuodostumat ja -ilmiöt saavat inhimillisen hahmon, esimerkiksi 

tuuli ja tunturinlaki viettävät häitä. Luonnon tapahtumien kuvauksen rinnalla 

kulkee jännittäviä seikkailuja kohtaavien sisarusten tarina. Teoksessa on myös 

kirjailijan vanhoilta sukulaisilta kuulemia jännittäviä tarinoita, joista jokainen pitää 

sisällään esivanhempien opetuksen. 

Tukholmassa asuvan toimittaja-kirjailija Ann-Helén Laestadiuksen (s. 1971) 

suomennettu Soppero-sarja, Hej vacker (2010, suom. Hei söpö 2018) ja Sms från 

Soppero (2007, suom. Terkkuja Sopperosta 2017) käsittelee saamelaisidentiteettiä, 

ulkopuolisuutta, “meitä ja heitä” ja rohkeutta valita oma tie. Kirjailija pohtii 

teoksissaan, mitä merkitsee oman kielen ja kulttuurin kieltäminen. Sarjan 

keskeinen teema on suurkaupungin, tukholmalaisen työtön Agneksen ja 

poromiehen, Henrikin rakkaustarina. Sarja kertoo 13-vuotiaasta, Tukholmassa 

asuvasta Agnesista, jonka äiti on saamelainen, mutta joka on hylännyt perheensä ja 

juurensa ja muuttanut Tukholmaan. Agnes opettelee saamen kielen kotona toisilta 

salaa, vierailee pohjoisessa isovanhempiensa luona ja saa sieltä ystäviä. 

Pohjoisessa hän joutuu taistelemaan äitinsä ratkaisun synnyttämiä ennakkoluuloja 

vastaan. Laestadiuksen teosten 2000-luvun nuorille saamelaisuus ei ole enää 

häpeän ja syrjinnän aihe, vaan päinvastoin, siitä on tullut erilaisuudessaan 

mielenkiintoinen ja tavoiteltava ominaisuus nuorten keskuudessa. 

Suomalaisissa, pohjoiseen sijoittuvissa tyttö- ja poikakirjoissa saamelaiset 

kuvataan ulkopuolisin silmin eksoottisina muukalaisina. Suomalaisen erä- ja 

poikakirjallisuuden perustana on Daniel Defoen Robinson Crusoe (1719) ja sen 

aloittama kirjallisuuden suuntaus, robinsonadi, selviytyjän tarina. Pohjoinen tarjosi 

poikakirjoille haastavan ympäristön, jonne oli uskottavampi ja helpompikin 

sijoittaa poikien kasvukertomus. Pojat tekevät pohjoisen vaativiin 

luonnonolosuhteisiin matkan, jonka aikana he kasvavat vastuuntuntoisiksi ja 

pystyviksi miehiksi. (Kanto 1998, 31, 82; Kivilaakso 2003, 63.) Tällaisia teoksia 

ovat esimerkiksi A. E. Ingmanin Rimpisuon usvapatsas (1915), Kaarlo Hännisen 

Jäämeren sankari (1925) ja Yrjö Kokon Sudenhampainen kaulanauha (1951). 

Alan kotimaisena klassikkona, erä- ja poikakirjojen isänä pidetään A. E. 

Ingmania (1860–1917), jonka kirjoittama Rimpisuon usvapatsas sai vaikutteita 

paitsi Defoen teoksesta myös muun muassa Mark Twainin ja R. L. Stevensonin 

teoksista. Teosten rakennemalli noudatti samaa kaavaa: seikkailuja maailman 

merillä ja erämaissa, intiaaneja, merirosvoja, yksinäisten saarten salaperäisiä 

tiedemiehiä ja neuvokkaita haaksirikkoisia robinsoneja. Esikuvistaan poiketen 
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suomalaiset teokset korostavat sankarin yksinäisyyttä ja työntekoa, sitä, että 

ihminen täydellisesti eristyneenä ponnistautuu johonkin täydelliseen 

riippumattomuuteen niistä kovista elinehdoista, joihin on joutunut. 

Ingmanin tärkein kotimainen esikuva oli Aleksis Kiven Seitsemän veljestä 

(1870), jota voidaan pitää myös robinsonadina, onhan veljesten elämässä keskeistä 

nimenomaan työ- ja luonnonolosuhteiden voittaminen, hengissä säilyminen. 

Samalla tavoin myös Ingmanin Rimpisuon usvapatsaassa Matti ja Jussi selviävät 

pohjoisen vaativissa olosuhteissa neuvokkuutensa ja ahkeruutensa avulla. 

Rimpisuon usvapatsas ja sitä edeltäneet ja seuraavat erä- ja seikkailukirjat ovat 

myös initiaatiokertomuksia: pojat vihkiytyvät aikuisten maailmaan joutuessaan 

ottamaan vastuun omasta elämästään. (Parkkinen 1995, 263–265.) Kyse on 

klassisesta seikkailukertomuksesta, jolle on tyypillistä matkaanlähtö. Matkan 

aikana sankareille tulee monia esteitä ja matkakirjallisuuden tapaan teos heijastaa 

käsityksiä myös mentaalisista valtasuhteista poikien ja Rimpisuon asukkaiden, 

saamelaisten, välillä. (Vrt. Oja 2017, 199, 205.) Pojat lähtevät selvittämään 

salaperäisen ”lappalaisukon” salaisuutta, rimpinevan usvapatsasta. Se paljastuu 

lappalaiseksi pyhäköksi, eräänlaiseksi maalliseksi paratiisiksi lämpimine järvineen, 

etelän puineen, runsaine lintuineen ja kaloineen. Ingman kuvaa saamelaisten 

harjoittavan pakanallista uskoa, jonka ”taika” talttuu vain poikien edustaman 

kristinuskon avulla. Saamelaisuuteen liitetty noituus ja shamanismi ovat eräänlaista 

piilorasismia: pohjoisen alkuasukkaisiin sijoitetaan näin periferiaan kohdistunut 

vuosisatainen ennakkoluulo ja ylenkatse. (Saarinen 2008, 4–5, 9.) Matti ja Jussi 

rakentavat pohjoiseen oman mökin, viljelevät maata, valmistavat itselleen 

työkaluja ja kaivavat kultaa. Kun he vuoden kuluttua palaavat sivilisaation pariin, 

lunastavat he Rimpisuon itselleen löytämällään kullalla ja helmillä. 

Haakanan teoksissa on ikään kuin joitakin jäänteitä vastaavanlaisista 

poikakirjoista: pohjoinen on Haakanan nuorille ainoa paikka, missä he haluavat 

elää, lukuunottamatta tietysti Ruman tytön rakkaus -romaanin tyttöä. Selvää on 

kuitenkin myös se, että lähes 100 vuoden aikana tapahtunut kehitys ei voi olla 

näkymättä pohjoiseen sijoittuvien poikakirjojen ja Haakanan teosten välillä: kun 

poikakirjoissa liikutaan vielä lähes koskemattomassa Lapissa, aletaan Haakanan 

teoksissa törmätä vähitellen jo luonnonsuojelun ja eränkäynnin ristiriitaan (vrt. 

Varis 2003, 137). Haakanan nuoret elävät jo niin sanotusti “valmiissa maailmassa”, 

jossa he voivat nauttia vanhempiensa tarjoamasta lämpimästä kodista 

mukavuuksineen sekä koulun jakamasta sivistyksestä. Luonnossa he voivat 

kuitenkin hetkittäin tuntea elävänsä ikään kuin Defoen Robinsonin tavoin: kalastaa 

ja metsästää, poimia marjoja tai vain nauttia siitä lepäämällä ja rentoutumalla. 
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Heidän ei tarvitse enää lunastaa pohjoisessa konkreettisesti maata itselleen, vaan 

ainoastaan löytää ja taata siellä heidän oma paikkansa: kouluttautua toimeentulon 

takaavaan ammattiin sekä muodostaa, mahdollisesti myös jälkeläisiä tuottava, 

parisuhde. Lyhyesti sanottuna heidän on siis luotava pohjoisessa oma, itsenäinen 

elämä, mikäli olosuhteet sen heille sallivat. Defoen romaanin ihanne on 

länsimaisen, sivilisoituneen miehen tekemä feminiinisen luonnon kukistaminen ja 

hallintaan ottaminen. Haakanan teosten yksi piirre on, että ne viittaavat tämän 

maskuliinisuutta ihannoivan asetelman valitettaviin seurauksiin. (Vrt. Sagulin 2010, 

58.) 

Haakanan puoliso, eräkirjailija Veikko Haakana (1923–2018) aloitti 

kirjailijanuransa poikakirjalla Luolamiehen pojat (1957), jossa hän kuvaa aiempien 

poikakirjojen tapaan sitä, miten ihmisen täytyy itse keksiä menettelytavat 

hankkiakseen elantonsa ja selviytyäkseen olemassaolon kamppailusta. Hänen 

teostensa kantava ajatus on se, että luontoa lähempänä asuvan maaseudun ihmisen 

elämä on onnellisempaa ja luontevampaa kuin suurten asutuskeskusten asukkaan 

elämä. (Varis 2003, 165–166.) Tämä sama perusteema on löydettävissä myös 

Anna-Liisa Haakanan teoksista. Varis esittää tätä vastakkainasettelua kohtaan 

kritiikkiä, johon on helppo yhtyä: tämä stereotyyppinen käsitys tekee vääryyttä 

kaupunkielämän luonnehdinnassa, ja se muistuttaa hyvin paljon Järvisen ajatusta 

siitä, että erämiehet ovat sankareita, muut poloisia kärsijöitä (vrt. Varis 2003, 176–

177, 190). Veikko Haakanan eräkirjoista puuttuu kuitenkin pohjoisen eränkävijään 

aikaisemmin liitetty sankarimyytti. Erämaassa liikkuva ei osaa aina toimia oikein, 

hänkin voi eksyä ja saaliskin saattaa päästä karkuun. Tämä tuo teoksiin myös 

huumoria. (Varis 2003, 176–177, 190.) Näitä samoja piirteitä on löydettävissä myös 

Anna-Liisa Haakanan teoksista. 

Pohjoisen kirjallisuus muuttui radikaalisti 1960-luvulla, jolloin Timo K. 

Mukan (1944–1973) romaani Maa on syntinen laulu (1964) ilmestyi. Teosta 

pidettiin pitkään julkeana ja sopimattomana. Mukka kirjoitti teoksensa aikana, 

jolloin hänen omien sanojensa mukaan Lapista tuli ”etelän nautinta-alue” ja aluetta 

kehitettiin etelän ehdoilla (Mukka 1968a, ks. Arminen 2009, 270). Suomessa 

keskusteltiin teoksen ilmestymisen aikaan, muun maailman tavoin, 

populaarikulttuurin nousuun ja kaupungistumiseen liittyvistä vaaroista: arvojen 

katoamisesta, vieraantumisesta, rahan ja materiaalin hyödyn noususta ihmisten 

tärkeimpinä päämäärinä (Arminen 2009, 244–246). Tästä syystä varsinkin 1970-

luvulla maaseutu nähtiin jonkinlaisena pakotienä mutta myös kodin etsimiseen 

pyrkimyksenä. Urbaani elämänmuoto oli tietynlainen ”normittomuuden tila” ja 

yksilö kaipasi kontrollia ja kaikista eniten yhteisöllisyyden tunnetta, joita maaseutu 
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tarjosi (Arminen 2009, 272). Maaseudun nostalgia nosti myös Lapin eksotiikan 

uuteen valoon. Eteläisissä kiireisen elämän kaupungeissa alettiin nähdä 

korvaamattomia arvoja pohjoisen maalaiselämän ”luonnollisuudessa”. Ihmiset 

alkoivat etsiä jotakin vielä kaukaisempaa kuin heidän omat 

maakuntansa, ”maaseudullisempaa”, vielä koskematonta ja matkustivat yhä 

enenevässä määrin Lappiin lomailemaan. 1700-luvulla Lapista innostuneet 

ulkomaalaiset matkailijat kirjoittivat ja kuvittivat matkojaan tehden näin Lappia 

tunnetuksi myös eurooppalaisen sivistyneistön keskuudessa. (Neuvonen 2012, 24.) 

Varsinaisesti Suomen Lapin talvimatkailu käynnistyi 1930-luvulla, jolloin Suomen 

Matkailuyhdistys avasi retkeily- ja tunturimajat Hettaan, Pallasjärvelle ja 

Kilpisjärvelle (Neuvonen 2012, 28–29). 

Vaikka matkailu toi pohjoiseen rahaa ja vilkastutti muutenkin syrjäseutujen 

ihmisten elämää, vaivasi pohjoista kuitenkin jatkuva muuttoliike etelään ja pienten 

syrjäkylien kuihtuminen. Mukka otti teoksillaan voimakkaasti kantaa näihin 1960-

luvulla paheneviin maaseudun ongelmiin sekä kaupungistumisen aiheuttamiin 

juurettomuuden kokemuksiin. Hän kuvaa maaseudun elintapojen väistymistä 

eksistentiaalisin kodin kadottamisen kuvin. (Arminen 2009, 267.) 

Haakana kuvaa teoksissaan syrjäseutua, jonka marginaalisuus on korostunut 

teosten julkaisuajankohdasta, 1980-luvulta, entisestään. Pääkaupunkiseutu ja 

vilkkaat maakuntakeskukset pystyvät edelleen kasvattamaan väkilukuaan, toisin 

kuin kunnat, joista maakuntakeskuksiin on pitkä matka. Vaikeimmassa tilanteessa 

ovat edelleen Itä- ja Pohjois-Suomi. Tämä näkyy näillä syrjäseutualueilla 

esimerkiksi tyhjilleen jääneissä omakotitaloissa, joille on nyky-Suomessa vaikea 

löytää ostajia. (Krohn, Lapin Kansa 14.11.2020.) Marginaliaa edustavana 

kirjailijana Haakanasta voi tietyllä tapaa löytää jotain yhtymäkohtia myös 

esimerkiksi samassa, syrjäisessä asemassa oleviin maahanmuuttajataustaisiin 

kirjailijoihin. Maahanmuuttajakirjallisuuden yhteydessä käytössä olleet lukuisat 

käsitteet ovat määritelleet kirjallisuutta useimmiten ulkoapäin korostamalla 

kirjailijan taustaa ja samalla marginalisoiden ja häivyttäen kirjailijuutta (Nissilä 

2016, 53). Tämä sama ilmiö on havaittavissa myös Haakanan ja monien muiden 

pohjoissuomalaisten kirjailijoiden tuotannossa, jossa korostuvat kirjailijoiden oma 

tausta ja heidän jatkuva tilan ja paikan dilemmansa, marginalian ja keskuksen 

välinen ristiriita. 
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2.3 Suomalainen 1980-luvun nuortenkirjallisuus 

kirjallisuushistoriallisena vaiheena 

Tyttökirjat syntyivät 1800-luvun puolivälin jälkeen Pohjois-Amerikassa ja 

Englannissa. Niiden luojia ovat mm. Louisa M. Alcott, Susan Cooldige ja L. M. 

Montgomery. Teosten päähenkilö on tyttö ja niissä kuvataan elämänpiiriä, jonka 

oletetaan kiinnostavan tyttöjä: kotia, seurapiirejä, tanssiaisia, hyväntekeväisyyttä ja 

niin edelleen. Sukupuoliroolit ovat selkeät: tytön tulee olla tarpeeksi viehättävä 

päästäkseen naimisiin. Myry Voipion mukaan (2015, 29–30) tyttökirjallisuus on 

sukupuolen ja vallan kulttuurinen ja yhteiskunnallinen neuvottelun paikka. Se tekee 

tytöt näkyviksi sekä uudelleen kirjoittaa totunnaisia rooleja, ja näin se osoittaa 

vallitsevia tyttöihin liittyviä ja liitettäviä odotuksia, normeja ja käytäntöjä. Se 

tasapainoilee viihteellisen ja kasvattavan välillä kertoen ajastaan, sen arvoista, 

ihanteista ja merkityksistä ja myös tuottaa niitä itse. 1800-luvun lopulla syntyneissä 

poikakirjoissa kuvataan puolestaan poikia kiinnostavia jännittäviä seikkailuja. Ne 

korostavat pojan rohkeutta ja miehisyyttä. Tämän taustalla olivat erilaiset partio- ja 

vaellusliikkeet, jotka opettivat poikia selviämään villissä luonnossa. Kun poikia 

rohkaistiin suuntaamaan katseensa ja toimintansa maailmaan, poispäin kotoa, 

tyttöjä puolestaan kannustettiin jäämään paikoilleen kodin piiriin, hoivaamaan ja 

auttamaan muita. Poikakirjojen tärkeimpiä kehittäjiä olivat Mark Twain ja R. L. 

Stevenson. 

1950–1960-luvun taitteeseen sijoittuva amerikkalaisen nuorisokulttuurin 

nousu nuorisomuoteineen ja omine alakulttuureineen asetti nuortenkirjallisuuden 

sisällölle ja kielelle aivan uusia vaatimuksia. Vuonna 1961 suomeksi ilmestynyt J. 

D. Salingerin The Catcher in the Rye (1951), Sieppari ruispellossa, vaikutti todella 

merkittävästi 1970–1980-luvun amerikkalaiseen ja edelleen muun maailman 

nuortenkirjallisuuden tyyliin ja sisältöön: nuortenkirjoissa alettiin keskittyä yhä 

enemmän nuorten ongelmien kuvaukseen. Teoksen päähenkilö Holden antoi mallin 

hyvinvoivan perheen nuoren viihtymättömyydestä kodissaan ja koulussa, hänen 

vaikeuksistaan vanhempiensa, alkoholin ja huumeiden, tyttöjen ja itsensä kanssa. 

1980-luvulle tultaessa amerikkalaisen nuortenkirjallisuuden pääpaino oli 

realistisessa kirjallisuudessa (Donelson & Nilsen 1989, 19). Realististen 

nuortenkirjojen toivottiin antavan vastauksia nuorten todellisiin ongelmiin, joita 

1970–1980-luvulla oli enenevässä määrin. Yhdysvaltoihin tuli esimerkiksi juuri 

1980-luvulla paljon poliittisia pakolaisia, mikä aiheutti paljon sopeutumisongelmia 

paitsi tulijoille, myös alkuperäisille asukkaille. Monien nuortenkirjailijoiden 

tavoitteena olikin kuvata kyseisiä ongelmia realistisesti tavoitteenaan opettaa lapsia 
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ja nuoria elämään monikulttuurisessa maailmassa ja kunnioittamaan ihmisten 

oikeuksia ja ihmisarvoa. (Cart 2016, 41–47.) Näin syntyi vähitellen 

ongelmarealistinen nuortenkirjallisuus, joka keskittyi nimenomaan nuorten 

kyseisen aikakauden ongelmiin, kuten irrallisuuteen, yksinäisyyteen, 

syrjäytymiseen, väkivaltaan, päihteiden käyttöön, teiniraskauksiin ja aborttiin. 

Vaikka kaikki nuortenkirjat ovat tietyllä tapaa tarinoita ongelmista – tuovathan 

nimenomaan ne teokseen jännitystä ja mielenkiintoa – ongelmarealistissa 

nuortenkirjoissa niistä tulee ongelmien vakavuuden vuoksi teoksen pääteemaa 

(Donelson & Nilsen 1989, 92–93). 1980-luvun ongelmarealistisissa teoksissa 

päähenkilöt ilmentävät yleensä oman aikakautensa huonovointisuutta 

sopeutumatta yhteiskunnan sääntöihin ja normaaliin järjestykseen. He etsivät 

vaihtoehtoisia identiteettejä, jotka auttaisivat heitä vaikeassa siirtymisessä 

aikuisuuteen. (Whitle 2016, 17–18.) Kirjailijat pyrkivät yleensä kuvaamaan nuoren 

selviytymistarinan: teoksessa on yleensä aina jokin ihminen tai muu seikka, 

esimerkiksi luonto, eläin tai joskus, tosin nuortenkirjoissa harvoin käytetty, 

uskonnollinen kokemus, joka auttaa nuoren pahimpien vaikeuksien yli. Teosten 

miljöö ei ole enää aiempien nuortenkirjojen tapaan idyllistä, mukavaa 

esikaupunkialuetta, vaan kaupunkiympäristöä, jossa elämä kuvataan monella tapaa 

ongelmalliseksi. (Donelson & Nilsen 1989, 92–93.) 

Suomessa nuorille lukijoille suunnattua kirjallisuutta määritetään tutkijasta ja 

tutkimustraditiosta riippuen lukuisin eri termein. Yleisiä termejä ovat esimerkiksi 

nuortenkirjallisuus, nuortenromaani, teiniromaani tai nuorten aikuisten kirjallisuus. 

Osa nuortenkirjallisuuden määritelmistä on syntynyt kirjallisuustieteellisin 

perustein, osa kustannusmaailmasta ja osa kirjastojen toiminnallisista näkökohdista 

käsin (Rättyä 2005, 26). Nuortenkirja voidaan lyhyesti määritellä nuoren 

identiteettikysymyksiä käsitteleväksi teokseksi (Kuivasmäki & Heiskanen-Mäkelä 

1990, 80; Rättyä 2003, 171; Aerila 2013, 152). 

Suomalaisen nuortenkirjallisuuden alkuvaiheessa oli yleistä, että nuorille 

lukijoille adaptoitiin aikuistenkirjallisuudesta lyhyempiä ja sopivampia versioita. 

Tämä vakiinnutti useimmat aikuistenkirjallisuuden lajit myös 

nuorisokirjallisuuteen, jossa ne ovat kehittyneet edelleen kirjallisuuden yleisten 

tyylivirtausten mukaisesti. Näin ollen myös raja aikuis- ja nuorisokirjallisuuden 

välillä on liukuva. (Kuivasmäki & Heiskanen-Mäkelä 1990, 63–67.) Tämä 

liukuvuus nousee esiin esimerkiksi Haakanan viimeisessä 1980-luvun, sekä 

nuorten- että aikuisten kirjoihin luokitellussa romaanissa Ruman tytön rakkaus. 

Nuorisokirjallisuus-termi mielletään nykyään hieman vanhahtavaksi termiksi 

ja se on jäänyt vähitellen pois käytöstä. Nykyään esimerkiksi kustantamoissa 
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puhutaan yleisesti vain lasten- ja nuortenkirjallisuudesta. Tampereella sijaitseva 

valtakunnallinen lasten- ja nuortenkirjallisuuden sekä lastenkirjataiteen keskus taas 

on täsmentänyt 2000-luvun alussa nimensä Suomen nuorisokirjallisuuden 

instituutista Lastenkirjainstituutiksi. Suomessa nuortenkirja kuten myös lastenkirja 

on yleisen tason termi tai kattokäsite. Lasten- ja nuortenkirjallisuus sisältää lapsille 

ja nuorille kirjoitettua proosaa, runoutta, näytelmiä, kuvakirjoja tai 

tietokirjallisuutta. Nuortenkirjojen joukossa esiintyy puolestaan nuortenromaanien 

ja novelli- ja runokokoelmien lisäksi fantasiaa, dekkareita, kauhua ja muita eri 

genreihin kuuluvaa kirjallisuutta. 

Kaisu Rättyä (2005, 26) tiivistää nuortenromaanin käsitteen viittaavan 

nuortenkirjan romaanimuotoon ja erottaa nuortenromaanit lastenromaaneista ja 

aikuisten romaaneista sekä samalla myös kirjallisuuden eri lajeista, kuten lyriikasta, 

draamasta, sarjakuvista tai novelleista. Nuortenromaanit voidaan ryhmitellä vielä 

klassisiin, moderneihin ja myöhäismoderneihin nuortenromaaneihin. Klassinen 

nuortenromaani -termi pohjautuu Irja Lappalaisen (1979) historialliseen esitykseen 

klassisesta nuorisoromaanista ja klassisesta tyttöromaanista, joihin hän sijoittaa 

1900-luvun taitteen klassikoita Montgomeryn Anna-kirjoista R. L. Stevensonin 

Aarresaareen, kotimaisista Mary Marckin tyttökirjoista A. E Ingmanin 

poikakirjoihin. 

1960-luvun sukupuoliroolikehityksen ja -keskustelun myötä tyttö- ja 

poikakirjat alkoivat menettää suosiotaan myös Suomessa. Tähän vaikutti 

kirjallisuutemme 1960- ja 1970-luvun uusi realismi ja yhteiskunnallisesti 

osallistuva virtaus. Nuortenkirjallisuutemme esikuvia voi etsiä erityisesti 

realistisen kaupunkilaistyöväestön kuvaajista, joista Maija Lehtonen (1983, 77) 

mainitsee esimerkiksi Pirkko Saision ja Alpo Ruuthin. Aikakauden suomalaisia 

nuortenkirjoja yhdistäviä tekijöitä olivat länsisuomalaisuus eli kirjailijat olivat 

pääasiassa kotoisin Helsingin, Turun ja Tampereen seudulta, henkilöiden 

keskiluokkaisuus sekä kaupunkilaisuus. 

Merja Otavan Priskaa (1959) pidetään ensimmäisenä suomalaisena modernina 

nuortenromaanina, joka keskittyi toiminnan sijaan kuvaamaan nuoren minuutta, 

kasvua ja kehitystä (Rättyä 2005, 26–28). Priskan ilmestymisen jälkeen 

ongelmakeskeisyys sekä nuoruutta paremmin ymmärtävä ote alkoivat 

suomalaisessakin nuortenkirjallisuudessa lisääntyä (Heikkilä-Halttunen 2000, 390). 

Tätä ilmiötä vahvisti osaltaan myös 1960–1970-luvulla voimistunut 

uusvalistuksellinen suuntaus (Heikkilä-Halttunen 2000, 434). Kirjailijat pyrkivät 

teoksissaan valistamaan nuoria ja ohjaamaan heitä näin sopeutumaan helpommin 

myös ympäröivään yhteiskuntaan nostamalla teoksissaan esiin aiemmin tabuina 
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pidettyjä, nuorten elämään liittyviä aiheita, kuten seksiä, teiniraskautta, aborttia, 

alkoholin ja huumeiden käyttöä sekä mielenterveysongelmia. (Esim. Kuivasmäki 

& Heiskanen-Mäkelä 1990, 80–81; Lehtonen 1983, 77; Rättyä 2001, 59.) 

Nuortenkirjojen yhtenä tärkeimpänä aiheena on aina ollut nuoren usein 

ongelmallinen suhde perheeseen, lähinnä omiin vanhempiin. 1970–1980-luvun 

nuortenkirjoissa päähenkilöiden äidit kuvataan yleensä karikatyyrimaisesti 

elintasoa tavoitteleviksi, keskiluokkaisiksi kotirouviksi ja isät kiireisiksi 

työssäkäyviksi miehiksi, joilla ei ole tarpeeksi aikaa ja mielenkiintoa lapsiaan 

kohtaan. Vanhempien ongelmat, kuten avioerot ja yksinhuoltajuus, työttömyys, 

mahdollinen päihteiden käyttö ja nuoriin kohdistuva henkinen ja fyysinen väkivalta, 

heijastuvat väistämättä nuorten päähenkilöiden elämään ja heidän identiteettinsä 

kehitykseen. (Rättyä 2001, 64.) Esimerkiksi 1960-luvulla yleistyneissä 

ongelmakeskeisissä tyttökirjoissa syyllisestään usein keskiluokkainen äiti: tytöt 

vastustavat äitiään eivätkä enää halua toteuttaa hänen tarjoamaa empaattisen ja 

miellyttävän, kotona viihtyvän tytön roolimallia. Heidän ainoa päämääränsä ei ole 

enää päästä vain hyviin naimisiin. (Huhtala & Juntunen 2004, 128–129.) Vähitellen 

nuorten vanhempiakin aletaan nuortenkirjoissa inhimillistää ja heitä kuvataan usein 

myös myötätuntoa herättäviksi, omien ongelmiensa kanssa kamppaileviksi 

ihmisiksi (Lehtonen 1983, 81). 

Salingerin ja muiden esikuvien myötä myös suomalaisen nuortenkirjallisuuden 

päähenkilöiden kuvaustapa muuttuu. 1960-luvulta saakka poikasankarit saavat 

toimimisen lisäksi myös tuntea ja näyttää tunteita aikaisempaa avoimemmin. 

Poikakirja uudistui paljon tyttökirjoja myöhemmin, mutta muutos oli paljon 

jyrkempi. Teoksissa kuvattu “uusi poika” oli arka ja herkkä, joka saattoi myös 

epäonnistua. Uolevi Nojonen ja Asko Martinheimo olivat ensimmäisiä suomalaisia 

poikakirjan uudistajia. (Huhtala & Juntunen 2004, 129.) 1980-luvun 

nuortenkirjallisuudessa poikahahmot edustavat useammanlaisia representaatioita 

maskuliinisuudesta. Poikatyypit jakaantuvat 1) herkäksi tunteelliseksi 

pehmopojaksi, 2) kovista esittäväksi herkäksi pojaksi ja 3) tunteettomaksi 

kovikseksi. (Rättyä 2007, 204–205; Lehtonen 1983, 79–80.) 

1960-luku tuotti myös uudenlaisia nuortenkirjan luokituksia: alettiin puhua 

14–16-vuotiaille suunnatuista “melkein aikuisten romaaneista” ja noin 16–20-

vuotiaille suunnatuista nuorten aikuisten “toistiaisromaaneista”. Tällaisen jaottelun 

avulla pyrittiin antamaan lukijoille vihjeitä siitä, mille ikäryhmälle kirja on 

suunnattu tai minkä ikäisen elämää kirjassa kuvataan. Tavoitteena oli myös 

häivyttää keinotekoiselta vaikuttavaa rajaa nuortenkirjallisuuden ja muun 

kaunokirjallisuuden väliltä. (Heikkilä-Halttunen 2003, 220.) Teini- ja 
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koululaisromaanit kuvaavat samaa ikäluokkaa kuin nuortenromaani, mutta 

sivuavat tavalla tai toisella koululaitosta ja käsittelevät yleensä myös 

yhteiskunnallisia ongelmia, joita alettiin myös suomalaisessa 

nuortenkirjallisuudessa vähitellen 1970-luvulta asti käsitellä. Tällaisia 

ajankohtaisia, kriittisiä aiheita olivat esimerkiksi Vietnamin sota, ydinaseet, 

luonnonsuojelu ja seksuaalinen vapautuminen. (Heikkilä-Halttunen 2003, 223; 

Lehtonen 1983, 83.) Myös Haakanan Ykköstytössä ja Ykä yksinäisessä on 

viittauksia Afrikan lasten nälänhätään, maailmalla käytäviin sotiin ja erityisesti 

ydinsodan pelkoon. Ykköstytössä on myös pidempi kohtaus, jossa Anitran äiti 

kritsoi vapaan seksin ja koulun seksivalistuksen ristiriitaa ja sen huolestuttavia 

tuloksia. 

1990-luvun nuortenromaanien päähenkilöt ovat usein aikuistuneita, jo täysi-

ikäisiä nuoria. Esimerkiksi Varpu Vilkuna romaanissaan Marmoritaivas (1998) ja 

Mika Wickström teoksissaan Kunniakierros (1998) ja Vastakarvaan (2002) 

kuvaavat jo työelämään siirtyneitä nuori aikuisia. Aiemmista nuortenkirjoista 

poiketen teoksissa ei keskitytä niin olennaisesti kuvaamaan nuoren fyysisiä 

muutoksia, vaan pikemminkin hänen sisäistä kasvuaan. Myös tapahtuma-ajan 

kuvaustapa on muuttunut: teosten keskittynyt tapahtuma-aika on samassa 

yhteydessä laajentunut sekä päähenkilön lapsuuteen jopa hänen vanhuuteensa 

saakka. 

Modernin nuortenromaanin kuvaama ajanjakso on yleensä lyhyt ja keskittynyt 

identiteettikriisin hetkeen. Peruskysymys on: Kuka minä olen juuri nyt? Tästä 

hieman poikkeavassa kehitysromaanissa sama kysymys saa puolestaan 

vastauksensa pidemmän ajanjakson aikana koettujen tapahtumien perusteella. 

Teoksessa on takaumia lapsuuteen ja nuoruuteen, vaikka teoksen painopiste onkin 

aikuismaisemmassa elämänkaaren pohdiskelussa suhteessa itseen ja ympäristöön. 

(Rättyä 2003, 106.) 

Suomalainen nuortenkirjallisuus palasi 2000-luvun taitteessa takaisin 

ongelmarealistisiin aiheisiin, joita kirjallisuudentutkija Mervi Koski (2001, 9) 

nimittää myös “skandaaliaiheiksi”. Aiheet toistavat 1980-luvun nuortenromaanien 

yhteiskunnallisia aiheita, kuten päihteiden käyttöä, juurettomuutta, väkivaltaa, 

rasismia ja seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta nyt yksilön kokemusten kautta. 

Nuoret päähenkilöt ovat usein hylättyjä (Österlund 2003, 131) ja vanhemmat 

vastuuttomia ja välinpitämättömiä lapsiaan kohtaan, mikä voi johtua esimerkiksi 

heidän väsymyksestään tai siitä, että he ovat itsekin eksyksissä omassa elämässään. 

(Koski 2001, 9–12). 
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Viime vuosikymmeninä myös tyttökirjat ovat saavuttaneet eräänlaisen uuden 

tulemisen fantasia- ja scifikirjojen sankareina. Uudenlaiset tyttösankarit on kuvattu 

kyseisissä teoksissa usein samanlaisina kylmäpäisinä toimijoina kuin pojat. 

Fantasiakirjojen myötä nuortenkirjat ovat myös raaistuneet, mikä johtuu ainakin 

osaksi tietokonepelien vaikutuksesta. Myös nuorten jännityskirjallisuus on 

saavuttanut yhä suurempaa suosiota fantasian rinnalla. Nuoret voivat käsitellä 

esimerkiksi pelkojaan vaikkapa R. L. Stinen tai ruotsalaisen Laura Trenterin 

arkipäivän kauhua sisältävien teosten kautta. (Koski 2006, 8–18.) 

Mitä paikan ja tilan kysymyksiin tulee, nuortenkirjat alkoivat jo 1960-luvulla 

sijoittua yhä enenevämmissä määrin kaupunkiympäristöön. Nuorten kohtaamia 

ongelmia korostettiin kuvaamalla miljöökin mitäänsanomattomuudessaan ja 

värittömyydessään hyvin ahdistaviksi pikkukaupungeiksi, mikä osaltaan korosti 

nuorten juurettomuuden ja eristyneisyyden kokemuksia. Kun teoksissa liikutaan 

maaseudulla, kyseessä on tavallisesti kaupunkilaisten kesänvietto ja maaseudun 

asukkaat nähdään kaupunkilaisten silmin. (Lehtonen 1982, 476–479.) 

Luonnon ymmärtäminen, eläinten oikeudet, ihminen osana luontoa sekä 

luonnonsuojelu ovat olleet osa kansainvälistä ja suomalaista lasten- ja 

nuortenkirjallisuutta jo sen synnystä asti (Voipio 2015, 2). Luonto tulee 

nuortenkirjoissa esiin lähes aina, tavalla tai toisella, niin tärkeä elementti se 

päähenkilöille yleensä on. Nykyään luontokuvaukset saavat nuortenkirjoissa 

paikoin hyvinkin kriittisiä sävyjä. 2000-luvulla nuorille on kirjoitettu paljon 

tulevaisuuden dystopiakuvauksia, joissa aikuiset ovat ahneuksissaan turmelleet 

luonnon. Kuvaukset keskittyvät luonnonmullistuksen jälkeiseen 

jälleenrakennuksen aikaan. Tunnetuimpia nuortenkirjallisuuden ulkomaisia 

dystopioita on suuren suosion saavuttanut Nälkäpeli-sarja (2008–2010), 

suomalaisia puolestaan Eija Lappalaisen ja Anne Leinosen fantasian ja scifiä 

yhdistelevä Routasisarukset-sarja (2011–2013). (Voipio 2015, 3.) 

Heidi Hansson, Maria Leavenworth ja Anka Ryall toteavat toimittamansa 

teoksen The Arctic in Literature for Children and Young Adults (2020) esipuheessa, 

että arktinen alue on nuortenkirjallisuudessa ollut perinteisesti seikkailujen, 

eksotian ja fantasian alue. Uudemmissa teoksissa kirjailijat ovat käyttäneet arktista 

ympäristöä tutkiakseen dystopista tulevaisuutta, joka liittyy usein 

ilmastonmuutokseen. Kirjallisuus on kuitenkin hyvin erilaista riippuen siitä, onko 

kyse aktisella alueella vierailevan, sinne muuttaneen vai siellä aina eläneen 

alkuperäiskansan kirjoittamasta teoksesta. Paikallisella kirjailijalla on yleensä 

syvempi ja monimuotoisempi näkemys miljööstä kuin sinne teoksensa vain 

sijoittavalla kirjailijalla. Hänellä on kotiseutuunsa luonnollisesti myös syvä 
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tunneside. On selvää, että tämä sama asetelma pätee myös pohjoissuomalaiseen 

kirjallisuuteen: Lapissa satunnaisesti vierailevat tai sinne myöhemmin muuttaneet 

kirjailijat kuvaavat Lapin yleensä ihanteellisena pienoismaailmana (vrt. Lehtola 

2019, 13), kun taas siellä eläville saamelais- ja lappilaiskirjailijoille, kuten myös 

Haakanalle, paikka on rakas ja tuttu sen hyvine ja huonoine puolineen. 

Pohjoista kuvaavat nuortenkirjailijat jakaantuvat myös vastaavalla tavalla 

kolmeen eri ryhmään. Saamelaisnuortenkirjailijat kuvaavat teoksissaan 

luonnollisesti saamelaisnuoria heidän omassa ympäristössään. Pohjoisen 

ulkopuolella elävät kirjailijat puolestaan hyödyntävät usein Lappia 

stereotyyppisesti korostaakseen teostensa romanttisia tai jännittäviä tapahtumia. 

Yksi esimerkki tästä on Leena Valmun (s. 1966) nuortenromaani Lappilainen. 

Kuolema kahdeksannella luokalla (2018), jossa Helsingin klassisen 

yhtenäiskoulun 8. luokka lähtee leirikouluun Savukoskelle. Valmu liittää kyseiseen 

pieneen pohjoisen kuntaan nykyaikaisia mystisiä elementtejä, mutta myös 

stereotyppisiä uskomuksia: paikkakunnalla on sattunut lähivuosina useita 

tuntemattoman bakteeritaudin aiheuttamia kuolemantapauksia, joita teoksen 

päähenkilö, Hege alkaa selvittää. Hän pohtii, onko paikallisten puheilla 

vedenalaisesta saivokansasta jotain tekemistä asian kanssa. Paikkakuntaan liitetään 

myös muita erikoisia elementtejä, kuten sienirihmastoja kasvattava itetaiteilija sekä 

bioliuotuskaivos. 

2.4 Ongelmarealistisia aiheita ja tapahtumaympäristöjä 1980-luvun 

suomalaisessa nuortenkirjallisuudessa 

Pohjustan seuraavaksi sitä, miten nuoren identiteetin kuvaus kytkeytyy 1980-luvun 

suomalaisissa nuortenkirjoissa suhteessa paikkaan ja tilaan. Päätarkoitukseni on 

tarkastella tässä yleisesti, alustavalla tavalla – ja myöhemmin, artikkelikohtaisten 

tulosten pohtimisen jälkeen, vielä tarkemmin eli tilan ja paikan käsitteisiin 

selvemmin kytkien – sitä, millaisia eroja Haakanan pohjoiseen tai muualle 

Suomeen sijoittuvien nuortenkirjojen miljöö tuo nuoren identiteetin kuvaukseen. 

Aineiston rajaaminen kyseiseen vertailuun oli tietenkin ongelmallista, sillä 1980-

luvulla ilmestyneestä laajasta nuortenkirjavalikoimasta jouduin valitsemaan vain 

rajallisen otoksen. Teoksia yhdistävä tekijä on kuitenkin ajan nuortenkirjoille 

tyypillinen ongelmarealismi. Ne ovat kaikki nuortenromaaneja, joissa ovat mukana 

päähenkilöiden murrosiän ongelmat, rakkaus ja sukupuolielämän herääminen. 

Vertailukohteeksi olen ottanut seuraavat 1980-luvulla Suomessa ilmestyneet 

nuortenkirjat: Anu Jaantilan (s. 1957) Jenkkivuosi (1979) sekä sen jatko-osat, Dear 



48 

Sanna (1980) ja Love, Sam (1983), Tuula Kallioniemen (s.1951) Kameleonttivuosi 

(1982), Paha poika (1984) ja Viimeinen juna (1989) sekä Hellevi Salmisen (s. 1941) 

Sivari (1984), Elämä on ehkä (1986) ja Kymmenen pistettä neitsyydestä (1987) 

sekä Sinikka Laineen Ohari (1982), Ei kenenkään, ei koskaan (1984), Tyttö tuulesta, 

poika pimeästä (1986) sekä Silkkiuikku (1988). 

Kymmenessä kontekstuaaliseksi vertailukohteeksi ottamassani teoksessa 

päähenkilö on tyttö, kahdessa poika. Kaikissa tutkimissani nuortenromaaneissa 

niiden keskeisin teema on nuoren päähenkilön identiteetin muuttuminen ja sen 

kuvaus. Identiteetti liittyy nuoren fyysisiin, psyykkisiin ja sosiaalisiin 

ominaisuuksiin, joita hänen oma henkilöhistoriansa ja kulttuuritaustansa 

muokkaavat asenteineen ja arvoineen. (Rättyä 2005, 108.) Nuortenkirjoissa nuori 

päähenkilö esittää itselleen kysymyksen: Mitä aion tehdä elämälläni? Koska hän 

tiedostaa, että hänen elämänsä on paljolti riippuvainen paitsi hänen omasta 

toiminnastaan ja valinnoistaan myös onnesta sekä siitä, mitä muut ihmiset hänen 

ympärillään tekevät, hän joutuu kerronnan aikana kysymään itseltään jatkuvasti 

myös kysymyksen: Mitä minulle tulee tapahtumaan? (Donelson & Nilsen 1989, 

104.) 

Postmodernin subjektikäsityksen mukaan nuorella on useita identiteettejä, 

jotka vaihtuvat ajan, paikan ja yhteisön mukaan (Heikkilä-Halttunen & Rättyä 2003, 

9). On luonnollista, että pysyminen samalla paikkakunnalla, jossa nuoret ovat 

syntyneet ja eläneet lapsuutensa, lisää heidän turvallisuudentunnettaan, mutta 

toisaalta pienuudessaan se voi myös ahdistaa ja hidastaa heidän identiteettinsä 

muodostumista. Kaikkein olennaisinta nuoren identiteetin kuvauksessa on tämän 

pyrkimys kohti henkistä kasvua ja aikuisuutta. Tämä johtaa nuoret päähenkilöt aina 

identiteettikriisiin: koska heillä ei ole enää tietä takaisin lapsuuteen, heidän on 

pakko muuttua. (Rättyä 2003, 172.) Kun nuoren identiteetti on hukassa, hän tuntee 

usein päättämättömyyttä ja turvautuu toisiin ihmisiin. Nuoret pyrkivät 

kompensoimaan puutteitaan läheisillä ystävyyssuhteilla: esimerkiksi epävarmempi 

nuori etsii usein rinnalleen ystävän, joka uskaltaa tehdä sellaista, mitä hän ei itse 

uskaltaisi. (Vrt. Lappalainen 2003, 55.) Nuortenkirjojen päähenkilöillä on usein 

myös erilaisia mielenterveyden häiriöitä, kuten masentuneisuutta ja erilaisia 

fobioita, jopa psykoottisuutta, jotka johtavat esimerkiksi anoreksiaan, viiltelyyn tai 

pahimmillaan itsemurhaan. Nuori voi esimerkiksi joutua elämään sellaisessa 

perheessä, jossa ei sallita tunteiden näyttämistä tai hän voi joutua kohtaamaan niin 

vaikeita asioita elämässään, että hänen hauras identiteettinsä särkyy. 

Nuortenkirjailijat kuvaavat yleensä tyttöjen oireilua ja sairastumista parhaan 
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tyttökaverin kautta, pojilla kyse on puolestaan päähenkilön kuvauksesta. Tämä voi 

johtua tyttöihin liitetystä vastuurationaalisuudesta. (Lappalainen 2003, 60–61.) 

Tyttöjen liikkumatila laajentui ja vapautui ja tyttö ja tyttöys alettiin 1960-

luvulla tapahtuneen seksuaalimoraalin vapautumisen myötä ymmärtää jatkuvasti 

liikkeellä olevana ja muuttuvana, historiallisena ja performatiivisena prosessina. 

Tytön toimijuus ja subjektius eivät sulkeneet enää toisiaan pois, vaan pyrkivät 

hahmottamaan samaa asiaa. (Voipio 2015, 60.) Seksuaalisen identiteetin 

muodostuminen on yksi nuortenkirjallisuuden keskeisimmistä teemoista, se vaati 

erityisesti tytöiltä henkilökohtaista tasapainoilua ja uudenlaista refleksiivisyyttä 

omien halujen, toiveiden ja vastuukysymysten ristipaineessa. Nuortenkirjailijat 

sisällyttävätkin teoksiinsa tavallisesti opettavaisuuden teeman: täysin tunteiden 

varaan heittäytyminen johtaa tytön yleensä joko odottamattomaan raskauteen tai 

siihen, että he päätyvät, pettymyksekseen, pelkästään poikien hetkellisen nautinnon 

välineiksi. (Soikkeli 2016, 92.) 

Toisaalta nuortenkirjailijat hyväksyvät sen, että nuorten toiveet eivät ole 

vähemmän tärkeitä kuin aikuisten halut; he asettavat nuorten halut laajempaan 

kontekstiin vihjailematta, että niissä olisi jotain poikkeavaa. Suurin osa nuorille 

tarkoitetusta kirjallisuudesta paljastaa lisääntyneen odotuksen siitä, että teini-

ikäiset "tietävät" paljon seksuaalisuudesta. Tämän seurauksena nuortenromaanit 

eivät enää suojaa lukijoitaan oppimasta lisää, eivät edes erilaisista nuoruuteen 

liittyvistä vaaroista ja riskeistä, kuten esimerkiksi väkivaltaisesta seksistä ja 

raiskauksista. (Kokkola 2013, 211.) 

Kuvaillessani seuraavassa niitä 1980-luvun ongelmarealistisia nuortenkirjoja, 

joihin olen Haakanan miljöökuvauksia verrannut, esittelen lyhyesti myös 

kirjailijoita. Tuula Kallioniemi aloitti kirjailijanuransa vuonna 1978 ongelmanuorta 

kuvaavalla nuortenromaanilla Toivoton tapaus. 16-vuotiaan vaikeaa elämää kuvaa 

myös hänen nuortenkirjansa Paha poika (1984), jossa Hanen elämä luisuu 

alamäkeen perheen muutettua luonnon keskeltä ankeaan, eteläsuomalaiseen 

tehdaskaupunkiin. Perheen isä menee töihin tehtaaseen, joka saastuttaa 

paikkakunnan luontoa levittäen muun muassa ympäristöön pahaa hajua. 

Kaupungin oikeaa nimeä ei kerrota, mutta Hane kutsuu kaupunkia sen 

ominaishajun vuoksi Haisevaksi Kaupungiksi. Teoksen pääteema on Hanen 

syyllisyys ja kasvu vastuuntuntoon: hän puukottaa humalassa suutuspäissään 

toveriaan Emppua ja lähtee pakomatkalle. Teoksen lopussa Hane menee loppujen 

lopuksi itse ilmoittautumaan poliisille. 

Kallioniemi on julkaissut lähes sata kirjaa lapsille ja nuorille. Hän on saanut 

lukuisia palkintoja, mm. WSOY:n nuortenkirjakilpailun nuorten 



50 

novellikokoelmallaan Viimeinen juna (1989), jossa kertomuksia yhdistävä tekijä on 

nuorta ihmistä monella eri tavoin kohtaava kuolema. Kallioniemi kuvaa 

teoksessaan myös yksinhuoltajaperheitä, joiden kuvaukset lisääntyivät 1980-luvun 

nuortenkirjallisuudessa johtuen ympäröivän yhteiskunnan kasvavista 

avioerotilastoista ja yksinhuoltajuusongelmista. 

Kirjailijan teoksissa nuorten merkittävä kasvuympäristö on koti, mutta vaikeat 

ristiriidat vanhempien kanssa pakottavat heidät etsimään myös kodin ulkopuolella 

olevia paikkoja ja tiloja oman kasvunsa palveluun. Kameleonttivuodessa (1982) 

Saara elää kotona pikkuveljensä ja vanhempiensa kanssa varsin turvattua elämää, 

mutta pakenee ulkopuolisuudentunnettaan kavereidensa luo. Hän huomaa, kuinka 

erilaisissa kodeissa ja erilaisten vanhempien kanssa hänen kaverinsa asuvat ja 

kasvavat. Hän osaa näin tarkastella kotinsa ilmapiiriä ja ihmissuhteita laajemmasta 

perspektiivistä ja edesauttaa näin myös omaa irtautumistaan omista vanhemmistaan. 

Lasten- ja nuortenkirjailija Hellevi Salminen kuvaa teoksissaan 

maaseutukaupungeissa elävien keskiluokkaisten perheiden aikuistuvia nuoria. 

Kaiken ulkoisen hyvinvoinnin keskeltä hän taustoittaa, Kallioniemen tavoin, 

samalla myös 1970–1980-luvun nuorten reaalielämän ongelmia. Tuolloin 

esimerkiksi viimeiseen saakka salattu perheväkivalta sai hyvin julmiakin muotoja. 

Kymmeniä lasten- ja nuortenkirjoja sekä myös muutamia aikuisille suunnattuja 

teoksia kirjoittaneen ja useita kirjallisuuspalkintoja saaneen Salmisen esikoisteos 

Baby ilmestyi vuonna 1962. 

1980-luvulla Salmiselta ilmestyneet nuorten urheiluromaanit Aikalisä (1980) 

ja Jerry (1988) kuvaavat poikia, joille urheilu ja siihen liittyvät kunnianhimoiset 

haaveet ovat ainoa keino päästä pois ankeasta arjesta. Sivari (1984) kertoo 

puolestaan Johanneksesta, jonka vaihto-oppilasvuosi Amerikassa on juuri 

päättynyt. Paluu ”suuresta maailmasta” pieneltä ja ahtaalta tuntuvaan 

kotikaupunkiin ei ole helppo. Timin poissa ollessa naapuriin on kuitenkin 

muuttanut yksinhuoltajaäiti 17-vuotian poikansa Timin kanssa. Timi on herkkä, 

runoja kirjoittava poika, joka joutuu anomuksistaan huolimatta suorittamaan 

asevelvollisuuden siviilipalveluksessa. Pienen paikkakunnan paheksunta ja 

tuomitseva asenne hänen erilaisuuttaan kohtaan käyvät Timille ylivoimaisiksi ja 

hän päätyy itsemurhaan. (Manninen 2001, 295–296.) 

Elämä on ehkä (1982) -teoksen päähenkilön, 17-vuotiaan Katariinan isä on 

kuollut, ja hän on ottanut vastuun boheemista kirjailija-äidistään ja tämän 

pelkotiloista. Katariinan elämässä tärkeitä paikkoja ovat hänen parhaan ystävänsä 

Pesukarhun ja äidin vanhan ystävän, ”epävirallisen” kummitädin (Elämä on ehkä, 

35), G-tädin kodit. G-täti kertoo Katariinalle usein tarinoita tämän äidin 
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nuoruudesta, mikä auttaa tytärtä ymmärtämään paremmin äitiään. Hän on 

Katariinan tukena myös teoksen jatko-osassa, Kymmenen pistettä neitsyydestä 

(1987), jossa tämä ihastuu komeaan Hoocee Anderssoniin. Teoksen lopussa 

Katariinalle selviää, että Hoocee on homoseksuaali. Sen myötä Katariina tajuaa 

entistä selvemmin, että hänen on vain mentävä elämässä eteenpäin, vaikka 

yksin: ”Mä tiesin, että tämä on mun juttuni. Että mun on mentävä läpi yksin.” 

(Kymmenen pistettä neitsyydestä, 37.) Salminen itse luonnehtii teostaan ”survival 

storyksi”, jonka avulla hän haluaa, Haakanan tavoin, kertoa nuorille, että elämässä 

ei koskaan tapahdu sellaista, mistä ei pääsisi yli. 

1980-luvulla yleistynyt nuorten interrail näkyy myös ajan 

nuortenkirjallisuudessa. Vaihto-oppilasvuosi vieraassa maassa merkitsi nuorelle 

nopeampaa irtautumista vanhemmista ja näin ollen myös mahdollisuutta oman 

identiteetin rakentamiseen. Salmisen Sivarin lisäksi aihetta käsittelevät myös 

toimittaja-kirjailija Anu Jaantilan Jenkkivuosi (1979) sekä sen jatko-osat, Dear 

Sanna (1980) ja Love, Sam (1983). Sarja kertoo Sannasta, joka viettää Michiganissa 

vaihto-oppilasvuottaan 1976–1977 katolilaisessa, meksikolais-amerikkalaisessa 

perheessä. Myöhemmin Jaantilalta ilmestyi vielä trilogiaan itsenäinen jatko-osa 

Sanna ja Sam–forever? (1997), jossa Sannan on tehtävä ratkaiseva päätös 

suhteessaan isäntäperheen poikaan, Samiin. Jaantila luo teoksissaan aitoa 

amerikkalaista 1980-luvun ajankuvaa. (Heikkilä-Halttunen 2001, 79–80.) Sannan 

kaveripiirissä esiintyy paljon ajalle tyypillisiä ongelmarealismin piirteitä, kuten 

ongelmia parisuhteessa, teiniraskaus sekä huumeiden ja muiden päihteiden käyttöä. 

Osittain samoja ongelmia on myös Sinikka Laineen (nyk. Laine-Törmänen) 

päähenkilöiden elämässä. He ovat Oulun seudulla asuvia pohjoissuomalaisia 

nuoria, joiden elämää hallitsevat niin ikään alkoholin käyttö, varattomuus ja 

henkinen yksinäisyys. 

Laineen esikoisteoksen Oharin (1982) päähenkilö Outi tulee raskaaksi 

suhteesta häntä seitsemän vuotta vanhempaan, eronneeseen Ekiin. Kun Outille 

selviää, että mies on käyttänyt häntä vain hyväkseen, hän syyttää tilanteesta itseään 

ja turvautuu puoskariin. Tilannetta helpottaa katastrofin jälkeen kuitenkin se, että 

Outin vanhemmat suhtautuvat tyttäreensä ymmärtäväisesti. Ei kenenkään, ei 

koskaan (1984) -romaanin päähenkilön, 18-vuotiaan Soilen koti on ankea 

pienviljelystila pohjoisessa. Isä on alkoholisoitunut ja joutunut mielisairaalaan, veli 

lähtenyt Ruotsiin ja Soile itse muuttanut lähikaupunkiin, jossa työskentelee 

myyjänä kenkäkaupassa. Soile tulee rakkaudessaan hylätyksi, ajautuu kadulle ja 

joutuu lähes raiskatuksi. Vuonna 1986 ilmestynyt Laineen teos Tyttö tuulesta, poika 

pimeästä sai valtion kirjallisuuspalkinnon. Teoksen toinen päähenkilö, Mika on 
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menettänyt isänsä pienenä, ja uusi isäpuoli terrorisoi perhettä alkoholismilla ja 

väkivallalla. Mika joutuu elämässään täydelliseen umpikujaan saatuaan tietää, ettei 

hänen edesmennyt isänsä todellisuudessa välittänyt perheestään lainkaan. Alamäki 

jatkuu, kun hän puukottaa humalassa miestä, joka alkaa lähennellä häntä, menettää 

myös juuri saamansa työpaikan ja joutuu vankilaan. Mikan tyttöystävä Anna on 

lähes täydelliseksi kuvattu "Annaenkeli", joka pärjää koulussa, kirjoittaa ja 

haaveilee kirjallisuudentutkijan urasta. Hän pitää huolta Mikasta, mutta joutuu 

lopulta, tilanteen pakosta, pohtimaan itsekseen, haluaako jatkaa suhdetta tämän 

kanssa vai ei. 

Myös Laineen seuraavassa teoksessa Silkkiuikku (1988) tulee näkyviin tytön 

vastuurationaalisuus suhteessa poikiin. 13-vuotias Sara kantaa vastuuta 

alkoholiongelmaisesta yksinhuoltajaäidistään. Tieto kodin tilanteesta pääsee ikään 

kuin vahingossa naapurille, minkä johdosta Sara ohjataan nuorisokotiin ja sieltä 

edelleen sijaiskotiin, jossa hän saa viimein vapautua vastuunkantajan roolista. 

Tämän jälkeen Laineelta ovat ilmestyneet teokset: Sininen ruoho (1990), Jos et 

pelkää pimeää (1991), Töyhtö (1992), Myrtti, yhden talven tyttö (1994), Kuujuhla 

(1995) ja Hyvästi valkoinen (1996), jossa Laine palaa jälleen ongelmarealismiin. 

1980-luvun nuortenkirjallisuus sisältää siis paljon samantyyppisiä 

ongelmarealistisia painotuksia kuin Haakanan nuortenkirjat. Kaikkia tutkimiani 

nuortenkirjoja yhdistävä tekijä on niiden päähenkilön kokema, nuoruusikään 

olennaisesti liittyvä, ulkopuolisuuden tunne. Tätä helpottavat nuorten 

ystävyyssuhteet: nuoret tapaavat ikäisiään paitsi toistensa kodeissa, myös 

kaupungilla ja luonnossa. Heidän maailmankuvansa ja käsityksensä elämästä 

avartuvat ja he osaavat näin vähitellen tarkastella myös omia vanhempiaan uudesta, 

aikuismaisemmasta näkökulmasta. Olennaista on myös poika- tai tyttökaverin 

etsintään liittyvä tunteiden kirjo epävarmuudesta pettymyksiin ja syviin onnen 

tunteisiin. Tytöt joutuvat usein pettymään läheisissä ihmissuhteissaan: esimerkiksi 

Hellevi Salmisen Katariina rakastuu tietämättään homoseksuaaliin poikaan, 

Ykköstytön Anitran poikaystävä Maukka pettää hänet ja tämän johdosta 

välinpitämättömäksi heittäytyvä Anitra tulee raskaaksi yhden yön -jutusta Petelle. 

Kukka kumminkin -teoksen Suvi puolestaan rakastuu äitinsä miesystävään ja jää 

katkerassa kilpailutilanteessa kakkoseksi. Laineen Ei kenenkään, ei koskaan -

teoksen päähenkilö Soile tulee hylätyksi ja ajautuu kadulle. 

Kaikkien tutkimieni teosten päähenkilöiden usein hyvinkin harkitsemattomat, 

teot kertovat nuoruusikään liittyvästä impulsiivisuudesta ja epävarmuudesta. 

Tiettyjä eroavaisuuksiakin Haakanan ja muiden kirjailijoiden teosten väliltä löytyy, 

kuten esimerkiksi siinä, miten nuoret purkavat omia aggressioitaan: Kallioniemen 
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teoksen Hane ja Laineen teoksen päähenkilö Mika puukottavat suutuspäissään 

toista ihmistä, kun taas Haakanan Kehnomman Kettusen Jukkis joutuu pelkkään 

nyrkkitappeluun naapurikylän poikien kanssa, tuloksena verta vuotava nenä. 

Haakanan tyttöjen teot ovat puolestaan aggressiivisempia ja rajumpia verrattuna 

muiden tutkimieni teosten tyttöihin. Kukka kumminkin -teoksen Suvi suuntaa 

aggression itseensä lävistämällä poskensa hakaneulalla ja on teoksen lopussa 

menehtyä alkoholimyrkytykseen. Anitran päämäärätön kokeilunhalu johtaa 

puolestaan teiniraskauteen. 

Yhteistä kaikille tutkimilleni teoksille on puolestaan tyttöjen 

vastuurationaalisempi käytös poikiin verrattuna. Haakanan Ykköstytön Anitra ja 

Laineen Oharin Outi joutuvat itsenäistymään kavereitaan aikaisemmin saatuaan 

tietää raskaudestaan. Outi tekee abortin, Anitra puolestaan päättää pitää lapsen, 

mutta loppujen lopuksi molemmat joutuvat kantamaan vastuun päätöksestään yksin. 

Laineen teoksessa Tyttö tuulesta, poika pimeästä Anna on lähes täydelliseksi 

kuvattu "Annaenkeli", joka pärjää koulussa ja haaveilee kirjallisuudentutkijan 

urasta, hänen poikaystävänsä Mika on puolestaan rikkinäisestä perheestä, minkä 

vaikutukset näkyvät hänen tuuliajolla olevassa elämässään. Teoksen lopussa hän 

joutuu vankilaan ja Anna joutuu miettimään, kuinka pitkälle hän voi ja haluaa 

omassa vastuunkannossaan mennä. Yhteistä Haakanan ja muiden kirjailijoiden 

teoksille ovat puolestaan nuorten harkitsemattoman toiminnan herättämät 

syyllisyyden tunteet, katumus ja lopulta myös poikien kasvu vastuuntuntoon. 

Yhteistä Haakanan ja muiden kirjailijoiden teoksille on myös se, että nuorilla 

on usein ongelmalliset välit vanhempiinsa ja tämän johdosta joku kodin 

ulkopuolinen, turvallinen ihminen, joka opastaa heitä aikuisuuteen. 

Nuortenkirjoissa ikätovereiden lisäksi paljon elämää nähneet henkilöt toimivatkin 

yleensä nuortenkirjoissa niin sanottuina mentoreina, jotka sosiaalistavat nuorta 

aikuisen rooliin ja yhteisöön (Rättyä 2005, 177). Ankaran isän kasvattamalle 

Johannekselle tällainen henkilö on taiteellinen ja vapaamielinen Timin äiti. Timin 

kodin boheemius on täysi vastakohta hänen oman kotinsa kaavamaiselle ja jäykälle 

ilmapiirille. Laineen teoksen Mikan isäpuoli terrorisoi perhettä puolestaan 

alkoholismilla ja väkivallalla. Mikalle Annan koti edustaa kaikkea sitä, mitä hän 

itse ei voi kotonaan saada: lämpöä, välittämistä ja myös ulkoista siisteyttä ja 

kauneutta. Haakanan Kukka kumminkin -teoksen Suvin äiti on Laineen Silkkiuikun 

Saran äidin tavoin alkoholisoitunut yksinhuoltaja, joka ei jaksa kantaa vastuuta 

lapsistaan. Suvi saa tukea ja turvaa kasvulleen omalta isoisältään, Sara puolestaan 

sijaisperheensä vanhemmista. Myös Salmisen Elämä on ehkä -teoksen Katariina 
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saa lohtua ja neuvoja parhaan ystävänsä Pesukarhun ja äidin vanhan 

ystävän, ”epävirallisen” kummitätinsä (Elämä on ehkä, 35), G-tädin luota. 

Eräs yhtymäkohta Haakanan ja muiden kirjailijoiden teoksiin on myös 

kuolemaan liittyvä tematiikka. Usea päähenkilö on menettänyt toisen vanhempansa 

jo lapsuusvuosinaan, Sivarin Johannes menettää teoksen aikana parhaan ystävänsä 

Timin, Ykä yksinäisen Ykä puolestaan Yksijalkaisen. 

Merkittävin ero Haakanan ja muiden kirjailijoiden teoksissa on se, miten 

nuorten ongelmat ratkaistaan: pohjoisen heikommat resurssit näkyvät selkeästi 

verratessa yhteiskunnan tarjoamaa apua nuorten ongelmissa. Tällaisia ovat 

esimerkiksi nuorten huostaanottoon tai koulupsykologin tai -kuraattorin 

tarjoamaan keskusteluapuun liittyvät resurssit. Käsittelen kyseisiä, teoksissa esiin 

nousevia alueellisia eroja tarkemmin luvussa 5 “Vertailussa pohjoinen ja muu 

Suomi – 1980-luvun nuortenkirjojen paikat ja tilat”.  

2.5 Paikka ja tila 

Tutkimuksessani käyttämät paikan ja tilan käsitteet juontuvat humanistisen 

maantieteen kehyksestä. Jo ensimmäisellä vuosisadalla ennen ajanlaskumme alkua 

käytettiin latinankielistä termiä studia humaniora ja renessanssiajan Italiassa 

termiä studia humanitatis. Saksankielinen termi Humanismus ja englannin 

humanism ovat peräisin vasta 1800-luvulta. (Naukkarinen 2012, 17.) Termi 

"humanisti" on peräisin 1500-luvun italialaisesta umanista klassisen kreikkalaisen 

ja latinalaisen kirjallisuuden tutkijoilta, jotka käyttivät alun perin termiä 

"humanismi" selvittääkseen italialaisen renessanssin ydinsisältöä. (Seamon & 

Lundberg 2017, 1.) Yleisimmin humanismi viittaa uskoon ihmiskunnan 

yhtenäisyydestä ja ihmisten potentiaaliseen haluun parantaa omaa elämäänsä ja 

maailmaa hyödyntämällä kriittistä älyllistä tietoa ja kokemuksia. Humanistisia 

tunnusmerkkejä ovat syy, suvaitsevaisuus, yksilöllinen vastuu ja ymmärrys ja 

toiminta, joka perustuu kypsään, henkilökohtaiseen kokemukseen. (Seamon & 

Lundberg 2017, 1.) Humanismilla on pitkät perinteet niin taiteen kuin tieteenkin 

alalla, silti nykyhumanismi varioi usein menneisyyttä tai on antihumanistinen eli 

jopa avoimen vihamielinen sitä kohtaan. Humanismissa ei ole kyse selvärajaisesta 

alasta, vaan lähinnä näkökulmasta tai asioiden hahmottelutavasta. Inhimillisessä 

kulttuurissa humanistinen näkökulma on läsnä aina, tavalla tai toisella. 

(Naukkarinen 2012, 17.) 

Humanismi-termi sopii hyvin 1970-luvulla syntyneeseen maantieteen 

tutkimussuuntaukseen, humanistiseen maantieteeseen. Humanistisen maantieteen 
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myötä syntyi ajatus siitä, että paikka on olennainen, väistämätön tekijä ihmisen 

olemassaolossa sekä elämässä ja että paikat muodostavat niihin liittyvien ihmisten 

kanssa keskenään kokonaisvaltaisen yksikön. Myös ennen 1970-lukua useilla 

maantieteilijöillä oli humanistien maantieteen piirteitä ja metodeja omissa 

tutkimuksissaan. Esimerkiksi Alexander von Humboltia kiinnosti, miten 

maisemamaalaus voisi edistää yleisön tietoisuutta luonnollisista alueista ja 

paikoista, ja Paul Vidal de la Blache kehitti puolestaan ajatuksen, jonka mukaan 

"elämäntapa" heijastui sen asukkaiden psykologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin 

identiteetteihin. (Seamon & Lundberg 2017, 1.) 

Laajasti ymmärrettynä humanistisella maantieteellä on viitattu kaikkeen 

maantieteelliseen tutkimukseen ja teorianmuodostukseen, jossa ymmärtämisen 

tavoite on ollut ensisijainen. Näin tulkittuna humanistisella maantieteellä on juuret 

jo vuosisadan alun kulttuurimaantieteessä”, kirjoittaa tutkija Jouni Häkli (1999, 

73–74) teoksessaan Meta hodos. Johdatus ihmismaantieteeseen. Humanistinen 

maantiede sai omanlaisiaan tulkintoja ja variaatioita eri maissa. Esimerkiksi 

amerikkalainen Carl O. Sauer ja hänen seuraajansa kehittivät tutkimuksissaan 

maiseman fenomenologiaa, jonka mukaan maiseman ymmärtämisessä on olemassa 

korkeampi ymmärtämisen taso, jota ei voi muodollisesti tutkia. Maiseman 

kauneutta ja estetiikkaa arvioitaessa on mielekästä lähestyä sitä ainoastaan 

subjektiivisen, tutkijan intuitioon perustuvan metodologian kautta. Tämän 

seurauksena syntyi ranskalainen ihmismaantiede, joka otti tutkinnan kohteekseen 

alueen (pays) ja Sauer seuraajineen tutki juuri maisemaa (landscape). Yhteistä 

kaikille suuntauksille on se, että niissä pyritään ymmärtämään inhimillistä 

maailmaa (Kaivola & Rikkinen 2003, 26). Humanistisessa maantieteessä jokainen 

maailmaa koskeva tulkinta suhteutetaan yksilön kokemukseen, muistiin ja 

mielikuvitukseen (Haarni jne. 1997, 16). 

Maantieteilijät ovat aina olleet kiinnostuneita ihmisen ja luonnon 

vuorovaikutussuhteista (Kaivola-Rikkinen 2003, 22). Heistä J. K. Wright ja 

William Kirk olivat kuitenkin varsinaisesti ensimmäisiä tutkijoita, jotka tajusivat, 

että maantieteilijöiden täytyy ottaa tutkimukseensa mukaan myös ihmisen kognitio. 

Vuonna 1947 julkaistussa artikkelissaan J. K. Wright nimesi tämän tutkimuskentän 

"geosofiaksi". 1960-luvulla Wrightin ja Kirkin ajatusten pohjalta luotiin uusi 

käyttäytymismaantieteellinen ja ympäristöllinen näkökulma. Tutkimuksen 

painopistettä siirrettiin mitattavissa olevista kokonaisanalyyseistä yksilöiden 

ympäristöä koskeviin asenteisiin, mieltymyksiin ja maailmankatsomuksiin. 

Psykologia ja sosiologia toivat näin "humanistiseen" kenttään uusia tulokulmia. 

Ajateltiin, että ihmisen elämän yhteiskunnallisia ulottuvuuksia voitaisiin näin 
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tutkia perusteellisemmin yksilöiden ja ryhmien kokemusten, toimien ja 

ymmärrysten kautta. (Seamon & Lundberg 2017, 1–2.) Humanistisen maantieteen 

osa-alueita ja suuntauksia ovat esimerkiksi inhimilliseen käyttäytymiseen tilassa 

keskittyvä käyttäytymismaantiede sekä ihmisen havaintoja erilaajuisista 

ympäristöistä tarkasteleva perseptiomaantiede (Kaivola & Rikkinen 2003, 25). 

1970-luvulla humanistisen maantieteen tavoitteena oli tuoda nimenomaan 

ihmiset mukaan ihmismaantieteeseen. Kritiikkiä alkoi saada esimerkiksi peliteoriaa, 

kognitiivista kartoitusta ja todennäköisyysmalleja soveltava behavioraalisen 

maantieteen suuntaus sen vaillinnaisen ihmiskuvansa vuoksi. Aiemman 

spatiaalisen järjestyksen etsinnän sijaan alettiin tarkastella tilaa, paikkaa ja 

ympäristöä. 

Yksi keskeisimmistä teoreetikoista humanistisen maantieteen kentällä oli 

kiinalais-yhdysvaltalainen maantieteilijä Yi-Fu Tuan, joka määritteli 

ihmismaantieteellisen lähestymistavan ihmisen tilan, paikan ja luonnollisen 

maailman ymmärtämisestä ja kokemuksesta käsin. Vuonna 1974 Tuan julkaisi 

merkittävän teoksensa Space and Place. Humanistic Perspective. Se loi 

käsitteellisen viitekehyksen muulle tutkimukselle. Kirjan keskeinen termi on 

"kokemus". Se pyrkii vastaamaan kysymykseen, millainen on paikan ja tilan 

kokemuksellinen näkökulma. (Tuan 2001, 6–7.) 

Tuanin mukaan tila on paljon abstraktimpi ja laajempi käsite kuin paikka. Tila 

muuttuu paikaksi, kun opimme tuntemaan sen paremmin ja ymmärrämme sen 

arvon. ”Tila” ja ”paikka” vaativat toisiaan. Kokemus paikasta ja tilasta voi olla 

suora ja intiimi, aistien kautta välittyvä tai epäsuora ja käsitteellinen. (Tuan 1977, 

6.) Pohjoinen on Haakanan nuorelle koti ja menneisyyden ”inkarnaatio” eli tuottaa 

samalla jatkuvasti muistoja. Se herättää uniikkiudessaan myös ”omistajissaan” 

ylpeyttä, eläväthän he keskellä metsää, joka on yksi ihmisten universaali unelma 

ideaalista maailmasta. Myös se, että luonto toimii nuorille heidän kasvunsa 

heijastuspintana ja moraalisena omanatuntona, korostaa sen puhtautta ja villeyttä. 

(Vrt. Tuan 1974, 248.) Aistimellisuus eli näkö-, kuulo-, tunto-, maku- ja hajuaisti 

yhdistävät Haakanan nuoret ja ympäristön toisiinsa. Kuuleminen ja haistaminen 

ovat heille emotionaalisia eli tunneperäisiä aistimuksia ja tärkeimpinä tekijöinä 

luomassa heidän ympäristökokemustaan, sillä näiltä aistimuksilta ei ihminen 

tilaansa eläessään voi välttyä. Näkeminen on heille puolestaan intellektuaalista 

etäännyttämistä. (Vrt. Virtanen 2000, 33.) 

Kanadalainen maantieteilijä Edward Relph (1976) viittaa käsitteellä paikka 

muun muassa ihmisen juurtumiseen ja kotiutumisen tunteisiin, paikattomudella 

puolestaan juurettomuuteen ja ulkopuolisuuden tunteisiin. Relph sijoittaa paikat 
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ihmisen identiteetin ja turvallisuuden tunteen keskuksiksi. Amerikkalainen David 

Seamon on kehitellyt Relphin ajatuksia eteenpäin: hän liittää paikan käsitteeseen 

vakinaisuuden aspektin. Hän pyrkii lisäämään ymmärrystä paikkojen kokemisesta 

ja siihen sisältyvästä osallisuuden ja ulkopuolisuuden tunteesta. (Häkli 1999, 84.) 

Ihmistä tukevassa fyysisessä ympäristössä yksilöiden kehon rutiinit voivat juurtua 

samalla ihmissuhteiden vakiintumiseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi toisilleen 

tutun naapuruston suosima kahvila tai elinvoimainen kaupunkikatu. (Seamon 2015, 

42.) 

Paikka on usein myös osa jotakin suurempien paikkojen joukkoa, joilla on 

suhde keskenään. Esimerkiksi kodissa on pienempiä yksiköitä, erilaisia huoneita, 

jotka muodostavat isomman paikan, joka puolestaan on suhteessa sitä ympäröiviin 

paikkoihin, pihaan, naapureihin ja niin edelleen. (Seamon 2015, 42.) Haakanan 

teoksissa koti ja sitä ympäröivä luonto rinnastuvat toisiinsa ja jakautuvat molemmat 

pienempiin yksiköihin. Koti jakaantuu yksittäisiin huoneisiin ja luonto puolestaan 

erilaisiin luonnon paikkoihin, kuten jokeen, metsään, tunturiin ja suohon, sekä 

rakennettuihin paikkoihin, kuten laavuihin ja metsä- ja eräkämppiin. Yi-Fu Tuan 

(1977) kirjoittaa siitä, miten paikan ja tilan ideat riippuvat toisistaan määritelmän 

perusteella, väittäen, että jos ”ajattelemme tilaa niin, että se sallii liikkumisen, niin 

paikka on tauko” (s. 6). 

Humanistinen tutkimus alkoi 1980-luvulta lähtien saada kasvavaa kritiikkiä 

sen tutkimusmenetelmien suhteen. Esimerkiksi marxilaiset kriitikot huomauttivat, 

että humanistiset maantieteilijät eivät kiinnittäneet kovinkaan paljon huomiota 

taustalla oleviin taloudellisiin ja poliittisiin voimiin, jotka muokkaavat paikkoja ja 

ihmisten arkea. Humanistiset maantieteilijät puolustautuivat sillä, että heidän 

tulkintalähteensä ovat laaja-alaisia ja sisältävät paljon kenttätietoa. (Seamon & 

Lundberg 2017, 7–9.) Humanistista maantiedettä on kritisoitu myös todellisuuden 

romantisoinnista. Kriitikoiden mukaan se korostaa liikaa yksilötason analyysiä, 

ihmisen subjektiviteettia ja identiteettiä liittyen tilaan ja paikkaan erottaen siitä 

yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisuuden. Tämä on nähty ongelmallisena, sillä 

ihmisen identiteetti muuttuu paljonkin hänen elämänsä aikana ja hänen 

identiteettinsä rakentuu aina arjessa suhteessa toisiin ihmisiin. (Ks. esim. Ridanpää 

2017, 2.) 

Juha Ridanpään (2018, 69) mukaan maantiede ja kirjallisuus ovat 

erottamattomasti sidoksissa toisiinsa. Kirjallisuus on keskeinen paikkojen 

merkitysten tuottamisen ja välittämisen väline ja siten paikasta tai maisemasta 

kirjoitettu kirjallisuus saattaa nostaa paikan tai maiseman arvostusta. Kun paikasta 

tulee kirjallinen paikka, sen kulttuurinen arvostus samalla nousee. Kirjallisuus ja 
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kirjallisen perinteen vaaliminen ovat keskeisinä elementteinä muovaamassa 

paikoille annettuja arvoja ja merkityksiä. (Ridanpää 2011, 355.) Myös Tuan (1979, 

171) kirjoittaa, että kirjallisen taiteen tehtävänä on antaa näkyvyyttä niille paikoilla, 

jotka ovat syvästi merkityksellisiä tietyille yksilöille ja ryhmille mutta joilla 

kuitenkin itsessään on vähän näkyvyyttä. Kirjallisuus antaa kasvot näille intiimeille 

kokemuksille, joita muuten ei huomata. 

Kirjallisuudella on tärkeä merkitys puhua erilaisten miljöökuvausten kautta 

myös uhanalaisen luonnon ja häviävien luonnonvarojen puolesta. Carolyn 

Merchant kirjoittaa teoksessaan Reinventing Eden (2003, 246) siitä, miten uudet 

kertomukset ovat kuitenkin vain yksi kuvata maapallon ekologista kriisiä. Hänen 

mukaansa ekologinen taloustiede, luomutilat ja puutarhat, kestävä toimeentulo, 

vihreä politiikka, villit luonnonpaikat, ekologinen suunnittelu, inhimilliset 

kaupungit, yleensäkin luonnon kunnioitus ovat uusia tapoja saavuttaa kestävä 

suhde luontoon. Tämä on välttämätöntä, sillä luonnon ja ihmiskunnan kohtalot ovat 

syvästi toisiinsa kietoutuneita. 

Paikka voi kirjallisuudessa ilmetä mitä moninaisimmin: se voi perustua 

pelkästään mielikuvitukseen, siinä voi olla osittain jonkin todellisen paikan piirteitä 

tai se voi pyrkiä jäljittelemään sitä realistisesti. Paikka voi kytkeytyä 

aikalaiskuvauksissa reaalimaailman tapahtumiin, siinä voi olla mukana erilaisia 

symbolisia, metaforisia tai intertekstuaalisia viittauksia. Paikka voi tulla teoksessa 

esiin viitteellisesti tai sitä voidaan kuvata yksityiskohtaisesti. Näin ollen 

yksittäisessä teoksessa voi olla monia rinnakkaisia, sisäkkäisiä ja toisiinsa liittyviä 

paikkoja. 

Paikan merkitykset eivät kirjallisuudessa jää pelkästään fyysis-sijainnillisiksi, 

vaan ne saavat kertojan mielessä merkityksiä sen mukaan, miten 

tarkoituksenmukainen se on on henkilön toiminnan kannalta. Kirjallisuudessa, 

kuten reaalielämässäkin, paikkaan kohdistuu myös tiettyjä sosiaalis-kulttuuriselta 

pohjalta määrittyviä ennakko-oletuksia ja -odotuksia, jotka kertoja muodostaa 

omien aiempien paikkakokemustensa ja tietojensa perusteella. Paikka toimii 

esimerkiksi eräkirjallisuudessa tärkeänä viitekehyksenä ja tapahtumien näyttämönä, 

mutta saa kertomuksen myötä myös muita merkityksiä. Esimerkiksi kesäinen 

erämaajärvi herättää kertojassa henkilökohtaisia tunteita ja ajatuksia ja näin 

tarkastelukulma asettuu sensuaalis-emotionaaliseen perspektiiviin. (Ratavaara-

Peltomaa 2013, 98–100.) Myös Haakanan kerronnassa on tyypillistä se, että 

minäkertoja ei varsinaisesti kuvaa tuntemuksiaan tarkasti, vaan tuo ne esille 

esteettisesti maisemakuvauksen ja tapahtumien kuvauksen kautta. Paikka koetaan, 

tulkitaan ja tunnetaan päähenkilöiden aistien kautta. 
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Haakana, kuten myös muut aineistoni nuortenkirjailijat, toisintaa teoksissaan 

luonnon hoitavaa vaikutusta. Luonnon hyvistä terveysvaikutuksista on paljon 

tutkittua tietoa. Tuoreimpia niistä on Varpu Wiensin (2018) väitöskirja, jossa hän 

tarkastelee sitä, miten lappilainen tyttö kokee luonnon. Tutkimuksessa on ollut 

mukana 154 tyttöä. Tutkimuksen mukaan luonnossa tehdyt havainnot menevät 

suoraa tiedostamatta ihmisen aivojen sisimpiin alueisiin, ja mitä monipuolisempi 

ja koskemattomampi luonto on, sitä tehokkaampi on sen elvyttävä vaikutus. Nuoret 

kokivat luonnossa levollisuutta ja rauhallisuutta, jota edesauttoi kokemus siitä, että 

luonto kohtelee kaikkia samanarvoisesti. Luonnolla ja eläimillä oli vaikutusta 

heidän psyykkiseen, kognitiiviseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiinsa sen 

sallivuuden, läsnäolon ja arjesta irtaantumisen kautta. (Wiens 2018, 76.) 

Myös aineistoni nuortenkirjoissa päähenkilöt hakeutuvat mielellään erilaisiin 

luonnon paikkoihin. Kaupunkimiljöössä he etsiytyvät kodin lähellä oleviin 

puistoihin, metsiin tai vesistöjen läheisyyteen. Haakanan nuorille luonto avutuu 

kotiovelta, se on heille luontaisetu, mutta vaatii samalla osaltaan myös 

mukautumista ja sopeutumista esimerkiksi vuodenaikojen vaihteluihin, joihin jo 

itsessään liittyy paljon hyvinvointia estäviä ja edistäviä tekijöitä (vrt. Wiens 2018, 

89). Myös erämaahan liittyvät merkitykset ovat kaksijakoiset. Vanhoissa saduissa 

ja kansantarinoissa erämaa mielletään pahan tyyssijaksi, rituaalien ja noitien 

kokoontumispaikaksi. Uskonnollisessa merkityksessä erämaa tarkoitti puolestaan 

kadonneen sielun vaeltamista nykymaailmassa, vastakohtana tulevaisuuden 

elämälle taivaassa. Toisaalta erämaa on mielletty aina myös sivilisaation 

vastakohdaksi. (Merchant 2003, 68–69.) Haakanan kuvaamassa 1980-luvun 

pohjoisessa erämaa on lähinnä juuri tätä: se on nuorille hyvinvointia lisäävä, 

voimauttava paikka. 

Kirjallisuudentutkija Sierra Holmes (2014, 88) kirjoittaa artikkelissaan 

“Finding Their Place: Location and Identity in Young Adult Fiction”, että paikalla 

on erittäin suuri merkitys nuortenkirjojen päähenkilöiden identiteetin kehityksessä, 

teoksen tarinassa ja sen muissa henkilökuvissa. Teosten tarinoissa olevat paikat ja 

niihin liittyvät tarinat auttavat nuoria lukijoita päättämään, mihin suuntaan he 

haluavat elämässään lähteä ja saavuttamaan päämääränsä. Holmes on tutkinut 

artikkelissaan päähenkilöiden suhdetta paikkaan neljän nuortenkirjan kautta. 

Vaikka teokset sijoittuvat Amerikkaan, on niissä mielenkiintoisella tavalla tuotu 

esiin se, miten tiiviisti paikka on sidoksissa nuoren päähenkilön kasvuun ja 

identiteetin kehitykseen. Paikka voi joko hidastaa tai edesauttaa sitä. Nuori saattaa 

elää myös ympäristössä, jossa hän kokee itsensä syrjäytyneeksi, hän voi kohdata 

rasismia ja erilaisia stereotypioita, jotka estävät häntä tulemasta osaksi ulkopuolista 
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maailmaa. Tällaisissa tapauksissa nuori selviää yleensä uusien, itsetuntoa 

vahvistavien, positiivisten ihmissuhteiden kautta. (Holmes 2014, 88.) Myös 

kotipaikan pysyvyydellä on tärkeä merkitys päähenkilöiden identiteetin kehityksen 

kannalta. Asettuminen vihdoin yhdelle ja samalla kotipaikkakunnalle useiden 

muuttojen jälkeen voi antaa heille uudenlaisen mahdollisuuden oman identiteetin 

löytämiseen. Nuori saattaa myös oivaltaa, että ihminen voi kuulua samanaikaisesti 

kahteen paikkaan, hänellä voi olla esimerkiksi kaksi kotimaata. Myös Haakanan 

nuorille pohjoisella on tärkeä merkitys heidän identiteettinsä kehityksen kannalta. 

Muualla he tuntevat olevansa ikään kuin eksyksissä ja vähempiarvoisia; he ikään 

kuin kadottavat itsensä. Ruman tytön rakkaudessa tyttö löytää puolestaan oman 

paikkansa elämässään silloin, kun rohkenee lähteä etsimään pysyvää asuinpaikkaan 

itselleen toisaalta. Hänkin on kuitenkin aiemmin, rakkauden kohteen löydettyään, 

saanut tuntea pohjoisen kodikseen. 

2.6 Topofilia ja topofobia 

Humanistisissa ja fenomenologisissa käsityksissä ihmisten ja paikan käsitteet on 

yleisesti ymmärretty staattisina ja stabiileina. Paikat ovat paikallaan sijaintinsa 

suhteen, mutta niiden oletetaan olevan myös muuttumattomia, säilytettyjä ja 

pysyviä. Ne voivat kasvaa tai pienentyä, mutta silti ne pysyvät samana. (Anderson 

& Erskine, 2012.) Ihmiset juurtuvat paikkoihin jokapäiväisten toimiensa ja 

käytäntöjensä kautta. Koska paikat ovat pysyviä aineellisessa ja kulttuurisessa 

muodossaan, paikan ja siellä elävien ihmisten välille muodostuu vahva side. Tuanin 

mukaan “topofilian” perusta on ihmisen vakauden tarve: hän tarvitsee paikan, jossa 

aika tuntuu pysähtyvän, paikan, johon voi palata, paikan, jonka kokonaisuus ja 

eheys vahvistavat minuutta. Koko itsetuntemuksemme riippuu paikkojen 

vakaudesta. Jos tähän tulee särö, kotiympäristö esimerkiksi muuttuu hyvin 

radikaalisti, tulee ihmiselle tunne siitä, että osa hänen persoonallisuudestaan häviää. 

(Tuan 2004, 45, 47–48.) 

Topofilialle vastakkaista negatiivista tunnetta, joka syntyy puolestaan oudossa 

tai epämiellyttävässä paikassa, kutsutaan “topofobiaksi”. Tietyssä paikassa elävä 

yhteisö pyrkii yleensä säilyttämään yhtenäisyytensä varmistamalla paikan 

pysyvyyden. Se pyrkii estämään paikkaa kohtaavien muutosten uhan, 

aiheuttavathan henkilöiden ja ryhmien paikkojen muutokset yleensä topofiliaa: 

ahdistusta, surua ja tappion tunnetta. Näitä tunteita on tutkittu viime vuosina paljon 

esimerkiksi ympäristöpsykologiassa ja maantieteessä. (Anderson & Erskine 2012.) 
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Teoksessaan Topophilia (1974, 245) Tuan kuvailee ympäristötieteellisen 

näkökulmansa kysymyksiä mainitun avainkäsitteen kannalta. Kaikilla ihmisillä on 

yhteisiä asenteita ympäristöä kohtaan, mutta jokaisella on vielä yksilöllinen tapa 

hahmottaa sitä. Topofiliallakin on monenlaisia muotoja eli se, mitä ja kuinka 

voimakkaita positiivisia tunteita paikka herättää, vaihtelee senhetkisten 

emootioiden mukaan. Yhteistä topofilialle on kuitenkin se, että se tuottaa ihmiselle 

visuaalista nautintoa ja fyysinen kontakti paikkaan synnyttää ilon tunteita. 

Topofilinen paikka on ihmiselle menneisyyden ”inkarnaatio” eli se tuottaa muistoja. 

Se herättää aina ”omistajassaan” myös ylpeyttä. 

Tuanin mukaan (1974, 245–248) kaupunki edustaa järjestystä ja vapautta, 

mutta samalla myös paikattomuutta, luonnollisten hyveiden korruptiota ja sortoa. 

Inhimillisesti suunniteltu, rakennettu ympäristö selventää ihmisten sosiaalisia 

rooleja ja suhteita: ihmiset tietävät paremmin, keitä he ovat ja miten heidän pitäisi 

käyttäytyä (Tuan 1977, 111). Vaikka suuri osa ihmisistä asuu suurissa 

metropoleissa, he etsivät Tuanin mukaan (1977, 147) aina ideaalia ympäristöä. Se 

vaihtelee kulttuureittain, mutta sillä on kaksi yhteistä tekijää: ihmiset 

kaipaavat ”viattomuuden puutarhaa” ja kosmosta. Ihmisten unelmia ideaalista 

maailmasta ovat tietynlaiset luonnonympäristöt, metsät, merenrannat, laaksot ja 

saaret. Luonnon tilat, joissa näkyy ihmisen kädenjälki, kuten puutarhat ja viljellyt 

maatilat, edustavat Tuanin mukaan idylliä mutta samalla melankoliaa, villi luonto 

puolestaan kaaosta mutta myös puhtautta. Aistiärsykkeet ovat luonnossa hyvin 

voimakkaita ja ristiriitaisia, minkä takia ne vaikuttavat suoraa inhimilliseen 

mieleen ja tunteisiin. Tuanin mukaan arkkitehtuuri luo ihmisille konkreettista 

maailmaa, jonka avulla he pystyvät hahmottamaan sisä- ja ulkotilojen eron. 

Tuanin käsitteitä ja ajatuksia on myöhemmin myös kritisoitu ja kehitetty 

edelleen. Esimerkiksi ympäristötutkijat Thomas Beery, K. Ingemar Jönsson ja 

Johan Elmberg, jotka ovat pohtineet artikkelissaan “From Environmental 

Connectedness to Sustainable Futures: Topophilia and Human Affiliation with 

Nature” (2015) topofiliaa ja ihmisen luontoyhteyttä, tarkastelevat Tuanin luomaa 

topofilian käsitettä uudelleen evoluution ja viime vuosikymmenien 

ympäristömuutosten valossa. Tuanin lisäksi toinen merkittävä humanistisen 

maantieteen edustaja Edward Relph on teoksessaan Place and Placelessness (1986) 

kuvannut ihmisen paikkakokemusta paikkaan kuulumisen ja ei-kuulumisen 

tunteena. Relphin mukaan paikan kokemusta voidaan pohtia eksistentiaalisena 

olemassaolon tunteena, elävänä tilanteena, jossa paikan kokee ilman tietoisuutta ja 

joka kuitenkin saa kognitiivisen, aistinvaraisen ja affektiivisen merkityksensä, 

yleensä huomaamatta. Jos paikka sitten muuttuu, esimerkiksi myrsky tuhoaa kodin 
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ja naapuruston, tulee ihmiselle paikattomuuden tunne. Relph kuvaa sitä paikan 

pirstoutumiseksi ja häviämiseksi, joka vaikuttaa olennaisesti ihmisen identiteettiin 

ja sen uudelleenmuodostamiseen. 

Relph esittää, että ihmiskokemuksessa olennaista on eksistentiaalinen jännite 

paikkaan kuulumisen ja ulkopuolisuuden tunteen välillä. Hänen mukaansa 

paikkakokemuksen eksistentiaalinen ydin on ”sisäpuolisuus” (insideness), jolloin 

henkilö tai ryhmä tuntee kuuluvansa paikkaan. Tämä muistuttaa Tuanin topofilian 

käsitettä. Mitä mukavammaksi ja turvallisemmaksi ihminen paikan kokee, sitä 

voimakkaampi on hänen sisäpuolisuutensa, identiteetin kiinnittyminen tähän 

paikkaan. Paikkaan kuulumisen tunteeseen liittyy hiljaisia ja huomaamattomia 

merkityksiä, jotka ihminen ymmärtää tavallisesti vasta sitten, kun paikka jollain 

merkittävällä tavalla muuttuu. (Relph 1986, 55, 141.) Paikkaan kuulumisen tunteen 

vastakohta on Tuanin topofobian käsitettä muistuttava ”ulkopuolisuus” 

(outsideness), joka merkitsee paikkaan kuulumattomuuden tunnetta. Paikka tuntuu 

epämiellyttävältä ja vieraalta. Tällaista outouden tunnetta voivat tuntea esimerkiksi 

uudet tulokkaat heille ennestään tuntemattomassa paikassa. Tällainen tunne voi 

syntyä myös silloin, kun ihminen, joka on ollut kauan poissa syntymäpaikastaan, 

huomaa sinne palatessaan sen muuttuneen täysin erilaiseksi. (Relph 1986, 49–55.) 

Tätä prosessia myös nuortenkirjailijat kuvaavat teoksissaan: nuoret tuntevat kotona 

itsensä ulkopuolisiksi, he eivät ikään kuin kuulu sinne enää. He liikkuvat tietyn ajan 

tietoisesti kodin ulkopuolella irrottautuen sen vaikutuspiiristä uusien 

ihmissuhteidensa ja kokemustensa kautta. 

Relphin mukaan sama fyysinen paikka voi siis eri aikoina antaa erilaisia 

paikkakokemuksia samalle henkilölle tai ryhmälle. Tällainen tilanne voi syntyä 

esimerkiksi silloin, kun puolison kuoleman jälkeen kotitalo ei enää tunnu kodilta. 

Kotipaikka voi muodostua myös ahdistavaksi silloin, kun ihminen kokee 

esimerkiksi pienen maalaisyhteisön tai pikkukaupungin sosiaalisen kontrollin niin 

voimakkaaksi, ettei voi tuntea paikkaa omakseen. Tällöin hän voi kaivata 

sivullisuuden sallimaa vapauden tunnetta. (Tani 1995, 25.) 

Topofilian ja -fobian käsitteet sopivat tutkimukseeni hyvin, sillä nuorten 

päähenkilöiden elämässä erilaisten paikkojen ja tilojen merkitykset vaihtelevat 

radikaalisti heidän kasvunsa myötä. Topofilian ja -fobian aktualisoituminen 

vaihtelee teoksissa sen mukaan, missä ja kenen kanssa päähenkilö milloinkin on. 

Keskeinen nuoren identiteetin kehitystä määrittävä ja eteenpäin sysäävä paikka on 

päähenkilön koti. Tuanin mukaan lapsen perusturva luodaan kotona tiiviissä 

yhteydessä vanhempiin tai muihin heistä huolehtiviin aikuisiin sekä mahdollisesti 

sisaruksiin. Koti on jo itsessään hyvin vahvasti tunnelatautunut käsite. 
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Myönteisessä mielessä kodissa voi tuntea itsensä hyväksytyksi ja turvalliseksi, 

siellä voi olla oma itsensä, saada ravintoa, toipua sairauksista, levätä ulkopuolisten 

asioiden aiheuttamista rasituksista ja kerätä voimia. (Tuan 2011, 140, 144.) 

Nuortenkirjailijat kuvaavat teoksissaan Tuanin teoretisoimia teemoja ja aiheita. 

Yksi niistä on nuoren lapsuuskotiin liittyvä vanhempien määräysvalta. Kotiin 

liittyvä nostalgia lapsuuden turvapaikkana synnyttää nuoressa ristiriidan, johon he 

alkavat hakea ratkaisua. Tasapainottelu omien sisäisten impulssien ja ulkopuolisen, 

lähinnä vanhempien vallankäytön kanssa näkyy nuoressa sisäisenä levottomuutena 

(vrt. Trites 2000, x) ja haluna saavuttaa riippumattomuus äidistä ja isästä (vrt. Trites 

1997, 103). Päähenkilöiden sisäiset ristiriidat heijastuvat vanhempiin ja kotiin 

topofobiana eli kielteisinä tunteina, kuten vihana, pelkona ja syyllisyytenä. He 

haluavat laajentaa kokemuspiiriään kodista sitä ympäröiviin erilaisiin paikkoihin ja 

tiloihin, joissa he voisivat toimia itsenäisesti, ilman vanhempien kontrollia (vrt. 

Tuan 2011, 6). Haakanan teoksissa tämä paikka on yleensä luonto, joka ympäröi 

päähenkilöitä kaikkialla. Luonnon antamat aistiärsykkeet ovat tarpeeksi 

voimakkaita ja ristiriitaisia (vrt. Tuan 1977, 174): niiden avulla nuorten on pakko 

jäsentää omaa paikkaansa maailmassa uudelleen. Tähän liittyvät uudenlaiset 

suhteet vanhempiin sekä heitä korvaaviin, läheisiin ihmissuhteisiin. Jaan 

tutkimuksessani Haakanan teosten paikat karkeasti kahteen ryhmään: 

sisämiljööseen eli rakennettuihin, arkkitehtuurisiin paikkoihin ja ulkomiljööseen 

eli ei-rakennettuihin, luonnon paikkoihin. 

2.7 Identiteetin kysymyksiä 

Identiteetin käsite on hyvin moniulotteinen. Itse identiteetti-sana tulee latinan 

sanasta ’idem’ eli ’sama’. Kulttuurintutkija Johan Fornäs (1998, 277) tiivistää 

identiteetin merkitsevän subjektina olemiseen keskeisesti liittyvää jonkinasteista 

pysyvyyttä ja jatkuvuutta. Fornäs erottaa toisistaan yksilöllisen ja kollektiivisen, 

sisäisen ja ulkoisen, subjektiivisen ja objektiivisen sekä psyykkisen ja sosiaalisen 

identiteetin ja toteaa, että käsitteiden keskinäiset suhteet ovat erittäin 

monimutkaisia. Fornäs (1998, 268) toteaa samaan käsiteperheeseen liittyen myös, 

että subjekti ja subjektiviteetti ovat määrittelyn kannalta äärimmäisen 

monimutkaisia termejä. Subjekti käsitetään yleisimmin ajattelevaksi ja toimivaksi 

minäksi, ja subjektiivisuus puolestaan tämän itsellisen minän ainutkertaiseksi 

näkökulmaksi. 

Mikko Saastamoisen mukaan (2006, 172) sosiaalinen identiteetti merkitsee 

esimerkiksi johdonmukaisuutta erilaisissa sosiaalisissa rooleissa toimittaessa. 
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Identiteetti siis tarkoittaa tapoja, joilla ihmiset ymmärtävät ja määrittelevät itsensä 

suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä kulttuuriinsa. 

Taina Kaivola ja Hannele Rikkinen toteavat teoksessaan Nuoret 

ympäristöissään. Lasten ja nuorten kokemusmaailma ja ympäristömielikuvat (2003, 

136), että 1990-luvun lopun vuosikymmeninä identiteetti-käsitteestä tuli 

jonkinlainen muotisana. Käsite on edelleen julkisuudessa paljon esillä ja siihen 

liitetään milloin kansallisia, milloin etnisiä, kulttuurisia tai ikään, sukupuoleen ja 

yhteiskuntaluokkaan liittyviä kysymyksiä. Laura-Kristiina Moilanen ja Susanna 

Sulkunen kritisoivat (2006, 8) puolestaan Aika ja identiteetti -teoksensa alussa 

julkista keskustelua, jossa identiteetti esitetään edelleen usein staattisena, “yksilön 

tai kansan olemukseen luonnostaan ja myötäsyntyisenä kuuluvana ominaisuutena”. 

He ovat samaa mieltä Fornäsin kanssa siitä, että identiteettiä ei tule käsittää liian 

rajatusti (Fornäs 1998, 268; Moilanen & Sulkunen 2006, 8). Moilanen ja Sulkunen 

viittaavat teoksessaan akateemisen tutkimuksen konstruktivistiseen näkökulmaan, 

jonka mukaan identiteetti on sosiaalisesti rakennettu, kaiken aikaa liikkeessä oleva 

konstruktio, joka määrittyy suhteessa toisiin. Peruskysymys on se, tarkastellaanko 

itseä puhtaasti autonomisena vai kulttuurista päin. Varsinkin nykyisenä 

postmodernin kautena, talouden ja kulttuurin, etenkin viihteen, globalisoitumisen 

vaikutuksesta, yksilölle on tarjolla mitä moninaisimpia samaistumismalleja. Elämä 

voidaan nähdä loputtomien mahdollisuuksien tilana, mutta samalla sen 

kääntöpuolena ovat vaihtoehtojen ja vapauden aiheuttama ahdistus sekä 

irrallisuuden ja turvattomuuden tunteet. Vaikka ajassamme korostetaan 

yksilöllisyyttä, ihmisillä on edelleen luontainen tarve ja halu kuulua ryhmään ja 

olla osa yhteisöä. Monimutkaistuvan ja pirstaloituvan maailman ja valtavan 

informaatiotulvan vyöryn keskellä ihmiset etsivät kiintopisteitä ja turvaa tuttuina 

pitämistään pysyvistä asioista, kuten esimerkiksi menneisyydestään ja omista 

sukujuuristaan. (Moilanen & Sulkunen 9–10, 27–28.) Näin ollen myös ihmisen 

identiteetti määräytyy edelleenkin hänen omista kokemuksistaan, paikasta ja 

kulttuurista käsin. Paikallisuuden merkitys voi jopa korostua globalisaation myötä. 

(Kaivola & Rikkinen 2003, 141.) 

Psykologian tutkija Risto Vuorisen (1997, 5) mukaan identiteettiin liittyy 

olennaisesti myös minän käsite. Minään kuuluvien psyykkisten toimintojen 

tunnusmerkkinä on se, että ihminen kokee nämä toiminnot omikseen, itse 

tuotetuiksi. Vuorisen mukaan “ihmisellä on välitön kosketus omaan minuuteensa 

eli niihin tunteisiin ja ajatuksiin, joita hän liittää itseensä arkielämän eri tilanteissa. 

Epäsuorasti meillä on kosketus myös minuuttamme ylläpitävään aktiiviseen 

minään.” (Vuorinen 1997, 11.) Nuori kohtaa 10–22 vuoden iässä erilaisia, toisiinsa 
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sidoksissa olevia kehitystehtäviä. Koska tämä on olennaista taustaa nimenomaan 

nuortenkirjallisuutta ajatellen, kerron lyhyesti, mitä ne Vuorisen mukaan ovat. 

(Vuorinen 1997, 201–202.) 

Nuoruusikä käynnistyy voimakkaimmin silloin, kun nuoren puberteetin 

fyysiset muutokset tulevat näkyviin. Nuoren ruumis ja kehominuus poikkeavat nyt 

toisistaan enemmän kuin koskaan muulloin ja nuori voi olla hämillään ja hyvin 

epävarma itsestään, vaikka saattaisi ulkoisesti käyttäytyä hyvin itsetietoisesti. 

Nuoret ottavat oman seksuaalisuutensa hyvin eri tavoin vastaan. (Vuorinen 1997, 

203.) 

Vuorinen (1997, 203) kuvailee joidenkin nuorten olevan ”pikakiitäjiä”, jotka 

haluavat kokea ja kokeilla varhain kaiken mahdollisen. Tämä saattaa kuitenkin 

myöhemmin vaikeuttaa nuoren myöhempiä parisuhteita ja vanhemmuutta. “Nuori 

voi siis tietämättään aiheuttaa psyykkisillä ratkaisuillaan itselleen vahinkoa eli 

kehittyä suuntaan, joka saa hänet myöhemmin kaipaamaan toisenlaista elämää”, 

Vuorinen toteaa. (1997, 205.) 

Nuortenkirjailijat, erityisesti juuri tutkimani ongelmarealistiset 

nuortenkirjailijat, kuvaavat teoksissaan näitä tilanteita sekä niitä ratkaisuja, joihin 

nuoret päätyvät ja joihin heidän on, tavalla tai toisella, vain sopeuduttava. 

Esimerkkeinä voisi tässä yhteydessä mainita teiniraskautta kuvaavat Sinikka 

Laineen Oharin sekä Haakanan Ykköstytön. Teosten päähenkilöt, Outi ja Anitra 

haluavat kokea kaiken ja nopeasti. Vauhdikkaan ja estottoman toiminnan 

seurauksena he tulevat raskaaksi ja joutuvat kantamaan tilanteesta vastuun yksin. 

Nämä ongelmat johtuvat osittain siitä, että vanhemmat eivät mielellään puhu 

nuorten kanssa seksistä, onhan fyysistä tai emotionaalista tapahtumaa äärimmäisen 

vaikeaa kuvata paljastamatta siihen liittyviä henkilökohtaisia kokemuksia. 

Opettajat ja vanhemmat eivät voi kuvailla seksiä ja seksikkyyttä paljastamatta 

samalla jotain omista tunteistaan ja mieltymyksistään. Nuoret puolestaan eivät voi 

kysyä seksiin liittyvistä asioista vanhemmiltaan paljastamatta heille omia 

kiinnostuksen kohteitaan, eivätkä he yleensä halua äidin ja isän tietävän niistä. 

(Kokkola 2003, 13.) 

Turvallisinta nuoren kannalta on Vuorisen mukaan (1997, 203–204) ”se 

tavallinen tarina”, jossa nuori juttelee ystäviensä kanssa seksiin liittyvistä asioista 

ja kykenee harkittuihin kokeiluihin. Nuori tarvitseekin paljon ikätovereitaan 

irtautuessaan vanhempien maagisesta vaikutuspiiristä. Seksuaalisuus voi myös 

ahdistaa nuorta tai tuoda mukanaan narsistisia ja neuroottisiakin oireita, minkä 

seurauksena nuori usein vetäytyy kuoreensa ja alkaa vasta ikätovereitaan 

myöhemmin tehdä omia kokeilujaan seksuaalisuuden alueella. Identiteetti-
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käsitteen käytössä korostuvat ne minän alueet, jotka liittyvät sosiaalisiin rooleihin 

ja statuksiin, ja identiteetin sosiaaliset sisällöt sitovat yksilöä ulkoiseen 

ympäristöön. Ammattiin valmistuminen, työpaikan ja parisuhteen löytäminen ja 

asevelvollisuus asettavat nuorelle paljon uudenlaisia odotuksia ja paineita, jotka 

saattavat olla hänelle ylivoimaisia: ne voivat estyä viivästyneen kehityksen, 

ulkoisen trauman tai esimerkiksi väärille raiteille joutumisen vuoksi. (Vuorinen 

1997, 208–209, 211.) 

Haakanan nuorille identiteetti merkitsee tietoisuutta, tuntemuksia ja kokemusta 

omasta yksilöllisyydestä ja jatkuvuudesta (vrt. Ruopsa 2016, 47–48). Samalla 

nousee esiin se, että alueellisella, paikkaan liittyvällä identiteetillä on oma vahva 

roolinsa Haakanan nuorten identiteetin kehityksessä. He tuottavat erilaisia 

alueellisia representaatiota, jotka perustuvat heidän tulkintoihinsa, kokemuksiinsa 

ja erilaisiin motiiveihinsa. Heidän tunteensa elämänhallinnasta on kuitenkin 

vahvasti sidoksissa asuinpaikkaan. He pyrkivät torjumaan itselleen vierasta 

kaupunkimiljöötä ja siihen liittyviä vaikutteita suojatakseen vielä epävarmaa ja 

vasta muodostumassa olevaa identiteettiään. Heidän “topofiliansa” perustuu siihen 

vakauteen ja pysyvyyden tunteeseen, jota he voivat pohjoisen luonnossa kokea. 

Topofilian muodot ja voimakkuusasteet vaihtelevat tilannekohtaisesti luonnossakin 

päähenkilöiden emootioiden ja tilanteiden mukaan, mutta yleensä aina fyysinen 

kontakti, erityisesti ennestään tuttuun luonnon paikkaan, synnyttää heissä 

voimakkaita ilon ja ylpeyden tunteita. 

Toisaalta luontoympäristössä ärsykkeet ovat usein myös hyvin voimakkaita ja 

ristiriitaisia, ja ne vaikuttavat suoraa inhimilliseen mieleen ja tunteisiin. Ne ovat 

joskus kaoottisessa elämänvaiheessa olevalle päähenkilölle todella rankkoja, mikä 

ilmenee esimerkiksi yhtäkkisenä eksyksissä olon tai häpeän tunteena. Tämän 

vuoksi kotikylän rakennettu ympäristö, sisämiljöö myös rauhoittaa: se selventää 

nuorten sosiaalisia rooleja ja suhteita. Sisämiljöössä nuoret tietävät paremmin, 

miten heidän pitäisi käyttäytyä (vrt. Tuan 1977, 111), sillä siellä vallitsevat tutut 

aikuisten luomat normit. Arkkitehtuurin luoman konkreettisen ja selkeän maailman 

avulla nuoret pystyvät hahmottamaan paremmin myös sisä- ja ulkotilojen eron 

(Tuan 1977, 147) ja ymmärtämään, että ulkomiljöön tarjoamat uudet, jännittävät ja 

usein myös hieman pelottavat kokemukset ja tunteet ovat heidän kasvulleen ja 

identiteetin kehitykselle välttämättömiä. 

Haakanan nuorille pohjoinen on hyvin kaksijakoinen. Kaiken vieraan, 

ulkopuolisen torjunta on heille eräänlainen defenssi (vrt. Tuan 2004, 45, 47–48). 

Sen vuoksi jo esimerkiksi tilapäinen käynti kaupungissa saattaa synnyttää heissä 

paikattomuuden tunteen ja halun palata takaisin kotiin. He mieltävät kaupungin 
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tietyllä tavalla maalaisia puoleensa houkuttelevana, paheellisena paikkana, 

jollaisena on perinteisesti kuvattu. Haakanan nuorten vastakkainen maaseutu–

kaupunki-suhde toisintaa heidän pohjoinen–etelä-suhdettaan. Kaupunkilaisen 

silmin on maaseutu usein näyttäytynyt kaupungin toiseutena, samalla tavoin kuin 

etelässä asuvan silmin pohjoinen etelän toiseutena. (Vrt. Joutsivuo & Kekäläinen 

2005, 9–10.) Tähän on liittynyt ajatus siitä, että ihmisen täydellistämä kaupunki on 

luomistyön loppuun saattamista ja maaseutu puolestaan villi tila, jota täytyi 

muokata (Joutsivuo & Kekäläinen 2005, 14–15). 

Tutkimissani nuortenkirjoissa luonto on aina, myös kaupunkiympäristössä 

asuville nuorille päähenkilöille, tärkeä topofiliaa eli mielihyvää tuottava paikka, 

jolla on tärkeä merkitys viihtymisen, virkistäytymisen, rauhallisuuden ja elämän 

jatkuvuuden kannalta. Tuanin mukaan (1977, 147) tämä luonnonkaipuu liittyy 

ihmisen perustarpeeseen: ihmiset etsivät aina ideaalia ympäristöä, ”viattomuuden 

puutarhaa” ja kosmosta. He kaipaavat luonnonympäristöön, metsään, 

merenrannoille, laaksoihin ja saarille, paikkoihin, joissa aistiärsykkeet ovat 

tarpeeksi voimakkaita ja ristiriitaisia. 

Nuortenkirjailijana Haakana korostaa – sosiaalisten vaikutusten ja 

paikkakiinnikkeiden ohella – identiteetin psykologista, kehitykseen liittyvää puolta. 

Haakana toisintaa teoksissaan myös luonnon hoitavaa vaikutusta ja 

maaseutuelämän paremmuutta, mutta tähdentää samalla myös tämän vastapuolta, 

kehitysalueen nuorten vaikeuksia kaupunkilaislasten elämään verrattuna (vrt. 

Lehtonen 1983, 78). Hänen kuvaamassa 1980-luvun yhteiskunnassa erämaa on 

nuorille hyvinvointia lisäävä, voimauttava paikka, mutta sitä voi olla myös 

kaupunki silloin, kun pienen kyläyhteisön normit ja raamit tuntuvat nuoresta liian 

ahtailta. 

Haakanan nuorten elämässä vallitsee jatkuva eksistentiaalinen jännite 

paikkaan kuulumisen ja ulkopuolisuuden tunteen välillä. Heidän identiteettinsä 

muodostumisen eksistentiaalinen ydin on ”sisäpuolisuus” (insideness), kotipaikan 

synnyttämä topofilia. Ympäristössä olevia hiljaisia ja huomaamattomia 

merkityksiä he oppivat huomaamaan ja ymmärtämään pikkuhiljaa, samanaikaisesti 

sisäisten muutoksiensa kanssa. (Vrt. Relph 1986, 55, 141.) Erityisen selkeästi tämä 

tulee esiin Ruman tytön rakkaudessa, jossa tyttö näkee ikään kuin ympäristönsä 

uudella tavalla kohdattuaan ensirakkautensa. Hän kokee kuitenkin kotinsa ja pienen 

maalaisyhteisön sosiaalisen kontrollin niin voimakkaaksi, ettei tunne paikkaa 

omakseen. Hän alkaa kaivata vapautta ja päättää muuttaa etelään (vrt. Tani 1995, 

25). Tämän myötä hänen identiteettinsä vahvistuu (vrt. Fornäs 1998, 277) ja hän 

on valmis ottamaan vastuun elämästään etelässä, kaupunkiympäristössä. 
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3 Artikkeleiden esittely ja artikkelikohtaiset 
tulokset 

I Pohjoinen voimaannuttavana paikkana. Nuorten tila- ja 

paikkakokemukset Anna-Liisa Haakanan teoksissa Ykä yksinäinen ja 
Kehnompi Kettunen”  

Artikkelissani tarkastelen Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoja Ykä yksinäinen 

(1980) ja Kehnompi Kettunen (1986) siltä kannalta, miten niiden päähenkilöt, 

pienessä pohjoisessa kyläyhteisössä elävät nuoret, käyttävät tilaa. Millä tavoin 

pohjoiset tilat tukevat ja kenties estävät nuoren identiteetin muodostumista? 

Teosten sijoittuminen 1980-luvulle avaa myös mahdollisuuden tarkastella 

pikkuhiljaa leviävän valtakunnallisen nuorisokulttuurin vaikutusta pienen 

syrjäkylällä elävän nuoren elämään. Artikkelissani tutkin, millaisia 

mahdollisuuksia nuori voi löytää ympäristön tarjoamista heikoista edellytyksistä 

huolimatta. 

Kertomuksen tilat ja paikat valikoituvat sen mukaan, mikä päähenkilöiden 

identiteetin kehittymisen kannalta on juuri kyseisellä hetkellä tärkeintä ja 

tarpeellisinta. Poikien tasapainottelu voiman ja vallan hallinnan suhteen tapahtuu 

henkisenä, sisäisenä mittelönä vanhempien ja muiden heidän elämäänsä 

vaikuttavien aikuisten kanssa. Heidän identiteettinsä on eräänlaisessa välitilassa: 

he eivät ole enää lapsia, mutta eivät vielä myöskään kykeneväisiä ottamaan 

aikuisuuden vastuullista roolia itselleen. Nuorisotilat ja muut vastaavanlaiset paikat, 

joissa nuoret normaalisti tapaavat toisiaan, korvautuvat Haakanan teoksissa 

luonnon paikoilla, joissa pojat opettelevat hallitsemaan sisäisiä impulssejaan. 

Kaukana vanhemmista ja muista vallan ja voiman tasapainoa horjuttavista 

aikuisista he oppivat, monien erehdysten ja onnistumisten kautta, hahmottamaan 

vähitellen omat rajansa. (Vrt. Trites 2000, x.) Topofilia näkyy lähinnä poikien 

nostalgisissa lapsuusmuistoissa, joissa he ovat saaneet vanhemmiltaan opastusta, 

hoivaa ja rakkautta erilaisissa luonnon tiloissa. Uudenlainen, ennestään tutun 

paikan hahmottaminen yksikseen tai jonkun uuden, läheisen ystävän kanssa 

herättää heissä usein myös topofobiaa, identiteetin hapuilusta syntyvää 

eksistentiaalista ahdistusta. Vaikka oma kotipaikkakunta herättää Ykässä ja 

Jukkiksessa toisinaan myös negatiivisia tunteita, jää topofilia kuitenkin aina niitä 

vahvemmaksi tunteeksi: pojat eivät halua muuttaa muualle. 
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II “Luulis, että täällä assuu vain onni, rauha ja rakkaus”. Tyttöjen tilat ja 

paikat Anna-Liisa Haakanan nuortenromaaneissa Kukka kumminkin ja 

Ykköstyttö 

Artikkelissani tarkastelen, millaisia ovat tyttöjen tila- ja paikkakokemukset 

Haakanan teoksissa Ykköstyttö (1981) ja Kukka kumminkin (1983). Vertailen niitä 

myös Ykä yksinäisen ja Kehnompi Kettunen -teoksen päähenkilöiden, Ykän ja 

Jukkiksen luontokokemuksiin. Teosten päähenkilöiden Suvin ja Anitran 

irtautuminen vanhemmista tapahtuu vuoropuheluna erilaisten luonnon tilojen ja 

paikkojen kanssa. Koti ja kyläyhteisö näyttäytyvät kuitenkin nuoruusikäisille 

tytöille paljon rajoittavampina paikkoina kuin Haakanan pojille. Kyläläiset ja 

vanhemmat torjuvat Anitran tämän raskauden vuoksi ja Suvi saa puolestaan kuulla 

jatkuvia uteluita ja sääliviä kommentteja opettajilta ja kyläläisiltä yksinhuoltaja-

äitinsä juopottelusta ja miessuhteista. 

Luonnosta tulee intensiivinen, lähes fyysinen osa tyttöjen identiteetin kehitystä 

ja kasvua aikuiseksi naiseksi. Eksistentiaalinen osallisuus luonnon kanssa 

huipentuu tilanteissa, joissa he jakavat sen rakkautensa kohteen kanssa ja joihin 

sisältyy seksuaalisuuden ja fyysisen läheisyyden tuomaa mielihyvää. Ykä 

yksinäisen ja Kehnompi Kettunen -teoksen poikien luontosuhde on näin ollen 

tietyiltä osin paljon rationaalisempi ja toiminnallisempi kuin tyttöjen, joiden 

luontosuhteessa on viittauksia alkukantaiseen, yhteiskunnan villiin ja 

sivistymättömään puoleen. (Vrt. Dewan 2010, 146–150.) 

III Syrjäkylän tyttö ja eletty paikka Anna-Liisa Haakanan romaanissa 

Ruman tytön rakkaus 

Artikkelissani kysyn, miten Haakanan romaani Ruman tytön rakkaus (1989) kuvaa 

syrjäseudun tytön identiteetin kehitystä ja paikan elämisen tapoja. Tarkastelen, 

millaisia tilaan ja paikkaan liittyviä merkityksiä balladin ja maagisen realismin 

piirteet tytön kehityskertomukseen luovat ja millaisia selviytymiskeinoja 

erilaiseksi itsensä kokeva syrjäseudun nuori voi löytää identiteettinsä 

rakennusaineiksi. 

Ruman tytön rakkaus on tutkimistani Haakanan teoksista ainoa, joka selvästi 

osoittaa sen, miten syrjäseutu työntää pois nuoria, erityisesti juuri tyttöjä. Yksi 

teoksen perusteemoista on myös se, että opiskelu- ja työpaikan saannin lisäksi 

muuton pohjimmaisena syynä voi olla myös arvostuksen ja hyväksynnän puute. 
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Teoksen päähenkilön, abiturienttivuottaan elävän tytön identiteetin kehitystä 

hidastaa ja elämää hallitsee dominoiva äiti ja hänen kaksi sisartaan. Tytön elämän 

muuttaa mies, jonka kanssa hän alkaa solmia salaisia tapaamisia luontoon, ja 

aiemmin merkityksettömistä luonnon tiloista tulee tytölle, tunnepitoisten 

aistihavaintojen kautta, näkyviä ja merkityksellisiä paikkoja. Pohjoinen maisema 

saa merkityksensä tytön mielessä erilaisten kokemuksien myötä (vrt. Paasi 1983, 

104; Koho 2008, 33; Koho a2014, 161; Käyhkö 2017, 15). Maisema on tytön 

tunteiden tila (vrt. Koho a2014, 161), se on topofiliaa eli ihailun ja nautinnon kohde, 

mutta samalla myös uusien ja outojen tuntemusten myötä topofobiaa eli arkaainen 

ja vaaralliselta tuntuva paikka (vrt. Berleant 2004, 42–43). Tytön paikkasuhteet 

kohdistuvat hänen ahdistavan menneisyytensä vuoksi intensiivisesti nykyisyyteen 

ja tekevät luonnon havainnoista hänelle entistä merkityksellisempiä (vrt. 

Karjalainen 2008, 19). Hän aistii esimerkiksi järvivedessä olevan eroottisen 

latauksen tiedostaen samalla oman itsemääräämisoikeutensa omaan kehoonsa. 

Luonnon tilojen ja miehen läsnäolon topofilia muuttuu kuitenkin topofobiaksi, kun 

miehen raskaana oleva vaimo saa tietää suhteesta ja tyttö siitä, että mies on 

naimisissa. Tyttö on näin jälleen marginaalissa oleva toinen. Uusi kokemus on 

vahvistanut kuitenkin hänen identiteettiään ja hän on valmis muuttamaan etelään, 

muodostamaan uuden sosiaalisen identiteetin uudessa ympäristössä kuitenkaan 

kotiseutuaan unohtamatta. 

IV 1970–1980-luvun peruskoulu Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjoissa 

Kukka kumminkin ja Ykä yksinäinen 

Artikkelissa tarkastelen Ykä yksinäisen (1980) ja Kukka kumminkin -teoksen (1983) 

päähenkilöiden osallisuuden kokemusta koulussa. Molemmat nuoret, Ykä ja Suvi 

käyvät peruskoulun 9. luokkaa ja miettivät tulevia jatko-opintojaan ja 

ammatinvalintaansa. 

Haakanan teosten ilmestymisen aikaan peruskoulu-uudistuksesta oli 

kymmenkunta vuotta. Peruskoulun sisäänajossa puhuttiin uudesta, ”iloisesta 

koulusta” (Ahonen 2012, 156–157). Uudistuksen luomat hienot tavoitteet eivät 

kuitenkaan täysin toteutuneet, vaan oppitunnit, joilla periaatteessa piti olla käytössä 

oppilaita yksilöivät ja aktivoivat opetusmenetelmät, olivat usein nuorten 

näkökulmasta tylsiä ja passivoivia. Koulu on myös Haakanan nuorille, erityisesti 

pojille, ”pakkopullaa”, paikka, jossa täytyy käydä, jotta saisi jatkokoulutuspaikan 

ja sen myötä töitä. Peruskoulu edustaa Haakanan mukaan nuorille järjestystä, mutta 
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samalla myös paikattomuutta, luonnollisten hyveiden korruptiota ja sortoa (vrt. 

Tuan 1974, 245–248). 

Haakanan teokset nostavat esiin myös yhden merkittävän syrjäseuduilla 

sijaitsevien koulujen ongelman: harvaanasutuilla seuduilla oppilaat jäivät 

väkisinkin heikompaan asemaan vilkkaampiin asutuskeskuksiin verrattuna. 

Kylissä asuu paljon päämäärättömästi tulevaisuuteensa suhtautuvia työttömiä 

nuoria, mikä ei voi olla vaikuttamatta myöskään nuorempien opiskelumotivaatioon: 

jatko-opiskelupaikka ja työn löytyminen kotipaikkakunnalta ei ole Haakanan 

nuorille itsestäänselvyys. Myös peruskoulun oppilashuollon resurssit ovat niukat: 

oppilaat joutuvat selviytymään nuoruuteen liittyvistä monista ongelmista paljolti 

itsekseen, ilman aikuisten tukea. Esimerkiksi koulupsykologeja tai -kuraattoreita ei 

koulussa ole ohjaamassa nuorten ammatinvalintaa ja tukemassa heidän 

koulunkäyntiään. Haakanan koulukuvauksien perusteella pohjoisen nuoret ovat 

1980-luvun peruskoulussa useassa kohdin heitteillä. Opettajat tekevät kyllä 

parhaansa, mutta heidänkin resurssinsa ovat rajalliset, ne keskittyvät paljolti oman 

oppiaineen opetukseen, eivät niinkään oppilaan nuoruusikään liittyvien ongelmien 

selvittelyyn ja heidän kasvunsa tukemiseen. 

Koska kyseinen artikkeli on tutkimukseni ensimmäinen, en ole löytänyt siihen 

vielä kaikkia myöhemmin käyttöön ottamiani teoreettisia käsitteitä, kuten Tuanin 

tilan ja paikan sekä topofilian ja topofobian käsitteitä. On selvää, että 

koulukuvauksissa pitäydytään paljolti sisämiljöössä. Koulu on päähenkilöille 

paikka, johon liittyvät tutut traditionaaliset konventiot, ennakko-odotukset, pelot ja 

toiveet. Kouluun liittyy myös paljon sukupuoli- ja valtadiskursseja, jotka ovat 

osaltaan ohjaamassa myös kirjailijaa hänen henkilö- ja tilannekuvauksissaan. 
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4 Vertailussa pohjoinen ja muu Suomi – 1980- 
luvun nuortenkirjojen paikat ja tilat 

4.1 Yleisiä huomioita: paikka, identiteetti, pysyvyys ja muutos 

Haakanan nuortenkirjat kuuluvat 1980-luvun ongelmapainotteiseen, realistiseen 

nuortenkirjallisuuteen, sillä ne käsittelevät jokainen jotain tiettyä ongelmaa ja siitä 

selviytymistä. Teokset poikkeavat kuitenkin ongelmarealistisesta suomalaisesta 

nuortenkirjallisuudesta juuri pohjoisen miljöönsä puolesta. Haakanan teoksissa 

kasvukeskuksista kaukana oleva syrjäinen maaseutu on olennainen tekijä 

päähenkilöiden olemassaolossa ja elämässä. Tämän takia olen liittänyt 

humanistisen maantieteen teoreettista keskustelua kirjallisuustieteelliseen 

analyysiin tulkitsemaan paikan ja tilan erilaisia merkityksiä nuorten identiteetin 

kehityksessä. 

Nuorten päähenkilöiden tunnetilojen vaihtelut liittyvät olennaisesti niihin 

paikkoihin ja tiloihin, joissa he kulloinkin ovat. Nuortenkirjoissa kuvataan usein 

yläkoulu- ja lukioikäisiä nuoria, jotka ovat vielä paljolti taloudellisesti riippuvaisia 

vanhemmistaan ja jotka pääsääntöisesti asuvat vielä lapsuudenkodissaan heidän 

kanssaan. Kasvun myötä koti ei ole heille enää se paikka, jonka he ovat aiemmin 

tunteneet kodiksi, vaan enemmänkin paikka, jonka tilasta he käyvät valtataistelua 

vanhempiensa kanssa. Koska kodin tila käy nuorille vähitellen liian pieneksi, 

heidän on lähdettävä sen ulkopuolelle erilaisiin paikkoihin, joissa he voisivat edes 

hetkittäin tuntea itsensä onnelliseksi (vrt. Tuan 2011, 6). 

Paikkasuhteen ja päähenkilöiden muutoksen ohella on syytä kiinnittää 

huomiota myös siihen, millainen jännite Haakanan romaaneissa on syrjäisten 

paikkojen ja kaupunkien sekä muuttumattomuuden ja ajalle ominaisen kulttuurisen 

muutoksen välillä. Haakanan nuortenkirjoissa syrjäkylät on kuvattu melko 

staattisina ja stabiileina: päähenkilöiden kotikylät ovat ikään kuin pysyneet 

paikoillaan sijaintinsa suhteen aina ja niiden oletetaan olevan myös 

muuttumattomia. (Vrt. Anderson & Erskine, 2012.) Yleisesti ottaen Haakanan 

neljässä ensimmäisessä 1980-luvun teoksessa pohjoinen on vielä muusta 

maailmasta kaukana oleva paikka, jonne aivan kaikki 1980-luvun yltäkylläisyyden 

ja hyvinvoinnin ikävät seuraukset eivät yllä. Esimerkiksi Anitran isoveli Antti on 

käynyt reissun muualla, mutta palannut pian takaisin huomattuaan, että elämä 

kohtelee häntä muualla huonosti. Reissun positiivinen puoli on isän mukaan se, että 

poika osaa nyt arvostaa omaa kotiseutuaan entistä enemmän: ”Poika käväsi 
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maailmalla ja pittäähän nuoren miehen silmätä ympärilleen, nähä muutaki kuin 

kotipiha ja oman kylän tyttäret. Sitte sitä ossaa antaa arvoa täkäläiselleki 

elämänmenolle ---.” (Ykköstyttö, 89.) Haakanan teoksissa kaupunkilaisnuoret 

kuvataan ihmisiksi, joilla on paljon vapaa-ajanvietto- ja harrastusmahdollisuuksia 

mutta jotka ovat silti olosuhteisiinsa tyytymättömiä: 

Ei niillä ole kuin valaistut kadut ja iso kimpa kavereita. Ei muuta kuin levarit 

ja diskot ja mitä nyt joitakin uimahalleja ja luistinratoja, baareja missä ryypätä 

kaljat. Saataran köyhää seutua. (Ykä yksinäinen, 50.) 

Kaupunkiasumiseen Haakanan nuoret, viimeistä teosta lukuunottamatta, 

suhtautuvat kielteisesti. Kehnomman Kettusen Jukkis on käynyt Tukholmassa ja 

Hammerfestissä, mutta ne eivät häntä kiehdo. ”Tuntuu että talot kaatuvat päälle, 

bussit roiskivat rapaa, ihmiset tönivät ihan tahallaan.” (Kehnompi Kettunen, 10.) 

Pohjois-Suomessa elävät nuoret lähtevät kotiseudultaan usein työpaikan perässä 

Ruotsiin tai Norjaan, jossa Anitrakin työskentelee kesätöissä kalatehtaalla. Ruman 

tytön rakkaus -teoksen tyttö lähtee puolestaan etsimään itselleen uutta elämää 

etelästä. Lähteminen on tytölle helpompaa, sillä hän ei voi liittää paratiisinomaisia 

nostalgisia muistojaan omaan lapsuudenkotiinsa (vrt. Stenroos 2003, 66) samalla 

tavoin kuin muiden Haakanan nuortenkirjojen päähenkilöt. 

Myös muun aineistoni nuorten päähenkilöt haluavat usein suunnata kodin ja 

kotikylän ahtaista ympyröistä kauemmaksi. Sinikka Laineen Ei kenenkään, ei 

koskaan -romaanissa Soile on saanut harjoittelupaikan lähikaupungin 

kenkäkaupasta ja hänen isoveljensä Antti on töissä Ruotsissa. Häntä houkuttavat 

uusien paikkojen erilaisuus, seikkailunhalu, jonka johdosta hän olisi valmis 

muuttamaan vaikka Etelä-Amerikkaan asti: 

Mä en perkele jäis tänne päiväkskään, Ana sanoi rapuilla. – Eikä siellä 

Ruottissakaa sen parempi oo, parempi ois painua suoraa johki vaikka Etelä-

Amerikkaan. 

Älä nyt. Siellähän on sotia ja kurjuutta ja kaikkee. 

Joo mut siellä vois kehittää jonku ovelan bisneksen. (Ei kenenkään, ei koskaan, 

56.) 

Sinikka Laineen Oharin päähenkilö Outi ja Haakanan Ykköstytön Anitra odottavat 

lasta, mikä pakottaa heidät aikuistumaan ikätovereitaan aiemmin. Kummallekaan 

koti ei voi olla heille enää se sama, joka se on ollut heidän lapsuudessaan. Anitra 

tuntee olevansa koditon, sillä hänellä ei sillä hetkellä ole muuta vaihtoehtoa kuin 
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olla kotona vanhempiensa luona sen painostavasta ilmapiiristä huolimatta: ”Mutta 

ei ollut mitään vapautta, ei mitään paikkaa minne mennä.” (YT, 94.) Kaveriporukan 

jutut alkavat tuntua hänestä tyhjänpäiväisiltä ja lapsellisilta, vanhemmat puolestaan 

karttelevat häntä hänen tilansa vuoksi. Nostalgisista lapsuus- ja nuoruusmuistoista 

tulee hänelle oma, lohdullinen paikka, joka helpottaa häntä pääsemään pahimman 

kriisivaiheen ohi. 

Outille koti personoituu puolestaan paikaksi, joka ikään kuin työntää häntä pois, 

etsimään uusia paikkoja. Lapsuuskodin hylkääminen mahdollistaakin hänelle 

uuden paikan löytämisen ja tilan oman identiteetin muodostamiseen. Irtautuminen 

ei kuitenkaan synny ilman surun ja kaipauksen tunteita: 

Mitä mä himassakaan oisin tehny, hän ynähti, ja tien toisella puolella odotti 

koti ikävystyneen näköisenä, tylsyyttä väärällään, ja ihan kuin se olisi 

varoittaen kuiskinut: älä tule tänne, täällä on tyhjää ja tympeää, hae joku muu 

paikka. Ja kumminkin se oli lapsena ollut kaikki, jokaista pihamaan 

mansikanraakiletta myöten. 

Mutta nyt hän ei ollut enää lapsi. 

Hänessä oli lapsi. (Ohari, 45.) 

Yleensä ottaen matkat voivat nopeuttaa nuorten itsenäistymistä, liittyyhän niihin 

pakollinen irrottautuminen vanhemmista. Anu Jaantilan teoksessa Sannan 

Jenkkivuosi Sanna lähtee vaihto-oppilasvuoden jälkeen takaisin Amerikkaan 

poikaystävänsä luo ja uskoo siellä ”muuttuvansa” naiseksi: ”Niin minä lähdin 

ulkomaille. Siellä minusta tulisi nainen.” (Sannan Jenkkivuosi, 412.) Hellevi 

Salminen kuvaa teoksessaan Sivari Johannesta, joka on juuri palannut Amerikasta 

11 kuukauden vaihto-oppilaskokemusten jälkeen. Oma kotiseutu tuntuu suurten 

ympyröiden jälkeen pieneltä ja vaatimattomalta: ”Me muut ja minun suunnattomat 

matkatavarani ahtauduimme faijan autoon matkataksemme takaisin maalle, kotiin: 

here I come, vaviskaa oi landepaukut, terkkuja Suuresta Maailmasta!” (Sivari, 16.) 

Tämänkaltaisella nuorten päähenkilöiden liikehdinnällä, oman paikan 

etsinnällä on suora yhteys nuortenromaaneissa kuvattuun vallankäyttöön: nuoret 

elävät jatkuvassa valtasuhteessa kodin ja muiden valtaa luovien instituutioiden 

kanssa. Valta on voima, joka toimii nuortenkirjassa aina kaksisuuntaisesti: teini-

ikäiset ovat sekä tukahdutettuja että vapautettuja heidän oman voimansa ja heitä 

ympäröivien sosiaalisten voimien puristuksessa. (Trites 2000, 7.) 

Haakanan nuortenromaaneissa matkoista ei haaveilla, koska ”menolippua” ei 

ole (Ykä yksinäinen, 49). Ajatus sisältää dilemman: nuoria kalvaa nuoruusikään 
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liittyvä levottomuus, mutta toisaalla oleminen merkitsisi heille ahdistavaa 

kaupunkiympäristöä, vierautta ja toiseutta. Riippuvaisuus vanhemmista aiheuttaa 

sekä Haakanan nuorissa että vanhemmissa ristiriitaisia tunteita. Haakanan neljän 

teoksen päähenkilöt ovat 15-vuotiaita nuoria, jotka asuvat vielä kotona ja ovat vielä 

täysin riippuvaisia kodin antamasta huolenpidosta; Ruman tytön rakkaus -teoksen 

tyttö muuttaa ylioppilaskirjoitusten jälkeen etelään töihin, omilleen. Vaikein tilanne 

on Kukka kumminkin -teoksen Suvilla, joka elää alkoholisoituneen 

yksinhuoltajaäitinsä ja pikkusisarensa kanssa. Lukijassa herää kysymys, miksi 

sosiaalihuolto ei puutu perheen elämään, vaikka Suvi on yksin vastuussa 

pikkusisarestaan ja jatkuvasti humalassa kotiin saapuvasta äidistään. Tämän vuoksi 

hän ei voi mennä aina edes kouluun ja saa sen vuoksi jälki-istuntoa. 

Sen sijaan Sinikka Laineen Silkkiuikussa, jossa 13-vuotias Sara elää Suvin 

tavoin alkoholisoituneen yksinhuoltajaäitinsä kanssa, on tilanne päinvastainen. 

Sara muuttaa nuorisokotiin ja sieltä edelleen sijaiskotiin ystävällisen pariskunnan, 

Leenan ja Artun luo. Uusi koti sijaitsee syrjäisellä maaseudulla. Sara elää uudessa 

kodissaan luonnonmukaista elämää, hän saa esimerkiksi pihan lammasaitauksesta 

oman hoidokki-lampaansa sekä soutaa talon vieressä olevalla järvellä. Kun 

kiintymyssuhde sijaisvanhempiin syvenee, sijaiskoti ei ole enää hänelle mikä 

tahansa paikka, vaan ‘koti’ ja paikka, jossa hän on aikaisemmin asunut äitinsä 

kanssa, ‘asunto’: 

Hän näki silmiensä edessä kodin, tai se paikan, jota hänen kuului sanoa kodiksi. 

Mutta ei se mikään koti ollut. Se oli äidin asunto. Ei siellä ollut hänen 

tavaroitaankaan kuin käytettynä ostettu kirjoituspöytä ja joitakin pieneksi 

käyneitä vaatteita. 

Ei Ahtolakaan ollut mikään koti. Se oli vain paikka, jossa hän asui. 

Mutta tämä kaikki täällä…tämä oli enemmän kuin paikka. Tämä oli kuin koti, 

ja hän joutuisi lähtemään täältä. Hänen elämässään kaikki kääntyi ikään kuin 

nurin päin: maailma ei ollut kylmä eikä tyly, vieraat ihmiset eivät olleet 

välinpitämättömiä. Kotona hyvä, poissa paras. (Silkkiuikku, 159.) 

Uusi kodinomainen paikka ja siihen liittyviä, rikkinäisiä suhteita vanhempiin 

korvaavia, ihmissuhteita voi nuorelle päähenkilölle löytyä myös työn kautta. 

Laineen Ei kenenkään, ei koskaan -teoksen Soile asuu alivuokralaisena Vapun 

perheessä, huoneessa, jonka hän on saanut sisustaa haluamallaan tavalla. Vapun 

ymmärtäväisyys ja huolehtivaisuus saavat hänet toivomaan, että tämä olisi hänen 

äitinsä, ei se ”väsynyt ja umpeutunut nainen siellä kaukana pitkän pimeän takana, 
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jolla oli aina sama ilme naamalla, samat ahtaat ja viivasuorat mielipiteet oli asia 

mikä tahansa, elämänlopun haju vaatteissa ja ihossa”. (Ei kenenkään, ei koskaan, 

32.) 

Seuraavissa alaluvuissa vedän vielä lankoja yhteen kuvailemalla sitä, miltä 

tietyt erityiset miljööt ja suhde niihin näyttävät Haakanan ja vertailuaineistoni 

romaaneissa. 

4.2 Luonto – nuorten suosima ulkomiljöö 

Tila- ja konseptisuunnitelija Margit Sjöroosin mukaan (9.1.2021) suomalaiset 

kaupungit on rakennettu aivan liian tiiviisti. Sjöroos nostaa esiin myös 

monikansallisen tutkimuksen, jonka mukaan kaupungissa asuvien ihmisten tunteita 

ja pelkoja käsittelevä, aivojen limbiseen järjestelmään kuuluva mantelitumake 

poikkeaa maaseudulla asuvien mantelitumakkeesta. Se on kuin aivojen 

hälytysjärjestelmä, joka toimii, kun kohtaamme ärsykkeitä, jotka aivot 

tulkitsevat ”vaaralliseksi” ja mantelitumake on tämän johdosta koko ajan 

ylikierroksilla. Tämä edesauttaa ahdistusta, aggressiota, masennusta ja jopa 

psykoosien syntyä, Sjöroos sanoo. Tutkijan mukaan kaupungin kasvatitkin 

tarvitsevat kehon stressireaktioiden säätelyyn ”luontoa, harmonisia yksityiskohtia, 

kohtuullista mittakaavaa sekä suvantovyöhykkeitä”. (9.1.2021.) 

Nuortenkirjojen päähenkilöiden identiteetti rakentuu kehon kautta, suhteessa 

ympäristöön ja ympäröivässä todellisuudessa läsnä oleviin ajattelumalleihin. (Vrt. 

Kähkönen 2018, 145.) Useassa tarkastelemassani teoksessa päähenkilöt elävät 

vielä vanhempiensa kanssa kotona, joka sijaitsee jonkin pikkukaupungin lähiössä. 

Maisema kuvataan usein varsin mitäänsanomattomaksi ja latteaksi. Tällainen on 

myös Hellevi Salmisen Sivarin päähenkilön Johanneksen mielestä näkymä hänen 

kotitalonsa ikkunasta: ”Olkkarin ikkunoista näkyy peltoa metsänreunaan saakka, 

meidän talo on tämän asuntoalueen laitimmainen, kauimpana maantiestä. Joku 

joskus nimitti näkymää perusmaisemaksi; minusta se on maisemaksi lattea lituska 

ja perin yksitoikkoinen.” (Sivari, 69–70.) 

Hellevi Salmisen teoksessa Elämä on ehkä Katariinan ja äidin talo sijaitsee 

jossain pienessä kaupungissa rauhallisella omakotitaloalueella, jossa pihat ovat 

valmiiksi suunniteltuja ja rakennettuja: ”Oikeasti sen (äidin) ei tarttis tehdä muuta 

kuin maata sohvalla ja lakata kynsiään. Se taas johtuu meidän kaupungin 

kaavoitusoloista ja pakettipeltojen muuttumisesta omakotitalotonteiksi, mutta se on 

toinen juttu.” (Elämä on ehkä, 12.) Luonnon tilat rajoittuvat lähinnä ihmisten 

rakentamiin puistoihin, jollainen Katariinan ja äidin ystävän, G-tädin talon 
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ikkunastakin näkyy: ”Siellä sen parvekkeelta näkyy Rytilaakson ekopuisto ainakin 

toistaiseksi, ja joskus sinne kuuluu joen solina, kun joki ei ole jäässä.” (Elämä on 

ehkä, 36.) 

Nuortenkirjailijat ottavat näin omalla tavallaan miljöökuvauksessaan kantaa 

epäsuotuisaan ja luotaantyöntävään kaupunkisuunnitteluun nuorten tekemien 

erilaisten luontoon liittyvien positiivisten havaintojen kautta. He osoittavat näin 

joko suoraan tai välillisesti tarvitsevansa ja kaipaavansa luontoon. 

Haakanan nuoret ovat tässä suhteessa etuoikeutettuja, sillä luonto ympäröi 

heitä kaikkialla: ”Mutta kun luonto tuppaa syliin aivan väkisin kun oven avaa ja 

työntyy ihan ikkunoista sisään, humajaa ja kumajaa ympärillä yötä päivää, niin eipä 

sitä ehdi ikävä tulla.” (Ykä yksinäinen, 8.) Silti Haakanan päähenkilöt tuntevat 

joskus luonnossakin selittämätöntä vierautta ja totaalista eksyksissä olon tunnetta. 

Nämä toiseuden kokemukset kietoutuvat ihmisten juurettomuuden ja vierauden 

tunteisiin, mutta myös nuoren identiteetin etsintään. Ne voivat olla suoria 

havaintoja ja kommentteja ympäristön tilasta tai satunnaisia, outoja luontoon 

liittyviä havaintoja. Niitä on joitakin paitsi Haakanan, myös joissakin muissakin 

aineistoni teoksissa. Esimerkiksi Tuula Kallioniemen novellissa ”Saimi ja poika” 

Saimi kuulee metsässä kävellessään tutussa variksen äänessä jotain outoa ja 

epätavallista: ”Hän tähyili tyhjää tienpätkää, joka halkaisi apeannäköisen pellon. 

Kolme varista nousi vastapäisestä kuusikosta. Yhden ääni kuulosti siltä kuin se olisi 

saanut jotain kurkkuunsa.” (Viimeinen juna, 32.) 

Muiden otokseni nuortenkirjojen päähenkilöille yhteys autenttiseen luontoon 

ei ole saavutettavissa niin helposti kuin Haakanan nuorille, mutta silti se on heille 

paikka, jonne he haluavat mennä aina uudelleen. Tuula Kallioniemen teoksessa 

Paha poika päähenkilö Hane joutuu isänsä työn vuoksi muuttamaan johonkin 

eteläsuomalaiseen tehdaskaupunkiin, jota Hane kutsuu ”Haisevaksi Kaupungiksi” 

tehtaasta tulevan hajun vuoksi. Hane alkaa kutsua entistä kotitaloaan ”mökiksi”. 

Siitä tulee hänelle ja hänen perheelleen topofilinen unelma ja kaipuun kohde, jonne 

he aina ajatuksissaan palaavat. 

Muuttoauton kopista näin vielä viimeisenä savisen mäen, koivunrunkojen 

välistä pilkottavan järven ja etelään lentävän sorsaparven siipipeilien kuvat. 

Sillä hetkellä Koti muuttui Mökiksi, jota tultaisiin kaipaamaan koko vuosi 

haisevien tehtaansavujen keskellä, mereen laskevan ruskean, kuplivan joen 

rannalla. – – Me alettiin asua harmaata taloa harmaan sumun ja sateen ja 

hajun keskellä. (Paha poika, 7–9.) 
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Luonnon tilat välittyvät niin Haakanan kuin muidenkin tarkastelemieni teosten 

nuorille ja heidän ikätovereilleen intiimisti aistien kautta ja samalla sulkevat 

vanhemmat ja muut aikuiset niiden ulkopuolelle. Kallioniemen Pahassa pojassa 

päähenkilö Hane pakenee kodin ja koko Haisevan Kaupungin ahdistavaa 

tunnelmaa meren rantakalliolle, jossa haaveilee lähtevänsä merille. Kallioniemen 

Kameleonttivuodessa Saara istuu apaattisena maantien laidalla paossa kotona 

humalassa riehuvaa isäänsä. Paikalle osuvan Niemisen lohduttava läsnäolo 

heijastuu Saaran mielessä ympäristöön, jossa hän alkaa havaita topofiliaa tuottavia 

elementtejä: “Kaikenmaailman västäräkit ja tervapääskyt hyppeli ja suhahteli 

meidän ympärillä. Voikukanhahtuvat lenteli ilmassa ja jotkut ihme rentukat 

tuoksuivat niin, että mulle tuli ihan sekava olo.” (Kameleonttivuosi, 40.) 

Metsä tarjoaa myös suojan esimerkiksi Hanelle Kallioniemen teoksessa Paha 

poika, jossa hän piileksii puukotuksensa jälkeen poliiseja paossa: ”Vaikka oli 

melkein pimeä, mä en uskaltanut kulkea tietä pitkin. Lymyilin puitten suojassa ja 

kuuntelin välillä, tuliko ketään.” (Paha poika, 30.) 

Myös Salmisen Kymmenen pistettä neitsyydestä -teoksen Katariina palaa joka 

päivä uudelleen heinikkoon, koivujen alle, varjoon auringon paisteelta 

muistelemaan ihastustaan Hooceetä, jonka kanssa on maannut edelliskeväänä 

kyseisessä paikassa vierekkäin. Haakanan Kukka kumminkin -teoksen Suvin tavoin 

hän voi purkaa metsässä vapaasti suruaan, itkeä ikäväänsä piilossa muiden katseilta. 

Mä työnsin kynnet multaan ruohonjuureen niin että kynnenaluksiin koski. Mun 

poskiani pitkin valui kyyneleitä niin kuin suolaista sadevettä. Mä muistin, mä 

en voinut olla muistamatta. – – 

Mä olin silittänyt sen hiuksia, aurinko oli paistanut ja maailma oli ollut sininen 

ja vihreä sillä tavalla kuin se oli nytkin. Hooceen silmät olivat vihreät ja 

ruskeat ja vielä kullantäplikkäät. (Kymmenen pistettä neitsyydestä, 80–82.) 

Haakana, kuten myös muut aineistoni nuortenkirjailijat toisintavat teoksissaan 

luonnon hoitavaa vaikutusta. Päähenkilöitä viehättävät vesi, sininen taivas, vihreät 

puut, puron solina ja erilaiset tuoksut, mitkä ovat tutkitusti reaalielämässäkin 

ihmisiä voimannuttavia luonnonelementtejä. Nuoret hakeutuvat vaistonvaraisesti 

paikkoihin, joissa heidän on turvallista olla ja jossa he voivat kokea 

merkityksellisiä aistikokemuksia ja eheyden tunnetta. Olennaista on se, että nuori 

saa olla luonnossa omana itsenään, hyväksytty sellaisena kuin on. (Vrt. Ahola 

2.4.2021) Ehkä juuri tämän vuoksi luonnon paikkoihin liittyy kaikissa tutkimissani 
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nuortenkirjoissa yleensä tärkeä, vuorovaikutuksellinen kohtaaminen jonkun toisen 

ihmisen tai oman itsen kanssa (vrt. Massey 2008, 15; Tuan 2011, 6). 

Haakanan nuorille luonto on puolestaan koko ajan osa heidän elämäänsä, oli 

sitten kyse harrastuksesta tai työstä. Luonto jakautuukin Haakanan teoksissa kodin 

piiriin kuuluvaan primääriympäristöön eli puutarhaan ja lähinaapureihin sekä 

kauempana olevaan sekundääriympäristöön metsään, jokeen, suohon ja tunturiin 

sekä luontoon rakennettuihin tiloihin, laavuihin sekä metsästys- ja eräkämppiin. 

Sekundääriympäristön paikkojen topofilia muodostuu sen mukaan, millaisia 

tunteita päähenkilö siinä tuntee ja jakaa itsensä tai muiden kanssa (vrt. Tuan 1974, 

198). 

4.3 Syrjäinen luonnonmiljöö ja ulkopuolisten asenteet 

Haakanan nuorten ja turistien kohtaamisessa näkyy paitsi maaseutu–kaupunki, 

myös pohjoinen–etelä-vastakkainasettelu. Turistit suhtautuvat pohjoiseen edelleen 

erilaisena, eksoottisena lomakohteena, jonne he haluavat mennä rentoutumaan. 

Paikallisten ja turistien erilaisuus lisää mielenkiintoa puolin ja toisin. Turistityttöjen 

ilmestyminen kylään ”erilaisissa tekstiileissä”, tiukoissa hiihtoasuissa, 

puoliturkeissa, aurinkolaseissa ja meikattuina tuo jännitystä Ykä yksinäisen Ykän 

ja hänen ystävänsä, Kassun elämään: ”Mie istuin penkillä ja katselin niitä ja ne 

olivat kivoja silmälle ja mukavia kuulla, ne suhisuttivat ässää ja käänsivät deetä 

kuin tyhjää vain.” (Ykä yksinäinen, 98.) Myöhemmin pojat menevät jututtamaan 

turisteja kämppään, jossa he tietävät turistiporukoiden majailevan. 

Kanssakäyminen on molemmille osapuolille antoisaa hauskanpitoa: ”Sillä tavalla 

saatiin kulumaan pari iltapuhdetta ja hyvältä maistui puhuminen uusien ihmisten 

kanssa.” (Ykä yksinäinen, 100.) 

Myös Kukka kumminkin -teoksessa Suvi kohtaa huoltoasemalla ryhmän 

turisteja. Matkaajat naureskelevat nähdessään punkkariasuisen Suvin ja yksi heistä 

nimittelee tätä pajatsoa pelaavaksi ”punkki-poroksi”. Ärtyneenä Suvi miettii, miten 

vanhanaikainen, stereotyyppinen kuva ”etelän ihmisillä” on pohjoisesta: he 

odottavat näkevänsä Lapissa vain lapinpukuisia, poroja taluttavia saamelaisia. 

(Kukka kumminkin, 127–128.) 

Itä-Suomen syrjäseutuja kuvaavan Sinikka Laineen nuortenkirjan Ei 

kenenkään, ei koskaan päähenkilö, Soile menee viettämään joulua Taivalkoskelle 

lapsuudenkotiinsa vanhempiensa luokse. Soile katselee järven taakse, josta näkyy 

kesämökkiläisten valoja, ne ovat tulleet maalle jouluksi pois ”liiasta 

yltäkylläisyydestä, keinovaloista”. 
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Ne tekivät innoissaan lumilyhtyjä, öljylampuista ne puhuivat niin kuin niissä 

olisi ollut vähintään joku henki sisässä. Ne laskivat pyllymäkeä, äidin 

ikäisetkin naiset, tamineissaan ja toppauksissaan, kalvakoin naamoin: ’On se 

niin ihanaa kun täällä ei tarvii edes meikata!’ Ja sitten ne kirkuivat jäällä ja 

soittivat kasettimankkoja niin että koko maailma piteli korviaan. (Ei kenenkään, 

ei koskaan, 51.) 

Haakanan nuorten tavoin paikalliset asukkaat näkevät kotiseutunsa kuitenkin 

realistisesti. Soilen isän katkerassa kommentoinnissa näkyvät maaseudun ja 

kaupungin vastakkainasettelu, ennakkoluulot ja tietynlaiset stereotypiat: ”Tulisivat 

asumaan tänne perkele niin näkisivät mitä tää on, ovat maanviljelijöille katteita että 

tässä muka kaiken maailman helevetin avustuksilla rikastuttaan.” (Ei kenenkään, 

ei koskaan, 52.) 

Monesta nuortenkirjasta on löydettävissä myös kaupunkilaisten 

ennakkoluuloja maaseutua kohtaan. Laineen teoksessa Silkkiuikku Saran äiti tulee 

kaupungista tapaamaan Saraa maalle, tämän uuteen sijaiskotiin. Äidin näkee 

maaseudun ihmiset stereotyyppisesti yksinkertaisina, mutta hyvinä ihmisinä, joita 

syrjäinen sijainti suojelee maailman pahuuksilta. Äiti piilottaa kommenttiinsa 

samalla varoituksen tyttärelleen, että tämä ei vain valitsisi kyseistä paikkaa ja 

maalaisen vähempiarvoista osaa itselleen. 

Nämä ovat sellaisia yksinkertaisia mutta varmaan hyviä ihmisiä, äiti sanoi. 

Miten niin yksinkertaisia? 

No katos, ne on koko ikänsä vaan asuneet täällä syrjässä, niiltä puuttuu 

sellainen laajempi näkemys ja elämänkokemus mitä erilaiset ihmiset ja 

ihmissuhteet tuo tullessaan. 

Mut onhan neki eläny. 

On, on… Ja toisaalta täällähän on niin kuin herran kukkarossa, pahasta 

maailmasta ei tiedä mitään. Et kai sinä sentään oo ajatellu tänne jäädä? 

En mä mitään sellaista oo ajatellu. (Silkkiuikku, 99.) 

Stereotyyppistä maalainen–kaupunkilainen-vastakkainasettelua löytyy myös 

Haakanan Ruman tytön rakkaudesta: tytön äidillekin maalainen on kauhistus, 

vaikka tämä itsekin asuu syrjäkylässä. Äidin mukaan maalaiset esimerkiksi 

puhuvat väärällä tavalla, sillä ”vain kaupunkilaiset tietävät miten sanotaan 

tyylikkäästi päivää”. (Ruman tytön rakkaus, 130.) Tytön tuleva vuokraemäntä 
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puolestaan kehuu tytölle etukäteen erityisesti talonsa villiintynyttä, mutta kaunista 

puutarhaa. Hän on varma, että tyttö pitää siitä, koska on maalta kotoisin. 

Sekä Laine että Haakana lukeutuvat pohjoisen nuortenkirjailijoihin. Heidän 

kuvaamillaan stereotypioilla on yhteys sodanjälkeiseen jälleenrakennusaikaan, 

jolloin erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maaseudulla esiintyi todellista köyhyyttä 

ja puutetta (vrt. Laitinen & Pohjola 2001, 21). Teoksissa on luettavissa myös 1960-

luvulla kiihtynyt pohjoisen autioituminen, ”maaltapako” Etelä-Suomen 

kaupunkeihin ja Ruotsiin (vrt. Henttinen 2009, 12–13, 29–34). 

4.4 Nuorten suosimat sisämiljööt 

Muissa tarkastelemissani nuortenkirjoissa nuorilla on huomattavasti enemmän 

nimenomaan heille tarkoitettuja paikkoja ja tiloja aktiviteetteineen Haakanan 

nuoriin verrattuna. Salmisen Kymmenen pistettä neitsyydestä -teoksen Katariina ja 

Pesukarhu harrastavat teatteria ja käyvät Nuorisoseuran talolla 

näytelmäharjoituksissa. He ajelevat autolla myös kaupungilla, jossa tunnistavat 

muita nuoria heidän autoistaan. Teoksissa mainitaan myös pizzeria, jossa Katariina 

käy Hooceen kanssa syömässä. Hellevi Salmisen Sivarissa nuorten merkittävä 

kokoontumispaikka on Monttu, eräänlainen ravintola-disco, jossa Timi 

työskentelee tiskijukkana. Muuten nuoret tapaavat toisiaan Haakanan nuorten 

tapaan paikallisissa kahviloissa ja baareissa. 

Julkisten tilojen lisäksi nuorten tärkeitä tapaamispaikkoja ovat kodit, joissa 

nuoret tapaavat toisiaan yleensä silloin, kun vanhemmat eivät ole kotona. Meno on 

yleensä rajua: nuoret kuuntelevat musiikkia, tanssivat, käyttävät päihteitä ja 

hakevat ensimmäisiä seksuaalisia kokemuksiaan. Haakanan teoksissa nuorten 

intiimimmät, miellyttävimmät seksuaaliset kokemukset tapahtuvat enimmäkseen 

luonnossa ja siellä olevissa metsäkämpissä, joissa he saavat rauhan tutustua 

ikäistensä kanssa: ”Vieressä istuu tyttö, valkoinen läikkä, reisi niin lähellä että voisi 

ottaa kiinni ja puristaa.” (Ykä yksinäinen, 37.) 

Teoksissa on kuitenkin muutamia sisätiloissa tapahtuvia merkittäviä 

kohtaamisia, jotka ovat poikkeuksetta päähenkilöille ahdistavia. Ykköstytössä 

Anitra menee silloisen poikaystävänsä Maukan kotiin ja yllättää tämän sängystä 

toisen tytön kanssa. Myöhemmin hän jää yöksi Peten luo ja tulee tästä ”yhdenyön-

jutusta” raskaaksi. Ruman tytön rakkaudessa mies ehdottaa tytölle viimeiseksi 

tapaamispaikaksi hotellia. Paikka herättää tytössä luonnon paikkojen jälkeen 

vierautta jo muiden ihmisten katseidenkin vuoksi. Paikan valinta on myös 
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kohtalokas: miehen vaimo saa tietää suhteesta ja samalla myös tyttö siitä, että mies 

on naimisissa ja näin heidän suhteensa päättyy. 

Haakanan nuoret tapaavat toisiaan myös kylän keskustan rakennetuissa 

paikoissa, joihin vanhempien ja opettajien kontrolli ei ulotu: linja-auto- ja 

huoltoaseman baarissa. Kehnompi Kettunen -teoksessa mainitaan myös kapakat, 

Niksula ja Kievari. Kyseisiä paikkoja ei kuvata juurikaan ulkoisesti ja näin ollen 

niiden merkitys jää luonnon tiloihin verrattuna suhteellisen pieneksi. 
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5 Päätäntö: Haakanan nuoret ja pohjoisen tilan 
erityisyys 

Nostan tutkimuksessani esiin vähemmän tutkittua 1980-luvun ongelmarealistista 

nuortenkirjallisuutta: omaäänisen lappilaiskirjailija Anna-Liisa Haakanan. Hänen 

tuotantoaan ei ole ennen tutkittu väitöskirjatasolla. Aiheen ohella myös 

tutkimusotteeni on uusi kotimaisessa nuortenkirjallisuudentutkimuksessa 

väitöskirjatasolla: sovellan kirjallisuuden pohjoisuutta ja samalla nuoren 

identiteetin rakentumista koskevassa tutkimuksessani humanistista maantiedettä ja 

sen nykysuuntauksia. 

Tutkimukseni on hälventämässä pohjoiseen liittyviä stereotypioita, joita 

kotimainen kirjallisuus ei useinkaan ole onnistunut välttämään – monessa suhteessa 

se on entisestään vahvistanut niitä. Kotimaiset kirjailijat ovat usein valinneet 

pohjoisen teoksensa miljööksi, jos he ovat jollain tavalla halunneet korostaa 

tapahtumien mystisyyttä, romanttisuutta ja jännittävyyttä. Myös lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa koko arktinen alue on aina ollut eksoottinen ja 

sadunomainen seikkailun tila. 

Tässä yhteydessä täytyy kuitenkin muistaa, että realistinenkin nuortenkirja on 

aina fiktiota eikä vastine reaalitodellisuudelle. On selvää, että pohjoisen nuorten 

arki on ollut 1980-luvulla paljon muutakin, kuin mitä Haakanan teoksissa kerrotaan. 

Omassa tutkimusprosessissani erityisen vaikeaksi tämän eron hahmottamisen koin 

tehdessäni ensimmäistä artikkeliani “1970–1980-luvun peruskoulu Anna-Liisa 

Haakanan nuortenkirjoissa Ykä yksinäinen ja Kukka kumminkin”. Tämä johtui 

varmasti paitsi siitä, että olen itsekin syntynyt ja elänyt nuoruuteni pohjoisessa, 

myös siitä, että olen työskennellyt vuosia yläasteen opettajana. Näin ollen minun 

oli helppo eläytyä peruskoulua käyvien nuorten ja heidän opettajiensa välisiin 

kohtaamisiin. 

Tutkimukseni tuo osaltaan tarpeellisen lisän nuortenkirjallisuuden 

tutkimukseen toistaiseksi vielä vähän tutkitun paikan ja tilan näkökulmasta. 

Näkökulmalle on nähdäkseni tarvetta, sillä paikalla on erittäin suuri merkitys 

nuortenkirjojen päähenkilöiden identiteetin kehityksen ja myös yleensä teosten 

aihepiirien kannalta. Teosten paikat ja niihin liittyvät tarinat auttavat nuoria 

lukijoita päättämään, mihin suuntaan he haluavat elämässään lähteä ja 

saavuttamaan päämääränsä. Paikkaan ja tilaan liittyvät topofilian ja topofobian 

käsitteet on tarpeen nostaa esiin myös nuortenkirjallisuudentutkimuksessa. 

Päähenkilön siirtäminen uuteen ympäristöön on lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 

yleisesti käytetty kerronnan keino. Ympäristönvaihdos ei ole välttämättä nuorelle 
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aina mieluista: uudessa ympäristössä he joutuvat pohtimaan omaa 

subjektiviteettiaan uudella tavalla, mikä voi johtaa subjektin hajoamiseen tai 

sosiaaliseen ja kulttuuriseen vieraantumiseen. (Rättyä 2003, 138–139.) Haakanan 

teoksissa nämä siirrokset ovat nopeita ja tilapäisiä lukuunottamatta hänen viimeistä 

1980-luvun teostaan, Ruman tytön rakkaus. 

Haakana kuvaa nuortenromaaneissaan nuoria, jotka ovat jollain tavalla 

tilapäisesti estyneitä osallistumaan kunnolla yhteiskunnalliseen elämään muiden 

nuorten tavoin. Anitra eristäytyy muista raskautensa vuoksi, Ykä oman 

yksinäisyytensä, Jukkis, Suvi ja Tyttö kodin suvaitsemattoman ilmapiirin 

synnyttämän huonommuudentunteen vuoksi. Nuoret elävät siis fyysisesti 

marginaalissa jo syrjäkylässä, mutta lisäksi tilanne eristää heidät toisista 

psykologisesti, mikä pakottaa heidät pohtimaan omaa subjektiviteettiaan uudella 

tavalla. 

Vaikka Haakana lukeutuu teostensa aiheiden puolesta selkeästi 

ongelmarealistisiin nuortenkirjailijoihin, on hänen luonnonkuvauksensa tyyliltään 

verrattain romanttista ja pohjoisen omalaatuisuutta korostavaa. Hän suhteuttaa 

nuortenkirjoissaan ympäröivän yhteiskunnan muutoksia pohjoiseen. Haakanan 

nuortenkirjat voi nähdä reaktiona 1960-luvulla laajentuneeseen tietoisuuteen 

maaseudun heikkenevästä asemasta sekä kaupungistumisen aiheuttamista 

juurettomuuden kokemuksista. Niissä näkyy myös pitkään pohjoisessa jatkunut 

huoli nuorten koulutus- ja työpaikkojen siirtymisestä etelään, Suomen maaseudun 

ja syrjäkylien autioituminen. Nämä ongelmat ovat edelleenkin varsin ajankohtaisia 

niin Lapissa kuin muillakin syrjäisemmillä seuduilla. Paitsi Haakana ja muut 

pohjoisen kirjailijat ja taiteilijat, ovat myös kuntatason toimijat pyrkineet 

nostamaan asiaa aktiivisesti esille ja edesauttamaan tilanteen paranemista. 

Koko aineistoni päähenkilöiden sivullisuuden kokemukset liittyvät yleensä 

sisämiljööseen: kotiin ja kouluun eli instituutioihin, joissa he joutuvat 

ongelmatilanteisiin aikuisten kanssa. Kotona ristiriidat liittyvät, kuten 

nuortenkirjoissa yleensä, nuorten ja vanhempien erilaisiin toiveisiin ja odotuksiin 

suhteessa esimerkiksi opiskelupaikan valintaan, kotitöiden tekemiseen, 

seurustelusuhteisiin, kotiintuloaikoihin, alkoholin käyttöön ja tupakointiin. Osa 

konfliktitilanteista johtuu myös vanhempien omista sisäisistä ristiriidoista ja 

ongelmista. 

Haakanan 1980-luvun teokset ovat kehityskertomuksia. Niissä on takaumia 

päähenkilöiden lapsuuteen ja nuoruuteen, vaikka teosten painopiste onkin oman 

identiteetin etsinnässä suhteessa itseen ja ympäristöön. Kukka Kumminkin, 
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Ykköstyttö ja Ruman tytön rakkaus, joiden päähenkilö on tyttö, sisältävät myös 

perinteisten tyttöromaanien ja orpotyttökuvausten piirteitä. 

Tytöt pyritään kasvattamaan kunnollisiksi naisiksi, mutta tämä tavoite ei 

onnistu: äiti on joko liian tiukka tai sitten hän ei muuten kykene antamaan 

tyttärelleen hyvää ja tasapainoista naisen mallia. Asetelma toistuu kaikkein 

selvimmin Ruman tytön rakkaudessa, jossa päähenkilö on sijoitettu muiden 

tyttökirjaklassikoiden, kuten Montgomeryn Annan ja Anni Swanin Iris rukan 

Iriksen tavoin naisvaltaiseen perheyhteisöön, naisten koulittaviksi. Perinteisten 

tyttöromaanien tavoin niissäkin vanhat tädit pitävät tytölle tiukkaa kuria ja 

rankaisevat tyttöä tämän huolimattomuudestaan tai virheistä. Kehnommassa 

Kettusessa ja Ykä yksinäisessä puolestaan toistuvat osittain vanhojen poikakirjojen 

piirteet: pojat samoilevat metsässä, kalastavat ja metsästävät. Heissä on myös 

modernille nuortenromaanin pojalle tyypillistä runopoikamaista herkkyyttä. 

Olennaista on se, että kukaan Haakanan päähenkilöistä ei alistu kyseenalaistamatta 

ympäristön heille tarjoamiin naisen ja miehen malleihin. (Vrt. Rättyä 2003, 108.) 

Nuortenkirjailijat kuvaavat teoksissaan paljon myös koulumiljöötä, joka on 

nuorille hyvin merkityksellinen mutta jolla kuitenkin itsessään on yhteiskunnassa 

vähän näkyvyyttä (vrt. Ridanpää 2018, 355; Tuan 1979, 171). Kaikissa aineistoni 

nuortenkirjoissa 1980-luvun peruskoulu on nuorille paikka, jossa heidän 

osattomuuden tunteensa korostuvat. Kaiken kaikkiaan tutkimani kirjailijat pyrkivät 

kuvaamaan 1980-luvun perus- ja ammattikoulujen sekä lukioiden 

toimintakulttuuria ja opetusmetodeja yleensä hyvin realistisesti. 

Nuoret päähenkilöt tulkitsevat koulua ambivalentein tuntein. Vaikka kouluun 

liittyy heille vakinaisuuden aspekti sen säännönmukaisuuden ja rutiinien mukaan, 

se ei ole heille heitä tukeva fyysinen ympäristö (vrt. Seamon 2015, 42). Yleensä 

nuorilla on koulussa joko opettajien heille antama tai heidän itse omaksumansa 

rooli, jonka suojassa he pyrkivät selviytymään kouluelämään liittyvistä 

yhdenmukaistamisen paineista. Opettajien resurssit eivät aina riitä ymmärtämään 

ja näkemään nuorten ongelmia ja tuloksena on usein väärinymmärryksiä ja 

konflikteja. Kaupunkeihin ja muihin isompiin kasvukeskuksiin sijoittuvien 

nuortenkirjojen päähenkilöillä on kuitenkin yleensä selkeästi paremmat 

mahdollisuudet saada ongelmatilanteissa esimerkiksi keskusteluapua 

koulukuraattorin tai -psykologin kanssa kuin Haakanan nuorilla. Kirjailija 

osoittaakin monissa kohdin siihen, miten vähän teosten syrjäseudun nuorilla 

loppujen lopuksi on kasvua tukevia ja identiteettiä vahvistavia aikuisia 

ihmissuhteita ja miten yksin he joutuvat etsimään ratkaisua ongelmiinsa. 
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Haakanan teosten pohjoinen miljöö tuo myös koulukuvauksiin oman 

erityispiirteensä: teoreettiset aineet ja yleensäkin luokassa istuminen tuntuvat 

nuorista täysin turhalta pakkopullalta, mutta jos koulun oppiaine liittyy 

toiminnallisuuteen ja luontoon, kokevat nuoret siinä vahvaa osallisuutta. Tätenkin 

teokset osaltaan vahvistavat pohjoisen kulttuuria, korostavat paikallisten 

luonnonvarojen merkitystä ja myös sitä, että nuoret voivat pohjoisestakin löytää 

uusia mahdollisuuksia elämäänsä. (Kanto 2016, 9–10.) 

Haakanan nuorten suosimat sisämiljööt rajoittuvat keskustan muutamiin 

kokoontumispaikkoihin, lähinnä huolto- ja linja-autoaseman kahvioihin sekä 

nuorten koteihin erityisesti silloin, kun vanhemmat ovat sieltä poissa. Näissä 

tiloissa he samaistuvat ajan nuorisokulttuuriin, kuuntelevat esimerkiksi 1980-luvun 

suomalaisia muoti-iskelmiä, pelaavat pajatsoa, tanssivat ja pitävät hauskaa yhdessä. 

Sisämiljöössä on kuitenkin aina omat rajoitteensa ja sääntönsä esimerkiksi tilan 

koon ja tarkoituksen suhteen, ja nuoret viettävät aikaa mieluummin ulkona. Siellä 

heillä on laajemmat mahdollisuudet liikkua ja siellä he voivat halutessaan vetäytyä 

myös yksinäisyyteen. 

Haakanan nuoret tuntevatkin voimakkainta topofiliaa ennen kaikkea luonnon 

tiloissa ja paikoissa, joihin liittyy psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen identiteetin 

etsintää. Näissä paikoissa nuoret tiedostavat voimakkaasti myös oman 

ruumiillisuutensa ja seksuaalisuutensa sekä vahvistavat omaa maskuliinisuuttaan 

tai feminiinisyyttään: he alkavat ymmärtää ja määrittää itseään selkeämmin 

suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä pohjoiseen kulttuuriinsa. 

Heidän oman persoonallisen identiteettinsä hahmottamisessa heitä auttaa erityisesti 

yhteenkuuluvaisuudentunne muiden nuorten kanssa. Sitä puolestaan vahvistaa 

nuorten yhteinen lokaalinen identiteetti; he tuntevat kuuluvansa pohjoisen 

kulttuuriin ja rakentavat identiteettiään vahvasti suhteessa siihen. 

Luonnon paikat ja tilat ovat Haakanan nuorille usein jo lapsuudesta ennestään 

tuttuja paikkoja, joihin liittyy omiin vanhempiin liittyviä tärkeitä muistoja. Näin 

ollen ne ovat heille hyvin tunnelatautuneita paikkoja. He saattavat tuntea niissä 

ollessaan paitsi huikaisevaa onnea ja iloa, mutta myös voimakkaita surun, 

eksyksissä olon ja ulkopuolisuuden tunteita (vrt. Relph 1986, 49–55). Selityksiä 

näille negatiivisille tunteille voi hakea esimerkiksi nuoren identiteetin muutoksista: 

Haakana kuvaa teoksissaan nuoria kehitysvaiheessa, jossa heidän ruumiinsa ja 

kehominuutensa poikkeavat toisistaan enemmän kuin koskaan aiemmin. Tällöin 

nuori on usein hämillään ja hyvin epävarma itsestään, vaikka saattaisi ulkoisesti 

käyttäytyä hyvinkin itsetietoisesti. (Vrt. Vuorinen 1997, 203.) Toista selitystä voisi 

hakea myös modernin yhteiskunnan ongelmasta: se on, kenties 
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aavistuksenomaisesti jopa pohjoisen syrjäkylän nuorelle, loputtomien 

mahdollisuuksien tila, mutta samalla sen kääntöpuolena ovat vaihtoehtojen ja 

vapauden aiheuttama ahdistus sekä irrallisuuden ja turvattomuuden tunteet. (Vrt. 

Moilanen & Sulkunen 2006, 9–10, 27–28.) 

Haakanan poikien luontosuhde on jonkin verran rationaalisempi ja 

toiminnallisempi kuin tyttöjen. Esimerkiksi tyttöjen ja poikien väliset tapaamiset 

ovat yleensä enemmän poikien hallinnassa, he vaikuttavat tuntevan maaston ja 

sinne johtavat reitit paremmin. Poikien luontosuhteeseen liittyy yleensä myös 

suurempi hyödyn näkökulma tyttöihin verrattuna. 

Turistien eksotisoima pohjoinen on eri kuin Haakanan nuorten pohjoinen: 

nuoret näkevät kotiseutunsa realistisessa valossa ja tuntevat näin jonkinlaista 

ylenkatsetta siellä satunnaisesti vierailevia turisteja kohtaan. Myös 1980-luvun 

keskeisimmät laajemmat uhkat, nälänhätä sekä pohjoisen ympäristöongelmat, 

luonnon saastuminen sekä metsien avohakkuut ovat osaltaan vahvistamassa 

Haakanan nuorten osallisuuden tunnetta pohjoista kohtaan: heidän mielestään 

Lapin luonnon roskaajat ovat turisteja ja myös osa vakavista, globaaleista 

ongelmista on vielä kaukana tykkylumisten kuusten suojassa uinuvasta 1980-luvun 

pohjoisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi kehitysmaiden nälänhätä ja 

luonnonkatastrofit. Sen sijaan pelkoa Haakanan nuorissa aiheuttaa suurvaltojen 

kylmän sodan ilmapiiri ja ydinsodan uhka, johon viitataan Ykköstytössä useaan 

otteeseen. He tiedostavat sen, että ydinpommin seurauksilta eivät hekään olisi 

turvassa. Myös syrjäseudun harrastus-, opiskelu- ja työresurssien niukkuus 

aiheuttavat nuorissa sivullisuuden kokemuksia sekä pelkoa siitä, että he joutuvat 

mahdollisesti jättämään kotiseutunsa. Suurin ahdistusta aiheuttava tekijä on 

kuitenkin pienen syrjäkylän sosiaalinen kontrolli ja leimautumisen pelko etenkin 

silloin, kun nuoret tuntevat toimineensa vastoin yleisiä, hyväksyttyjä normeja. 

Tällainen tietty normatiivinen ahtaus tuo Haakanan pohjoiseen, erityisesti 

syrjäkylän tyttöjen ja nuorten naisten tilan kuvaukseen vahvaa jännitteisyyttä. 

Yleistäen voin todeta, että niin Haakanan 1980-luvun nuortenromaaneissa kuin 

tarkastelemissani nuortenkirjallisissa verrokeissa pohjoinen tila on 

yhteiskunnallista tilaa sen monissa ulottuvuuksissa. Haakana muuttaa pohjoisen 

paikan ja tilan eksotisoidusta esteettisestä objektista henkilöiden tuntemusten 

tulkiksi, aktiiviseksi osaksi minäkertojien identiteettiä. Pohjoinen koetaan, 

tulkitaan ja tunnetaan päähenkilöiden aistien kautta. 

Haakana, kuten myös muut aineistoni nuortenkirjailijat, toisintaa teoksissaan 

luonnon hoitavaa vaikutusta. Päähenkilöiden syvät tunnekokemukset sijoittuvat 

usein kaupunkimiljöössäkin esimerkiksi puistoihin tai muihin luonnonpaikkoihin. 



90 

Muualle Suomeen sijoittuvissa aineistoni nuortenkirjoissa Lappi nähdään 

eksoottisena lomakohteena, paikkana, johon saattaa esimerkiksi liittyä jokin muisto 

tai haave. Luonto on kuitenkin aineistoni päähenkilöille hyvin usein tavoiteltava 

ympäristö, jossa he voivat selvittää omia ajatuksiaan ja rauhoittua, oli kyse sitten 

pienestä kaupunkipuistosta, lähimetsästä tai aavasta erämaasta. Haakanan teoksissa 

tällainen paikka on erämaassa oleva metsä-, joki-, suo- tai tunturimaisema, jossa 

luonto asettaa arvaamattomuudessaan nuorille myös rajoja. Luonto on nuorille kuin 

peili, johon katsoessaan he löytävät parhaiten vastauksen nuoruusiän vaikeimpaan 

kysymykseen: kuka minä olen? 

Haakanan teokset ovat niin paikan kuin tilankin suhteen eräänlainen vastalause 

nykyiselle, usein ulkoisia materiaalisia ja kovia arvoja korostavalle yhteiskunnalle 

ja erityisesti median ylivallalle. Nuoret lukijat tarvitsevat edelleen Haakanan 

nuortenromaanien kaltaisia, tulevaisuuden uskoa luovia teoksia, joissa arvot ovat 

materian sijaan pysyvissä arvoissa: ihmisen sisäisessä kasvussa, luonnon 

monimuotoisuuden ja herkkyyden arvostamisessa ja vaalimisessa sekä humaanissa 

ajattelussa. 
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