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Johdanto 

Laura: No kuka on maailman kaunein ihminen? 

Sofia: Lumikki! 

Henna: Lumikki on ruma sillä on rumat hiukset ja sillä on rumat vaatteet! 

Sofia: Niin onki! 

Aino: Niimpä! 

Henna: Hyi oikeesti! Sen vaatteet on ihan hirveet! 

Aino: Niin onki! Mutta Lotalla on kivat hiukset. (Lotta istuu hiljaa vieressä) 

Henna: Se vois laittaa farkut ja tämmösen hupparin vaikka. (näyttää Linnean hupparia)  

Ne sopis sille paremmin.  Ei ehkä ton väristä mutta silti. 

Sofia: Mää värjäisin sen hiukset joksiki paremman väriseksi. 

Henna: Mä kasvattaisin ne pitemmäksi. Se vois olla vaikka blondi ja sit se vois kasvattaa pitemmät 

hiukset. 

Sofia: Niin ja ne vois olla suorat. 

Aino: Ja laittaa erilaisen mekon. 

Henna: Se vois käyttää tennareita korkkareitten sijaan koska ei mettässä käytetä korkkareita oikeesti. 

Linnea: Ja jotain pitkää mekkoa! 

Laura: Ai te aloitte tekemään nyt Lumikille muodonmuutosta? 

Linnea: Niin! 

Sofia: Sit se ois varmaan maailman kaunein. 

Henna: Joo, sit siitä ois tullu aika hieno. 

 

Yllä oleva keskustelupätkä on osa tyttöjen luovassa työpajatoiminnassa käytyjä keskusteluja tyttönä 

kasvamisen ehdoista ja mahdollisuuksista. Keskustelu lähti käyntiin ulkonäköpaineita koskevista 

pohdinnoista, mutta päätyikin Lumikin muodonmuutokseen, jossa koko Lumikin ulkoinen olemus 

vaihdettiin ja korvattiin vastaamaan tämän päivän – tai ainakin näiden tyttöjen ihanteita. 

Muodonmuutos-paradigma on oivallinen esimerkki sekä postfeministisestä että uusliberalistisesta 

diskurssista, joissa yksilöiltä – ja eritoten naisilta vaaditaan itsensä jatkuvaa kehittämistä 

ikuisuusprojektina (Gill & Scharff 2011).  

Uusliberalistinen, postfeministinen maailmanjärjestys on syntynyt maailmanlaajuisten 

muutosvoimien seurauksena. Sellaiset myöhäismoderneja maita koskevat yhteiskunnalliset 

muutokset kuten globalisaatio ja teollisuustyön siirtyminen halpatuotannon maihin ovat muuttaneet 

työmarkkinoita korvaten matalan koulutustason varmat eläketyöpaikat osa-aikaisilla, 

määräaikaisilla ja korkean koulutuksen vaativilla tehtävillä. Uudenlaiset epävarmuuden värittämät 

työmarkkinat ovat luoneet tarpeen uudenlaiselle ihanneyksilölle, joka on valmis venymään, 
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tekemään kompromisseja oman hyvinvointinsa suhteen sekä kouluttautumaan yhä pidemmälle 

pysyäkseen perässä jatkuvasti muutoksen alla olevissa työmarkkinoissa. (Harris 2004, 3-5.) Uusi 

ihannesubjekti on erityisesti feminiininen – ovathan joustaminen, omista tarpeista tinkiminen ja 

itsensä kehittäminen perinteisesti feminiinisenä pidettyjä toimintatapoja (Gill & Scharff 2011, 7; 

Ringrose 2007, 484; Harris 2004, 8; Walkerdine, Lucey & Melody 2001). 

Nuoret naiset nähdäänkin uudenlaisen uusliberalistisen maailman toivona: mukautuvaisina, itseään 

kontrolloivina ja itseään kehittävinä tulevaisuuden menestyjinä (Walkerdine ym., 2001). Tytöistä 

puhutaan mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa modernisaation lottovoittajina: he jyräävät 

pojat, valtaavat lukiot ja rynnivät yliopistoihin. Tyttöjen menestys nähdään tapahtuneen poikien 

kustannuksella. (Käyhkö 2011.) Tyttöjen osa uusliberalistisessa yhteiskunnassa ei kuitenkaan ole 

yksiselitteisen juhlallinen. Tyttöjen koulumenestyksestä uutisoitaessa ei yleensä oteta huomioon 

sitä, ketkä tytöt menestyvät (keskiluokkaiset), saatikka problematisoida menestykseen johtavia 

syitä. Se, kuinka intersektionaalisesti eroa tuottavat kategoriat kuten luokka, etnisyys tai uskonto 

vaikuttavat tytön menestymismahdollisuuksiin, jätetään keskustelussa huomiotta.  

Tytöt elävät tänä päivänä keskenään ristiriitaisten viestien paineessa, jossa tytöiltä odotetaan sekä 

feminiinisinä että maskuliinisina pidettyjen piirteiden ja taitojen yhdistämistä (Ringrose 2007). Sen 

lisäksi, että vaatimukset perinteisen feminiinisyyden esittämiseen (hoivaaminen, passiivisuus, 

viehättävä ulkonäkö) säilyy, vaaditaan tytöiltä myös rationaalisuutta, autonomisuutta, itsenäisyyttä, 

kilpailullisuutta ja määrätietoisuutta, jotka taas on perinteisesti yhdistetty maskuliinisuuteen. 

(Ringrose & Walkerdine 2008; Ringrose 2007; Aapola, Gonick & Harris 2005) Näiden välillä 

tasapainoillessaan tytöt ovat tuomittuja epäonnistumaan. Vaakakuppi kallistuu lähes aina liian 

puolelle, oli tyttö sitten liian menestyvä tai liian kunniaton (Ringrose 2013).  

Uusliberalistinen yhteiskunta vaatii jäseniltään jatkuvaa itsensä hallintaa, muokkaamista, 

kehittämistä ja uudelleen luomista. Tämä uudelleen luomisen prosessi on jatkuva: kuten 

tutkimuksessanikin tytöt sanoivat Lumikista: se on alussa täydellinen, kunnes siinä havaitaan 

korjattavaa. Edes itse täydellisyyden ruumiillistuma ei välty raastavalta arvostelulta ja 

muodonmuutoksen vaatimukselta. Korjauksen jälkeenkään Lumikki ei ole varmuudella täydellinen 

– sijaa jätetään uudelle muodonmuutokselle. ”Sit se ois varmaan maailman kaunein”; ”Sit se ois 

aika hieno”. Yksilö on uusliberalististen vaatimusten edessä lähes täydellä varmuudella tuomittu 

epäonnistumaan: mikään ei tule riittämään, koskaan yksilö ei ole valmis (Rose 1999). 

Epäonnistumisesta syytetään yksilöä, eikä rakenteellisia esteitä menestymiseen ja oikeiden 

valintojen tekemiseen huomioida tai tunnusteta lainkaan (Harris 2004).  
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Uusliberalistisen yhteiskunnan vaatima individualistinen, rationaalinen ja itseään kehittävä yksilö 

on törmäyskurssilla perinteisten feminiinisyyden esitysten kanssa, asettaen kasvaville tytöille 

ristiriitaisia paineita ja odotuksia. Tytöt nähdään uusliberalististen yhteiskunnan ideaalisubjekteina: 

sopeutuvaisina, muovautuvina ja joustavina. Samalla kun tyttöjen menestymistä juhlitaan, siitä 

myös syyllistetään: tyttöjen ajatellaan menestyvän poikien kustannuksella. Tällainen 

yksinkertaistava puhe ei huomioi tyttöjen välisiä eroja eikä niitä moninaisia ristipaineita, joiden alla 

tytöt elävät.  

Aapola, Gonick ja Harris (2005, 7) peräänkuuluttivat jo runsaat kymmenen vuotta sitten uudenlaista 

tyttötutkimusta, jotta tyttöjen asemoituista suurten yhteiskunnallisten muutosten aikana voitaisiin 

paremmin ymmärtää. Tutkimusta siitä, miten postfeministinen ja uusliberalistinen arvomaailma 

heijastuvat tyttöjen elettyihin elämiin, ei tällä hetkellä juurikaan löydy. Tutkimukseni tarkoituksena 

on täyttää tätä tyhjiötä ja tuoda lisää ymmärrystä siihen, kuinka postfeministiset ja uusliberalistiset 

diskurssit muotoilevat tyttönä kasvamisen mahdollisuuksia ja rajoituksia suomalaisessa 

kontekstissa. Sen sijaan, että esittäisin tutkimani tytöt postfeministisen ja uusliberalistisen 

yhteiskunnan uhreina tai voittajina, pyrin tuomaan esille sen, miten tytöt itse vastaavat heihin 

kohdistuviin uudenlaisiin odotuksiin.  

Tutkimukseni aineiston tuotin tyttöjen työpajatoiminnan puitteissa luovia menetelmiä ja 

ryhmäkeskusteluja hyödyntäen. Työpajoissa käsittelimme tyttönä kasvamisen iloja ja suruja 

kirjoittaen, piirtäen ja keskustellen. Työpajoissa syntyneet tuotokset ja keskustelut analysoin 

käyttäen diskurssianalyyttisia menetelmiä. Tutkimusotteeni on sekoitus kriittistä 

sukupuolentutkimusta, feminististä tutkimusta sekä tyttötutkimusta.  

Tutkielman ensimmäisessä luvussa täsmennän, mitä tarkoitan kun puhun tytöistä, sekä avaan 

lyhyesti tyttötutkimuksen luonnetta ja historiaa. Toisessa luvussa avaan tutkimukseni 

avainkäsitteitä: myöhäismodernismia, postfeminismiä ja uusliberalismia sekä näiden 

yhteenkietoutumista tyttökulttuurien kanssa. Kolmas luku käsittelee tutkimusjoukon valintaa, 

valitsemiani tutkimusmenetelmiä sekä työpajojen kulkua luovana prosessina. Neljännessä luvussa 

avaan tutkimustuloksiani jakaen aineistosta nousseita teemoja kolmeen pääluokkaan. Viimeisessä 

luvussa pohdin tutkimustulosten merkitystä ja pyrin herättämään  keskustelua siitä, kuinka 

kasvattajat voisivat tukea tyttöjä heidän kasvussaan. Lopuksi esitän ideoita jatkotutkimukselle. 

Tutkimusetiikkaan ja luotettavuuteen liittyviä pohdintoja kuljetan mukana läpi tutkielman.  
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Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tytöistä, tyttöjen kanssa kollektiivisesti 

tuotettuna. Kuudesluokkalaisten tyttöjen kanssa luovan työpajatoiminnan puitteissa käymiäni 

keskusteluja sekä yhdessä tuotettuja kirjoituksia, piirroksia ja julisteita analysoimalla pyrin 

vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin. 

1. Millaisia subjektipositioita postfeministisessä ja uusliberalistisessa kulttuuri-ilmastossa 

kasvaminen tarjoaa suomalaisille kuudesluokkalaisille tytöille?  

2. Minkälaisia mahdollisuuksia ja toisaalta esteitä postfeministinen ja uusliberalistinen tietoisuus 

asettaa tyttönä kasvamiselle?  

3. Miten tytöt neuvottelevat näistä positioista, mahdollisuuksista ja esteistä tytöille suunnatun 

luovan työpajatoiminnan puitteissa?  
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1     Kuka tyttö? 

Tutkimukseni kohteena ja vetämieni työpajojen kohderyhmänä olivat tytöt. Maalaisjärjellä 

ajateltuna tutkimuskohde vaikuttaisi helpolta määritellä sukupuolen ja iän akseleilla. Psykologeilta 

ja biologeilta kysyttäessä tyttöys määrittyy yksinkertaisesti biologisena ja psykologisena 

kehitysvaiheena. Lähemmin tarkasteltuna sekä ikä että sukupuoli näyttäytyvät varsin haasteellisina 

ja häilyväisinä kategorioina. Esimerkiksi intersukupuolisuus ja itseään tytöiksi kutsuvat aikuiset 

naiset saavat kysymään: mitä oikeastaan tarkoittaa olla nainen, mies, tyttö tai poika? Kuten 

australialainen sosiologi Anita Harris (2004) huomauttaa, käsitykset siitä, kuka määrittyy tytöksi 

ovat jatkuvasti muutoksessa. Myöhäismodernin aikana tyttö-kategoria on laajentunut koskemaan 

yhä nuorempia ja vanhempia henkilöitä niin, että kuka tahansa voidaan nimetä tytöksi. (McRobbie 

2009; Harris 2004).   

Feministisen ja sukupuolentutkimuksen laajalla kentälläkään käsitykset sukupuolesta eivät ole 

yksimielisiä. Jotkut feministisistä tutkijoista näkevät sukupuolen jokseenkin biologisena tosiasiana 

– sillä painotuksella, että naisten erityisyyttä pitäisi juhlia ja naiset tulisi nostaa ansaitsemalleen 

korkealle paikalle yhteiskunnassa. He eivät näe sukupuolieron luonnollistamista syyllisenä miesten 

ja naisten välillä vallitsevaan epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Sen sijaan he näkevät, että 

maskuliinisuuden arvottaminen feminiinisyyden yläpuolelle on pohjimmainen syy epätasa-

arvoiseen tilanteeseen. Karkeasti arvioiden voitaisiin kuitenkin sanoa, että valtavirta 

sukupuolentutkimuksesta painottaa sosiaalikonstruktivistista, jälkistrukturalistista näkemystä 

sukupuolesta pohjimmiltaan rakennettuna ja keinotekoisena järjestelmänä. Osa tämän näkemyksen 

teoreetikoista antaa tunnustusta biologialle siinä mielessä, että ruumiillisuus nähdään osana 

sukupuolen rakentumista. Yksilön oletettu biologinen sukupuoli määrittää tämän näkemyksen 

mukaan sitä, kuinka ihmiset suhtautuvat tähän ja mitä he odottavat tältä sekä sitä, kuinka yksilö itse 

kokee ympäröivän maailman. (Francis 2006; Scott 1986.) 

Äärimmilleen viety konstruktivismi – josta ehkä parhaiten tunnetaan Butlerin (ks. 1993, 2006) linja 

– taas näkee myös biologisen sukupuolen rakentuneena, vailla mitään luonnollista tai pysyvää. 

Butlerin innoittamat queer-teoreetikot pitävät kategorioita naiset ja miehet, tytöt ja pojat itsessään 

eroa tuottavina ja ongelmallisina. Heidän mukaansa näiden kategorioiden käyttö antaa olettaa, että 

esimerkiksi naiset ryhmänä olisivat homogeeninen ryhmä, joka kokee maailman samalla tavalla ja 

joka kokee samanlaista sortoa yhtenäisenä ryhmänä – unohtaen tyystin muut intersektionaalisesti 

yksilön asemaan vaikuttavat kategorisoinnit kuten esimerkiksi luokan, etnisyyden, uskonnon, 
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seksuaalisuuden tai vammaisuuden. Tässä valossa kategorisoivien käsitteiden, kuten tytöt käyttö 

esiintyy alun alkaenkin kyseenalaisena. 

Tyttötutkimus sen sijaan jo nimenä vihjaa, ettei sen piirissä olla halukkaita romuttamaan täysin 

kategorioiden naiset ja miehet, tytöt ja pojat käyttöä – vaikkakin se ottaa vahvasti kriittisen kannan 

näiden kategorioiden naturalisointia vastaan. Sukupuolentutkimuksesta, nuorisotutkimuksesta ja 

feministisestä tutkimuksesta syntyneen tyttötutkimuksen perusta on siinä käsityksessä, ettei ole 

olemassa mitään universaalia, biologiaan perustuvaa kollektiivista kokemusta tyttönä kasvamisesta 

(Gonick 2006). Tyttötutkimus pohjaa jälkistrukturalistiseen käsitykseen sukupuolesta rakentuneena, 

jatkuvasti liikkeessä olevana prosessina. Sukupuolet nähdään ensisijaisesti kulttuurin tuottamina 

kategorioina, joiden ehdoista käydään jatkuvaa neuvottelua. Sukupuolten dikotominen jako miehiin 

ja naisiin nähdään keinotekoisena järjestelmänä, jota tuotetaan sosiaalisesti ja kulttuurisesti. 

(Ojanen 2011, 11.) 

Aapolan ja kumppaneiden (Aapola ym. 2005) mukaan tyttöys koostuu erilaisista keskenään 

kilpailevista narratiiveista. Se on sidottu aina historialliseen, materiaaliseen ja kulttuuriseen 

kontekstiin. Se, mitä tarkoittaa olla tyttö, muuttuu jatkuvasti. Jopa samassa historiallisessa ajassa ja 

sosiaalisessa kontekstissa käsitykset ja kokemukset tyttöydestä ja tyttönä kasvamisesta vaihtelevat, 

sillä ikä ja sukupuoli vuorovaikuttavat intersektionaalisesti esimerkiksi rodun, luokan, 

seksuaalisuuden, kansalaisuuden ja vammaisuuden kanssa.   

Vaikka tyttötutkimuksessa sukupuoli nähdään pitkälti rakennettuna konstruktiona, sen nähdään 

myös kietoutuvan yhteen ruumiillisuuden kanssa. Ruumiilliset kokemukset rakentavat osaltaan 

tyttöyden merkityksiä ja toisaalta taas kulttuuriset rakennelmat rajoittavat niitä tapoja, joilla 

tyttöyttä voidaan tehdä. Tyttötutkimus pyrkii siis ottamaan huomioon keskustelussaan sekä 

sukupuolen sosiaalisen, kulttuurisen ja rakennetun että ruumiillisen ulottuvuuden. (Ojanen 2011.)  

Tyttötutkimuksessa kategorialle tytöt ei siis ole asetettu tarkkarajaista määritelmää. Kuitenkin sekä 

ikä että sukupuoli nähdään tytöille merkityksellisinä tekijöinä, jotka määrittävät  tytön sosiaalista 

paikkaa ja identiteetin rakentumista. (Ojanen 2011.) Heti syntymästä lapsille määrätään 

jompikumpi sukupuoli ja siitä päivästä lähtien heitä kohdellaan enemmän tai vähemmän tämän 

sukupuolen mukana tuomien odotusten mukaisesti. Näiden sukupuolierityisten rooliodotusten 

vuoksi tytöt ja pojat kohtaavat maailman eri tavoilla ja heitä kohdellaan myös eri tavoilla (Paechter 

2006).  
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Tällä perusteella on edelleen mielekästä tutkia tyttöjä ja poikia etenkin vahvasti sukupuolittuneessa 

(Käyhkö 2011) koulukontekstissa. Rajasin tutkimukseni koskemaan tyttöjä syistä, joita avaan 

tarkemmin seuraavassa alaluvussa. Kun tutkin tyttöjä, en tutki kromosomien, hormonien tai aivojen 

määrittämiä tyttöjä, mutten myöskään yksilöitä, jotka kokevat olevansa tyttöjä. Aineistoni puitteissa 

en voi ottaa kantaa kumpaankaan: en siihen, minkälaisessa ruumiissa tytöt elävät enkä siihen, 

millainen on heidän sukupuoli-identiteettinsä. Mikä määrittyy loppupeleissä tyttöydeksi 

tutkimuksessani, on se automatisoitu olettamus tyttöruumiista, mitä koulukontekstissa vahvistetaan 

ja tuotetaan jatkuvilla toistoteoilla.  

Tutkimuksessani tytöiksi rajautuivat lopulta ne oppilaat, jotka luokanopettaja oli kategorisoinut 

tytöiksi ja täten kutsunut pyynnöstäni kuulemaan tutkimukseeni osallistumisen mahdollisuudesta. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tutkimukseni ulkopuolelle on voinut jäädä ääniä sellaisilta yksilöiltä, jotka 

kokevat olevansa tyttöjä mutta jotka julkisissa tiloissa tiedostavat kuuluvansa poikien kategoriaan. 

Toisaalta taas tutkimukseen saattoi osallistua tyttöjä, jotka eivät kokeneet kuuluvansa joukkoon. 

Rajaamalla tutkimukseni koskemaan tyttöjä sain kuitenkin arvokasta tietoa siitä, millaista on elää 

tytöksi merkityssä ruumiissa myöhäismodernissa Suomessa.  

 

1.1. Miksi tytöt? 

Tutkimukseni perustui työpajatoimintaan, missä tarkoituksena oli tarjota tytöille turvallinen tila 

avoimelle keskustelulle ja itseilmaisulle erityisesti sukupuoleen ja tyttönä kasvamiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa harkitsin luovien työpajojen vetämistä myös 

kuudennen luokan pojille. Samalla tavalla kuin tytöille myös pojille olisi tärkeää tarjota 

mahdollisuus tilanteisiin, joissa he voisivat käsitellä poikien elämään liittyviä sukupuolierityisiä 

esteitä ja mahdollisuuksia. Kuitenkin pro gradu -tutkielman laajuutta koskevat rajoitukset asettivat 

minulle haasteen rajata tutkimusta jollain tapaa. Tyttö- ja poikatutkimus ovat eriytyneet omiksi 

tutkimuksenhaaroikseen omine teorioineen ja niihin molempiin syvällinen perehtyminen olisi 

ylittänyt gradututkielman laajuuden. Siispä aiempi perehtyminen nais- ja tyttötutkimukseen osaltaan 

kallisti valintani tyttöjen tutkimisen puolelle. 

Henkilökohtainen muistoni dominoivien tyttökulttuurien ulkopuolelle jättäytyneenä, vierestä 

katsovana ja sisälle kaipaavana on myös vaikuttanut siihen, että olen alun alkaen kiinnostunut 

tyttökulttuurien tutkimuksesta. Koin myös oman kokemukseni tytön ruumiissa kasvaneena toimivan 
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edukseni tyttöjä tutkittaessa, sillä osallistuin tutkijana tyttöjen keskusteluihin ja jaoin keskustelujen 

aikana myös omia muistojani tyttönä kasvamisesta. Poikien kanssa työskentelyyn taas en kokenut 

olevani paras henkilö. Näiden syiden lisäksi tyttöjen tutkiminen on myös tietoinen arvovalinta. 

Pidän tyttöjen oman äänen esille tuomista tärkeänä aikana, jolloin tyttöjä koskeva julkinen 

keskustelu on usein joko yksipuolisen juhlivaa tai syyllistävää ja jolloin tyttöihin keskittyminen 

nähdään usein olevan jollain tavalla pois pojilta (Käyhkö 2011).  

1.2. Tyttötutkimuksen muuttuva kenttä 

Tutkimukseni sijoittuu tyttötutkimuksen tuoreelle kentälle. Tyttötutkimus on syntynyt 

sukupuolentutkimuksen, feministisen tutkimuksen ja nuorisotutkimuksen risteymissä täyttämään 

erityisesti nuorisotutkimuksessa havaittua tyttöjen kokoista tyhjiötä. Angela McRobbie ja Jenny 

Garber (1976) käänsivät nuorisotutkimuksen huomion tutkimuksessa aliedustettuihin tyttöihin ja 

vaikuttivat kirjoituksellaan tyttötutkimuksen syntyyn (Harris 2004). Sittemmin tyttötutkimus on 

saavuttanut suosiota samaan aikaan kun tytöt yleisesti ovat nousseet nauttimaan ennennäkemätöntä 

tunnustusta ostovoimaisina kuluttajina, populaarikulttuurin yleisönä ja yhteiskunnallisten kriisien ja 

menestystarinoiden ruumiillistumana. (Harris 2004; Aapola ym. 2005.)  

Tyttötutkimus on Ojasta (2011) lainaten ”monitieteinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään eri-

ikäisten tyttöjen tutkimukseen hyödyntämällä feministisiä metodologioita eli naistutkimuksesta 

tuttuja teorioita ja metodisia pohdintoja”. Tyttötutkimus rantautui Suomeen 1980-luvun lopulla ja se 

on institutionaalistunut ja verkostoitunut 1990-luvulta lähtien (Ojanen 2011; Aaltonen & 

Honkatukia 2002). Toisin kuin nuorisotutkimuksessa ja lapsitutkimuksessa, tyttötutkimuksessa 

sukupuoli asetetaan tärkeäksi analyysia ohjaavaksi tekijäksi. Ojanen vertaa tyttötutkimusta 

naistutkimuksen ”pikkusiskoksi” tai ”tyttäreksi”: tyttötutkimus seuraa kysymyksenasetteluillaan ja 

metodeillaan pitkälti naistutkimuksen perinnettä ja kehitystä. (Ojanen 2011.) 

Tyttötutkimus on reagoinut myös länsimaista naistutkimusta ravistelleeseen kritiikkiin, jossa 

naistutkimusta on syytetty sen yhdenmukaistavasta otteesta. Kritiikki on ollut Ojasen mukaan 

aiheellista: tyttötutkimus samoin kuin naistutkimuskin on vielä 90-luvulle asti ollut kiinnostunut 

lähinnä valkoisista, keskiluokkaisista ja heteroseksuaalisista naisista ja tytöistä ja langennut usein 

olettamaan naiseuden kokemukset universaaleiksi. Naistutkimus ja tyttötutkimus pyrkii nykyään 

irrottautumaan samuutta korostavista tulkinnoista ja ottamaan huomioon monenlaiset sosiaalista 

paikkaa määrittävät ja erontekoa tuottavat kategoriat. Intersektionaalinen tyttötutkimus on tuonut 
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esille niitä monisyisiä tapoja, joilla esimerkiksi luokka, etnisyys ja sukupuoli yhteen kietoutuneina 

määrittävät yksilön mahdollisuuksia toimia ja toteuttaa itseään. (Ojanen 2011.) 

Institutionaalisen tyttötutkimuksen syntysijoilla Birminghamin koulukunnassa McRobbie ja Garber 

synnyttivät keskustelun tyttöjen kulttuureista 70-luvun lopulla (Ojanen 2011; Harris 2004). Ennen 

tätä tytöt oli nuorisokulttuurien tutkimuksessa jätetty huomiotta, McRobbien ja Garberin mukaan 

siksi, koska tyttöjen kulttuurit toimivat usein kodin ympäristössä eivätkä julkisissa tiloissa ja täten 

jäivät nuorisotutkijoilta piiloon (McRobbie & Garber 1976). Keskustelu tyttöjen 

”makuukamarikulttuureista” ja omasta tilasta virisi 80-luvulla ja keskustelun sävy oli vahvasti 

emansipatorinen: tyttöjen katsottiin olevan patriarkaatin vaikutuksesta sidottuja kodin piiriin. Tytöt 

haluttiin voimaannuttaa, vapauttaa kodin kahleista ja heille haluttiin luoda lisää omia tiloja 

makuuhuoneen ja naisten vessojen lisäksi. (Ojanen 2011; Duits 2008.) 80-luvulla tyttöjen oman 

tilan rinnalle syntyi toinen suosittu tutkimusaihe: kiltin tytön konstruktiot. Kiltin tytön konstruktio 

nähtiin normatiivisena hallinnan keinona, joka rajoittaa esimerkiksi tyttöjen seksuaalisuutta sekä 

toimintaa julkisissa tiloissa. (Ojanen 2011; Duits 2008.)  

Duitsin mukaan 90-luvulla kansainvälisesti tyttötutkimus hiljeni samaan aikaan kuin 

postfeministiset käsitykset feminismin vanhentuneisuudesta ja tarpeettomuudesta saavuttivat 

suosiota populaarikulttuurin ja yhteiskunnallisen keskustelun kentillä (Duits 2008). Feminismin 

sisäiset kriisit liittyen kolonialismiin ja sukupuoleen päätyivät törmäyskurssille tyttötutkimusta 

värittäneen emansipatorisen agendan kanssa (McRobbie 2004). Samaan aikaan kun akateeminen 

tyttötutkimus nikotteli sisäisten kriisien pyörteessä, populaarikulttuuri nosti tytöt 

ennennäkemättömällä tavalla jalustalle sekä kriisien että juhlinnan muodossa (Aapola ym. 2005). 

Spice Girls -tyttöbändin lanseeraama tyttövoimaideologia, ”Girl Power”, ja punk-rock-kulttuurista 

innoittunut feministinen Riot Grrrl -liikehdintä muuttivat tyttöjen julkista kuvaa kilteistä, 

passiivisista ja äänettömistä tytöistä voimakkaiksi, itsenäisiksi ja menestyviksi tytöiksi. (Duits 

2008; Aapola ym. 2005.) Samalla kun tulisia, määrätietoisia ja itsevarmoja tyttöjä on palvottu 

mediassa, heidän menestyksellään on ollut varjopuolensa. Menestyvien tyttöjen ilmiö on samalla 

synnyttänyt huolen kriisiytyvistä pojista, jotka jäävät tyttöjen jyrääminä yhteiskunnallisen 

kehityksen jalkoihin. (Aapola ym. 2005.)  

Riot Grrrl -liikehdintä sai aikanaan jonkin verran positiivista akateemista huomiota (Duits 2008). 

Sen sijaan ”Girl Power” on ilmiönä saanut vastaansa runsaasti kriittisiäkin kielenkantoja (Duits 

2008; Aapola ym. 2005). Girl Power -liikehdintä ei ollut kaikkien feministien mieleen sen 

kuluttamiskeskeisen viestin ja poliittisen voimattomuuden vuoksi (Aapola ym. 2005). Feministit 
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kuten Jessica Taft näkivät Girl Power -diskurssin feminismin pehmeämpänä, vaarattomampana ja 

myös voimattomampana versiona (Taft 2004). Duitsin mukaan Girl Powerin merkitys tytöille oli 

kuitenkin huomattava ja feministien täystyrmäys sitä kohtaan oli osa laajempaa tyttötutkimusta 

vaivaavaa ongelmaa, missä feministit halusivat tytöille eri asioita mitä tytöt itse halusivat itselleen 

(Duits 2008).  

90-luvulle ominainen Girl Power -liikehdintä kuitenkin vaikutti feministiseen tyttötutkimukseen 

luoden uuden tavan nähdä tytöt itsellisinä ja voimakkaina pärjääjinä. Puhuttiin ”uusista tytöistä”, 

jotka luontevasti sukkuloivat maskuliinisen ja feminiinisen kentillä yhdistellen molempia tarpeen 

vaatiessa älykkäillä tavoilla. (Ojanen 2011.) Kuitenkin samaan aikaan Girl Power -keskustelujen 

kanssa tyttötutkimuksessa nousivat esille myös huolestuneet äänet tyttöjen rappiollisuudesta. Sitä 

mukaa kun kiltin tytön konstruktio hajosi, tutkijat huolestuivat vaaroista, jotka vapautuneita, 

varomattomia tyttöjä vaanivat nurkan takana. (Ojanen 2011; Duits 2008.) Tytötkin saattoivat nyt 

käyttää päihteitä, olla väkivaltaisia ja seksuaalisesti aktiivisia. ”Riskikäyttäytymisen” nähtiin olevan 

seurausta sukupuolten samanlaistamisesta. Tyttöjen käytöksen nähtiin lähenevän poikien käytöstä, 

mikä nähtiin huolestuttavana ilmiönä. (Aaltonen & Honkatukia 2002.) 90-luvun tyttötutkimusta 

värittikin kahdenlaiset tarinat tytöistä: tytöt ongelmaisina uhreina ja tytöt voimaantuneina 

pärjääjinä.  

Nämä yksinkertaistavat narratiivit on kuitenkin todettu riittämättömiksi kuvaamaan tyttöjen omaa 

kokemusta tyttönä kasvamisen mahdollisuuksista ja esteistä. (Ringrose 2013; Gonick 2006; Aapola 

ym. 2005.) Aapola ja kumppanit ovatkin peräänkuuluttaneet  uutta tyttötutkimuksen vaihetta, joka 

pyrkisi irtautumaan yksinkertaistavasta tyttöjen esittämisestä joko myöhäismodernin ajan voittajina 

tai uhreina sekä kuulisi aidosti, mitä tytöillä itsellään on asiasta sanottavana. (Aapola ym. 2005.) 

2000-luvulla naistutkimuksen ja myös tyttötutkimuksen kiinnostus postfeminismiä ja 

uusliberalismia kohtaan on voimistunut (Duits 2008) ja oma tutkimukseni on yksi avaus tässä 

keskustelussa.  
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2  Teoreettinen viitekehys 

Tutkimukseni teoreettinen viitekehys muodostuu kolmen tiiviisti yhteen nivoutuvan käsitteen - 

myöhäismodernin, uusliberalismin ja postfeminismin varaan, painottaen kuitenkin kahta viimeistä. 

Nämä kolme käsitettä muodostavat tutkimuksessani kokonaisuuden, jonka avulla pyrin kuvaamaan 

sitä monimutkaista systeemiä, jonka risteymissä tämän päivän nuoret hakevat paikkaansa. Näen 

näiden kolmen termin muodostuvan kerroksittain toisiinsa nähden. Globaaleilla markkinoilla 

operoivia kapitalistisia maita koskevat yhteiskunnalliset, taloudelliset ja sosiaaliset muutokset näen 

parhaiten luonnehdittavan myöhäismodernin kautta. Uusliberalismin ja postfeminismin taas voidaan 

nähdä rakentuvan myöhäismodernin päälle. Uusliberalismi kuvaa osittain samoja ilmiöitä kuin 

myöhäismoderni, painopisteen ollessa taloudellisten muutosten kuvaamisessa. Postfeminismin taas 

voidaan nähdä syntyneen sekä vastauksena uusliberalismille että feminismille (Gill & Scharff 2011) 

ja liittyvän erottamattomasti moderneihin tyttödiskursseihin (Tasker & Negra 2007).  

 

Koska myöhäismodernin ja uusliberalismin käsitteet ovat osittain päällekkäisiä, ja koska uudessa 

tyttötutkimuksessa käytetään useammin käsitteitä uusliberalismi ja postfeminismi kuin 

myöhäismoderni, teoreettinen viitekehykseni keskittyy kahteen ensiksi mainittuun. Postfeminismi 

ja uusliberalismi ovat molemmat melko tuoreita ja monitulkintaisia käsitteitä, ja niiden tutkimus 

akatemian piirissä on vasta alkutaipaleellaan. Molempia käsitteitä on syytetty leväperäisyydestä, 

ehkä juuri johdonmukaisen teoriapohjan ja käsitteenmäärittelyn puutteesta johtuen. Leväperäisyys 

johtuu ehkä myös juuri näiden ilmiöiden ominaislaadusta: ne ovat kompleksisia ja monisyisiä, 

kuten maailmammekin tänään. Silti en hylkäisi kaikkia yrityksiä ymmärtää näiden monisyisten 

ilmiöiden rakennetta, taustaa ja seuraamuksia.  Koen käsitteet hyödyllisinä myöhäismoderneissa 

kulttuureissa esiintyvien piiloisten vaikutusmekanismien näkyväksi tekemisessä. Pyrin seuraavaksi 

avaamaan postfeminismin ja uusliberalismin käsitteitä hyödyntäen akateemista keskustelua 

aiheesta. Ennen tätä avaan lyhyesti myöhäismodernin käsitettä näiden kahden prosessin taustalla 

vaikuttavana laajempana ilmiönä.  

 

Käsitteenmäärittelyn jälkeen argumentoin, että postfeminismillä ja uusliberalismilla on monia 

yhtymäkohtia. Esitän, että postfeminismi ja uusliberalismi ovat tiiviisti yhteen linkittyneitä, eikä 

siksi voida puhua toisesta ilman toista. Esitän myös, että nämä kaksi prosessia määrittävät niitä 

mahdollisuuksia ja rajoituksia, joiden piirissä ja vaikutuksen alla tytöt ja pojat myöhäismoderneissa 
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yhteiskunnissa navigoivat. Tutkimukseni tulosluvussa analysoin tyttöjen puhetta ja kirjoituksia 

postfeministiseen ja uusliberalistiseen teoriaan peilaten.  

2.1. Myöhäismoderni 

Kiteytettynä myöhäismodernilla tarkoitan brittiläistä sosiologia Anthony Giddensiä (1991) lainaten 

uutta modernin vaihetta, joka on syntynyt suurten globaalien yhteiskunnallisten, taloudellisten ja 

sosiaalisten muutosten seurauksena. Myöhäismodernista puhuttaessa tarkoitetaan pääasiallisesti 

kapitalistisia, globaaleilla maailmanmarkkinoilla operoivia kehittyneitä valtioita. Harrisin mukaan 

myöhäismodernia aikaa kehystävät suuret maailmanlaajuiset prosessit, missä 

teollisuuspainotteisesta taloudesta, vakaasta kehityksestä ja vahvasta hyvinvointivaltiosta – eli 

modernista – on siirrytty kohti tieto- ja palveluyhteiskuntia, globaaleja ja sirpaleisia työmarkkinoita 

sekä yritysten säätelyn vapauttamista ja valtion roolin pienentämistä. (Harris 2004, 3-5.) 

Myöhäismoderneja yhteiskuntia yhdistää työmarkkinoiden murros, jossa teollisuuden rooli 

työllistäjänä ja talouden perustana on murentunut: tehtaita suljetaan tai ne siirretään halpatuotannon 

maihin ja tilalle on syntynyt runsaasti teknologia- ja palvelualojen yrityksiä. Samaan aikaan muutos 

on tarkoittanut vakaiden ja turvallisten työurien sirpaloitumista ja määräaikaisen sekä osa-aikaisen 

työn lisääntymistä. Automaation lisääntyessä työpaikat manuaalisen työn kentillä vähenevät 

entisestään, jättäen valtioille haasteen kasvavasta työttömyydestä etenkin matalasti koulutettujen 

kohdalla. Valtiot päätyvät tilanteeseen, jossa yritysten säätely nähdään lähinnä hidasteena 

työllistymiselle ja täten sitä on ryhdytty purkamaan. Samalla työelämän riskit ja oikeiden valintojen 

vastuu on sysätty yksilön harteille. (Harris 2004.) 

Edesmennyt sosiologi Ulrich Beck hahmotti myöhäismodernit yhteiskunnat nimenomaan riskin 

kautta ja puhui myöhäismoderneista riskiyhteiskunnista. Siinä missä modernia aikaa kuvastivat 

ennustettavuus ja jatkuvuus, myöhäismodernia taas luonnehtivat ennustamattomuus ja 

arvaamattomuus. Jatkuva uutisvirta aseellisista konflikteista, terrorismista ja maailmanlaajuisista 

terveysriskeistä esittää maailman turvattomana. Tunteet jatkuvasta riskistä ja turvattomuudesta 

korostuvat ajassa, jossa kollektiiviset identiteetit ja tiiviit sosiaaliset verkostot ovat murentuneet ja 

vaihtuneet yksilökeskeisyyteen ja häilyväisiin sosiaalisiin suhteisiin. (Beck 1992.)  

Harrisin mukaan individualismia ja yksilön vastuuta korostava aika jättää yksilön kamppailemaan 

yksin riskien ja valintojen viidakossa. Toisaalta myöhäismodernin ajan voidaan nähdä vapauttaneen 

yksilöt toteuttamaan itseään melko vapaasti riippumatta taustastaan tai muiden ihmisten toiveista. 
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Toisaalta se kuitenkin asettaa yksilön harteille suuren vastuun – vastuun oman elämän 

merkityksellistämisestä yksin, omaehtoisesti ja ilman ulkopuolista apua. Maailmassa, missä kaikilla 

on ainakin näennäisesti vapaus valita, korostuu oikeiden valintojen tärkeys. Vääristä valinnoista 

seuraavat sanktiot voivat olla modernia aikaa kohtalokkaammat ja kuilu oikein ja väärin 

valinneiden välillä on ratkeamaisillaan. (Harris 2004) 

2.2. Uusliberalismi 

Myöhäismodernin ja uusliberalismin käsitteitä käytetään osittain ristiin kuvaamaan samaa 

yhteiskunnallista prosessia. Uusliberalismin pohja on vahvemmin taloustieteellinen, mutta käsite on 

laajentunut kuvastamaan laajemmin ilmiötä, joka voidaan ymmärtää myös myöhäismodernin kautta 

operoivaksi tai sen pohjalta syntyneeksi. Tyttökulttuurien ja postfeminismin risteymiä tutkittaessa 

käytetään kuitenkin yleisesti käsitettä uusliberalismi kuvaamaan niitä maailmanlaajuisia prosesseja, 

jotka määrittävät yksilön asemoitumista ja valinnan mahdollisuuksia myöhäismoderneissa 

yhteiskunnissa.  

Uusliberalismi on alkujaan merkinnyt tietynlaista talousjärjestelmää, mutta myöhemmin se on 

laajentunut käsittämään myöhäismoderneissa yhteiskunnissa lähes kaikkia elämänaloja hallitsevaksi 

prosessiksi. Uusliberalismia on käsitteellistetty monilla tavoilla näkökulmasta riippuen (Davies & 

Bansel 2007). Käsitettä on käytetty kuvaamaan niin monenlaisia ilmiöitä, että sen käyttämistä on 

kritisoitu voimakkaastikin (esim. Clarke 2008).  Tässä tutkimuksessa käsittelen uusliberalismia 

kaikki elämänalueet kattavana yhteiskunnallisena prosessina, jonka käyttöön on syntynyt uusi 

joustava, yritteliäs ja vastuunsa tunteva ideaalisubjekti.  

Uusliberalismista puhuttaessa puhutaan yleisimmin suurista englanninkielisistä markkina-alueista 

kuten Yhdysvalloista, Iso-Britanniasta ja Australiasta. Kuitenkin Davies ja Bansel näkevät termin 

käyttökelpoisena kaikkien kapitalististen, globaaleihin markkinoihin osallistuvien maiden kohdalla 

(Davies & Bansel 2007). Uusliberalistisille valtioille on ominaista valtion roolin pienentäminen ja 

yritystoiminnan säätelyn vapauttaminen (Davies & Bansel 2007, 248). Uusliberalistinen valtio 

kannustaa yrittäjyyteen ja vastuuttaa yksilöt onnistumaan omassa elämässään valtion tarjoamien 

peruspuitteiden siivittämänä mutta lopulta omia avujaan hyödyntämällä. Hyvinvointivaltion 

kustannukset nähdään kalliina esteinä talouden kasvulle. (Davies & Bansel 2007.) Kun valtiot ja 

yritykset siirtävät työelämän riskejä yksilölle (Davies & Bansel 2007, 249), yksilön arvo mitataan 

sen mukaan, kuinka tämä kykenee puolustautumaan riskeiltä (Harris 2004).   
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Myös suomalaisessa yhteiskunnallisessa ja poliittisessa keskustelussa voidaan havaita keskustelun 

sävyn muuttumista etenkin viimeisimmän hallituskauden aikana. Viime aikaiset suunnitelmat 

valtion omistuksien yhtiöittämisestä, koulutusleikkauksista, sosiaalietuuksien leikkaamisesta ja 

kansalaisten vastuuttamisesta Suomen kilpailukyvyn säilyttämisessä voidaan kaikki nähdä yhtenä 

osoituksena uusliberalististen arvojen noususta myös Suomessa.   

Uusliberalismin voidaan katsoa koskevan kaikkia elämänaloja, ei vain taloutta tai työelämää. 

Uusliberalistinen diskurssi muodostaa ihmiskäsityksen, jossa jokainen yksilö nähdään aktiivisena ja 

vapaana tekemään rationaalisia valintoja oman ja perheensä hyvinvoinnin eteen. (Davies & Bansel 

2007.) Uusliberalismi korostaa sosiaalista liikkuvuutta: ajatellaan, että ihmiset on jo vapautettu 

rodun, luokan ja sukupuolen kahleista ja kuka tahansa voi tehdä elämällään mitä haluaa. Yksilöllä 

itsellään on vastuu muokata itsestään sellainen, että pärjää kilpailluilla työmarkkinoilla. 

Uusliberalismin ilosanoma julistaa, että oikealla asenteella ja uurastuksella kuka tahansa voi 

saavuttaa unelmansa. (Walkerdine & Ringrose 2006, 34.)  

Yksilöllä on uusliberalistisessa ymmärryksessä vapaus, mutta myös velvollisuus rakentaa elämänsä 

ja identiteettinsä kuluttamisen kautta (Walkerdine, Lucey & Melody 2001; Rose 1999). 

Uusliberalismi edellyttää yksilöltä oman elämän merkityksellistämistä vapaan valinnan kautta 

(Rose 1999). Ihmisillä on tällöin velvollisuus esittää kaikki valintansa vapaina, vailla minkäänlaisia 

ulkopuolisia vaikuttimia (Gill & Arthurs 2006). Gill ja Arthurs kyseenalaistavat vapaan valinnan ja 

huomauttavat, että vapaudesta on tullut velvollisuus todellisen vapauden sijasta (Gill & Arthurs 

2006). Uusliberalismi toimiikin subjektin tasolla luomalla kuuliaisia kansalaisia, jotka valvovat 

itseään, mutta jotka samalla tuntevat itsensä vapaiksi.  

Uusliberalismiin liittyy vahvasti viimeisten vuosikymmenien aikana tapahtuneet mullistavat 

työmarkkinoiden muutokset. Ensinnäkin työelämän riskien siirtyminen yrityksiltä yksilölle näkyy 

osa-aikaisten ja määräaikaisten töiden lisääntymisenä. Pitkien, vakaiden työurien tilalle on 

ilmaantunut epäsäännöllistä silpputyötä – etenkin matalasti koulutetuille henkilöille. 

Työmarkkinoiden muutosliike ja tämän mukana tullut epävarmuus vaatii yksilöltä joustavuutta ja 

epävarmuudensietokykyä kaikissa elämäntilanteissa. Yksilön täytyy jatkuvasti kehittää itseään, 

kouluttautua pidemmälle ja luoda nahkansa tilanteen niin vaatiessa. Epävarmat työmarkkinat 

aiheuttavat tilanteen, missä epäonnistuminen on lähes väistämätöntä. Epäonnistuminen nähdään 

nimenomaan yksilön epäonnistumisena, ja ratkaisujen nähdään myös lähtevän yksilöstä. 

(Walkerdine & Ringrose 2006; Harris 2004.)  
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Samaan aikaan myöhäismoderneissa yhteiskunnissa on tapahtunut toinenkin suuri muutos 

työmarkkinoilla: automaatio ja globalisaatio ovat vähentäneet miesvaltaisia, hyväpalkkaisia ja 

vakaita teollisuuden alan töitä ja näiden tilalle on noussut runsaasti töitä perinteisesti naisvaltaisille 

palvelu- ja sosiaalialoille (Harris 2004). ”Feminiinisillä” työmarkkinoilla uuteen arvoon ovatkin 

nousseet perinteisesti feminiiniseksi koodatut taidot kuten sosiaalisuus, relationaalisuus, empatia, 

hoivaavuus ja kauneus (Ringrose 2013) – kun taas esimerkiksi fyysisellä kapasiteetilla ei ole enää 

samalla tavalla arvoa työelämässä kuin ennen. 

Työelämän epävarmuus taas vaatii yksilöiltä jatkuvaa itsensä kehittämistä, kontrollointia, 

joustavuutta ja mukautuvuutta. Nämä ovat myös perinteisesti feminiinisenä pidettyjä hyveitä - 

ovathan naiset tottuneet sopeutumaan ja tinkimään omasta hyvinvoinnistaan muiden vuoksi. Naisia 

pidetäänkin uusliberalismin voittajina: he solahtavat ainakin pintapuolisesti katsottuna uuteen 

maailmanjärjestykseen mukisematta. (Walkerdine & Ringrose 2006.) Yllä mainitsemani työelämän 

muutokset yhdessä feministisen politiikan kanssa ovat aiheuttaneet sen, että korkeakoulutetuilla 

naisilla on ainakin näennäisesti historiallisen hyvät mahdollisuudet työllistyä ja edetä urallaan – kun 

taas matalasti koulutetuille miehille tulevaisuus ei näyttäydy yhtä kirkkaana. Uusliberalistinen 

ideaalisubjekti näyttäisikin olevan nimenomaan feminiininen (Harris 2004, Gill 2007). 

2.3. Postfeminismi 

Postfeminismin käsite on laaja ja moninaisilla tavoilla ymmärretty – samoin kuin uusliberalismi 

(Gill & Scharff 2011, 3) sekä postfeminismin kantaäiti feminismikin1 . Etuliite post sanassa 

postfeminismi viittaa jonkin jälkeiseen aikaan, mutta kuten Tasker ja Negra huomauttavat, post-

etuliite sinänsä voi olla harhaanjohtava (Tasker & Negra 2007). Post antaa ymmärtää, että joko 

feminismi on jo mennyttä tai sitten postfeminismi on jollain tavalla viimeisintä feminismiä. 

Kumpikin näistä ovat vaillinaisia tulkintoja postfeminismin kohdalla, sillä postfeminismissä nämä 
                                                
1 Feminismillä tarkoitan Koivusta ja Liljeströmiä (2004) lainaten ”poliittista projektia, joka koskettaa länsimaisen 

ajattelun ristiriitaista tapaa määritellä nainen.” Feminismi on historiallisesti pyrkinyt purkamaan käsityksiä (valkoisen, 

keskiluokkaisen) maskuliinisen ensisijaisuudesta ja feminiinisen toissijaisuudesta sekä kasvattamaan naisten 

mahdollisuuksia osallistua ja toimia yhteiskunnassa. Feminismi on syntynyt naisten liikkeenä, mutta tänä päivänä sen 

agenda liikkuu enenevissä määrin kohti intersektionaalisuutta (ks. Crenshaw 2001) – tiedostaen universalismin 

problematiikan; naisten väliset erot; sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuuden sekä ne moninaiset syrjintää 

tuottavat kategorisoinnit (kuten ”rotu” ja ”luokka”), joiden yhteisvaikutuksessa yksilö asemoituu valtahierarkioissa 

(Rojola 2004). 
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merkitykset elävät yhtä aikaa: feminismi otetaan huomioon samalla kun se hylätään vanhentuneena. 

(Tasker & Negra 2007, 6; McRobbie 2009, 2011) 

Postfeminismiä on käsitteellistetty muun muassa synonyyminä kolmannen aallon feminismille, 

uutena feminismin vaiheena tai epistemologisena murroksena feminismin sisällä (Gill & Scharff 

2011). Faludi (1992) taas puhuu takaiskusta, johon käsitteenä sisältyy ajatus feminismin 

yksioikoisesta voittokulusta ja tämän jälkeisestä murtumisesta. Kuitenkin, kuten Tasker ja Negra 

(2007) esittävät, feminismin kehitys ei ole koskaan ollut lineaarista, vaan aaltoilevaa kamppailua 

voittoineen ja häviöineen (Tasker & Negra 2007). Käsitys takaiskusta ei ota huomioon sitä, kuinka 

postfeministisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa feminismi otetaan samaan aikaan huomioon 

itsestäänselvyytenä mutta myös esitetään tarpeettomana ja vanhentuneena. (Gill & Scharff 2011; 

McRobbie 2007; Tasker & Negra 2007.)  

Englantilaista kulttuuriteoreetikkoa Angela McRobbieta pidetään feministisen tutkimuksen kentällä 

postfeministisen teorian pääarkkitehtina (Ringrose & Epstein 2015; Gill & Scharff 2011). 

McRobbie on myös kriittisen tyttötutkimuksen uranuurtaja: hän toi Jenny Garberin kanssa 70–80-

luvun vaihteessa kriittiseen tarkasteluun nuorisotutkimuksen poikakeskeisyyden (McRobbie & 

Garber 1976; McRobbie 1980) ja osaltaan vaikutti tyttötutkimuksen nousuun omaksi 

tutkimuskentäkseen (Ojanen 2011).  

McRobbie näkee postfeminismin yhteiskunnallisena prosessina, joka samaan aikaan lainaa 

sanastoaan feminismiltä mutta kieltää sen saavutukset ja relevanssin naisten elämälle tänä päivänä 

(McRobbie 2004, 2007, 2009 & 2011). Tämä prosessi näkyy niin poliittisessa päätöksenteossa, 

yhteiskunnallisessa keskustelussa, mediassa kuin ihmisten eletyssä elämässä. Postfeministisessä 

diskurssissa feminismin saavutukset, kuten naisten oikeudet äänestämiseen, työhön ja omistamiseen 

otetaan itsestäänselvyytenä huomioon, mutta tasa-arvon pidemmälle viemistä vastustetaan. 

”Pidemmälle vieminen” näyttäytyy väistämättömästi vaakakupin kallistumisena naisten puolelle 

miesten kustannuksella. (McRobbie 2009.)  

McRobbie puhuu postfeminismin yhteydessä uudesta seksuaalisesta sopimuksesta, jossa nuorille 

naisille tarjotaan vapauksia ja valtaa vaihtokaupassa, jossa näiden vapauksien saamiseksi naisten 

tulee luopua feministisestä politiikasta ja sosiaalisesta muutoksesta. Uusi sopimus velvoittaa naiset 

luopumaan äitiensä vanhentuneista feministisistä aatteista ja vaihtamaan ne lupaukseen vapaudesta, 

itsenäisyydestä ja taloudellisesta tasa-arvosta. Naisten saavutettu vapaus luoda uraa, kuluttaa, 

kaunistautua ja nauttia velvoittavat naiset hiljenemään ja jopa sokeutumaan rakenteelliselle epätasa-

arvolle kotona, työelämässä sekä representaation tasolla. (McRobbie 2007.) Tämä luo McRobbien 
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mukaan valheellisen kokemuksen nuorten naisten vapautumisesta, joka estää heitä näkemästä 

epätasa-arvoa ja evää heiltä mahdollisuudet pyrkiä muutokseen.   

Vaikka Euroopan parlamentin tasolla naisten on esitetty ansaitsevan pienemmän palkkansa koska 

ovat heikompia ja vähemmän älykkäitä (Manner 2017), tällaiset suoranaisen anti-feministiset 

julkiset kannanotot ovat nykyään hyvin harvassa. Sen sijaan postfeministiset diskurssit, jotka 

samalla kannattavat tasa-arvoa mutta esittävät feminismin menneen liian pitkälle, ovat nykyajalle 

tyypillisempiä kannanottoja. Esimerkiksi anti-feministisenä itsensä esittävä ryhmittymä Women 

Against Feminism (2017) kannattaa teeseissään ainakin jonkinasteista tasa-arvoa sukupuolten 

välillä, mutta katsoo tuottavansa aidompaa tasa-arvoa ottamalla huomioon sekä naisten todelliset2 

tarpeet että feminismin uhrit eli miehet. Se siis itse asiassa sanoo kannattavansa samaa tasa-arvon 

aatetta kuin feminismi, mutta samaan aikaan tekee mitättömiksi feminismin saavutukset kohti tätä 

tavoitetta.  

Suomalaiselle yhteiskunnalliselle keskustelullekaan kyseinen retoriikka ei ole vieras. 

Mielipiteenilmaukset, kuten Ilta-Sanomien päätoimittajan Ulla Appelsinin kirjoitus (Appelsin 2016) 

suomalaisten naisten etuoikeutetusta asemasta ovat osa diskurssia, jossa tasa-arvon katsotaan jo 

toteutuneen ja länsimainen nainen velvoitetaan olemaan kiitollinen niistä vapauksista, jotka hänelle 

on suotu. Feminismi kuvataankin postfeministisessä mediassa miesvihamielisenä, naisten 

uhriutumista korostavana ja vastenmielisenä ideologiana, jonka kannattajiksi nuoret naiset eivät 

halua identifioitua. Modernilla naisella on McRobbien mukaan velvollisuus sanoutua irti 

feminismistä saadakseen tunnustusta julkisissa tiloissa. Feminismin hylkääminen on naisille älykäs 

valinta, jolla he säilyttävät oman markkina-arvonsa sekä työelämässä että seksuaalisuuden ja 

romantiikan pelikentillä. (McRobbie 2009.) 

Vaikuttaisi siis siltä, että feminismistä on tullut kirosana, the new F-word, kuten Tasker ja Negra 

(2007) ilmaisevat. ”En ole feministi, mutta…” -lausahdus on muuttunut jo maailmanlaajuiseksi 

ilmiöksi, jossa samassa lauseessa peräänkuulutetaan tasa-arvoa mutta vähätellään tai kielletään 

feminismin keinot ja saavutukset tätä kohti (Smith 2014). ”En ole feministi, mutta…” -ilmiön voisi 

nopeasti tulkita anti-feministiseksi. Se voidaan kuitenkin myös tulkita postfeministiseksi ilmiöksi, 

sillä se samaan aikaan ottaa tasa-arvon itsestään selvänä huomioon mutta määrittelee feministit 

demoniseksi, epätasa-arvoa tuottavaksi ryhmittymäksi, joka tavoittelee naisten ylivaltaa.  

                                                
2 Women Against Feminism (2017) esittää, että todellisuudessa naiset kärsivät feminismistä ja kaipaavat vanhaan 

hyvään aikaan, jolloin naisten ja miesten roolit olivat selkeästi erotellut toisistaan ja naiset saivat vapaasti toteuttaa 

”luonnollista naisellista viettiään”.  
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Perussuomalaisten puoluesihteeri Riikka Slunga-Poutsalo ilmaisee havainnollisesti Helsingin 

Sanomien (Mahlamäki & Ranta 2014) haastattelussa, kuinka postfeministisessä yhteiskunnallisessa 

keskustelussa feminismi määritellään mielivaltaisesti tarkoittamaan jotain perin muuta kuin mitä se 

feministeille itselleen ehkä tarkoittaa. 

 

Feminismissä on vahvasti negatiivinen sävy. Ei se ole enää tänä päivänä sitä, että 

kannatat tasa-arvoa. Sillä on sellainen sävy arkipuheessa, että haluat naisille enempi 

miesten kustannuksella. ( --- ) Että yritetään olla yhtä tasa-arvoisia kuin miehet tai 

vähän tasa-arvoisempiakin. Se saa mut työntämään sormet korviin. 

 

Slunga-Poutsalo tuo lausunnossaan esille postfeministiselle tasa-arvokeskustelulle ominaisen 

ristiriitaisen käsityksen, jossa tasa-arvo näyttäytyy tilanteena, joka voi keikahtaa liian puolelle. 

Tämän väitteen paradoksaalisuuden voisi havainnollistaa vertaamalla sukupuolten välistä tasa-arvoa 

vaakaan, jossa toisessa kupissa ovat miehet ja toisessa naiset. Kun kupit ovat tasapainossa, vallitsee 

tasa-arvo. Pian myös huomataan, ettei vaaka voi koskaan olla liikaa tasapainossa: se on aina joko 

absoluuttisesti tasapainossa tai sitten epätasapainossa. Tasa-arvon vaa´assa kuppien kallistuminen 

toisen hyväksi on siis aina jotain muuta kuin tasa-arvoa – sen sijaan että se olisi ”liiallista tasa-

arvoa”. Ajatusta liiallisesta tasa-arvosta voidaan siksi pitää harhaanjohtavana: todellisuudessa se 

peittää alleen joko oletuksen siitä, että tasa-arvotilanne on heikentynyt miesten kustannuksella tai 

siitä, ettei täydellinen miesten ja naisten välinen tasa-arvo olisi edes toivottavaa.  

Postfeministinen diskurssi esittää kaikki yksilöt autonomisina, voimaantuneina ja vapaina historiaan 

vaipuneen sorron kahleista. Vapaasta valinnasta ja itsensä toteuttamisesta täytyy maksaa kova hinta: 

yksilö esitetään yksin vastuulliseksi omasta onnestaan ja menestyksestään. Jopa kokemukset 

rasismista, homofobiasta tai perheväkivallasta kehystetään yksilöstä lähtöisin olevina ilmiöinä. 

Asiat, jotka vasta saatiin nostettua poliittiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun, näyttäytyvätkin 

yksilön itsensä hallittavissa olevina yksilöpsykologisina ongelmina. (Gill 2007.) Feminismin 

kulmakiveksi muotoutunut teesi henkilökohtaisen poliittisuudesta on kääntynyt päälaelleen: 

poliittinen onkin jälleen henkilökohtaista (Lazar 2011; Gill 2007). 

Postfeministisessä diskurssissa sosiaaliset ja rakenteelliset esteet ja rajoitteet yksilön elämänkululle 

kielletään (Budgeon 2011, Gill 1007). Sen sijaan yksilöllä nähdään olevan kaikki vapaus valita 

oman elämänsä suunta. Esimerkiksi naisten lisääntyneet kosmeettiset toimenpiteet nähdään naisen 
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yksilöllisenä, vapaasti tehtynä valintana (Gill 2007). Naisten tarve esteettisesti miellyttävään 

ulkonäköön nähdään luonnollisena osana naiseutta ja siksi tähän pyrkiminen nähdään jopa joka 

naisen oikeutena (Lazar 2011; Gill 2007). Älykäs nainen rakentaa kaiken toimintansa näyttämään 

vapaasti valitulta. Tässä tilanteessa kosmeettiset toimenpiteet muuttuvat hemmotteluksi ja 

laihduttaminen itsestään huolehtimiseksi. Gillin ja Arthursin sanoin vapaudesta on tullut 

velvollisuus (Gill & Arthurs 2006).  

Postfeministisessä kontekstissa voimaantuminen ja vapautuminen nähdään vapautena tehdä omat 

valintansa, näyttäytyivätpä valinnat ulkopuolisille kuinka alistavina tahansa. Koska feminismi on 

tehnyt työnsä ja naiset ovat itsestään selvästi vapaita, mikään ei voi vaikuttaa heidän vapaaseen 

tahtoonsa, vaan kaikki päätökset ovat täysin itse tehtyjä. Kuluttamiskeskeinen vapautuminen on 

naisten vapautumista feminismin syyttävän sormen alta: nyt naiset saavat viimein toteuttaa 

todellista naisellista viettiään – minkä feministit ovat heiltä tähän asti kieltäneet. Feministit ovat 

kieltäneet naisia alistumasta kuristaviin kauneusihanteisiin, mutta nyt onkin saatu tilalle uusi ajatus 

kauneustoimenpiteistä naisen luonnollisia tarpeita tyydyttävinä toimenpiteinä, joihin jokaisella 

naisella on oikeus. (Lazar 2011.) 

Englantilainen kulttuuriteoreetikko Rosalind Gill (2007) on tutkimuksessaan analysoinut terävästi 

sitä, kuinka postfeministinen diskurssi esittää naiset toisaalta vapaina, mutta samaan aikaan se 

asettaa heidät jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin kohteeksi. Samalla kun nainen saa luoda uraa, 

kuluttaa ja toteuttaa seksuaalisuuttaan melko vapaasti, hänen myös pitää elää kurinalaisesti, 

puunata, treenata ja raivata tiensä lasikattojen läpi. Ne, jotka tässä epäonnistuvat ja tekevät vääriä 

valintoja, revitään julkisesti kappaleiksi. Naisten julkinen ristiinnaulitseminen tapahtuu 

iltapäivälehtien sivuilla ja muodonmuutosohjelmissa.  Sosiaalisen median aikana kuka tahansa voi 

tietämättään joutua salakuvauksen ja pilkan kohteeksi. Vaara epäonnistumisesta ja julkisesta 

nöyryytyksestä väijyy symbolisesti kulman takana, ja vaaralta suojautuminen vaatii jatkuvaa itsensä 

ja julkikuvansa kontrollointia. (Gill 2007.) 

Gillin mukaan postfeministinen media esittää naisen kehon, vaatetuksen, seksuaalisuuden, uran ja 

kodin potentiaalisina ongelmina, jotka vaativat jatkuvaa työstämistä. Silti samaan aikaan 

paradoksaalisesti naisten tulisi ymmärtää itsensä muokkaaminen hemmotteluna, hauskana 

ajanvietteenä ja ylellisenä omana aikana. Naisille ja tytöille lähetetään ristiriitaisia viestejä, joissa 

samaan aikaan heiltä vaaditaan itsensä jatkuvaa tarkkailua ja säätelyä mutta myös luonnollisuutta ja 

huolettomuutta, itsevarmuutta ja välinpitämättömyyttä. Tärkeä osa naiseuden esittämistä tänä 

päivänä onkin esiintyä ikään kuin ei välittäisi siitä, mitä muut sinusta ajattelevat. (Gill 2007.) 
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Kuitenkin samaan aikaan on selvää, ettei nainen voi näyttää vapaasti miltä tahtoo. Huolettomuus on 

sallittua vain niille, jotka jo valmiiksi sopivat postfeministisen naisihanteen kapeaan lokeroon: 

kauniille, hoikille, keskiluokkaisille ja valkoisille heteronaisille. Gill huomauttaa, että pelkkä 

ulkokuoren loputon kontrollointi ei kuitenkaan riitä – myös omasta persoonasta ja psyykestä täytyy 

naisen kantaa jatkuvaa huolta. Minuudesta on tullut projekti, jota arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti 

kohti hyveellisempää olemusta. Vaikka itsensä kehittämisen vaatimus koskee enenevissä määrin 

myös miehiä, Gillin mukaan se rajoittaa erityisellä tavalla naisten valinnan mahdollisuuksia. (Gill 

2007.)  

Naisten kehoa, perhe-elämää, uraa, vaatetusta tai elintapoja syynäävät ohjelmat ja lehtijutut 

aiheuttavat Gillin mukaan naisissa jatkuvan tarpeen kehittää itseään, minuuttaan, sosiaalisia 

suhteitaan ja uraansa ikuisuusprojektin tavoin. Gill huomauttaa, että uutta postfeministisessä 

arvioinnin ja hallinnan mallissa on se, kuinka valtaa ei käytetä ulkopuolelta, vaan itsensä hallinta 

muodostaa koko subjektiivisuutemme ytimen. Muutos symbolisoi vallan operoinnin siirtymää 

ulkopuolisen miehen arvioivasta katseesta itseään arvioivaan narsistiseen katseeseen. Naisen 

esineellistäminen näyttäytyy nyt uudessa valossa: naisen itsensä valitsemana. (Gill 2007.) 

Tämä muutos diskurssissa häivyttää sen, että naisen tärkein arvon tuottaja on edelleen hänen 

kehonsa. Naisen keho postfeministisessä mediakulttuurissa esitetään voimankäytön välineenä, 

identiteetin perustana ja feminiinisyyden pääasiallisena resurssina. Kehollisuutta arvostetaan 

postfeministisessä kulttuurissa ylitse muiden yksilön ominaisuuksien. Samaan aikaan naisen keho 

on myös aina viallinen ja jatkuvaa tarkkailua, muokkausta ja huolenpitoa vaativa. (Gill 2007.) 

Kurittoman kehon muodonmuutos lähemmäs ihannetta vaatii naiselta monenlaisten tuotteiden ja 

palveluiden kuluttamista. Kuluttamisen kautta naiseuden rakentaminen esitetään vapautena, vaikka 

sitä samalla velvoitetaan kaikilta. Kurittoman kehon ruotuun palauttamista varten on kehitetty 

lukuisia muodonmuutosohjelmia, jotka esittävät pääasiassa naiset viallisiksi ja tarjoaa tähän 

ratkaisun muodonmuutoksen – ja usein kuluttamisen muodossa. (Ringrose & Walkerdine 2008; Gill 

2007.) 

Muodonmuutosohjelmissa korostetaan ihmisen ulkokuoren olevan peili ihmisen sisäiseen elämään. 

Löysä, kuriton, normiin sopimaton keho kuvastaa epäonnistumista ihmisenä – samalla kun 

huoliteltu, hyväkuntoinen ja kontrolloitu keho nähdään osoituksena itsekurista, menestyksestä ja 

hengen jaloudesta. (Gill 2007.) Itsensä hallitsemisen eetos sisältää näennäisesti feministisen 

vapautumisen ja voimaantumisen lupauksen, sillä ulkokuoren muodonmuutos nähdään suoraan 

myös sisäisenä muutoksena kohti parempaa ihmisyyttä ja elämänlaatua. Kauneuden kautta 
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saavutetaan harmoninen – ja kuten Ringrose ja Walkerdine (2008) huomauttaisivat – 

keskiluokkainen elämäntyyli. Samalla tullaan tuottaneeksi mielenrauhaa yhteiskunnan tasolla: 

ihmiset saadaan hallinnoimaan itse itseään, ilman näkyvää pakkovaltaa. Julkinen, valvova ja 

vihamielinen katse sekä vaatimus itsensä ehostamisesta ja muokkaamisesta kohdistetaan Gillin 

(2007) mukaan eri tavalla naisiin kuin miehiin – vaikka myös miehiä nähdään enenevissä määrin 

muodonmuutoksen kohteina. 

Gillin mukaan yksi tärkeä elementti postfeminismissä on palaaminen luontoon: postfeminismi antaa 

naisille jälleen luvan olla naisia ja miesten miehiä. Tämä ajatus pitää sisällään uskomuksen 

pimeästä ajasta 70–80-luvulla, jolloin feministit pyrkivät riistämään naisilta naiseuden ja miehiltä 

mieheyden. 90-luvulta eteenpäin ihmisten kiinnostus evoluutiobiologiaa ja genetiikka kohtaan 

heräsi kun näiltä aloilta pyrittiin löytämään varmistusta sille, että sukupuolia todella on kaksi ja 

niiden väliset erot ovat puhtaasti biologisia. Monet riemuitsivat löytäessään atomin ytimen: 

feminismi on epäonnistunut koska nainen ja mies ovat fundamentaalisesti erilaisia. Nyt naisten on 

jälleen hyväksyttävää toteuttaa luonnollista hoivaviettiään ja feministien kastroima mieskin nousee 

jälleen tuhkista, vapaana poliittisesta korrektiudesta. (Gill 2007.) 

Gill huomauttaa, että tavat, joilla miesten ja naisten väliset erot esitetään, asettavat hyvin usein 

miehen vallan etusijalle. Sukupuoliero on rakennettu uudelleen seksikkääksi. Samalla se jäädyttää 

epätasa-arvoisen tilanteen paikalleen esittäen epätasa-arvon väistämättömänä, jopa nautinnollisena 

tilanteena. Feminismin nähdään kieltävän naisilta heidän todelliset, vaistonvaraiset halunsa. Mikä 

nähtiin ennen feminismin nousua naisia kahlitsevina normeina nähdäänkin tänä päivänä 

postfeministisenä vapautena. (Gill 2007.) 

Gill korostaa, että postfeminismistä puhuttaessa on tärkeää huomata, että feminismi itsessään on 

avainasemassa sen retoriikassa. 2000-luvun mediassa feminismi on otettu osaksi yhteiskunnallista 

keskustelua ja naisten ja miesten jonkinasteinen tasa-arvo otetaan itsestään selvyytenä. 

Yhteiskunnalliseen keskusteluun on noussut runsaasti aiheita, joista feministit ovat halunneet 

vuosikymmeniä saada aikaan yhteiskunnallista keskustelua. Kuitenkaan keskustelun sävy ei ole 

yksioikoisesti feministinen: samalla kun feministisiä aatteita sovelletaan, niitä vastaan myös 

hyökätään. Feminismi on samalla maalaisjärkeä mutta ainakin jyrkimmissä muodoissaan 

vaarallista. (Gill 2007.) Mikä tekee ajastamme postfeministisen on juuri feminististen ja anti-

feminististen aatteiden yhteenkietoutuminen, jota ei voida yksinkertaistaa takaiskuksi feminismiä 

vastaan (Gill 2007; McRobbie 2009). 
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Kuten luvun alussa mainitsin, postfeminismissä ja uusliberalismissa on paljon samankaltaisuutta. 

Ensinnäkin molemmat korostavat individualismia: paineet menestyä elämässä asetetaan yksilön 

harteille. Sosiaalisia tai rakenteellisia esteitä ei nähdä tai huomioida – ikään kuin mikään yksilön 

ulkopuolinen tekijä ei vaikuttaisi ihmisten valinnan mahdollisuuksiin. (Gill & Scharff 2011.) 

Postfeminismin vapaasti valitsevan subjektin ihanne resonoi vahvasti uusliberalistisen tee-se-itse-

subjektiuden kanssa. Sekä uusliberalistisessa että postfeministisessä keskustelukulttuurissa on 

äärimmäisen tärkeää tehdä selväksi, että kaikki yksilön tekemät valinnat esimerkiksi suhteessa 

ulkonäköön ja seksuaalisuuteen ovat täysin vapaasta tahdosta tehtyjä. (Gill 2007.)  

Uusliberalismia ja postfeminismiä yhdistää myös niiden luoma ihannesubjekti, joka on molemmissa 

autonominen, laskelmoiva, itseään hallinnoiva ja kehittävä, aktiivinen sekä vapaasti valitseva. Gill 

ja Scharff esittävät, että nimenomaan naisia ja tyttöjä kutsutaan hallitsemaan itseään, pitämään 

itsensä kuosissa, säätelemään kaikkea toimintaansa ja esiintymään kuin tämä kaikki olisi vapaasti 

valittua. Gill ja Scharff näkevät postfeminismin olevan samalla sekä seurausta uusliberalististen 

arvojen noususta että myös suora vastaus feminismille ja sen saavutuksille. (Gill & Scharff 2011.) 

Postfeminismi nivoo yhteen feministisiä ja anti-feministisiä ideoita ja tämä tapahtuu 

individualismin kielen kautta, mikä sopii täydellisesti yhteen uusliberalismin kanssa (Gill 2007). 

Uusliberalismin ja postfeminismin käsitteitä on kritisoitu niiden häilyväisyydestä. Tieteellinen 

keskustelu molempien kohdalla on vasta alkutaipaleellaan, eikä yksimielisyyttä käsitteiden 

määrittelystä tai edes ilmiöiden olemassaolosta ole muodostunut.  Gill ja Scharff (2011) puolustavat 

näistä haasteista huolimatta käsitteiden hyödyntämistä feministisessä tutkimuksessa. He kutsuvat 

käsitteiden hylkäämisen sijasta tutkijoita laajentamaan tutkimusta ihmisten elettyihin elämiin 

uusliberalistisessa, postfeministisessä kulttuurissa. Postfeminismiä koskeva tutkimus on tähän 

mennessä keskittynyt tarkastelemaan postfeministisiä kulttuurintuotteita ja mediaa. Sen sijaan 

julkisessa keskustelussa, mediassa ja poliittisessa päätöksenteossa esiintyvien postfeminististen ja 

uusliberalististen diskurssien vaikutusta naisten ja tyttöjen elettyihin elämiin ei ole juurikaan 

tutkittu. Oman tutkimukseni tarkoituksena on täyttää tätä tyhjiötä tuottamalla uutta tietoa siitä, 

kuinka tytöt tänä päivänä neuvottelevat paikkaansa postfeministisessä, uusliberalistisessa 

kulttuurissa. 
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2.4. Tytöt  postfeminismin ja uusliberalismin ristiaallokossa 

Tyttöihin kohdistuvat rooliodotukset ja toisaalta tyttöjen toiminnan mahdollisuudet ovat muuttuneet 

suuresti viimeisten vuosikymmenten aikana. 2000-luvulla syntyneet ja kasvaneet nuoret naiset 

näyttäytyvät aiempiin ikäpolviin verrattuna voittamattomina menestyjinä, joiden tulevaisuus on 

heidän edeltään pedattu. Tulevaisuuden työmarkkinoilla nimenomaan perinteisesti feminiinisinä 

pidetyillä taidoilla nähdään olevan relevanssia ja myöhäismoderneissa maissa työmarkkinoiden 

uskotaan painottuvan yhä enemmän perinteisesti naisvaltaisille aloille. Lisäksi työelämä muuttuu 

entistä arvaamattomammaksi, mikä vaatii subjekteilta jatkuvaa mukautumista, kouluttautumista ja 

itsensä kehittämistä. Koska tytöt näyttävät ymmärtäneen koulutuksen ja itsensä kehittämisen 

merkityksen, tyttöihin on ladattu odotukset tulevaisuuden työmarkkinoiden sopeutuvaisina, 

kuuliaisina ja itseään jatkuvasti kehittävinä ideaalisubjekteina. (Walkerdine, Lucey & Melody 

2001.)  

Globaali kapitalismi nojaa nyt siis nuoriin naisiin, joista he toivovat saavansa sopeutuvaisia 

työntekijöitä. Tämä vaatii kuitenkin sukupuolijärjestelmän uudelleenmäärittelyä: nuorille naisille 

luvataan paraatipaikat uuden ajan työmarkkinoilla vaihtokaupassa, jossa heiltä vaaditaan samalla 

luopumista feminismistä ja naisten asioiden ajamisesta. (McRobbie 2009.) Kiivasluonteinen 

työelämä vaatii myös feminiinisinä nähtyjen taitojen yhdistämistä maskuliiniseen: 

kilpailullisuuteen, päämäärätietoisuuteen ja tavoitteellisuuteen (Ringrose 2007). Tytöille näiden 

ristiriitaisten odotusten ristipaineissa navigointi luo aivan uudenlaisia haasteita, joiden 

ymmärtämiseen tähtäävä tutkimus on vasta heräämässä.  

Myöhäismoderneissa yhteiskunnissa kasvavat ja toimivat tytöt ja naiset onkin nostettu 

ennennäkemättömällä tavalla valokeilaan, joka McRobbien mukaan yksilöpsykologiaan nojaavalla 

juhlistavalla tai syyllistävällä retoriikallaan peittää alleen naisten ja tyttöjen elämää rajoittavat 

rakenteelliset esteet (McRobbie 2009). Projanskyn (2007) mukaan 90-luvun postfeministinen ja 

uusliberalistinen diskurssi on luonut pohjan tyttöjen ilmestymiselle populaarikulttuuriin, mediaan, 

tutkimukseen ja julkiseen keskusteluun. Tytöistä maalataan kaksijakoista kuvaa toisaalta villeinä, 

vapaina ja filmaattisina –  toisaalta villeinä, vapaina ja rappiollisina.  

Uusliberalististen ja postfeminististen diskurssien suhde tyttöihin on kaikessa ristiriitaisuudessaan 

analyyttisen pohdinnan arvoinen. Projansky esittää, että postfeminismi ja tyttödiskurssit ovat 

muodostaneet erottamattoman liiton. Postfeminismi määrittyy Projanskyn mukaan tyttöjen kautta ja 

on riippuvainen tytöistä. Tyttödiskurssit taas ottavat vaikutteita postfeministisistä 

kulttuurintuotteista ja samalla vaikuttavat postfeministisen retoriikan ylläpitoon. Projansky esittää, 
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että koska 2000-luvulla syntyneet tytöt ovat kaikki postfeminismin kasvatteja, myös kaikki 

kollektiiviset paniikkikohtaukset ja ylistykset tyttöjä koskien ovat aina samalla paniikkeja ja 

ylistyksiä koskien postfeminismiä. (Projansky 2007.)  

Myös Taskerin ja Negran (2007) mukaan moderni tyttöys ja postfeminismi tarvitsevat toisiaan, eikä 

niitä voi erottaa toisistaan. Tyttöys ja postfeminismi nivoutuvat yhteen Taskerin ja Negran mukaan 

mikrotasolla esimerkiksi naisten tytöttelyssä. Aikuisten, pätevien ja asiantuntevien naisten 

esittäminen aina fundamentaalisesti tyttöinä on Taskerin ja Negran mukaan nimenomaan 

postfeministinen ilmiö (Tasker & Negra 2007). McRobbien mukaan tytöttely on osa 

postfeminismin retorista koneistoa, jossa naiset palautetaan ainakin symbolin tasolla jälleen 

vaarattomiksi (McRobbie 2009).  McRobbien mukaan postfeminismin ja tyttöyden 

yhteenkietoutunut suhde näkyy myös modernin menestyjätytön konstruktiossa, johon kuuluu 

sisäänkirjoitettu vaatimus feminismin hylkäämisestä vanhentuneena. Toisaalta se näkyy myös siinä, 

kuinka postfeministinen kulttuuri on kiehtoutunut nimenomaan nuorekkuudesta, peläten ja vältellen 

kaikkea ikääntynyttä – kuten feminismiä. (McRobbie 2004.)  

Tyttöyden ja postfeminismin yhteenkietoutuminen konkretisoituu 90-luvulle ominaisessa Girl 

Power -ilmiössä. Griffinin mukaan Girl Power -liike on ennemmin postfeminismin kuin feminismin 

tuote ja täysin riippuvainen postfeminismistä (Griffin 2004). Harrisin (2004) mukaan Girl Power 

pohjaa postfeminismin tavoin ajatukselle feminismistä samanaikaisesti itsestäänselvyytenä ja 

vanhentuneena. Se esittää itsensä feministiseksi liikkeeksi ja hyödyntää emansipaation retoriikkaa 

(Harris 2004), mutta on Taftin (2004) mukaan pelkkä vajavainen, ei-poliittinen ja vaaraton versio 

feminismistä. Vaarattomuutensa vuoksi sitä on myös ollut helppo markkinoida suurille massoille – 

mistä kertoo tyttövoimaliikehdintään liittyvän populaarikulttuurin suosio 90-luvulla. Girl Power -

diskurssi voidaan tulkita toisaalta voimauttavaksi ja tyttöyttä juhlistavaksi, mutta se sisältää Taftin 

mukaan myös antifeministisiä diskursseja. Girl Power on Taftin mukaan feminismin pehmeämpi, 

seksikkäämpi ja mukautuvampi pikkusisko. Girl power -diskurssi houkuttelee tytöt identifioitumaan 

epäpoliittiseen tyttöjen liikkeeseen ja ajattelemaan tyttöyttä kulttuurina, ei poliittisen ja sosiaalisen 

toiminnan kenttänä. Taftin mukaan tyttöys rakentuu Girl Power -diskurssissa ensisijaisesti 

kuluttamisen kautta. (Taft 2004, 69-71.)  

Postfeminismi viittaa ajatukseen, jossa tytöt ja naiset ovat jo saavuttaneet kaiken, feminismi on 

tarpeetonta ja poliittinen liikehdintä on ohi. Samalla tavalla Girl Power -diskurssi vihjaa, että 

tytöillä on nyt kaikki valta maailmassa. Tyttöjen lehdet hehkuttavat tyttöjen pystyvän mihin vain he 

ryhtyvät, kieltäen olemassa olevat valtarakenteet ja lasikatot. Girl Power -diskurssi esittää maailman 
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tytöille avoimena paratiisina, jossa ei ole tarvetta sosiaaliselle muutokselle. Se ei tarjoa tytöille 

mahdollisuutta käsitellä, ymmärtää ja vastustaa epätasa-arvoa tuottavia käytänteitä ja tilanteita. 

Näin tehdessään se samalla pyyhkii kaikki intersektionaaliset eroa tuottavat tekijät näkymättömiin. 

Girl Power -diskurssi asettaa vastuun menestyksestä yksin tytön harteille, ottamatta lainkaan 

huomioon sortavia rakenteita tai sitä, kuinka eri lähtökohdista ponnistavat tytöt kohtaavat hyvin 

erilaisia haasteita ja etuoikeuksia matkalla kohti menestystä. (Taft 2004.) Samaan aikaan kun tyttöjä 

ylistetään, on Girl Power -diskurssi alkanut kääntyä tyttöjä vastaan, sillä tyttöjä on alettu syyllistää 

poikien syrjäyttämisestä niin koulutuksen, työelämän, kuin yksityiselämänkin kentillä. (Ringrose 

2013; Taft 2004.)  

Gillin (2007) mukaan tytöille identiteetin rakentaminen on postfeministisessä kontekstissa erityisen 

haastavaa median tarjoamien ristiriitaisten subjektipositioiden rajoissa. Toisaalta tyttöjä ylistetään ja 

heidät nostetaan uusliberalistisen yhteiskunnan mallikansalaisiksi, mutta toisaalta heidän 

identiteettinsä rakennusaineiksi tarjotaan häkellyttävä määrä naisia esineellistäviä ja seksualisoivia 

kuvia. Samalla, kun naiset esitetään aktiivisina, vapaasti valitsevina subjekteina, heidät asetetaan 

sellaisen julkisen tarkkailun ja repimisen kohteeksi, mille ei Gillin mukaan löydy vastinetta 

historiasta. (Gill 2007, 25–26.)  

Myös Budgeon (2011) tuo esille identiteetin rakentamisen vaikeuden aikana, jolloin samaan aikaan 

perinteisiä sukupuolirooleja murretaan, ja kuitenkin niistä pidetään tiukasti kiinni. Nuorten on 

Budgeonin mukaan käyttäydyttävä samalla sukupuolelleen ominaisella tavalla, muttei kuitenkaan 

liian stereotyyppisesti. Myöhäismoderneissa yhteiskunnissa eriarvoistavia käsityksiä sukupuolten 

välisistä eroista murennetaan, mutta kaikenlainen tyttöjen ja poikien samanlaisuuteen pohjautuva 

tasa-arvopuhe kuitenkin torjutaan. (Budgeon 2011.) Ringrosen mukaan naisten tulee nykyään 

hallita sekä feminiinisenä että maskuliinisena pidettyjä käyttäytymistapoja pärjätäkseen sosiaalisilla 

ja ammatillisilla kentillä (Ringrose 2007). Naisten tulee säilyttää perinteiset feminiiniset 

hoivaamisen ja mukautuvuuden hyveet, mutta samalla osoittaa myös maskuliinisena pidettyä 

aktiivista ja yksilöllistä toimijuutta (Gonick 2004). Budgeonin mukaan ristiriitaisten odotusten 

aallokossa navigointi ei ole helppoa ja onnistuminen tasapainotilanteen löytämisessä nähdään 

uusliberalistisessa kontekstissa olevan yksinään kiinni yksilötason valinnoista. (Budgeon 2011.) 

Gonickin (2006) mukaan uusliberalistinen ihmiskuva on rakentanut kaksi vastakkaista esitystä 

tytöistä: tytöt menestyjinä ja tytöt kriisissä. Menestyjätyttöjen diskurssi esittää tytöt dynaamisina, 

päämäärätietoisina ja vapautettuina passiivisen feminiinisyyden vaatimuksista. Kriisiytyneiden 

tyttöjen diskurssi taas esittää tytöt rappiollisina ja kunniattomina tai vaihtoehtoisesti uhreina. 



29 
 

 

Menestyjätyttöjen diskurssi esittää kuvan aktiivisesta toimijasta, joka muokkaa elämäänsä ja tekee 

vapaita valintoja. Tytöt kriisissä -diskurssiin taas personoituu Gonickin mukaan se kollektiivinen 

ahdistus, jota väärin valitsevat tytöt aiheuttavat.  

Kumpaakin tyttöjen esitystapaa yhdistää individualismin korostus: rakenteiden huomioimisen sijaan 

keskitytään yksilöllisiin tilanteisiin ja persoonallisuuden piirteisiin. (Gonick 2006.) Kun tytöt 

kohtaavat uusliberalistisen, yksilön vastuuta ja tyttövoimaa korostavan eetoksen, heille saadaan 

samalla uskoteltua, että kaikki onnistumiset ja epäonnistumiset ovat riippuvaisia ainoastaan heistä 

itsestään. (Gonick 2006, 6; Harris 2004, 8.) Tämä ajatusmalli ei tarjoa nuorille naisille välineitä 

käsitellä rakenteiden tasolla operoivaa sortoa saatikka kannusta heitä pyrkimään kohti positiivista 

muutosta.  

 

 



30 
 

 

3     Tutkimuksen toteutus 

Tutkimukseni sijoittuu kriittisen sukupuolentutkimuksen ja tyttötutkimuksen kentille. Se on myös 

feminististä tutkimusta, sillä sen lähtökohtana on sisäänkirjoitettu tavoite tasa-arvoisemmasta 

yhteiskunnasta. Tutkimusmenetelmien valinnassa olen pyrkinyt seuraamaan feminististä perinnettä, 

johon on vahvasti kuulunut tutkijan ja tutkittavan välisen vallan epätasapainon pienentäminen, 

tutkittavan asiantuntijuuden kunnioittaminen sekä tutkimuksen eettisyyden ensisijaisuus. 

Tutkimuksen ontologiset periaatteet mukailevat myös feminististä sosiaalikonstruktivistista 

perinnettä: en etsi tutkittavien puheenvuoroista puhdasta totuutta, vaan olen kiinnostunut tiedosta 

sosiaalisesti rakennettuna ja tilanteisena. Kiinnostukseni kohde tutkimuksessa olivat tyttöjen 

yhdessä rakentamat merkitykset ja käsitykset liittyen tyttönä kasvamiseen. Kuten feministisessä 

tutkimuksessa on tapana, fokus tutkimuksessani kohdistui yksilön käsitysten sijasta rakenteisiin ja 

sosiaaliseen kontekstiin, jotka olen hahmotellut postfeminismin ja uusliberalismin kehyksissä.  

Tutkimuksen aineisto tuotettiin luovia menetelmiä hyödyntävän tyttöjen työpajatoiminnan 

puitteissa. Työpajoihin osallistui pohjois-pohjanmaalaisen alakoulun kaksi kuudetta luokkaa. 

Työpajoissa kirjoitettiin, piirrettiin ja keskusteltiin tyttöjen kokemusmaailmaan liittyvistä teemoista. 

Uutta tietoa tyttöjen elämästä tuotimme yhdessä tyttöjen kanssa neuvotellen. Työpajoihin kutsuin 

mukaan kuudesluokkalaisia tyttöjä kahdelta rinnakkaisluokalta. Työpajoihin osallistui lopulta 

yhteensä 16 tyttöä – yhdeksän tyttöä 6A-luokalta ja seitsemän 6B-luokalta. Molemmilla luokilla 

tytöt olivat toivoneet etukäteen, että he saisivat kokoontua oman luokkansa tyttöjen kanssa 

keskenään ja kunnioitin tätä toivetta. Työpajat kokoontuivat tyttöjen koulupäivän aikana heidän 

koulunsa tiloissa. Olin mukana työpajatoiminnassa omana persoonanani, enkä pyrkinyt 

häivyttämään itseäni taka-alalle. 

Vedin ensin työpajan 6A-luokan tytöille ja tämän jälkeen 6B-luokan tytöille. Kumpikin työpaja 

kokoontui kolme kertaa kolmena peräkkäisenä päivänä ja molemmat työpajat mahtuivat yhden 

viikon mittaiselle ajanjaksolle lokakuussa 2016. Yksi kokoontuminen kesti yhden oppitunnin 

verran, eli 45 minuuttia. Tallensin työpajat sanelimella ja videokameralla. Sekä ääntä että liikkuvaa 

kuvaa työpajoista syntyi noin 4,5 tuntia kumpaakin. Litteroin tästä materiaalista sanatarkasti kaikki 

selkeät keskustelutilanteet. Litteroinnin ulkopuolelle jäi joitain hiljaisia puheenvuoroja, joista en 

saanut selvää litterointivaiheessa. Litteroin työpajoissa käydyt keskustelut ensisijaisesti 

äänitiedostojen varassa, mutta videotallenteet tarjosivat litterointiin lisätukea epäselvissä tilanteissa.  
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Litteroitua materiaalia tuottui yhteensä noin 16 000 sanaa. Lisäksi aineistoon sisältyy erilaisia 

tyttöjen tuottamia kirjoituksia sekä kirjoitusta ja piirustusta yhdistäviä töitä kuten julisteita. Tyttöjen 

tuottamaa kirjoitusta ja piirustusta kertyi työpajojen aikana yhteensä 90:lle A4-paperiarkille. Tämän 

lisäksi 6A-luokan kanssa tuotettiin yksi iso juliste (kooltaan noin 40 cm x 170 cm) ja 6B-luokan 

kanssa tuotettiin jokaiselle tytölle oma A3:n kokoinen juliste. Julisteita syntyi siis yhteensä 

kahdeksan kappaletta. Analyysissani suurimman painoarvon saivat litteroidut keskustelut niiden 

sisältämän suuren informaatiomäärän vuoksi. Tyttöjen tuottamat kirjoitukset ja julisteet toimivat 

keskusteluaineistoa täydentävänä ja tukevana aineistona. Analysoin sekä tyttöjen tuotokset että 

litteroidut keskustelut diskurssianalyysia soveltaen. 

Seuraavissa alaluvuissa avaan tarkemmin tutkimukseni eri vaiheita ja kuvailen käyttämiäni 

tutkimus- ja aineistonanalysointimenetelmiä sekä tutkimusjoukkoa. Luvussa 3.1. avaan tarkemmin 

aineiston tuottamisessa käyttämiäni luovia tutkimusmenetelmiä. Luvussa 3.2. kerron tarkemmin 

tutkimistani kuudesluokkalaisista tytöistä. Luvussa 3.3. avaan vetämäni työpajan kulkua luovana 

prosessina. Luvussa on tilannekuvia työpajan eri vaiheista sekä kuvia tyttöjen tuotoksista. Kaikki 

kuvat on käsitelty niin, etteivät tutkittavat ole tunnistettavissa kuvista. Luvussa 3.4. kerron, kuinka 

olen tehnyt aineiston analyysin hyödyntäen diskurssianalyyttisia menetelmiä. 

 

3.1. Aineiston tuottaminen luovilla menetelmillä 

Not all ’felt effects’ can be articulated through words (Renold 2017, 9). 

Kaikkea ei voida ilmaista sanoin. Tämä lapsuudentutkija Emma Renoldilta (2017) lainattu, 

psykoanalyytikko Christopher Bollasin ajatuksista (1987) innoittunut ilmaisu toimi ohjaavana 

lähtökohtana tutkimukseni menetelmien valinnassa. Jotkut asiat tiedämme ja tunnemme 

kehossamme, muttemme löydä aina oikeita sanoja kuvaamaan niitä (Bollas 1987). Renoldin 

mukaan taide ja luovat menetelmät voivat toimia ulostulon väylänä näille kehollisille tunteille ja 

affekteille3 (Renold 2017).  Tutkimukseni tavoitteena oli tuottaa syvällistä, affektien tasolle yltävää 

aineistoa tutkimieni tyttöjen kokemusmaailmasta. Tämän vuoksi valitsin tutkimusmenetelmäkseni 

                                                
3 Affektit voidaan käsittää näkökulmasta riippuen muun muassa maailman avautumisena, sensaationa, liikkeenä tai 

tunteina. Näen affektit ruumiillisuuden näkökulmasta – jonain, joka tuntuu ruumiillisesti ja jota on vaikeampaa 

paikantaa ja sanallistaa kuin tunteita. Linturi on suomentanut Isobel Armstrongin (2000) ajatuksen affektista ”hetkenä, 

jossa ruumis puhuu”. (Linturi 2014.) 
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luovat menetelmät. Koin luovat menetelmät itselleni luontevana toimintatapana myös sen vuoksi, 

että olen itse lapsuudessani kokenut taiteen tärkeäksi itseilmaisun ja tunteiden käsittelyn väyläksi. 

Halusin yhdistää tutkimuksessani ryhmäkeskusteluja ja luovia menetelmiä saadakseni 

mahdollisimman monipuolista ja moniäänistä aineistoa. 

Luovia menetelmiä feministisessä tutkimuksessaan hyödyntänyt ja kehittänyt Victoria Foster 

peräänkuuluttaa monimenetelmäisyyttä myöhäismodernien, monimutkaisten ja jatkuvasti liikkeessä 

olevien sosiaalisten maailmojen tutkimuksessa (Foster 2007). Fosterin mukaan 

myöhäismoderneihin yhteiskuntiin liittyvät ristiriitaisuudet voivat paljastua tutkimuksessa, missä 

taide on valjastettu tutkimuksen yhdeksi välineeksi (Foster 2015). Näen Fosterin tavoin, että 

kiihtyvässä tahdissa muuttuvan ja monimutkaisen maailmamme ymmärtämiseksi tarvitaan elämää 

ja maailmaa eri kanteilta tarkastelevien tutkimusmenetelmien joustavaa yhdistämistä.  

Luovissa tutkimusmenetelmissä eri taiteiden muotoja kuten esimerkiksi piirtämistä, maalaamista, 

kirjoittamista tai esittävää taidetta hyödynnetään tiedon tuottamisessa (Foster 2015). Englantilainen 

tutkija Anna Hickey-Moody (2013) näkee taiteella olevan useita funktioita sosiaalisessa 

maailmassa: sitä voidaan toisaalta hyödyntää ihmisten hallitsemisessa mutta toisaalta se voi avata 

väyliä vastustaa vallitsevia valtarakenteita. Se voi edistää niin kuulluksi tulemista kuin kuulumisen 

tunnetta ja auttaa ihmisiä ymmärtämään itseään ja maailmaa uusilla tavoilla. Hickey-Moody näkee 

taiteelliset menetelmät erityisen hyödyllisinä lapsuus- ja nuorisotutkimuksessa, sillä luovat 

menetelmät tarjoavat nuorille mahdollisuuden haastaa aikuisten heistä kirjoittamia narratiiveja 

(Hickey-Moody 2013). Myös Foster näkee luovissa menetelmissä potentiaalia antamaan äänen 

nimenomaan sellaisille äänille, jotka harvoin pääsevät kuuluviin – äänille, jotka usein tulevat 

kuulluksi ”paremmin tietävän” tutkijan kynän kautta (Foster 2015).  

Hyödynsin tutkimuksessani luovia menetelmiä tytöille suunnatun työpajatoiminnan puitteissa. 

Työpajoissa tuotimme uutta tietoa tyttöydestä kollektiivisesti luovia menetelmiä ja vapaamuotoisia 

ryhmäkeskusteluja hyödyntäen. Työpajoissa tuotetut kirjoitukset ja piirrokset sekä luovan 

toiminnan ohella käydyt keskustelut käsittelivät tyttönä kasvamisen iloja ja haasteita. Tuotokset ja 

keskustelut yhdessä synnyttivät rikkaan aineiston, joka toi esille monenlaisia myöhäismoderneihin 

tyttökulttuureihin liittyviä mahdollisuuksia ja rajoituksia.  

Tyttöjen työpajatoiminnan lähtökohdat olivat emansipatoriset siinä mielessä, että toivoin työpajojen 

tarjoavan tytöille väyliä ilmaista tunteitaan ja tahtoaan sekä tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Fosterin 

(2015) mukaan eri taiteen muotoja hyödyntävät tutkimusmenetelmät sisältävät voimaannuttavan 
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potentiaalin, sillä ne tarjoavat tutkittaville mahdollisuuden rakentaa itse oman tarinansa omilla 

ehdoillaan. Fosterin mukaan taide voi toimia positiivisen sosiaalisen muutoksen edistäjänä, sillä 

taiteen kautta arjen alistavat käytännöt voidaan paljastaa, kyseenalaistaa ja purkaa, ja tilalle voidaan 

luoda uusia maailmoja (Foster 2015).  

Luovat menetelmät sopivat Fosterin mukaan erityisen hyvin feministisen tutkimuksen käyttöön 

juuri niihin sisältyvän muutospotentiaalin ja  demokraattisuuden ansiosta. Luovat menetelmät ovat 

luonteeltaan kollaboratiivisia ja osallistavia. Niissä tutkittavilla on enemmän valtaa sekä 

tutkimuksen kulkuun että siihen, kuinka heidät esitetään. Taidetta ei voi manipuloida, joten 

tutkijalle jää vähemmän valtaa esittää tutkittavansa valikoiden, omien intressiensä mukaisesti. 

Fosterin mukaan taiteen käyttö feministisessä tutkimuksessa on itsessään tasa-arvoa tuottavaa, sillä 

se rikkoo käsityksiä taiteen elitistisyydestä ja siitä, että vain koulutetut harvat voivat tuottaa ja 

ymmärtää taidetta. Luovat menetelmät tarjoavat keinoja tutkia itseä ja maailmaa tavoilla, joita 

ymmärretään myös akatemian ulkopuolella. Samalla tavalla kuin feministisessä tutkimuksessa, 

myöskään luovia menetelmiä hyödyntävässä tutkimuksessa tutkijan roolia ei pyritä piilottamaan 

objektiivisuuden savuverhon taakse, vaan tutkija on näkyvä osa tutkimusta (Foster 2015).   

Luovat menetelmät voivat tuoda monia käytännön hyötyjä tutkimukseen. Ne voivat auttaa 

madaltamaan kynnystä avoimeen keskusteluun ja tuomaan esille myös hiljaisten osallistujien äänen.  

Gauntlettin ja Holzwarthin (2006) mukaan tutkija voi saada tutkittavan minäkäsityksestä ja 

ajatusmaailmasta laajemman ja monipuolisemman käsityksen, kun tämä saa tuottaa tietoa itsestään 

omin käsin ja omin ehdoin. Esimerkiksi kirjoitustehtävässä tutkittavalla on mahdollisuus pohtia 

vastauksiaan syvemmin kuin keskustelun tiimellyksessä, missä vaaditaan usein nopeaa reaktiota 

sekä itsevarmuutta tuoda ilmaisunsa julki muille osallistujille. Esimerkiksi identiteettiä, haaveita ja 

tunteita koskevat kysymykset ovat kaikille sellaisia, jotka vaativat pohdintaa – eikä vastausten 

tuottaminen kiireessä ole mielekästä. (Gauntlett & Holzwarth 2006.) Ryhmäkeskusteluissa on 

vaarana, että nopeat ja itsevarmat vastaajat saavat suunvuoron ja harkitsevammat tai mielipiteidensä 

kanssa aremmat pohdiskelijat saattavat jäädä ilman ääntä.  

Halusin kirjoitus- ja piirustustehtävillä laajentaa kaikkien tyttöjen mahdollisuuksia tuoda oma 

äänensä esille. Totesin, että valinta oli onnistunut: tyttöjen kirjoitukset toivat arvokasta dataa 

tutkimukseeni keskustelujen rinnalla. Kirjoitustehtävät toimivat erityisen hyvin nimenomaan 

hiljaisten tyttöjen kohdalla. Esimerkiksi 6A-luokalla oli kaksi tyttöä, jotka eivät osallistuneet 

ryhmäkeskusteluihin keskinäistä kuiskuttelua ja merkitsevien katseiden vaihtoa lukuun ottamatta. 

Koska halusin kunnioittaa osallistumisen vapaaehtoisuutta ja tutkittavien oikeutta olla hiljaa (Foster 
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2015), en painostanut ketään puhumaan. Kirjoitustehtävissä tytöt kuitenkin osoittivat 

silmiinpistävän kypsää ja avointa pohdintaa itsestään ja ystävistään – pohdintaa, joka ei olisi 

välttämättä tullut koskaan esille ilman luovia tehtäviä. 

Luovat tehtävät päätyivät toimimaan tutkimuksessani kolmessa merkityksessä. Ensinnäkin ne 

auttoivat tuottamaan rikasta keskusteluaineistoa aiheista, jotka saattavat olla vaikeita käsitellä ja 

sanallistaa. Lisäksi luovista tehtävistä saatu data – tai darta (Renold 2017) eli taiteellinen aineisto 

toimi itsessään tietoa lisäävänä: se tarjosi tyttöjen elämään näkökulmia, jotka eivät välttämättä olisi 

tulleet esille pelkkien suullisten keskustelujen kautta. Luovat menetelmät tarjosivat myös 

tutkittaville mahdollisuuksia tutkia ja oppia tuntemaan itseä sekä ympäröivää maailmaa.   

 

3.2. Tutkimusjoukko 

Tutkimukseeni hain kuudesluokkalaisia tyttöjä, sillä pidin kuudetta luokkaa mielenkiintoisena 

siirtymävaiheena, jossa sekä tytöt että pojat puntaroivat ehkä tavallistakin enemmän suhdettaan 

kehoon, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Siirtymävaiheeseen liittyvä pohdinta tulikin esille 

tutkimieni tyttöjen puheessa, kun he puntaroivat niitä muutoksia, joita yläasteelle siirtyminen toisi 

esimerkiksi niihin rajoihin, joiden sisällä nuorta naiseutta oli sopivaa esittää.  

Tutkimuksen rekrytointivaiheessa lähestyin viittä alakoulua, jotka olivat minulle ennestään tuttuja 

eri yhteyksistä. Näistä kouluista neljä ilmoitti halukkuudestaan osallistua tutkimukseeni. Valitsin 

tutkimukseeni koulun, jossa tiesin olevan monikulttuurinen oppilaskunta sekä valmistavaa opetusta. 

Toivoin kirjavaa tutkimusjoukkoa, mikä lisäisi tutkimukseni moniäänisyyttä. Alakoulu, jossa 

tutkimukseni suoritin, sijaitsee pohjois-pohjanmaalaisen kaupungin vanhassa 

työläiskaupunginosassa ja se toimii lähikouluna alueen 1.–6.-luokkaa käyville lapsille.  

Verrattain pienessä, noin 250:n oppilaan koulussa oli kaksi kuudetta luokkaa, joiden luokanopettajia 

lähestyin sähköpostilla. Pyysin ensin luokanopettajia kertomaan alustavasti tutkimuksestani 

luokkien tytöille. Kävin myöhemmin myös itse kertomassa luokissa tutkimuksestani. Kutsuin 

tutkimukseeni kaikkia tyttöjä koulun kahdelta kuudennelta luokalta. Kaikki kuudennen luokan tytöt 

eivät kuitenkaan halunneet osallistua tutkimukseeni. Tutkimukseeni osallistui lopulta yhteensä 16 

kuudesluokkalaista tyttöä – yhdeksän tyttöä 6A-luokalta ja seitsemän rinnakkaisluokalta 6B:ltä. 

Sillä oletuksella, että tutkimani tytöt olivat edenneet koulussa ikäluokkansa tahdissa, he olivat 

työpajan aikaan arviolta 12–13-vuotiaita.  
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Tutkimusjoukokseni muodostui lopulta suomalaisessakin kontekstissa melko homogeeninen 

kantasuomalaisten tyttöjen ryhmä. En kerännyt tutkimistani tytöistä tarkkoja tietoja esimerkiksi 

heidän kansalaisuudestaan, sosioekonomisesta taustasta, uskonnosta tai etnisyydestä. Nimien, 

ulkonäön ja puheen perusteella kuitenkin arvioin kaikkien tyttöjen edustavan valkoisia 

kantasuomalaisia. Heidän puheestaan ei ollut erotettavissa erityistä aksenttia, heidän etu- ja 

sukunimensä olivat kantasuomalaisia ja heidän kasvojenpiirteensä muistuttivat myös 

kantasuomalaisten enemmistöä. Maahanmuuttajataustaisten tyttöjen puuttuminen tutkimusjoukosta 

oli yllättävää, sillä koulussa, jossa tutkimukseni suoritin, oli edustettuna suomalaisten lisäksi 11 eri 

kansalaisuutta.  Miltei 20% koulun oppilaista oli valmistavan opetuksen luokassa tai S2-

opetuksessa (suomi toisena kielenä). Mietin, mistä tutkimusjoukkoni poikkeuksellinen 

homogeenisyys kansalaisuuden ja etnisyyden saralla johtui. Joko kyseisiltä luokilta sattumalta 

puuttuivat muita kansallisuuksia edustavat tytöt tai jos sellaisia luokilla oli, he eivät syystä tai 

toisesta halunneet osallistua tutkimukseeni. Kuten laadullisessa tutkimuksessa usein todetaan, 

pyrkimykseni ei ole yleistää tutkimustuloksiani koskemaan kaikkia suomalaisia tyttöjä. 

Tutkimukseni on yksi katsaus pohjois-pohjanmaalaisen kaupunkilaiskoulun kuudesluokkalaisten 

tyttöjen elämään ja antaa viitteitä siitä, millaista on elää tyttönä 2000-luvun Suomessa ja 

globalisoituvassa maailmassa.  

Tyttöjen toiveesta järjestin työpajat niin, että 6A-luokan tytöt kokoontuivat keskenään omassa 

työpajassaan ja 6B-luokan tytöt omassaan. Tutkimani tytöt olivat tunteneet toisensa jo yli viisi 

vuotta ja olivat toistensa kanssa tekemisissä päivittäin. Se, että tytöt tunsivat toisensa pitkältä ajalta, 

osoittautui toisaalta mahdollisuudeksi ja toisaalta haasteeksi tutkimukselleni. Tuttuus ja turvallisuus 

saattoi luoda edellytykset avoimelle keskusteluilmapiirille. Kuitenkin ryhmässä muotoutuneet 

valtahierarkiat näyttivät vaikuttavan osittain negatiivisesti joidenkin tyttöjen osallistumiseen 

keskusteluihin. Luokkien sisäiset sosiaaliset järjestykset nostivat esiin myös eettisiä kysymyksiä. 

Tutkijana minun tuli päättää, kuinka suhtautua tutkittavien välisiin kiistoihin, ulossulkemisiin tai 

puheenaiheiden hiljentämiseen. Tasapainottelu eettisen toiminnan ja liiallisen vallankäytön välillä 

oli toisinaan haastavaa.  

Vaikka tutkimani 16 tyttöä olivat joukkona suhteellisen homogeeninen, kahden luokan tyttöjen 

välillä oli yllättävän suuria eroavaisuuksia. 6A-luokan tytöt ja 6B-luokan tytöt erosivat toisistaan 

puhetyyleiltään, yhteishengeltään ja intresseiltään. 6A-luokka esimerkiksi käytti enemmän nuorten 

omaa käsitteistöä, jonka ymmärtämiseen tarvitsin välillä tytöiltä tukea. 6A-luokka oli myös 

selkeämmin jakaantunut pienempiin kuppikuntiin, mikä näkyi tyttöjen välisessä kanssakäymisessä. 

Luokassa oli yksi tyttö, joka näytti johtavan keskustelua. Hän saattoi puhua muiden tyttöjen päälle 
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tai hiljentää keskustelun pelleilemällä tai härnäämällä muita tyttöjä. Kaksi 6A-luokan tytöistä oli 

selkeästi erillään muusta tyttöporukasta kaikilla kokoontumiskerroilla, eivätkä he osallistuneet 

ryhmäkeskusteluun. He kuitenkin toivat kirjoituksissaan esille sellaista tietoa, jota muilta tytöiltä en 

saanut.   

6B-luokka taas vaikutti 6A-luokkaan verrattuna yhtenäisemmältä: tytöt näyttivät tulevan toimeen 

kaikkien luokan tyttöjen kanssa eikä pieniä kuppikuntia ollut ainakaan tutkijan silmään 

havaittavissa. Kuitenkin myös 6B-luokalla oli huomattavissa yksi johtohahmo, joka tuntui 

muuttavan koko keskusteluilmapiirin kun hän liittyi keskusteluun muita myöhemmin ryhmän 

toisella kokoontumiskerralla. Ensimmäisellä keskustelukerralla tytöt puhuivat tunteistaan hyvin 

avoimesti. Olin havaitsevani, että uuden tytön liittyessä mukaan ryhmään keskustelu muuttui 

niukemmaksi ja varovaisemmaksi. 

6A-luokan tyttöjen harrastukset olivat tyttöjen kertomana yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 

sellaisia, joita pidetään perinteisesti feminiinisinä. Lähes kaikki tytöt kertoivat harrastavansa 

liikuntaa jossain muodossa ja suosituimpia liikuntaharrastuksia olivat tanssi, cheerleading ja 

joukkuevoimistelu. Myös piirtäminen ja soittimet mainittiin harrastuksissa useaan kertaan. Näiden 

lisäksi muutama tyttö harrasti partiota tai ratsastusta. Yksi tytöistä kuitenkin erottui joukosta 

koripalloharrastuksellaan. Tämä tyttö oli toinen keskustelujen ulkopuolelle jääneistä tytöistä, ehkä 

osittain erilaisista intresseistä johtuen. 6B-luokan tyttöjen harrastukset jakautuivat 

monipuolisemmalle kentälle: tytöt harrastivat erilaisia liikunta- ja urheilulajeja, lemmikkieläinten 

hoitoa, piirtämistä, maalaamista, lintubongausta, lukemista ja ulkoilua.    

Kehittelin työpajan rakennetta tutkimuksen aikana tyttöryhmien ominaispiirteiden, ilmapiirin ja 

intressien mukaisesti kummallekin ryhmälle sopivaksi. Tarkoituksenani oli valita työtavat niin, että 

ne sekä tuottaisivat minulle tietoa, että hyödyttäisivät mahdollisesti myös tutkittavia. Analyysini 

keskittyy kuitenkin kuvaamaan tyttöjen tuotoksista ja keskusteluista esiin tulleita diskursseja, eikä 

niinkään työtapojen vaikuttavuutta suhteessa tyttöjen elämään. 

3.3. Tyttöjen työpajan rakenne ja luova prosessi 

Luovien työpajojen rakenteen olin suunnitellut alunperin kummallekin luokalle samanlaiseksi. 

Vedin kolmen tunnin työpajakokonaisuuden ensin 6A-luokan tytöille ja sen jälkeen 6B-luokan 

tytöille. Teimme työpajoissa molempien tyttöryhmien kanssa yhteensä neljä erilaista luovaa 

tehtävää, jotka olen nimennyt kivat ja ikävät asiat-, haave-, itsetuntemus- ja 
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tsemppijulistetehtäviksi. Luovien tehtävien aikana sekä niiden välissä kävimme keskustelua 

kuhunkin tehtävään liittyen – tehden useita retkiä myös hedelmällisille sivupoluille. Olin 

suunnitellut etukäteen työpajan rungon muodostavat luovat tehtävät sekä kysymyksiä keskustelun 

herättämiseen, mutta annoin työpajojen muotoutua tyttöjen omien intressien mukaisesti. Koska 

tutkimukseeni osallistuneet tyttöryhmät näyttäytyivät keskenään erilaisina, koin myös tarpeelliseksi 

soveltaa alkuperäistä suunnitelmaani sen mukaan, mihin päin tyttöjen keskustelu lähti meitä 

viemään. Osittain 6A-luokan kanssa vasta testasin erilaisia toimintatapoja ja jos koin, ettei jokin 

toimintatapa toiminut, muutin suunnitelmia toisen ryhmän kohdalla. Molempien tyttöryhmien 

kanssa työpaja eteni kuitenkin saman perusrungon mukaisesti. 

1. kokoontumiskerralla tutustuimme toisiimme; kerroin tutkimukseni periaatteista; keskustelimme 

lyhyesti sukupuolesta ja tyttöyteen liittyvistä kysymyksistä sekä teimme ensimmäisen luovan 

tehtävän. Kivat ja ikävät asiat -tehtävässä pohdittiin kirjoittaen ja keskustellen mukavia ja ikäviä 

asioita tyttöyteen liittyen. 

2. kokoontumiskerralla jatkoimme keskustelua tyttöjen nostamista tyttöyteen liittyvistä ikävistä 

asioita sekä pohdimme tapoja, joilla näihin ikäviin asioihin voitaisiin saada parannusta tai 

helpotusta. 6B-luokan kanssa teimme myös haavetehtävän, jossa tytöt kirjoittivat ja piirsivät 

haaveitaan paperille. 6A-luokan kanssa emme ehtineet toisella kerralla haavetehtävään asti, joten 

heidän kanssaan kirjoitimme haaveista kolmannella kokoontumiskerralla. 

3. kokoontumiskerralla teimme itsetuntemus- ja tsemppijulistetehtävät. Itsetuntemustehtävässä tytöt 

kirjoittivat ylös asioita, missä he kokivat olevansa hyviä ja mistä he tunsivat ylpeyttä sekä toisaalta 

asioita, jotka herättivät heissä surun, vihan ja epävarmuuden tunteita. 6A-luokan tytöt kirjoittivat 

tämän tehtävän yhteydessä myös haaveistaan. Työpajat päättyivät tsemppijulistetehtävään, missä 

tytöt muodostivat pareja tai pieniä ryhmiä ja saivat tehtäväkseen keksiä mahdollisimman monta 

kannustavaa ja kehuvaa lausetta parilleen. Kutsuimme lauseita tsemppilauseiksi ja niistä 

muodostettiin työpajan viimeisessä vaiheessa tsemppijulisteita. 6A-luokan tytöt kirjoittivat pariltaan 

saamia tsemppilauseita koko luokan tyttöjen yhteiseen julisteeseen. 6B-luokan kohdalla muokkasin 

viimeistä aktiviteettia siten, että luokan tytöt tekivät kukin oman tsemppijulisteen, johon he 

kirjoittivat pariltaan saamia tsemppilauseita ja jonka he koristelivat tahtomallaan tavalla. 

Molemmat työpajat alkoivat tutustumiskierroksella, minkä toivoin madaltavan kynnystä rehelliseen 

ja avoimeen keskusteluun. Kerroin ensin itsestäni ja omasta taustastani, minkä jälkeen tytöt 

kertoivat minulle itsestään. Osa tytöistä kertoi runsaasti itsestään ja osa taas esitteli itsensä 

muutamalla sanalla. Tutustumiskierroksen jälkeen kerroin tytöille tutkimuksestani ja siitä, miksi 
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olen halunnut tutkia juuri heitä. Halusin ensimmäisellä kokoontumiskerralla korostaa tytöille 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta ja luottamuksellisuutta, vaikka molemmat periaatteet 

tulivat ilmi jo tutkimusluvissa (liitteet 1 ja 4). Lisäksi korostin tytöille heidän asemaansa tasa-

arvoisina tiedon tuottajina ja oman elämänsä asiantuntijoina.  

 

Kuva 1. Tytöt tekevät kivat ja ikävät asiat -tehtävän ensimmäistä osiota ja kirjoittavat tyttöyteen liittyvistä mukavista 

asioista samalla keskustellen. 

 

Tutustumiskierroksen ja tutkimuksen esittelyn jälkeen ryhdyin avaamaan keskustelua sukupuolesta 

ja erityisesti tyttöjen elämää koskevista asioista. Lyhyen alkukeskustelun jälkeen siirryimme melko 

nopeasti ensimmäiseen luovaan tehtävään, kivat ja ikävät asiat -tehtävään, missä tytöt kirjoittivat 

ensin vihreille papereille mukaviksi koettuja asioita ja tämän jälkeen punaisille papereille ikäviksi 

koettuja asioita tyttönä kasvamisessa. Tarkoituksenani näiden tehtävien kohdalla oli tutkia, millaiset 

asiat tyttöjen elämässä tuovat heille nautintoa ja millaiset asiat taas rajoittivat tyttöjen elämää.  

Kirjoitustehtäviä varten tarjosin tytöille A4-kokoisia paperiliuskoja. Pääasiassa tytöt kirjoittivat 

vain paperin toiselle puolelle, mutta joissain tapaukissa tytöt olivat kirjoittaneet paperin molemmin 

puolin. 6A-luokan tytöt tuottivat kirjoituksia kivoista asioista yhteensä yhdeksän paperiliuskaa ja 

ikävistä asioista yhteensä yhdeksän liuskaa, joista kaksi liuskaa oli kirjoitettu paperin molemmin 

puolin. 6B-luokan tytöt taas tuottivat kivoista asioista kuusi liuskaa ja ikävistä kuusi liuskaa. Yksi 

6B-luokan tytöistä liittyi työpajaan vasta toisella kokoontumiskerralla ja siksi vastauksia tuottui 

normaalia vähemmän. Yhteensä kivat ja ikävät asiat –tehtävä tuotti aineistoa 30 paperiliuskaa. 
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Kuvat 2 ja 3. Tytöt kirjoittivat ensin mukavia asioita tyttöyteen liittyen. Tyypillisessä kirjoituksessa on käytetty 

ranskalaisia viivoja ja mainitaan ulkonäköön ja harrastuksiin liittyviä asioita.  

 

Havaitsin tyttöjen kirjoituksia tutkiessani, että etenkin ensimmäisen tehtävän kohdalla kirjoitukset 

olivat hyvin samankaltaisia keskenään. Arvelin tämän ainakin osittain johtuvan siitä, että tytöt 

keskustelivat vilkkaasti kirjoituksensa lomassa ja muodostivat näin yhteistä tietoutta käsiteltävistä 

aiheista. Selkeästi eniten mainintoja tyttöyteen liittyvistä mukavista asioista saivat molemmilla 

luokilla erilaiset ulkonäköön liittyvät tuotteet ja rituaalit kuten hiusten laittaminen, meikkaaminen, 

korut, muoti ja vaatteet. Näiden lisäksi muut maininnat olivat satunnaisia ja liittyivät esimerkiksi 

tyttöjen harrastuksiin tai koulumenestykseen. Välillä myös huumoria viljeltiin sekä kirjoituksissa 

että keskusteluissa. Kuvan 3 viimeinen maininta ei tarvi pissata seisaalteen aiheutti suuren 

naurunremakan 6A-luokan tyttöjen kesken. 

Tyttöyteen liittyvät ikävät asiat painottuivat 6A-luokan kirjoituksissa ja keskusteluissa biologiaan ja 

terveyteen liittyviin asioihin kuten HPV-rokotteeseen, kuukautisiin, synnytykseen sekä fyysisiin 

kipuihin, jotka oletettavasti liittyivät kaikkiin aiemmin mainittuihin. Tämän lisäksi 6A-luokan tytöt 

kirjoittivat ja keskustelivat paljon ulkonäköpaineista ja muista tyttöihin kohdistuvista odotuksista 

sekä siitä, kuinka tyttöjä pidetään poikia heikompina. Tytöt toivat esille myös poikien tyttöihin 

kohdistaman huutelun ja ärsyttämisen.  6B-luokan tytöillä selkeästi eniten ikäviä tunteita herättäviä 

asioita olivat tyttöihin kohdistuva aliarviointi, kuukautiset sekä ulkonäköpaineet.               
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Kuvat 4 ja 5. Tyttöjen kirjoitukset tyttöyteen liittyvistä ikävistä asioista olivat monisanaisempia kuin mukaviin asioihin 

keskittyvät kirjoitukset. Tämä kirjoitus venyi paperin molemmille puolille 

 

Kuvassa 5 on esimerkki kuudesluokkalaisten tyttöjen runsaasti käyttämästä, minulle vieraasta 

käsitteistöstä. Tytöt puhuivat muutamaankin otteeseen siitä, kuinka jotkut tytöt ovat ym. 

Kysyttäessä minulle selvisi, että tällä tarkoitetaan kahta asiaa. Yleisimmin lyhenteellä ym 

tarkoitettiin 6A-luokan tyttöjen mukaan ylimielistä. Toinen, tyttöjen mukaan harvemmin käytetty 

merkitys lyhenteelle oli ylimaju, mikä taas viittasi tyttöjen kertoman mukaan maajoukkueessa 

pelaavaan henkilöön. Maju tuli sanasta maajoukkuelainen ja yli- etuliite viittasi johonkin vielä 

majuakin parempaan. Tämän tarkempaa selontekoa en kysymyksistäni huolimatta termille saanut – 

sen sijaan vastauksena oli kikatusta ja tyttöjen keskinäistä kihinää. Tyttöjen oman kielen 

merkitykset jäivätkin joskus minulle hämäriksi. Epäilen, että välillämme vallitseva, väistämätön 

aikuinen–nuori-asetelma aiheutti sen, ettei kaikkea nuorille itselleen kuuluvaa haluttu minulle avata.  

Tuotosten analyysivaiheessa huomasin, että tehtävänantoni kivat ja ikävät asiat -tehtävässä 

ymmärrettiin monella tavalla. Vaikutti siltä, että osa tytöistä kirjoitti kivoihin asioihin ennemminkin 

normittavia sääntöjä, joiden noudattaminen tekee tytöstä ”hyvän” tai suositun tytön. Tästä 

esimerkkinä yhden tytön kirjoitus pitää mennä massan mukana. Tulkitsen jo kirjoitusasun 

perusteella, ettei kirjoittaja pidä sinänsä painetta sulautua massaan nautinnollisena asiana tyttönä 
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kasvamisessa, vaan ennemminkin normittavana rooliodotuksena. Toisaalta taas ikäviä asioita 

listatessa osa tytöistä näytti kirjoittavan asioita, jotka heitä ärsyttivät muissa tytöissä tai tilanteita, 

joissa pojat joutuvat epätasa-arvoiseen asemaan. Esimerkiksi kuvassa 5 yksi tytöistä on kirjoittanut 

kokevansa ikäväksi sen, että opettajat syyttävät aina ensin poikia kaikenlaisista kolttosista, vaikka 

syyllinen voisi löytyä tytöistäkin. Vaikka poikien asettuminen epätasa-arvoiseen asemaan tietyissä 

tilanteissa on sekin ikävää, tehtävän tarkoituksena oli kuitenkin tuoda näkyviksi nimenomaan 

tyttöjen kokemia sukupuolierityisiä haasteita. Koska en voinut varmentua siitä, että tytöt 

ymmärsivät tehtävän tarkoittamallani tavalla, suhtauduin tyttöjen kirjoituksiin ja puheisiin pienellä 

varauksella. Nekin vastaukset, jotka eivät välttämättä vastanneet alkuperäiseen kysymykseeni, 

toivat kuitenkin esille mielenkiintoisia huomioita siitä, miten tytöt suhtautuivat itseensä, muihin 

tyttöihin sekä poikiin.  

Ensimmäisen kerran kirjoituksista ja keskusteluista heräsi monia mielenkiintoisia kysymyksiä, 

mihin tarttua seuraavalla kokoontumiskerralla. Vihreitä ja punaisia lappuja tutkiessani havaitsin, 

että tyttöjen esille tuomien nautintoa tuottavien asioiden ja ikävien asioiden välillä oli paljon 

samankaltaisuutta. Monet asiat, kuten ulkonäköön ja koulusuoriutumiseen liittyvät maininnat 

löytyivät sekä ikävien että mukavien asioiden listoilta. Molemmat synnyttivät tyttöjen kertomana 

sekä mielihyvää että paineita. Vihreiden ja punaisten paperilappujen yhtymäkohdat toivat esille 

tyttöjen elämää samanaikaisesti rajoittavat sekä nautintoa tuottavat voimat sekä vapauden ja 

velvollisuuden väliset ristiriidat. 

Toinen asia, mihin kiinnitin huomiota tyttöjen kirjoituksissa ja keskusteluissa ensimmäiseltä 

kokoontumiskerralta oli molempien luokkien tyttöjen taipumus puhua itsestään ja muista tytöistä 

negatiiviseen sävyyn tai syyttävästi. Keskustelu kääntyi usein siihen, kuinka poikia kohdellaan 

väärin ja kuinka jotkut tytöt ovat juorukelloja, ärsyttäviä, ylimielisiä ja suuttuvat pikkuasioista. Osa 

tytöistä kertoi olevansa itseensä tyytymättömiä ja aliarvioivansa ja moittivansa itseään usein. Sen 

lisäksi, että tytöt puhuivat itsestään ja toisistaan moittivasti, keskusteluissa ja kirjoituksissa tuli 

esille monenlaisia tyttöjen ulkopuolelta tulevia voimia, jotka rajoittivat tyttöjen elämää – kuten 

ulkonäköpaineet, kiusaaminen ja tyttöjen aliarvioiminen.  

Koska tutkimukseni yksi tavoite oli olla hyödyksi myös tutkittaville tytöille itselleen, halusin 

keskittää toisella kokoontumiskerralla keskustelun tyttöjen kokemiin paineisiin ja häirintään ja 

auttaa tyttöjä löytämään ensinnäkin tahdon vastustaa ja tämän jälkeen käytännön vastustamisen 

keinoja. Tarkoitukseni oli luovien menetelmien kautta saada tytöt huomaamaan omat vaikuttamisen 

mahdollisuutensa, nostattaa heissä jonkinlaista ”tyttövoimaa” ja nousemaan sortoa vastaan. Halusin 
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siis ”voimaannuttaa” tyttöjä. Ongelmaksi tässä kuitenkin nousi minun ja tyttöjen eriävät käsitykset 

siitä, mikä itse asiassa hyödyttää tyttöjä. 

Alkuperäisenä suunnitelmanani minulla oli soveltaa Emma Renoldin kehittämää Stop-Start -

aktiviteettia (Renold 2016, 14), jossa tytöt kirjoittaisivat oman tahtonsa pahvilautasille, ikään kuin 

liikennemerkkien muotoon. Tarkoituksena oli tuottaa lautasille kielto- ja käskylauseita, joiden 

kautta tytöt voisivat ilmaista tahtonsa siitä, kuinka heitä tulisi kohdella ja kuinka heidät tulisi 

kohdata. Nämä lautaset olisi sitten ripustettu taidenäyttelyksi tyttöjen itse valitsemaan tilaan 

koulussa. Tarkoituksena oli käydä katsomassa taidenäyttelyä yhdessä koko luokan kanssa ja 

keskustella töistä jälkikäteen ja tällä tavalla ainakin pyrkiä tuomaan tyttöjen ääntä esille ja tarjota 

heille valtaistumisen kokemuksia.  

Törmäsin kuitenkin feministisen tutkimuksen piirissä laajalti tiedostettuun ongelmaan: kuinka 

vapauttaa joku, joka ei halua vapautua – ainakaan siinä määritelmässä, jolla minä määrittelen 

vapauden. Kun toisella kokoontumiskerralla 6A-luokan kanssa ryhdyimme keskustelemaan, kuinka 

tytöt voisivat pyrkiä vaikuttamaan ikävinä koettuihin asioihin positiivisella tavalla, yllätyin tyttöjen 

vastauksista. Tytöt eivät nähneet itsellään olevan juuri minkäänlaisia vaikuttamismahdollisuuksia 

itsensä ulkopuolella eivätkä he myöskään vaikuttaneet järin kiinnostuneilta miettimään 

vaikutusmahdollisuuksiaan. Kaikki muutos, mitä he keksivät ratkaisemaan ongelmiaan, kohdistui 

heihin itseensä: tytön täytyi muuttua itse saavuttaakseen onnen.  

Aluksi olin vastauksiin pettynyt ja yritin ohjata keskustelua haluamaani suuntaan, kohti 

”voimaantumista”. Tajusin kuitenkin pian, etteivät tytöt välttämättä halunneet voimaantua, enkä 

minä voinut heitä siihen pakottaa. En voinut mielivaltaisesti päättää tyttöjen puolesta, että he 

tarvitsivat voimaannuttamista ja että minä kaikkivoipana tutkijana voisin sen heille välittää. 

Ymmärsin myös, etten voi väkivalloin asettaa valtaistumisen vastuuta yksittäisten tyttöjen harteille 

(Ojanen 2011, 23).  Kuten Duits (Duits 2008, 28) väitöskirjassaan pohtii, tavallisten tyttöjen ääni 

usein hukataan feministisessä tutkimuksessa, missä tytöt leimataan yksioikoisesti uhreiksi ja 

pyritään vapauttamaan – kysymättä tytöiltä haluavatko he itse tulla vapautetuiksi. Sen sijaan, että 

pyrin muokkaamaan tyttöjen maailmankuvaa vastaamaan omaani, päätin pysähtyä kuuntelemaan, 

miten tytöt itse rakentavat minuuttaan ja navigoivat ristiriitaisten viestien viidakossa.   

Voimaannuttamista koskevan problematiikan lisäksi pelkäsin pelkästään tyttöjen äänen esille 

tuovan Stop-Start -liikennemerkeistä kootun taidenäyttelyn aiheuttavan epätasa-arvoisen asetelman, 

jota en toivonut. Pelkäsin, että lopputulos olisi yksipuolisesti uhriuttanut tytöt ja leimannut pojat 

väkivaltaisiksi sortajiksi tavalla, joka ei välttämättä edustaisi totuutta saatikka hyödyttäisi dialogia. 
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Jotta suunnittelemani taidenäyttely olisi voitu pystyttää, olisi mielestäni pojat pitänyt ottaa alusta 

asti mukaan toimintaan ja antaa heidänkin kertoa oma puolensa tarinasta.  

Muutin siis työpajojen rakennetta, ja voimaannuttavien Stop-Start -liikennemerkkien sijasta teimme 

tyttöjen kanssa pieniä kirjoitus- ja piirustustehtäviä, jotka keskittyivät itsetuntemukseen ja tyttöjen 

keskinäiseen kannustamiseen. Työtavan valintaan vaikutti myös keskeisesti tyttöjen epävarmuutta 

henkivät, itseä ja muita tyttöjä moittivat puheenvuorot. Halusin teettää tytöillä tehtäviä, jotka 

voisivat auttaa heitä tunnistamaan omia voimavarojaan, tiedostamaan negatiivisia tunteitaan sekä 

antamaan itselle ja muille tytöille kehuja ja kannustusta. Samalla sain arvokasta tietoa siitä, 

minkälaiset asiat olivat näille tytöille tärkeitä ja herättivät heissä erilaisia tunteita. Kaikkien 

tehtävien välissä keskustelimme tehtäviin liittyvistä kysymyksistä ja syvensimme näin yhdessä 

tuotettua tietoa. Tehtävät olivat kummallakin tyttöryhmällä samanlaiset muutamia pieniä muutoksia 

lukuun ottamatta.  

Yhtenä tehtävänä tytöillä oli kirjata ylös haaveitaan. Tämän tehtävän avulla halusin selvittää, 

millaisia asioita tytöt pitivät tärkeinä ja millaisia asioita he tavoittelivat. Haavetehtävän teimme 6B-

luokan kanssa toisella kokoontumiskerralla ja 6A-luokan kanssa osana kolmannen 

kokoontumiskerran tehtäväkokonaisuutta. 6B-luokan haavetehtävät tuottivat seitsemän 

paperiliuskaa aineistoa. Haavetehtävää ohjeistin pohtimaan, kirjoittamaan ja piirtämään yksin. 

 

Kuvat 6 ja 7. Tyttöjen haaveissa mainittiin usein erilaisia haaveammatteja ja menestymistä eri urheilulajeissa. Lisäksi 

kauneus mainittiin useassa haaveessa. 
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Tytöt kirjoittivat monenlaisista haaveista kuten onnellisuudesta, terveydestä, hyvästä elämästä, 

omasta kodista ja lottovoitosta. Selkeimmin aineistosta nousivat neljä haaverypästä. Eniten 

mainintoja saanut haave liittyi työelämään – suurin osa tytöistä haaveili joko jostain tietystä 

ammatista tai yleisesti hyvästä työstä. Myös koulumenestys, menestyminen harrastusten parissa 

sekä kauneus saivat useita mainintoja tyttöjen kirjoituksissa.  

Kolmannelle kokoontumiskerralle suunnittelin molemmille tyttöryhmille toteutettavaksi 

itsetuntemustehtävän. Tehtävän tarkoituksena oli selvittää, millaisena tytöt näkivät itsensä, mitä he 

pitivät tärkeänä ja minkälaiset asiat aiheuttivat heissä toisaalta positiivisia ja toisaalta negatiivisia 

tuntemuksia. Ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän aikana keskustelimme molempien 

tyttöryhmien kanssa itseluottamuksesta sekä itsensä ja kavereiden kehumisen tärkeydestä. 

Itsetuntemustehtävä oli kaksiosainen: ensimmäisessä osassa käsiteltiin positiivisia ja toisessa osassa 

negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Tehtävän ensimmäisessä osassa pyysin tyttöjä jatkamaan seuraavia 

lauseita paperille. 

1. Olen hyvä / taitava … (mainitse vähintään 3 asiaa) 

2. Olin viimeksi ylpeä itsestäni kun … 

3. Olen hyvä ihminen koska … 

Tehtävänannon ja jatkettavat lauseet olin kirjoittanut isolle paperille, jonka kiinnitin käyttämämme 

luokkahuoneen taululle. Ensimmäisen osion tarkoituksena oli tiedon lisäämisen ohella auttaa tyttöjä 

tiedostamaan omia voimavarojaan. Lisäksi halusin tässä vaiheessa siirtää tyttöjen keskustelua pois 

ulkonäöstä kohti muita tyttöjen ominaisuuksia ja vahvuuksia. Itsetuntemustehtävän toisessa osassa 

pyysin tyttöjä jatkamaan lauseita, jotka käsittelivät vihan, surun ja epävarmuuden tunteita. Tytöt 

jatkoivat tehtävässä seuraavia lauseita. 

1. Minua joskus vihastuttaa / ärsyttää … 

2. Minua joskus surettaa …  

3. Olen joskus epävarma itsestäni … 



45 
 

 

 

Kuvat 8 ja 9. 6A-luokan tytön kirjoitus itsetuntemustehtävään liittyen. 6A-luokan tytöillä haavetehtävä sisältyi 

itsetuntemustehtävään. 

 

Itsetuntemustehtävän toisen osion tarkoituksena oli tuottaa lisätietoa niistä rajoituksista, joihin tytöt 

törmäävät elämässään. Itsetuntemustehtävässä A4-kokoisia paperiliuskoja kertyi 6A-luokalla 15 

kappaletta ja 6B-luokalla 14 kappaletta. Itsetuntemustehtävän toinen osa toimi aloitusmateriaalina 

työpajat päättävässä tsemppijulistetehtävässä. Tsemppijulistetehtävän tarkoituksena oli auttaa 

tyttöjä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehumaan itseään sekä auttaa muita tyttöjä löytämään 

omat vahvuutensa. Tyttöjen tehdessä itsetuntemustehtävän ensimmäistä osaa havaitsin, että osalle 

tytöistä itsensä kehuminen oli haastavaa. Halusin pistää tsemppijulistetehtävässä tytöt 

työskentelemään pareittain tai pienissä ryhmissä niin, että parit kirjoittivat toisilleen kehuja ja 

kannustusta, joita tyttöjen oli itselleen vaikeaa antaa. Pyysin siis ensin tyttöjä valitsemaan itselleen 

parin tai muodostamaan kolmen hengen ryhmän ja ohjeistin heitä vaihtamaan keskenään 

itsetuntemustehtävän toisessa osiossa kirjoittamiansa tekstejä – tekstejä, jotka käsittelivät 

negatiivisia tunteita ja ajatuksia. Pyysin tyttöjä lukemaan parinsa kirjoittamaa tekstiä ajatuksella ja 

miettimään, miten voisi kannustaa tai kehua pariaan. Annoin kullekin parille ja ryhmälle seuraavan 

tehtävänannon paperille printattuna. 
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”Kaikkia joskus surettaa ja vihastuttaa ja kaikki ovat joskus itsestään epävarmoja. 

Miten tsemppaisit, ilahduttaisit tai lohduttaisit kaveriasi niin, että hänelle tulisi 

parempi mieli ja hänen itseluottamuksensa paranisi? Mieti, missä kaverisi hyvä ja 

mitä ominaisuuksia hänessä arvostat. Kirjoita kaverillesi positiivisia 

tsemppilauseita!”  

Tehtävänantoa sain selventää vielä sanallisesti, mutta pian tytöt hoksasivat, mitä hain takaa ja 

kirjoittivat useita A4-paperiliuskoja täyteen kehuja ja tsemppilauseita parilleen. Tyttöjen toisilleen 

kirjoittamia tsemppilauselappuja syntyi 6A-luokalla yhteensä 9 kappaletta ja 6B-luokalla 7 

kappaletta. Kun tytöt olivat kirjoittaneet tsemppilauseensa parilleen, pyysin heitä antamaan ne 

parilleen luettavaksi. Annoin tytöille hetken aikaa lukea ja sisäistää saamiaan tsemppilauseita, 

ennen kuin siirryimme tsemppijulistetehtävän ja koko työpajan viimeiseen vaiheeseen: 

tsemppijulisteiden valmistamiseen. Pariltaan saamista tsemppilauseista tytöt valitsivat suosikkinsa 

ja kirjoittivat ne isoon tsemppijulisteeseen.  

 

Kuvat 10 ja 11. Tytöt kirjoittivat tsemppijulistetehtävän ensimmäisessä osassa toisilleen kannustavia ja kehuvia 

tsemppilauseita. Kuvassa 10 on nähtävissä kahden kaveruksen välinen oma kieli, jonka merkitykset jäivät avoimeksi. 

 

6A-luokan kanssa teimme tyttöjen kanssa yhden ison julisteen ja 6B-luokan tytöt tekivät kukin 

itselleen oman julisteen. Yhteensä julisteita syntyi kahdeksan kappaletta: yksi 6A-luokan tyttöjen 

tekemänä ja seitsemän 6B-luokan tyttöjen tekemänä. Vaikka tehtäväsarjan alussa joillakin tytöillä 
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tuntui olevan vaikeuksia kehua itseään, luokkakaverin antaman avustuksen jälkeen lopulta kaikki 

olivat kirjoittaneet julisteeseen useita positiivisia asioita itsestään. Molemmat tyttöryhmät 

koristelivat julisteensa piirroksilla ja aikaa tehtävään käytettiin myös välitunnin puolelta.  

6A-luokan tyttöjen yhteisen julisteen tytöt halusivat ripustaa luokkansa peräseinälle. Annoin tehdä 

näin ja juliste olikin seinällä pari kuukautta, kunnes luokanopettaja pyysi ottamaan sen alas ja hain 

julisteen omaan säilytykseen. Luokanopettajan ja tyttöjen mukaan julisteeseen oli ilmestynyt tässä 

ajassa myös poikien kirjoittamia tekstejä. 6B-luokan tytöt taas saivat ottaa julisteet mukanaan kotiin 

sen jälkeen, kun olin ottanut julisteista kuvat itselleni.  

Alkuperäisenä suunnitelmanani oli molempien tyttöryhmien kanssa teettää luokan tyttöjen kesken 

yhteinen juliste, jonka toivoin lisäävän tyttöjen välistä solidaarisuutta sekä antavan tilaa tyttöjen 

äänelle luokkatilassa. Päädyin kuitenkin toteuttamaan tsemppijulistetehtävän yksilötehtävänä 6B-

luokalle muutamista eettisistä syistä, joihin heräsin vasta sen jälkeen, kun 6A-luokan juliste oli jo 

valmis ja ripustettu luokan perälle. Ensinnäkin huomasin, etteivät kaikki tytöt pystyneet 

osallistumaan julisteen tuottamiseen tasapuolisesti, sillä piirustustilaa julisteen edessä oli 

rajoitetusti. Ison, yhteisen julisteen tekeminen oli ehkä toisille tytöille hauska aktiviteetti, mutta 

mahdollisesti poissulkeva osalle tytöistä. Muutenkin keskusteluissa syrjään jättäytyneet kaksi tyttöä 

osallistuivat julisteen tekemiseen hyvin lyhytaikaisesti ja jättäytyivät nopeasti takaisin taka-alalle 

seuraamaan muiden työskentelyä. Asia vaivasi minua, mutta koin, että syyt tähän ilmiöön olivat 

syvemmällä, kuin mihin minun valtuuteni tutkijana ylsivät. Lisäksi halusin pitää kiinni 

osallistumisen vapaaehtoisuudesta.  

 

Kuva 13. 6A-luokan tyttöjen yhteinen juliste ripustettiin luokan peräseinälle. Tytöt olivat koristelleet julistetta runsaasti 

työpajan jälkeen. Myös poikien kädenjälki näkyi julisteessa, kun hain sen pois luokasta luokanopettajan pyynnöstä. 
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Yhteinen juliste oli toisaalta myös pojat poissulkeva. Koin jälkikäteen, ettei ollut ehkä eettisesti 

oikein antaa tyttöjen täyttää luokan peräseinää julisteella, johon pojilla ei ollut osaa eikä arpaa. 

Julisteen vasempaan alakulmaan oli esimerkiksi kirjoitettu lause ”6a:n tytöt on parhaita” ja tämän 

perään oli eri värisellä tussilla ja eri käsialalla lisätty ”Ja pojatki iha ok tyyppejä”. Luokkatila on 

yhteinen kaikille oppilaille, eikä tarkoituksenani ollut korostaa tytöt vastaan pojat -asetelmaa tai 

sulkea poikia ulkopuolelle. Poikien lisäksi 6A-luokalla oli myös muutamia tyttöjä, jotka eivät 

osallistuneet tutkimukseeni eivätkä päässeet osalliseksi yhteisen tsemppijulisteen tuottamiseen. 

Tulin ehkä tahattomasti tuottaneeksi vastakkainasettelua ja poissulkemista ja osittain myös siksi 

halusin muokata tsemppijulistetehtävää 6B-luokan kohdalla. 6B-luokan julisteet tulivat vain 

tyttöjen itsensä nähtäville ja tämä ehkä osaltaan vaikutti myös siihen, että heidän julisteensa olivat 

henkilökohtaisempia ja rohkeammin itseä kehuvia.  

 

Kuva 14. 6B-luokan tytöt valmistivat kukin oman tsemppijulisteensa, jonka he veivät mukanaan kotiin.  

 

Työpajojen jälkeen keräämäni suullisen palautteen perusteella päättelin, että työpajat olivat ainakin 

suurimmalle osalle tytöistä positiivinen kokemus. Tytöt pitivät tärkeänä työpajan tarjoamaa 

tilaisuutta keskustella tyttöjen elämään liittyvistä iloista ja haasteista turvallisessa ympäristössä ja 

luottamuksellisesti. Osallistumisprosentti pysyi läpi työpajojen varsin korkeana: kukaan tytöistä ei 

keskeyttänyt tutkimusta. Tyttöjen tutkimuksesta saama hyöty voidaan nähdä tutkimuksen eettisenä 

vahvuutena. 
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3.4. Aineiston analysointi diskurssianalyysilla 

Tutkimukseni aineisto tuotettiin luovia menetelmiä hyödyntävissä työpajoissa, jotka vedin kahdelle 

tyttöryhmälle, kullekin omansa. Kumpikin työpaja kokoontui yhteensä kolme kertaa ja yksi 

kokoontuminen kesti yhden oppitunnin verran (45 minuuttia). Työpajoissa tytöt tuottivat itse 

aineistoa kirjoittamalla ja piirtämällä. Luovien aktiviteettien ohella ja niistä innoittuneina tytöt 

keskustelivat vilkkaasti käsiteltävistä aiheista. Videoin ja äänitin työpajoissa käydyt keskustelut 

analyysivaihetta varten. Tutkimusaineistoni koostuu siis videoista ja äänitiedostoista litteroidusta 

keskusteluaineistosta sekä tyttöjen tuotoksista. Videota ja ääntä on kumpaakin noin 4,5 tuntia ja 

tyttöjen kirjoituksia 90:n paperiliuskan verran. Lisäksi tyttöjen valmistamia julisteita tuottui 

yhteensä 8 kappaletta. Tyttöjen  tuotoksilla on tutkimuksessani kaksi funktiota. Ne ensinnäkin 

auttoivat tuottamaan rikasta keskusteluaineistoa. Tämän lisäksi ne toimivat itsessään tietoa 

lisäävinä, tuoden uusia näkökulmia ja hiljaisten tyttöjen ääntä esille tutkimuksessani. Tutkimukseni 

analyysissa painottuivat kuitenkin litteroidut keskustelut niiden suurimman informaatiomäärän 

vuoksi. 

Aineiston käsittelyn aloitin litteroimalla kaikki työpajoissa käydyt äänitetyt ja videoidut keskustelut. 

Litteroin rinnakkain sekä videota että ääntä saadakseni mahdollisimman tarkasti keskustelut 

tallennettua. Litteroin tyttöjen puheenvuorot ensin tyttöjen omaa kieltä käyttäen, sanasta sanaan. 

Tutkimustulosten kirjoittamisvaiheessa muutin sanamuotoja paikoitellen ymmärrettävämpään 

muotoon pitäen samalla huolen, että puhujan sanoma pysyy mahdollisimman muuttumattomana.  

Luovan toiminnan ohessa esitin tytöille kysymyksiä, joista tytöt keskustelivat vilkkaasti. 

Ryhmäkeskustelutilanne oli hyvin vapaamuotoinen ja jotkut tytöistä innostuivat usein puhumaan 

yhtä aikaa ja toistensa päälle. Videoissa on nähtävissä paljon tilanteita, joissa yksi tyttö kertoo 

mielipidettään ja tämä aiheuttaa pienissä porukoissa samanaikaista supinaa ja muita spontaaneja 

reaktioita, jotka eivät äänenä tallentuneet filmille. Jotkut osallistujat puhuivat aina niin hiljaa, etten 

saanut heidän puheestaan litterointivaiheessa selvää. Epäselvissä kohdissa kuuntelin samaa kohtaa 

sekä videolta että ääninauhalta vuorotellen, yhdistäen kuuntelua huulilta lukemiseen. Jätin kuitenkin 

kokonaan litteroimatta kohdat, joista jäin epävarmaksi. Syntynyttä keskusteluaineistoa voisi kutsua 

”kurittomaksi” siinä mielessä, että se on täynnä luonnolliseen kanssakäymiseen liittyvää 

päällekkäisyyttä, supinaa, huutoa ja naurua. Tämä luo omat haasteensa tutkijalle, mutta 

kurittomuutta voidaan pitää kuitenkin myös aineiston rikkautena, sillä sen värittämä kuva vastaa 

enemmän luonnollisia vuorovaikuttamistilanteita kuin kliiniset haastattelutilanteet (Kitzinger 1994). 
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Rinnakkain keskustelujen litteroinnin kanssa työskentelin tyttöjen tuotosten kanssa, valmistellen 

ensin ne sujuvampaa analyysia varten sähköiseen muotoon. Tyttöjen kirjoituksia ja piirustuksia 

kertyi jokaiselta kokoontumiskerralta useita paperiliuskoja. Kunkin kokoontumiskerran jälkeen 

selasin työt läpi ja pyrin kirjaamaan ne sähköiseen muotoon siinä määrin missä se oli mahdollista. 

Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että kirjoitin kaikki tekstin muodossa olevat työt auki 

tekstitiedostoon tietokoneella ja työt, mitkä sisälsivät myös piirustusta, skannasin ja siirsin 

tietokoneelleni. Lopulta keskityin tuotosten analyysissa nimenomaan kirjoitettuun tekstiin, sillä en 

kokenut piirustusten tuovan kovin paljon lisäarvoa analyysiin niiden vähäisen määrän ja 

satunnaisuuden vuoksi. Myös julisteet jäivät analyysissa vähemmälle huomiolle, sillä niissä lukevat 

tsemppilauseet toistuivat muualla kirjoitetussa aineistossa.   

Tyttöjen keskusteluja ja kirjoituksia analysoidessani sovelsin diskurssianalyyttisia menetelmiä, 

joiden tarkoituksena on tutkia sitä, kuinka sosiaalista todellisuutta rakennetaan sosiaalisissa 

käytännöissä (Jokinen, Juhila, Suoninen 2016a, 17). Diskurssianalyysin voidaan nähdä sopivan 

hyvin yhteen kriittisen sukupuolentutkimuksen ja tyttötutkimuksen periaatteiden kanssa, sillä kaikki 

kolme pohjaavat konstruktivistiseen näkemykseen maailman rakentumisesta sosiaalisissa 

käytännöissä (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016b; Ojanen 2010).  

Diskurssianalyysi ei ole tarkkarajainen tutkimusmetodi, vaan pikemminkin joustava viitekehys, 

jonka sisällä tutkijat tekevät monenlaisia sovelluksia. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016b.) 

Tutkimusaineistoni analyysissa sovelsin yhdessä sekä perinteistä diskurssianalyysia että siitä 

ristenneitä kriittistä ja feminististä diskurssianalyysia. Kriittisen diskurssianalyysin tarkoituksena on 

tuoda esille kielen kautta tuotettuja epätasa-arvoa tuottavia sosiaalisia käytäntöjä (Lazar 2005, 1; 

Fairclough 2012, 10). Kriittinen diskurssianalyysi ei tyydy pelkästään toteamaan, miten ja mitä on 

sanottu, vaan pyrkii myös selittämään ja arvioimaan sanottua (Fairclough 2012).  

Feministinen diskurssianalyysi on samalla myös kriittistä diskurssianalyysia, mutta se keskittyy 

nimensä mukaisesti erityisesti sukupuolen ja eriarvoistavien sukupuolittavien käytäntöjen 

tuottamisen kriittiseen tutkimukseen (Lazar 2005). Samoin kuin perinteisessä diskurssianalyysissa 

(Jokinen, Juhila & Suoninen 2016), feministisen diskurssianalyysin keskiössä on ajatus kielen 

tuottavasta voimasta (Lazar 2005). Lazarin (2005) mukaan ihmisten jako luokkiin ja kategorioihin – 

kuten miehiin ja naisiin – on pohjimmiltaan kielellisesti tuotettua, ja tällä tuottamisella on 

merkitystä ihmisten elettyihin elämiin ja niihin mahdollisuuksiin, joiden rajoissa yksilöt voivat 

operoida.  
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Analyysini kannalta keskeisimpiä käsitteitä ovat diskurssit  ja subjektipositiot. Diskursseilla tai 

toisin sanoen merkityssysteemeillä tarkoitan Jokista, Juhilaa ja Suonista (2016b, 34) lainaten 

”verrattain eheitä säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeitä, jotka rakentuvat sosiaalisissa 

käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta”. Jokisen, Juhilan ja Suonisen (2016b) 

mukaan diskurssit eivät koskaan synny tyhjiössä yksittäisten ihmisten pään sisällä, vaan niitä 

rakennetaan ja uusinnetaan jatkuvasti sosiaalisessa kanssakäymisessä. Samaan aikaan on olemassa 

monia kilpailevia merkityssysteemejä eli diskursseja ja vallitsevista diskursseista käydään jatkuvaa 

neuvottelua yhteiskunnallisessa keskustelussa ja arjen kanssakäymisissä. Ristiriitaiset diskurssit 

voivat tulla esiin ihmisten välisissä keskusteluissa, mutta myös yksittäisen ihmisen kielenkäytössä. 

(Jokinen, Juhila & Suominen 2016b.) Tutkimuksessani pyrin tarkastelemaan, millaisia 

tyttödiskursseja tyttöjen keskusteluista ja tuotoksista nousi esille sekä sitä, kuinka 

kuudesluokkalaiset tytöt neuvottelivat näistä tyttödiskursseista luovan työpajatoiminnan puitteissa. 

Subjektipositioilla tarkoitan diskursiivisia resursseja, jotka määrittelevät yksilön toiminnan 

mahdollisuudet ja rajoitukset ja jotka rakentuvat erilaisissa diskursseissa. Subjektipositiot syntyvät 

nimeämisen kautta ja tarjoavat toimijoille erilaisia identiteettejä (Burr 1995), kuten esimerkiksi 

nätti tyttö tai kympin tyttö. Subjektipositiot määrittävät sitä, mitä kunkin position sisällä on 

ymmärrettävää ja sallittua tehdä ja mitä ei. Subjektipositiot eivät kuitenkaan ole pysyviä vaan 

muuttuvat ajassa ja paikassa. Toimijat voivat tilanteesta riippuen esittää eri versiota itsestään ja näin 

soveltaa erilaisia tarjolla olevia subjektipositioita hyödykseen (Woodward 1997). Jos tarjolla olevat 

diskurssit ja subjektipositiot eivät miellytä, ne voidaan myös aina haastaa ja niiden tilalle voidaan 

rakentaa uusia (Burr 1995). Kuudesluokkalaisia tyttöjä koskevassa tutkimuksessani olin 

kiinnostunut siitä, millaisia subjektipositioita postfeministinen ja uusliberalistinen kulttuuri tytöille 

voi tarjota ja miten näistä positioista neuvotellaan.  

Diskurssianalyysin epistemologisena lähtökohtana toimii ajatus siitä, ettei analyysin kohteena 

olevan puheen tai tekstin ymmärretä kuvaavan suoraan todellisuutta puhtaasti sellaisena kuin se on. 

Diskurssianalyysi pohjautuu vahvasti konstruktivistiseen perinteeseen, missä kaikki ”totuus” 

nähdään sosiaalisesti tuotettuna. Diskurssianalyysin tarkoitus ei siis ole paljastaa puhujan todellisia 

mielipiteitä, käsityksiä tai kokemuksia, vaan pyrkiä tuomaan esille niitä monenlaisia 

käsitteellistämisen ja ymmärryksen tapoja, joista mitään ei voi pitää yksinään totuutena (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2016b), sekä hahmotella puheen takaa paljastuvia laajempia kulttuurisia 

diskursseja. (Suoninen 2016.)  
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Tässä kontekstissa kieli nähdään ensisijaisesti todellisuutta rakentavana, ei todellisuutta 

heijastavana (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016b). Jokisen, Juhilan ja Suonisen (2016b) mukaan 

kieltä käyttäessämme merkityksellistämme samalla kohteet, joista puhumme. Diskurssianalyysi 

pohjaa ajatukseen, jossa kaikella kielenkäytöllä on seurauksensa ja sillä tehdään mahdolliseksi 

tiettyjä asiantiloja. Diskurssianalyysissa kiinnitetäänkin huomiota siihen, mitä kielenkäyttäjä 

milläkin ilmaisulla tulee tuottaneeksi. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016b.) Jokinen, Juhila ja 

Suoninen (2016b, 48) huomauttavat, että kielenkäytöllä voi olla myös sellaisia ideologisia 

seurauksia kuin alistussuhteiden ylläpitäminen. Erityisesti kriittinen ja feministinen 

diskurssianalyyttinen tutkimus pureutuu näihin piiloisiin alistamisen mekanismeihin, joita 

kielenkäyttö voi ylläpitää (Lazar 2005; Fairclough 1995).  

Räisäsen mukaan ihmiset käyttävät erilaisia diskursiivisia resursseja sosiaalisen todellisuuden 

jäsentämiseen ja ymmärrettäväksi tekemiseen (Räisänen 2003). Yksilöt käyttävät puheessaan 

erilaisia diskursseja ja valitsevat diskurssit yleensä sen mukaan, mikä on kulttuurisesti 

ymmärrettävää (Suoninen 2016). Diskurssianalyysi pureutuukin niihin puhumisen tapoihin, joita 

kussakin kulttuurisessa kontekstissa on mahdollista ja ymmärrettävää käyttää (Montell 1999). 

Diskurssianalyysin tarkoituksena on myös tuoda näkyväksi sellaiset merkitykset ja konstruktiot, 

jotka otamme arkipuheessa itsestäänselvyytenä (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016b). 

Ryhmäkeskusteluja diskurssianalyysin avulla analysoitaessa painottuu aineistossa tuotettujen 

diskurssien tilanteisuus. Diskurssianalyysin avulla tehtyjä tulkintoja ei pyritä nimittämään 

universaaleiksi totuuksiksi, vaan aineiston luonteen nähdään olevan irrottamattomasti  yhteydessä 

tutkimustilanteeseen.  (Juhila & Suoninen 2016b.) Diskurssianalyysi tekee selkeän pesäeron 

menetelmiin, joissa tutkittavan kuvaus asiasta nähdään aina kuvauksena todellisuudesta. Ihmisten 

selonteot maailmasta ovat aina vuorovaikutuksessa sosiaalisen kanssa, sosiaalinen ympäristö siis 

aina vaikuttaa ihmisten käsityksiin maailmasta. Toisaalta taas ihmisten selonteot muokkaavat sitä, 

kuinka maailma nähdään ja ymmärretään. (Suoninen 2016.)  

Tutkimukseni aineiston analyysissa yhdistelin elementtejä perinteisestä diskurssianalyysista sekä 

kriittisestä ja feministisestä diskurssianalyysista. Analyysini perustui diskurssianalyyttisiin 

lähtöoletuksiin kielenkäytön todellisuutta rakentavasta luonteesta, kielen kontekstisidonnaisuudesta 

sekä kielenkäytöstä seurauksia tuottavana toimintana (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 26). 

Kriittisen diskurssianalyysin mukaisesti pyrin viemään analyysini kohti selontekojen kontekstin 

huomioivaa arvioimista ja selittämistä sekä selontekojen taustalla vaikuttavien mekanismien esille 

tuomista ja pohtimista (Fairclough 2012). Feministisen kriittisen diskurssianalyysin periaatteita 
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seuraillen fokukseni tutkimuksessa ovat ne sukupuolierityiset subjektipositiot, joihin tytöt 

asemoituivat sekä ne diskurssit, joiden kautta tytöt merkityksellistivät sukupuolista olemistaan.  

Litteroituani nauhoittamani keskustelut ja saatettuani tyttöjen tuotokset sähköiseen muotoon, 

ryhdyin rajaamaan aineistoa lukemalla keskusteluja, katsomalla työpajoista kuvattuja videoita ja 

tutkimalla tyttöjen kirjoituksia ja julisteita. Tavoitteena oli huomata (Clayman & Gill 2012) jotain 

mielenkiintoista, kummallista tai toistuvaa aineistossa, ja katsoa aineistoa kuin ulkopuolisin silmin. 

Tein huomaavaista aineiston läpilukua useita kierroksia, hahmottaen yleiskuvaa työpajan kulusta 

sekä toistuvia teemoja, jotka nousivat aineistosta. Ulkopuolisen silmin katsominen onnistui melko 

helposti, sillä tyttöjen kanssa käymäni keskustelut olivat olleet niin vilkkaita, että rekisteröin monet 

selonteot vasta useamman katselukierroksen jälkeen. Myös alkuperäisten tutkimuskysymysten 

avoimuus auttoi näkemään aineiston ilman painavien ennakko-odotusten taakkaa.  

Useiden lukukierrosten aikana aineisto alkoi hahmottumaan kokonaisuutena. Havaitsin ensin kaksi 

laajaa teemaa, mitkä tulivat esille toistuvasti aineistossa: koulun ja kauneuden. Nämä teemat 

mielessä pitäen aloitin varsinaisen diskurssianalyysin soveltaen kriittisen diskurssianalyytikon 

Norman Faircloughin (2010) kolmiulotteista viestintätilanteiden analyysimallia. Faircloughin 

mukaan jokainen diskursiivinen toiminta operoi kolmella ulottuvuudella. Ensimmäisellä tasolla 

puhuttu tai kirjoitettu selonteko toimii tekstin tasolla. Toisella tasolla sama teksti operoi 

diskursiivisesti eli sen merkitykset muodostuvat myös aina tuottamisen tavoissa ja tulkinnoissa. 

Kolmannella tasolla teksti on aina osa laajempaa sosiokulttuurista käytäntöä. (Fairclough 2010, 97.) 

Tutkimukseni ensimmäisessä analyysivaiheessa tarkastelin keskusteluja ja kirjoituksia sanatasolla. 

Etsin aineistosta kouluun ja kauneuteen liittyviä keskusteluja, selontekoja ja kirjoituksia ja aloin 

kokoamaan keskusteluja ja tuotoksia näiden teemojen alle, tehden samalla aineiston rajaamista. 

Tässä analyysivaiheessa luin aineistoa vielä pintatasolla haravoiden. Analyysin toisessa vaiheessa 

keskityin ensimmäisessä vaiheessa rajaamaani osaan aineistoa ja pyrin tutkimaan syvällisemmin 

sitä, millaisia diskursseja tytöt tuottivat valitsemiini teemoihin liittyen, millaisia subjektipositioita 

näillä diskursseilla tuotettiin ja kuinka tytöt neuvottelivat näistä diskursseista ja positioista. 

Tarkastelin puhumisen tapoja, sanavalintoja ja keskustelun vuorottelua. Analyysin kolmannessa 

vaiheessa pyrin viemään tulkintani vielä syvemmälle. Pyrin tulkitsemaan, mitä kaikkea tyttöjen 

selonteot voisivat merkitä. Samalla tarkastelin tyttöjen puhumaa ja kirjoitettua tekstiä laajemmassa 

sosiaalisessa kontekstissa ja pyrin rakentamaan yhteyksiä aiemman tutkimustiedon kanssa. Aloin 

hahmottamaan tyttöjen puhetta postfeministisen ja uusliberalistisen linssin läpi ja heijastin tyttöjen 

tuottamia diskursseja näissä konteksteissa. Näiden kolmen vaiheen jälkeen päädyin vielä katsomaan 
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analyysiani vastakarvaan (Vänskä 2006) ja tätä vaihetta nimitän analyysini neljänneksi vaiheeksi. 

Tulosluvussa pyrin pitämään kaikki neljä kuvaamaani analyysitasoa mukana keskustelussa.  

Samalla kun tein kolmivaiheista analyysia rajatulla aineistolla, palasin vielä toistuvasti 

alkuperäisen, rajaamattoman aineiston pariin varmistaen, että olen poiminut kaiken 

mielenkiintoisen aineistosta analyysiin.  Näillä uusintakierroksilla aloin hahmottamaan vielä 

kolmannen diskurssin, joka näytti ohjaavan kaikkea tyttöjen keskustelua. Siinä missä koulun ja 

kauneuden diskurssit olivat helpot nimetä ja rajata ensimmäisessä analyysivaiheessa, tämän 

kolmannen diskurssin nimeäminen ja paikantaminen aineistossa vaati useita lukukierroksia. 

Nimesin diskurssin mukautuvuuden ja voimattomuuden diskurssiksi ja aloitin kaikki kolme 

analyysivaihetta tämän diskurssin kanssa. Kolmen ensimmäisen analyysivaiheen jälkeen näin 

aineistosta nousevan kolmenlaisia subjektipositioita: kauniin tytön, menestyvän tytön ja 

mukautuvan tytön positiot. Viimeisessä, neljännessä analyysivaiheessa keskityin lukemaan omaa 

analyysiani ja tulkintaani vastakarvaan ja etsimään löytämiäni subjektipositioita vastaan asettuvia, 

vikuroivia (Vänskä 2006) selontekoja ja tuomaan analyysini moniäänisemmäksi tätä kautta.  
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4    Tutkimuksen tulokset 

Työpajoissa kuudesluokkalaisten tyttöjen kanssa tuotetut kirjoitukset ja julisteet sekä luovan 

toiminnan ohessa käydyt keskustelut käsittelivät monenlaisia tutkimieni tyttöjen elämälle 

merkityksellisiä teemoja, kuten ulkonäköä, koulua, kiusaamista, syrjintää, harrastuksia ja 

perhesuhteita. Tutkimustulokset perustan pääasiassa runsaaseen keskusteluaineistoon, joka syntyi 

luovan toiminnan mahdollistamana. Tyttöjen tuottamat kirjoitukset ja julisteet toimivat 

keskusteluaineistoa tukevana dartana (Renold 2017), taiteellisena aineistona, joiden tuottaman 

tiedon kuljetan tutkimustuloksissa rinta rinnan keskustelujen kanssa. 

Tyttöjen tuotoksissa ja keskusteluissa tuli korostuneesti esiin erilaiset ulkonäköön ja kouluun 

liittyvät selonteot ja diskurssit. Tulkitsin ulkonäön ja koulun toistuvan esille tulemisen niin, että 

nämä areenat olivat tutkimilleni tytöille merkityksellisiä tyttöyden tekemisen paikkoja. Tämän 

vuoksi valitsin niitä koskevat keskustelut ja tuotokset analysointini pääasialliseksi aineistoksi. 

Lisäksi läpi keskustelujen tyttöjen puheessa oli havaittavissa individualismin, itsehallinnan ja 

mukautuvuuden diskursseja, joita käsittelen omana lukunaan. Havainnollistan analyysiani 

keskustelupätkillä, joista käy ilmi diskursseista käyty neuvottelu sekä yksittäisillä selonteoilla, jotka 

tuovat esille jotain mielestäni oleellista tutkimieni tyttöjen maailmoista. Seuraavissa alaluvuissa 

tutkimieni tyttöjen nimet on muutettu anonymiteetin turvaamiseksi. 

Tulkintani mukaan tyttöjen tärkeimmiksi subjektipositioiksi muotoutuivat keskusteluissa kauniin 

tytön, menestyvän tytön ja mukautuvan tytön subjektipositiot. Olen jäsentänyt tulosluvun perustuen 

näihin subjektipositioihin, sillä niihin kiteytyvät ne mahdollisuudet ja rajoitukset, joiden piirissä 

tytöt tämän aineiston valossa toimivat ja toteuttivat itseään. Heijastan tyttöjen käyttämiä 

ulkonäköön, menestykseen ja individualismiin liittyviä diskursseja postfeministiseen ja 

uusliberalistiseen kontekstiin. 

Kun kerron seuraavissa luvuissa tytöistä, tarkoitan yleisesti kaikkia tutkimiani kuudesluokkalaisia 

tyttöjä, tiedostaen kuitenkin yleistämisen vaikeuden. En esitä, että jokainen tutkimani tyttö 

allekirjoittaisi yhteenvedoksi kokoamiani havaintoja. Diskurssianalyysille ominaisesti en ollut 

kiinnostunut yksittäisten tyttöjen mielipiteistä, kokemuksista tai käsityksistä, vaan käsittelen 

tyttöjen puhumaa diskurssien ja näiden tarjoamien subjektipositioiden kautta. Kun puhun siis 

tytöistä, en puhu kenenkään yksittäisen tytön mielipiteestä vaan kollektiivisesti tuotetusta tiedosta, 

jossa esiintyi niin yhteisymmärrystä kuin keskenään ristiriitaisiakin selontekoja. 
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Laadullinen tutkimus vaatii aina tutkijalta tulkintaa ja pyrin käyttämään tätä valtaa eettisesti. Oma 

positioni on väistämättä vaikuttanut tulkintoihini tyttöjen puheista, eivätkä ne välttämättä kerro 

koko totuutta tyttöjen kokemuksesta. Pyrin kuitenkin välttämään yksinkertaistavan uhriuttavia ja 

juhlistavia tulkintoja tytöistä ja tuoda esille risteävät ja keskenään ristiriitaisetkin selonteot 

sellaisena kuin ne esiintyivät, ylitulkitsematta tai poistamatta mitään.  

 

 

4.1. Kauniit tytöt   

 

Jenni: Voit sä tavallaan vaikuttaa siihen miltä sä näytät vaikka kasvoistaki.. Mut et sä 

voi tavallaan muuttaa kuitenkaa et miltä sä näytät. Mut sä voit laittautua ja sit sä 

näytät.. Eriltä. 

 

Useissa kulttuureissa kautta maapallon kaunistautuminen nähdään olennaisena osana 

feminiinisyyden tekemistä (Lazar 2011). Etenkin myöhäismoderneissa kulttuureissa naisen keho ja 

ulkonäkö näyttäytyvät tämän tärkeimpänä arvon tuottajana sekä identiteetin perustana. Ulkonäköön 

suhtaudutaan postfeministisessä diskurssissa jatkuvasti kehittelyä, huolenpitoa ja kontrollia 

vaativana projektina – korostuneesti naisten ja tyttöjen kohdalla. (Gill 2007.) Yllä oleva Jennin 

puheenvuoro kuvaa osuvasti tutkimieni kuudesluokkalaisten tyttöjen suhtautumista ulkonäköön 

potentiaalisena kehityksen kohteena. Tietyissä rajoissa ulkonäkö näyttäytyi asiana, johon yksilö 

pystyi itse vaikuttamaan – ja siellä, missä vaikuttaminen oli mahdollista, se näyttäytyi myös 

suotavalta. Ulkonäkö herätti tutkimissani kuudesluokkalaisissa tytöissä monenlaisia, keskenään 

ristiriitaisiakin tunteita: nautintoa, toiveita, pelkoja sekä epävarmuutta. Toisaalta ulkonäkö ja 

kauneudenhoito nousivat tyttöjen keskusteluissa ja kirjoituksissa tärkeiksi itsevarmuutta, nautintoa 

ja sosiaalista turvaa tuoviksi resursseiksi. Samalla kuitenkin ulkonäkö aiheutti tytöissä myös 

epävarmuutta ja ristiriitaisia tunteita. Tytöt puhuivat vuolaasti ulkonäköpaineista ja monenlaisista 

normatiivisista rajoituksista koskien hyväksyttävää ulkonäköä.  

Se, mikä määrittyi tyttöjen puheessa ”hyvännäköisyydeksi” jäi vaille tarkkaa määritelmää. Vaikka 

tytöt puhuivat paljon kauneudesta ja hoikkuudesta tavoiteltavina hyveinä, hyvä hygienia ja siisti 
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olemus – kammatut hiukset, tuoksuttomuus, puhtaat ja ehjät vaatteet –  vaikuttivat olevan vähintään 

yhtä tärkeässä, ellei tärkeämmässäkin roolissa tyttöyden rakentamisessa kuin kehon ulkomuoto. 

Vaikka aineistoni puitteissa en voi sanoa mitään kovin varmaa tutkimieni tyttöjen 

sosioekonomisesta asemasta, herättivät tyttöjen puheet siistin ulkomuodon tärkeydestä 

mielenkiintoisia kysymyksiä luokan ja sukupuolen välisistä kytköksistä. Siisteyttä itsessään voidaan 

pitää tärkeänä keskiluokkaisuuden merkkinä (Walkerdine, Lucey & Melody 2001). 

Mielenkiintoiseksi kysymykseksi jää, rakensivatko tutkimani tytöt nimenomaan keskiluokkaista 

tyttöyttä, tehden samalla eroa johonkin muuhun. Tyttöjen kertomana siisteyden vaatimus oli 

kuitenkin kohdistettu erityisesti tyttöihin ja operoi siis vahvasti myös sukupuolen akselilla.  

Ulkonäöstä keskusteltaessa vapauden ja velvollisuuden diskurssit nivoutuivat yhteen 

erottamattomasti. Kun keskustelimme ulkonäköön liittyvistä kysymyksistä 6A-luokan tyttöjen 

kanssa ensimmäisen kerran kivat ja ikävät asiat -tehtävän lomassa, tytöt korostivat autonomiaa ja 

omaa valinnanvapautta ulkonäköönsä liittyen. Ensi kuulemalta vaikutti siltä, että kauniin tytön 

positioon piirtyi säröjä ennen kuin se oli edes syntynyt. Keskustelun jatkuessa kävi kuitenkin 

ilmeiseksi, että tytön vapaus valita oli kuitenkin ainakin osittain rajoitettua. 

 

Sara: No ei tytön tarvii näyttää kauniilta jossei halua. 

Linnea: Ei niin. 

Laura: Ei tartte näyttää kauniilta? 

Aino: Saa olla oma itsensä. 

Sara: Niin just, pittää [olla] oma ittesä. 

Aino: Nii ei saa esittää mittää mitä ei oo. 

 

Kun kysyin tytöiltä, pitääkö tytön näyttää tietynlaiselta, Sara vastasi ensin negaation kautta. Hän 

kielsi diskurssin, jonka ilmeisesti oletti hallitsevaksi, mutta jota ei oltu keskustelussa vielä sanottu 

ääneen – että tytön pitäisi näyttää kauniilta. Sara sanoi, ettei tytön tarvitse näyttää kauniilta jos ei 

halua – korostaen samalla tytön autonomiaa ja vapautta päättää omasta ulkonäöstään. Myös Aino 

toi ensin esille tyttöjen valinnan vapauden: tyttö saa olla oma itsensä. Tähän asti keskustelua 

hallitsevat vapauden ja mahdollisuuksien diskurssit.  
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Pian keskustelu kuitenkin saa uuden, normatiivisen sävyn. Sara käänsi seuraavassa 

puheenvuorossaan vapaaehtoisuuden vaatimukseksi: tytön pitää olla oma itsensä. Lause sisältää 

normatiivisen vaatimuksen: tytön täytyy olla erottuva ja persoonallinen ulkonäöltään – pelkkä 

massan mukana kulkeminen ei ollut suotavaa. Aino täydensi vielä normia: tyttö ei saa esittää 

mitään mitä ei ole. Ainon mukaan tytön ulkonäön tulee siis vastata tämän yksilöllistä 

persoonallisuutta. Koko keskustelua näyttäisi ohjaavan postfeministiselle 

muodonmuutosdiskurssille ominainen olettamus ulkonäöstä yksilön persoonan ja kyvykkyyden 

suorana heijastumana (Tincknell 2011; Ringrose & Walkerdine 2008). 

 

Laura: Eli samalla sää saat näyttää miltä sä haluat mut sit et kumminkaa ihan miltä 

tahansa. 

Henna: Mieluummin kaunis ku ruma. 

Sofia ja Aada: Niin. 

* supinaa ja kikatusta * 

Henna: Mieluummin kaunis ku ruma! 

 

Kun kysyin tytöiltä uudelleen, saako tyttö näyttää ihan miltä tahansa, vastaus oli jyrkän kielteinen. 

Kun kysyin asiasta tarkemmin, tytöt toivat esille kaikkien aiemmin mainittujen sääntöjen ja 

vapauksien alla olevan perustavanlaatuisen vaatimuksen. Vaikka tytöt saivat ja heidän täytyi 

näyttää persoonalliselta, kuitenkin keskustelu sulkeutui lopulta siihen, että tytön tulee olla 

mieluummin kaunis kuin ruma. Tytöt eivät vapaudu kauniin tytön konstruktiosta täysin, vaikka 

konstruktiota onkin keskustelun aikana saatu paikoin murrettua.  

Yllä olevat keskustelut tytön ulkonäöstä tuovat esille tyttöjen ulkonäköön liittyvät ristiriitaiset 

subjektipositiot. Toisaalta vaikuttaisi siltä, että tyttöjen ulkonäköä koskevat normit olisivat antaneet 

tilaa moninaisuudelle: tyttöjen sanoman mukaan tytön ei tarvitse välttämättä olla kaunis. Itse asiassa 

pelkkä kauneus ei riitä yksinään takaamaan hyväksyttävää feminiinisyyttä: tytön täytyy myös olla 

oma itsensä eli tuoda yksilöllistä persoonaansa esille ulkoisella habituksellaan.  Toisessa 

keskustelussa tytöt taas puhuivat siitä, kuinka on aina parempi sulautua massaan kuin erottua 
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joukosta. Tytön siis tulee olla persoonallinen, muttei erottua liikaa joukosta. Tytön ei tarvitse olla 

kaunis, mutta kuitenkin mieluummin kaunis ku ruma. 

Renold (2008) puhuu tässä yhteydessä myöhäismodernin ajan skitsoidisista feminiinisyyksistä 

(schizoid femininities): tyttöjä vedetään jatkuvasti kahteen vastakkaiseen suuntaan ja tasapainotilan 

löytäminen näyttäisi olevan tuhoon tuomittua. Toisaalta tytöiltä vaaditaan viattomuutta ja 

puhtoisuutta, mutta kuitenkin esimerkiksi vaateteollisuus ja tyttöjen kuluttama media markkinoi 

tytöille seksikkyyttä ja naisten muotia seuraavaa tyyliä. Toisaalta tytön tulee olla kaunis ja toisaalta 

erottua joukosta. Tytöille maailma esitetään olevan täynnä valinnan mahdollisuuksia, mutta 

todellisuudessa valinnan vapaus on rajattua. Loppujen lopuksi tytöiltä vaaditaan Renoldin mukaan 

aina heteronormatiivista feminiinisyyttä, jotta heidät tunnistettaisiin tytöiksi. (Renold 2008.) 

Kun työpajojen ensimmäisellä kokoontumiskerralla pyysin tyttöjä kirjaamaan ylös mukavia asioita 

tyttöydestä kivat ja ikävät asiat -tehtävässä, molempien luokkien tytöt keskittyivät keskusteluissaan 

ja kirjoituksissaan huomattavan paljon ulkonäköön. Tehtävän aikana heränneet keskustelut 

koostuivat pitkälti erilaisten kaunistautumiseen liittyvien tuotteiden ja rituaalien listaamisesta. 

Ulkonäöstä huolehtiminen, vaatteet, asusteet ja meikkaaminen näyttäytyivät tyttöjen puheissa 

tytöille suotavina nautintoa tuottavina asioina. Hyväksyttävä ulkonäkö tuotti nautinnon lisäksi 

käytännön hyötyä tytöille sosiaalisesti ja henkisesti. Kun kysyin tytöiltä, mikä vaatteissa ja 

muodissa on kivaa, Emma vastasi: ”Sitte saa niin paljon kehuja”. Hyväksyttävän ulkonäön 

saavuttaminen palkittiin tyttöjen mukaan positiivisella palautteella, mitä ainakin osa tytöistä tuntui 

tarvitsevan itsevarmuutensa tueksi.  

Ulkonäköä koskevien keskustelujen runsaus ja intensiteetti kertoi omaa tarinaansa 

hyvännäköistämisen (Sunnari, Huuki & Tallavaara 2005) tärkeydestä tutkimieni tyttöjen 

keskuudessa. Tyttöjen puheet ja kirjoitukset hyvännäköistämiseen liittyvistä moninaisista 

rituaaleista, tuotteista ja oikeanlaisista tuotemerkeistä voidaan ymmärtää Sunnaria, Huukia ja 

Tallavaaraa (2005) lainaten kehollisen tuotteistamisen kautta. Samansuuntaisesti kuin Sunnarin, 

Huukin ja Tallavaaran (2005) tutkimat pohjoissuomalaiset tytöt, myös tutkimukseni 

kuudesluokkalaiset tytöt puhuivat hyvännäköisyydestä oleellisena tyttöyden resurssina esillä 

olemisen kulttuurissa. Hyvännäköisyyden saavuttaminen vaati ”oikeiden” tuotteiden kuluttamista ja 

oikeansuuntaiseen tuotteistamiseen tytöt kertoivat hakevansa ideoita kansainvälisistä vlogeista eli 

videoblogeista.  

Yhdeksi osaksi tyttöjen kauneudenhoitoa ja hyvännäköistämisen prosessia nimettiin meikkaaminen. 

Kun kysyin 6B-luokan tytöiltä, mikä meikkaamisessa oli heistä erityisen mukavaa, he sanoivat 
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ääneen ehkä itsestään selvänäkin pidetyn olettamuksen siitä, kuinka meikkaaminen tekee nuoresta 

naisesta nätimmän. Nätti olemus vaikuttaa tässä arvolta, joka itsessään on jo tavoittelemisen 

arvoinen. Emma epäröi, tekisikö meikkaamista muiden ihmisten vai itsensä miellyttämiseksi ja 

Noora täydensi hänen vastaustaan tuomalla esille meikkaamisen itsevarmuutta kohottavan 

vaikutuksen. 

 

Laura: No mikä siinä [meikkaamisessa] ois kivaa? 

Emma: No ko sitte näyttää.. En tiiä näyttääkö sitte muitten mielestä nätiltä mutta 

ainaki itte tuntee sen että on vähän nätimpi.. 

Noora: Sillee itsevarmemmaksi. Saa itsevarmuutta. 

 

Emman ja Nooran puheessa itsevarmuus näyttäytyy ulkopuolisista riippumattomalta mielentilalta, 

joka voidaan saavuttaa kaunistautumalla – tässä tapauksessa meikkaamalla. Itsensä miellyttäminen 

ja itseään varten kaunistautuminen johtavat tällä logiikalla suoraan parempaan itsevarmuuteen 

riippumatta siitä, mitä muut sanovat tai ajattelevat. Yksi tapa tulkita tyttöjen puhetta on nähdä 

kauneudenhoitoon liittyvät rituaalit tyttöjen itsensä valitsemina, voimaa ja itsevarmuutta antavina 

käytänteinä. Voidaan myös kysyä, kuinka vapaasti valittua kaunistautuminen näille ja muillekin 

tytöille todellisuudessa on. Harrisin (2004, 34-35) mukaan kapitalistisissa, myöhäismoderneissa 

yhteiskunnissa elävät tytöt kasvavat ympäristössä, jossa heidän käytöksensä patologisoidaan 

terapeuttisilla itsevarmuuden ja itsetuntemuksen käsitteillä. Yksilöpsykologisessa diskurssissa 

tytöille sysätään vastuu omasta itsevarmuudesta – ikään kuin ympäröivä kulttuuri ja sosiaalinen 

ympäristö eivät voisi vaikuttaa niihin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin, joiden sisällä tämä 

itseluottamus voi kehittyä.   

Tyttöjen valinnanvapaudelle asettuikin myöhemmin tyttöjen keskusteluissa monenlaisia esteitä. 

Samaan aikaan kun tytöt puhuivat kaunistautumisen tuomasta nautinnosta ja itsevarmuudesta, he 

kertoivat yhtä vuolaasti kokemistaan ulkonäköpaineista, joiden alkuperää pohdittiin läpi työpajojen 

ilman lopputulemaa. Ulkonäöstä keskusteltaessa tyttöjen puheissa vilahteli tuon tuostakin 

toteamuksia kuten mä moitin koko ajan itteäni tai itelle ei kelpaa ikinä. Kun yritin selvittää, mistä 

moinen tyytymättömyys kumpuaa, maalautui eteeni ristiriitainen kuva, jossa tytöt kokivat sekä 

sisäistä että ulkoista vetoa kohti häilyväistä ”hyvännäköisyyttä”. Toisaalta tytöt kertoivat 
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laittautuvansa itseä varten, toisaalta kaikkia varten. Tytöt pohtivat useaan otteeseen itselle 

asetettujen odotusten ja muiden ihmisten oletettujen odotusten välistä ristiriitaa.  

 

Laura: Eikö seki ois kiva et kelpais ihmisille sellasena ku on? 

Aino: Joo mutta itelle ei kelpaa ikinä. 

Laura: Mut mistä se tulee ettei kelpaa itelle? 

Aino: Omasta päästä. Kai. 

Sofia: Varmaan koska kaikki.. 

Aino: Koska muitaki ihmisiä on olemassa. 

 

Postfeministinen diskurssi vain itseään varten laittautumisesta ja omaehtoisesta itsensä 

kehittämisestä (Gill 2007) kuului Ainon ensimmäisessä vastauksessa, jossa hän kertoi omasta 

ikuisesta tyytymättömyydestään. Tyytymättömyys näyttäytyi ensin täysin itse aiheutettuna ja 

hallittavana ilmiönä, omasta päästä lähtevänä asiana. Kuitenkin pian Aino toi esille päinvastaisen 

ajatuksen: itse asiassa tyytymättömyys lähtee ulkonäköpaineista, jotka ovat muiden ihmisten 

asettamia. Ainon päätelmään sisältyy ajatus siitä, että koska muitakin ihmisiä on olemassa, nämä 

muut ihmiset myös arvioivat ympärillään olevia ihmisiä jatkuvasti ja odottavat tiettyä ulkonäköä. 

Vaikuttaisi siltä, että Aino on sisäistänyt postfeministiselle kulttuurille ominaisen arvioivan katseen, 

joka luo illuusiota jatkuvan tarkkailun alla olemisesta (Gill 2007).  

Se, keitä nämä muut ihmiset ovat, jää avoimeksi. Ainakaan poikia varten tytöt eivät missään 

vaiheessa kertoneet kaunistautuvansa. McRobbien mukaan olettamus miehisestä arvioivasta 

katseesta onkin postfeministisessä kontekstissa vanhentunut. Nyt kun naisten ja tyttöjen oletetaan 

olevan vapaita miehisestä arvioivasta katseesta ja patriarkaatin kahleista, tilalle ovat syntyneet 

uudenlaiset, omaehtoiset feminiinisyyden kulttuuriset normit. (McRobbie 2009, 63.) Arvioiva katse 

ei ole enää miehinen, vaan narsistinen (Gill 2007). Katseen siirto ulkopuolelta sisälle luo hallinnan 

tunnetta: minä itse päätän, miltä näytän, enkä ole tyytyväinen (McRobbie 2009).  

Kuitenkin tyttöjen puheesta kävi ilmi myös se, että tytöillä oli vahva sosiaalinen paine näyttää 

hyvältä. Ulkoa tuleva paine tietynlaiseen ulkonäköön konkretisoitui, kun tytöt puhuivat siitä, mitä 
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”rumasta” ulkonäöstä voi seurata. Tytöt toivat esille ulkonäön perusteella tapahtuvan kiusaamisen 

jatkuvan uhan. Ulkonäkö aiheutti epävarmuutta ja pelkoa kiusan ja pilkan kohteeksi joutumisesta. 

”Hyvännäköisyys” näyttäytyi tässä yhteydessä suojaavana tekijänä poikien pilkkaa ja huutelua 

vastaan. Tyttöjen kertoman mukaan kauniita, urheilullisia ja ”oikein” pukeutuvia tyttöjä pojat eivät 

kiusaa tai hauku läskiksi.  

 

Laura: No mikä on kauheinta mitä vois tapahtua jos sä tulisit ihan törkeen näkösenä 

kouluun? 

Sara: No, öö, sitte sua haukutaan. 

Sofia: Nii sua haukutaan. 

Sara: Nii sua haukutaa tosi rumaksi ja että.. 

Sofia: Että ”sulla on ihan hirveen rumat vaatteet ja et sä oot ostanu ton varmaan 

jostaki roskiksesta!” 

Henna: Ja kaikki tuijottaa ja osottelee sua.  

Sofia: Nii, kaikki tuijottaa. 

 

Tytöt maalasivat kiihkeästi uhkakuvaa, jossa ”väärän” näköisenä heitä haukutaan tosi rumaksi; 

heidän vaatteitaan epäillään ostettaneen jostakin roskiksesta; heitä tuijotetaan ja osoitellaan. 

Arvailun varaan jää tämän uhkakuvan realistisuus näiden tyttöjen eletyssä elämässä. Huolimatta 

siitä, onko pelko realistinen, tytöille se voi kuitenkin olla todellinen ja voi osaltaan kannustaa heitä 

kaunistautumaan päivittäin. Vääränlaisen ulkonäön mukanaan tuomat uhkakuvat asettavat tyttöjen 

valinnanvapaudelle ja itsensä toteuttamiselle esteitä, joita postfeministinen vapautta korostava eetos 

ei ota huomioon. Etenkin kauneusalan yritykset hyödyntävät postfeminististä diskurssia 

mainonnassaan esittäessään naisille markkinoidut kivuliaat ja terveydelle haitallisetkin toimenpiteet 

hemmotteluna (Lazar 2011). Yksipuolinen kaunistautumisen verhoaminen itsensä hemmotteluksi ja 

itsevarmuuden lähteeksi peittää alleen tyttöjen ja naisten kokemat ulkonäköpaineet ja vääränlaisesta 

ulkonäöstä johtuvan kiusaamisen uhan.  
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Tyttöjen ristiriitainen suhtautuminen ulkonäköön tuli esiin myös oikeanlaista ulkonäköä ja 

kaunistautumista koskevan normiston runsaudessa ja ristiriitaisuudessa.  Esimerkiksi tyttöjen 

keskustelut koskien meikkaamista paljastivat ne monenlaiset jännitteet ja monisyiset normistot, 

joiden ristipaineessa tytöt navigoivat. 6B-luokan tyttöjen keskusteluissa meikkaamisen aloittaminen 

näyttäytyi vapautena, jonka toteuttamiseen liittyi kuitenkin monenlaisia sääntöjä liittyen sopivaan 

ikään sekä meikin laatuun ja määrään.  

Yläasteelle siirtyminen merkitsi tytöille selkeää rajapyykkiä meikkaamisen aloittamisessa. 

Siirtymävaihe alakoulusta yläkouluun näyttäytyi jännittävänä juuri siksi, että siinä nuoren naiseuden 

esittämisen ja sopivuuden rajat määrittyivät uudelleen. Tytöt odottivat pääsevänsä yläasteelle, 

jolloin meikkaaminen nähtiin ikäsopivana. Meikkaamisessa liiallisuuden ja sopivuuden välillä kulki 

tyttöjen kertomana hienon hieno raja. Meikkiä ei kuulemma – varsinkaan alakoululaisella tytöllä – 

saanut olla liiaksi: se näyttää vähän liian överiltä, eikä enää kivalta. Kuudesluokkalaiset saivat 

kuulemma laittaa jo vähän ripsaria ja yläasteella ripsarin lisäksi saisi jo laittaa myös vähän 

huulikiiltoa ja jotakin ihan pientä. Normatiivisuudesta huolimatta meikkaaminen esiintyi 6B-luokan 

keskusteluissa pääasiallisesti nautintoa tuovana vapautena. 6A-luokan tytöt sen sijaan eivät juuri 

puhuneet meikkaamisen tuomasta nautinnosta. Meikkaamista koskeva puhe oli heidän kesken lähes 

yksinomaan normien sanelemaa.  

 

Henna: Ja joskus pitää laittaa meikkiä. 

Sofia: Nii. 

Sara: Ei aina mutta joskus.  

Laura: Okei.. Minkälaisiin tilanteisiin pittää laittaa meikkiä? 

Sara: No jossaki juhlissa ja koulukuvauksissa.  

Sofia ja Aada: Kouluun.  

Laura: Kouluun? Aina? 

Sofia: No ei ihan aina mutta..  

Henna: Mutta juhliin ainaki.  

Sara: Ja koulukuvauksiin pittää laittaa jotaki meikkiä. 
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6A-luokan tytöt kertoivat, että kuudesluokkalaisten tyttöjen pitää meikata minimissään juhliin ja 

koulukuvauksiin. Sofia ja Aada lisäävät tähän vielä kouluun meikkaamisen, missä meikkaaminen 

näyttäytyy näille tytöille tavanomaisena aamurutiinina. Sofia korjaa yllättyneen reaktioni jälkeen, 

ettei meikkaamista vaadita ihan aina mutta poikkeustilanteet jäävät avaamatta. Näytti siltä, että 6A-

luokan tytöille meikkaaminen merkitsi ennemmin tilannekohtaista velvollisuutta kuin vapautta: 

joskus kuudesluokkalaisenkin tytön pitää laittaa meikkiä. 

Ulkonäköä koskeva keskustelu käynnistyi 6A-luokan tyttöjen työpajassa mielenkiintoisesti säröllä, 

joka lyödään kauniin tytön konstruktioon ennen kuin olimme vielä edes keskustelleet kyseisen 

position olemassaolosta. Vaikka heteronormatiivinen kauneuden vaatimus säilyi tyttöjen puheissa ja 

kirjoituksissa läpi työpajojen, se asetettiin välillä kyseenalaiseksi. Molempien luokkien tyttöjen 

keskusteluissa tuli esiin esimerkiksi pukeutumissääntöjen avautumista nimenomaan tyttöjen 

kohdalla: tyttöjen ei tarvinnut välttämättä pukeutua heteronormin mukaan tyttömäisesti ja joillekin 

tytöille sopi poikien tyyliset vaatteet. Vaikkakin vaatekappaleiden sukupuolittunut jakautuminen 

tyttöjen ja poikien vaatteisiin säilyi, liikkumista rajojen yli kuitenkin sallittiin tyttöjen kohdalla 

kohtuuden rajoissa.  

 

Sara: Joillekki soppii sellanen et ne käyttää vähän sellasia.. Poikien tyylisiä vaatteita. 

Ja joillekki soppii sellaset pinkit hienot pitsipaidat. 

Sofia: Mut sit jotku saattaa kattoa et jos joku laittaa semmoset hirveät poikien 

vaatteet niin sitte niin ne voi alkaa kattomaan et miks tolla on tollaset vaatteet. 

 

Neuvottelu kauniin tytön rajoista ja rajojen ylittämisestä liikkui edes takaisin tyttöjen 

keskusteluissa. Myös tyttöjen pukeutumista koskevassa keskustelussa valinnan mahdollisuuksia 

ensin avattiin, mutta heti perään niitä rajoitettiin. Vaikka heteronormatiivisen kauniin tytön positio 

ei näyttäytynyt kaikissa tilanteissa pakolliselta ja paikoitellen sitä myös murrettiin, sen ulkopuolelle 

siirtyminen näytti sisältävän riskin liiallisesta erottumisesta ja negatiivisesta huomiosta. 
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4.2. Menestyvät tytöt  

Tyttöjen keskinäiset keskustelut ja kirjoitukset toivat esille, kuinka kauniin tytön subjektiposition 

lisäksi tyttöjen odotettiin hallitsevan myös menestyvän tytön positiot.  Tutkimani tytöt antoivat 

ymmärtää, että suurin osa heistä suoriutui koulusta pääasiallisesti kiitettävin tai vähintäänkin hyvin 

arvosanoin – heitä siis voisi kutsua menestyjiksi koulun kentillä. Etenkin 6B-luokan tytöt puhuivat 

runsaasti koulunumeroista ja koulusta yleensä. Tulkitsin tyttöjen pitävän koulutusta tärkeänä sekä 

tämänhetkisen statuksen että tulevaisuuden suunnitelmiensa kannalta. Koulu ei kuitenkaan 

merkinnyt yksiselitteisesti positiivisia asioita tytöille, kuten usein oletetaan. Samalla kun tytöt 

pitivät koulutustaan tärkeänä ja uratavoitteet korkealla, he puhuivat myös paineista suoriutua 

jatkuvasti kiitettävästi sekä monenlaisista negatiivisista tunteista kouluun liittyen. Hyvistä 

koearvosanoistaan ja koulutodistuksistaan huolimatta tytöt eivät juuri antaneet itselleen kiitosta 

menestyksestään.  

Havaintoni tutkimistani kuudesluokkalaisista tytöistä ovat linjassa suomalaisen 

koulutustutkimuksen kanssa, jossa on todettu, että suomalaiset tytöt pyrkivät hyvään 

koulumenestykseen, pitävät kouluttautumista tärkeänä, haluavat menestyä, mutta pelkäävät 

epäonnistumista. Hyvää koulumenestystä edellytetään kaikilta tytöiltä, ja he edellyttävät sitä myös 

itseltään. (Lahelma 2009; Gordon, Holland, Lahelma & Thomason 2008.) Lahelma on esittänyt, että 

suomalaisessa koulutusta koskevassa julkisessa keskustelussa tytöiltä itsestään selvänä odotettua 

hyvää koulumenestystä ei arvosteta, vaan se leimautuu poikien kustannuksella tapahtuneena, 

negatiivisena ilmiönä (Lahelma 2009).  

Suomalainen yhteiskunnallinen puhe ”kympin tytöistä” on usein negatiivisesti sävyttynyttä: kympin 

tyttöjen nähdään olevan täydellisyydenhakuisia suorittajia sen sijaan että heidät nähtäisiin vaikkapa 

huippulahjakkaina, hyvät opiskelutaidot hallitsevina, sinnikkäinä tai erityisen motivoituneina 

oppilaina. Tutkittaessa suomalaisten opettajien ja vanhempien asenteita lasten koulumenestystä 

kohtaan on todettu, että tyttöjen koulumenestyksestä puhuttaessa hyvä koulumenestys selitetään 

useammin kiltteyden ja ahkeruuden kaltaisilla opituilla toimintatavoilla sen sijaan, että puhuttaisiin 

lahjakkuudesta. Poikien kohdalla taas koulumenestystä useammin selitetään lahjakkuudella. (Tarmo 

1992; Räty 2005.) Käyhkö arvelee tyttöjä aliarvioivan puheen voivan vaikuttaa osaltaan siihen, 

miten tytöt näkevät itsensä: tytöt oppivat vähättelemään itse itseään ja tuntemaan itsensä 

riittämättömäksi (Käyhkö, 2011).  
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Laura: Miksi on kiva saaha hyviä numeroita? 

Eerika: Noko kaikki sitte kehuu. 

 

Tutkimilleni tytöille koulu näytti merkitsevän paljon ja osalle kiitettävä koulumenestys näyttäytyi 

itsessään tärkeänä arvona. Koulumenestys toi monenlaisia hyötyjä tytöille tässä ja nyt. Hyvästä 

koulumenestyksestä tytöt saivat kaipaamiaan kehuja vanhemmilta, opettajilta ja muilta tytöiltä. 

Suurin osa tytöistä 6B-luokalta kirjasi kehujen saamisen mukavaksi asiaksi tyttöydessä 

ensimmäisen kokoontumiskerran kivat ja ikävät asiat -tehtävässä. Tytöt myös puhuivat kehujen 

tärkeydestä useassa kohtaa keskusteluja ja näyttikin siltä, että osa tytöistä tarvitsi runsaasti 

positiivista vahvistusta itsevarmuutensa tueksi. Hyvä koulumenestys oli alue, mistä tytöt yleensä 

saivat kehuja, joten tämä saattoi osaltaan motivoida tyttöjä opiskelussa.  

Toisaalta hyvä koulumenestys näyttäytyi tytöille tärkeänä feminiinisyyden tekemisen resurssina. 

Suositun tytön resursseihin kuului tyttöjen kertoman mukaan kiinteästi koulumenestys monien 

muiden seikkojen, kuten kauniin ulkonäön lisäksi. Harrisin (2004) mukaan nuoren naisen 

ihanteeseen kuuluukin nykyään heteronormatiivisen kauneuden rinnalla hyvä koulumenestys, 

tavoitteellisuus ja ahkerointi. Lisäksi keskusteluissa nousi esille koulumenestyksen 

sukupuolierityiset odotukset: tyttöjen mukaan tyttöjen odotetaan suoriutuvan koulusta poikia 

paremmin, ja poikaa huonompi arvosana olisi tytöille nöyryyttävää. Myös tyttöjen keskinäinen 

kilpailu tulee esille seuraavassa keskustelupätkässä.  

 

Noora: (---) ärsyttää vaan tosi paljon ku saa vaikka huonomman ku joku toinen. 

Eerika: Ja jos vaikka joku poika saa paremman ku tyttö niin yleensä se tyttö ei uskalla 

sanoa sitä. 

 

Tyttöjen keskusteluista ja kirjoituksista päättelin, että suurin osa tutkimistani tytöistä oli tottuneita 

saamaan yleensä vähintään hyviä arvosanoja ja odottivat tätä tasoa itseltään. Tytöt eivät kuitenkaan 

antaneet itselleen juurikaan tunnustusta koulumenestyksestään ja vielä vähemmän lahjakkuudesta. 

Kun pyysin tyttöjä listaamaan asioita, joissa he kokivat olevansa hyviä, vain yksi tytöistä kirjoitti 

olevansa ”välillä hyvä koulussa” ja toinen kirjoitti olevansa ”hyvä englannissa”. Tytöt kertoivat 

kyllä olevansa ylpeitä hyvistä koulunumeroistaan, mutta juuri kukaan ei maininnut lahjakkuutta tai 
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muuta kyvykkyyttä menestykseen johtavina seikkoina. Vaikutti siltä, että tytöt eivät pitäneet itseään 

erityisen lahjakkaina: hyvät numerot tulivat ahkeruuden tai sattuman ansiosta. Samaan aikaan samat 

tytöt kirjoittivat myös olevansa epävarmoja itsestään nimenomaan koulun saralla.  

Myös Walkerdine ja kumppanit (Walkerdine ym. 2001) ovat keskiluokkaisia, menestyviä tyttöjä 

tutkiessaan kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka nämä erinomaisesta suoriutumisesta huolimatta 

eivät osaa antaa arvoa itselleen tai menestykselleen. Walkerdinen ja kollegoiden mukaan 

erinomainen koulumenestys on yksinkertaisesti taso, mitä näiltä tytöiltä odotetaan. Tästä seuraten 

keskiluokkaisten tyttöjen on vaikeampaa olla ylpeitä kiitettävistä arvosanoistaan. Näille tytöille 

epäonnistuminen ei yksinkertaisesti ollut vaihtoehto. Walkerdine ja kumppanit ehdottavatkin, että 

epäonnistumisen pelko voi olla yksi motivoiva tekijä ”kympin tyttöjen” koulumenestykseen. 

(Walkerdine ym. 2001, 179-185.) 

Walkerdinen ja kollegoiden mukaan tyttötutkimuksen tulisikin problematisoida tyttöjen 

koulumenestystä yksipuolisesti juhliva diskurssi, sillä se ei ota huomioon niitä defensiivisiä syitä, 

jotka pakottavat tytöt loistamaan koulussa (Walkerdine, Lucey & Melody 2001). Tyttöjen 

orientoitumisessa kohti koulussa menestymisestä ei välttämättä ole aina kyse puhtaasti itse valitusta 

orientaatiosta, vaan myös pakosta ja välttämättömyydestä: korkea koulutus ei takaa naisille samalla 

tavalla kuin miehille takuuta korkeasta asemasta ja hyvästä palkasta työelämässä (Lahelma 2009; 

Walkerdine, Lucey & Melody 2001). Vaikka sekä Suomessa että useissa länsimaissa tytöt 

tunnetusti päihittävät nykyään pojat koulumenestyksessä4  (Käyhkö 2011; Aapola ym. 2005), 

nuorten naisten uurastus koulutuksen saralla ei vieläkään takaa naisille korkeaa asemaa ja hyvää 

palkkaa samalla tavalla kuin miehille.  

Naiset tekevät yhä huomattavasti miehiä enemmän osa-aikaista ja määräaikaista työtä 

(Tilastokeskus 2016, 47); saavat matalampaa palkkaa sekä yksityisellä, kunnallisella että 

valtiollisella sektorilla (Tilastokeskus 2016, 63); tekevät matalamman statuksen työtä 

(Tilastokeskus 2015) ja ovat edelleen huomattavana vähemmistönä yritysten hallituksissa ja 

johtoryhmissä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2015). Miehet myös työllistyvät keskimäärin 

matalammalla koulutuksella kuin naiset (Tilastokeskus 2016, 45). Walkerdinen ja kollegoiden 

(Walkerdine, Lucey & Melody 2001) ajatuksia lainaten voidaankin pohtia, kuinka suuressa osassa 

                                                
4Dikotominen tytöt vastaan pojat -vertailu voidaan nähdä lähtökohtaisesti vajavaisena, sillä se ei ota huomioon 

esimerkiksi yhteiskuntaluokan ja koulumenestyksen välistä yhteyttä eikä ota huomioon sukupuolten sisäisiä eroja 

(Käyhkö 2011; Walkerdine, Lucey & Melody 2001, 16, 167).  
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keskiluokkaisten tyttöjen opiskelumotivaatiota ovat välttämättömyys sekä työelämän riskeiltä 

suojautuminen.  

Kuten Walkerdinen ja kollegoiden tutkimat keskiluokkaiset tytöt, myös tutkimani 

kuudesluokkalaiset tytöt kertoivat, kuinka tytöt aina aliarvioivat itseään. Tyttöjen jatkuva itsensä 

aliarvioiminen ei kuitenkaan saanut juuri sympatioita tyttöjen puheessa – päinvastoin se tulkittiin 

itsesääliksi ja huomionhakuisuudeksi. Tytöt puhuivat aliarvioinnista ilmeisen kärjistäen: Emman 

mukaan myös täydellisyyttä hipova kouluarvosana 10- voi tyttöjen aliarvioivassa ja huomiota 

hakevassa puheessa muuttua sairaan huonoksi numeroksi.  Eerikan mukaan kaikki tytöt odottavat 

kokeelta ensin seiskaa – mikä näytti hänelle osoittavan kaikkea muuta kuin ”tyydyttävää” 

suoriutumista – ja saavat lopulta kuitenkin aina kympin. Tyttöjen aliarvioiva puhe ja sen taustalla 

oleva mahdollinen huono itseluottamus ei tullut problematisoiduksi keskustelussa lainkaan.  

 

Emma: Ja sitte kaikki aina aliarvioi niitten numeron niin kauan että sitte joku 

kummiski kehhuu että ”No ohan sulla hyvä numero!” ja sit ”Eikä oo!” 

Noora: Semmonen.. Itsesääli onko se.. Emmäätiiä. Tai emmätiiä onko se joku tapa 

hakea huomiota tai jotain.. 

Emma: Nii. ”Mää sain ihan sairaan huonon numeron!” vaikka tuli kymppi miikka! 

Eerika: Ja sitte kaikki on aina ennen koetta että mää saan kumminki seiskan vaikka 

saa jonku kympin. 

 

Mielenkiintoista on se, kuinka tytöt tässä keskustelussa kehystivät tytöille ominaisen kehujen 

kerjäämisen paheksuttavana käytöksenä, mutta toisaalta eri yhteyksissä toivat esille kehujen 

tärkeyden itsevarmuutensa tukena. Tytöt puhuivat yllä olevassa keskustelupätkässä tyttöjen 

huomionhakuisuudesta paheksuen, ikään kuin kritiikki ei koskisi puhujia itseään. Kuitenkin eri 

kohdissa keskusteluja tuli esille, kuinka samat itsesäälistä ja huomion hakemisesta puhuvat tytöt 

toivoivat itsekin saavansa positiivista vahvistusta koulumenestyksestään.  

Tulkitsin tyttöjen ristiriitaiset selonteot koulua koskien niin, että tytöt olivat toisaalta ylpeitä hyvistä 

koenumeroistaan, mutta pelkäsivät epäonnistumista ja olivat itseensä pettyneitä elleivät 

suoriutuneet mielestään riittävän hyvin – mikä tarkoitti yleensä vähintään yhtä hyvää mutta 

mieluummin parempaa arvosanaa kuin pojilla ja muilla tytöillä. 
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Vaikka koulumenestys vaikutti olevan monille tytöille selkeä itseisarvo sen tuomien kehujen ja 

arvostuksen vuoksi, hyvät arvosanat toimivat myös välinearvona: keinona päästä kohti suurempia 

tavoitteita, kuten tiettyä ammattia. Haaveista kirjoitettaessa ja niistä keskusteltaessa kävi ilmi, että 

tytöt pitivät työllistymistä tärkeänä osana tulevaisuuden suunnitelmiaan. Erityisesti 6B-luokan tytöt 

mainitsivat haaveekseen jonkun tietyn ammatin – kuten lentäjän, lastenlääkärin tai toimitusjohtajan 

ammatit – tai yleisluontoisesti hyvän työn. Tyttöjen haaveiden voidaan nähdä resonoivan 

laajempien yhteiskunnallisten muutosten kanssa: feministien tekemän tasa-arvotyön seurauksena 

2000-luvulla syntyneet tytöt haaveilevat ammateista, jotka vielä vuosisata sitten olisivat olleet 

naisille lähes mahdottomia ajatella. Aapolan ja kumppaneiden (2005) mukaan tyttöjen 

tulevaisuudensuunnitelmat ovatkin muuttuneet viimeisen sadan vuoden aikana huomattavasti. 2000-

luvun nuorille naisille palkkatyö ja itsensä elättäminen ovat tärkeässä osassa 

tulevaisuudensuunnitelmia (Gordon ym. 2008; Aapola ym. 2005). 

Mielenkiintoisesti kukaan tytöistä ei maininnut esimerkiksi äitiyttä haaveenaan, mutta toisaalta yli 

puolet 6B-luokan tytöistä haaveili urahaaveiden rinnalla olevansa myös kauniimpia. McRobbien 

mukaan suoranainen kodin piiriin jättäytyminen ei olekaan nuorille naisille enää tavoiteltavaa. 

Kauneuden ja hoivaamisen sekä työmenestyksen taidokas yhdistäminen niin, ettei kumpikaan kärsi 

toisesta, on postfeministinen vaatimus ideaalin naiseuden tekemisessä (McRobbie 2009; 

Walkerdine & Ringrose 2006). Postfeministinen ihanne saavutetaankin huolellisesti suunnitellulla 

ja jatkuvasti hallitulla sekoituksella itseellisyyttä ja kunnianhimoa sekä feminiinistä lumoa. 

(McRobbie 2009.) 

Sen lisäksi, että tytöiltä odotetaan itsestään selvänä hyvää koulumenestystä problematisoimatta 

tämän odotuksen tytöille asettamia paineita (Walkerdine ym. 2001), julkisessa keskustelussa ja 

tutkimuksissakin esitetyt syyt tyttöjen menestymiseen ovat yhtä lailla yksinkertaistavia. Usein 

tyttöjen koulumenestyksestä puhuttaessa tytöt esitetään luonnostaan sopivimpina peruskoulun 

rakenteisiin ja siksi pärjäävän poikia paremmin – ikään kuin kaikki tytöt nauttisivat koulun penkillä 

hiljaa istumisesta (Käyhkö 2011; Lahelma 2009). Gordonin ja kumppaneiden (2008) mukaan tytöt 

kohtaavat koulun piirissä monenlaisia esteitä ja tekevät paljon töitä päästäkseen haluamaansa 

jatkokoulutukseen. Tyttöjen sopeutuminen kouluun voi viestiä siitä, että tytöt ymmärtävät 

koulutuksen tärkeyden ja työskentelevät tavoitteellisesti riippumatta siitä, pitävätkö he siitä tai 

eivät. (Käyhkö, 2011, 100-102.) Walkerdinen ja Ringrosen mukaan koulutuksella on tärkeä rooli 

uusliberalistisessa itsensä kehittämisen projektissa kohti keskiluokkaista feminiinisyyttä. Vain 

koulutuksen kautta tyttö voi saavuttaa uusliberalistisen keskiluokkaisen pärjääjänaisen paikan. 

(Walkerdine & Ringrose 2006.)  
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4.3. Mukautuvat tytöt  

Tytöt kummassakin luokassa puhuivat jonkin verran nauttimistaan vapauksista ja etuoikeuksista, 

jotka tulivat tyttönä kasvamisen mukana. Tutkimieni tyttöjen ei kertomansa mukaan esimerkiksi 

sukupuolensa vuoksi useinkaan tarvinnut kantaa painavia – tai joissain tapauksessa kevyitäkään 

esineitä, vaan tällaiset fyysiset tehtävät määrättiin koulussa ja vapaa-ajalla pojille. Vaikka osa 

tytöistä koki tämän vapautuksen helpottavana, osa piti sitä yhtenä osana laajempaa diskurssia, missä 

tyttöjä pidetään lähtökohtaisesti poikia heikompina. Tämä olettamus tuntui tytöistä loukkaavalta, 

mutta tytöt eivät olleet kertomansa mukaan koskaan harkinneet epätasa-arvoa tuottavan asetelman 

haastamista.  

Etuoikeuksien ja vapautuksien rinnalla tytöt toivat esille monenlaisia toimijuuttaan ja vapauttaan 

rajoittavia tekijöitä kuten syrjintää, epätasa-arvoa tuottavia menettelyjä sekä suorituspaineita. Kun 

keskustelimme tyttöjen kanssa siitä, miten epätasa-arvoisia tilanteita tai koettuja paineita voisi 

helpottaa, lopputulema oli useimmiten se, että tytön itsensä tuli muuttua ja sopeutua. Vaikutti siltä, 

että tytöt näkivät itsensä ainoana mahdollisena kehityskohteena sen sijaan, että ongelma olisi nähty 

sosiaalisissa ja kulttuurisissa rakenteissa. Ajatusmalli mukailee uusliberalistista ja postfeminististä 

diskurssia, missä yksilön odotetaan olevan yksin vastuussa omasta elämästään, ja missä 

epäonnistuminen nähdään johtuvan aina yksilöstä itsestään (Gill 2007; Walkerdine & Ringrose 

2006). Uusliberalistinen lupaus takaa kaikille mahdollisuuden muuttaa omaa hyvinvointiaan 

itsestään käsin, välittämättä ympäröivästä, sortavasta yhteiskunnasta (Davies & Bansel 2007).  

Tytöt kokivat, että pojat saivat koulussa jyrätä tahtonsa mukaan ja onnistuivat toisinaan saamaan 

tahtonsa läpi röyhkeällä käytöksellä. 6B-luokan tytöt kertoivat, kuinka pojat saattoivat kiilata 

esimerkiksi välitunnilla keinuun jonottavien tyttöjen ohi jättäen välituntisääntöjä noudattavat tytöt 

kakkoseksi. Koulun pihalla oleva suuri hämähäkkikeinu oli haluttu välitunninviettopaikka koko 

koulun oppilaiden keskuudessa ja sen valtaamisesta käytiin jatkuvaa valtataistelua. Keinun käyttöä 

varten koulussa oli tehty selkeät säännöt, mutta kuudesluokkalaisten tyttöjen mukaan pojat eivät 

aina noudattaneet niitä.  

 

Noora: No esim jos niinku vaikka tossa hämähäkkikeinussa, vaikka jos siihen jonottaa 

ja se just vapautuu ja tytöt on menossa siihen ja tytöt jonottaa niin pojat juoksee 

siihen vaikka ne ei oo jonottanu. 
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Vastarintaa oli tyttöjen kertoman mukaan yritetty, mutta pojat olivat torpanneet sen pilkkaamalla 

opettajan väliintuloa hakevia tyttöjä juorukelloiksi. Tytöt olivat oppineet kontrolloimaan käytöstään 

siten, etteivät joutuisi pilkan kohteeksi. Vaikutti siltä, että tytöt kokivat paremmaksi vaihtoehdoksi 

alistua poikien tahtoon kuin menettää kasvonsa heidän edessään. Näyttäisi siltä, että tytöt olivat 

luopuneet vastarinnasta vaihtokaupassa, jossa tilalle tarjoutuu rajoitettua vapautta sekä 

uskottavuutta. Harrisin mukaan tämä vaihtokauppa on tärkeä strateginen liike modernille ja 

sivistyneelle nuorelle naiselle (Harris 2004). McRobbie puhuu uudesta seksuaalisesta sopimuksesta, 

jossa naisten tulee luopua vanhanaikaisesta feministisestä politiikasta saadakseen arvostusta 

sosiaalisen, taloudellisen, poliittisen ja seksuaalisen kentillä (McRobbie 2009). 

 

Emma: Joo sitte se on ihan hirveen noloa jos kertoo opelle. 

Laura: Aijaa, mitä siitä seurais jos kertois? 

Emma: No sitte, sitte sua saatetaa alkaa pilkkaamaan tai.. 

Laura: Pojatko alkaa pilkkaamaan? 

Emma: Niin, että ”juorukello!” 

 

Myös 6A-luokan tytöt kertoivat poikien ärsyttämisestä, minkä tarkempi määrittely jäi tekemättä. 

Olivia nosti esille poikien ärsyttämisen kaikkein ikävimpänä asiana tyttönä olemisessa. Yritin saada 

keskustelua siirtymään tämänhetkisen tilan hyväksymisestä muutosvastarintaa kohti ja herättämään 

keskustelua omista vaikuttamisen mahdollisuuksista, mutta keskustelu etenikin vitsailun kautta 

yhden työpajassa mukana olevan tytön arvostelemiseen. Keskustelun avannut Olivia pysyi 

loppukeskustelun hiljaa.  

 

Olivia: Pojat ärsyttää. 

Laura: Okei, no keksittekö te siihen jotain semmosta, miten tommoseen asiaan vois 

vaikuttaa ettei teidän tarvis sitä vaan sietää? 

Sofia: Ei mitenkää. 
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Laura: Kyllähän siihen nyt pitäis jotenki voida vaikuttaa. 

Henna: Kerrotaan… Presidentille! 

Aada: Jos siitä ei ärsyynny niin paljon niin ehkä ne sitte lopettais sen.. 

Laura: Okei. 

Sofia: Jos ei välitä siitä. 

Aada: Niin, jos ei välitä siitä. 

Aino: No ainaki mää oon huomannu että ku Sara välittää siitä ihan yli paljon niin 

sitte niin pojat valittaa sille paljon enemmän ku muille. 

Henna: Niin, ku Sara ärsyyntyy aina niin paljo. 

Sofia: Se on ärsyttävää ku Sara ärsyyntyy niin paljon. 

Aino: Niin onki! 

 

Epäröinnin ja vitsailun jälkeen tytöt päätyivät ratkaisuun, jossa lopulta tytön oma käytös on 

avainasemassa. Poikien ärsyttämisen toivottiin loppuvan, kunhan tytöt itse eivät reagoisi siihen niin 

tunteellisesti. Sara ei ollut tällä keskustelukerralla mukana, ja tytöt avautuivat ärsyyntymisestään 

häntä kohtaan. Aino oli huomannut, että Sara välittää poikien ärsyttämisestä ihan yli paljon ja sen 

takia itse provosoi poikia ja on lopulta itse syypää häirinnän jatkumiseen. Sen sijaan, että tytöt 

olisivat nousseet vastustamaan kohtaamaansa epämiellyttävää käytöstä, he päätyivätkin valittamaan 

Sarasta, joka provosoituu pojista liikaa. Nurinkurisesti keskustelu kääntyikin tyttöjä vastaan ja 

poikien puolelle, ja ärsyttäminen oikeutettiin tytöistä johtuvana. Kun kyseenalaistin tämän 

ajatusketjun, keskustelu hiljeni ja muuttui jälleen oletettavasti vitsailuksi ja teatraaliseksi 

tarinoinniksi, mistä keskustelu alkoikin.  

 

Laura: Ai onko se siis tytön ongelma, että tytön pitäis vaan olla välittämättä? 

Aino: Eii.. 

Laura: Vai pitäiskö sen lähteä pojista se muutos? 
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Henna: Sen pitäis lähtee.. Presidentistä! Se vois pidättää ne ja viiä vankilaan. 

Aino: Se vois heittää ne mereen. Keskelle Atlanttia! 

Henna: Eei, se ois pahaa. Se ois pahaa ne vois heittää vaan vankilaan. Ei, ne vois 

mennä ketsup-tehtaalle töihin. 

 

Mukaan vedettiin presidentti, joka heittää pojat vankilaan, Atlantin valtamereen tai 

ketsuppitehtaalle töihin. Näiden metaforien merkitys tytöille jäi avoimeksi, mutta tulkitsen niiden 

olevan yritys siirtää keskustelu huumorin kautta neutraalimmalle maaperälle ja ottaa etäisyyttä 

voimattomuuden tunteesta, jota tytöt ehkä kokivat häirinnän edessä. Omaa sosiaalista asemaa ei 

tarvitse pistää vaakalaudalle, kun myyttinen presidentti – joka vedetään keskusteluun mukaan 

useamman kerran – pelastaa tytöt ja rankaisee poikia. Oletettavasti tytöt tiedostivat, ettei presidentti 

tule heidän avukseen. Tässä tilanteessa tytöille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin oman 

toimintansa muuttaminen ja täten poikien häirinnän hiljainen hyväksyminen. 

Poikien ajoittaisen ylivallan ja sosiaalisen kontrollin lisäksi tytöt puhuivat paljon ulkonäköpaineista, 

jotka nähtiin yhtäältä sekä itse itselle asetettuina että ulkopuolelta tulevina voimina. Johdantoluvun 

aloittava keskustelu Lumikin muodonmuutoksesta on hyvä esimerkki tästä ristiriitaisesta 

kysymyksestä yksilön valinnanvapauteen liittyen. Kun  pyrin etsimään tyttöjen kanssa ratkaisuja 

siihen, kuinka koetuista ulkonäköpaineista voisi vapautua, katse kääntyi jälleen itseen. Kysyin 

tytöiltä, miten ulkonäköpaineisiin voisi itse vaikuttaa – vai voiko tilanteelle ylipäätään mitään. 

Haparoivien vastausten jälkeen tytöt keksivät ulkonäköpaineiden selättämiseen muutaman 

ratkaisuehdotuksen, jotka kaikki vaativat tytön itsensä muuttumista tai muuttamista. 

Ratkaisuehdotuksissa tytön tuli joko sokeutua tai vaihtoehtoisesti muuttua rumemmaksi tai 

kauniimmaksi. Rakenteita koskeva, sosiaalinen muutos jäi kokonaan huomioimatta, kun tytöt 

hyökkäsivät itseään vastaan.  

Laura: No mites siihen (ulkonäköpaineisiin) vois vaikuttaa? Voiko siihen vaikuttaa? 

Aino: Öööö, ei? 

Sofia ja Aada: Voi. 

Laura: Miten siihen vois vaikuttaa? 

Aino: Olemalla sokea niin ei nää miltä näyttää. 
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Laura: Okei.. Onko mitään muuta? 

Sofia: Ööö, että ois ruma. Sitte ei ois paineita ku ei vois olla kaunis. 

Henna: Eiku jos ois maailman kaunein ihminen eikä vois koskaan tulla rumaksi niin 

sitten ei ois paineita. 

Laura: No onko koskaan tarpeeks kaunis? 

Sofia: Eeei.. 

Henna: JOO ON jos on maailman kaunein ihminen! 

Laura: No kuka on maailman kaunein ihminen? 

Sofia: Lumikki! 

 

Tytöt jatkavat keskusteluaan Lumikin muodonmuutoksen parissa. Keskustelun alussa Lumikki vielä 

näyttäytyi täydellisenä, mutta pian todetaan, ettei näin olekaan: Lumikki tarvitsee 

muodonmuutoksen. Suoranainen prinsessan ulkomuoto ei ilmeisesti sopinut yhteen modernin 

ideaalinaisen kanssa, joten tytöt ryhtyivät muokkaamaan Lumikista modernia täydellisyyden 

perikuvaa. Ensin lähtivät mekko ja epäkäytännölliset korkokengät. Tämän jälkeen hiukset 

kasvatettiin pitkiksi, vaalennettiin ja suoristettiin. Mallia täydellisyyteen otettiin ympärillä istuvista 

tyttökavereista – pienin muokkauksin tosin. Tämän operaation jälkeen Lumikki oli tyttöjen mielestä 

varmaan maailman kaunein ja aika hieno. Epävarmuutta ilmaisevat sanat varmaan ja aika kertovat, 

ettei lopputulos ole vieläkään varmuudella täydellinen. Tytöt miettivät, onko täydellisyys 

saavutettavissa, mutta eivät pääse ratkaisuun. Lumikin muodonmuutoksen epävarma lopputulos 

voidaan nähdä havainnollisena kuvauksena uusliberalistisen naisen ikuisesta epäonnistumisesta ja 

loppumattomasta itsensä kehittämisestä (McRobbie 2009).  

Kaikkia yllä olevia keskusteluja yhdisti voimattomuutta ja individualismia korostavien diskurssien 

lisäksi se, kuinka jotkut tytöistä keskeyttivät toistuvasti ”liian vakavan” keskustelun häiritsemällä 

muita tyttöjä tai vetämällä keskustelun leikin puolelle. Ensi alkuun vaikutti siltä, että presidentin 

vetäminen keskusteluun tai kommentit sokeutumisesta ulkonäköpaineiden edessä johtuivat siitä, 

etteivät tytöt ottaneet tutkimusta tosissaan tai viitsineet miettiä kysymyksiäni. Kuitenkin 

keskeytysten ja pelleilyn kaavanomaisuus ja toistuvuus sai minut pohtimaan, mitä muuta ne voisivat 

merkitä. 
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Erityisen silmiinpistävää pelleily oli 6A-luokan toisella kokoontumiskerralla, kun keskustelumme 

keskittyivät kivat ja ikävät asiat -tehtävässä esille tulleisiin ikäviin asioihin. Erityisesti yksi tytöistä, 

Henna, näytti suorastaan sabotoivan keskusteluamme kikattamalla, häiritsemällä muita tyttöjä ja 

puhumalla muiden päälle. Henna onnistui usein vetämään muut tytöt mukaan pelleilyyn ja sai näin 

keskustelut tyrehdytettyä. Seuraavassa keskustelunpätkässä puhumme tyttöihin kohdistuvista 

paineista ja Henna vetää jälleen keskustelun teatraalisesti absurdin puolelle.  

 

Laura: Mitä paineita tytöillä voi olla? 

Henna: Öö… Tuota noin… Että näyttää hyvältä koska [jos] ei näytä hyvältä niin 

näyttää rumalta ja sit… UAAAGGHHH!!  

Laura: No miltä pitää näyttää että näyttää hyvältä? 

Aino: Kauniilta.  

Henna: Mut miltä pitää näyttää et näyttää kauniilta? 

Aino: Mmmm.. 

Henna: Pitää olla hyvät hiukset ja hyvät kasvot koska jos on huonot kasvot ja sitte on 

huonot kasvot ja huonot kasvot ja sitte Lotta on ihan että UAAAAGHH!!! 

 

Henna puhui nopeasti, katkeillen ja teatraalisella äänensävyllä ja täydensi lauseitaan toistuvilla 

ulvahduksilla – jättäen minut tutkijana hämmentyneeksi.  Vaikutti siltä, että Henna täydensi 

lauseitaan epämääräisillä huudahduksilla sanojen loppuessa – ikään kuin ajatus olisi ollut liian 

vaikea tai jopa tuskallinen vietäväksi loppuun asti. ”Överiksi vetäminen” sijoittui sellaisten 

keskustelunaiheiden yhteyteen, jotka käsittelivät ulkonäköpaineita, poikien häirintää, kiusaamista ja 

muita sukupuolierityisellä tavalla tyttöihin kohdistuvaa epätasa-arvoista toimintaa. Pohdin, 

toimivatko huumori ja draama suojautumiskeinoina sellaisia aiheita vastaan, jotka herättivät tytöissä 

kipeitä ja vaikeasti käsiteltäviä tunteita ja affekteja. Olivatko keskeytykset seurausta siitä, että 

käsiteltävät aiheet herättivät tytöissä jotain niin kipeää, etteivät sanat enää riittäneet? Ehkä tytöt 

tunnistivat sortavat, epätasa-arvoa tuottavat rakenteet affektien tasolla, mutta eivät halunneet 

käsitellä asiaa. Eiväthän he voi kuitenkaan vaikuttaa asiaan – elleivät sokeudu tai muutu maailman 

kauneimmaksi.  
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Mielenkiintoisella tavalla tyttöjen tapa käyttää huumoria defensiivisenä keinona resonoi vahvasti 

myös postfeminististen prosessien kanssa. Gillin (2007) mukaan huumori on valjastettu 

postfeministisissä kulttuurintuotteissa pehmentämään ja tekemään viattomaksi seksismin ja 

rasismin kaltaisia alistussuhteita ylläpitäviä ilmiöitä. Huumorin ja ironian kautta epäsovinnaiset ja 

suorastaan naisvihamieliset diskurssit saadaan näyttämään harmittomalta hauskanpidolta ja 

yhteiskunnallinen keskustelu tehdään mahdottomaksi vetoamalla esityksen ironisuuteen, ja 

haukkumalla kriittinen katsoja huumorintajuttomaksi. Pohdittavaksi jääkin, millaisia välineitä 

karnevalistista hauskanpitoa pursuava myöhäismoderni, postfeministinen kulttuuri tarjoaa nuorille 

vaikeiden yhteiskunnallisten epäkohtien käsittelyyn.  

 

Laura: No harmittaako se [että tyttöjä pidetään poikia heikompina]? 

Jenni: No on se tavallaan ärsyttävää koska sä voisit oikeasti pystyä siihen mihin 

vaikka pojatki pystyy. Mut sit ne niinku sanoo et sä et pysty siihen. Mut sää voit niinku 

pystyä oikeesti mihin vaan mihin sää vaan haluat tavallaan..  

 

Tutkimani kuudesluokkalaiset tytöt toivat välillä varovaisesti esille epäkohtia, joihin he toivoivat 

muutosta. Yllä olevassa katkelmassa Jenni tuo havainnollisesti esille Girl Power -diskurssin ja 

perinteisten sukupuoliroolien yhteentörmäyksen. Jenni oli sisäistänyt tyttövoimaideologian 

mukaisesti, että tytöt voisivat oikeasti pystyä siihen mihin pojatkin pystyy. Hän toi kuitenkin esille 

myös vastakkaisen, yhtä aikaa vallalla olevan diskurssin: mut sit ne sanoo et sä et pysty siihen. 

Jennin selonteko päättyi toiveikkaasti: hän kertoi uskovansa, että kuka tahansa voi saavuttaa 

haluamansa. Selonteko tekee särön mukautuvan tytön positioon, mutta toisaalta se myös maalaa 

ehkä epärealistisenkin kuvan tulevaisuudesta, jossa sukupuolen ja luokan kaltaiset kategoriat eivät 

voi rajoittaa yksilön valinnanmahdollisuuksia.  
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Pohdinta     

2000-luvulla syntyneet tytöt elävät suurten taloudellisten ja yhteiskunnallisten murrosten aikaa, jota 

olen hahmotellut postfeminismin ja uusliberalismin käsitteitä hyödyntäen. Ristiriitaiset viestit eri 

tahoilta vetävät tyttöjä vastakkaisiin suuntiin monella eri akselilla: tyttöyden menestystarinat 2000-

luvulla vaativat tasapainottelua feminiinisen ja maskuliinisen, viattoman ja viehättävän, passiivisen 

ja aktiivisen välillä. Tyttöjen nähdään ruumiillistavan sekä tulevaisuuden toiveita että pelkoja, 

asettaen tytöille paineen tehdä viisaita valintoja seksuaalisuuden, koulutuksen ja työelämän kentillä. 

Viisaita valintoja tekevät tytöt näyttävätkin rikkovan lasikattoja ja marssivan menestyjien 

eturintamassa – polkien poikarukat jalkoihinsa. Yksinkertaistavan juhlistava tai syyllistävä puhe ei 

kuitenkaan välttämättä vastaa tyttöjen omaa kokemusta, minkä takia lisää tyttölähtöistä tutkimusta 

tarvitaan.  

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, miten tytöt navigoivat näiden ristiriitaisten viestien 

aallokossa ja millaisia subjektipositioita heidän on mahdollista tänä päivänä ottaa. Tutkimukseni ei 

ole pyrkimys muodostaa tytöistä loogista ja yhdenmukaista kuvaa, vaan sen tarkoitus on tuoda 

esille yhdestä näkökulmasta niitä ristiriitaisuuksia, mahdollisuuksia ja rajoituksia, joiden 

ristiaallokossa tytöt elävät. Sen sijaan, että yksinkertaisesti leimaisin tutkimani tytöt joko 

postfeminismin uhreiksi tai voittajiksi, pyrin tutkimaan, miten tytöt itse rakentavat tyttöyttä ja siinä 

samalla itseään.  

Tyttöjen kanssa käymieni keskustelujen ja heidän tuotostensa perusteella olen hahmotellut 

kolmenlaisia subjektipositioita, jotka tarjoutuivat tytöille ja joihin heitä myös työnnettiin: kauniit 

tytöt, menestyvät tytöt ja mukautuvat tytöt. Hahmottamiini kolmeen positioon asettuminen ei 

kuitenkaan näyttänyt selviöltä – sen sijaan tytöillä oli jonkin verran neuvotteluvaraa sen suhteen, 

millaisia positioita he ottivat. Vaikka tyttöjen puheessa ilmeni säröjä ja vastustusta suhteessa 

kankeisiin positioihin, tyttöjen toimijuus säilyi ainakin osittain rajoitettuna. Kauniin - , menestyvän 

- ja mukautuvan tytön positioiden lisäksi tutkimillani tytöillä oli epäilemättä monia muitakin 

mahdollisia positioita, joihin asettua, mutta jotka eivät tulleet esille tutkimusaineistoni puitteissa. 

Se, miten tytöt neuvottelevat erilaisista tarjolla olevista positioista ja tekevät niistä omanlaisiaan 

vastustaen ja uutta luoden tarjoaa hedelmällisiä kysymyksiä jatkotutkimukselle.  

Kauniin tytön positio vaikutti olevan yhä tytöille relevantti, vaikkakin positio näytti saavan uusia 

merkityksiä perinteisen miehisen katseen kohteeksi asettumisen sijasta. Kauniin tytön positio 

näyttäytyi tyttöjen puheessa tavoittelemisen arvoiselta paikalta: kauneudenhoidosta, vaatteista ja 
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meikeistä puhuttiin vuolaasti tyttöyteen kuuluvana vapautena ja kauneus yhdistyi vahvasti 

suosittujen tyttöjen resurssirepertuaariin. Kauniin tytön positio vaikutti toisaalta vapaasti valitulta ja 

toisaalta välttämättömältä. Persoonallinen ulkonäkö oli tyttöjen mukaan nykyään suotavaa, mutta 

lopulta kauniin tytön subjektiposition välttämättömyys tulee esille tyhjentävässä selonteossa, jota 

toistetaan useaan kertaan: tytön tulee olla kuitenkin aina mieluummin kaunis kuin ruma.  

Kauniin tytön position tavoittelu vaati tytöiltä monenlaisten rituaalien suorittamista. Hienovaraisen 

meikkaamisen, kauniiden vaatteiden, ja hyvän hiuspäivän katsottiin tuovan itsevarmuutta, nautintoa 

ja ihailua. Ihailun ja arvostuksen varjopuolena esiin tulivat kuitenkin myös ulkonäköpaineet: osa 

tytöistä kertoi olevansa jatkuvasti tyytymättömiä itseensä. Tytöt kehystivät tyytymättömyytensä 

pääasiassa individualismin diskursseja käyttäen. Joskus tytöt pohtivat myös sosiaalisen vaikutusta 

ulkonäköpaineissa, mutta tässäkin tapauksessa muutoksen nähtiin olevan tarpeellista epävarmassa 

yksilössä, ei paineita asettavassa yhteiskunnassa. Tulkintani mukaan tyttöjen puheet vastaavat 

uusliberalistista ja postfeminististä diskurssia, missä yksilö nähdään rationaalisena ja yksin 

vastuullisena elämästään ja missä rakenteellinen ja sosiaalinen häivytetään keskustelusta (Gill & 

Scharff 2011).  

Näytti siltä, että ainakin 6A-luokan tyttöjen työpajan päätteeksi kauniin tytön konstruktio sinetöitiin 

symbolisesti Lumikin muodonmuutoksella. Palautuminen ”ruotuun” eli kohti kaunista tyttöä 

tapahtui lopulta – mutta ei yksiselitteisesti, vaan mutkien, pohdintojen ja neuvottelun kautta. 

Toisaalta, vaikka kauniin tytön positio näytti jäävän henkiin, siihen oli onnistuttu naputtamaan 

myös säröjä: Sara sanoo heti työpajan alussa, että ei tytön tarvii näyttää kauniilta. Säröihin sisältyy 

aina potentiaali laajenemiseen ja lopulta ehkä konstruktion pirstaloitumiseen. Kasvattajien 

esimerkillä ja kannustuksella voi olla potentiaalia murtaa sellaisia sukupuolisidonnaisia rooleja, 

jotka aiheuttavat paineita ja ahdistusta. Tyttöjen kyvykkyyden huomaaminen ja esilletuominen on 

erityisen tärkeässä roolissa ajassa, jolloin kulttuurin pakkomielteinen keskittyminen kehoon ja 

pintaan uskottelee etenkin nuorille naisille, että heidän kehonsa on heidän tärkein voimavaransa.  

Vaikka kauniin tytön subjektipositio näytti monipuolistumisestaan ja säröistä huolimatta enemmän 

tai vähemmän välttämättömyydeltä, tarjosi menestyvän tytön positio tytöille mahdollisuuden saada 

arvostusta myös monenlaisesta kyvykkyydestä. Samoin kuin ulkonäköön, myös suhtautuminen 

koulunkäyntiin oli tyttöjen puheissa ja kirjoituksissa kaksijakoista. Toisaalta koulumenestys 

näyttäytyi tytöille tärkeänä sosiaalisen arvostuksen tuottajana, itsevarmuuden lähteenä ja 

tulevaisuuden rakennusaineksena. Toisaalta koulu synnytti tytöissä myös negatiivisia tunteita: 

vihaa, epävarmuutta ja huolta. Epäonnistumisen pelko ja sosiaalinen nöyryytys aiheuttivat tytöissä 
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paineita suoriutua kerta toisensa jälkeen kiitettävästi. Tytöt kertoivat vertailevansa koearvosanoja 

keskenään ja vähättelevänsä omaa menestymistään toisilleen. Käyhkö (2011) arvelee tyttöjen 

aliarvioivan puheen olevan ainakin osittain opittua: pitäväthän opettajat ja vanhemmat usein 

tyttöjen koulumenestystä kiltteydestä johtuvana suorittamisena lahjakkuuden sijasta. Tyttöjen 

kiitettävään koulumenestykseen suhtaudutaan usein itsestäänselvyytenä, eikä tytöille asetettua 

taakkaa loistavasta suoriutumisesta ole tarpeeksi problematisoitu. Tutkimustulokset kannustavat 

kasvattajia pohtimaan suhtautumistaan sekä tyttöjen että poikien koulunkäyntiin: odotetaanko 

tytöiltä itsestään selvänä tasaisen kiitettävää suoriutumista ja odotetaanko toisaalta pojilta 

alisuoriutumista? Ajatus, missä koulumenestys liitetään lähtökohtaisesti feminiinisyyteen, ei tee 

oikeutta tytöille sen enempää kuin pojillekaan.  

Kaikkea tyttöjen puhetta sävytti vahvasti individualismin ja selviytymisen diskurssit, joissa yksilö 

nähdään vastuullisena omasta onnestaan ja menestyksestään. Mukautuvat tytöt vaikuttivat 

sopeutuneen epätasa-arvoa tuottaviin tilanteisiin. He näyttivät sietävän elämän epäkohtia sen sijaan, 

että pyrkisivät vaikuttamaan niihin itsensä ulkopuolella. Esimerkiksi poikien ärsyttäminen 

näyttäytyi asiana, jota tytöt pyrkivät hallitsemaan kontrolloimalla omaa käytöstään. Tyttöjen 

kertomana paras ase poikien häirintää vastaan tuntui olevan tilanteiden huomiotta jättäminen ja 

reagoimisen välttäminen. Keskinäiset välienselvittelyt poikien kanssa ilman opettajan apua 

näyttäytyivät tyttöjen osalta älykkäänä toimintana, jolla saattoi välttyä tulevilta konflikteilta.  

Osa tytöistä käytti huumoria keinona hiljentää epätasa-arvoa koskevat keskustelut. Yksi tapa tulkita 

tyttöjen toistuvaa huumorin käyttöä ja ”överiksi vetämistä” on nähdä ne puolustuskeinoina, joiden 

avulla epätasa-arvoa tuottavien tilanteiden herättämä, affektin tasolla operoiva kipu onnistuttiin 

sivuuttamaan. Tutkimieni tyttöjen yksilölähtöiset selviytymisstrategiat voivat olla toimivia tässä 

hetkessä, mutta niiden pitkän aikavälin seuraukset yksilön psyykelle on kysymys, joka odottaa 

vastausta. Ratkaisuksi ei välttämättä riitä Girl Power -ideologian herättely sellaisenaan, sillä se ei 

kuluttamiskeskeisyydessään anna kestäviä välineitä positiiviseen muutokseen.  

Tutkimukseeni osallistuneet kuudesluokkalaiset tytöt ovat kirjoitushetkellä viimeisiä viikkojaan 

alakoulussa ja siirtyvät kesän jälkeen yläkoulun puolelle, eri koulurakennukseen. Seurantatutkimus 

samojen tyttöjen kanssa yläasteelle siirtymisen jälkeen tuottaisi hedelmällistä tietoa siitä, kuinka 

siirtymä ”isojen tyttöjen” maailmaan vaikuttaa niihin esteisiin ja mahdollisuuksiin, joiden piirissä 

tytöt voivat toteuttaa itseään. Laajempi ja moninaisempi tutkimusjoukko toisi myös rikasta tietoa 

siitä, kuinka esimerkiksi luokka, etnisyys, kansalaisuus tai uskonto määrittävät niitä positioita, 

joihin tytöt voivat asemoitua.  
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HUOLTAJAN TUTKIMUSLUPA 
 
 
 
 
Hyvä huoltaja, 

Teen tänä syksynä koulussanne tutkimusta, jossa tarkastellaan tyttöjen käsityksiä 
ja kokemuksia tyttönä olemisesta ja kasvamisesta. Toivon, että lapsenne saa 
osallistua tutkimukseen ja tuottaa yhdessä luokkansa muiden tyttöjen kanssa 
tietoa siitä, kuinka tämän päivän tytöt kokevat tytön ruumiissa elämisen ja 
kasvamisen. 
 

Mistä tutkimuksessa 
on kysymys? Tutkimus koostuu taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävästä työpajasta, joka 

kokoontuu kolme kertaa syys-lokakuun aikana. Työpajassa keskustellaan tyttönä 
kasvamiseen liittyvistä iloista ja haasteista. Aihetta käsitellään samalla kuvataiteen 
keinoin. Työpajat kuvataan videolle tarkempaa analyysia varten. Tutkimuksessa 
mukana olevien lasten tunnistettavuus häivytetään videoista kuvankäsittelyn 
avulla. Jos häivyttäminen ei ole mahdollista, materiaalia ei käytetä. Kuva- tai 
videoaineistokatkelmaa ei käytetä julkaisuissa, opetuksessa, seminaareissa ja 
konferensseissa. Sitä analysoivat vain Oulun yliopiston 
sukupuolentutkimusryhmän tutkijat yhdessä allekirjoittaneiden kanssa. 
Tutkimuksen ohjaa kasvatustieteiden tohtori, Suomen Akatemian akatemiatutkija 
Tuija Huuki. 

Mitä tutkimus- 
aineistolla tehdään? Tutkimusaineisto auttaa tutkijoita ymmärtämään esiteini-ikäisten tyttöjen 

käsityksiä ja kokemuksia tyttönä olemisesta ja kasvamisesta. Tutkimusaineistoa 
analysoidaan ja osa materiaalista kirjoitetaan tekstitiedostoiksi. Löydetyistä 
tuloksista kirjoitetaan pro-gradu-tutkielma. Lasten, koulun ja paikkakunnan nimet 
sekä muut tunnistetiedot häivytetään osallistujien henkilöllisyyden suojaamiseksi. 
Raporttien kirjoittamisessa huolehditaan siitä, että osallistujien henkilöllisyyttä ei 
voi tunnistaa. Kaikessa tutkimusmateriaalin käytössä noudatetaan erityistä 
huolellisuutta: materiaali säilytetään turvallisessa ja lukitussa paikassa. Kaikki 
alkuperäinen ääni- ja kuvamateriaali sekä puhtaaksikirjoitetut tekstitiedostot 
tuhotaan puolen vuoden kuluttua tutkimuksen päättymisen jälkeen.  

Onko pakko  
osallistua? Eihän toki! Vaikka lapsesi ja sinä olisitte antaneet kirjallisen suostumuksen 

tutkimukseen osallistumisesta, osallistuminen on silti jatkuvasti vapaaehtoista. 
Lapsenne tai sinä lapsesi puolesta voitte syytä ilmoittamatta muuttaa mielenne 
milloin tahansa ja vetäytyä tutkimuksesta, tai hän voi osallistua vain haluamiinsa 
aktiviteetteihin. Se ei vaikuta mitenkään hänen saamaansa kohteluun. 

 
Onko osallistuminen  
turvallista? Lapsesi hyvinvointi tässä tutkimuksessa on tärkeää. Jos lapsi haluaa puhua jostain 

asiasta tai kokemuksesta, hänelle tarjotaan siihen mahdollisuus ja riittävä tuki 
järjestetään. Tutkijat työskentelevät yhdessä kouluhenkilöstön kanssa taatakseen 
lapselle tuen ja suojelun kaikissa tutkimukseen liittyvissä tilanteissa ja 
kysymyksissä.  
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LIITE 2. Huoltajan tutkimuslupa. Sivu 2. 
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Toivomme sinun olevan mukana tukemassa tutkimusta tämän päivän tyttöjen 
hyvinvoinnista myöntämällä suostumuksen lapsenne osallistumisesta 
tutkimukseen. Laura keskustelee mielellään kanssasi tutkimukseen liittyvistä 
kysymyksistä missä tahansa tutkimuksen vaiheessa.  
 
Ystävällisin yhteistyöterveisin, 
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LIITE 3. Huoltajan suostumusasiakirja.  
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SUOSTUMUSASIAKIRJA 
 
Lastani	on	pyydetty	osallistumaan	tutkimukseen,	jossa	selvitetään	esiteini-ikäisten	tyttöjen	käsityksiä	
ja	kokemuksia	tyttönä	olemisesta	ja	kasvamisesta.	Tutkimusaineisto	tuotetaan	kolmen	taidelähtöisiä	
menetelmiä	hyödyntävän	työpajatoiminnan	avulla.		
	
Olen	 lukenut	 tutkimusta	 koskevan	 tiedotteen	 ja	 tunnen	 saaneeni	 riittävästi	 tietoa	 oikeuksistani,	
tutkimuksen	tarkoituksesta	 ja	siihen	osallistumisesta	sekä	tutkimukseen	osallistumisen	hyödyistä	 ja	
mahdollisista	riskeistä.	Tiedän,	että	tutkimukseen	osallistuminen	on	vapaaehtoista	ja	että	lapsellani	
ja	 minulla	 on	 lapseni	 puolesta	 oikeus	 kieltäytyä	 tutkimukseen	 osallistumisesta	 ja	 myöhemmin	
halutessani	 myös	 syytä	 ilmoittamatta	 keskeyttää	 tutkimus	 tai	 peruuttaa	 suostumukseni.	
Kieltäytyminen,	 osallistumisen	 keskeyttäminen	 tai	 suostumuksen	 peruuttaminen	 eivät	 vaikuta	
mitenkään	 lapsen	 kohteluun	 nyt	 tai	 tulevaisuudessa.	 Jos	 osallistuminen	 tutkimukseen	 keskeytyy,	
minulla	tai	lapsellani	on	oikeus	kieltää	aiemmin	kerätyn	aineiston	käyttö	kokonaan.		

	
Tiedän,	että	minusta	ja	lapsestani	kerättyjä	tietoja	käsitellään	luottamuksellisesti	eikä	niitä	luovuteta	
ulkopuolisille.	 Tutkimuksesta	 raportoidaan	 siten,	 että	 lapseni	 henkilöllisyys	 ei	 voi	 paljastua.	
Alkuperäiset	ääni-	ja	kuvatallenteet	hävitetään	puoli	vuotta	tutkimuksen	päätyttyä.		

 
 
 
Lapseni ___________________________________________________________ 
   (etu- ja sukunimi) 
 
 
saa osallistua ______ 
 
ei saa osallistua ______ 

 
KK Laura Kyllin Pro-gradu-tutkimukseen syksyn 2016 aikana. Myönnän samalla luvan siihen, että lastani 
voidaan kuvata tiedotteessa kuvatuin ehdoin. 

 
 
Huoltajan allekirjoitus:  _________________________________________________ 
 
Nimenselvennys:  __________________________________________________ 
 
Päivämäärä ja paikka:  __________________________________________________ 
 
 
Palautathan tämän sivun allekirjoitettuna lapsen luvan kanssa opettajalle  
 
 
                                 mennessä.                                                          
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LIITE 4. Oppilaan tutkimuslupa. Sivu 1.  

 

 

 
	

Tervetuloa mukaan tutkimukseeni, joka auttaa aikuisia ymmärtämään 
paremmin, millaista on elää ja kasvaa tyttönä tämän päivän Suomessa. 

Mistä tutkimuksessa on kyse? 

Tutkija tutkii yhdessä tyttöjen kanssa sitä, millaisia käsityksiä tämän päivän tytöillä on tyttönä 
olemisesta ja kasvamisesta. Tutkija oppii tytöiltä, millaisia iloja ja hankaluuksia tyttönä kasvamiseen 
liittyy. Pyrimme yhdessä löytämään ratkaisuja tyttönä kasvamisen hankaluuksiin keskustelun ja 
taiteen keinoin.   

Mitä tutkimuksessa tehdään? 

Tutkimus toteutetaan koulullasi tänä syksynä. Tutkimusta tehdään osana koulupäivääsi. Tutkimus 
koostuu työpajasta, jossa käsittelemme tyttöyteen liittyviä asioita keskustellen ja taiteilemalla. 
Työpaja kokoontuu kolme kertaa. Työpajaan osallistuu myös muita tyttöjä luokaltasi. Työpajassa 
tehdyt taideteokset ripustetaan esille koulusi yhteisiin tiloihin. Taideteokset voi jättää 
nimettömäksi.  Voit myös kieltää työsi nähtäville laittamisen. Sinua kuvataan videolle, jos annat 
siihen luvan. Videoita ei näe kukaan muu kuin tutkimuksessa mukana olevat aikuiset.  

Onko pakko osallistua? 

Eihän toki! Osallistuminen tutkimukseen on vapaaehtoista. Voit keskeyttää osallistumisesi milloin 
tahansa, eikä sinun tarvitse ilmoittaa syytä. Keskeyttäminen ei vaikuta mitenkään kohteluusi nyt tai 
tulevaisuudessa. 

Mitä tapahtuu tutkimusaineistoille? 

Kaikki tutkimuksessa tehdyt asiat eli taideteokset ja työpajasta kuvatut videot säilytetään 
turvallisessa paikassa. Niitä käsittelevät vain tutkimuksessa mukana olevat aikuiset, eikä niitä esitetä 
muille. Tutkimuksesta kirjoitetaan tutkimusraportteja. Näissä raporteista sinun ja kaikkien 
muidenkin osallistujien nimet ja paikkojen nimet on poistettu, eikä niistä voi tunnistaa ketään. 

Turvallisuus 

Sinun turvallisuutesi on tutkimuksen aikuisille tärkeä asia. Voit tulla juttelemaan tutkijalle 
tutkimukseen tai elämääsi liittyvästä asiasta, kokemuksesta tai tapahtumasta. 

Keitä olemme? 

Tutkimuksessa on mukana Laura Kylli. Olen opiskelija Oulun yliopistosta. Tutkimuksen ohjaa 
kasvatustieteiden tohtori Tuija Huuki.  
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LIITE 5. Oppilaan tutkimuslupa. Sivu 2.  

 

 

 

 

 

Tutkimuslupa 

• Minulla on ollut mahdollisuus kysyä kysymyksiä tutkimukseen osallistumisesta 

• Tiedän millaisia asioita tutkimuksessa tehdään, ja olen niissä mukana 

• Tiedän, että voin keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen milloin tahansa syytä 
ilmoittamatta 

• Tiedän, että nimeni ja henkilöllisyyteni suojataan kaikissa tutkimusraporteissa  

• Jos tutkimuksessa mukana oleva aikuinen huomaa minun olevan jollain lailla 
vaarassa, hän toimii koulun lastensuojelua koskevien ohjeiden mukaisesti 

 

Nimeni: _________________________________ 

Allekirjoitukseni:___________________________ 

Päivämäärä: ______________________________ 

                                                                                                                    

Palautathan opettaja l le  yhdessä vanhemman tutkimusluvan kanssa                     mennessä.  


