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– Are you pondering what I’m pondering? 

– I think so, Brain! But how are two guys in a shower 

going to help us take over the world? 
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1. Johdanto 
 

“Fan fiction, faster than a speeding bullet, more powerful than a locomotive. Able to get two 

characters panting over the bedsprings in a single bound. Because the baseline is established; the 

audience knows the characters; they've walked that mile in their shoes, they are primed.” (Jane 

Mortimer: The advantages of erotic fan fiction. A more shameless essay.)  

 

Kun olin lapsi, äidilläni oli tapana ottaa minut viereensä ja lukea minulle punatukkaisesta 

orpotytöstä nimeltä Anna. Kuuntelin lumoutuneena, sanoista juopuneena. Seuraavana päivänä otin 

esiin barbie-nukkeni ja leikin todeksi äidin iltasaduksi kertomat tarinat. Tein nukelle ruman, liian 

pienen villamekon ja kuvittelin vaaleat kutrit punaisiksi saparoiksi. Toisena päivänä pakkasin 

barbien kauneimmat mekot tyhjään jäätelöarkkuun ja lähetin nuken Pikku Naisena tanssiaisiin. Olin 

viisivuotias.  

 

Myöhemmin koulussa huvitin opettajaa ainekirjoitustunnilla sijoittamalla tarinoihini aina saman 

punatukkaisen, nokkelasanaisen päähenkilön. Tarinoissani punapää eksyi milloin talviseen metsään 

ja koki siellä uuden seikkailun, milloin taas joutui aikarepeämän kautta omaan luokkaani viereiseen 

pulpettiin. Vaikka en tiennyt sitä silloin, nuo lapsuuteni leikit ja tarinat olivat lähtölaukaus koko iän 

kestävälle harrastukselle ja intohimolle. Myöhemmin teini-iässä opin sille nimenkin: fanifiktio.  

 

Harva populaarikulttuurin tuote herättää niin paljon keskustelua ja vastakkaisia mielipiteitä kuin 

fanifiktio. Internetin mahdollistaman fanitaiteen yleistymisen myötä alati kasvava joukko ihmisiä 

fanikulttuurin ulkopuolella tietää suunnilleen, mitä fanitaiteella tarkoitetaan, ja lähes jokaisella on 

siitä jokin mielipide. Myös ammattikirjailijat, joiden teoksista fanifiktiota kirjoitetaan, osallistuvat 

yhä useammin keskusteluun. Osa antaa faneille siunauksensa, osa vastustaa jyrkästi, osa vetoaa 

tunteellisesti rakkauteen ja mustasukkaisuuteen omia hahmojaan kohtaan. Fanit kuuntelevat, 

nyökyttelevät, kertovat oman mielipiteensä – ja menevät sitten kotiin ja kirjoittavat uuden tarinan.  

 

Valitsin pro gradu -tutkielmani aiheeksi fanifiktion, sillä halusin tuoda oman ääneni osaksi käytävää 

keskustelua. 1990-luvun alkupuolelta lähtien akateemiset tutkijat alkoivat kiinnittää huomiota 

fanikulttuureihin ja fanien tapaan neuvotella uusia merkityksiä kuluttamilleen mediatuotteille. 

Henry Jenkins julkaisi teoksensa Textual Poachers. Television fans and participatory culture 

vuonna 1992 ja toi samalla mediatutkijoiden joukkoon uuden hybridin, fanitutkijan, joka kykenee 
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liikkumaan sujuvasti sekä fani- että akateemisessa maailmassa ja käyttämään kummankin diskurssia 

hyödykseen (Jenkins 1992, 5). Vaikka tunnistan itsessäni saman pyrkimyksen kirjoittaa sekä fanina 

että tutkijana, yhdyn ennemmin Karen Helleksonin ja Kristina Bussen (2006) huomioon, että 

kirjoittajana en voi erottaa itsestäni fania ja tutkijaa, sillä kummatkin roolit ovat tiukasti kytköksissä 

toisiinsa ja vaikuttavat merkittävästi siihen, miten tutkijana identifioin itseni. Näin tutkimani fanit 

eivät ole minusta erillinen joukko, joiden kanssa teen yhteistyötä, vaan minä itse olen samaan 

aikaan sekä fani että tutkija ja tutkin toisia faneja ja siinä samalla tietenkin myös itseäni. (Busse & 

Hellekson 2006, 18.)   

 

Jenkinsin teos oli lähtölaukauksena vakavalle fanikulttuurien ja fanifiktion tutkimukselle, ja vaikka 

aika onkin paikoin ajanut ohi teoksesta, toimii se kuitenkin hyvänä ja kattavana esittelynä 

fanitaiteen monipuoliseen maailmaan. Jenkins tarjosi minulle ensimmäiset eväät muotoilla 

tutkimuskysymyksiäni siitä, kuinka fanifiktio toimii ja uudistaa naisten kirjoituspraktiikoita ja siitä, 

miten fanifiktio on ymmärrettävissä yhtäältä fanien vastarinnaksi ja kamppailuksi passiivista 

katsoja/lukijapositiota vastaan ja toisaalta omaehtoiseksi, uudenlaiseksi kirjallisuuden lajiksi, joka 

tuulettaa käsityksiämme kirjallisuudesta sekä tekijän ja teoksen suhteesta.  

 

 Työni koostuu kahdesta, kahdessa suomalaisessa tiedejulkaisussa vuonna 2012  julkaistusta 

artikkelista,1 joiden avulla pyrin kartoittamaan fanifiktiotutkimuksen laajaa kenttää ja yhdistämään 

perinteiset käsitykset yleisön vastarinnasta uudempiin tulkintoihin fanifiktiosta kirjallisuutena. 

Pyrin artikkeleissa ensinnäkin selvittämään, miten fanifiktio asettuu osaksi reagoivan ja 

spekulatiivisen fiktion jatkumoa. Toiseksi tavoitteenani on tarkastella,  miten fanifiktio 

kirjallisuutena voi luoda uusia mahdollisia maailmoja, eroottisia utopioita, jotka toimivat paitsi 

vastapuheena vallitsevaa mediakulttuuria vastaan myös turvapaikkoina, joista käsin fanit voivat 

käydä keskustelua muun muassa yhteiskunnallisista arvoista ja vallitsevista sukupuolirooleista sekä 

seksuaalisuudesta.   

 

Ensimmäisessä artikkelissani, joka on julkaistu katsauksen nimellä, pohdin fanifiktiota osana 

naisten kirjallisuusperinnettä ja alustan tutkimusta slashin eli homoeroottisen fanifiktion 

potentiaalista naisten omaehtoisena pornografiana. Toisessa artikkelissa pureudun kysymykseen 

fanifiktiosta kirjallisuutena tarkastelemalla sitä muun muassa sellaisten käsitteiden kuin reagoiva 

                                                 
1 Ensimmäinen artikkeli ”From bottom to top. Fanifiktio ja slash uudenlaisena naisten kirjallisuuden lajina”    
(Kulttuurintutkimus 29 (2012): 2). Toinen artikkeli ”Eroottiset kirjalliset utopiat. Slash-fanifiktion mahdolliset maailmat 
homoeroottisena kirjallisuutena” (Avain 4/2012) Olen pyytänyt ja saanut luvan julkaista artikkelit uudestaan osana 
opinnäytetyötäni.  
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fiktio, arkonttinen kirjallisuus ja intimatopia avulla. Tutkin artikkelissa slash-fanifiktion kirjallista 

potentiaalia suhteuttamalla käsittelemääni esimerkkitarinaa muun muassa pastoraalin elegian 

traditioon, jolla on pitkät perinteet miesten välisen rakkauden kuvaamisessa. Tarkastelen myös, 

miten esimerkkitarina toimii naisten omaehtoisena eroottisena kirjallisuutena ja miten sen esittämät 

miestenvälisen erotiikan kuvaukset suhteutuvat valtavirtahomopornon esittämiin kuviin.  

 

Richard Dyer (1992/2002) osoittaa homopornotutkimuksessaan, että homopornoelokuvat ovat 

luonteeltaan narratiivisia ja että niiden esittämät representaatiot homomiesten seksuaalisuudesta 

esittävät ja uusintavat todellisten homomiesten seksielämää ja seksuaalisuutta (Dyer 2002, 66). 

Slash osoittaa, että miesten välistä seksiä voidaan kuitenkin esittää toisinkin. Lisäksi slash tarjoaa 

minulle avaimet tarkastella, millaista miesten välinen homososiaalisuus voisi olla ilman 

patriarkaatin rakentamaa homofobian ja pakollisen heteroseksuaalisuuden muuria. (Esim. Sedgwick 

1985, 3.) 

 

Johdannon alaluvussa 1.1 esittelen fanifiktion yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa sekä niitä 

työkaluja, joiden avulla fanifiktiotutkimusta on aikaisemmin tutkittu. Luvussa 1.2 käyn läpi 

tutkimukseni aineistoa ja luvussa 1.3 esittelen tutkimukseni metodologista viitekehystä. Lopuksi 

esittelen artikkeleideni tuloksia ja johtopäätöksiä ja aukaisen mahdollisia jatkokysymyksiä.  

 

 

1.1 Vastarinnasta valtavirtaistumiseen 

 

Fanifiktion historia on monimuotoinen ja kiistelty asia, joskaan kattavaa historiallista esitystä 

fanihistoriasta ei ole tehty, sillä useimmat tutkijat ovat ottaneet etnografisen lähtökohdan (Coppa 

2006, 41). Karkeasti sanoen fanitaiteen tutkijat voidaan jakaa kahteen leiriin: pitkän historian ja 

lyhyen, spesifimmän historian kannattajiin (Derecho 2006, 62). Pitkän historian kannattajat, joihin 

Henry Jenkins muun muassa lukeutuu, korostavat kaiken kirjallisuuden intertekstuaalista luonnetta. 

Fanifiktio pohjautuu suulliseen perimätietoon, tarinoihin, jotka levisivät suusta suuhun ja 

muuttuivat hieman joka kerronnalla. Esimerkiksi legendat kuningas Arthurista ja pyöreän pöydän 

ritareista pysyivät elossa jatkuvan toiston ja muuntelun avulla. (Kustritz 2003, 373.) Jokainen 

kertoja lisäsi tarinaan jotain omaa, ja näin tarinat kasvoivat, muuttivat muotoaan ja tulivat 

legendoiksi. Myöhemmin keski- ja uudella ajalla runoilijat saattoivat jatkaa ja kommentoida 

toistensa teoksia, joiden hahmot he puolestaan olivat lainanneet kreikkalaisista mytologioista (Pugh 

2005, 13-14).  
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Abigail Derecho (2006), joka yhdistää fanifiktion reagoivaan, arkonttisen kirjallisuuden 

lajityyppiin, esittää myös, että vanhojen tekstien uudelleentarkastelu on antanut muun muassa 

naisille mahdollisuuden puhua alistetusta asemastaan käsin patriarkaattia vastaan. Näin reagoiva 

fiktio ja naisten kirjoittaminen ovat olleet tiukasti kytköksissä toisiinsa ainakin 400 vuoden ajan. 

(Derecho 2006, 67.) Vaikka fanifiktio olisikin suullisen perimätiedon epäsuora jälkeläinen, on 

kuitenkin oltava tarkkana siinä, mitä kutsumme fanifiktioksi ja millä perustein. Myytit ovat yhteistä 

omaisuutta, niille ei usein pystytä nimeämään tarkkaa syntyaikaa tai kehittäjää, ne ovat kasvaneet 

kerrottaessa ja ne ovat tulleet aikojen saatossa osaksi kollektiivista muistiamme. (Pugh 2005, 10.) 

Myyttien ja legendojen hyödyntäminen nykytaiteessa on osa kaiken kirjallisuuden intertekstuaalista 

luonnetta, mutta fanifiktio sellaisena kuin sen nykyään ymmärrämme, tarvitsee edeltäjäkseen 

tunnistettavan ja jonkun toisen luoman pohjatekstin. Näin ollen uusi feministinen luenta Robin 

Hoodista ei täyttäisi fanifiktion tunnusmerkkejä, mutta esimerkiksi homoeroottinen versio Mel 

Brooksin parodiasta Men in tights (1993, suom. Miehet sukkahousuissa) täyttäisi.  

 

Toinen yleisesti esitetty näkemys korostaa fanifiktion lyhyttä historiaa. Tämä näkemys esittää, että 

fanifiktion synty voidaan ajoittaa aikaisintaan 1930-luvulle osaksi mediafandomien syntyä.2 Oxford 

English Dictionary antaa hakusanalle fandom määritelmäksi: ”The world of enthusiasts for some 

amusement or for some artist; also in extended use.” (Oxford English Dictionary s.v. fandom.) 

Haku jakaa sanan kahteen osaan: sanaan fan ja suffiksiin -dom. Sanan fan sanakirja kertoo 

juontuvan sanasta fanatic, fanaatikko, nykyenglannissa innokas ammattiurheilun, alun perin 

pesäpallon seuraaja (ibid.). Urheilu- ja teatterimaailmasta termi siirtyi science fiction-harrastajien 

mukana osaksi mediaa. Science fiction-fandom puolestaan kehittyi 1926 Hugo Gernsbackin 

toimittaman lehden Amazing Stories lukijanpalstalla, jolla lukijat kävivät keskustelua toimittajan ja 

toistensa kanssa. Pikku hiljaa fanit alkoivat järjestäytyä ja tuottaa itse taidetta, jota he julkaisivat itse 

tekemissään fanzineissa3 odottaessaan suosikkilehtensä uuden numeron ilmestymistä. (Coppa 2006, 

42.)4  

                                                 
2 Fandom tulee sanoista fan ja kingdom ja tarkoittaa nykyisin tietyn pohjatekstin eli kaanonin ympärille 
muodostuvaa fanien joukkoa. Kaanon ei fanikielessä tarkoita yleisesti arvostettujen tekstien joukkoa vaan 
sitä materiaalia, joka löytyy tietystä pohjatekstistä ja jonka ympärille ja avulla fanit kirjoittavat omat 
tarinansa. (esim. Kustritz 2003, 371.) 
3 Fanzinet olivat fanien itse tuottamia ja julkaisemia lehtiä, joissa he julkaisivat fanitaidetta ja -tarinoita ja 
levittivät toisille faneille pientä printtauskulut kattavaa korvausta vastaan. Fanzinet olivat vallitseva 
fanifiktion julkaisukanava 1990-luvun puoliväliin asti, jolloin suurin osa fanifiktiosta siirtyi Internetiin.  
4 Arnie Katz (2008) on kartoittanut mediafandomien historian tarkasti vuosi vuodelta alkaen vuodesta 1928, 
mutta minä tyydyn gradussani yleisempään Francesca Coppan (2006) rakentamaan historiikkiin.   
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Läpimurto science fiction-fandomeissa tapahtui 1966, jolloin tv-sarjan Star Trek (USA 19661–969) 

ensimmäinen tuotantokausi ilmestyi. Sarja oli uraauurtava monessakin mielessä, mutta tämän työn 

kannalta Star Trekin merkittävin vaikutus on siinä, että sen myötä naiset siirtyivät sankoin joukoin 

osaksi siihen asti hyvin miesvaltaista science fiction-genreä (Coppa 2006, 43–44). Anne Kustritzin 

(2003, 371) mukaan naisfaneja viehätti sarjassa erityisesti sen päähenkilöiden Kirkin ja Spockin 

välinen syvä ja intiimi suhde, mutta Coppa (2006) esittää, että naisia houkutteli Star Trekissa sen 

esittelemän teknologian lisäksi Spockin hahmo, jonka kokemaan ulkopuolisuuteen 1960-luvun 

naisfyysikoiden ja -kemistien oli helppo samaistua (Coppa 2006, 45). Joka tapauksessa Kirkin ja 

Spockin intiimi suhde johti toisen tämän työn kannalta erittäin merkityksellisen ilmiön syntyyn: 

fanitarinoista, jotka käsittelivät Kirkin ja Spockin syvää ystävyyttä ja kiintymystä toisiinsa, syntyi 

termi slash, joka nykyisin ymmärretään yksinomaan homoeroottiseksi fanifiktioksi.  

 

Nimimerkki ”Brittany” on koostanut Youtube-videopalveluun sarjan nimeltä The Ship’s Closet: a 

logical discussion of Kirk/Spock (2009–), jossa hän esittää, että Kirk ja Spock olivat kanonisesti 

rakastavaisia ja että heidän suhteensa oli sarjassa esitetty tietoisesti piilotetun homoeroottisena, sillä 

sarjan esitysaika ei sallinut avoimen homoeroottisten suhteiden esittämistä. ”Brittany” osoittaa, että 

slash ilmiönä syntyi nimenomaan osaksi Star Trek-fandomia ja termillä viitattiin alun perin 

nimenomaan Kirkin ja Spockin suhdetta käsitteleviin tarinoihin. (”Brittany” 2009.) 

 

 Kustritzin (2003) mukaan ensimmäiset Kirk/Spock -tarinat olivat ns. hurt/comfort-tarinoita, joissa 

jompikumpi hahmoista on fyysisesti tai emotionaalisesti loukkaantunut ja toinen lohduttaa tätä 

(Kustritz 2003, 371).  Ensimmäiset slash-tarinat eivät siis olleet välttämättä seksuaalisia, mutta 

vähitellen hurt/comfort -tarinat muuttuivat sisältämään myös eroottisia elementtejä. ”Brittany” 

huomauttaa videosarjansa ensimmäisessä osassa, että slashin ilmestyminen 1960-luvulla osana Star 

Trek-fandomia ei ollut sattumaa, sillä seksuaalinen monimuotoisuus ei siihen aikaan ollut yhtä 

tunnettua kuin nykyään. Hänen mukaansa Star Trekissa täytyy olla niin vahva homoeroottinen 

pohjavire, että se avasi ihmisten silmät aikana, jolloin avoimet homoseksuaaliset suhteet eivät olleet 

mahdollisia. Coppa (2006) ehdottaa, että sarjan voimakas mielenkiinto ihmissuhteisiin, tunteisiin ja 

jopa seksuaalisuuteen mahdollistivat naisten siirtymisen Star Trek-fanifiktion kirjoittajiksi (Coppa 

2006, 47). Monista tuon ajan science fiction-sarjoista poiketen Star Trek ei keskittynyt yksinomaan 

esittelemään ihmeellistä teknologiaa ja vauhtia ja vaarallisia tilanteita, vaan myös ihmissuhteet 

olivat sarjassa alusta asti vahvasti mukana. Sarja ei myöskään pelännyt esittää miesten välisiä 

intiimejä ystävyyssuhteita tai ajan tyylistä poikkeavia monipuolisia naishahmoja. (Ibid.)  
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Olisi kuitenkin epäreilua väittää, että naisiin vetosi sarjassa vain voimakas ihmissuhteiden ja 

tunteiden käsittely tai että naisten olisi sci-fistä tai toimintasarjoista nauttiakseen keskityttävä niiden 

tarjoamiin ihmissuhteiden kuvauksiin, kuten Jenkins väittää (Jenkins 1992, 115), sillä kuten Coppa 

(2006) huomauttaa, ensimmäiset Star Trek-fanikirjoittajat olivat sekä sci-fi-harrastajia että 

tieteellisesti kykeneviä arvostamaan sarjan teknologisia aspekteja (Coppa 2006, 45-46).  

 

Slash-tarinat, joita alkoi ilmestyä fanzineissa 1970-luvulla, jakoivat Star Trekin ihmissuhteisiin 

keskittyvät fanikirjoittajat vielä kahteen leiriin: niihin, jotka keskittyivät pohtimaan hahmojen 

välisiä suhteita yleensä ja niihin, jotka kiinnittivät huomiota erityisesti Kirkin ja Spockin väliseen 

suhteeseen. Ihmissuhdetarinat muodostivat 1970-luvulla ns. fandomin julkisivun, kun taas slash-

tarinat olivat marginalisoituja ja alakulttuurin alakulttuuria (Coppa 2006, 48, Kustritz 2003, 372).  

 

 

Kaapin ovi raottuu 

 

1970-luku toi mukanaan uusia vahvoja fandomeita, joiden myötä slash-kirjoittajat saattoivat 

hiljalleen alkaa raottaa ovea siitä kaapista, johon Star Trek-fandomin homososiaalisuuteen 

keskittyvä julkisivu oli heidät työntänyt. Niin kutsutut buddy-sarjat, jotka keskittyvät (yleensä) 

kahden miehen välisen syvän ja intiimin ystävyyden kuvaamiseen tulivat 1970-luvulla hallitsemaan 

televisioviihdettä (Coppa 2006, 48). Esimerkiksi sellaiset sarjat kuin poliisielämää kuvaava Starsky 

& Hutch (USA 1975–1979) herättivät fanien mielenkiinnon miestenvälisen homososiaalisen 

suhteen esittämisellä.  

 

Eve Kosofsky Sedgwick (1985) selittää homososiaalisuuden tiiviiksi sosiaalisiksi suhteiksi kahden 

samaa sukupuolta olevan henkilön välillä (Sedgwick 1985, 1). Terminä homososiaalisuus on 

kaksiteräinen ja jossain määrin loogisesti mahdoton. Se yhdistää homososiaalisuuden 

homoseksuaalisuuteen, mikä Sedgwickin mukaan on patriarkaalisen kulttuurin miesten välisten 

homososiaalisten ja homoeroottisten suhteiden välille rakentaman homofobian muurin vuoksi 

mahdotonta (Sedgwick 1985, 3). Slashin teorian ymmärtämisen kannalta nimenomaisesti miesten 

välisten suhteiden hypoteettinen jatkumo homososiaalisuudesta homoeroottisuuteen on elintärkeää 

ja siksi keskitynkin yksinomaan miesten väliseen homososiaalisuuteen. Sedgwick esittää, että 

naisten yhteiskunnallinen vapautuminen on mahdollistanut vapaamman liikkumisen naisten asioita 
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ajavien ja naisia rakastavien naisten välillä, jolloin myös homososiaalisuudesta homoeroottiseen 

liikkuminen olisi helpompaa (ibid.).  

 

Vaikka en voi täysin yhtyä Sedgwickin positiiviseen näkemykseen, on totta, että naisten 

yhteiskunnallinen ja seksuaalinen vapautuminen on mahdollistanut naisille vapaamman 

liikkumatilan eri sukupuolien ja seksuaalisuuksien välillä. Lesbosuhteet ovat vakiomateriaalia 

miesten miehille suuntaamassa pornossa, mutta siitä huolimatta naisten väliset eroottiset suhteet 

jäävät usein huomaamatta joko siitä syystä, että naisten seksuaalisuus on pitkään ollut sidoksissa 

miehiin, tai siksi, koska länsimainen yhteiskunta sallii naisille syvät ja intiimit kahden väliset 

ystävyyssuhteet, joiden fyysisiä elementtejäkin katsotaan herkästi läpi sormien. Toisaalta kyse voi 

olla siitä, että naisten välisiä fyysisiä hellyydenosoituksia ei ymmärretä homoeroottisiksi samaan 

tapaan kuin kahden miehen. Vaikka tämä voi omalta osaltaan vaikeuttaa naisten identifikaatiota 

lesboiksi ja vaikka olisi mielenkiintoista ja tarpeellista tutkia, miten naisten välistä rakkautta 

kuvaavat fem-slash-tarinat voisivat vapauttaa lesbosuhteiden tunnistamista ja kuvaamista, keskityn 

tämän työn puitteissa pelkästään miehiin.  

 

Miesten välisiä homososiaalisia suhteita kuvaavat buddy-sarjat sijoittavat miehet usein 

miesvaltaisiin yhteisöihin, joiden on erinäisten syiden vuoksi eristäydyttävä muusta yhteiskunnasta. 

Esimerkiksi poliisivoimiin, avaruuslaivastoihin tai häilyvästi lain kummallekin puolen sijoittuvien 

miesten on vaarallisen ja kuluttavan elämäntyylinsä vuoksi turvauduttava vain toisiinsa, mikä 

mahdollistaa syvien ja muut pois sulkevien ystävyyssuhteiden syntymisen. (Woledge 2006, 101.) 

Tällaiset tiiviit homososiaaliset yhteisöt voivat joko kannattaa (support) tai sulkea pois 

homoeroottisuuden (Sedwick 1985,6).  Kuten antiikin Kreikan homoseksuaaliset suhteet osoittavat, 

homofobia ei ole sisäänrakennettu patriarkaaliseen yhteiskuntaan eikä patriarkaatti vaadi 

homofobiaa pysyäkseen kasassa (Sedgwick 1985, 4). Tämä toteamus auttaa näkemään slashin ei 

niinkään pohjatekstin vihjeiden väärintulkintana (Bacon-Smith 1992, 232) kuin vaihtoehtoisena 

maailmana, jossa homososiaalisuus ja homoeroottisuus eivät sulje toisiaan pois.  

 

Woledge (2006) esittää, että slashia ei ole mielekästä käsittää ainutlaatuisena fanikirjallisuuden 

genrenä, jolla ei ole esikuvaa tai vertailukohtaa, kuten aikaisemmat tutkijat ovat väittäneet (esim. 

Jenkins 1992, Bacon-Smith 1992). Sen sijaan Woledge yhdistää slashin miesten välistä intimiteettiä 

käsitteleviin teoksiin, joita hän kutsuu intimatopioiksi (Woledge 2006, 99). Vaikka Catherine 

Driscoll (2006) näkee slashin kuuluvaksi naisten romanssien genreen, ei slashia ole Woledgen 

mielestä mielekästä ajatella homoerotiikan kaapuun puettuna heteroseksuaalisena romanssina 
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(Woledge 2006, 98). Pikemminkin slash muodostaa romanssista erillisen genren, jossa syvä 

homososiaalinen intimiteetti ja seksi eivät sulje toisiaan pois, mutta joka voi ottaa esikuvia ja 

konventioita niin romanssista kuin pornografiastakin (Woledge 2006, 99).  

 

Woledge (2006) kuvaa intimatopioita vaihtoehtoisiksi maailmoiksi, joissa homofobia ei asetu 

homososiaalisen ja homoeroottisen jatkumon tielle (Woledge 2006, 102). Tässä maailmassa miehet 

voivat rakastaa toisiaan, harrastaa seksiä toistensa kanssa ja elää avoimen homoseksuaalisessa 

suhteessa keskenään mutta nousta silti sellaisten leimojen kuin homo- tai heteroseksuaalinen 

yläpuolelle. Tämä on herättänyt jotkut tutkijat ja fanit kysymään, eikö slash kieltämällä hahmojen 

homoseksuaalisuuden homoeroottisista teoista huolimatta oikeastaan vahvista homofobiaa. 

Christine Scodari (2003) kysyy, voidaanko slashia pitää samanlaisena homoeroottisuuden 

esittämisenä heteroseksuaalisuuden ehdoilla kuin valtavirtalesbopornossa, jota miehet tekevät 

viihteeksi ja tirkistelymielessä toisilleen (Scodari 2003, 114).  

 

Woledge (2006) muistuttaa, ettei slashin ja muiden intimatopioiden ole tarkoituskaan kuvata 

todellisia homoseksuaaleja, sillä kuten edellä totesin, slash rakentaa vaihtoehtoisen maailman, joka 

kysyy, onko seksuaalisuutta mahdollista nähdä hetero- ja homoseksuaalisten leimojen ulkopuolella 

(Woledge 2006, 103). Vaikka yhdyn Woledgen käsitykseen slashista todellisen maailman queer-

politiikan ulkopuolella sijaitsevana vaihtoehtoisena todellisuutena, miesten kuvaamiselle ei-

homoseksuaaleina on olemassa myös proosallisempi syy: miehet, joita slash-kirjoittajat parittavat, 

eivät pohjatekstissä yleensä ole homoseksuaaleja. Heillä on usein suhteita naisten kanssa, mutta 

tämä ei tarkoita, etteikö miespäähenkilöiden intiimissä ja kaiken voittavassa suhteessa olisi myös 

eroottinen puolensa.  

 

Nimimerkki ”Brittany” toteaa, että vaikka sekä Kirkillä että Spockilla on kanonisia naissuhteita, 

heidän välinen eroottinen vetovoimansa on kiistämätöntä (”Brittany 2009). Kanoniset 

heteroseksuaaliset suhteet eivät siis sulje pois homoeroottisten suhteiden mahdollisuutta. 

Päinvastoin fanit lukevat pohjatekstin tarjoamia vihjeitä ja kirjoittavat niiden pohjalta omat 

tarinansa, joissa nuo vihjeet aktualisoidaan.  
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Fanifiktio autonomisena mediana 

 

Woledgen näkemys intimatopioista on siis utooppinen, johonkin toiseen todellisuuteen sijoittuva 

maailma, jossa on omat lakinsa ja koodinsa (Woledge 2006, 103). Tahdon kuitenkin kyseenalaistaa 

kysymyksen siitä, onko slashin luoma maailma utopia. MOT kielitoimiston sanakirja määrittelee 

utopian ”mahdottomaksi haavekuvitelmaksi; haaveelliseksi (maailman)parannussuunnitelmaksi; 

jonkin aatteen mukaiseksi (toteutumattomaksi) ihanneyhteiskunnaksi (MOT kielitoimiston 

sanakirja, s.v. utopia). Utopia on siis kirjaimellisesti ei-paikka, haaveellinen todellisuus joka 

sijaitsee tämän todellisuuden ulkopuolella.  

 

Nathan Rambukkana (2007) ehdottaakin, että slashin tapauksessa parempi termi kuvaamaan sen 

maailmaa olisi heterotopia (Rambukkana, 2007). Rambukkana lainaa termin heterotopia Michel 

Foucault’lta, joka teoksessaan Of other spaces (1986) määrittelee heteropiat todellisiksi tiloiksi, 

jotka toimivat yhteisön sisällä vastapaikkoina, niin kutsuttuina todeksi muuttuneina utopioina, 

joissa on mahdollista käsitellä niitä asioita, jotka hegemoninen yhteisö on vaientanut tai työntänyt 

pois (Foucault 1986, 24: Rambakkana 2007). Samaan tapaan kuin merirosvolaivat, jotka purjehtivat 

maailman merillä oman lippunsa alla ja noudattaen omia, ympäröivän maailman säännöistä 

poikkeavia lakejaan, heterotopiat ovat olemassa olevia tiloja tai paikkoja, jotka noudattavat omia 

lakejaan (Rambakkana 2007).  

 

Rambakkana puhuu artikkelissaan vaihtoehtoisista tai autonomisista medioista, jotka rakentuvat 

itsenäisiksi paikoiksi. Niissä on mahdollista kritisoida valtavirtamediaa tai esittää ajatuksia, joita 

valtamedia ei suostu tai kykene käsittelemään. Autonomiset mediat näyttäytyvät hänelle sosiaalisen 

muutoksen liikkeellepanijoina, jotka valtamediasta poiketen toimivat itsenäisesti, ovat rakenteiltaan 

joustavia ja kannustavat dialogiin valtamedian kanssa. (Ibid.) Fanifiktio täyttää nähdäkseni tämän 

autonomisen median määritelmän. Vaikka määritelmä esittääkin fanifiktion jälleen kerran yleisön 

vastarintana mediatuottajia vastaan, voidaan fanifiktio nähdä myös laajemmin vastavoimaisena 

vaihtoehtomediana, joka kriittisesti peilaa valtamedian arvoja. Rambakkana kutsuu autonomisia 

medioita aktiivisiksi vastarintaliikkeiksi, jotka näyttäytyvät valtamediaa vasten toisena, vieraana:  

 
In this conception, autonomous media are forms of alternative media that perform a sort of 
“active resistance”, which is to say, they resist mainstream media forms by being “other” to 
them.  In as much as mainstream media forms are hierarchical, autonomous media strive to be 
horizontal; in as much as mainstream media forms are controlled by money, autonomous media 
attempt to be non-profit; in as much as mainstream media forms exclude voices, autonomous 
media aim at inclusivity.  As such, there could be seen to be as many forms or sub-forms of 
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autonomous media as elements of “mainstream” media one found oppressive.  The one thread 
that seems to hold these various notions together though, is that of inhabiting a 
phenomenological zone of separation or otherness from those spaces where what they contest is 
produced. (Ibid.)  
 

 

Fanifiktio pyrkii käymään keskustelua paitsi valtamediaa vastaan, myös sen kanssa. Faniyhteisöjen 

sisäinen keskustelu ei ole autoritaarista tai hierarkkista, vaan fanifiktio pyrkii luomaan 

horisontaalisen keskustelukentän, jossa merkitykset elävät ja muuttuvat ja jossa keskustelua 

käydään kirjoittajien ja lukijoiden välillä molempiin suuntiin. Fanifiktio voidaan ymmärtää 

kentäksi, jolla merkityksistä neuvotellaan yhdessä ilman, että kukaan saa viimeistä sanaa. Tästä 

syystä pidän fanifiktiota paitsi vaihtoehtomediana, myös feministisenä tilana, jossa toimitaan eri 

säännöillä kuin miesvaltaisessa ja hegemonisessa valtamediassa.  

 

Feministiset kirjallisuudentutkijat kuten Elizabeth Flynn (1986) ja Judith Fetterley (1986) 

tulkitsevat pohjatekstin ulkopuolelle menevän ja omien mieltymyksiensä ja kokemuksiensa mukaan 

tekstiä muokkaavan lukutavan sukupuolitetuksi keinoksi, jonka avulla naiset pyrkivät etsimään 

uusia merkityksiä miesvaltaista ja usein misogyynista maailmaa kuvaavista teksteistä (Jenkins 

1992, 108). Fetterley (1986) esittää, että naiset koulutetaan lukemaan kuin mies, minkä vuoksi 

nainen lukee aina ”vieraalla kielellä”, ei äidinkielellään (Fetterley 1986, 150–151). Vaikka käsitys 

tiukan sukupuolittuneista lukupraktiikoista on vanhentunut, voidaan fanifiktio nähdä jossain määrin 

tuon perinteen ja teorian jatkajana. Fanit etsivät uusia merkityksiä olemassa olevista teksteistä ja 

kirjoittavat niiden pohjalta uusia tekstejä, jotka keskustelevat pohjatekstin kanssa ja tekevät 

näkyviksi niitä teemoja, joihin pohjatekstissä vain viitataan.  

 

Derecho (2006) kutsuu tällaista lukutapaa arkonttiseksi, archontic.  Termi pohjautuu sanaan 

archive, arkisto, ja viittaa kaikkien tekstien arkistomaiseen luonteeseen. Suljettujen merkitysten 

varastojen sijaan tekstit ovat hänen mukaansa avoimia arkistoja, joihin lukija voi astua vapaasti 

sisään, tarkastella sieltä löytyviä merkityksiä ja jättää lähtiessään omat merkityksensä, jotka siten 

laajentavat arkistoa (Derecho 2006, 65). Arkonttiset teokset ovat toisia tekstejä kommentoivia, ja ne 

nostavat esiin jonkin alkuperäistekstin vaientaman hahmon tai ajatuksen ja antavat sille äänen. 

Tällainen kirjallisuudenlaji on antanut muun muassa naisille ja etnisille vähemmistöille 

mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin, mistä syystä Derecho ymmärtää fanifiktion niin ikään 

feministisenä reaktiona olemassa oleviin teksteihin, mahdollisuutena tuoda esiin niitä merkityksiä, 

joita pohjatekstissä ei ole riittävästi käsitelty. (Derecho 2006, 67.)  
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Osana reagoivan fiktion tai intimatopioiden genreä fanifiktio ja slash näyttäytyy siis pikemminkin 

Foucault’n määrittelemänä heterotopiana kuin todellisuuden ulkopuolella leijuvana haaveellisena 

utopiana. Slashin heterotopinen todellisuus sijaitsee todellisessa maailmassa, ikään kuin periferiasta 

käsin työskentelevänä sosiaalisen muutoksen liikkeenä, joka esittää vaihtoehtoja valtamediassa 

esitetyille sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden kuville.  

 
The slash world is a space that actually exists within the frameworks made possible by 
mainstream culture, but is also a space in which many assumptions and patterns of conventional 
culture are reversed or parodied.  In that many of these inversions are in relation to traditional 
sex and gender pairings and orderings, such a space can be seen as a queer space.  It is also, like 
many radical media spaces, a space of controversy and risk. (Rambakkana 2007.)  
 

 

 

Internetin vaikutukset fanikulttuuriin  

 

1980- ja -90-luvulla fandomien määrä kasvoi ja fanikunta laajeni. Yhdysvaltalaiset fanit pääsivät 

tutustumaan brittiläisiin tv-sarjoihin, mikä kasvatti ja monipuolisti fandomien määrää (Coppa 2006, 

51). Merkittävä mullistus fanikulttuureissa tapahtui kuitenkin vasta Internetin ja kotitietokoneiden 

yleistymisen myötä. 1990-luvun alussa suurin osa fandomeista luotti vielä vanhoihin 

julkaisukanaviin, mutta uudet fandomit yhdistivät Internetin luomat mahdollisuudet perinteisiin 

fanzineihin (Coppa 2006, 53). Esimerkiksi sähköpostilistat ja tietyn fandomin sisäiset 

fanifiktioarkistot laajensivat fanifiktion käyttäjäkuntaa ja yhdistivät eri puolilla maailmaa olevat 

fanit entistä helpommin.  

 

 Merkittävänä pidän sitä innokkuutta, jolla fanit ottivat uuden teknologian haltuunsa. Jos jokaista 

uutta teknologista saavutusta määrittää se joukko, joka ottaa uuden teknologian haltuunsa ilomielin 

ja toisaalta ne ihmiset, jotka vastustavat uudistuksia, fanit olivat selvästi etujoukoissa ottamassa 

vastaan uusia tapoja laajentaa ja levittää harrastustaan. Kuten aikaisemmin mainitsin, Star Trek-

fandomin luojat olivat kemistejä, tutkijoita ja fyysikoita ja siten tieteellisesti kykeneviä arvostamaan 

sarjan teknologisia hienouksia. Internet-fanikulttuurien pioneerit olivat niin ikään naisia, joilla oli 

pääsy esimerkiksi yliopistojen tietokoneluokkiin ja verkkoyhteydessä oleviin koneisiin. He olivat 

siis teknologisesti aikaansa edellä. (Coppa 2006, 53.) Sama teknologinen taitavuus ja innokkuus 

kokeilla uutta näkyy nykyäänkin fanien keskuudessa, mikä voi omalta osaltaan vahvistaa naisten 

asemaa tieteen ja teknologian kentillä ja purkaa myyttiä naisista teknologisesti osaamattomina.  
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Internet  laajensi ja lisäsi fandomeiden ja fanien määrää sekä muutti osittain fanifiktion luonnetta. 

Pienen piirin yksityisestä harrastuksesta kasvoi uuden teknologian myötä vahva kulttuurinen 

vaikuttaja. Uusi teknologia on helpottanut uusien fanien tutustuttamista pohjateksteihin. VHS-

kaseteista siirtyminen DVD-levyihin helpotti esimerkiksi tv-sarjojen ja elokuvien jakamista ja 

Internetin videopalvelut ovat helpottaneet sarjojen leviämistä entisestään. Enää fanien ei tarvitse 

olla edes konkreettisesti samassa tilassa katsoakseen lempisarjaansa, vaan fanit voivat katsoa samaa 

sarjaa Internetistä ja olla samaan aikaan yhteydessä toisiinsa esimerkiksi erilaisten pikaviestimien 

avulla. Fanit voivat pysäyttää videon halutessaan ja kommentoida tapahtumia toisilleen reaaliajassa 

aivan kuin olisivat konkreettisesti samassa tilassa. Näin Internetistä on tullut fanien uusi 

kohtauspaikka, ikään kuin Jenkinsin (1992) muotoilema uusi symbolinen keittiö, jossa fanit voivat 

kokoontua ja keskustella asioista ”omalla kielellään” ja omilla ehdoillaan (Jenkins 1992, 84).  

 

Uusi teknologia on myös mahdollistanut uusien fanitaiteen muotojen syntymisen. Tarinoiden ja 

piirrettyjen kuvien lisäksi fanit voivat tehdä fanivideoita, kuvamanipulaatioita, tietokoneen 

työpöydän taustakuvia, pienempiä käyttäjäkuvia ja niin edelleen. Fanivideoita ja 

kuvamanipulaatioita on toki tehty jo kauan, mutta uusi teknologia ja uudet ohjelmat ovat 

helpottaneet niiden tekemistä ja jakamista entisestään. Samalla kuva- ja videomanipulaatioista on 

tullut entistä realistisempia, jopa niin että asiaan perehtymättömän on joskus vaikea sanoa, onko 

fanivideossa esiintyvä seksikohtaus todellinen vaiko taitavalla leikkauksella aikaansaatu 

manipulaatio. Tämä mahdollistaa pohjamateriaalin konkreettisen muokkaamisen fanien tarpeita 

vastaavaksi.  

 

Fanikulttuurien laajenemisen myötä ne ovat myös tulleet entistä tutummaksi ei-faneille ja myös tv-

tuottajat ovat alkaneet kiinnittää entistä enemmän huomiota fanifiktioon ja sen luomiin 

mahdollisuuksiin. Kun kirjailijat ja tv-sarjojen tekijät ovat entistä tietoisempia fanien teksteistä, osa 

tekijöistä on ottanut voimakkaasti kantaa fanifiktioon. Lukuisat kirjailijat ovat nousseet 

vastustamaan fanien tekstejä ja osa on jopa yrittänyt kieltää fanifiktion kirjoittamisen hahmoistaan. 

Samaan aikaan fanifiktio on soluttautunut osaksi kaupallisia mediatekstejä ja osia fanitaiteesta on 

siirtynyt osaksi kaanonia. Esimerkiksi animaatiosarja Simpsoneissa (USA 1989–) oli jokin aikaa 

sitten jakso, jossa sarjan faneja pyydettiin äänestämään suosikkinsa Springfieldin pariskunnista. 

Jakson lopussa ruutuun tuli teksti: ”Minkä fanit ovat yhdistäneet, sitä älkööt käsikirjoittajat 

erottako.” 
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 Televisiosarja Supernatural (2005–) on tunnettu rajoja rikkovista metatekstuaalisista 

elementeistään. Sarjassa on esiintynyt niin päähenkilöistä slashia kirjoittava fani kuin sarjan 

homoeroottisuutta pohtiva fanikokoontuminenkin. Niin ikään osia fanien kirjoittamista tarinoista on 

siirtynyt sarjan jaksoihin, joskaan tätä ei ole julkisesti myönnetty. Näin raja fanifiktion ja 

kaupallisen julkaisun välillä on hämärtynyt.  

 

Tästä huolimatta fanifiktiota leimaa edelleen vahva alakulttuurin asema, jota fanit itse pitävät yllä. 

CarrieLynn D. Reinhardin (2009) tutkimus osoittaa, että fanit kamppailevat yksityisyyden ja 

yhteisöllisyyden välillä. Toisaalta erityisesti slash-harrastajat haluavat jakaa harrastuksensa toisten 

samanmielisten kanssa, toisaalta he pyrkivät pitämään harrastuksensa itsellään: faniminä ja 

arkiminä pyritään pitämään erossa toisistaan, sillä osa slashin houkuttelevuudesta piilee sen 

salatussa ja vähän tunnetussa luonteessa. (Reinhard 2009, 17.) Näkisin, että myös Internetin 

fanisivuja leimaa samanlainen kamppailu yksityisyyden ja avoimuuden välillä. Toisaalta sivustot 

ovat avoimia kaikille, mutta samaan aikaan fanit varjelevat yksityisyyttään esimerkiksi 

nimimerkkien avulla. Jenkins (1992) esittää, että naiset piiloutuvat nimimerkkien taakse, koska 

heidän uransa ja maineensa voisivat kärsiä, mikäli heidän slash-harrastuksensa tulisi julkiseen 

tietoon (Jenkins 1992, 201).  

 

Vaikka naisten ei enää tarvitse aktiivisesti pelätä maineensa puolesta, nimimerkit ovat merkittävä 

osa Internet-kulttuuria. Ne voivat toimia arki-identiteetin suojana, mutta toisaalta samassa 

fandomissa aktiivisesti toimivat fanit tunnistavat toistensa nimimerkit ja osaavat niiden perusteella 

tunnistaa, millaista fanifiktiota käyttäjä kirjoittaa. Laatutarinoistaan tunnetun käyttäjän nimimerkki 

voi levitä tunnettavuudessaan hyvinkin laajalle, etenkin jos sama käyttäjä toimii useassa eri 

fandomissa. Osittain tästä syystä erityisesti eroottisia aiheita käsittelevissä kirjoitushaasteissa5 on 

levinnyt tapa kirjoittaa anonyymisti niin, ettei kirjoittajan nimimerkki tule näkyviin. Nimimerkkien 

lisäksi faniyhteisöjä suojaa yhteisön sisäinen slangi, joka koostuu erilaisista lyhenteistä ja 

yhdistelmistä ja joita asiaan perehtymättömien on vaikea tai liki mahdoton ymmärtää. Uusien fanien 

                                                 
5 Anonyymit kirjoitushaasteet ovat esimerkiksi Livejournal-yhteisössä toimiva fanifiktion muoto, jossa fanit 
ehdottavat anonyymisti jotain aihetta, josta haluaisivat lukea tarinan, ja toiset täyttävät ”haasteen”. Useassa 
fandomissa harrastetaan esimerkiksi keskusteluketjuja, jotka tunnetaan nimellä anonymous kink memes. 
Näissä käyttäjät ehdottelevat toisilleen erilaisia eroottisia aiheita, joista toiset kirjoittavat pornografisia 
tarinoita. Ehdotukset ovat usein luonteeltaan tabuja ja voivat käsitellä esimerkiksi erilaisia pornografisia 
fetissejä, mistä syystä keskustelijat eivät halua keskustella niistä edes nimimerkkiensä suojassa.   
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on opeteltava yhteisön sisäinen kieli voidakseen täysin ymmärtää siellä käytävää keskustelua ja 

osatakseen etsiä esimerkiksi haluamiaan tarinoita.6 

 

 

1.2 Fanitutkimuksesta 

 

Tutkijoiden mielenkiinto fanikulttuureja ja fanien harrastuksia kohtaan alkoi 1990-luvun alussa. 

Henry Jenkins (1992) osoittaa teoksessaan Textual Poachers, miten negatiivinen kaiku sanalla 

”fani” on pitkään ollut ja miten faniuteen on liitetty useita negatiivisia ja pelottavia stereotypioita. 

Faneja on pidetty lapsuuteen jämähtäneinä aikuisina, joilla ei ole kykyä eikä halua erottaa todellista 

maailmaa fiktiosta eikä mahdollisuutta solmia todellisia ihmissuhteita. (Jenkins 1992, 13.) Samalla 

jonkin asian tai ihmisen suhteeton fanitus on esitetty potentiaalisesti vaarallisena pakkomielteenä, 

joka voi johtaa turhautuneen fanin jopa tuhoamaan ihailunsa kohteen (Burchill 1986: Jenkins 1992, 

13).  

 

Jenkins lähtee varhaisteoksessaan purkamaan tätä vaarallista ja fanikulttuureja halventavaa myyttiä 

tuomalla ensimmäistä kertaa suuren yleisön tietoisuuteen fanien yhteisöllisyyden, kumouksellisen 

suhtautumisen populaarikulttuuriin ja aktiivisen vastarinnan, jota fanit harjoittavat mediatuottajien 

hierarkkista, ylhäältä käsin sanelemaa merkitysten tuottamista vastaan. Jenkins tunnustaa myös 

kaksoisroolinsa sekä fanina että tutkijana, mikä luo omanlaisensa haasteen tutkijalle, joka katsoo 

olevansa samaan aikaan vastuussa sekä faniyhteisölleen että akateemiselle yleisölle. Tätä samaa 

kamppailua olen itse käynyt asemoidessani itseni sekä aktiiviseksi slash-harrastajaksi että 

aloittelevaksi tutkijaksi. Fanina olen toki omalta osaltani vastuussa siitä, miten puhun 

faniyhteisöistä ja faneista, mutta en halua nähdä itseäni fanien äänitorvena tai koko yhteisön 

puolestapuhujana. Fanikulttuurit koostuvat lukemattomista yksilöistä, joilla jokaisella on oma 

suhteensa ja tapansa ymmärtää fandomiaan. Näin minun tarinani on vain yksi monista, en väitä 

olevani faniuden tai fanikulttuurien asiantuntija tai puhemies, mutta uskon kaksoisroolini fanina ja 

tutkijana antavan minulle syvällisemmän ymmärryksen fanikulttuurista. Sympatiani ovat toki 

vahvasti fanien puolella, mutta tutkijana suhtaudun harrastukseeni kriittisesti ja pyrin tuomaan esiin 

                                                 
6 Fanislangi suojaa yhteisöä ja luo yhteenkuuluvuutta jäsenten välillä. Se myös mahdollistaa 
fanifiktiotarinoiden niputtamisen eri kategorioihin, kun käytössä on yhteisesti sovittuja ilmaisuja, joita 
käytetään kuvaamaan esimerkiksi paritusta, genreä ja varoituksia esimerkiksi väkivaltaisesta tai eroottisesta 
sisällöstä. Ilmaisut pohjautuvat englannin kieleen, mikä pitää muuten kansainväliset yhteisöt sidoksissa 
angloamerikkalaiseen kulttuuriin. Se vaikeuttaa myös suomeksi kirjoittavan tutkijan työtä, sillä lyhenteitä ja 
slangi-ilmaisuja on vaikea kääntää.  
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myös fanifiktion varjopuolia ja ymmärtämään niitä kirjailijoita, jotka eivät halua fanifiktiota omista 

teoksistaan kirjoitettavan, vaikka heidän kannanottonsa saattavatkin ärsyttää minua fanina.  

 

Jenkinsin tutkimus on etnografinen katsaus mediafandomeihin. Jenkins myöntää, että suurin osa 

hänen haastattelemistaan faneista ovat valkoisia, keskiluokkaisia ja oletettavasti myös 

heteroseksuaalisia naisia (Jenkins 1992, 1). Tämä on tyypillinen typistys, joka rajaa fanifiktion vain 

tietyn etnisen, ekonomisen ja seksuaalisen ryhmän harrastukseksi tai nostaa noiden ryhmien 

edustajat fanifiktion puhenaisiksi. Tämä sama yleistys, erityisesti koskien fanifiktioharrastajien 

sukupuolista ja seksuaalista identiteettiä on noussut yleiseksi normiksi, mantraksi, jota voi toistella 

tarkastelematta sen kummemmin sen paikkansapitävyyttä. Jonkinlaisia yleistyksiä voidaan toki 

tehdä, mutta samoin kuin tutkimus on osoittanut, että fanifiktioharrastajat eivät ole lapsen tasolle 

jämähtäneitä aikuisia vaan hyvin monen ikäisiä, usein korkeasti koulutettuja ihmisiä (esim. Jenkins 

1992, Coppa 2006, Pugh 2005), minä haluan tuoda esiin faneja, jotka eivät sovi heteroseksuaalisen 

naisen muottiin.  

 

Erityisesti televisiosarja Supernaturalin fandomissa olen törmännyt useisiin mieskirjoittajiin, jotka 

kirjoittavat paitsi todella ansiokkaita fanifiktiotarinoita, myös hyvin kaunista slashia. Samoin haluan 

varoa typistämästä slashia pelkästään tai edes suurimmaksi osaksi heteronaisten harrastukseksi. 

Kysymys fanien seksuaalisesta suuntautumisesta on jokseenkin yhdentekevä ja olen itse esimerkki 

siitä, ettei slash ole vain heteronaisten harrastus. Tästä syystä pyrin itse työssäni välttämään 

yleistävää kieltä ja tuomaan esiin poikkeavia äänensävyjä milloin se vain on mahdollista.  

 

Fanifiktiotutkimus on pitkään jäänyt sosiologisen, syitä ja motiiveja etsivän tutkimuksen loukkoon. 

Erityisesti slash on saanut suhteettoman suuren huomion tutkijoiden keskuudessa ja slash-

harrastajien motiiveja on tutkittu ja ihmetelty loputtomiin (Busse & Hellekson 2006, 17). Syiksi on 

useimmiten esitetty yleisön vastarintaa valtamediaa kohtaan (Jenkins 1992), naisten halua tuoda 

kuuluviin omat tarinansa (esim. Derecho 2006), katsojien tyytymättömyyttä valtamedian tarjoamiin 

sukupuoli- ja seksuaalikuvauksiin tai naisten pettymystä perinteiseen romanssiin tai 

valtavirtapornografiaan (Driscoll 2006). Keskittyminen syiden etsimiseen on kuitenkin vaarassa 

typistää kaiken fanifiktion monoliittiseksi genreksi, joka jää auttamatta pohjatekstin varjoon 

pelkkänä alkuperäistä tekstiä selittävänä tai vastustavana kommentaarina (Stasi 2006, 119). 

Kirjoittajiin keskittyminen tekstien sijasta luo myös tarpeettomia yleistyksiä esimerkiksi slashista 

valkoisten, keskiluokkaisten heteronaisten harrastuksena. Haluan korostaa, että fanifiktiotarinat 
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eivät ole vain kirjoittajiensa mielenilmauksia tai seksuaalifantasioita vaan rikkaita ja monipuolisia 

kirjallisia teoksia, jotka kestävät tarkastelua niin kielen kuin aiheiden rikkaudenkin kannalta.  

 

Mafalda Stasi (2006) tuo slashin käsittelyn yhteyteen termin palimpsest, jolla hän tarkoittaa slash-

tekstien intertekstuaalista luonnetta. Slash-tarinat ovat kuten muutkin kirjalliset teokset, silmukoita 

intertekstuaalisuuden verkossa. Slash-tarinat ovat osa epähierarkkista tekstien verkkoa, ja niille on 

ominaista genrejen, teemojen ja tekniikoiden rikkaus. Verkkomaisesta luonteestaan johtuen slash ei 

ole intertekstuaalisessa suhteessa pelkästään pohjatekstiinsä vaan sama tarina voi viitata useisiin 

muihin, sekä fani- että ammattimaisesti julkaistuihin teksteihin. (Stasi 2006, 119). Sheenagh Pugh 

(2005) tuli samaan tulokseen keskittymällä niin ikään fanifiktion kirjalliseen potentiaaliin. Hän 

esittää, että fanifiktiokirjailijat osaavat paitsi pohjatekstin ulkoa, ymmärtävät myös hyvinkin 

hienovaraisia viittauksia kirjallisuuteen, populaarikulttuuriin, myytteihin ja historiallisiin 

henkilöihin ja tapahtumiin. (Pugh 2005, 34–35.) Tämän lisäksi saman fandomin fanit voivat viitata 

sujuvasti toistensa tarinoihin, kirjoittaa jatko-osia jonkun toisen aloittamaan tarinaan tai kierrättää 

tarinaa kirjoittajalta toiselle7, mikä hämärtää entisestään kirjoittajan ja lukijan rooleja (Stasi 2006, 

115).  

 

Samoin kuin jämähtäminen syiden etsintään, fanifiktiotutkimus on jäänyt ajastaan jälkeen 

teknologian suhteen. Niinkin uudet teokset kuin Pughin The democratic genre (2005) ovat jääneet 

tarkastelemaan lähes yksinomaan fanzineja tai vanhentunutta teknologiaa ottamatta huomioon 

Internetin ja uuden teknologian tuomia muutoksia fanitaiteeseen. Siirtyminen Internetiin on tuonut 

mukanaan paljon muitakin muutoksia kuin uuden entistä tehokkaamman julkaisukanavan ja se on 

ajanut fanzinet syrjään julkaisukentällä.8 Tästä syystä keskityn työssäni yksinomaan Internetissä 

toimiviin fandomeihin.  

 

Keskityn toisessa artikkelissani slashin kirjallisuudellisuuteen ja potentiaaliin naisten omaehtoisena 

pornografiana. Tarkastelen esimerkkitarinaa ”The Outlaw Dean Winchester” muun muassa 

pastoraalin elegian perinteen avulla. Tässä tarkastelussa apunani ovat erityisesti Markku Soikkelin 

(1998) artikkeli pastoraalin mythoksesta sekä Pia Livia Hekanahon (2008) artikkeli vanhenevan 
                                                 
7 Fanitermi tällaiselle yhteisölliselle kirjoittamiselle on round-robin. 
8 Toisaalta copyright-oikeuksien raukeaminen on esimerkiksi Sherlock Holmes -fandomin kohdalla luonut uusia 
mielenkiintoisia julkaisukanavia faniteksteille. Joseph DeMarcon toimittama antologia A Study in Lavender (2011) 
kokoaa yhteen lukuisia fanitarinoita, jotka käsittelevät eri tavoin Sherlock Holmes -tarinoiden queer-elementtejä. 
Samaan sarjaan voidaan laskea kuuluvaksi myös BBC:n televisiosarja Uusi Sherlock (Sherlock, Iso-Britannia 2010–), 
joka sijoittaa Arthur Conan Doylen tutut hahmot 2010-luvun Lontooseen. Fanikielessä tällaiset kaanonin aikalinjasta 
poikkeamiset tunnetaan nimellä AU – Alternative Universe, mikä merkitsee tarinan sijoittamista johonkin muuhun kuin 
kanoniseen aikaan tai maailmaan.  
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miehen ruumiillisuudesta. Pornografian käsittelyssä tukeudun Richard Dyerin (2002) tutkimukseen 

homopornon narratiivisuudesta, sillä se tarjoaa hyvän mahdollisuuden tarkastella slashin 

miesruumiin esittämistä, sekä verrata slashin narratiiveja valtavirtahomopornon narratiiveihin.  

 

On kuitenkin muistettava, että esittämäni tulkinnat eivät ole yleisiä totuuksia eivätkä päde kaikkeen 

slashiin. Fanifiktiotekstit ovat erottamattomasti yhteydessä fandomiin ja fanikulttuuriin, johon ne 

ovat syntyneet, eikä yleistyksiä genreistä tai teemoista voida tehdä. Se, mikä pätee yhdessä 

fandomissa ei välttämättä pädekään toisessa, mutta tämä ei tee fanifiktion tarkastelusta turhaa. 

Päinvastoin yhteen tiettyyn fandomiin perehtyminen voi avata sitä aiheiden ja teemojen rikkautta, 

joiden käsittelyn fanifiktio sallii vapaammin kuin ammattimaisesti julkaistu kirjallisuus, jonka on 

mentävä kustannusseulan läpi ja vastattava tiukkoihin taloudellisiin vaatimuksiin. Eri fandomit 

tarjoavat eväitä eri teemojen käsittelyyn.  

 

 

1.3 Tutkimusmetodeista 

 

Fanifiktio aukaisee tutkijoilleen monenlaisia ovia, joiden kautta faneja ja fanitaidetta voidaan tutkia. 

Kirjallisuudentutkijana tahdon keskittyä fanifiktion kirjallisuudellisuuteen ja siihen, mitä uusia 

tarkastelupositioita fanifiktio voi puhkoa nykykirjallisuuteen. Lähden liikkeelle siitä, että fanifiktio 

on perinteisiä kirjallisuudenlajeja uudistavaa ja uudelleen tarkastelevaa kirjallisuutta, joka juuret 

ovat muun muassa reseptioestetiikassa. Modernit, antiessentialistiset lähestymistavat kirjallisuuteen 

määrittelevät tietyn teoksen kirjallisuudeksi lukijoiden suhtautumisen perusteella (Korhonen 2003, 

18).  

 

Lukijana ja tutkijana tarkastelen fanifiktiota kaunokirjallisina teoksina, jotka julkaisukanaviensa ja 

erityisen suhteensa pohjatekstiin avulla haastavat ajatuksen kirjallisuudesta kulttuurieliitin 

valitsemana kaanonina sekä käsitykset lukijan ja tekijän suhteesta. Fanilukija tekee mielestäni 

enemmän kuin ”viimeistelee” tekijän luoman teoksen omien havaintojensa ja lähestymistapansa 

avulla. Fanilukija on erityisessä rakkaussuhteessa tekstiin. Lynne Pearcea (1997) mukaillen Nina 

Työlahti (2008) lähestyy fanilukijan suhdetta pohjatekstiin affektiivisen lukemisteorian avulla. 

Pearce kuvaa lukijan ja tekstin suhdetta tekstuaalisen toisen kohtaamiseksi, jota voi kuvata 

romanssiksi: lukija ihastuu johonkin tekstissä, ihastumista seuraa aiheeseen kiinnittyminen ja 

lopulta väistämätön ero. (Pearce 1997: Työlahti 2008, 226.) Fanilukija ei kuitenkaan suostu 

luopumaan ”tekstuaaliseen toiseen” tuntemastaan rakkaudesta (Työlahti 2008, 228). 
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 Lähestyn fanifiktiota muun muassa sukupuolisensitiivisen lähiluvun teorian avulla. Tarkastelen siis 

sekä kohdetekstiäni että sen pohjatekstinä toimivaa televisiosarjaa lukemalla niitä tarkasti, tekstin 

erilaisiin nyansseihin keskittyen, ja kiinnitän huomiota erityisesti teksteissä esiintyviin sukupuolen 

ja seksuaalisuuden kuvauksiin. Koska olen erityisen kiinnostunut median tarjoamista ja luomista 

seksuaalisuuksien ja sukupuolten representaatioista, korvani ovat jatkuvasti höröllään 

kuulostelemaan pieniäkin valtavirrasta poikkeamia ja toisin toistamisia. Samoin kuin 

representaatioiden takaa ei voida tunnistaa mitään pysyvää tosi-identiteettiä, eivät myöskään 

representaatiot ole muuttumattomia tai ikuisia. Tapamme suhtautua tiettyihin ihmisryhmiin, 

vaikuttavat niiden representointiin. Vastavuoroisesti taas representaatiot vaikuttavat siihen, miten 

eri ihmisryhmiin suhtaudumme. Näin viihde resonoi esimerkiksi poliittisen päätöksenteon kanssa. 

(Paasonen 2010, 45.) Fanifiktiotutkija voi siis kysyä, miten slashin tuottamat sukupuolisuuden ja 

seksuaalisuuden representaatiot muuttavat käsityksiämme esimerkiksi maskuliinisuudesta, mutta 

myös, millaista poliittista ilmapiiriä nuo uudenlaiset representaatiot heijastelevat. 

 

Fanifiktiotutkijana joudun tasapainottelemaan yhtäältä kirjallisuudentutkimuksellisen, toisaalta 

mediatutkimuksen teorioiden ja metodien välillä. Fanifiktio on tiukasti kiinni nykyisissä 

mediasisällöissä ja mediaesityksissä ja sen avulla voidaan tarkastella nykyisiä 

mediarepresentaatioita uudenlaisesta näkökulmasta. Mediarepresentaatiot ovat joka puolella 

ympärillämme, ne ovat erottamaton osa arkeamme. Televisio, elokuvat, radio, sanomalehdet, 

sosiaalinen media, pelit, ne kaikki paitsi tuottavat mediasisältöjä meidän kulutettaviksemme, myös 

tuottavat ja uusintavat todellisuutta ja merkityksiä. Mediakulttuuri koostuu erilaisista 

representaatioista ja niiden kohteistaan tuottamista tiedosta ja merkityksistä. (Karkulehto 2011, 37.) 

Mediarepresentaatiot eivät siis vain toista tai heijastele ”todellisuutta”, vaan ne osallistuvat 

aktiivisesti sen illuusion muokkaamiseen ja tuottamiseen, minkä me havaitsemme tai tulkitsemme 

todellisuutena. Tämän lisäksi representaatioilla on myös edustuksellinen valta. Mediarepresentaatiot 

tuottavat erilaisia edustumia muun muassa eri sukupuolista, seksuaalisuuksista ja ”roduista” 

(Karkulehto 2011, 39). Slash-fanifiktio osallistuu paitsi homoerotiikan ja homoseksuaalisuuden 

representointien toisintoistamiseen, myös säröjen ja murtumakohtien etsimiseen 

heteronormatiivisuudesta ja hegemonisesta maskuliinisuudesta. Mediarepresentaatioilla ja niiden 

tutkimuksella on siis väliä. Ei ole yhdentekevää, millaiset esitystavat edustavat esimerkiksi 

homoseksuaaleja tai naisia.  
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Medialla on kuitenkin valta toistaa myös toisin, purkaa ja rikkoa vanhentuneina tai negatiivisina 

näyttäytyviä stereotypioita ja mediaesityksiä. Tämän lisäksi yleisöllä on aina valta valita: joko 

hyväksyä tai hylätä mediatuottajien sille tarjoamat katsojapositiot ja tulkita mediarepresentaatioita 

toisin. (Karkulehto 2011, 47; 50.) Juuri tähän toisintoistamisen ja valmiiden katsojapositioiden 

hylkäämiseen kiteytyy mielestäni yksi fanifiktiotutkimuksen mahdollisuuksista. Fanien tekstejä 

lukemalla ja tarkastelemalla on mahdollista havaita entistä selkeämmin ne transgressiot ja 

toisintoistamisen paikat, joita erilaiset mediasisällöt tarjoavat.  Kuten jo aiemmin totesin, slash-

fanifiktio voidaan nähdä periferiasta käsin työskentelevänä muutosliikkeenä, joka pyrkii 

tarkastelemaan uusiksi negatiivisia ja yksinkertaistavia mediarepresentaatioita esimerkiksi miehistä, 

naisista ja homoseksuaaleista. Muutostyötä ei kuitenkaan voi jättää vain vastamedioiden vastuulle. 

Medialla on valta muun muassa rakentaa tai purkaa identiteettejä, ja näin ollen sillä, miten media 

representoi esimerkiksi homoseksuaaleja on suuri merkitys esimerkiksi homonuorten 

identiteetinrakennusprojektissa. Tästä syystä median on mielestäni kannettava vastuunsa luoda ja 

esittää sellaista todellisuutta, jossa näkyy ihmisten sukupuolisuus ja seksuaalisuus koko kirjossaan, 

ei pelkästään ahdistavina ja kapeina stereotypioina.  

 

 

Queer ja dekonstruktiivinen lukutapa 

 

Kuten olen aiemmin todennut, fanifiktiotutkimuksessa on sen alusta asti kiinnitetty paljon huomiota 

yleisön valtaan ja fanien vastustavaan katsojapositioon, jonka kautta he etsivät uusia merkityksiä 

heille tarjotuista mediateksteistä ja kirjoittavat uusiksi sellaiset representaatiot, joissa he näkevät 

potentiaalia laajempaan lukutapaan kuin mihin tekstiin sisään kirjoitettu katsojapositio antaa 

mahdollisuuden. Stasi (2005) huomauttaa, että slashin kulttuuriseen vastustavuuteen keskittyminen 

on vaarassa kutistaa koko genren tarkastelun yksinkertaistaviksi fanien mielenilmaisuiksi (Stasi 

2006, 119). Vaikka olen Stasin kanssa samaa mieltä yksinkertaistavien tulkintojen vaarasta, haluan 

kuitenkin kiinnittää tutkimuksessani huomiota siihen, miten slash-fanifiktio voi näyttäytyä 

poliittisena, muutostavoitteellisena ja rajoja rikkovana. Näin ollen myös slashin tutkimus voi olla 

poliittista.  

 

Queer tarkoittaa terminä muun muassa outoa, kummallista, vinoutunutta, mutta samalla se voi olla 

voimauttava kattokäsite, jolla ei-heterot kuvaavat seksuaalisuuttaan ja identiteettiään 

määrittelemättä niitä muun muassa sellaisten kapeiden termien kuin homo, lesbo tai biseksuaali alle 

(Karkulehto 2011, 73). Ei ole kuitenkaan mielekästä kutsua yhdellä sanalla kaikkia 
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heteroseksuaalisuudesta tai binaarisista nais–mies-asetelmista poikkeavia tai kieltäytyviä ihmisiä, 

sillä yhtenäistävä ja tasapäistävä terminologia on vaarassa tehdä hallaa niille identiteeteille, jotka 

homot ja lesbot ovat seksuaalipoliittisen taistelun tuloksena itselleen hankkineet. Tästä syystä 

näenkin queerin ennemmin valmiista identiteeteistä ja normatiivisista seksuaalisuuksista 

kieltäytyvien ihmisten ja ideologioiden etuliitteenä, jolla on poliittinen pyrkimys irrottaa sukupuoli- 

ja seksuaalisuuskeskustelu valmiista, vastakkaisista mies–nainen – homo–hetero-asetelmista. Oman 

tutkimukseni asemoin osaksi tuota poliittista keskustelua sukupuolen ja seksuaalisuuksien 

representoimisesta.  

 

En halua väittää, että kaikki slash kaikkina aikoina on väistämättä poliittista, sillä en koe voivani tai 

haluavani puhua kaikkien slash-kirjoittajien suulla. Sen sijaan tunnistan oman 

fanifiktiotutkimukseni osittain poliittiseksi, queer-tutkimuksen metodologiaa hyödyntäväksi 

tutkimukseksi, jonka tarkoituksena on avata niitä mahdollisuuksia, joita slash-fanifiktio tarjoaa ei-

normatiivisen maskuliinisuuden ja erilaisten seksuaalisuuksien käsittelyyn. Vaikka 

tutkimusaineistoni käsittelee miestenvälisiä seksuaalisuhteita, jotka nykykulttuuri konstruoi 

homoseksuaalisiksi, en katso tekeväni varsinaisesti homotutkimusta. Kuten aiemmin totesin, slash 

ei kuvaa todellisia homoseksuaaleja eikä todellisten homoseksuaalien todellista (seksi)elämää eikä 

slashin mieshahmoja yleensä voida konstruoida selvästi homo- tai edes biseksuaaleiksi. Tästä syystä 

asemoin tutkimukseni osaksi queer-poliittista, valmiiden kategorioiden ja identiteettien taakse 

katsovaa muutostavoitteellista ja tasa-arvoon pyrkivää tutkimusta.  

 

Tutkimuksessani harjoitan dekonstruktiivista, vastakarvaista lukutapaa, jolla tarkoitetaan tekstien 

aukkokohtiin, murtumiin ja ristiriitoihin tarttuvaa lähilukua. Kuten aikaisempi tutkimus on 

osoittanut, fanifiktio juurtuu ja kasvaa niistä aukoista ja säröistä, joita pohjatekstiin jää. 

Fanifiktiolla, kuten myös fanifiktiotutkimuksella, on siis mahdollista osoittaa valmiiden 

mediarepresentaatioiden murtumakohtia ja ristiriitaisuuksia ja tehdä näkyviksi niitä rakenteita, 

joiden varaan mediarepresentaatiot esimerkiksi miehistä rakentuvat. Fanifiktio ei puhko aukkoja 

pohjatekstiin, vaan pikemminkin se osoittaa tekstissä jo olevia säröjä, joiden läpi on mahdollista 

nähdä luonnollisina esitettyjen mediarepresentaatioiden keinotekoisuus ja huomata esimerkiksi 

hegemonisen maskuliinisuuden pinnan alla risteilevät epäjohdonmukaisuudet ja ristiriidat. Näin on 

mahdollista dekonstruoida esimerkiksi näennäisesti hegemonisen maskuliinisuuden ytimessä 

olevien veljesten suhde osiin ja osoittaa pinnan alla piilevät homoeroottiset ja maskuliinisuutta 

toisintoistavat piirteet. Täten slash ei toimi niinkään pohjatekstiä vinouttavana lukutapana, vaan 

osoittaa pohjatekstin sisäiset vinoumat ja ristiriitaisuudet.  
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1.4 Uusien kysymysten äärellä 

 

Fanifiktiotutkimuksella on jo kansainvälisissä tiedeyhteisöissä jossain määrin vakiintunut asema ja 

kuten 2000-luvun suomalaistutkimukset osoittavat, kiinnostus faneihin ja faniuteen on herännyt 

myös kotimaisessa tiedemaailmassa. Seuraavat kaksi artikkelia pyrkivät osoittamaan, että 

fanifiktiotutkimus on jatkuvasti ajassa ja kulttuurissa elävä ja muuttuva aihe, jolla on paljon 

annettavaa niin modernille kirjallisuuden- kuin kulttuurintutkimuksellekin. Fanifiktio osallistuu 

keskusteluun muun muassa seksuaalisuudesta, ruumiillisuudesta, representaatioista ja 

pornografiasta raikkaalla tavalla. Fanifiktiokirjoittajat ja -tutkijat osoittavat, ettei akateemista 

keskustelua herättävien tekstien tarvitse olla osa kulttuurieliitin valitsemaa kirjallisuuden kaanonia, 

joita ”tavallinen kansa” voi lukea mutta ei ymmärtää. Amatöörilukijan ja ammattilaisen välille on 

noussut uusi ja jatkuvasti kasvata fanifiktion kuu (Työlahti 2008, 225).  

 

Ensimmäinen katsausartikkeli ”From bottom to top. Fanifiktio ja slash uudenlaisena naisten 

kirjallisuudenlajina” yhdistää homoeroottisen slash-fanifiktion naisten kirjoittamisperinteisiin ja 

feministisiin lukupraktiikoihin. Artikkeli esittää kiteytetysti fanifiktion roolin feminististen 

lukupraktiikoiden uudistajana ja muokkaajana sekä tarjoaa näkökulmia siihen, miten monin tavoin 

fanifiktio solmiutuu osaksi vanhoja ja uusia kirjallisuuden perinteitä. Samalla artikkeli toimii 

yleiskatsauksena slashin kerrontakonventioihin ja fanifiktiotutkimukseen. Artikkeli osoittaa, että 

fanifiktiolla on pitkät juuret toisia teoksia kommentoivan ja kritikoivan arkonttisen kirjallisuuden 

sekä reagoivan fiktion lajityypeissä.  

 

Toinen artikkeli ”Eroottiset kirjalliset utopiat: Slash-fanifiktion mahdolliset maailmat 

homoeroottisena kirjallisuutena” toimii tapaustutkimuksena slashin kirjoittamiskonventioista ja 

roolista kirjallisuuden kentän osana. Lukemalla nimerkki ”runedgirlin” slash-novellia pastoraalin 

lajityyppiin kuuluvana artikkeli osoittaa slash-fanifiktion voiman kirjallisina teoksina, jotka voivat 

uudistaa esimerkiksi romanssin ja homopornografian genrejä. Artikkeli toteaa, että slashin luomissa 

eroottisissa kirjallisissa utopioissa miesten ja naisten sosiaaliset roolit kyseenalaistuvat ja 

muuttuvat, mutta samalla artikkeli huomauttaa heterotopian olevan utopiaa paremman termin 

kuvaamaan slash-fanifiktion maailmaa. Artikkeli osallistuu keskusteluun homopornografian 

kerronnallisista konventioista ja avaa pornokeskusteluun uuden ikkunan, jonka kautta voimme 

pohtia, millaista olisi naisten omilla ehdoillaan ja toisilleen luoma pornografia. Tämän ikkunan 

kautta voimme huomata myös pornografian genren laajuuden ja perinteisten porno–antiporno-

positioiden riittämättömyyden. Artikkeli näyttää myös hegemonisen maskuliinisuuden 
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representaatioiden keinotekoisuuden: ehdottoman heteroseksuaalisuuden pinnan alla voikin risteillä 

mitä pervompia säikeitä, jotka pikku hiljaa murentavat käsitystä hegemonisen maskuliinisuuden 

homofobisuudesta, kovuudesta ja murtumattomuudesta.  

 

Slash-fanifiktio on tutkijan aarreaitta, josta löytää joka retkellä jotain uutta ja odottamatonta. 

Jatkuvasti uudistuvan ja kasvavan luonteensa ansiosta fanifiktio takaa myös, että tutkijoilla riittää 

töitä tulevaisuudessakin. Yleistyksiä ja lokerointia pakenevana lajityyppinä fanifiktio tulee tuskin 

koskaan tutkituksi loppuun. Uusia fandomeita nousee kuin sieniä sateella ja samalla muuttuvat ja 

uudistuvat populaarikulttuurin tekstit tarjoavat aina uusia hedelmällisiä murtumakohtia, joihin 

fanifiktio pääsee tarttumaan ja juurtumaan. Representaatiot muuttuvat ja muuttavat tapojamme 

nähdä ja suhtautua eri ihmisryhmiin, joten tavallaan valtavirtamedia on koko ajan matkalla kohti 

fanifiktion ehdottamia kuvia, mutta kohtaavatko ne koskaan toisiaan? Maailman muuttuessa 

representaatiot muuttuvat, jotka taas puolestaan edesauttavat maailman muuttumista. Näin fanifiktio 

on vastamediana valtavirtamediaa aina askeleen edellä osoittamassa uusia ristiriitaisuuksia ja säröjä 

valtavirtamedian representaatioissa.  

 

Tutkimukseni on kasvanut tekemisen myötä ja herättänyt vähintään yhtä monta uutta kysymystä 

kuin mihin se on vastannut. Jos alkuasetelmani oli katsoa, millainen voisi olla hegemonisen 

maskuliinisuuden emansipaatio, nyt havaitsen, että kysymyksen asettelu on riittämätön. Aluksi 

kuvittelin slashin olevan jokseenkin yhtenäinen genre, jonka sisäinen vaihtelu on suhteellisen pientä 

ja jonka kerrontakonventioista ja merkityksestä voisi antaa selittäviä ja yleispäteviä vastauksia. Mitä 

syvemmälle slashin maailmaan kuitenkin sukelsin, sitä enemmän huomasin entisten oletusten 

pakenevan käsistäni. Jokainen uusi fandom, johon tutustuin, tarjosi jotain uutta ja yllättävää, kunnes 

lopulta en ollut varma enää muusta kuin siitä, että mistään ei voi olla varma. Epävarmuus herätti 

samalla sekä ihastusta että epätoivoa, mutta ainakin se osoitti minun olevan tutkijana oikealla tiellä. 

On kuin olisin tutkimuksen alussa astunut valtavalla aitaamattomalle niitylle, josta olen nyt 

merkinnyt kartalle pienen nurkkauksen.  

 

Tulevaisuudessa toivon tulevani jatkamaan niityn kartoittamista väitöskirjan muodossa. Mielessäni 

väikkyy, mitä naisten homoeroottisiin suhteisiin keskittyvä fem-slash voisi tarjota 

fanifiktiotutkimukselle ja lesbonaisten representaatiotutkimukselle. Olisi myös mielenkiintoista 

pohtia, millaista kuvaa naisten seksuaalisuudesta puhtaasti pornografiset ja erilaisia seksuaalisia 

tabuja käsittelevät kirjoitushaasteet (ns. anonymous kink-memes) mahdollisesti esittävät. Millaista 
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on fanifiktioporno slashin romantisoivien konventioiden ulkopuolella? Tulevaisuus näyttää, saanko 

noihin kysymyksiin vastauksia.  
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tukiverkon tarjoamisesta ja tietenkin maailman parhaista bileistä.  

  



 27 

1.5 Lähteet 

 

Bacon-Smith, Camille (1992) Enterprising women. Television fandom and the creation of popular 

myth. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 

 

”Brittany” (2009) The Ship’s Closet: A Logical Discussion of Kirk/Spock. Saatavilla html-

muodossa http://www.youtube.com/watch?v=lImwscLMUWM [viitattu 4.2.2013] 

 

Coppa, Francesca (2006) A Brief History of Media Fandom. Teoksessa Hellekson, Karen & Busse, 

Kristian (toim.) Fan Fiction and Fan Communities in the Age of the Internet. North-Carolina. 

McFarland & company, inc., publishers, s. 41–58 

 

Derecho, Abigail (2006) Archontic literature: A definition, a history, and several theories of fan 

fiction. Teoksessa Hellekson, Busse (toim.) Fan fiction and fan communities in the age of the 

Internet. (Jefferson, North Carolina). McFarland & company, inc., publishers, s. 61–78 

 

Driscoll, Catherine (2006) One True Pairing: The romance of pornography and the pornography of 

romance. Teoksessa Hellekson, Karen & Busse, Kristina (toim.) Fan fiction and fan communities in 

the age of the Internet. North-Carolina. McFarland & company, inc., publishers, s. 79–96 

 

Dyer, Richard (2002) Yhteisymmärrys homopornosta. Teoksessa Dyer, Richard Älä katso! 

Seksuaalisuus ja rotu viihteen kuvastossa. Toim. Martti Lahti. Tampere: Vastapaino, 57–72 

 

Fetterley, Judith (1986) Reading about reading: ”A Jury of Her Peers”, ”The Murders in the Rue 

Morgue” and ”The Yellow Wallpaper”. Teoksessa Flynn, Elizabeth A., Schweickart, Patrocinio P. 

(toim.) Gender and Reading. Essays on Readers, Texts, and Contexts. Baltimore: The John Hopkins 

University Press. 147-165 

 

Flynn, Elizabeth A., Schweickart, Patrocinio P. (toim.) (1986) Gender and reading. Essays on 

readers, texts and contexts. Baltimore: The John Hopkins University Press 

 

Hekanaho, Pia Livia (2008) Miehinen elegia: katkera kaipuu nuoruuteen. Vanhenevan miehen 

ruumiillisuus Annie Proux’n ja Marguarite Yourcenarin kuvaamana. Teoksessa Karkulehto, Sanna 



 28 

(toim.) Taajuuksilla värähdellen: sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa ja elokuvassa. 

Studia humaniora ouluensia 7. Oulu: Oulun yliopistopaino, 39–58 

 

Hellekson, Karen, Busse, Kristina (toim.) (2006) Fan fiction and fan communities in the age of the 

Internet. North-Carolina. McFarland & Company, inc., publishers 

 

Jenkins, Henry (1992) Textual poachers: television fans and participatory culture. New York: 

Routledge 

 

Karkulehto, Sanna (2011) Seksin mediamarkkinat. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press 

 

Katz, Arnie (2008) Numbered Fandoms: A Theory of Core Fandom Fanhistory. Saatavilla html-

muodossa http://thevoicesoffandom.com/vfw/VFW109.pdf [viitattu 4.2.2013] 

 

Korhonen, Kuisma (2003) Kirjallisuudentutkimuksen alue. Teoksessa Alanko, Outi, Käkelä-

Puumala, Tiina (toim.) Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura, 11–39 

 

Kustritz, Anne (2003) The slashing of romance narrative. The Journal of American Culture 26 

(2003): 3 s. 371–384   

 

Mortimer, Jane (1997) The Advantages of erotic fan fiction as an art form. A more shameless essay. 

saatavilla html-muodossa 

http://web.archive.org/web/20080719103630/http://members.aol.com/janemort/erotic.html [viitattu 

4.2.2013] 

 

MOT Kielitoimiston sanakirja, s.v. utopia. Saatavilla html-muodossa 

http://mot.kielikone.fi.pc124152.oulu.fi:8080/mot/OUYO/netmot.exe [viitattu 4.2.2013] 

 

Oxford English Dictionary, s.v. fandom. Saatavilla html-muodossa 

http://www.oed.com.pc124152.oulu.fi:8080/view/Entry/68041?redirectedFrom=fandom#eid 

[viitattu 4.2.2013]  

 



 29 

Paasonen, Susanna (2010) Sukupuoli ja representaatio. Teoksessa Saresma, Tuija, Rossi, Leena-

Maija, Juvonen, Tuula Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 39–49 

 

Pugh, Sheenagh (2005) The Democratic Genre. Fan Fiction in a Literary Context. Seren, Poetry 

Wales Press Ltd. Glasgow 

 

 Rambakkana, Nathan (2007) Is Slash and alternative medium? “Queer” heterotopias and the role of 

autonomous media spaces in radical world building. Affinities: A journal of radical theory, culture 

and action 1 (2007): 1. Saatavilla html-muodossa 

http://affinitiesjournal.org/index.php/affinities/article/view/8/42 [viitattu 4.2.2013]  

 

Reinhard, CarrieLynn (2009) If one is sexy, two is even sexier: Dialogue with slashers on identity 

and the internet. Roskilde University. Saatavilla html-muodossa 

http://rudar.ruc.dk//bitstream/1800/4062/1/Reinhard_2009_slash_identity.pdf [viitattu 4.2.2013]  

 

Scodari, Christine (2003) Resistance re-examined. Popular Communications 1(2):2003 111–130 

 

Sedgwick, Eve Kosofsky (1985) Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. 

Columbia University Press. New York 

 

Soikkeli, Markku (1998) Rakkauden maisemassa: Pastoraalin mythos Heikki Turusen 

Korvenraivaaja-sarjassa miestutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa Kurikka, Kaisa (toim.) 

Paikkoja ja tiloja suomalaisessa kirjallisuudessa. Kotimainen kirjallisuus, sarja: A,37. Turun 

yliopiston taiteiden tutkimuksen laitos: Turku. Saatavilla html-muodossa 

http://www.uta.fi/~csmaso/turunen.htm [viitattu 27.7.2012] 

 

Stasi, Mafalda (2006 ) The toy soldiers from Leeds: The slash palimpsest. Teoksessa Hellekson, 

Busse (toim.) Fan fiction and fan communities in the age of the Internet. Jefferson, North Carolina. 

McFarland & company, inc., publishers. S. 115–134 

 

Työlahti, Nina (2008) Mitä Emma meille opettaa? Eli jatko-osat ja lukijan tunteet. Teoksessa 

Karkulehto, Sanna (toim.) Taajuuksilla värähdellen. Sukupuolten tiloja ja tuntoja kirjallisuudessa 

ja elokuvassa. Studia humaniora ouluensia 7. Oulu: Oulun yliopistopaino. 223–237  

 



 30 

Woledge, Elizabeth (2006) Intimatopia. Genre intersections between slash and the mainstream. 

Teoksessa Hellekson, Karen & Busse, Kristina (toim.) Fan fiction and fan communities in the age 

of the Internet. Jefferson, North-Carolina. McFarland & company, inc., publishers, s. 97–114  



 31 

2. Artikkelit 

 

 

 

 

 

 

 

 















 



 39 



























 
 

 

 

 


