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In this study I set to find out if reading Japanese manga comics has influenced the drawing style
of junior school pupils who read these comics in their free time. Manga reached the West at the
turn of the millennium and has since then established itself also in the Finnish cartoon tradition.
Personally, I am a long-time manga enthusiast, and I have also used manga in my working life.
In the framework of this study, the history of cartoons is examined from a global viewpoint,
with a closer look at manga, how it has evolved, and how it reached the Western Countries. The
status of visual arts education in Finnish comprehensive school is discussed from a general
point of view. The objectives of visual arts education and the way the subject is presented in
the two latest national core curricula for basic education is surveyed.
The empirical section of the study was carried out by studying the manifestation of reading
manga within a test group comprising three junior school classes and their teachers from various
parts of Finland. The research material comprised teacher interviews, pupils’ replies to questionnaires about cartoons, and drawings made by pupils. The teachers were interviewed about
the manifestation of manga in their work environments. The questionnaires were used for charting how big a proportion of the test group pupils were manga readers. The pupils’ drawing
assignment was to draw a picture of a human being using the pupil’s own style of drawing.
The research material was analysed using content analysis. The interviews were compared with
each other and to the rest of the research material. The drawings were analysed using a feature
list devised by the researcher. The list was used for finding stylistic devices with references to
manga from the drawings. The study presents all matches discovered in the drawings divided
into their own categories, and a detailed discussion on some matches from each category.
The research materials produced uniform results. According to the teachers, manga was particularly manifested in the spontaneous drawings of manga readers. Features typically found in
manga were discovered in almost every drawing, but their number was significantly larger in
the drawings of manga readers. In addition, most of the manga enthusiasts in the test group
were girls, and matches were significantly more numerous in the drawings of girls than of boys,
which corresponds to the general popularity of manga among the female audience in the West.
The results show that today manga is a normal part of life in Finnish comprehensive schools.
The reliability of the study has been enhanced by careful documentation and by gathering a
diverse body of research material.
Keywords: manga, comics, drawing, visual arts, image analysis
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1 Johdanto
Vaikka sarjakuvia on ollut olemassa jo yli 100 vuotta, niiltä on kestänyt vuosikymmeniä vakiinnuttaa paikkansa muiden viihdemuotojen rinnalla. Sarjakuviin on alusta asti liitetty lukuisia
stereotyyppisiä oletuksia. Niitä on pidetty tekstikirjallisuuden vähäpätöisenä vaihtoehtoversiona, ja niiden on pelätty niin levittävän kommunismia kuin turmelevan nuorison. Sarjakuvia
on kuitenkin myös kaiken aikaa arvostettu ainutlaatuisena kuvaa ja tekstiä yhdistävänä tarinankertojana, joka voi puhutella niin lapsia kuin aikuisiakin.
Viimeistään 90-luvulla länsimaat havahtuivat ilmiöön nimeltä manga, jonka voi lyhimmillään
tiivistää olevan ”japanilaista sarjakuvaa”. Lukemattomia eri aihepiirejä käsittelevät, kaikille
ikä- ja sukupuoliryhmille suunnatut sarjakuvat löysivät vuosituhannen vaihteessa Euroopasta
ja Amerikasta lukuisia vannoutuneita faneja, mutta ne saivat osakseen myös avointa hämmästelyä sekä suoranaista vastustustakin. Suomeen manga rantautui kunnolla vuonna 2003 ja saavutti suurta suosiota seuraavien vuosien aikana. Kutsun tätä aikaa tutkimuksessani nimityksellä
Suomen mangabuumi. Suomeksi käännetyn mangan säännöllinen julkaiseminen on nykyään
vakiintunutta toimintaa Suomessa, vaikka sen määrä on jo vähentynyt selvästi huippuvuosista.
Sarjakuva ja tarkemmin manga oli luontainen valinta pro gradu -tutkielmani teemaksi, sillä olen
aina ollut kuvataiteisiin suuntautuva ja monipuolinen sarjakuvaharrastaja. Kasvoin monien tunnettujen länsisarjakuvien parissa, ja yläkouluikäisenä vuonna 2002 löysin mangan sekä japanilaisen animaation animen pariin. Molemmista on sen jälkeen muodostunut merkittävä osa elämääni: suurin osa sosiaalisista piireistäni on muita mangan ja animen kuluttajia, olen vieraillut
mangaan ja animeen liittyvissä fanitapahtumissa vuodesta 2004 lähtien, ja vuodesta 2010 eteenpäin olen toiminut myös monien alan tapahtumien järjestäjäpuolella. Hyödynnän harrastustani
myös työelämässä, sillä olen vuodesta 2010 alkaen työskennellyt Anime-lehdessä, joka on Suomen ainoa puhtaasti japanilaiseen sarjakuvaan ja animaatioon keskittyvä aikakauslehti. Olen
myös pitänyt mangakerhoa peruskouluikäisille mangaharrastajille sekä vetänyt lapsille suunnattuja mangaan keskittyviä kuvataidekursseja kahden eri kaupungin kesäyliopistoissa. Kaiken
tämän ohessa olen lukenut yhteensä yli sata erimittaista mangasarjaa, joiden genret ovat vaihdelleet lasten eläintarinoista aina aikuisille suunnattuun kauhuun ja jännitykseen.
Mangan suosio näkyy jo suomalaisessa peruskoulussa, sillä sitä on tuotu tänne yli vuosikymmenen ajan, ja suurin osa Suomessa julkaistusta mangasta on suunnattu lapsille tai nuorille.

Suomessa onkin nykyään aikuisharrastajien lisäksi runsaasti peruskouluikäisiä mangaharrastajia, jotka ovat syntyneet Suomeen, jossa julkaistaan kuukausittain runsaasti mangaa suomen
kielellä. Olen kohdannut vetämissäni mangakerhoissa oppilaita, jotka ovat lukeneet mangaa
siitä lähtien, kun he ovat oppineet lukemaan. Manga on aina kuulunut heidän elämäänsä vähintään passiivisesti, ja se on heille yhtä normaali osa kauppojen sarjakuvahyllyn valikoimaa kuin
hevoslehdet tai Aku Ankan taskukirjat. Luen itse suurimman osan Suomessa julkaistavasta
mangasta, sillä olen henkilökohtaisesti kiinnostunut siitä, millaisen mangan parissa nykyajan
suomalaislapset varttuvat, ja haluan seurata Suomen mangapiirien kehittymistä uuden sukupolven harrastajien liittyessä yhä aktiivisemmin mukaan.
Lasten sarjakuvalukutottumusten lisäksi olen erityisen kiinnostunut lapsille suunnatusta taiteesta sekä lasten itse tuottamasta taiteesta. Lapsia kuitenkin aliarvioidaan usein kohderyhmänä,
sillä heidän arvioidaan ymmärtävän ja osaavan asioita paljon heikommin kuin mihin he todellisuudessa kykenevät. Lapsia verrataan ikävän usein aikuisiin myös heidän taitojaan arvioidessa, ja lapsuudesta elää yhä käsitys vaiheena, jonka tarkoituksena on opetella erilaisia tietoja
ja taitoja aikuisuutta varten. Olen kohdannut monia luokanopettajia, jotka kokevat kuvataideopetuksen epämiellyttäväksi, koska sitä ei voi arvioida samalla tavoin kuin esimerkiksi matematiikan tai äidinkielen taitoja. En itse koe kuvataideopetusta peruskoulun muita oppiaineita
hankalammaksi, vaan olen suorittanut aineesta sivuaineopinnot ja opettanut sitä usein. Vaikka
kuvataiteen opettamisessa esiintyy tiettyjä teemoja ja tehtäviä, joiden ohjeita tulee noudattaa,
ihmisen taiteelliset kyvyt, tyyli ja maku ovat varhaislapsuudesta lähtien henkilökohtaisia, ja ne
myös muuttuvat ja kehittyvät jatkuvasti. Pyrin aina kuvataideopetuksessa sekä vetämilläni mangakursseilla kohtaamaan oppilaat taiteilijoina, joiden esteettisten preferenssien sijaan keskityn
arvioimaan tehtävänannon toteutumista sekä kulloinkin vaadittujen tekniikoiden hallintaa.
Sarjakuva on samanaikaisesti uniikki taidemuoto sekä kirjallisuuden osa-alue, ja manga on hyvin omanlaisensa osa sarjakuvan maailmaa. Sitä julkaistaan kaikenikäisille ja se käsittelee myös
aiheita, joihin useimmat länsimaiset sarjakuvat eivät koske. Aihekirjon lisäksi mangan visuaalisuus ja tavat kuvata asioita ovat monessa suhteessa ainutlaatuisia. Manga on ollut laadukkaina
suomenkielisinä julkaisuina suomalaisten lasten lähellä 15 vuotta, joten on syytä tutkia, millä
tavoin se heidän elämässään näkyy ja löytyykö siitä ollenkaan yhtymäkohtia siihen, kun itse
aloitin vuosituhannen vaihteessa lukemaan mangaa ja piirtämään siitä inspiroituneita kuvia.
Tutkimuksen ajankohta on otollinen, sillä Suomessa on olemassa jo uusi nuorten mangaharras-
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tajien sukupolvi, joka on varttunut suomenkielisen mangan parissa. Toivon, että mangan pitkäaikaisena ja aktiivisena harrastajana kykenen tutkimaan tutkimusaihettani syvällisesti ja tekemään sitä tutuksi myös aiheeseen vihkiytymättömille.
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2 MITÄ ON SARJAKUVA?

Pro gradu -tutkielman ensimmäisessä luvussa luodaan katsaus sarjakuviin, sillä ne ovat tärkeä
osa tutkielman teoreettista viitekehystä. Aluksi tarkastellaan sarjakuvan määrittelemistä ja termistöä, mistä siirrytään Amerikan ja eurooppalaisen sarjakuvan historiaan. Sen jälkeen käsitellään tarkemmin itse mangan historiaa ja asemaa Japanissa. Läpi käydään myös eroavaisuuksia
mangan ja muiden maiden sarjakuvaperinteiden välillä, jotta mangan erityispiirteet tulisivat
mahdollisimman selkeiksi myös sitä heikommin tunteville. Lopuksi käsitellään mangan soluttautumista länsimaihin ja tarkemmin sen asemaa Suomessa.

2.1 Sarjakuvan määrittely ja termistö
Ihmiset ovat aina käyttäneet tekstiä sekä kuvia viestiäkseen toistensa kanssa. Kirjoitetun tekstin
ja kuvan yhdistelmää voi kutsua kuvakerronnaksi (figuration narrative). Kuvakerronta on ikivanha viestintäkeino ihmishistoriassa: esimerkiksi kirkkojen seinissä ja lasimaalauksissa on pitkään kerrottu tarinoita peräkkäisten kuvien avulla, ja ne ymmärsi myös lukutaidoton kansa.
1800-luvulla teknisen reproduktion kehittyessä alettiin varsinkin Euroopassa yhä enemmän yhdistää kuvia ja niihin liittyvää tekstiä kertomaan tarinaa. 1800-luvun kuvakerronta-artisteista
kuuluisimpia ovat muun muassa sveitsiläinen Rodolphe Töppfer, saksalainen Wilhelm Busch
ja ranskalainen Gustave Doré. He kehittivät visuaalisen kerronnan muotoja ja tekniikoita, ja
heidän työnsä muistuttivatkin teknisesti hyvin paljon nykyisiä sarjakuvia. He piirsivät kuvasarjoja, jotka perustuivat kuvien dramaattiseen rinnastukseen, ja jotka ilmestyivät albumimuodossa. (Bacon, 2005, 149; Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 19, 29.)
Sarjakuva on aina ottanut vaikutteita eri taidemuodoilta, kuten elokuvasta, maalaustaiteesta,
teatterista sekä kirjallisuudesta. Sarjakuvan on ollut helppo lainata ilmaisumuotoja muilta medioilta, koska kirjallisuuden ja kuvataiteen eri esitystekniikkojen yhdistäminen on luonteenomaista sarjakuvan formaatille. Myös muut mediat ovat vastavuoroisesti omaksuneet sarjakuvalta vaikutteita. Sarjakuvaan kuitenkin kuuluu monia erilaisia vain sille ominaisia kerronnallisia tekniikoita, joten sitä on perusteltua pitää omana ilmaisumuotonaan. (Manninen, 1995, 37.)
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Vaikka sarjakuva on helppo tunnistaa, sen monipuolisuus ja eri käyttötavat ovat muokanneet
siitä mediamuodon, jota on yllättävän haastavaa luonnehtia yleisesti. Waugh (1991, 14) esitti
jo 1940-luvulla määritelmän, jonka mukaan sarjakuviin kuuluu yleensä: 1) pysyvä päähenkilöryhmä 2) peräkkäisiä kuvia, jotka ovat joko omia teoksiaan tai osa pitempää kertomusta sekä
3) kuviin sisältyvää puhetta, yleensä puhekuplissa. Mannisen (1995, 9) mukaan määritelmä on
kuitenkin ongelmallinen, sillä se ei kata läheskään kaikkia sarjakuvamuotoja. Tekstitöntä sarjakuvaa on aina ollut olemassa, ja vaikka pysyvän päähenkilöryhmän toimien seuraaminen oli
1940-luvun sarjakuvissa yleistä, se ei ole koskaan ollut vaatimus, joka sarjakuvan on pakko
sisältää ollakseen oikeaa sarjakuvaa. Jälkeenpäin on esitetty useita muitakin tunnettuja yleismääritelmiä sarjakuvalle, mutta niitäkään ei voida pitää täysin pätevinä (ks. Manninen, 1995,
10). Herkman (1998, 21–22) toteaakin, että ”aina löytyy sarjakuvia, jotka rikkovat kehitetyn
määritelmän jollain tasolla.”
Herkman (1998, 21) määrittelee sarjakuvan olevan ”erityinen esittämisen tapa, jolla on oma
ilmaisukielensä”. Hän perustelee tätä tarkemmin väittämällä, että vaikka jokaisella sarjakuvapiirtäjällä on oma tyylinsä ja jokainen sarjakuvaa lukeva tulkitsee sarjakuvaa eri tavoin, ovat
sekä sarjakuvien tekijät että lukijat omaksuneet sarjakuvalle tyypillisen kielen, jota ilman sarjakuvaa ei voi käyttää tai tulkita. Myös Mannisen (1995, 36–37) mielestä kuvilla on tarinankerronnassa oma kielioppinsa, joka eroaa merkittävästi tekstikirjallisuuden säännöistä. Koska kuva
on erottamaton osa sarjakuvan tarinankerrontaa, on sarjakuvalle ominaista, että sivun sommittelu ja sen sisältö vaikuttavat toisiinsa ja ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään. Sarjakuvan lukeminen onkin lukijalle aina varsin monimutkainen lukuprosessi, sillä sarjakuvan ruutuihin on mahdollista mahduttaa informaatiota monille eri tasoille, ja lukijan on kyettävä päättelemään ruutujen välissä tapahtuvat asiat itse.
Koska sarjallisesti etenevät kuvat ovat sarjakuvan olennainen piirre, suomen kieleen vakiintunutta termiä sarjakuva voi pitää hyvin täsmällisenä ja asiallisena nimityksenä sille. Sama koskee myös ruotsin kielessä käytettävää termiä tecknade serier eli piirretyt sarjat. Englanninkielen termi the comics taas on harhaanjohtavampi, sillä se keskittyy lähinnä korostamaan sarjakuvan huumori- ja viihdearvoa itse ilmiön kuvailemisen sijaan. Nimi selittynee Amerikan huumoria painottavalla sarjakuvahistorialla ja ylipäänsä viihteellisellä suhtautumisella populaarikulttuurin ilmiöihin. Termi on kuitenkin yksipuolinen ja etenkin nykypäivän standardeilla auttamattoman vanhentunut, ja se on myös saattanut olla osasyy siihen, ettei sarjakuvia otettu
Amerikassa pitkään aikaan vakavasti viihdemuotona. Maassa onkin yritetty jo kauan kehittää
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sarjakuvalle vaihtoehtoisia nimityksiä, kuten sequential art ja graphic novel, joista jälkimmäisellä on markkinoitu etenkin sarjakuvia, jotka on julkaistu lehtien sijaan kirjamuodossa. (Manninen, 1995, 11.)

2.2 Länsisarjakuvan historiaa
Kaukorannan ja Kemppisen (1982, 141) mukaan sarjakuvan historian voi jakaa Amerikkaan ja
muuhun maailmaan, sillä sarjakuvalla on Amerikassa paitsi omanlaisensa kehityskaari, se on
myös vaikuttanut enemmän tai vähemmän suoraan muun maailman sarjakuvatuotantoihin. Tämän vuoksi Amerikan sarjakuvahistoriaa on syytä käsitellä tarkemmin erikseen.

2.2.1 Amerikkalainen sarjakuvatraditio
Amerikassa sarjakuvien moderni muoto syntyi 1800-luvun viimeisinä vuosina samaan aikaan
muun muassa elokuvan ja jazz-musiikin kanssa. Ne muotoutuivat lähinnä rahvaan populaariviihteeksi, jota sivistyneemmät piirit halveksivat. Sarjakuvalla kesti huomattavasti kauemmin
saavuttaa korkeampien luokkien suosio kuin elokuvalla ja jazzilla, joiden rahvaanomaisuuden
stigma murtui jo 1900-luvun ensimmäisinä vuosikymmeninä. Kaukorannan ja Kemppisen
(1982, 31) mukaan syy voi olla siinä, miten sarjakuvia markkinoitiin yleisölle. Amerikassa sarjakuvat nimittäin syntyivät ensisijaisesti myymään sanomalehtiä, ja varsinainen sarjakuvalehdistö syntyi vasta toisen maailmansodan alkaessa. Bacon (2005, 149) taas esittää, että sarjakuvan aseman vakiinnuttamiseen meni niin kauan, koska ”vakavia sarjakuvia on tehty ja tehdään
paljon subversiivisemmissa merkeissä kuin tuotantokustannuksiltaan huomattavasti kalliimpaa
elokuvaa.” (Bacon, 2005, 149; Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 31.)
Amerikkalaisen sarjakuvan syntymiseen vaikutti merkittävästi, että sanomalehdistö sai nykyisen muotonsa 1890-luvulla. Kun lukutaito lisääntyi 1800-luvun aikana, senhetkisten sanomalehtien rinnalle syntyi vuosisatojen vaihteessa viihteellisempi keltainen lehdistö. Lukijoista
käytiin kovaa taistelua, ja yksi houkuttelukeinoista oli vuonna 1893 kehitetty väripainatus. Keltainen painomusteväri aiheutti kuitenkin sotkuisuutensa takia hankaluuksia, ja kun ongelma lopulta selätettiin vuonna 1896, haluttiin keltaista väriä uutuusarvonsa vuoksi käyttää jossain.
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New York World -lehdessä oli vuodesta 1894 lähtien julkaistu Richard F. Outcaultin pilapiirroksia, joiden keskiössä oli usein yöpaitaa muistuttavaan kauhtanaan pukeutunut poika. Keltaisen värin mahdollistuttua pojan sininen kauhtana värjättiin keltaiseksi, ja poikaa alettiin kutsua
nimellä Yellow Kid, ”Keltainen kakara”. Tulos oli valtaisa menestys, ja Yellow Kid sai pian
jatkoa sekä lukuisia kilpailijoita. Vaikka sarja ilmestyi lähinnä yksittäisinä ruutuina strippien
sijaan, se oli täyttä sarjakuvaa siinä mielessä, että kuva ja teksti toimivat siinä yhdessä ja vaikuttivat toisiinsa. Yellow Kid oli lähtölaukaus sarjakuvien suosiolle, ja sitä pidetään lähes yksimielisesti maailman ensimmäisenä sarjakuvana. (Bacon, 2005, 149; Hänninen & Kemppinen,
1994, 8, 10; Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 37, 39.)
Myöhemmin toinen maailmansota ja kylmä sota synnyttivät Amerikassa sotasarjakuvabuumin,
mutta sotien jälkeen sarjakuvakentälle kaivattiin sisällöltään rajumpaa tuotantoa. Tämän ansiosta rikos- ja kauhusarjakuvat nousivat suosioon: vuonna 1954 rikossarjakuvat muodostivat
enemmistön Amerikan sarjakuvatuotannosta ja kauhusarjakuvat kolmanneksen. Niiden menestys ei kuitenkaan kestänyt kauaa, sillä kylmä sota oli kylvänyt Amerikkaan myös voimakasta
kommunisminpelkoa, ja nuoriso alkoi selkeästi erkaantua omaksi sosiaaliseksi ryhmäkseen.
Nuorisorikollisuuden määrä oli nousussa, ja 1940-luvun lopulla siihen haettiin syntipukkeja
kaikkialta, myös sarjakuvista. (Arffman, 2004, 47–48, 50.)
Amerikan sarjakuva-alaa ravisteltiin toden teolla 1950-luvulla, kun arvostettu psykologi Fredric Wertham julkaisi vuonna 1954 kirjan Seduction of the Innocent, jossa hän väitti erityisesti
rikossarjakuvien muun muassa aiheuttavan alttiutta rikollisuudelle, kiihottavan vahingollisia
mielikuvia ja vaikuttavan turmelevasti nuorten kehitykseen. Kirja järkytti sarjakuvamaailmaa,
mutta saavutti suuren yleisön suosion ja kiihdytti yleistä sarjakuvavastaista asennetta entisestään. Sarjakuva-alan oli pakko vastata kohuun kiristämällä itsesensuuria entisestään ennen viranomaisia. Tuloksena sarjakuvakustantajat perustivat yhteisen lautakunnan nimeltä Comics
Code Authority, joka loi sarjakuville uuden sääntöjärjestelmän nimeltä Comics Code. Jokaisen
sarjakuvan oli läpäistävä järjestelmän säännöt päästäkseen myyntiin, sillä kaupat eivät enää
huolineet tarjontaansa sarjakuvia, joista puuttui Comics Coden hyväksymisleima. Vaikka
Werthamin kirjalla oli oleellinen rooli sarjakuva-alan itsesensuuriliikkeen muodostamisessa,
Wertham itse kiisti osallisuutensa Comics Code Authorityn sekä Comics Coden syntyyn, sillä
suoranaisen sensuurin sijaan hän halusi ennemmin rajoittaa sarjakuvien myyntiä alle 15-vuotiaille. (Arffman, 2004, 50; Bacon, 2005, 152–153; Gravett, 2007, 102; Lagerstedt, 1991, 37;
Nygård, 2017, 345.)
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Comics Code ei ollut sikäli ennenkuulumaton liike, sillä myös elokuvateollisuuden tuottajat
olivat perustaneet elokuva-alalle oman itsesensuurisäännöstön jo 1930-luvulla. Comics Code
oli kuitenkin hyvin tiukka ja tulkinnanvarainen, koska kasvavasta aikuislukijakunnasta huolimatta sarjakuvaa pidettiin 1980-luvulle asti erityisesti lasten massaviihteen muotona, jota tuli
siksi valvoa erityisen tarkasti. Järjestelmän yleisohjeissa määrättiin esimerkiksi, ettei rikoksia
saa esittää rikollisia sympatisoivaan tapaan, vaan hyvän on aina voitettava paha ja pahan on
saatava rangaistus teoistaan. Lisäksi kaikki siveetön, raaka tai hyvin pelottava materiaali oli
poistettava, avioliiton pyhyyttä tuli korostaa eikä avioeroa saanut esittää koomisena tai toivottavana asiana. Myös alastomuus ja vihjaileva kuvitus oli kielletty, ja naishahmot tuli piirtää
todentuntuisesti. (Arffman, 2004, 52–54.)
Vaikka Comics Code ei täysin romahduttanut amerikkalaisen sarjakuvan tasoa, järjestelmä jätti
kuitenkin pysyvän jälkensä sen historiaan. Sarjakuvalehtien määrä romahti vuoden sisällä Comics Coden käyttöönottamisesta, ja etenkin aikuisille suunnatut kauhu- ja rikossarjakuvat katosivat lupaavan alun jälkeen. Sarjakuvalehdistö menetti sen myötä mahdollisuuden taiteellisesti vapaaseen ja avoimesti kantaaottavaan itseilmaisuun. Sääntöjärjestelmällä oli vahva ote
sarjakuvatuotannosta etenkin 1950– ja 1960–lukujen aikana ja sen valta ulottui aina 80-luvulle
asti, vaikka menettikin jatkuvasti tehoaan. Vastailmiöksi sensuurijärjestelmälle nousivat underground-sarjakuvat, jotka alkoivat levitä laajemmalle jo 1960-luvun lopulla. (Arffman, 2004, 52,
55–56; Bacon, 2005, 153.)
Comics Coden perustamisen jälkeen Amerikan sarjakuvamarkkinoiden seuraava suuri mullistus oli sarjakuvien omat erikoisliikkeet. Amerikkalaiset sarjakuvalehdet olivat vaikeuksissa
1970-luvulla, kun supermarketketjut ja lehtikioskit olivat syrjäyttämässä lähikaupat, eivätkä ne
huolineet sarjakuvalehtiä valikoimiinsa liian vähäisen tuoton vuoksi. Tilanteen pelasti sarjakuvaliikkeiden yleistyminen, sillä niihin lehdet voitiin kaupata ilman palautusoikeutta ja lehtiä
voitiin myydä pitempään kuin lähikaupoissa, joissa vanhat numerot poistettiin aina uudempien
tieltä. Sarjakuvakustantajat eivät niiden myötä olleet myöskään enää riippuvaisia lehtien välittäjistä ja jälleenmyyjistä. (Gravett, 2005, 155; Lagerstedt, 1991, 82.)
Vaikka Comics Code pitkälti hävitti Amerikasta silloiset aikuisten kauhu- ja rikossarjakuvat,
se parhaimmillaan vain hidasti amerikkalaisen sarjakuvatradition laajenemista. Vain pari vuosikymmentä myöhemmin Amerikan sarjakuvamarkkinoilla alkoi tapahtua suuria muutoksia.
Will Eisner tutustutti amerikkalaisen yleisön sarjakuvaromaanin formaattiin vuonna 1978, ja
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hän jatkoi merkittävästi sarjakuvan teorian kehittämistä ja uudistamista myös 1980-luvun aikana. Samoihin aikoihin Amerikan sarjakuvakentälle saapui Frank Millerin ja Alan Mooren
kaltaisia lahjakkuuksia, jotka uudistivat amerikkalaista sarjakuvakenttää dominoivaa supersankarisarjakuvaa synkempään ja väkivaltaisempaan suuntaan. (Nygård, 2017, 342, 344.)
Comics Coden viimeiset vuodet olivat vaikeat. Vuoteen 2010 mennessä sarjakuvien myynti oli
siirtynyt lähes täysin niiden omiin erityisliikkeisiin, joiden toimintaan Comics Coden hyväksymissinettiä vaatineet lehtikioskien jakelijat eivät voineet puuttua, joten kustantamoilla ei ollut
enää paineita sarjakuviensa sisällön tarkastamiseen. Sensuuritoimistolle oli kova isku, kun
vuonna 2001 sen ennakkotarkastuksista irtautui supersankarisarjakuvia kustantava Marvel,
jonka markkinaosuus oli siihen aikaan noin 40 prosenttia kaikista Amerikan sarjakuvalehdistä.
Suurempi isku tuli kuitenkin vuonna 2010, kun vuonna 1981 kuolleen Fredric Werthamin kirjan
Seduction of the Innocentin lähdeaineisto lopulta avattiin kaikkien nähtäväksi. Kävi ilmi, että
Wertham oli tarkoituksenhakuisesti väärentänyt keräämänsä lähdemateriaalin kirjaansa, ja täten siitä syntyneeltä Comics Codelta putosi pohja. Comics Code lopetettiin virallisesti tammikuun 21. päivä 2011, kun siitä vetäytyi Archie Comics, joka oli viimeinen sen sinettiä käyttäneistä suurista kustantamoista. Vain päivää aiemmin saman oli tehnyt DC, Marvelin jälkeen
Amerikan toiseksi suurin supersankarisarjakuvien kustantamo. (Nygård, 2017, 344–348.)

2.2.2 Eurooppalainen sarjakuvatraditio
Euroopalla on oma pitkäikäinen sarjakuvahistoriansa, joka on siinä määrin samankaltainen alueen eri valtioilla, että Mannisen (1995, 20) mukaan on ”mahdollista yleisesti puhua eurooppalaisesta sarjakuvamuodosta”. Euroopan sarjakuvat alkoivat lastenlehtien kuvakertomuksista, ja
ne pysyivät paljon Amerikkaa pitempään liki täysin lapsille suunnattuina. Euroopan maista
Englannin ensimmäiset sarjakuvalehdet oli poikkeuksellisesti kohdistettu lähinnä aikuisille,
mutta lapsiyleisön suosion vuoksi sielläkin alettiin tarjota sarjakuvia nimenomaan lapsille
1900-luvun alussa. (Hänninen & Kemppinen, 1994, 18; Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 141;
Manninen, 1995, 18, 20.)
Eurooppalaiselle sarjakuvaperinteelle oli lisäksi tyypillistä, että puhekuplien sijaan tekstit kirjoitettiin ruutujen alle, usein runomuotoisesti. Myös amerikkalaisista tuontisarjakuvista usein
poistettiin puhekuplat ja niiden tekstit kirjoitettiin kuvien alle. Kirjoitetulla tekstillä on aina
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ollut hyvin arvostettu asema Euroopassa, joten lyhyiden puhekuplatekstien yhdistäminen kuviin on voinut herättää pelkoa, että sarjakuvat syrjäyttävät lukuhelppoudellaan tekstikirjallisuuden suosion. Kuplien puhekieltä sisältänyttä tekstiä ei myöskään ole välttämättä pidetty tarpeeksi arvokkaana julkaistavaksi. Vaikka puhekuplat vakiintuivat vuonna 1925 alkaneessa Zig
et Puce -sarjakuvassa, niiden varsinainen läpimurto tapahtui Euroopassa 1930-luvulla, kun
amerikkalaiset sarjakuvat rantautuivat suurilukuisina Eurooppaan ensimmäisen maailmansodan jälkeen. (Hänninen & Kemppinen, 1994, 19; Manninen, 1995, 20–21.)
Vaikka Euroopan maista Englannilla on pisimmät perinteet omassa sarjakuvatuotannossaan,
eurooppalaisen sarjakuvan keskusmaat ovat Ranska ja Belgia. Niistä ovat peräisin Tintti, Asterix ja lukuisat muut sarjakuvasarjat, jotka ovat levinneet ympäri maailmaa ja joita on myyty
yhteensä kymmeniä miljoonia kappaleita. Ranskalais-belgialaisten sarjakuvien korkeaa graafista tasoa onkin osittain kiittäminen siitä, että sarjakuva on Euroopassa nykyään niin yleisesti
hyväksytty ilmaisumuoto. Erityisesti vuonna 1929 alkanut Tintti sekä toisen maailmansodan
jälkeen alkaneet Asterix ja Lucky Luke ovat menestyksellään muuttaneet eurooppalaista sarjakuvaa ja sen arvostusta. (Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 141; Manninen, 1995, 20–22.)
Ranskaa ja Belgiaa käsitellään eurooppalaisessa sarjakuvaperinteessä usein yhtenä alueena,
sillä niillä on varsin samankaltainen sarjakuvatuotanto sekä tapa organisoida sarjojensa levitystä. Ranskalais-belgialaiselle sarjakuvalle on tyypillistä, että ne on perinteisesti julkaistu ensin luku kerrallaan omissa lehdissään ja koottu vasta sen jälkeen omiksi albumeikseen. Myös
katolinen kirkko on ollut ranskalais-belgialaisten sarjakuvien merkittävä levittäjä niiden kotimaissa. (Manninen, 1995, 21–22.)
Ranskan ja Belgian sarjakuvaperinteiden historiassa on kuitenkin eroavaisuuksia. Ranskassa
amerikkalaissarjakuvien ryntäys aiheutti 1930-luvulla kysynnän laskua kotimaiselle sarjakuvalle, mutta Belgiassa samaa ongelmaa ei ollut osittain sikäläisen Tintti-sarjakuvan suursuosion
ansiosta. Ranskan sarjakuvamarkkinat kuitenkin heräsivät, kun toisen maailmansodan myötä
amerikkalaisten sarjakuvien maahantuonti pysähtyi, ja kotimaiseen tuotantoon alettiin taas kiinnittää huomiota. Koska etenkin amerikkalaiset sanomalehtisarjakuvat olivat olleet Ranskassa
hyvin suosittuja ennen toista maailmansotaa, ottivat ranskalaiset sarjakuvataiteilijat niistä paljon vaikutteita paikatessaan sodanjälkeistä markkinarakoa maan sarjakuvatuotannossa. Ranskalaisten sarjakuvapiirtäjien paineita lisäsi entisestään vuonna 1949 voimaan tullut lastenlehtisensuurilaki, jonka varjolla rajoitettiin huomattavasti amerikkalaisen sarjakuvan maahantuon-
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tia. Myöhemmin vuoden 1968 vallankumouksellinen liikehdintä vaikutti omalta osaltaan Ranskan sarjakuvaperinteeseen, ja kaikenikäisille suunnattujen sarjakuvien lisäksi alettiin tuottaa
myös erityisesti aikuisille suunnattuja sarjakuvia. (Manninen, 1995, 20–22.)
Myös monilla muilla Euroopan suurilla valtioilla on oma monipuolinen sarjakuvaperinteensä.
Italian ensimmäinen sarjakuvalehti perustettiin jo 1908, mutta strippisarjakuvien perinteen
puuttumisen takia sarjakuva pysyi maassa lähinnä lastenviihteenä aina vuoteen 1966 asti, kun
Italiassa alettiin julkaista ensimmäistä aikuisille suunnattua sarjakuvalehteä. Saksassa Amerikasta tuodut sarjakuvat syrjäyttivät paikallisen sarjakuvatuotannon lähes kokonaan toisen maailmansodan jälkeen, mutta amerikkalaistuotannosta vaikutteita otettuaan kotimaan sarjakuvat
pääsivät varsin pian takaisin suosioon. Espanjalla on vanha ja rikas sarjakuvaperinne, mutta se
pysyi kauan niin tiukasti oman kielialueensa sisällä, ettei sitä muualla Euroopassa juuri nähty.
(Kaukoranta & Kemppinen, 1982, 151, 153; Manninen, 1995, 22–23.)
Pohjoismaihin sarjakuvamainen esitysformaatti saapui Keski-Euroopasta 1800-luvun aikana,
ja varsinaiset sarjakuvat rantautuivat niihin 1900-luvun alussa. Ruotsissa alettiin 1930-luvulla
julkaista strippisarjakuvia päivälehtien vakituisena osana, ja sarjakuvalehtien markkinat syntyivät Ruotsiin 1940–1950-lukujen vaihteessa. Ruotsin sarjakuvalehtitarjonta ei muista Pohjoismaista poiketen ollut pelkkien tuontisarjojen varassa, vaan siellä julkaistiin jo varhain useita
melko menestyneitä sarjakuvalehtiä, jotka sisälsivät ruotsalaista materiaalia. 1980-luvulla kotimaisten sarjakuvien tuotanto alkoi selvästi lisääntyä kaikissa Pohjoismaissa. (Manninen,
1995, 23.)
Suomen sarjakuvahistorialla on monia yhtäläisyyksiä Ruotsin kanssa. Amerikkalaiset sanomalehtisarjakuvat alkoivat yleistyä Suomessa 1930-luvun aikana, ja 1940-luvun lopussa julkaistiin
ensimmäiset sarjakuvalehdet. Suomen sarjakuvahistorialle on kuitenkin ollut tyypillistä, että eri
sarjakuvasarjoja on julkaistu vain muutamia osia tiettynä aikana myyntilukujen testaamismielessä. Mikäli jonkin sarjakuvasarjan menekki ei vastannut kustantajien odotuksia, sarjan julkaisu keskeytettiin nopeasti. (Manninen, 1995, 23–24.)
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2.3 Manga-sarjakuvat
Seuraavaksi käsitellään tarkemmin japanilaista sarjakuvaa eli mangaa. Aluksi käydään läpi
mangan historiaa ja sen vaikutuksia kotimaahansa. Myös mangapiirtäjä Osamu Tezukaa käsitellään omana lukunaan, sillä häntä pidetään yksimielisesti modernin mangan merkittävimpänä
uudistajana ja tärkeimpänä syynä mangan suosion räjähdysmäiseen kasvuun Japanissa. Yhden
maan sarjakuva- ja animaatiokulttuuriin on harvoin vaikuttanut yhtä merkittävästi yksi ainoa
ihminen, joten on perusteltua esitellä hänen uraansa sekä uudistuksia tarkemmin. Tezukan jälkeen käydään mangan ja sen tuotannon monia erityispiirteitä, jotka erottavat sen muiden maiden sarjakuvaperinteistä.

2.3.1 Mangan historiaa
Japanissa on perinteisesti aina arvostettu kuvataiteita, ja sen kuvalliset perinteet ulottuvat vuosisatoja taaksepäin. Maan kansallisaarteisiin kuuluvat kääröille piirretyt humoristiset eläinkuvat, jotka on julkaistu 1100-luvulla. (Ito, 2005, 3.)
Japanilaisen sarjakuvan kaupallistuminen alkoi 1700-luvulla. Silloin alettiin julkaista Tobaekirjoja, japanilaisesta arjesta kertovia koomisia karikatyyrejä, ja sarjakuvasta alkoi tulla kansan
yleistä massahyödykettä. Termin manga otti aikanaan ensimmäisenä käyttöön artisti Katsushika Hokusai 1800-luvun alussa suositulla 15-osaisella Hokusai Manga -sarjallaan, joka oli
niin ikään karikatyyri Tempo-aikakauden jälkeisestä ajasta. On kuitenkin vaikea määrittää,
mitkä kaikki Japanissa tuotetuista kuvista voidaan luokitella mangaksi, eikä asiasta ole täyttä
yksimielisyyttä. Gravettin (2005, 18) mielestä on auttamattoman vanhentunutta niputtaa mangaksi ”kaikki yksiruutuisista pilapiirroksista ja poliittisista karikatyyreistä aina neliruutuisiin
sanomalehtistrippeihin, tarinamangaan, gekigaan ja sarjakuvaromaaneihin. Manga merkitsee
kuitenkin nykyään useimmille ihmisille vain kolmea viimeksi mainittua”. (Gravett, 2005, 18;
Ito, 2005, 4–5.)
Kuten sarjakuvat yleensä, myös manga on aina heijastellut kotimaataan ja sen yhteiskuntaa.
Manga kuvastaa Japanin elintapoja, uskomuksia, perinteitä sekä erilaisia sosiaalisia ilmiöitä.
Satiiri on aina ollut erityisen tärkeä funktio mangan historiassa, ja siinä on alusta alkaen ivailtu
auktoriteeteille ja politiikalle. Mangalla on ollut tärkeä rooli myös Japanin sananvapauden kehittämisessä, sillä piirroksissa pystyi esittämään asioita, joista ei saanut puhua ääneen. Mangan
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suosio ja vahva satiirinen tyyli johtivat lopulta siihen, että vuonna 1875 Japanin hallitus sääti
lakeja sensuroimaan ja kontrolloimaan journalismia ja sananvapautta. (Ito, 2005, 1, 7.)
Manga alkoi saada modernia muotoaan 1920–1930-lukujen aikana. Japani oli juuri kokenut
suuria muutoksia muun muassa kaupungistumisen ja länsimaisen elämäntyylin yleistymisen
myötä, mutta hallitus tiukensi samalla otettaan sananvapaudesta uusilla laeilla, ja moni vallankumouksellisia tai ”vaarallisia” ajatuksia esittänyt taiteilija vaiennettiin tai vangittiin. Pääministeri Tsuyoshi Inukain salamurha vuonna 1932 vain tiukensi sananvapauden rajoittamista, ja
vaiennettavien joukossa oli myös mangapiirtäjiä. (Ito, 2005, 8–9.)
Manga valjastettiin myös toiseen maailmansotaan. Sodan aikana paperista oli pulaa, eikä sanomalehdissä ollut tilaa sarjakuville, joten moni mangapiirtäjä joutui rintamalle laatimaan sotaraportteja kotiin tai propagandalehtisiä. Useat piirtäjät pakenivat pommitushyökkäyksiä maalle,
mutta monet menehtyivät. Sodan aikana tuotettiin paljon mangaa, jonka oli tarkoitus edistää
työntekijöiden halukkuutta pitää yllä ja lisätä teollista tuotantoa. Vielä toisen maailmansodan
aikana sananvapautta rajoitettiin niin tiukasti, että monien manga-artistien oli pakko mukautua
hallituksen vaatimuksiin jatkaakseen mangan piirtämistä. (Ito, 2005, 9–10.)
Toinen maailmansota, antautuminen ja Yhdysvaltojen miehitys repivät Japania pahoin, ja sodan
jälkeen julkaistu manga kuvastaakin Japanin yhteiskunnan senhetkistä tilaa. Kansa kaipasi kovasti viihdykettä ja huumoria, ja täten perustettiin paljon lisää mangalehtiä, koska manga oli
halvan hintansa vuoksi helposti saatavilla, ja sota tarjosi runsaasti aiheita satiirille. Gravettin
(2005, 28) mielestä toisen maailmansodan jättämä ahdinko oli olennainen tekijä nykyaikaisen
mangan synnylle. Manga oli sodan aikana kadonnut lähes kokonaan lehdistä, ja sodan jälkeen
myös manga kaipasi kansan lisäksi perusteellista jälleenrakentamista ja modernisointia. Manga
ei ennen sotaa ollut kehittynyt samaa vauhtia kuin muiden maiden sarjakuvat, sillä niissä käytettyjen uusien tekniikkojen vaikutus ei yltänyt Japaniin asti. Sodan jälkeen Japanin eristys päättyi, ja maahan tuotiin runsaasti länsimaisia sarjakuvia, jotka alkoivat pian vaikuttaa myös mangaan. (Gravett, 2005, 28; Ito, 2005, 10–11.)
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2.3.2 Osamu Tezuka, modernin mangan isä
1930-luvun manga oli tyypillisesti kerronnaltaan jäykkää. Hahmot tavattiin piirtää kokonaisina
tietyltä etäisyydeltä, eikä liikettä tai vauhtia kuvattu koskaan. 1940-luvun lopulla Japanin sarjakuva-ala muuttui kuitenkin lopullisesti, kun mangapiirtäjän uransa aloitti mies nimeltä Osamu
Tezuka. Elokuvien, teatterin ja sarjakuvien parissa varttunut Tezuka ihaili erityisesti Hollywoodin kerronnallisia draamoja ja halusi siirtää niiden käyttämiä liikkeiden ja tunteiden kuvaustekniikoita mangaan. Tätä hän kokeili jo ensimmäisessä kaupallisessa mangatyössään, kun hän
pääsi kuvittamaan Shichima Sakain käsikirjoituksen Shin Takarajima, Uusi Aarresaari. Koska
elokuvallisen kamera-ajon tyyliin tarvittiin runsaasti sivuja ja ruutuja, Shin Takarajiman ensimmäisestä tarinaluonnoksesta tuli yli 200 sivun pituinen. Versiota lyhennettiin ja muokattiin
voimakkaasti, ja se julkaistiin lopulta 60 sivun mittaisena vuonna 1947. Muokkauksista huolimatta Shin Takarajimasta tuli suurmenestys kuvakerrontansa elävyyden ansiosta, ja sitä myytiin sodan köyhdyttämässä Japanissa yli 400 000 kappaletta. (Gravett, 2005, 26, 28; Kemppi,
Lehtinen & Vanamo, 2007, 27, 32, 35.)
Shin Takarajiman myötä Tezuka toi mangaan tuhlailevan ja yltäkylläisen kuvallisuuden tyylin,
jossa yhden ruudun sijaan käytetään monta sivua kuvaamaan jotain lyhyttä hetkeä. Tezuka ei
kuitenkaan tyytynyt siihen, vaan jatkoi kuvakerronnallisten innovaatioiden keksimistä ja kokeilua koko uransa ajan. Hänen töissään esiintyi muun muassa runsaasti erilaisia kuvakulmia,
tekstirivien asettelulla leikittelyä ja sivun lukusuunnan luovaa vaihtelua. Tarinankerronnan lisäksi Tezuka uudisti mangaa myös tuotantoalana. Hän oli ensimmäinen mangapiirtäjä, joka
perusti oman studion ja pestasi itselleen avustajia tekemään tussaukset ja taustat sarjoihinsa.
Monista Tezukan avustajista tuli myöhemmin menestyviä itsenäisiä mangapiirtäjiä, kuten Shotaro Ishinomorista ja Leiji Matsumotosta. (Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 29, 35, 39.)
Jatkuvista uudistuksista huolimatta Tezukalle tärkeintä mangassa olivat aina tarinat, joita ne
kertovat. Vaikka Tezuka ihaili Walt Disneytä yli kaiken ja käytti rakastamaansa Bambi-elokuvaa yhtenä mangasarjansa Jungle Taitei (julkaistu suomeksi nimellä Viidakon valtias) suurimmista inspiraatioista, hän ja Disney olivat hyvin erilaisia tarinankertojia. Disney haki animaatiossaan realismia ja korvasi animaation alkuaikojen gaghuumorin kansantarujen sekä klassisen
musiikin luomalla sivistysilluusiolla. Tezuka taas oli voimakas satiirikko ja yhteiskuntakriitikko, joka halusi kuvata mangatarinoissaan maailman sekä siinä elävän ihmisen juuri niin epätäydellisenä kuin ne oikeasti olivat. Tezuka oli jo varhain nähnyt ihmiskunnan huonoimmillaan,
sillä hän koki nuorena toisen maailmansodan aiheuttamat tuhot Japanissa sekä sodanaikaisen
18

fanaattisen antiamerikkalaisen propagandan. Sotakokemukset tekivät Tezukasta vannoutuneen
pasifistin, ja hän pohti loppuelämänsä ajan, ansaitsisiko ihmiskunta kaikkien virheidensä jälkeen vielä toisen mahdollisuuden. Vakaumus rauhan tärkeydestä ja kysymykset ihmiskunnan
tekemistä vääryyksistä olivat Tezukan koko mangatuotannon ydin. Lehtisen (2007, 32) mielestä Tezukan manga muistuttaakin koruttomalta maailmankuvaltaan eurooppalaista sarjakuvaa, etenkin jos sitä vertaa Disneyn samanaikaiseen tuotantoon. (Gravett, 2005, 24, 30;
Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 29, 32, 36; Lehtinen, 2011, 37, Tezuka, 2012.)
Tezuka pohti elämän kunnioitusta ja ihmisen virheellisyyttä eri tavoin lukuisissa mangasarjoissaan. Jungle Taiteissa painottuu ihmisten ja eläinten rauhaisan rinnakkaiselämisen merkitys.
W3 sekä Adolf käsittelevät yhteiskuntakritiikkiä sodankäynnin, Black Jack lääketieteen kautta.
Tezukan lempityö Hi no tori (tunnetaan länsimaissa nimellä Phoenix) on 13-osainen kokoelma
itsenäisiä tarinoita, joita yhdistää ikuisen elämän symboli Feeniks. Myös teknologia oli usein
tärkeässä asemassa. Tezuka suhtautui teknologiaan optimistisesti ja ymmärsi sen hyödyt, mutta
tiesi myös, että täysin esteettömänä teknologisesta kehityksestä seuraisi suuria vaaroja. Tezukan kuuluisin mangahahmo, Tetsuwan Atom -sarjan (tunnetaan länsimaissa nimellä Astro Boy)
nimihahmo Atom on kyborgi, koneellisesti paranneltu ihminen, joka pelastaa ihmiskunnan
kerta toisensa jälkeen, mutta joutuu silti kamppailemaan tullakseen tunnustetuksi yhteiskunnan
jäsenenä. Alkuperäisten tarinoidensa lisäksi Tezuka myös sovitti monia kuuluisia teoksia mangamuotoon, kuten Faust-näytelmän, Dostojevskin Rikoksen ja rangaistuksen sekä Siddharta
Gautaman eli Buddhan elämän. (Gravett, 2005, 24, 29–30; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007,
29, 35–37, 39–40, 43.)
Vaikka Tezukan tarinat muuttuivat uransa myöhempinä aikoina synkemmiksi ja dramaattisemmiksi, hänen tavassaan kertoa niitä säilyi aina leikillisyys. Turhaa vakavuutta välttääkseen hän
rikkoi usein tahallaan fiktiota esimerkiksi metatason huumorilla, kuten sarjakuvasivun ruutujaon rikkovilla hahmoilla. Hän leikitteli jatkuvasti myös anakronismilla ja piirsi joskus omakuvansa keskelle tarinaa puhumaan suoraan lukijalle. Nämä keinot ovat saattaneet olla Tezukan
tapa muistuttaa lukijoitaan siitä, että manga on aina fiktiota, vaikka sen tarina kuinka realistiselta tai synkältä vaikuttaisikin. Gravettin (2005, 29) mukaan tällainen fiktion rikkominen saattaa hämmentää mangan länsimaisia lukijoita, koska länsimaissa vakavia asioita odotetaan käsiteltävän vakavasti. Tezukan vaikutuksen myötä siitä on kuitenkin tullut mangalle tyypillinen
piirre. Lehtisen (2007, 39) mielestä Tezuka pyrki fiktion tahallisella rikkomisella välttämään
liian moralistista lähestymistapaa, vaikka pasifistista moraalinopetusta hän käsittelikin töissään
vapaasti. (Gravett, 2005, 29; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 39.)
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Mangan lisäksi Tezuka työskenteli myös japanilaisen animaation eli animen parissa. Animaatiot olivat Tezukan suuri intohimo sarjakuvien ohella, ja hän haaveili lapsesta saakka omien
animaatioelokuvien tuottamisesta. Tezukan ensikosketus animeen tapahtui vuonna 1958, kun
Toei-studio ryhtyi tuottamaan animaatioelokuvaa hänen mangastaan Boku no Songoku. Vuonna
1961 Tezuka perusti oman animaatiostudio Mushi Productionin, jonka ensimmäinen animaatio,
38-minuuttinen elokuva Aru machikado no monogatari, oli tarkoitettu lähinnä työryhmän taitojen hiomiseen. Sen jälkeen Mushi työsti Tezukan Tetsuwan Atom -mangasta 193-jaksoisen
tv-sarjan, joka alkoi uudenvuodenpäivänä vuonna 1963. Vaikka Japanissa oli tehty animaatiota
televisioon jo aiemmin, Tetsuwan Atomia lähetettiin ensimmäisenä tv-animena parhaimpaan
katseluaikaan, ja sarja auttoi tekemään animesta kansallisen instituution. Tetsuwan Atomille
luotiin myös ennennäkemättömän laaja markkinointikonsepti, ja se myytiin ensimmäisenä tvanimena pian ulkomaille. Mushin seuraava työ oli Jungle taitein vuonna 1965 alkanut animesovitus, joka oli Japanin ensimmäinen värillinen tv-animesarja ja joka kaupattiin Amerikkaan jo ennen sen valmistumista. (Gravett, 2005, 30; Lehtinen, 2011, 38–42.)
Tezukan menestys animaatiotuottajana ei kuitenkaan ollut verrattavissa hänen menestykseensä
manganpiirtäjänä. Mushin Tetsuwan Atomin ja Jungle taitein jälkeiset sarjat ja elokuvat olivat
taiteellisia, mutta niin omintakeisia ja vaikeita markkinoida, etteivät ne voittaneet yleisön suosiota puolelleen. Studio ajautui lopulta konkurssiin vuonna 1973, eikä Tezukan vuonna 1980
perustama uusi studio Tezuka Productions onnistunut nousemaan Mushin tasolle. Lehtisen
(2007, 29; 2011, 36) mielestä on jopa paradoksaalista, että Tezuka ei koskaan täysin onnistunut
animaation tekijänä, vaikka hän piirsi maailman elokuvallisinta sarjakuvaa. Tezuka tuotti kuitenkin useita hyvin muistettavia ja kunnianhimoisia animaatioita, ja Gravett (2005, 30) esittää,
että niiden ”kansallinen ja kansainvälinen menestys vakiinnutti mangan ja animen symbioottisen suhteen, joka on sen jälkeen tukenut molempien alojen kehitystä.” (Gravett, 2005, 30; Lehtinen, 2011, 36, 45, 48–50.)
Vaikka Tezuka tunnustettiin jo elinaikanaan sekä animen että etenkin mangan merkittäväksi
uudistajaksi, hän ei pysynyt huipulla koko uransa ajan. Haastavien aiheiden käsitteleminen
mangasarjoissaan ei ollut Tezukalle koskaan ongelma, mutta hänen karikatyyrisiä hahmojaan
alettiin pitää vanhanaikaisina jo 1960-luvulla, kun mangalta haluttiin entistä enemmän realismia. Vaikka Tezuka yritti muuttaa piirrostyyliään realistisemmaksi, 1980-luvulla hän alkoi yhä
enemmän hävitä suosiossa nuoremmille mangapiirtäjille. Tezukan kuolema vatsasyöpään
vuonna 1989 järkytti kuitenkin koko Japania, ja elinaikansa lisäksi hän on saanut lukuisia postuumeja tunnustuksia. (Gravett, 2005, 24; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 27, 37, 42.)
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Kaikkien innovaatioidensa lisäksi Tezuka oli ennennäkemättömän tuottelias. Vaikka nykyäänkin monilla mangapiirtäjillä on yhtä aikaa useampi kuin yksi sarja työn alla, Tezukalle oli normaalia työstää jopa neljää tai viittä eri mangasarjaa samanaikaisesti. Kuollessaan Tezuka jätti
jälkeensä 50 vuoden uran, jonka aikana hän oli piirtänyt yli 150 000 sivua sarjakuvaa ja tuottanut 21 tv-sarjaa sekä 17 animaatioelokuvaa. Näillä lukuisilla töillään hän loi perustan Japanin
modernille sarjakuva- ja animaatioteollisuudelle, ja hänen merkityksensä tunnustetaan nykypäivänäkin kiistattomasti. Ainakin Lehtinen (2007, 42) yhtyy väitteeseen, jonka mukaan sarjakuva on Japanissa nykyään mitä on pitkälti Tezukan ansiosta. (Gravett, 2005, 24; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 27, 37, 42.)

2.3.3 Manga ja muu sarjakuva vertailussa
Monien muiden maiden tavoin myös Japanin sarjakuvaperinne on ottanut vaikutteita amerikkalaisilta sarjakuvilta. Kun manga alkoi modernisoitua 1920–1930-lukujen aikana, monet mangapiirtäjät vierailivat ulkomailla, erityisesti Amerikassa, joka oli 1900-luvun alussa noussut
maailman johtavaksi sarjakuvamaaksi. Kenties suurimman innoituksen Japani sai kuitenkin toisen maailmansodan jälkeen, kun amerikkalaisia sarjakuvia alkoi virrata miehitysjoukkojen mukana Japaniin. Niistä tuli sodan runnomassa maassa hyvin suosittuja, ja japanilaiset alkoivat
pian työstää myös itse samantapaisia sarjakuvia. Sodanjälkeinen uudenlainen manga alkoi kuitenkin nopeasti muotoutua omanlaisekseen sarjakuvaperinteeksi: vaikka näissä sarjakuvissa
käytettiin samaa sivukokoa kuin amerikkalaisissa sarjakuvalehdissä, ne jouduttiin tuottamaan
halvemmalla, mustavalkoisena ja painamaan huonolaatuiselle paperille. Niissä oli kuitenkin
alusta alkaen suurempi sivumäärä, ja lukijakunnan hiljalleen laajentuessa myös aiheiden kirjo
alkoi laajentua sen mukana. (Ito, 2005, 8; Gravett, 2005, 12–13.)
Moni mangan tunnusmerkki, kuten länsimaisia kummastuttanut mustavalkoisuus, juontaa siis
juurensa kustannussyihin ja on sittemmin vakiintunut yleiseksi tavaksi mangatuotannossa.
Poikkeuksiakin löytyy kuitenkin jonkin verran, esimerkiksi Sangatsu Manga -kustantamon
Suomeen tuoma mangasarja Chi’s Sweet Home on kokonaan värillinen. (Konami, 2011.)
Amerikassa jatkuvat sarjakuvatarinat julkaistaan yleensä suoraan omina lehtisarjoinaan. Japanissa taas lähes kaikki sarjakuvat ilmestyvät ensin luku kerrallaan osana niiden kustantamojen
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toimittamia kokoelmalehtiä. Mangan julkaisupolitiikka muistuttaa siis varsin paljon ranskalaista ja belgialaista sarjakuvaa, jotka myöskin julkaistaan ensin episodeittain sarjakuvalehdissä. Japanin ensimmäiset mangalehdet perustettiin vuonna 1959 ja suunnattiin pääasiassa pojille. Ne nauttivat kuitenkin alusta alkaen myös tyttöjen suosiota, ja tarjonnan laajentuessa niitä
alkoivat lukea myös aikuiset. Nykyään Japanissa julkaistaan yli 250 eri mangalehteä, joiden
kohderyhmät jakaantuvat kaikkien ikä- ja yhteiskuntaryhmien kesken. (Gravett, 2005, 10, 13;
Ito, 2005, 12; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 7; Manninen, 1995, 22, 25.)
Mangalehtien sivumäärä riippuu pitkälti siitä, miten monta sarjaa ne sisältävät ja kuinka usein
ne ilmestyvät. Yksittäisten mangalukujen pituus vaihtelee 20 molemmin puolin, yleensä luvut
ovat sitä pitempiä mitä harvemmin ilmestyvässä lehdessä ne julkaistaan. Joissain kuukausittain
ilmestyvissä kokoelmalehdissä voi olla jopa 1000 sivua, mutta useimpien lehtien sivumäärä
vaihtelee 200–400 sivun välillä. Pitkien jatkokertomusten lisäksi lehdissä julkaistaan lyhyttarinoita tai neljän ruudun pituisia strippejä. (Gravett, 2005, 13.)
Nämä mangalehdet ovat hyvin huokeahintaisia, esimerkiksi viikoittaisen 400-sivuisen Shonen
Sundayn kappalehinta on 220 jeniä eli noin 1,60 euroa. Ero on huomattava, jos vertaa Amerikan
sarjakuvalehtiin, jotka ovat 1950-luvulta lähtien olleet keskimäärin 32-sivuisia ja maksavat nykyään noin kolme dollaria kappaleelta. Paksuja mangalehtiä ei kuitenkaan ole tarkoitettu säilytettäväksi, sillä japanilaiset kaupunkiasunnot ovat varsin pienikokoisia. Lehdet ovat kertakäyttötavaraa, joita kuluttajat ostavat yleensä jonkin seuraamansa sarjan vuoksi ja heittävät ne sitten
pois. Lisäksi lukijoita on helpompi houkutella tutustumaan lehtien sisältämiin tarinoihin ja seuraamaan niitä numerosta toiseen, kun lehdet ovat niin halpoja, että kuluttajilla on varaa ostaa
niitä jatkuvasti ja heittää ne saman tien pois. (Gravett, 2005, 13–14.)
Kuten ranskalais-belgialaiset sarjakuvat, myöskään mangatarinat eivät ilmesty ainoastaan
osana kokoelmalehtiä. Kun tiettyä mangasarjaa on ilmestynyt useamman luvun verran, luvut
kootaan pienempikokoisiksi, noin 200-sivuisiksi nidotuiksi kirjoiksi, joissa on pehmeät värikannet ja parempilaatuinen paperi kuin kokoelmalehdissä. Näitä tankoubon-pokkareita sarjojen
fanit ostavat kotona säilytettäväksi. Mangan lopputuote eroaa selkeästi Ranskan ja Belgian sarjakuvista, jotka kootaan lehtijulkaisujen jälkeen suurikokoisiksi, kovakantisiksi albumeiksi.
Mangan tekijät ja kustantajat saavat tulonsa nimenomaan sarjojen tankoubon-kokoomakirjoista
ja niiden uusintapainoksista, eivät ollenkaan mangalehdistä. (Gravett, 2005, 13–15; Kemppi,
Lehtinen & Vanamo, 2007, 7; Manninen, 1995, 22.)
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Japanin sarjakuvaperinteeseen kuuluu siis, että jonkin tietyn mangasarjan fani ostaa sen periaatteessa kahteen kertaan: ensin osana kustantamon toimittamaa kokoelmalehteä ja myöhemmin omina tankoubon-pokkareinaan. Koska eri mangakustantajat kilpailevat raivoisasti lukijoista, lehdistä ja niissä julkaistavista mangasarjoista yritetään eri tavoin tehdä mahdollisimman
yleisöä miellyttäviä. Lukijoiden toiveet ja mielipiteet ovat kustantamoille arvokasta palautetta,
ja useimpien mangalehtien mukana tuleekin kyselykaavakkeita, joita lukijoita houkutellaan
täyttämään ja palauttamaan muun muassa palkintojen avulla. Kovan kilpailun vuoksi jotkin
kustantamot voivat reagoida hyvinkin voimakkaasti saamaansa palautteeseen ja lopettaa armotta uusia sarjoja, jos niistä ei tule huippusuosittuja muutaman ensimmäisen luvun aikana.
(Gravett, 2005, 14–15; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 7.)
Mangan piirtämiseen liittyy monia vakiintuneita työtapoja. Kuten monissa muissakin maissa,
myös Japanin sarjakuvista osa tuotetaan kahden eri tekijän, käsikirjoittajan ja piirtäjän voimin.
Mangaa pidetään kuitenkin yleisesti yhden henkilön ammattina, ja mangan erillisiä käsikirjoittajia on verraten vähän. 1960-luvulla monet mangapiirtäjät ryhtyivät pestaamaan itselleen myös
avustajia, ja se mahdollisti mangalehtien viikoittaisen julkaisun aloittamisen. Avustajat osallistuvat muun muassa ääriviivojen tussaamiseen, ruutujen ja puhekuplien reunojen piirtämiseen
sekä äänitehosteiden lisäämiseen, ja moni heistä ryhtyy myöhemmin piirtämään myös omia
mangasarjoja. Toisin kuin esimerkiksi Amerikassa, Japanin sarjaperinteeseen kuuluu, ettei
mangasarjojen avustajia koskaan mainita sarjan tekijöissä, vaan tekijäksi merkitään julkisesti
vain pääpiirtäjä ja mahdollinen käsikirjoittaja. (Gravett, 2005, 16–17; Ito, 2005, 13–14.)
Mangatuotannossa on myös tyypillistä, että sen piirtäjät ovat suhteellisen nuoria. Moni mangataiteilija on voinut aloittaa uransa seitsemäntoista vuoden iässä tai ryhtyä alalle heti yliopistosta
valmistuttuaan. Piirtäjän nuori ikä on hyvin tavallista, jopa toivottua, etenkin lapsille ja nuorille
suunnattujen sarjojen keskuudessa, koska se auttaa piirtäjää ymmärtämään lukijoitaan mahdollisimman hyvin. Länsimaista poiketen Japanissa mangalehtien kustannustoimittajat tekevät läheistä yhteistyötä piirtäjien kanssa. Kustannustoimittajilla on yleensä useita mangapiirtäjiä kontollaan, ja heidän tehtävänään on huolehtia, että heidän vastuullaan olevat piirtäjät saavat sarjansa uuden luvun ajoissa valmiiksi. Deadlinea edeltävinä päivinä osa toimittajista saattaa siirtyä piirtäjän työhuoneelle odottamaan sivujen valmistumista ja avustaa samalla erilaisissa askareissa, jotta piirtäjä saa rehkiä loput uudesta luvusta rauhassa loppuun. Lisäksi kustannustoimittajat osallistuvat aktiivisesti uusien mangasarjojen suunnitteluun ja ovat usein valitsemassa
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lehtiin uusia piirtäjiä kykyjenetsintäkilpailuissa. Kustannustoimittajan rooli voi korostua etenkin silloin, kun piirtäjällä ei ole erikseen käsikirjoittajaa, sillä tällöin piirtäjä on itse täysin vastuussa myös tarinan ja hahmojen luomisesta. (Gravett, 2005, 15–16; Manninen, 1995, 26.)
Vaikka kustannustoimittajat sekä lukijoiden palaute vaikuttavat mangasarjojen valikoimaan ja
sisältöön paljon, mangapiirtäjän ammattiin liittyy myös harvinaislaatuisia vapauksia. Mangan
piirtäjät voivat tehdä hyvinkin erityyppisiä sarjoja niin halutessaan, ja harva työstää koko elämänsä vain yhtä sarjaa, vaikka se suosittu olisikin. Lisäksi Japanissa sarjakuvien tekijät omistavat joko itse tai kustantajansa kanssa kaikki oikeudet sarjoihinsa ja hahmoihinsa. Esimerkiksi
Amerikassa ja Euroopassa monien hittisarjojen oikeudet kuuluvat täysin niiden kustantajille, ja
sarjat elävät vuosikymmeniä niiden piirtäjien ja käsikirjoittajien vaihtuessa ajan mittaan. (Gravett, 2005, 15.)
Kenties tästä johtuen mangapiirtäjä on jo vuosikymmenten ajan ollut varsin arvostettu ammatti
Japanissa. Hittisarjan luoneesta mangapiirtäjästä voi tulla kotimaassaan kansallinen kuuluisuus,
jolla on lukuisia omistautuneita faneja. Oikeuksien omistamisen ansiosta kaikkein menestyneimmät mangapiirtäjät ovat Japanin rikkaimpien ihmisten joukossa. Mangapiirtäjäksi ryhtyminen on kuitenkin hankala päätös, koska Japanissa on tyypillistä pestautua suoraan yliopistosta firmoihin töihin, ja mangapiirtäjän uran yrittämisen jälkeen työllistymismahdollisuudet
muualle ovat kehnot. (Gravett, 2005, 16; Manninen, 1995, 25.)
Länsimaiden ensimmäiset reaktiot mangaan olivat pääosin ennakkoluuloisia. 1970–1980-lukujen aikana yleistä hämmennystä aiheuttivat muun muassa mangahahmojen suurikokoiset silmät, joidenkin tarinoiden eroottinen tai väkivaltainen sisältö sekä se, että Japanissa aikuisetkin
lukevat vapaaehtoisesti sarjakuvia. Vielä vuonna 2002 amerikkalainen sanomalehti The New
York Times väitti mangan suosion liittyvän japanilaisten heikkoon lukutaitoon. Etenkin amerikkalaiset sarjakuvaharrastajat ovat aina väheksyneet mangaa sarjakuvamuotona. Kielteistä
asennetta selittää se, että manga eroaa niin perustavanlaatuisesti länsimaisesta sarjakuvasta niin
sisältönsä kuin kuluttajakuntansa puolesta, että monien on vaikea pitää niitä samana viihdemuotona. Amerikan sarjakuvaharrastajien negatiivinen suhtautuminen juontaa juurensa myös
siihen, että Amerikassa sarjakuvaan on aina suhtauduttu marginaaliyleisön halpana huumoriviihteenä. Paikalliset sarjakuvaharrastajat ovat viihdemuotonsa puolesta taistellessaan ryhtyneet arvostamaan sarjakuvaa nimenomaan romaanimuodossa, johon verrattuna sarjamuodossa
ilmestyvä manga nähdään lähinnä arvottomana bulkkiviihteenä. Länsimaiden mangalle antama
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häpeäleima on kuitenkin vähitellen poistunut, minkä jälkeen länsimaissa on havahduttu ihailemaan ja arvostamaan mangan tarinankerrontaa ja aiheiden monipuolisuutta. Samaa mieltä on
myös Gravett, (2005, 10, 12) jonka mukaan ”japanilaiset ovat kehittäneet sarjakuvasta massakirjallisuutta, joka pystyy pitämään pintansa jopa television ja elokuvien lyömättömältä tuntuvaa ylivaltaa vastaan.” (Gravett, 2005, 8–10, 12; Manninen, 1995, 26; Uusitalo, 2015b, 03.)
Ranskalainen sarjakuvapiirtäjä Frédéric Boilet on ottanut voimakkaasti kantaa mangan sekä
ranskalais-belgialaisen sarjakuvan eroihin. Hän ylistää mangaa siitä, että siinä kiinnitetään erityistä huomiota tarinaan ja sen kerrontatekniikkaan, mikä mahdollistaa tunteiden ja aistimuksen
kuvausta. Ranskalais-belgialaista sarjakuvatuotantoa hän taas kritisoi sen vuoksi, ettei siinä
koskaan käsitellä ihmisten tavallista arkielämää, vaikka se on hyvin suosittu aihe ranskalaisessa
elokuvassa. Boilet’n mukaan Japanissa sarjakuvapiirtäjät haluavat alalle ensisijaisesti kertoakseen tarinoita, Ranskassa taas piirtämisen vuoksi. (Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 8, 10.)
Boilet kertoo ihastuneensa aikanaan mangaan sen runsauden ja vaihtelevuuden vuoksi. Hänen
mielestään juuri sen ansiosta japanilainen sarjakuvayleisö on niin suuri ja monipuolinen, toisin
kuin Ranskassa, jossa sarjakuvia lukevat vain niille omistautuneet fanit. Boilet on oikeassa sen
suhteen, että Japanissa mangaa lukevat kaikki ikä- ja sosiaaliluokat. Mangasarjoja ja niiden
oheistuotteita kuitenkin ostaa omakseen huomattavasti pienempi lukijakunta, joista vannoutuneimpia kutsutaan nimellä otaku. Ylivoimaisesti suurin osa kaiken mangan lukijoista on satunnaisia kuluttajia, jotka ostavat halpoja mangalehtiä esimerkiksi joidenkin hyvien jatkosarjojen
vuoksi tai kuluttaakseen aikaa työmatkalla. Mangaa siis pidetään Japanissa yleisesti halpana
valtavirtaviihteenä, jota vain harvat harrastavat tosissaan. (Gravett, 2005, 14; Kemppi, Lehtinen
& Vanamo, 2007, 24.)
Yksi varsin merkittävä ero mangan ja muiden maiden sarjakuvaperinteiden välillä on naisten
vahva edustus niin tekijöiden kuin lukijoiden puolella. Sarjakuvapiirtäjä onkin monista muista
Japanin arvostetuista ammateista poiketen ollut aina avoin kaikkien sosiaaliryhmien edustajille.
Ilmiö ei myöskään ole kovinkaan uusi, sillä tytöille suunnattu shoujomanga sai alkunsa jo 1950luvulla, kun modernin mangan uudistaja Osamu Tezuka aloitti tytöille suunnatun mangasarjan
Ribon no kishi (tunnetaan länsimaissa nimellä Princess Knight). 1960-luvulla Japanissa perustettiin useita tytöille kohdistettuja mangalehtiä. Shoujon lukijakunta ei kuitenkaan ole koskaan
rajoittunut vain tyttöihin, vaan sillä on ollut alusta asti myös runsaasti miespuolisia lukijoita.
(Ito, 2005, 14–15; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 29; Manninen, 1995, 25–26.)
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Shoujoa piirsivät aluksi vain miehet, mutta naispuoliset mangapiirtäjät alkoivat laajentaa genreä jo 1960-luvun lopussa. Aluksi shoujo käsitteli usein tyttöjen unelmia ja fantasioita, mutta
naispiirtäjien myötä alettiin julkaista myös muun muassa urheiluun, historiaan ja epiikkaan liittyviä tarinoita. Jo 1970-luvun alussa monella naispuolisella shoujopiirtäjällä alkoi olla kukoistava ura, ja naiset alkoivat dominoida shoujo-genreä. Shoujon lisäksi 1980-luvun alussa sai
alkunsa aikuisille naisille suunnattu mangagenre redikomi. Sitä ennen shoujopiirtäjien ura oli
jäänyt varsin lyhyeksi – he olivat tyypillisesti eläköityneet työstään kolmissakymmenissä. Redikomin myötä shoujon piirtäjien oli mahdollista jatkaa uraansa piirtäen mangaa aikuisille naisille. (Ito, 2005, 15, 17.)
Manga onkin länsimaissa löytänyt valtavan yleisön nimenomaan naisten ja tyttöjen keskuudesta, sillä heille ei ole ennen mangaa löytynyt juuri yhtään omaa sarjakuvaa, vaikka he ovat
runsaasti rahaa kuluttava kohderyhmä. Ennen mangan läpimurtoa naissarjakuvat olivat länsimaissa lähinnä pieniä eksoottisia erikoisuuksia, joissa oli usein korostetun feministinen asenne
ja joita piirsivät miehet. Amerikkalainen mangakustantamo TokyoPop ryhtyi paikkaamaan tätä
markkinarakoa tuomalla Amerikkaan paljon shoujomangaa. Hanketta oli syytä kutsua täysosumaksi, sillä vuonna 2005 TokyoPopin lukijoista 70 prosenttia oli 11–17-vuotiaita tyttöjä.
Manga on länsimaissa niin suosittua naisten ja tyttöjen keskuudessa, että sitä erehdytään lännessä usein pitämään erityisesti tyttöjen harrastuksena. Mangalla on ollut valtava vaikutus paitsi
naispuolisten sarjakuvakuluttajien myös tekijöiden kasvattamisessa, sillä lukemisen lisäksi se
on innoittanut lukuisia tyttöjä ja naisia myös piirtämään itse sarjakuvaa. Naispuoliset sarjakuvapiirtäjät ovatkin nykypäivän länsimaissa ainakin nuorison keskuudessa täysin normaali ilmiö.
(Gravett, 2005, 155–156; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 10; Uusitalo, 2015b, 03; YLE
Areena Nosto, 24.1.2018.)

2.4 Manga länsimaissa
Seuraavaksi käsitellään tarkemmin mangan asemaa länsimaissa. Aluksi käydään läpi mangan
matkaa länsimaihin, sillä se on monilta osin pitempi ja monimutkaisempi kuin miten länsimainen yleisö sen muistaa. Lisäksi tarkastellaan myös mangan asemaa Suomessa, aina ensimmäisistä suomenkielisistä mangajulkaisuista Suomen mangabuumiin 2000-luvun alussa ja sen asemaan nykypäivän Suomessa.
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2.4.1 Mangan maailmanvalloitus
Manga etsi kauan paikkaansa länsimaissa, eikä sillä ollut pitkään aikaan edes paineita lähteä
Japanin ulkopuolelle. Ulkomaanmarkkinat eivät vuosikymmeniin kiinnostaneet mangakustantajia, koska manga pärjäsi kotimaansa markkinoilla niin hyvin. Yksi mangan ensimmäisistä
läpimurroista tapahtui kuitenkin jo 1970-luvulla Italiassa, kun maan valtiollinen radioyhtiö RAI
menetti oikeudessa radio- ja TV-monopoliasemansa. Päätöksen jälkeen Italiaan perustettiin hetkessä kymmeniä uusia radio- ja TV-asemia, jotka etsivät kaikkialta maailmasta halpaa ohjelmistoa. Ne alkoivat lähettää myös lapsille suunnattuja animesarjoja, mikä avasi tietä myös mangalle. Se sulautui vaivatta osaksi Italian sarjakuvaperinnettä, ja Italiaan onkin nykypäivään
mennessä tuotu kukoistava ja hyvin monipuolinen valikoima mangaa, joista suurta osaa ei ole
julkaistu millään muulla länsimaisella kielellä. (Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 7, 15.)
Juurtuminen muihin länsimaihin oli kuitenkin hankalampaa. Erityisesti läpimurto Amerikassa
antoi pitkään odottaa itseään, koska amerikkalaiset kustantajat eivät aluksi uskoneet mangan
myyvän paikallisilla sarjakuvamarkkinoilla, ja myöhemmin he pelkäsivät mangan syövän
markkinoita omalta tuotannoltaan. Vaikka fanit olivat itse kääntäneet muutamia mangasarjoja
jo 1970-luvun puolivälissä ja manga oli muutenkin aika ajoin noussut puheenaiheeksi, ensimmäiset viralliset englanninkieliset mangajulkaisut julkaistiin vasta 1980-luvulla. Vuonna 1986
San Franciscossa perustettiin Viz-kustantamo nimenomaan julkaisemaan mangaa englanniksi.
Yhtiö toi länsimarkkinoille monia mangasarjoja ensimmäisten joukossa, mutta sortui samalla
armottomaan lokalisointiin, samaan mitä amerikkalaisille sarjakuville tehtiin Euroopassa 1900luvun alkupuolella (ks. luku 2.1.1). Koska Japanissa luetaan oikealta vasemmalle, sivut peilattiin, jotta niiden sisältö saatiin kulkemaan toiseen suuntaan. Lisäksi hahmojen nimet ja viittaukset Japaniin muutettiin amerikkalaisiksi. Viz jatkoi lokalisointia aina 1990-luvun lopulle asti,
kunnes lopetti sen lähinnä paikallisten mangafanien sitkeästä painostuksesta. (Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 7, 12, 14.)
Mangan ja animen läpimurto länsimaissa tapahtui lopulta 1990-luvun puolivälissä, tarkalleen
vuonna 1996. Kuten muukin aasialainen kulttuuri, myös ne saapuivat länsimaihin pitkälti vetämisen, ei työntämisen seurauksena. Kaikista merkittävin yksittäinen edesauttava tekijä tässä oli
Internet. Mangan ja animen länsimaiset harrastajat olivat jo pitkään pyrkineet itse vastaamaan
selvään kysyntään työstämällä tekstityksiä animejaksoihin ja tulostamalla mangasarjoille erillisiä käännöstekstejä. Internetin yleistymisen ansiosta nämä tekstitetyt animejaksot ja mangasarjojen käännökset olivat yhtäkkiä maailmanlaajuisesti kaikkien halukkaiden saatavilla,
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eikä niitä tarvinnut enää kopioida ja postittaa eri harrastajien välillä. Animen ja mangan fanit
pystyivät paitsi katsomaan animea ja lukemaan mangaa myös jakamaan löytöjään, keskustelemaan eri sarjoista toistensa kanssa ja muodostamaan faniyhteisöjä lempisarjojensa ympärille.
Kaikki tämä auttoi luomaan mangalle ja animelle valtavan fanipohjan, jonka paine lopulta
mursi ennakkoluuloisen median ja kustantajien muurit, ja manga ja anime vyöryivät virallisina
julkaisuina länsimaihin. Samoihin aikoihin elektronisen viihteen läpimurto syrjäytti mangan
suosion Japanissa, minkä myötä kustantajat alkoivat tarjota julkaisujaan myös Japanin ulkopuolelle. (Uusitalo, 2015a, 3; Gravett, 2005, 155; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 7, 16.)
Gravettin (2005, 156) mukaan mangan maailmanvalloitus aiheutti kaksi suurta mullistusta länsimaisessa sarjakuvaperinteessä. Ensinnäkin sekä yleisö että kustantajat hyväksyivät mangan
myötä sarjakuvaformaatin, joka julkaistiin mustavalkoisena, paksuina pokkareina pehmeissä
kansissa. Etenkin mangan julkaisumuoto parinsadan sivun pokkareina herätti aluksi hämmennystä Amerikassa, sillä paikalliset sarjakuvalehdet ovat yleensä vain muutaman kymmenen sivun mittaisia. Amerikkalaiset mangakustantajat muokkasivatkin julkaisemiaan mangasarjoja
omia sarjakuviaan muistuttavaksi ohuiksi lehtisiksi paljon eurooppalaisia kustantajia pitempään. Toinen mullistus oli, että länsimaiset mangafanit alkoivat vaatia mangaa mahdollisimman
autenttisessa muodossa, eli ilman lukusuunnan ja ääniefektien vaihtamista. Samaa toivoivat
myös monet japanilaiset kustantajat ja mangapiirtäjät, ja Euroopassa alettiinkin varsin pian julkaista suurin osa mangasta vaihtamatta sen lukusuuntaa. (Comic Book Resources, 2.4.2002;
Gravett, 2005, 156.)
Vuonna 1996 perustettu mangakustantamo TokyoPop oli pioneeri näiden Gravettin esittämien
mullistusten toteuttamisessa. Se alkoi ensimmäisenä amerikkalaisena mangakustantamona julkaista mangaa kirjoina pätkittyjen lehtien sijaan, ja huhtikuussa 2002 se ilmoitti julkaisevansa
siitä lähtien kaikki mangansa täysin alkuperäisessä muodossaan. Päätöksen ansiosta TokyoPop
pystyi julkaisemaan mangaa huomattavasti nopeampaan tahtiin ja alhaisemmalla hinnalla,
koska sivujen peilaamisen ja ääniefektien korvaamisen poisjättäminen säästi tuotantokustannuksia. Vaikka oikealta vasemmalle luettavat mangakirjat japaninkielisine ääniefekteineen
hämmensivät jonkin aikaa jälleenmyyjiä sekä lukijoita, ne ovat nykypäivänä kiinteä ja normaali
osa länsimaiden manganjulkaisua. (Comic Book Resources, 2.4.2002; Gravett, 2005, 156.)
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2.4.2 Manga Suomessa
Vaikka manga löi läpi myös Suomessa 1990-luvun puolivälissä, vielä pitkään sen jälkeen oli
olemassa vain kaksi suomeksi julkaistua mangaa. Ensimmäinen suomenkielinen manga oli
Keiji Nakazawan Hiroshiman poika, josta Jalava julkaisi ensimmäisen osan vuonna 1985.
Vuonna 1996 Like-kustantamo taas ryhtyi julkaisemaan Katsuhiro Otomon Akira-sarjaa verkkaiseen tahtiin. Suomeen kuitenkin kasvoi hiljalleen yhä kannattavampi mangalukijapohja, ja
2000-luku lopulta vakiinnutti mangan pysyvästi Suomeen. (Kemppi, Lehtinen & Vanamo,
2007, 14, 16; Nygård, 2017, 389.)
Suomen mangabuumi alkoi varsinaisesti 2. huhtikuuta vuonna 2003, kun Kustannusosakeyhtiö
Tammi ryhtyi julkaisemaan maailmankuulua Dragon Ball -mangasarjaa suomeksi ja julkaisi
neljä ensimmäistä osaa yhtä aikaa. Dragon Ballin hyvästä myynnistä huolimatta Suomen mangabuumin alkua varjosti epätoivottu mediahuomio, sillä 17. toukokuuta Ilta-Sanomissa julkaistiin artikkeli, joka leimasi Dragon Ballin alussa olevan vihjailevan huumorin ja 16-vuotiaan
tyttöhahmon esittämisen suihkussa pedofiliamyönteisyydeksi. Sarja mainittiin pian sen jälkeen
esimerkkinä myös eduskuntakyselyssä, joka käsitteli lasten itsemääräämisoikeutta loukkaavan
sarjakuvan myyntiä. Tammi päätyi kohun vuoksi vetämään pokkarit myynnistä ja julkaisi ne
myöhemmin uudestaan sensuroituina versioina. Alkuvaikeuksien jälkeen sarja julkaistiin Suomessa loppuun, ja sen osia myytiin yhteensä noin puoli miljoonaa kappaletta. (Uusitalo, 2013,
14; Uusitalo, 2016, 36; Nygård, 2017, 389–390, 392–393.)
Suomen mangaa ja animea kuluttava harrastajakanta alkoi toden teolla muotoutua heti Dragon
Ballin ilmestymisen alettua, ja myös kaupalliset toimijat olivat kiinnostuneet animen ja mangan
tarjoamisesta suomalaiselle yleisölle. Dragon Ballin kaupallisen menestyksen myötä Tammi
perusti mangajulkaisuilleen oman nimikkeen Sangatsu Manga, ja Suomen mangakentälle saapui sen vanavedessä pian muitakin kustantamoja. Egmont aloitti jo syksyllä 2003 julkaisemaan
Ranma½-sarjaa ja monipuolisti tuotantoaan seuraavina vuosina. Keväällä 2005 perustettiin kokonaan uusi mangaan ja korealaiseen manhwa-sarjakuvaan keskittynyt kustantamo Punainen
jättiläinen, jonka Tammi osti ja liitti sisarfirmakseen vuonna 2009. Vuonna 2007 perustettiin
myös mangakustantamo Pauna Media, joka julkaisi lähinnä amerikkalaiselta TokyoPop-kustantamolta alihankittuja sarjoja. Vuotta myöhemmin argentiinalainen kustantamo Editorial Ivrea perusti Suomeen oman mangaosaston. Vuoden 2005 alussa aloitti toimintansa myös Suomen ensimmäinen animeen ja mangaan keskittynyt aikakauslehti nimeltä Anime. (Uusitalo,
2013, 14; Uusitalo, 2014b, 14; Uusitalo, 2015a, 33; Uusitalo, 2016, 36.)
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Mangapokkareiden julkaisumäärien perusteella Suomen mangabuumin huippuvuosi oli 2008.
Sen aikana Suomessa julkaistiin yhteensä 169 pokkaria mangaa, keskimäärin 14 pokkaria kuukaudessa. Lukuun vaikuttaa se, että useita pitkiä hittimangasarjoja alettiin julkaista Suomessa
juuri kyseisen vuoden aikana. Lisäksi Egmont nosti niihin aikoihin entisestään mangatuotantonsa määrää ja julkaisi vuoden 2008 sisällä yli 90 mangapokkaria. Huippuvuosi puhkaisi Suomen mangakuplan, mikä osui erityisesti Egmontin toimintaan, sillä sen mangajulkaisujen määrä
romahti seuraavien vuosien aikana. Supistusten jälkeen kustantamo lopetti viimeistenkin mangasarjojensa julkaisun vuoden 2013 lopussa. Tammi ja siihen liitetty Punainen jättiläinen kuitenkin nostivat omien julkaisujensa määrää vuosien 2009–2011 aikana Egmontin perääntyessä,
joten mangakuplan puhkeaminen ei näkynyt välittömästi mangasarjojen määrän vähentymisenä. (Uusitalo, 2013, 14–15; Uusitalo, 2016, 36.)
Vuonna 2013, kymmenen vuotta Dragon Ballin aloituksen jälkeen Tammi ja sen sisarfirma
Punainen jättiläinen olivat ainoat mangaa vakituisesti julkaisevat kustantamot. Pauna Media oli
lopettanut toimintansa vuonna 2010 ja Ivrea oli vuosien 2010–2011 hiljaiselon jälkeen myöhästellyt jatkuvasti sarjojensa julkaisemisen kanssa. Egmont taas julkaisi mangatoimintansa viimeiset vuodet ainoastaan kahta pitkää mangasarjaansa Rinneä ja Salapoliisi Conania. Seuraavina vuosina tapahtui kuitenkin elpymistä kustantamojen toiminnan suhteen. Ivrea aloitti vuoden 2014 alussa toimintansa uudelleen uudella tiimillä ja paransi uusien julkaisujensa laatua.
Myös Pauna Media ryhtyi vuonna 2014 julkaisemaan Pokémon-tuoteperheeseen kuuluvaa
Pokémon Adventures -mangaa, kun sen mangatoimittajaksi siirtyi Punaisen jättiläisen perustaja
Antti Grönlund, joka oli jättänyt Punaisen jättiläisen vuonna 2011. (Uusitalo, 2013, 15; Uusitalo, 2014a, 08; Uusitalo, 2014c, 08.)
Suomessa on julkaistu vuosien 2003 ja 2015 välillä yhteensä 1380 pokkaria mangaa, lukuun
ottamatta uusintapainoksia. Niistä 990 pokkaria on sarjoista, jotka on suunnattu nuorille pojille
tai aikuisille miehille. Mangan yleisin ikäryhmä kaikkialla maailmassa on 13–18-vuotiaat, ja
pojille suunnattu shounenmanga on ylivoimaisesti suosituin kaikista mangan eri kohderyhmistä, sillä myös tytöt kuluttavat sitä paljon. Suomessa shounensarjoja markkinoidaankin levittäjälle poikien ja tyttöjen sarjoina pelkkien poikien sarjojen sijaan. Shounensarjojen suosio on
nähtävissä myös Suomessa, sillä vuoteen 2015 mennessä 14 pisintä shounensarjaa kattoi Suomen mangatarjonnasta noin 600 pokkaria. Suomen sarjakuvamarkkinoille on tuotu jonkin verran myös ensisijaisesti tytöille suunnattua shoujoa. Suomenkielisen shoujon tarjonta oli huipussaan vuonna 2010, jonka aikana julkaistiin yhteensä 63 pokkaria shoujomangaa. Vuosien 2003–
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2015 aikana julkaistuista 1380 mangapokkarista shoujomangaa oli 381 pokkaria eli noin 28
prosenttia. (Uusitalo, 2016, 36.)
Aikuisikäisten kohderyhmien huomioimisessa näkyy nuoria lukijoita enemmän eroja. Suomessa on julkaistu 18–25-vuotiaille miehille suunnattua seinenmangaa useitakin sarjoja, kun
taas erityisesti aikuisille naisille suunnattuja mangasarjoja ei ole julkaistu Suomessa lähes ollenkaan. Selkeästi naispuolisille lukijoille kohdistetun mangan määrä romahti Suomessa vuoden 2015 aikana, kun useita sarjoja joko julkaistiin loppuun tai niiden julkaisutahtia hidastettiin,
kun niistä julkaistiin suomeksi kaikki toistaiseksi olemassa olevat osat. Mangan kuluttajien sukupuolierot ovat kuitenkin todellisuudessa pienemmät, sillä luvussa 2.3.2 mainittu mangan suosio länsimaisen naisyleisön keskuudessa on nähtävissä myös Suomessa. Uusitalo (2016, 36)
arvioi naispuolisten lukijoiden muodostavan noin puolet Suomen mangalukijakunnasta. (Uusitalo, 2016, 36–37.)
Uusitalon (2016, 37) mukaan odotettiin, että suomenkielisen mangan hiljalleen arkipäiväistyessä ja lukijakunnan vanhentuessa Suomeen olisi tuotu enemmän aikuisille suunnattua mangaa.
Sen sijaan Suomessa on julkaistu viime vuosina enemmän kaikenikäisille suunnattuja mangasarjoja, etenkin sellaisia, joissa on vahva eläinteema. Tätä selittää osaltaan koiramanga Hopeanuolen kulttisuosio, ja sen tekijä Yoshihiro Takahashi onkin Suomen ylivoimaisesti julkaistuin yksittäinen mangapiirtäjä. (Uusitalo, 2016, 36–37.)
Vuonna 1985 julkaistun Hiroshiman pojan sivut peilattiin kulkemaan vasemmalta oikealle,
mutta taittajan ja tekstaajan ehdotuksesta japanilaiset ääniefektit jätettiin ennalleen. Tammen
vuonna 2003 aloittaman Dragon Ballin pokkarit taas olivat alusta alkaen alkuperäisjulkaisulle
uskollisesti peilaamattomia ja pienikokoisia pokkareita, mikä noteerattiin ajan arvosteluissa.
Myös alhainen viiden ja puolen euron kappalehinta hämmästytti aluksi suomalaista yleisöä.
Tammen mallista tuli pitkälti vakio Dragon Ballia seuraaville suomalaisille mangajulkaisuille.
Suomen mangajulkaisuja voi täten pitää pääasiassa laadukkaina, vaikka muutamista mangabuumin alun julkaisuista vaihdettiin lukusuunta tai peitettiin alkuperäiset ääniefektit, ja suomalaiset julkaisijat poistavat yleensä mangapokkareista niiden irtokannet. Manga on myös Suomessa helposti saatavilla, sillä Suomessa sarjakuvia myydään paljon kirjakauppoja laajemmassa levityksessä. Manga on lisäksi Suomessa paljon halvempaa kuin monissa muissa Euroopan maissa, mikä tekee siitä houkuttelevan ostosvaihtoehdon, mutta on toisaalta riskialtista kustantajalle, koska myyntiä on oltava paljon pelkästään kulujen kattamiseksi. Lisäksi Suomessa
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levittäjät perinteisesti tuhoavat myymättömät kappaleet kustantajalle palauttamisen sijaan.
(Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 14; Uusitalo, 2013, 14; Uusitalo, 2014b, 14, 16.)
Mangan harrastaminen ja kuluttaminen Suomessa on muuttunut paljon 2000-luvun alun jälkeen. Suomen mangabuumin alkaessa oli useita paikallisyhdistyksiä, joissa mangan ja animen
harrastajat tapasivat toisiaan ja lainasivat mangapokkareitaan toisilleen. Kuitenkin myös Internetissä, erityisesti nettifoorumeilla oli jo siihen aikaan laajoja harrastajayhteisöjä. Kun manga
oli vielä uusi ja valtavirtayleisölle tuntematon ilmiö, mangan ja muun japanilaisen populaarikulttuurin harrastaminen oli monelle hyvin suuri ja tärkeä osa identiteettiä. Ennen suomimangan läpimurtoa suomalaiset mangaharrastajat lukivat mangaa pääosin englanniksi, ja suomenkielisen mangan lisääntyessä osa nuorista harrastajista ei niitä aluksi hyväksynyt. Heille suomen kieli ei ollut tarpeeksi arvokas kieli mangaan, ja heille suomimangan alhainen hinta tarkoitti kelvotonta laatua. Nopeiden nettiyhteyksien yleistyessä mangan ja animen fanikäännöskulttuurista tuli entistä organisoituneempi, ja kuluttaminen siirtyi yhdistystoiminnasta yhä
enemmän Internetin puolelle. Pitkälti Internetin ansiosta mangan ja animen kuluttaminen on
nykyään paljon helpompaa, sillä on olemassa useita laillisia palveluja animen katsomiseen ja
mangan lukemiseen, ja sosiaalisen median kautta harrastajien on helppo verkostoutua keskenään. Manga on tähän päivään mennessä muuttunut hyvin arkipäiväiseksi asiaksi Suomessa, ja
Uusitalon (2017, 03) käsityksen mukaan manga ja anime ovat nykyään Suomessa suositumpia
kuin koskaan aikaisemmin. (Uusitalo, 2013, 15; Uusitalo, 2015, 03; Uusitalo, 2017, 03, YLE
Areena Nosto, 24.1.2018.)
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3 LASTEN TAIDE JA KUVATAIDEKASVATUS PERUSKOULUSSA

Tämä luku käsittelee tutkielman kuvataiteellista viitekehystä. Aluksi käydään läpi lapsuutta ja
sen piirroksia, josta edetään selvittämään kuvataideopetuksen paikkaa peruskoulussa. Luvun
päätteeksi tutkitaan tarkemmin, millä tavoin kuvataidekasvatusta sekä sarjakuvaa käsitellään
peruskoulun valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa.

3.1 Lapsuus ja sen kuvat
Kuvien tekeminen on yksi lapselle ominaisista keinoista oppia tuntemaan paitsi itsensä myös
ympäröivä maailma, sillä piirtämisen kautta lapsi pystyy jäsentämään ja ymmärtämään uusia
asioita. Lähes kaikki lapset tekevät mielellään kuvia, ja aikuisten tavoin myös lapsi käyttää
kuvia moniin eri tarkoituksiin. Vaikka lapsen piirroksen erottaa aikuisen tekemistä kuvista helposti, myös lasten kuvat syntyvät monimutkaisen ajatusprosessin seurauksena. Lapsi yhdistää
piirroksiinsa erilaisia ympäristöstään omaksumia havaintoja ja vaikutelmia, ja hän uskoo itsensä lisäksi kaikkien muidenkin ymmärtävän, mitä piirroksensa esittävät. Pienen lapsen käsitteet ja havainnot ovat kuitenkin aikuisiin verrattuna niin konkreettisia ja eriytymättömiä, että
aikuisten on vaikea ymmärtää ja tulkita lasten kuvamaailmaa. (Salminen, 1994, 35–37, 40–41.)
Jo hyvin nuorten lasten piirroksissa voi kuitenkin havaita merkkejä neljästä todellisuuskäsityksestä, joita taidepsykologit Hans ja Shulamith Kreitler ovat esittäneet aikuisten taiteilijoiden
tutkivan omissa töissään. Ensinnäkin kaikki lasten piirrokset liittyvät jotenkin lapsen arkitodellisuuteen, konkreettisten asioiden lisäksi esimerkiksi kuvaamalla joitain vaikeasti käsitettäviä
abstrakteja käsitteitä tai näkymättömien asioiden herättämiä mielikuvia. Piirtämisen kautta tutkitaan myös arkeologista todellisuutta, joka lapsen tapauksessa liittyy tämän muodostuvaan
minäkuvaan ja identiteetin eri ulottuvuuksiin. Kolmantena lapsi käsittelee kuvissaan normatiivista todellisuutta eli eettistä arvomaailmaa, joka pienillä lapsilla usein yhdistyy vahvasti esteettiseen käsitykseen. Neljäs todellisuuskäsitys on profeetallinen todellisuus eli tulevaisuuden
hahmotteleminen kuvien kautta. Myös lapsi kuvittelee ja ennakoi tulevaa elämäänsä piirroksillaan. (Salminen, 1994, 41–42.)
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Lasten piirrosten tutkimus on varhaisimpia lapsipsykologian alueita, sillä ne ovat kiinnostaneet
kasvattajia, taiteilijoita, taidehistorioitsijoita sekä psykologeja yli vuosisadan ajan. Lasten tekemiä kuvia on käytetty persoonallisuuden, luovuuden tai minäkuvan selittämiseen, ja niiden pohjalta on kehitetty psykologisia mittausmenetelmiä. Lapsuuden tutkimiseen ja ymmärtämiseen
on kuitenkin vaikuttanut noin vuosisadan takainen rekapitulaatioteoria, jonka mukaan jokaisen
ihmisen kehitys lapsesta aikuiseksi on verrattavissa ihmislajin kehitykseen. Myös lasten piirustusten uskottiin olevan tasoltaan universaaleja aina ja kaikkialla, ja niistä pyrittiin löytämään
lisätietoa ihmissuvun kehittymisestä. Koska lasten piirrokset muuttuvat realistisemmiksi kasvun ja kuvallisten taitojen paranemisen myötä, kehitykseen tavoiteltavana lopputuloksena alettiin pitää mahdollisimman realistista tyyliä. Tämä on johtanut siihen, että lasten piirroksia tarkastellaan usein sen pohjalta, mitä niistä puuttuu ja millaisia virheitä niissä esiintyy. Oman monipuolisen kehitysvaiheensa sijaan lapsuus käsitetään tällöin helposti puutostilana, jossa tulee
keskittyä ensisijaisesti virheiden korjaamiseen ja puuttuvien valmiuksien ja taitojen kehittämiseen. (Salminen, 1994, 37–38.)
Vertailemalla vanhempiin tutkimuksiin on mahdollista todeta, että lasten tuottama taide ei ole
yhtenäinen universaali ilmiö, joka ilmenisi kaikkialla ja kaikkina aikoina samanlaisena, kuten
edellä mainittu rekapitulaatioteoria esittää. 1800-luvun lopussa lapsilla oli esimerkiksi tapana
piirtää kasvopiirroksiinsa kaksi nenää, toinen pään sivulle ja toinen sen keskelle. Vastaavaa ei
ole esiintynyt enää vuosikymmeniin lasten tekemissä kuvissa, mikä voi johtua siitä, että nykyajan lapset näkevät paljon enemmän eri perspektiiveistä otettuja valokuvia, joten heidän logiikantajunsa perspektiiveistä on parempi. Lapset myös kehittyvät nykyään piirtäjinä nopeammin
kuin sata vuotta sitten, mikä juontuu osittain ihmisen psyykkisen ja fyysisen kehityksen yleisestä nopeutumisesta, mutta etenkin elinympäristön muutoksesta. Nykyään lapsen on paljon
helpompi saada erilaisia piirtämisvälineitä ja monenlaisia kuvallisia malleja käyttöönsä ja harjoitella kuvailmaisullisia taitojaan. (Salminen, 1994, 39–40.)
Käsitys lapsesta on muuttunut useita kertoja ihmishistoriassa, ja vaikka yleistietämys lapsuudesta on lisääntynyt, yleinen suhtautuminen toistaa yhä vuosisatoja vanhoja kulttuuriperinteitä,
jotka yleensä aliarvioivat lapsia ja heidän valmiuksiaan. Lapsuuteen suhtautumiseen on vaikuttanut myös eri aikojen oppimiskäsitykset, joista vanhimman ja vakiintuneimman mukaan viisas
ja taitava opettaja siirtää tietoja ja taitoja vielä kehittymättömille oppilailleen. Uusien tutkimusmetodien ja neurologisen tutkimuksen ansiosta oppimisesta tiedetään nykyään enemmän. Lasten on huomattu jo varhain olevan sosiaalisesti sekä älyllisesti taitavia monella osa-alueella.
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Lisäksi on todettu, että oppimisprosessiin vaikuttaa ratkaisevasti yksilön oma toiminta ja aktiivisuus, joka alkaa jo ennen syntymää. Passiivisen vastaanottamisen sijaan oppiminen on alettu
nähdä paitsi henkilökohtaisen ja aktiivisen myös sosiaalisen toiminnan tuloksena, ja oikean tiedon jakamisen sijaan korostetaan asioiden kyseenalaistamista, pohtimista ja erilaisia näkemyksiä. (Riihelä, 1994, 9–10.)
Salmisen (1994, 38, 40) mukaan ei ole kuitenkaan vieläkään paljoa tietoa siitä, millaiset henkilökohtaiset motiivit ohjaavat lasta hänen piirtäessään kuvaa ja miten nämä motiivit mahdollisesti muuttuvat lapsen kehittyessä ja oppiessa enemmän. Tämä johtuu suurilta osin siitä, että
lasten piirroksia tutkitaan useimmiten poikkileikkausmenetelmällä, jossa eri lasten piirroksia
verrataan toisiinsa ja kuvan syntyprosessin sijaan kiinnitetään huomiota lähinnä lopputulokseen
eli valmiiseen kuvaan. Salminen esittää, että lasten piirrosten tutkimiseen tulisi hyödyntää
enemmän pitkittäistutkimuksia, eli seuraamalla tietyn yksilön tai ryhmän kuvallista toimintaa
pitkän aikaa. Lasten tekemiin kuviin liittyviä motiiveja on mahdollista tutkia, kun tiedetään,
millaisessa kontekstissa kuvat syntyvät. Pitkittäistutkimusten avulla olisi myös mahdollista selvittää, millä tavoin lapsen kuvallinen kehitys liittyy hänen muuhun kehitykseensä. Tätä tietoa
voisi taas hyödyntää opetuksen suunnittelemisessa entistä oppilaslähtöisemmäksi.

3.2 Kuvataidekasvatuksen merkitys
Taideopetus on hyvin vanha perinne, jonka juuret voidaan ulottaa aina ihmiskunnan varhaisten
yhteisöjen käsityöperinteen siirtämiseen. Taideopetukseen ja sen päämääriin ovat aina olennaisesti vaikuttaneet kulloinkin vallitsevat arvot sekä käsitys siitä, mikä on taiteen tehtävä yksilön
ja yhteiskunnan kehityksessä. Romantiikan aikakaudella taiteen alettiin nähdä vaikuttavan
myös yksilön yleisen luovuuden kehittymiseen, ja käsitys on säilynyt nykypäivän taidekasvatukseen asti. 1800-luvun teollistumisen myötä kuvan merkitys korostui teollisten tuotteiden
suunnittelussa ja valmistuksessa. Informaatioyhteiskunnassa vallitsee kova kilpailu yleisön
huomiosta, joten taitoa visualisoida ajatuksia havainnollisesti pidetään tärkeänä. Tämän vuoksi
yleissivistävässä taidekasvatuksessa alettiin vaatia taitavien ja tarkkojen piirtäjien kouluttamista, ja tämäkin tavoite on taidekasvatuksen osa vielä nykyäänkin. (Töyssy, Vartiainen, Viitanen, 2007, 170.)
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Taidekasvatukseen ja sen asemaan koulussa liittyy paljon ennakkoluuloja ja erilaisia käsityksiä.
Aineen opetusta koulussa onkin aina jouduttu ja joudutaan yhä perustelemaan. Asiaa voi osittain selittää oletus, jonka mukaan koulussa on tärkeä opettaa asioita, jotka auttavat menestymään yhteiskunnassa. Näiksi asioiksi mielletään yleensä ensisijaisesti tiedolliset asiat, kun kuvataiteessa taas käsitellään erityisesti esteettisiä ja ilmaisullisia asioita, ja siinä asetetaan kysymyksiä, joihin ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Koulun tavoitteilla ja arvotaustalla on
kuitenkin aina yhteys ympäröivän yhteiskunnan tavoitteisiin sekä arvoperustaan, ja oppiaineista
ja niiden merkityksestä keskustellessa onkin aina kyse arvovalinnoista, eli mitä asioita pidetään
arvokkaina ja kehittämisen arvoisina elämässä, ja miten niitä tulisi käsitellä koulussa. Koulutusratkaisuissa on lisäksi aina kyse tulevaisuudesta: millaista huomisen ihmiskuvaa ja yhteiskuntaa halutaan. Yhteiskunnallisten mullistusten aikana kuvataiteen puolustajat ovatkin joutuneet hakemaan uusiutuvia tavoitteita ja sisältöjä, joiden kautta oppiaineen merkitystä on voitu
perustella. (Laitinen, 2006, 33–34; Salminen, 1979, 207; Sava, 2007, 13, 91.)
Sisältöjen ja tavoitteiden lisäksi myös oppiaineen nimi on muuttunut ajan mukana, ja kulloisetkin nimet kertovat omalta osaltaan siitä, miten taide ja sen kasvattava arvo käsitettiin. Oppiaine
oli ensin nimeltään piirustus, josta tuli kuvaamataito jo ennen Suomen nykyisen peruskoulumuodon syntymistä. Nimi pysyi aina vuoteen 1999 asti, kun se muutettiin kuvataiteeksi ja kuvataiteen opetus kuvataidekasvatukseksi. Nykyään ovat käytössä myös termit visuaalinen kulttuuri ja visuaalinen kulttuurikasvatus. Ne ovat osa suurempaa kansainvälistä suuntausta, sillä
nykytaiteen myötä yleinen taidekäsitys on laajentunut modernistisen perinteen taiteesta kaikkialle ulottuvaan visuaaliseen kulttuuriin ja taiteen sosiaaliseen käyttöön. (Sava, 2007, 93–94.)
Taidekasvatukseen olennaisesti liittyvät kuvat sekä visuaalisuus hallitsevat nykyään tehokkaasti myös viestien maailmaa. Visuaalisen median opetus painottuukin nykyään kuvataideopetuksessa entistä enemmän, sillä nykyajan lasten ja nuorten elämysmaailmaan kuuluu vahvasti myös virtuaalinen maailma, kuten televisio, sarjakuvat, tietokonepelit, internet ja kamerakännykät. Tietoteknisten laitteiden ansiosta ihmisillä on entistä vuorovaikutuksellisempi ja luovempi suhde visuaaliseen mediaan, ja kuvataiteen tunneilla paitsi opetellaan visuaalisen median
käyttöä, myös pyritään ymmärtämään ja analysoimaan visuaalista mediaa ja sen viestejä. (Laitinen, 2006, 35.)
Myös Rusasen (2009, 51) käsityksen mukaan mediakulttuurista on tullut niin olennainen osa
nykyajan lasten kulttuuria, että heidän on välttämätöntä oppia valmiuksia sen käsittelemiseen
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jo varhaislapsuudessa. Rusanen niputtaakin median tarkastelun varhaisiän kuvataidekasvatuksen osa-alueeksi, ja korostaa myös lapsen oman aktiivisuuden merkitystä: ”Kun lapsi oppii itse
tuottamaan mediaviestejä, hän oppii tarkemmin havainnoimaan median kuvallista kieltä ja sanomaa.” Opetettavat valmiudet eivät rajoitu vain median havainnointiin, vaan lapsen tulee
myös oppia tarkastelemaan kriittisesti erityisesti lapsille suunnattuja mainoksia, elokuvia, tvsarjoja ja videoita.
Hakkolan, Laitisen ja Ovaska-Airismaan (1991, 8, 10–12) mukaan taidekasvatuksen tehtävä
liittyy ensisijaisesti kulttuuriin, ja taidekasvatusta tarvitaan ennen kaikkea kulttuurin ymmärtämiseen kokonaisuutena. Kulttuurien määritellään usein käsittävän vain taiteen eri lajit, mutta
niihin voi sisällyttää myös ihmisten sosiaalisen kanssakäymisen. Tällöin taidekasvatuksen tehtävänä ei ole ainoastaan luoda uusia taiteilijoita, vaan antaa kaikille ihmisille keinoja erilaisten
kokemusten ja elämysten vastaanottamiseen sekä itsensä ilmaisemiseen. Kuvallinen ilmaisu on
lapselle hyvin luontainen keino itseensä tutustumiseen sekä omien ajatusten ja tunteiden välittämiseen, mutta sen onnistuminen edellyttää, että myös ympäristö kunnioittaa lasta ja arvostaa
hänen mielipiteitään.
Pentikäisen (2006, 31–34) mukaan taidekasvatuksella on monipuolisia vaikutuksia kasvavan
lapsen kokonaispersoonallisuuden kehittymiseen. Oman taiteen tekeminen kehittää paitsi lapsen teknisiä taitoja myös tämän kehittyvää karkea- ja hienomotoriikkaa. Muovailutyöt vahvistavat käsilihasten lisäksi hahmottamista, kolmiulotteista ajattelua sekä silmän ja käden yhteistyötä. Myös lapsen kognitiiviset taidot kehittyvät, sillä oman taiteen tekeminen edellyttää suunnittelua, organisointia, valintojen tekemistä sekä tietoa eri työskentelytekniikoista ja -välineistä.
Ideoiden kehitteleminen ja niiden luonnostelu on taiteen työstämisen tärkeä esivaihe, ja työskentelyprosessin sisäistäminen on usein nähty jopa lopputulosta tärkeämpänä oppimistavoitteena. (Forsman & Piironen, 2006, 121; Pentikäinen, 2006, 32.)
Taidekasvatus vaikuttaa myös emotionaaliseen ja sosiaaliseen kasvuun. Oman taiteen kautta
lapsi saa keinon ilmaista nonverbaalisesti omia tunteitaan sekä kokemuksiaan ja käsitellä niitä
turvallisesti. Taiteen tekeminen tuottaa niin itsetuntoa kohottavia onnistumisen elämyksiä kuin
epäonnistumisen tunnetta, jonka voittaminen vahvistaa myös uskoa omiin taitoihin. Forsmanin
ja Piirosen (2006, 121) käsityksen mukaan nimenomaan opettajalla on vastuu huolehtia siitä,
että oppilaat saavat taidetyöskentelystään onnistumisen kokemuksia ja oppivat muuntamaan
epäonnistumisetkin tärkeiksi oppimiskokemuksiksi. (Forsman & Piironen, 2006, 121; Pentikäinen, 2006, 32.)
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Salminen (1979, 209–210) muistuttaa taidekasvatuksen tavoitteellisuudesta. Vaikka luovuus on
sinällään tavoittelemisen arvoinen asia lasten taidekasvatuksessa, pelkkä luova leikki tai yksilön subjektiiviset tunnekokemukset eivät riitä suunnitelmallisen opetustyön perustaksi. Luovuus ei myöskään ole taideaineiden yksinoikeus, vaan sitä esiintyy muissakin oppiaineissa. Lisäksi älyllinen ja tiedollinen toiminta kuuluvat olennaisesti myös taidekasvatukseen, sillä taiteellisen luovuuden kehittyminen vaatii monien erilaisten tietojen ja taitojen järjestelmällistä
oppimista. Taidekasvatuksen paikkaa perusopetuksessa ei voi perustella pelkällä taideaineiden
ja lukuaineiden vastakkainasettelulla ja väittämällä, että taideaineiden tarjoamat tunnekokemukset paikkaavat muiden oppiaineiden mahdollisia puutteita. Myös Hellström (2006, 50) kumoaa käsityksen, jonka mukaan taideaineita tarvitaan peruskoulussa nimenomaan teoriapainotteisten oppiaineiden taukomaiseksi vastapainoksi. Koulun taidekasvatuksen tehtävänä ei hänen
mukaansa ole myöskään kouluttaa tulevia ammattitaiteilijoita tai maailmasta vieraantuneita
haaveilijoita, vaan aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.

3.3 Kuvataidekasvatuksen tavoitteet
Peruskoulun opetussuunnitelmiin merkityt kuvataiteen opetustavoitteet käsitellään tarkemmin
luvussa 3.4.
Hellströmin (2006, 50–51) mukaan taidekasvatuksen päämääränä on ennen kaikkea vahvistaa
ja laajentaa lapsen esteettistä kykyä maailman kohtaamiseen. Perinteisen käsityksen mukaisesti
ihminen hahmottaa maailmaa tiedollisella, moraalisella, käytännöllisellä ja esteettisellä otteella. Viimeksi mainittuun sisältyy kyky kokea maailma tunteiden sekä taiteesta saatavien elämysten kautta, joiden avulla ihminen kokee elämän arvokkaana ja merkityksellisenä. Koulu on
luonteva ympäristö esteettisten elämysten harjoittelemiseen, mutta Hellström muistuttaa, että
eri taideteokset voivat herättää hyvinkin erilaisia reaktioita eri oppilaissa.
Laitisen (2006, 34–36) mukaan kuvataiteen opetussisältönä toimii koko visuaalinen kulttuuri,
johon sisältyvät kuvataiteen lisäksi visuaalinen media sekä ympäristö. Opetuksen lähtökohtana
on kunkin oppilaan oma elämysmaailma, ja olennaisin kuvataiteen tavoite on, että oppilaalle
syntyy sen kautta henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteessa kehittyy kuvallisen ilmaisutaidon lisäksi oppilaan esteettinen ja taiteellinen arviointikyky, joka rikastaa ihmisen elämää
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ja antaa mahdollisuuksia esteettisiin elämyksiin. Myös omat esteettiset valinnat ja niiden pohtiminen kuuluvat olennaisesti kuvataiteeseen, sillä kuvan rakentamiseen kuuluu aina valintojen
tekemistä. Kuvataiteessa oppilaat oppivat tekemään, pohtimaan ja perustelemaan omia arvostuksiaan, ja lisäksi arvostamaan erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä taiteesta.
Sava (2007, 192) näkee oppiaineena määrittyvän kasvatustoiminnan, myös taidekasvatuksen,
eräänlaisena kasvamaan saattamisen erityistapauksena. Savan mukaan juurikin tällä erityislaatuisuudella voidaan perustella myös taidekasvatuksen merkitystä osana yleissivistävää kasvatusta. Taidekasvatukseen kuuluu olennaisesti tavoitteita, jotka kehittävät henkistä pääomaa sekä
kunkin elämän merkityssisältöä, kuten taidollinen kilvoittelu itsensä kanssa ja maailman persoonallinen tulkitseminen taiteen kautta.
Taidetta lähestytään koulussa usein tiedollisesti, mutta Hellström (2006, 52) esittää, että oppilaiden omat taideteot voivat olla vielä tehokkaampi oppimistapa. Taideopetuksessa painottuvat
niin tiedot kuin taidotkin, joten sitä voi pitää sekä kasvatuksena taiteeseen että taiteen avulla.
Taiteen kautta voidaan esimerkiksi käsitellä vaikeasti lähestyttäviä aiheita turvallisesti. Pentikäisen (2006, 35) mukaan lasten ohjatussa taidekasvatuksessa on usein ennalta määrätty mallikappale, jolta työskentelyn lopputuloksen tulee näyttää. Vaikka taidekasvatuksen tehtävät ja
työskentelyhetket on hyvä sitoa yhteen jollain teemalla, myös lasten omille luoville ratkaisuille
ja persoonalliselle ilmaisulle tulee jättää tilaa. Taidekasvatus mahdollistaa tämän, koska taiteessa ei ole olemassa ainoita oikeita vastauksia.
Koulun taideopetuksen sisältöön ovat yhteiskunnan lisäksi osaltaan vaikuttaneet myös eri kehityspsykologiset teoriat. 1800-luvulla kehittyvän lapsen arveltiin reagoivan mekaanisesti ympäristöstä tuleviin ärsykkeisiin – lapsi olisi tavallaan tyhjä taulu, jonka ympäristö täyttää. Teoriaan liittyi tiukan utilitaristinen taidekäsitys, ja monet 1800–luvun lopun kuvataiteen opetusohjelmat koostuivatkin kopiointiharjoituksista, jotka kehittivät lähinnä teknistä piirtämistaitoa.
1900-luvulla lapsen kehitys alettiin ymmärtää sisäsyntyisenä itsenäisenä ilmiönä, joka tapahtuu
ympäristöstä huolimatta. Kuvataiteen tehtävänä nähtiin lapsen itseilmaisun kehittäminen ja lapsessa valmiina olevien mahdollisuuksien vapauttaminen. Kasvatuksen näkökulmasta tärkeimpänä alettiin pitää tulosten sijaan itse oppimisprosessia, ja lapsen kuvallisten tuotosten arviointia pidettiin lapsen kehitykselle haitallisena. (Salminen, 1979, 208–209.)
Myös aikuisen roolia ja taidekasvatuksen vuorovaikutuksellista luonnetta korostetaan. Hakkolan, Laitisen ja Ovaska-Airismaan (1991, 3) mukaan lasten taidekasvatuksesta vastaavan aikui-
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sen tulee osata paitsi yhdistää monia asioita, kuten sopivia työskentelyvälineitä ja toimintatapoja, myös uskaltaa kokeilla, oppia ja kehittyä vuorovaikutuksessa opetettavien lasten sekä
muiden aikuisten parissa. Kuvataidekasvatus voi tukea lapsen halua etsiä ja löytää uusia asioita,
ja myös lasta ohjaava aikuinen voi oppia uutta lasten toiminnan, ajattelun ja ilmaisun pohjalta.
Myös Sassi ja Tarkkonen (2006, 1) esittävät, että kehittyvän lapsen luontainen löytöretkeilijäluonne stimuloi ja opettaa lapsen itsensä lisäksi myös tämän kanssa vuorovaikutuksessa olevaa
aikuista. Pentikäisen (2006, 28) mukaan taidetta tekevä lapsi tarvitsee vuorovaikutusta aikuisen
kanssa, sillä aikuisen läsnäolo auttaa lasta motivoitumaan työstään paremmin ja työskentelemään pitkäjännitteisemmin. Aikuisen osoittama tuki, kiinnostus sekä palaute ovat lapselle tärkeitä, ja parhaimmillaan omaa taidettaan tekevän lapsen ja sitä seuraavan aikuisen yhteistoiminta on hyvin hedelmällistä vuorovaikutusta.
Myös Savan (2007, 192) mukaan taiteellinen työskentely on yksilöllisen lisäksi yhteistä toimintaa, jossa eri osapuolet vaikuttavat toisiinsa. Yhteinen taidetyöskentely on kaikkia kunnioittava tila, jossa oppilaat voivat jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Opettaja ei jättäydy tilan
ulkopuolelle, vaan osallistuu siihen itsekin ja tukee sitä omalla asiantuntemuksellaan. Parhaimmassa tapauksessa yhteisen taidetyöskentelyn toiminnallisuus rakentuu samankaltaisuuden sijaan erilaisuudelle.
Forsmanin ja Piirosen (2006, 122, 130) mukaan moninaisuus ja muuttuvaisuus ovat olennainen
osa kuvataideopetusta, ja eri taidemuotojen tekemisessä vaihtelevat työtapojen ja taidesuuntausten lisäksi emotionaaliset ja kognitiiviset tavoitteet. Tämän vuoksi taidekasvatuksen opettajan on tärkeä vaihdella aiheen ja tekniikan lisäksi myös työskentelytapoja. Vaihtelevat ilmaisutavat, materiaalit ja työskentelytekniikat voivat osaltaan herättää oppilaissa uteliaisuutta,
mikä on hyvä keino motivoida uuteen työhön. Kun ajan myötä oppilaat saavat enemmän tietoa
kuvallisen kulttuurin eri perinteistä, he voivat alkaa itse päättää omien henkilökohtaisten intressiensä pohjalta, mitä materiaaleja ja tekniikkaa haluavat taiteessaan käyttää.
Hassin (1994, 29–30) mukaan eri taidealat ovat perusteidensa, olemuksensa ja traditioidensa
puolesta niin erilaisia, että niitä ei ole mahdollista opettaa yhtenäisen taidepedagogiikan mukaan. Toisten taiteen alojen opetuksessa korostetaan jatkuvaa harjoittelua, toisten alojen tärkeimpinä tavoitteina taas nähdään niiden oppijan persoonallisuuden muutokset. Jälkimmäiset
tavoitteet painottuvat erityisesti pienten lasten taideopetuksessa, ja niihin pyritään lapsen omilla
ehdoilla. Etenkin varhaiskasvatuksessa taidetta ei voi opettaa tarkkojen aikataulujen ja opetus-
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suunnitelmien kautta, vaan tärkeintä olisi tarjota lapsille mahdollisuuksia taiteeseen tutustumiseen ja liittää se osaksi lasten leikkiä ja arkielämää. Lapsi käyttää havainnoinnissaan useita
aistejaan yhtä aikaa, joten taidekasvatuksen tavoitteena voi pitää aistihavainnollisen tajunnan
kehittämistä.

3.4 Kuvataidekasvatus peruskoulun opetussuunnitelmassa
Seuraavaksi käsittelen kuvataidekasvatusta suomalaisen perusopetuksen valtakunnallisessa
opetussuunnitelmassa. Tällä hetkellä käytössä olevan vuoden 2014 opetussuunnitelman lisäksi
käyn läpi myös edellistä, vuoden 2004 opetussuunnitelmaa. Esittelen molempien opetussuunnitelmien kuvataideosiot ja vertailen niitä keskenään. Tutkimuksen validiteettia parantaakseni
käytän jonkin verran suoria lainauksia opetussuunnitelmien teksteistä. Luvussa 3.5 tarkastelen
vielä, millä tavoin sarjakuva näyttäytyy näissä kahdessa opetussuunnitelmassa ja missä opetustavoitteissa sarjakuvaa voisi mahdollisesti hyödyntää.

2004 opetussuunnitelman tavoitteet
”Peruskoulun kuvataideopetuksen tehtävänä on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun ja esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun.
Keskeistä kuvataideopetuksessa on ymmärtää visuaalisen kulttuurin ilmenemismuotoja yhteiskunnassa: taidetta, mediaa ja ympäristöä. Opetuksen tavoitteena on, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen suhde taiteeseen. Kuvataiteen opetus luo perustaa suomalaisen ja oppilaan oman
kulttuurin sekä hänelle vieraiden kulttuureiden visuaalisen maailman arvostamiselle ja ymmärtämiselle. Kuvataiteen opetuksessa kehitetään taitoja, joita tarvitaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Taiteellisen ilmaisun ja toiminnan lähtökohtina ovat ympäristön kuvamaailma,
aistihavainnot, mielikuvat ja elämykset. Opetuksen tavoitteena on kehittää mielikuvitusta ja
edistää oppilaiden luovan ongelmanratkaisun ja tutkivan oppimisen taitoja. Aihepiirit kytketään
oppilaalle merkityksellisiin kokemuksiin. Kuvataiteen opetuksessa tulee ottaa huomioon oppiaineen sisäinen integraatio, jolloin ilmaisulliset, taidolliset ja tiedolliset tavoitteet toteutuvat samanaikaisesti kuvallisissa harjoituksissa. Kuvataiteen keskeisiä sisältöalueita voidaan käsitellä
samassa tehtävässä. Oppiaineelle on ominaista teemallisuus, joka mahdollistaa kiireettömän ilmapiirin ja pitkäjänteisen työskentelyn.” (Opetushallitus, 2004, 236.)
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Vuoden 2004 opetussuunnitelman kuvataideosion esittelystä huomaa, että se kattaa yleistavoitteita sekä oppilaskohtaisella tasolla että hyvinkin suuressa mittakaavassa. Kuvataideopetuksen
varsinaiseksi tavoitteeksi on asetettu oppilaan henkilökohtaisen taidesuhteen luominen, ja oppiaineen kulttuurillinen status tiedostetaan, sillä se nostetaan keskeiseksi tekijäksi eri kulttuurien visuaalisen maailman tuntemiselle ja ymmärtämiselle. Myös kuvataideopetukselle ominainen teemamuotoisuus on koettu tarpeelliseksi mainita erikseen, kenties koska siinä opetellaan
niin perustavanlaatuisesti erilaisia asioita ja edetään niin eri tavoin kuin useimmissa muissa
peruskoulun oppiaineissa. Maininnan oppiaineen sisäisestä integraatiosta sekä eri sisältöalueiden käsittelemisen yhdistämisestä voi tehokkuuden lisäksi liittyä myös sen jälkeen mainittuun
kiireettömyyteen.
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa oppilaat on jaettu kahteen ryhmään, vuosiluokkiin 1–4 ja
5–9. Vuosiluokkien 1–4 kuvataideopetuksen yleistavoitteissa painotetaan aistihavaintoja, leikinomaista lähestymistä sekä mielikuvituksen käyttöä. Kuvataiteellisen prosessin eri vaiheet,
töiden viimeistely ja niiden säilyttäminen koetaan tärkeiksi teemoiksi. Vuosiluokkien 5–9 kuvataideopetuksessa kuvan merkitys ilmaisun ja viestinnän välineenä, kuvallisen ilmaisun perusteet sekä mediateknologian hallinta nousevat keskeisiksi teemoiksi. Tavoitteena on kehittää
oppilaiden ymmärrystä eri kulttuureista ja niiden välisestä vuorovaikutuksesta. Kuvallisten tehtävien tulee kehittää oppilaan taiteen ja taidehistorian tuntemusta sekä kuvantulkintataitoja.
Myös kuvataiteen prosessien kehittymistä ja kuvataideopiskelun sosiaalisuutta painotetaan.
(Opetushallitus, 2004, 236, 238.)

2014 opetussuunnitelman tavoitteet
”Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden identiteettien rakentumista, kulttuurista osaamista ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan opetukselle. Kuvataiteen opetus kehittää
kykyä ymmärtää taiteen, ympäristön ja muun visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Oppilaille tarjotaan tapoja arvottaa todellisuutta ja vaikuttaa siihen. Kulttuuriperinnön tuntemusta vahvistamalla tuetaan traditioiden välittymistä ja uudistumista. Opetus tukee oppilaiden kriittisen ajattelun kehittymistä sekä kannustaa heitä vaikuttamaan omaan elinympäristöön ja yhteiskuntaan.
Kuvataiteen opetuksessa luodaan perustaa oppilaiden paikalliselle ja globaalille toimijuudelle.
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Taiteelle ominainen työskentely harjaannuttaa kokemukselliseen, moniaistiseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Oppilaat tarkastelevat kuvataidetta ja muuta visuaalista kulttuuria historiallisista ja kulttuurisista näkökulmista. Opetuksessa tutustutaan erilaisiin näkemyksiin taiteen tehtävistä. Oppilaita ohjataan käyttämään monipuolisesti erilaisia välineitä, materiaaleja, teknologioita ja ilmaisun keinoja. Opetuksessa kannustetaan monilukutaidon kehittämiseen hyödyntämällä visuaalisuutta sekä muita tiedon tuottamisen ja esittämisen tapoja. Oppilaille tarjotaan
mahdollisuuksia monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin yhteistyössä muun opetuksen ja koulun
ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Opetuksessa tutustutaan museoihin ja muihin kulttuurikohteisiin sekä tarkastellaan kuvataiteen harrastusmahdollisuuksia.” (Opetushallitus, 2014, 143.)
Aiemman opetussuunnitelman tavoin myös vuoden 2014 opetussuunnitelman kuvataideosio
listaa runsaasti oppiaineen opetuksen yleistavoitteita. Vaikka uusimman opetussuunnitelman
kuvataiteen osion esittelyn tavoitteet ovat kattavat ja monipuoliset, varsinaiselta sisällöltään ne
vaikuttavat hieman yleisluontoisemmilta ja epämääräisemmiltä kuin vuoden 2004 opetussuunnitelmassa. Huomioitava ero kahden opetussuunnitelman kuvataiteen opetuksen esittelyssä on,
että vuoden 2014 versiossa ei listata ollenkaan varsinaisia tavoitteita kuvataiteen opetukselle.
Termi ”tavoite” ei esiinny tekstissä kertaakaan, sen sijaan puhutaan esimerkiksi kuvataideopetuksen tehtävästä sekä opetuksesta kehityksen tukemisena.
Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa vuosiluokat on ryhmitelty 1–2, 3–6 sekä 7–9. Luokkien 1–
2 opetuksessa kehotetaan toiminnallisuuteen ja leikinomaisuuteen sekä kannustamaan pitkäjänteiseen taideoppimiseen. Myös yhdessä toimimiseen sekä palautteen antoon ja vastaanottamiseen rohkaistaan. Vuosiluokilla 3–6 kuvallisten taitojen kehittämisen lisäksi korostuu kuvien
yhteiskunnallisesti vaikutusvaltainen asema, sillä ryhmän kuvataideopetuksessa tulee tarkastella, millä tavoin taide ja muu visuaalinen kulttuuri vaikuttaa mielipiteisiin, asenteisiin ja toimintatapoihin. Lisäksi tutkitaan taiteilijoiden ja muiden visuaalisen kulttuurin tekijöiden tavoitteita ja rooleja eri aikoina ja eri kulttuureissa. Myös vuosiluokilla 7–9 korostetaan visuaalisen
kulttuurin henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten merkitysten tutkimista ja niiden käyttämistä
osallistumisen ja vaikuttamisen muotoina. Jokaisen kolmen vuosiluokkaryhmän yleistavoitteiden alussa painottuu oppilaan omakohtainen suhde kuvataiteeseen ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin: vuosiluokilla 1–2 suhteelle luodaan perusta, vuosiluokilla 3–6 suhdetta laajennetaan ja
vuosiluokilla 7–9 syvennetään. Kaikkien vuosiluokkaryhmien tavoitteissa mainitaan myös
tieto- ja viestintäteknologia ja verkkoympäristöt kuvien tuottamisen ja tulkinnan välineenä.
(Opetushallitus, 2014, 143, 266–267, 426.)
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Opetussuunnitelmien vertailua
Vuosiluokkajaottelun lisäksi vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmat eroavat siltä osin, että
vuoden 2004 opetussuunnitelma esitellään oppiaineittain, ja jokaisen oppiaineen omaan osioon
on sisällytetty molempien vuosiluokkien tavoitteet. Vuoden 2014 opetussuunnitelma taas etenee luokkaryhmien mukaan, joten jokainen oppiaine käydään läpi yhteensä kolme kertaa. Kuvataiteesta on jokaisen luokkaryhmän osiossa sama alkuesittely, joka on esitelty alkuperäisessä
muodossaan edellisessä luvussa. Eri luokkaryhmien osiot ovat muutoinkin pitemmän päälle samankaltaiset, mutta vanhempien luokkaryhmien osioissa on enemmän tavoitteita kuin alkuluokkien osiossa.
Opetussuunnitelmat eroavat myös opetustavoitteiden jaottelun ja niiden tarkkuuden puolesta.
Vuoden 2014 opetussuunnitelman opetustavoitteet on jaoteltu neljään pääkategoriaan: Visuaalinen havaitseminen ja ajattelu, Kuvallinen tuottaminen, Visuaalisen kulttuurin tulkinta sekä
Esteettinen, ekologinen ja eettinen arvottaminen (Opetushallitus, 2014, 144, 267, 427). Niihin
sisältyvät varsinaiset opetustavoitteet ovat kuitenkin varsin yleisluontoisia, ja sisällöistä käytetään lähinnä kollektiivista nimitystä ”taide, ympäristö ja muu visuaalinen kulttuuri”. Vuoden
2004 opetussuunnitelman opetustavoitteiden keskeiset sisällöt on jaettu kategorioihin Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, Taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen, Ympäristöestetiikka,
arkkitehtuuri ja muotoilu sekä Media ja kuvaviestintä (Opetushallitus, 2004, 237, 239). Näiden
kategorioiden alle on eritelty tarkempia opetussisältöjä varsin yksityiskohtaisesti, kuten erilaisia kuvallisia ilmaisutapoja, kuvasommittelun perusteita sekä mediatyyppejä.
Huomattavaa on lisäksi, että vuoden 2014 opetussuunnitelmassa kuvataiteen yleistavoitteissa
(Opetushallitus, 2014, 143, 266–267, 426) esiintyy omana teemanaan taiteen yhteiskunnallinen
vaikutus sekä viestintäteknologia ja verkkoympäristöt. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa
mainitaan Internet ainoastaan mediateknologian hallintana vuosiluokkien 5–9 yleistavoitteissa
(Opetushallitus, 2004, 238.). Syy tähän voi olla älypuhelinten ja sosiaalisen median merkittävä
yleistyminen ja arkipäiväistyminen vuoden 2004 jälkeen. Myös digitaalisen piirtämisen suosio
on noussut Internetin suosion myötä, ja muokatut valokuvatkin ovat nykyään arkipäivää sosiaalisessa mediassa. Visuaalisuus on niin merkittävä osa viestintäteknologiaa ja verkkoympäristöjä, että kenties sen vuoksi on nähty tarpeelliseksi opettaa mediakriittisyyttä ja sähköisen median hyödyntämistä erityisesti kuvataideopetuksessa.
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3.5 Sarjakuva vuoden 2004 ja 2014 peruskoulun opetussuunnitelmassa
Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa sarjakuva mainitaan sekä 1–4- että 5–9-vuosiluokkien kuvataiteen opetuksen keskeisten sisältöjen Media- ja kuvaviestintä -osiossa. Vuosiluokkien 5–9
luvussa sarjakuva esitetään yhtenä kuvakerronnan muotona. (Opetushallitus, 2004, 237, 239)
Tämän perusteella koulussa sarjakuvan kulttuurinen asema nähdään kuvallisen taidemuodon
sijaan ensisijaisesti mediamuotona ja viestintäkeinona, jonka tehtävä on kertoa jotain ja lähes
aina nimenomaan kuvan kautta.
1–4-vuosiluokkien keskeisten sisältöjen Media- ja kuvaviestintä -osioon on myös listattu eri
mediamuotojen lisäksi ”television, tietokonepelien, elokuvien, sarjakuvien ja mainonnan visuaalisten viestien kriittistä tarkastelua ja tutkimista” (Opetushallitus, 2004, 237). Tästä voidaan
päätellä, että oppilaita halutaan opettaa alusta alkaen paitsi tuottamaan kuvia itse, myös tulkitsemaan ja arvioimaan niitä ja niiden lähettämiä viestejä. Sarjakuva nähdään siis ensisijaisesti
viestintävälineenä, jolla on jotain kerrottavaa ja jota tulee oppia tutkimaan ja tulkitsemaan. Voidaan myös olettaa, että sarjakuvan sisällöllinen merkitys koetaan koulumaailmassa tärkeäksi,
koska se käsitetään mediamuodoksi peruskoulun valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa, ja
sen merkitystä painotetaan myös media- ja kuvaviestinnän tarkastelua, tulkintaa ja analysointia
opiskellessa.
Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa termiä ”sarjakuva” ei mainita ollenkaan suoraan. Kuvataideosion opetustavoitteissa esiintyy kuitenkin sarjakuviin läheisesti viittaavia kohtia sekä tavoitteita, joihin sarjakuva voisi olla sovellettavissa. Jo 1–2-vuosiluokkien kuvataiteen opetustavoitteissa (Opetushallitus, 2014, 144) puhutaan muun muassa ”visuaalisesta kulttuurista”, ”erilaisista kuvallisista tuottamisen tavoista”, ”kuvallisista ilmaisutavoista” ja ”kuvallisen vaikuttamisen keinoista”, joita kaikkia myös sarjakuva edustaa. Lisäksi kaikilla vuosiluokkaryhmillä
oppilaiden itse tekemät kuvat ja kuvakulttuurit ovat opetuksessa keskeisessä osassa, ja oppilaiden omia kuvakulttuureja tulee käyttää lähtökohtina kuvataiteen opetussisältöjä suunnitellessa
(Opetushallitus, 2014, 144, 267, 427). Sarjakuvat voisivat sopia yhdeksi peruskoulun kuvataiteen opetuksen lähtökohdaksi, sillä Suomessa julkaistaan runsaasti peruskouluikäisille sopivia
sarjakuvia, ja sarjakuvat ovat tärkeä osa monen lapsen elämää jo ennen koulun aloittamista sekä
sen jälkeen.
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
Manga valikoitui pro gradu -tutkielmani aiheeksi, sillä se on minulle pitkäaikainen ja henkilökohtaisesti rakas harrastus, ja viimeaikaisesta runsaasta näkyvyydestään huolimatta se on täällä
vielä sen verran nuori ilmiö, ettei sitä ole vielä käsitelty juurikaan akateemisessa, etenkään kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Koska etenkin mangaharrastukseni alkuvuosina harrastukseeni kuului lukemisen lisäksi myös aktiivinen piirtäminen ja mangamaisen piirrostyylin jäljittely, halusin selvittää, näkyykö tästä mitään merkkejä myös 2000-luvun lapsilla, joiden elämään
manga on aina kuulunut osana Suomessa saatavilla olevaa sarjakuvatarjontaa.
Tutkimuksen aihe soveltuu kasvatustieteeseen, sillä siinä tutkitaan oppimista inspiraation ja
vaikutteiden omaksumisen muodossa. Lisäksi eri ikäluokista mangan vaikutuksen voi olettaa
näkyvän juuri peruskouluikäisten keskuudessa, koska Suomeen tuodaan erityisen paljon lapsille ja nuorille suunnattua mangaa. Mangan suosio voi hämmentää luokanopettajia, jotka eivät
itse tunne mangaa tai ole erikoistuneet kuvataiteeseen, koska mangassa on monia omanlaisiaan
vakiintuneita paitsi asioiden kuvaamisen myös tarinankerronnan tapoja. Ulkopuolisen voi olla
vaikea tunnistaa ja ymmärtää näitä käytänteitä, eivätkä lapset aina osaa käyttää niitä korrektisti
omissa mangasta inspiroituneissa töissään. Toivonkin, että oma harrastuneisuuteni toimisi tässä
tutkimuksessa mukana erityisenä taustavarana, minkä avulla pystyn tutkimaan mangavaikutteiden ilmenemistä nykyajan peruskouluikäisten piirrostyylissä syvemmin kuin mangaan tai kuvataideopetukseen vihkiytymätön tutkija.

4.1 Tutkimuskysymykset ja tavoitteet
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, ovatko mangaa vapaa-ajallaan lukevat lapset ottaneet
lukemastaan mangasta vaikutteita omaan piirrostyyliinsä. Tämän lisäksi tutkin, millä tavoin
lasten mangaharrastus koulumaailmassa näkyy heidän luokanopettajilleen asti. Mangan vaikutusten näkymistä nykyajan lapsissa on mielestäni syytä tutkia, koska Suomeen on viimeisten
15 vuoden aikana kasvanut jo kokonainen nuorten aikuisten sukupolvi, joka on varttunut suomeksi julkaistun mangan parissa.

46

Tutkimukseni ydinkysymykset ovat seuraavat:
-

1 Miten oppilaiden mangaharrastus näkyy luokanopettajien työssä?

-

2 Miten oppilaiden mangaharrastus näkyy heidän kuvataidetöissään?

-

3 Mitä mangalle tyypillisiä piirteitä oppilaiden töissä esiintyy?

4.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenologia tutkimustapana
Tutkielmani on metodologialtaan kvalitatiivinen eli laadullinen, ja tutkimusta lähestytään fenomenologisesta näkökulmasta. Laadullinen tutkimus valikoitui tutkimusmenetelmäksi, koska
tutkielman kohteet ovat empiirisiä ilmiöitä, eli vaikutteiden omaksumista henkilökohtaiseen
piirrostyyliin tietystä taidesuuntauksesta sekä opettajien näkemyksiä kyseisestä taidesuuntauksesta peruskoulussa. Fenomenologisen näkökulman valintaa taas puolsi se, että fenomenologia
keskittyy ihmisen aitojen subjektiivisten kokemusten tutkimiseen ja kuvaamiseen. Tässä luvussa käyn läpi tarkemmin laadullisen tutkimuksen ja fenomenologian yleispiirteitä sekä esittelen tutkielman aineistonkeruumenetelmät.
Kanasen (2017, 35) mukaan laadullisen tutkimuksen perimmäisenä tavoitteena on kuvata, ymmärtää ja tulkita erilaisia ilmiöitä sekä pyrkiä ymmärtämään niitä mahdollisimman syvällisesti.
Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2009, 161) tiivistävät kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohdaksi
todellisen elämän kuvaamisen ja muistuttavat, että tutkimuksen kohdetta on pyrittävä tutkimaan
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, sillä kaikki todellisen elämän tapahtumat vaikuttavat samanaikaisesti toisiinsa, joten tutkimuskohdetta ei voi eristää todellisuudesta pois tutkittavaksi.
Laadullista tutkimusta on perinteisesti määritelty vertaamalla sitä määrälliseen eli kvantitatiiviseen tutkimukseen. Eskolan ja Suorannan (1998, 13–14) mukaan on kuitenkin turhaa ja harhaanjohtavaa tehdä liian tiukkaa vastakkainasettelua laadullisen ja määrällisen tutkimuksen menetelmille, sillä kumpikaan tutkimustapa ei ole toista parempi. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 72–
74) taas muistuttavat, että vaikka monet tieteenalat ovat aikanaan syntyneet kritiikkinä jollekin
toiselle tieteenalalle, niiden vastakkainasettelut eivät ole yksiselitteisesti toisiaan täydentäviä
kuin pois sulkeviakaan. Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen välistä vertailua hankaloittaa
lisäksi, että laadullisen tutkimuksen tavoin myöskään määrällinen tutkimus ei ole yhtenäinen ja
helposti määriteltävissä oleva kokonaisuus.
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Myös Alasuutarin (1999, 31–32) mukaan kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen erottelu
ei vastaa todellisuutta, vaikka se houkuttelevan selkeältä kuulostaakin, sillä kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on yhteisiä periaatteita. Vaikka kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analyysi
on mahdollista erottaa toisistaan, ne eivät ole toisensa pois sulkevia vastakohtia, vaan niitä voi
soveltaa samoissa tutkimuksissa ja ne voivat toimia jopa jatkumona toisilleen. Myös Hirsjärvi,
Remes ja Sajavaara (2009, 136–137) esittävät laadulliset ja määrälliset tutkimustavat vastakohtien sijaan toisiaan täydentävinä lähestymistapoina, joita voidaan käyttää eri tavoin samoissa
tutkimuksissa. Niitä on mahdollista esimerkiksi käyttää toistensa esikokeena, ne voivat edeltää
toinen toisiaan tai niitä voidaan käyttää samanaikaisesti rinnakkain. Tulee myös muistaa, että
merkitykset ja numerot ovat aina vastavuoroisesti riippuvaisia toisistaan, ja että mittaamiseen
sisältyy aina sekä laadullinen että määrällinen puoli.
Joitain selkeitä eroavaisuuksia kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen väliltä on kuitenkin mahdollista osoittaa. Sekä Kananen (2017, 35) että Eskola ja Suoranta (1998, 15) esittävät,
että laadulliselle tutkimukselle on ominaista tekstimuotoinen aineisto ja analyysi, määrällisen
tutkimuksen taas perustuessa lukuihin. Alasuutarin (1999, 33) käsityksen mukaan laadulliseksi
tutkimukseksi ei voida laskea tutkimuksia, joiden analyysi on tehty pelkästään tilastollisella
analyysillä tai joissa teksti- tai kuvamuotoinen aineisto on muutettu strukturoidun kyselyn muotoon. Tekstimuotoisuuden lisäksi laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä, että sillä on usein
varsin pieni ja harkinnanvaraisesti rajattu otanta, jota pyritään analysoimaan mahdollisimman
perusteellisesti ja monipuolisesti. Laadullisen tutkimuksen voi sanoa tutkivan yksittäistä tapausta, kun taas määrällisen tutkimuksen kohteena on joukko tapauksia. Toisin kuin määrälliseen tutkimukseen, laadulliseen ei kuulu tutkittavan asian tulosten yleistäminen, vaan aineiston
tieteellisyys perustuu määrän sijaan laatuun. (Alasuutari, 1999, 33; Eskola & Suoranta, 1998,
15, 18; Kananen, 2017, 35–36.)
Harkinnanvaraisen ja tekstimuotoisen aineiston lisäksi myös tutkittavien näkökulma, lukkoon
lyötyjen hypoteesien puuttuminen, tutkimuksen tyylilaji ja tulosten esitystapa, aineiston laadullis-induktiivinen analyysi, tutkijan asema sekä narratiivisuus ovat ominaisia laadulliselle tutkimukselle. Tutkittavien näkökulmaan liittyy myös osallistuvuus eli tutkittavien elämän seuraaminen läheltä, joka onkin keskeistä suurelle osalle laadullisista tutkimuksista. Tutkijan on kuitenkin päätettävä, pitäytyykö hän täysin tutkimuksen tapahtumien ulkopuolella vai osallistuuko
hän niihin itsekin. Myös subjektiivisuutta tulee pohtia, eli tutkijan on tiedostettava omat tutkimukseen liittyvät asenteensa ja ennakko-oletuksensa, jotta ne eivät vaikuta tutkimuskohteeseen
ja tutkimuksen lopputulokseen. Laadullista tutkimusta tekevän on siis tiedettävä tarkkaan jo
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tutkimuksen alusta alkaen, minkälaista tutkimusta on tekemässä, koska jokaiseen tutkimukseen
sisältyy omat eettiset ongelmansa. Tutkijan tulee eritellä ja perustella selkeästi tekemänsä valinnat, mutta niitä ei voi purkaa rationaalisesti loputtomiin, sillä pohjimmillaan ihmisen omat
uskomukset ja niiden todeksi osoittaminen ohjaavat ihmisen toimintaa usein myös tieteessä.
(Eskola & Suoranta, 1998, 15–17; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 75.)
Tutkijan asema korostuu eri tavoin laadullisessa kuin määrällisessä tutkimuksessa, sillä laadullinen tutkimus antaa tutkijalle tietynlaista vapautta, joka mahdollistaa tutkimukselle melko
joustavan suunnittelun ja toteutuksen. Laadullista tutkimusta tekevän on kuitenkin eriteltävä
tarkkaan oma tiedekäsityksensä ja sovitettava se yhteen tutkimuksensa kanssa, sillä yleinen positivistinen tiedekäsitys soveltuu hyvin huonosti ihmistutkimuksen vaatimuksiin. Laadullisessa
tutkimuksessa voi olla hyvinkin avoin tutkimussuunnitelma, joka parhaassa tapauksessa elää
tutkimusprosessin mukana ja kietoo tutkimuksen eri vaiheet yhteen. Täten laadullisessa tutkimuksessa on mahdollista käyttää hyvin aineistolähtöistä analyysia, jopa suoraan empiirisestä
aineistosta lähtevää teoriaa ilman selviä ennakko-oletuksia. Tähän liittyy myös edellä mainittu
hypoteesittomuus, eli tutkijan aikaisemmat kokemukset ja tiedot tutkittavasta aiheesta eivät saa
vaikuttaa tutkimuksen toteutukseen liikaa, vaan ne on tiedostettava ja otettava ne huomioon jo
tutkimuksen alussa. Narratiivisuus on yksi näkökulma, mistä laadullinen tutkimus voi lähestyä
aineistoaan, sillä tarinamuoto on looginen tapa jäsentää ihmisten erilaisia kokemuksia, joita
laadullisessa tutkimuksessa usein tutkitaan. (Eskola & Suoranta, 2008, 15–16, 19–20, 22; Virtanen, 2006, 168.)
Alasuutarin (1999, 83–85) mukaan laadulliselle tutkimukselle voi olla vaikea päättää teoreettista viitekehystä ja tutkimusmetodia, koska sille on tyypillistä tutkia ilmiöitä monesta eri näkökulmasta ja kyseenalaistaa hyvinkin itsestään selviä asioita. Tämän vuoksi laadulliselle tutkimukselle onkin luonteenomaista kerätä aineistoa, jota pystyy tarkastelemaan mahdollisimman monella eri tavalla. Kvalitatiiviselle aineistolle on ominaista sen ilmaisullinen kompleksisuus, rikkaus ja monitasoisuus. Tähän tutkimustapaan sopii hyvin aineisto, jota ei ole teetetty
erikseen tutkimusta varten, vaan joka on olemassa tutkimuksesta riippumatta. Alasuutari kuitenkin muistuttaa, että autenttisen aineiston lisäksi laadullista tutkimusta voi aivan hyvin tehdä
myös tilanteissa, jotka on teetetty juuri tutkimusta varten. Tällöin tutkimusaineistona toimivat
raportit, jotka dokumentoivat nämä järjestetyt tilanteet mahdollisimman tarkasti.
Tutkimuksissa on mahdollista käyttää myös useita eri menetelmiä, jolloin on kyse triangulaatiosta. Kyseistä tutkimusstrategiaa voidaan käyttää joko menetelmien, teorioiden, tutkijoiden tai
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aineiston kanssa. Monimenetelmäisellä tutkimusstrategialla saadaan tutkittua ja tarkasteltua
tutkimuksen kohdetta useista eri näkökulmista ja täten monipuolisemmin. Triangulaatiota käyttämällä voidaan välttää systemaattisia virheitä, joita voi tulla pelkästään yhtä menetelmää käytettäessä. Se soveltuu hyvin myös tilanteisiin, joissa on monisäikeinen tai fokusoimaton tutkimusongelma, jolloin ratkaisua ei saada käyttämällä vain yhtä tutkimusmenetelmää. Triangulaatio liittyy myös tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseen, sillä jos eri lähteistä saadaan samankaltaisia tai toisiaan tukevia tuloksia, voidaan niitä pitää luotettavina. Strategiassa on kuitenkin vaara, että eri menetelmistä saadut tulokset voivat olla ristiriidassa keskenään. Triangulaatiota käyttäessä tulee tietää ja ottaa huomioon eri menetelmien vahvuudet ja heikkoudet kulloisenkin tutkimusongelman kannalta, ja valittujen metodien tulisi täydentää toistensa heikkouksia. Tutkittava ilmiö, tutkimusongelma ja tutkimuksen kysymykset tulee tietää tarkkaan,
jotta pystyy valitsemaan juuri niiden tutkimiseen parhaiten soveltuvat menetelmät. (Kananen,
2017, 154–156.)

Fenomenologia
Fenomenologia on oma filosofian haaransa, jonka kiinnostus on ilmiöissä ja niiden tulkitsemisessa. Sen keskeisin tutkimuskohde on ihmisen kokemukset, ja se on sovellettavissa myös moniin muihin erityistieteisiin. Fenomenologian historia juontuu 1900-luvun alkuun ja Edmund
Husserliin, jonka mukaan länsimaiset tieteet olivat kriisissä niiden hylättyä elämismaailman,
josta ne ovat aikanaan lähteneet liikkeelle. Husserl ei hyväksynyt käsitystä, jonka mukaan
kaikki tieto oli aina sidoksissa kulttuuriin ja historialliseen aikaan, vaan hän halusi löytää kokijan alkuperäisen kokemuksen. Husserlin käsityksen mukaan maailma välittyy ihmisen tajuntaan kokemusten myötä, joten maailmaa tulisi tutkia niiden kautta. Fenomenologian kahdesta
päätutkimusperinteestä Husserl edustaa deskriptiivistä fenomenologiaa, jota kutsutaan myös
transsendentaaliseksi fenomenologiaksi. Suuntaukselle on ominaista, että ihmisen konkreettisen tajunnan sijaan se tutkii absoluuttisempaa, historiatonta ja yliyksilöllistä tajuntaa, jota voitiin Husserlin mukaan pitää kaiken tiedon perustana. (Metsämuuronen, 2006, 92; Virtanen,
2006, 153–155.)
Toinen fenomenologian päätutkimusperinteistä on Martin Heideggerin edustama hermeneuttinen fenomenologia. Vaikka Husserlin deskriptiivisen fenomenologian teokset toimivat innoituksena Heideggerille, hänen käsityksensä mukaan ihmistä ja ulkoista todellisuutta ei pidä erottaa toisistaan, koska tieto muodostuu juuri niiden välisessä suhteessa. Heideggerin mukaan
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Husserlin esittämää yliyksilöllistä ja absoluuttista elämismaailmaa ei ollut olemassa, vaan ihminen on aina sidottu omaan olemiseensa ja on aina myös suhteessa johonkin ympärillään.
Heideggerin mukaan filosofisessa perinteessä oli eniten unohdettu olemisen käsite, ja fenomenologian tutkimusperinteessään oli keskeisintä sen määritteleminen uudelleen. (Metsämuuronen, 2006, 92–93; Virtanen, 2006, 156.)
Vaikka fenomenologinen tutkimus on jatkanut kehittymistään myös Husserlin ja Heideggerin
kaltaisten keskeisten kehittäjien jälkeen, sen tutkimuslähtökohta on yhä ihmisen subjektiivinen
kokemus eli mielessä rakentuvat merkitykset. Ihmisen mielen merkitysmaailma rakentuu hyvin
monenlaisista eri kokemuksista, kuten uskomuksista, käsityksistä, mielipiteistä, havainnoista,
kuvitelmista ja tunne-elämyksistä. Ihmismielen merkitysmaailman voi tavoittaa ulkopuolinen
vain, jos tutkittava itse kertoo tai kuvailee kokemuksiaan. Fenomenologisessa tutkimuksessa
on kuitenkin osattava erottaa ihmisen kokemus esimerkiksi uskonnon tai hormonitoiminnan
aiheuttamasta reaktiosta. Fenomenologia käsittää ihmisen tajunnallisena ja intentionaalisena
olentona, jonka toiminta kohdistuu aina johonkin. Ihminen kokee erilaisia elämyksiä, kun hänen toimintansa valitsee kohteensa, vaikkei aina pysty tietoisesti tunnistamaan kohdetta, jonka
kautta elämys on syntynyt. Kokemus on siis suhde subjektin, toiminnan ja sen kohteen välillä,
ja kokemus syntyy, kun tajunnallinen olio kohdistaa tajunnallisen toimintansa kohteeseen. (Virtanen, 2006, 157, 165.)
Fenomenologisen tutkimuksen kohteena on aina toisen ihmisen subjektiivinen kokemus, joka
pyritään löytämään ja esittämään mahdollisimman alkuperäisessä muodossaan. Kyseistä tutkimustapaa kutsutaan kohdallisuudeksi, ja sitä varten tutkijan on pohdittava omia tutkimukseen
liittyviä intressejään. Tutkijan oma mielenkiinto tutkimusaiheeseen määrittä tutkijan asennoitumista tutkimukseen, sen aiheeseen, kohteeseen ja metodologiaan. Mielenkiintoon vaikuttavat
esimerkiksi tutkijan tiedekäsitys, tieteellinen maailmankäsitys sekä käsitys tiedon luonteesta.
Fenomenologista tutkimusta tekevän on myös kyettävä sulkeistamaan, eli tietoisesti rajaamaan
omat tutkimukseen liittyvät etukäteisoletuksensa ja -käsityksensä tutkimusprosessin ulkopuolelle. Sulkeistamisen avulla suoritetaan reduktio, jossa irtaannutaan luonnollisesta reflektoimattomasta asenteesta ja rajataan tutkimuksen kannalta epäolennainen tutkimuksesta pois. (Virtanen, 2006, 167–169.)
Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkijan tulee vaikuttaa aineiston keräämiseen mahdollisimman vähän. Tutkittavien tulisi päästä kertomaan tutkimusaiheeseen liittyvistä kokemuksistaan
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vapaasti mahdollisimman avoimien ja ennalta strukturoimattomien kysymysten kautta. Fenomenologisessa erityistieteessä käytetään termiä deskriptio, joka tarkoittaa sekä tutkittavien antamia kuvauksia kokemuksistaan että kuvausta, jolla tutkija kuvaa tätä tutkijan hänelle kuvailemaansa kokemusta. Fenomenologisten tutkimusten pääsääntöisinä aineistonkeruumenetelminä käytetään haastattelua ja avointa haastattelulomaketta. Haastattelutilanteen haittana on
kuitenkin, että tutkijan läsnäolo voi vaikuttaa tutkittavien vastauksiin, lomaketta käytettäessä
taas ei ole mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Tutkijan onkin hyvä perustella menetelmävalintansa tutkimuksessaan. (Virtanen, 2006, 169–171.)

Kuva-analyysi
Kuvailmaisu on tekstin ja puheen tavoin yksi kommunikoinnin väline. Kuvia voi analysoida
siinä missä muitakin aineistoja, ja kuva-analyysia on harrastettu erityisesti taiteen tutkimuksessa. Kuvat voivat välittää mielipiteitä, tunnetiloja tai faktoja avoimesti, mutta niillä voi olla
myös alitajuisia psykologisia ja ideologisia merkityksiä. Kuva-analyysissä on kyse paljon
muustakin kuin kuvan sisällöstä. Kuvan merkittäviä tekijöitä ovat myös mm. värit muodot,
sommittelu ja tunnelma, ja myös ne on otettava tulkinnassa huomioon. Kuvan tulkitseminen ja
analysointi edellyttää sääntöjä ja loogista sekä tavoitteellista työskentelyä, ja on hyvä olla perillä analyysin tavoitteista eli siitä, mitä kuvista tutkii ja mitä on tarkoitus löytyä. Pelkän intuition varassa tutkiminen voi johtaa hätiköityihin johtopäätöksiin. (Anttila, 2000, 256–257.)
Sanat ja kuvat ovat varsin erilaisia viestintävälineitä. Sanallinen viestintä perustuu erilaisiin
ihmisten tekemiin sääntöihin, mille eri kielijärjestelmät pohjautuvat, ja sen vuoksi sitä rajoittaa
sen kulttuurisidonnaisuus. Kuvaa katsoakseen ei tarvitse osata eri kieliä, vaan ihmiset näkevät
saman kuvan äidinkielestä riippumatta. Kuvat voivat kuitenkin varsinaisen sisältönsä lisäksi
sisältää tulkittavia viestejä, jotka ovat aina jollakin tavalla aika- ja kulttuurisidonnaisia. Kuten
teksteissäkin, mitä kauempaa ajallisesti tai kulttuurisesti jokin kuva on, sitä vaativampaa sen
tulkitseminen on. Kuvan tulkinta edellyttääkin kompetenssia, johon vaikuttavat katsojan persoonallisuus, mielipiteet, käsitykset asioista, temperamentti ja arvostukset. Tämän vuoksi jokainen tulkitsee kuvia eri tavoin, koska jokainen kohdistaa kuviin erilaisia odotuksia ja mielikuvia. Jos nämä kuvan katsojan odotukset ja mielikuvat ovat ristiriidassa sen kanssa, mitä taiteilija on halunnut ilmaista kuvallaan, katsoja saattaa ymmärtää kuvan sanoman väärin. (Anttila, 2000, 257–258, 260.)
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Haastattelut
Haastattelut ovat yleisin laadullisen tutkimuksen käyttämä aineistonkeruumenetelmä. Haastattelun perimmäinen tavoite on selvittää, mitä haastateltava ajattelee. Haastattelun määritelmät
ovat laajentuneet suuresti perinteisestä kysymys-vastaus-mallista enemmän keskustelua muistuttavaksi vuorovaikutustilanteeksi, jossa sekä kysyjä että vastaaja vaikuttavat toisiinsa. Haastatteluja voi kerätä aineistoksi haastattelemalla joko yhtä ihmistä vuorotellen tai kokonaista
ryhmää kerralla. Molemmat tavat ovat yhtä hyviä keinoja hankkia tietoja, mutta ne tuottavat
selvästi erilaista aineistoa, mikä on otettava analyysivaiheessa huomioon. Tulee myös muistaa,
että haastatteluissa käsitellään usein menneitä tapahtumia päinvastoin kuin havainnoinnissa,
joka keskittyy aina nykyhetkeen. (Alasuutari, 1999, 153; Eskola & Suoranta, 1998, 86; Kananen, 2017, 88.)
Haastattelutapoja on mahdollista jaotella ja nimetä monin eri tavoin. Kriteereinä voidaan käyttää esimerkiksi kysymysten muotoilun kiinteyttä sekä haastattelijan tilanteen jäsentämisen määrää. Eri haastattelumuodot eroavat toisistaan myös sen mukaan, kuinka strukturoituja ja muodollisia itse haastattelutilanteet ovat. Eri haastattelutyypeillä on mahdollista tutkia erilaisia asioita ja vastata erilaisiin ongelmiin. Ne kuitenkin tuottavat varsin erilaista tietoa, joten tutkimusongelma määrää pitkälti, mitä haastattelutyyppiä missäkin tutkimuksessa kannattaa käyttää.
(Eskola & Suoranta, 1998, 87, 89; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 208; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87.)
Eri haastattelumuotojen toinen ääripää on strukturoitu haastattelu, jota kutsutaan yleisesti myös
lomakehaastatteluksi tai lomakekyselyksi. Haastattelutyyppi on nimensä mukaisesti hyvin
strukturoitu ja haastattelijan kontrolloima. Siinä kaikilta haastateltavilta kysytään samat kysymykset samassa järjestyksessä, ja vastaukset valitaan valmiista vastausvaihtoehdoista. Haastattelutilanne muistuttaa täten ohjattua kyselylomakkeen täyttöä, ja strukturoituun haastattelulomakkeeseen voidaankin hyvin soveltaa strukturoidun kyselyn yleisiä ohjeita. Haastattelumuotoa käytetään useimmiten määrällisessä tutkimuksessa, sillä sen aineisto on helppo kvantifioida,
mutta sitä on mahdollista soveltaa myös laadulliseen tutkimukseen. (Eskola & Suoranta, 1998,
87; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 202–203, 208; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87.)
Teemahaastattelu on strukturoitua haastattelua avoimempi. Kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sijaan teemahaastattelussa on ennalta päätetty vain teema-alueet, joista keskustellaan tarkentavien kysymysten tai tukisanalistan kautta. Haastattelijan tehtävä on varmistaa, että kaikki
sovitut teemat käydään haastattelun aikana läpi, mutta asioiden järjestys ja laajuus vaihtelevat
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eri haastateltavien välillä. Teemahaastattelussa ei ole pakollista esittää kaikille haastateltaville
samoja kysymyksiä tismalleen samassa järjestyksessä ja samoin sanakääntein, joten on pitkälti
makukysymys, kuinka yhdenmukaisia tutkimuksen teemahaastatteluista halutaan. Eri tutkimusten teemahaastattelut voivat vaihdella toteutukseltaan avoimesta hyvinkin strukturoituihin.
Teemahaastattelu on yleinen laadullisten tutkimusten tiedonkeruumenetelmä, sillä se sopii hyvin kvalitatiivisen tutkimuksen ominaisuuksiin. (Eskola & Suoranta, 1998, 87; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 208; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87–88.)
Avoin haastattelu muistuttaa eri haastattelumuodoista eniten tavallista keskustelua. Se voi olla
äärimmillään täysin strukturoimaton, sillä siinä on määritelty ainoastaan käsiteltävä ilmiö, josta
keskustellaan avointen kysymysten kautta. Kaikkia tutkimukseen liittyviä teema-alueita ei välttämättä käsitellä kaikkien haastateltavien kanssa. Avoin haastattelu vaatii enemmän taitoja kuin
muut haastattelumuodot, sillä kiinteän rungon puuttuessa on haastattelijan huolehdittava tilanteen ohjaamisesta. Haastattelumuoto on luonteeltaan ilmiökeskeinen, eikä tutkimuksen viitekehys määrää, mihin suuntaan haastattelut kulkevat. Haastattelusta ei kuitenkaan tule automaattisesti muodoltaan avoin, kun siinä käytetään avoimia kysymyksiä, vaan haastattelijan tulee syventää haastateltavien vastauksia jo saamiensa vastausten kautta. Avoimessa haastattelussa pyritään käsittelemään tutkittavaa aihetta mahdollisimman perusteellisesti, joten haastateltavia
voi olla vain muutama, joita voidaan haastatella useita kertoja samasta aiheesta. (Eskola & Suoranta, 1998, 87; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 209; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 88–89.)
Avoimesta haastattelusta käytetään ajoittain synonyymiä syvähaastattelu. Termillä viitataan
yleensä siihen, että haastateltavien kanssa tehdään useita avoimia haastatteluja samasta aiheesta. Termiä on kuitenkin käytettävä harkiten, sillä useiden haastattelukertojen lisäksi syvähaastattelu edellyttää useimmiten perusteellista koulutusta haastattelutehtävään. Syvähaastattelumuotoa käytetäänkin esimerkiksi psykologisissa tutkimuksissa sekä terapiahaastatteluissa.
(Eskola & Suoranta, 1998, 87–88; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 209.)
Edellä esiteltyjen haastattelutyyppien lisäksi Eskola ja Suoranta (1998, 87) erottavat omaksi
haastattelumuodokseen puolistrukturoidun haastattelun, jonka erottaa strukturoidusta se, ettei
siinä ole valmiita vastausvaihtoehtoja. Tuomi ja Sarajärvi (2018, 87) taas käyttävät puolistrukturoitua haastattelua teemahaastattelun vaihtoehtoisena nimityksenä.
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Kyselyt
Kysely on survey-tutkimuksen keskeisiä aineistonhankintamenetelmiä. Survey-tutkimuksessa
kerätään standardoidusti aineistoa kohdehenkilöiltä, jotka eivät yleensä ole satunnaisesti valittuja, vaan tietyn perusjoukon otos. Aineistonkeruumenetelminä kysely ja haastattelu muistuttavat toisiaan, sillä molemmissa kysytään kohdehenkilöiltä suoraan asioita, joita tutkimuksessa
halutaan selvittää. Kyselyä ja haastattelua ei kannatakaan erottaa liian jyrkästi toisistaan, mutta
ne eivät ole myöskään toistensa suoranaisia synonyymeja. Vastaajan rooli on selvästi erilainen
kyselyssä ja haastattelussa. Kyselyssä kaikki vastaajat täyttävät itsenäisesti saman kysymyslomakkeen, johon vastataan kirjallisesti. Suullisessa haastattelussa kysymysten järjestystä on
mahdollista muuttaa, ja tiedonantaja voi tarvittaessa pyytää haastattelijaa toistamaan tai selventämään kysymyksiä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 193; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85.)
Kyselyllä on mahdollista kerätä tehokkaasti suuri määrä aineistoa, sillä kyselylomake voidaan
lähettää hyvinkin laajalle kohderyhmälle ja lomakkeessa on mahdollista kysyä monia asioita.
Kyselylomakkeen avulla voidaan esimerkiksi kerätä erilaisia tietoja tai pyytää vastaajilta arviointeja tai perusteluja toiminnoilleen, vakaumuksilleen tai mielipiteilleen. Kyselyllä hankittu
aineisto voi kuitenkin jäädä tasoltaan pinnalliseksi ja vaatimattomaksi. Ei ole myöskään mahdollista varmistaa, kuinka rehellisesti kyselyn kohdehenkilöt vastaavat lomakkeen kysymyksiin
ja kuinka onnistuneita lomakkeen vastausvaihtoehdot kohdehenkilöiden näkökulmasta ovat.
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 195, 197.)
Kyselylomakkeissa käytetään yleensä joko avoimia kysymyksiä, strukturoidumpia monivalintakysymyksiä avoimine lisävaihtoehtoineen tai täysin strukturoituja asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Tietokoneteknologian kehitys on kasvattanut strukturoitujen kysymysten suosiota,
mutta kvalitatiivisessa tutkimuksessa on suosittu avoimia kysymyksiä jo vuosikymmenten ajan.
Monet tutkijat suosivat ainoastaan joko avoimia tai strukturoituja kysymyksiä lomakkeissaan,
mutta lukuisissa tutkimuksissa käytetään molempia kysymystyyppejä. Avoimia kysymyksiä
käyttävät mieltävät strukturoidut kysymykset vastausvaihtoehtoineen liian rajaavaksi, strukturoituja kysymyksiä suosivien mielestä avoimilla kysymyksillä saatu aineisto on luotettavuudeltaan kyseenalaista ja vaikea koodattava. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 198–201.)
Kyselyaineistoa voidaan kerätä esimerkiksi postikyselyn kautta. Tällöin lomakkeet lähetetään
palautuskuoren kera tutkittaville henkilöille, jotka postittavat lomakkeen takaisin täytettyään
sen. Postikysely on nopea ja tutkijan kannalta vaivaton tapa kerätä aineistoa, mutta aiheuttaa
myös kuluja, ja sopivien vastaajien osoitetietojen löytäminen voi osoittautua haasteelliseksi.
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Myös kato saattaa muodostua ongelmaksi, etenkin jos vastaajat on valittu tutkimusaiheen kannalta satunnaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 193, 196.)
Postikyselyn lisäksi voidaan käyttää erilaisia kontrolloituja kyselyjä. Informoidussa kyselyssä
tutkija hakeutuu lomakkeiden kanssa paikkoihin, joissa hän tavoittaa tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia henkilöitä ja jakaa heille lomakkeet. Vastaajat täyttävät lomakkeet jälkeenpäin
omalla ajallaan ja palauttavat ne tutkijalle. Henkilökohtaisesti tarkistetussa kyselyssä tutkija
taas lähettää lomakkeet postitse vastaajille ja noutaa ne myöhemmin heiltä itse. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, 193, 196–197.)

4.3 Tutkimuksen aineisto ja sen kerääminen
Tutkimuksen analysoitava aineisto koostuu kolmesta erimuotoisesta materiaalista: piirroksista,
nauhoitetuista ja litteroiduista haastatteluista sekä strukturoiduista sarjakuvakyselyistä. Tässä
luvussa perustelen, miksi valitsin juuri nämä tutkimusmenetelmät tutkimuksen toteuttamiseen.
Tutkimuksen pääaineistona toimivat testiryhmien oppilaiden piirrokset. Käytin kuvailmaisua
tutkimusaineistona, koska sen kautta pääsisin mahdollisimman lähelle tutkimuksen varsinaista
tutkimuskohdetta, eli oppilaiden omaa henkilökohtaista piirrostyyliä. Alun perin suunnitelmana
oli teettää tutkimusryhmällä kaksi eri piirustustehtävää: henkilökuva sekä yhden sivun mittainen sarjakuva. Ihminen valikoitui henkilökuvatehtävän aiheeksi, sillä monet mangan tunnetuimmista erityispiirteistä liittyvät ihmisen, erityisesti kasvojen kuvaamiseen. Täten henkilökuvasta saattoi odottaa löytyvän vaikutteita mangan lukemisesta. Sarjakuvatehtävästä taas oli tarkoitus hakea mangalle tyypillisiä kuvakerronnan efektejä. Teetin molemmat tehtävät harjoitusryhmällä ennen varsinaista tutkimusta. Tulosten perusteella sarjakuvatehtävästä ei kuitenkaan
löytynyt ollenkaan selviä mangan tuntomerkkejä, eikä niistä pystynyt päättelemään, lukiko sen
piirtäjä mangaa vai ei. Lopputulokseen saattoi vaikuttaa tehtävän lyhyt pituusvaatimus, joka ei
antanut mahdollisuuksia mangassa vakiintuneiden tarinankerrontaelementtien käyttämiseen.
Tulosten perusteella päätin jättää sarjakuvatehtävän kokonaan pois varsinaisesta tutkimuksesta
ja teettää tutkimusaineistoksi ainoastaan henkilökuvan.
Piirrosten lisäksi teetin kohderyhmien oppilailla lyhyen kyselyn, jossa pyydettiin rastittamaan
kyselystä löytyvästä listasta kaikki lukemansa sarjakuvat. Manga oli sisällytetty omana vastausvaihtoehtonaan listan keskelle, viimeisenä vaihtoehtona taas oli avoin ”Jokin muu, mikä?”56

kysymys ja sen vieressä oli tilaa vastauksen kirjoittamiseen. Kyselylomake vastasi täten luvussa
4.2 esitellyistä lomaketyypeistä eniten puolistrukturoitua monivalintakysymystyyppiä. Lomakkeen tarkoituksena oli hankkia lisää taustatietoa oppilaiden sarjakuvalukutottumuksista, ja käytin lomaketuloksia erityisesti tarkistaakseni, olivatko manga-vaihtoehdon rastittaneet ne oppilaat, joiden piirroksissa oli nähtävissä selviä mangamaisia piirteitä. Kyselylomake oli tutkimukseni aineistoista strukturoiduin muodoltaan, sillä siinä vastaaja ei päässyt tekemään muuta kuin
kertomaan tutkimuksen tekijälle, mitä sarjakuvia hän itse luki.
Piirrosten ja kyselyjen lisäksi haastattelin opettajia mangan näkymisestä peruskouluissa, jotta
saisin mukaan myös luokanopettajan näkökulman. Haastattelu soveltui tehtävään parhaiten eri
aineistonkeruumenetelmistä, sillä tavoitteena oli kuulla tutkittavien omia kokemuksia ja mielipiteitä tietystä aiheesta, ja haastattelu tarjosi varsin vapaan tilanteen kertoa tutkittavasta teemasta omia näkemyksiään. Aluksi harkitsin luokanopettajien lisäksi myös kuvataiteen aineenopettajien haastattelemista. Päädyin kuitenkin rajaamaan aineenopettajat tutkimuksen ulkopuolelle, koska haastattelun teemassa painottui aineenosaamista enemmän oppilaantuntemus, jota
löytyi erityisesti luokanopettajilta. Tutkielmassa ei myöskään niinkään tutkittu oppilaiden kuvataiteellisia kykyjä tai muiden kuvataiteellisten ilmaisutapojen omaksumista, vaan siinä keskityttiin omaan piirrostyyliin. Päätin haastatella nimenomaan testiryhmien omia opettajia, jotta
olisi helpompi vertailla opettajien näkökulmaa mangan näkymisestä heidän omien oppilaidensa
tekemiin piirroksiin.
Kun tutkimuksen aineistonkeruumenetelmät oli päätetty, oli suunniteltava ja toteutettava itse
aineiston rajaaminen ja hankkiminen. Erityisesti aineiston määrää oli pohdittava tarkkaan, sillä
on täysin sattumanvaraista, onko peruskouluryhmissä mangaa harrastavia oppilaita. Mangaa
lukevien oppilaiden määrään oli mahdollista vaikuttaa keräämällä aineisto yhden ryhmän sijaan
useilta eri ryhmiltä, joissa varmistetusti oli mangaa harrastavia oppilaita. Päädyin kolmeen tarkoin valittuun ryhmään, koska niistä uskoin löytyvän yhteensä niin monta mangaa lukevaa oppilasta, että heidän piirroksiaan pystyisi tarkastelemaan omana osanaan ja vertaamaan ryhmien
muihin oppilaisiin.
Tutkimukseen valittiin yksi ryhmä Pohjois-Suomesta, Keski-Suomesta sekä Etelä-Suomesta.
Testiryhmien opettajista tunsin suoraan kaksi, kolmannen yhteisen kontaktin kautta. Laajan hajonnan lisäksi valintaan vaikutti se, että ryhmien opettajat tiesivät kertoa luokillaan olevan
useita mangaa lukevia oppilaita. Testiryhmät vastasivat myös ikäryhmää, jota tutkimukseeni
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hain, sillä kaikki tutkimuksen kohderyhmät olivat alakoulun luokkia, joiden oppilaat olivat syntyneet 2000-luvun alkuvuosina, eli Suomen mangabuumin alkamisen aikaan. Lisäksi testiryhmien opettajat olivat aloittaneet opettajana työskentelyn ennen Suomen mangabuumia, joten
heiltä saattoi odottaa näkemystä siitä, millainen ero peruskouluoppilaiden lukutottumuksissa
näkyy mangabuumin alkamisen jälkeen. Jokaisella testiryhmien opettajista oli lisäksi ollut mangaa lukevia oppilaita myös aikaisemmissa opetusryhmissään, joten manga ei ollut heille ennenkuulumaton tai täysin uusi ilmiö.
Ryhmät valittuani lähetin opettajille sähköpostitse piirrostehtävän ohjeet sekä sarjakuvakyselyt
täytettäväksi. Koska tutkimuksessani oli tarkoitus tutkia oppilaiden omaa henkilökohtaista piirrostyyliä, tein piirustustehtävän ohjeesta mahdollisimman yksinkertaisen ja neutraalin. Ohjeistin opettajia ilmoittamaan oppilaille tehtävänannoksi vain ”piirrä ihminen” ja tarvittaessa antamaan lisäohjeen ”muotokuva, jossa ihminen on kuvattu vyötäröstä ylöspäin”, mikäli heiltä erikseen pyydettiin lisäohjeistusta. Lähetin opettajille materiaalin huhtikuussa 2014, piirrostehtävät
teetettiin seuraavien kolmen viikon aikana ja kyselyt täytettiin piirrostehtävien yhteydessä.
Piirrostehtävien ohjeiden ja sarjakuvakyselyjen lisäksi lähetin lupatiedustelun toimitettavaksi
eteenpäin oppilaiden huoltajille. Lupatiedustelussa selitin lyhyesti tutkimuksestani ja pyysin
huoltajia rastittamaan, saako heidän lapsensa työtä käyttää tutkimuksessa. Olin tutkimusaineistoa kerätessäni hyvin tarkka sen suhteen, etten tahtomattani vaikuttanut tuloksiin liikaa. Sen
vuoksi jätin tehtävänannosta ja huoltajien lupatiedustelusta termin manga kokonaan pois ja kerroin tutkimuksen liittyvän yleisesti sarjakuviin. Manga olisi erikseen mainittuna voinut vääristää tuloksia, koska osa oppilaista olisi saattanut olettaa, että mangaa nimenomaan toivotaan
jäljiteltävän tehtävässä. Myös huoltajat olisivat saattaneet hämmästellä vierasta termiä lupatiedustelussa, mikä olisi voinut vaikuttaa lupien antamiseen.
Opettajien haastattelut tehtiin heinäkuussa 2015. Kahta ennalta tuntemaani opettajaa haastattelin heidän kodeissaan, kolmatta yhteisen kontaktin luona. Pyrin suunnittelemaan haastattelun
kysymykset helposti lähestyttäväksi, jotta mangaan tarkemmin vihkiytymättömillä haastateltavilla ei olisi ongelmia niihin vastaamisessa. Pidin myös kysymysten määrän varsin rajallisena
varmistaakseni, että haastatteluissa pystyttäisiin keskittymään olennaisimpaan.
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4.4 Aineiston analyysimenetelmät
Tutkimuksen analyysimenetelmäksi on valittu hermeneuttinen analyysi. Hermeneutiikka on
tutkimusperinne, joka sai alkunsa uskonpuhdistuksen aikana, kun protestanttiset kirkonmiehet
tarvitsivat keinoja Raamatun pyhien tekstien tulkintaan ilman katolista kirkkoa. Hermeneutiikka olikin alun perin menetelmäoppi teologisten, filosofisten ja oikeustieteellisten tekstien tulkitsemiseen. Se luotiin asioiden ymmärtämistä varten, ja se on vaikuttanut merkittävästi
ymmärtävään ihmistieteeseen. Hermeneutiikan ydin pyörii yhä ymmärtämisen käsitteen ympärillä, ja sen voi sanoa identifioituvan peruskysymyksensä kautta: ”Mitä on ymmärtäminen ja
miten se voidaan saavuttaa?” (Niiniluoto & Saarinen, 2002, 317; Raatikainen, 2004, 88.)
Yhteiskuntatieteiden metodiikkakeskustelussa hermeneutiikka esiintyy yleensä positivismin ja
marxismin rinnalla. Vaikka niiden kaikkien mielestä yhteiskuntatieteen metodin tulee perustua
kokemukseen, hermeneutiikka katsoo, että yhteiskunnallisen todellisuuden tietämiseen tarvitaan positivismin havainnon ja marxismin teoreettisen ajattelun lisäksi ymmärtämistä. Ihmisten
yhteiskunnallinen todellisuus on täynnä ihmisten keskenään sopimia merkityssuhteita, jotka on
opittava erikseen tuntemaan, jotta ymmärtää, mitä niillä tarkoitetaan. (Töttö, 1983, 17–18.)
Hermeneutiikassa on aina kyse tutkimuskohteen ymmärtämisestä. Toisen ymmärtämiseen liittyy kuitenkin tiettyjä lähtökohtia, jotka on todettu ratkaiseviksi tekijöiksi siinä, että samojen
asioiden ymmärtämisessä on eroja, jotka voivat johtaa hyvinkin erilaisiin tutkimustuloksiin.
Ensinnäkin jokaisella ihmisellä on ensikäden kokemusta vain sen ajan maailmasta, johon hän
on syntynyt, ja myös samanaikaisesti ja samoissa kulttuuriympäristöissä elävien ihmisten maailmankuvat eroavat toisistaan. Ihmistä ymmärtävää tutkimusta tekevän on siis tärkeä tiedostaa,
että tutkimuskohteessa korostuvat tutkijalle tutut piirteet samalla kun vieraat piirteet jäävät
taka-alalle. Toiseksi kaikilla ihmisillä on omat erityiset mielenkiinnonkohteensa, jotka ovat
syntyneet käytännöllisten asioiden, kuten ammatin tai kasvuympäristön kautta. Nämä kiinnostukset ovat kiinni elämismaailmassa ja vaikuttavat ihmisen tapaan ymmärtää yksittäisiä asioita,
myös siihen, miten tutkija ymmärtää tutkimuskohteensa. Kolmantena jokaiselle on muotoutunut oma tapansa ymmärtää ympäröivää maailmaa. Tämä maailmakäsitys ohjaa myös kaikkien
uusien asioiden ymmärtämistä, ja se tulee huomioida etenkin tutkimuksissa, joiden tutkimuskohde on peräisin aivan erilaisesta annetusta maailmasta kuin tutkija. Neljäntenä tutkimukseen
vaikuttaa tutkimukselle asetetut lähtökohdat, jotka vaihtelevat kontrollin, opetettavuuden, vaativuuden ja velvoittavuuden puolesta paljonkin eri tutkimusyhteisöjen ja tieteenalojen välillä.
(Varto, 1992, 65–68.)
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Kun tutkija tiedostaa omat lähtökohtansa edellä esitettyjen periaatteiden kautta, hän vapautuu
jossain määrin niiden vaikutuksesta. Tutkijan on kuitenkin myös tiedostettava nämä uudet lähtökohtansa, jotta hän voi vapautua myös niiden vaikutuksista. Tätä prosessia kutsutaan hermeneuttiseksi kehäksi, sillä ymmärtäminen lähtee aina liikkeelle joistain tietyistä lähtökohdista ja
palaa sitten takaisin niiden oivaltamiseen ja ymmärtämiseen. Kun tutkija tiedostaa omat henkilökohtaiset lähtökohtansa asioiden ymmärtämisessä, hän tutkimusta tehdessään irrottaa tutkimuskohteen tulkitsemistavasta niitä piirteitä, jotka liittyvät vain häneen itseensä ja ovat täten
tutkimuksen kannalta epäolennaisia. Näin tutkija pyrkii yhä lähemmäs kohti tutkimuskohteen
omaa mieltä ja ajatusmaailmaa. (Varto, 1992, 69.)
Hermeneuttiseen tutkimusperinteeseen sisältyy omana osanaan fenomenologis-hermeneuttinen
perinne. Fenomenologisen tiedekäsityksen mukaan ihmisen suhde maailmaan ilmenee elämysten ja kokemusten kautta, ja ihmistä voidaan ymmärtää tutkimalla hänen suhdettaan maailmaan.
Fenomenologinen tutkimus kohdistuu kuitenkin ihmisen varsinaisten kokemusten sijaan niiden
merkityksiin, koska fenomenologisen merkitysteorian mukaan ihmisen toiminta on suurilta
osin intentionaalista ja kaikki merkitsee jotain. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa
ihminen itse on tutkijan lisäksi myös tutkimuksen kohde, ja tavoitteena on tulkita yksittäisen
ihmisen kokemuksia ja nostaa esiin niihin liittyviä merkityksiä. Suuntausta voidaan nimittää
myös tulkinnalliseksi tutkimukseksi, sillä siinä hermeneuttinen tutkimus tuo fenomenologiseen
tutkimukseen juuri tulkinnan. Hermeneutiikalla tarkoitetaan tässä tapauksessa yleistä tulkinnan
ja ymmärtämisen teoriaa, joka pyrkii löytämään tulkinnalle sääntöjä, joiden perusteella eri tulkintoja voidaan luokitella. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 39–41.)
Hermeneuttinen analyysi soveltui mielestäni parhaiten tutkimukseni analyysimenetelmäksi,
koska tutkimuksessani on pitkälti kyse ymmärtämisestä. Vaikka tutkielmani ei ole yhteiskuntatieteellinen tutkimus, sen pääaihe liittyy jonkin tietyn valtion yksittäiseen taidesuuntaukseen,
tässä tapauksessa Japanin sarjakuvakulttuuriin. Kuten muidenkin maiden sarjakuvatraditiot,
myös manga on alusta alkaen heijastellut kotimaansa arvoja ja elintapoja, ja siihen on erityisesti
toisen maailmansodan jälkeen vakiintunut monia sille ominaisia tyylikeinoja. Tutkimuksessa,
jonka päätavoitteena on selvittää, onko jonkin tietyn taidesuuntauksen harrastaminen siirtynyt
myös harrastajan omaan piirrostyyliin, on tutkijan eduksi tuntea kyseistä taidesuuntausta myös
itse, jotta hän tietää mitä hakea tutkimusmateriaalista. Hermeneuttisen analyysitavan valintaa
puolsi myös, että tutkielmani kuvamateriaalin analyysissä ei käytetä ennalta olemassa olevaa
teoriaa, vaan siinä edetään tutkijan oman pääaiheeseen liittyvän asiantuntemuksen pohjalta.
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Tutkielman analysointimenetelmänä käytetään sisällönanalyysia, jota voidaan hyödyntää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Menetelmän kautta voidaan analysoida systemaattisesti ja objektiivisesti erilaista tekstimuotoista materiaalia, ja se soveltuu myös täysin strukturoimattoman aineiston analysointimenetelmäksi. Sisällönanalyysin tarkoituksena on järjestää
tutkimuksen aineistosta selkeä tiivistys sen tutkimasta ilmiöstä. Etenkin laadullisessa tutkimuksessa kerätty aineisto on usein hajanaista, ja sisällönanalyysia käytetään muokkaamaan aineistosta löydettävä informaatio selkeään ja yhtenäiseen muotoon. Tutkimusaineiston laadullisessa
käsittelyssä kerätty aineisto hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja kootaan uudelleen loogiseksi
kokonaisuudeksi. Sisällönanalyysi ei kuitenkaan yksin riitä tuottamaan valmiita analyyseja,
vaan se auttaa vain järjestämään kerätyn aineiston johtopäätöksiä varten. (Tuomi & Sarajärvi,
2018, 103, 117, 122.)
Laadullisen tutkimuksen analyysi on yleensä jaettu induktiiviseen ja deduktiiviseen analyysiin.
Menetelmä perustuu päättelyn logiikan tulkintaan, jonka mukaan induktiivinen etenee yksittäisestä yleiseen, deduktiivinen taas yleisestä yksittäiseen. Jaottelu on kuitenkin ongelmallinen,
erityisesti sen vuoksi, että siitä puuttuu tieteellisen päättelyn kolmas logiikka eli abduktiivinen
päättely, jonka mukaan teorianmuodostukseen tarvitaan jokin johtoajatus, jonka perusteella havaintoja tehdään. Menetelmän tilalle on ehdotettu laadullisen tutkimusanalyysin jakamista aineistolähtöiseen, teoriasidonnaiseen ja teorialähtöiseen analyysiin, sillä siinä pystytään huomioimaan analyysin tekoa ohjaavat tekijät paremmin. Aineistolähtöisessä analyysissa aineiston
analyysiyksiköitä ei päätetä etukäteen, vaan ne valitaan kerätystä aineistosta tutkimuksen tehtävän mukaan, ja tutkimusaiheeseen liittyvät teoriat koskevat vain analyysin toteuttamista. Teoriaohjaavassa analyysissa tutkimuksen analyysiosio etenee jonkin tietyn teorian kautta, mutta
myös siinä analyysiyksiköt valitaan suoraan aineistosta. Teorialähtöinen analyysimalli taas nojaa aina johonkin tiettyyn aiempaan teoriaan tai ajatusmalliin, joka ohjaa aineiston analyysia.
Teorialähtöisissä analyyseissa on yleensä tarkoitus testata aiemmin luotua teoriaa uudessa kontekstissa. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 107–110.)
Edellä esitellyistä analyysityypeistä oma tutkimukseni vastaa eniten aineistolähtöistä analyysia,
sillä tutkielman tutkimustehtävä liittyy aiheeseen, josta ei ole olemassa aiempaa akateemista
tutkimusta. Tutkielmani analyysissa ei käytetä mitään valmiina olevaa teoriamallia, vaan analyysi on tehty täysin aineistoon tutustumalla ja sen tulokset koostuvat havainnoista, joita materiaalista olen tehnyt.
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Aineistolähtöisen laadullisen aineiston sisällönanalyysin on esitetty koostuvan kolmesta vaiheesta. Ennen analyysivaihetta määritetään tutkimuksessa käytettävä analyysiyksikkö, mihin
vaikuttaa tutkimuksen tehtävä sekä kerätyn aineiston laatu. Analyysissa ensimmäiseksi aineisto
redusoidaan eli pelkistetään karsimalla pois tutkimuksen kannalta epäolennainen aines ja etsimällä siitä tutkimustehtävää kuvaavia ja siihen liittyviä ilmaisuja. Löydetyt ilmaukset listataan
allekkain ja muutetaan pelkistettyyn mutta tunnistettavaan muotoon. Seuraavaksi klusteroidaan
eli ryhmitellään ja yhdistetään samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet omiksi ryhmikseen. Näistä ryhmistä muodostuvat aineistoanalyysin alaluokat, jotka nimetään niiden sisältöä kuvaavasti. Samoihin aiheisiin liittyviä alaluokkia yhdistetään ja siten muodostuu yläluokkia, joista taas yhdistetään edelleen pääluokkia. Lopuksi pääluokista yhdistetään vielä yksi yhdistävä luokka,
joka on yhteydessä tutkimustehtävään. Klusterointivaihe on osa analyysin viimeistä osaa abstrahointia eli käsitteellistämistä, jossa haetaan ja erotetaan ryhmitetystä aineistosta tutkimuksen
kannalta olennainen tieto ja muodostetaan sen avulla teoreettisia käsitteitä ja johtopäätöksiä.
(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 122–125.)
Koska tutkimukseni pääaineisto oli kuvamuodossa, käytin sen tulkintamenetelmänä kuva-analyysia. Kuten Anttila (2000, 256–257) luvussa 4.2 toteaa, kuviin voi sisältyä tekijän avoimien
mielipiteiden ja aikomusten lisäksi myös alitajuisia merkityksiä, ja kuva-analyysissä tulkitaan
myös monia muita asioita kuin kuvan varsinaista sisältöä. Oman tutkimukseni analysoitavana
aineistona toimivat piirrokset, jotka testiryhmien oppilaat ovat saaneet toteuttaa vapaasti omalla
piirrostyylillään. On mahdollista, että osa mangatyyliä harjoitelleista oppilaista on tarkoituksenmukaisesti toteuttanut piirroksensa mangasta inspiroituneella tyylillään. Näiden kuvien
mangavaikutteita voi täten pitää niiden tekijöiden tietoisena ja avoimena päätöksenä. Osan testiryhmän mangaharrastajien piirtämistapaan taas saattaa olla tiedostamattaan siirtynyt vaikutteita mangasta, jolloin heidän töidensä mangamerkkejä voisi kutsua ennemmin alitajuisiksi.
Tutkimuksessani en tehnyt eroa sen välille, olivatko piirrosten mangavaikutteet tarkoituksellisia vai eivät, joten hain materiaalista sekä selvästi avoimia että pienempiä alitajuisia merkkejä
piirtäjien mahdollisista mangavaikutteista.
Anttila (2000, 256–257, 260) muistuttaa myös, että kuvan tulkitseminen on tavoitteellista toimintaa, jossa työskennellään ennalta päätettyjen sääntöjen mukaan ja tiedetään selkeästi koko
tulkintaprosessin ajan, mitä kuvissa tutkitaan ja haetaan. Kuva-analyysin tekeminen edellyttää
kompetenssia, sillä tavoitteiden lisäksi myös kuvan tulkitsijan oma persoonallisuus, käsitykset
ja mielipiteet vaikuttavat aina tulkintaan ja sen tuloksiin, etenkin jos tulkitsijan ja kuvan tekijän
ajatukset kuvan sanomasta ovat ristiriidassa keskenään. Tutkimuksessani kuvien tarkastelu- ja
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analysointivaiheessa korostui oma asemani pitkäaikaisena mangan harrastajana, sillä mangan
tunteminen ja oma mangainspiroitunut piirtämiseni loivat minulle erilaista kompetenssia kuvien tulkitsemiseen kuin tutkijalle, joka ei tunne mangaa ollenkaan. Mangaharrastuneisuuteni
ansiosta pystyin luomaan sääntötaulukon mangan tyypillisistä eri tyylipiirteistä, jonka pohjalta
lähdin tarkastelemaan, ryhmittelemään ja tulkitsemaan piirrosmateriaalia. Jotta mangatuntemukseni ei olisi vaikuttanut tulkintaan vääristävästi, pyrin rakentamaan piirrosten tulkitsemiselle mahdollisimman ihmisanatomiaa kattavat mutta muutoin yleismaalliset säännöt, enkä antanut henkilökohtaisten vahvuuksieni tai mielenkiinnonkohteideni vaikuttaa taulukkoon.
Sovelsin piirrosmateriaalin analyysiin edellä esittelemääni aineistolähtöistä sisällönanalyysimallia. Tutkimukseni erityispiirre oli se, että sen päämateriaali oli tekstin sijaan kuvamuodossa.
Materiaalin kerättyäni ja varsinaista analyysivaihetta aloittaessani muunsin aineiston tekstimuotoon kirjaamalla kuvista ylös mahdollisimman paljon tietoja rikkomatta kuitenkaan kuvien
tekijöiden anonymiteettiä. Muunnettuani aineiston tekstimuotoon ja kirjattuani ylös jokaisen
piirroksen mahdolliset mangaan viittaavat piirteet jaottelin ja ryhmittelin aineiston monipuolisesti, jotta pystyin hyödyntämään dataa mahdollisimman monipuolisesti. Sarjakuvakyselyn
vastausten pohjalta jaoin tutkimusryhmän oppilaat mangaa lukeviin ja muihin, jotta pystyin
tarkastelemaan, erosivatko kahden ryhmän piirrokset toisistaan.
Jälkeenpäin, kun olin jo saanut kuvamateriaalin ja täytetyt sarjakuvakyselyt käyttööni, päätin
sisällyttää analyysiin myös sukupuolinäkökulman, jotta pystyisin tarkastelemaan, ilmenisikö
myös tutkimuksen testiryhmässä luvuissa 2.3.2 sekä 2.4.2 mainittua mangan naisvoittoista länsiyleisöä. En kuitenkaan ollut pyytänyt oppilaita ilmoittamaan sukupuoltaan sarjakuvakyselyssä, joten päättelin oppilaiden sukupuolet heidän etunimistään, jotka he olivat merkinneet
piirroksiinsa sekä täyttämiinsä sarjakuvakyselyihin. Vaikka sukupuoli-identiteettejä on useampiakin kuin kaksi, tutkimuksessani jaottelin oppilaat vain kahteen suurimpaan sukupuoliryhmään, koska minulla ei ollut mahdollisuutta varmistaa testiryhmien oppilaiden sukupuoli-identiteettejä jälkikäteen.
Sovelsin sisällönanalyysia myös opettajien haastatteluihin, jotka aluksi litteroin kirjoitettuun
muotoon. Koska kaikki haastattelut etenivät kysymysten osalta samassa järjestyksessä, ryhmittelin litteroimisen jälkeen jokaisen opettajan vastaukset allekkain saman kysymyksen alle, jotta
pystyin vertailemaan eri opettajien vastauksia tehokkaammin toisiinsa. Sen jälkeen kävin huolellisesti läpi koko haastattelumateriaalin ja tutkin, millaisia yhteneviä ja eriäviä havaintoja
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opettajat olivat tehneet mangaa harrastavista oppilaistaan ja heidän piirroksistaan. Hain haastattelumateriaalista erityisesti ensimmäiseen tutkimuskysymykseen liittyviä mainintoja, sillä se
selvitti oppilaiden mangaharrastuksen näkymistä nimenomaan luokanopettajan näkökulmasta.

4.5 Luotettavuus ja eettisyystarkastelu
Tutkimuksen luvussa 4.2 on esitelty laadullista tutkimusta ja eritelty sen ja määrällisen tutkimuksen välisiä eroja. Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen tutkimus eroavat kuitenkin toisistaan
erityisesti luotettavuutensa mittaamisen puolesta. Määrällisessä tutkimuksessa käytetään omaa
vakiintunutta luotettavuuden arviointikriteeristöä, jotka on omaksuttu luonnontieteistä. Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin kuuluu muun muassa, että tutkimus on mahdollista
siirtää laboratorio-olosuhteisiin, tutkittavat kohteet eivät muutu tai kehity tutkimuksen aikana,
ja kuka tahansa toinen tutkija voi saavuttaa samat tulokset samoissa olosuhteissa. Laadullisessa
tutkimuksessa nämä kriteerit ovat hankalia tai jopa mahdottomia toteuttaa, sillä yhteiskuntatieteellisiä ilmiöitä ei voi siirtää laboratorioon, eikä tutkittavien ilmiöiden ja ihmisten toiminta ole
kaavamaista tai pysy muuttumattomana tutkimuksen ajan. (Kananen, 2017, 173.)
Koska laadullinen tutkimus ei ole yksi yhtenäinen tutkimusperinne, sen piiristä löytyy erilaisia
käsityksiä luotettavuudesta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Tämän vuoksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnille ole olemassa yksiselitteisiä ohjeita, vaan tutkija itse on laadullisen tutkimuksen keskeinen tekijä ja luotettavuuden kriteeri. Kvalitatiivisen tutkimuksen
raportit ovatkin tämän vuoksi usein henkilökohtaisia ja sisältävät paljon tutkijan omaa pohdintaa. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysivaihetta ja luotettavuuden arviointia ei voikaan erottaa toisistaan yhtä jyrkästi kuin määrällisessä tutkimuksessa. Kananen (2017) painottaa, että luotettavuuskysymys on otettava huomioon jo tutkimustyön suunnitteluvaiheessa, jotta
työhön osataan valita siihen parhaiten soveltuvat tutkimusmenetelmät. Muutoin työn luotettavuus jää heikoksi, eikä sitä ole mahdollista parantaa jälkikäteen. Ihmistieteellisessä tutkimuksessa luotettavuustarkastelun yhtenä lähtökohtana voidaankin pitää sitä, kuinka hyvin valitut
tutkimusmenetelmät ja tutkittavan ilmiön perusrakenne sopivat yhteen. Tätä vastaavuutta kutsutaan tutkimuksen adekvaattisuudeksi eli ontologiseksi relevanttiudeksi. Luotettavuusarvioinnissa pyritään arvioimaan ja vahvistamaan, että tutkimuksen saamista tuloksista on mahdollista
tehdä ne tulkinnat, joihin tutkimuksessa on päädytty. (Eskola & Suoranta, 1998, 209, 211; Kananen, 2017, 174; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 158; Virtanen, 2006, 200.)
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Tutkimuksen riittävä dokumentaatio on kaikkien tieteellisten töiden luotettavuustarkastelun
edellytys. Tämä painottuu etenkin laadullisessa tutkimuksessa, jossa tutkija itse tekee monet
tärkeät tutkimusta ja sen toteutusta koskevat päätökset. Huolellinen ennakkosuunnittelu parantaa tutkimustyön luotettavuusarviointia jälkikäteen, ja perusteellisen dokumentaation avulla on
mahdollista arvioida tutkijan tekemiä ratkaisuja ja nähdä tutkijan perustelut tutkimusta koskeville valinnoilleen ja ratkaisuilleen. Aineistonkeruu-, analysointi- ja tulkintamenetelmiä valitessa tulee dokumentoida perustelut valinnoilleen, ja eri menetelmiin tulee myös perehtyä huolellisesti etukäteen, jotta voidaan varmistua siitä, että valitut menetelmät soveltuvat tutkimukseen parhaiten. Myös tutkimukseen liittyvä alkuperäinen tutkimusaineisto tulee säilyttää tulosten luotettavuuden ja aineiston aitouden todentamista varten. (Kananen, 2017, 176, 178.)
Metodikirjallisuudessa tieteellisen tutkimuksen luotettavuusmittareina käytetään usein termejä
reliabiliteetti sekä validiteetti. Reliabiliteetti viittaa tulosten toistettavuuteen ja liittyy lähinnä
tutkimuksen varsinaiseen toteutukseen. Validiteetti taas tarkoittaa, että tutkimuksessa tutkitaan
oikeita asioita, joten se liittyy erityisesti tutkimuksen suunnitteluvaiheeseen ja osittain myös
aineiston oikeanlaiseen analysointiin. Käsitteen voi myös jakaa erikseen sisäiseen ja ulkoiseen
validiteettiin. Sisäinen validiteetti osoittaa, kuinka hyvin tutkija hallitsee tieteenalansa ja tieteellisen otteen tutkimuksessaan. Ulkoinen validiteetti tarkastelee tutkimusaineiston ja siitä tehtyjen tulkintojen ja johtopäätösten suhdetta. Reliabiliteettia ja validiteettia on kuitenkin kritisoitu käsitteinä laadullisessa tutkimuksessa, sillä ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen
piirissä ja vastaavat lähinnä sen tarpeisiin. Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden on sen
sijaan esitetty koostuvan totuusarvosta, sovellettavuudesta, pysyvyydestä ja neutraaliudesta.
(Eskola & Suoranta, 1998, 214; Kananen, 2017, 175–176; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160; Virtanen, 2006, 200.)
Kananen (2017) esittelee myös muita tekijöitä, joita käytetään laadullisen tutkimuksen yleisinä
luotettavuuskriteereinä. Yksi niistä on informantin eli tutkittavan vahvistus, jossa tutkittava
osapuoli tarkistaa tutkimuksen aineiston ja tulkinnan ja vahvistaa sen. Luotettavuutta on mahdollista vahvistaa myös aineistotriangulaation avulla, eli keräämällä aiheesta tietoa eri lähteistä
ja vertaamalla sitä omaan tutkimukseen ja sen tulkintaan. Tutkimuksen luotettavuutta lisää
myös se, jos tutkimuksen tekijän lisäksi myös muut tutkijat päätyvät aineiston tulkinnassa samaan lopputulokseen, eli tulkinta ei ole ristiriitainen. Luotettavuutta parantaa myös aineiston
saturaatio eli kyllääntyminen, jolloin eri lähteistä saadut tutkimustulokset alkavat olla keskenään samanlaisia. Lisäksi tutkimustulosten luotettavuudelle voidaan hakea vahvistusta muista
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samaa aihepiiriä käsittelevistä tutkimuksista, joiden tulokset ovat samanlaisia. Yleensä tutkimuksen teoriaosa toimii tässä tehtävässä. (Kananen, 2017, 176–177, 179.)
Osani tutkimuksen toteuttajana korostui tutkimuksessa erityisesti oman mangaharrastukseni
vuoksi. Olin tutkimuksen alusta alkaen tietoinen, että manga on vielä niin tuore ja marginaalinen ilmiö Suomessa, että moni peruskoulun opettaja tietää sen vain sitä harrastavien oppilaidensa kautta. Tämän vuoksi uskon, että paitsi opettajana myös mangan pitkäaikaisena harrastajana pystyin tutkimaan mangaa ja sen näkymistä suomalaisessa peruskoulussa eri tavoin
kuin mangaan vihkiytymätön tutkija.
Koska mangaharrastuneisuuteni asetti minut tutkijana erityislaatuiseen asemaan, sovelsin koko
tutkimusprosessin ajan itseeni hermeneuttista kehää, joka on esitelty tarkemmin luvussa 4.4.
Pyrin jo tutkimuksen suunnitteluvaiheesta lähtien tiedostamaan omat lähtökohtani mangaa lukevana tutkijana, jonka kohderyhmänä ovat muut mangalukijat. Mangaharrastuneisuuteni vaikutti muun muassa tutkimusaiheen valintaan, sillä olin itsekin peruskouluikäisenä piirtänyt paljon mangasta inspiroituneena. Harrastukseni kautta tiesin myös, että suurin osa Suomeen tuodusta mangasta on lapsille ja nuorille suunnattua, joten nykypäivän kouluikäisillä on paljon
mangaa helposti saatavilla.
Toisinaan tutkimuksen onnistuminen edellytti nimenomaan mangaharrastajan asemani pienentämistä tai jopa piilottamista. Koska varsinaisena tutkimuskohteena oli oppilaiden oma henkilökohtainen piirtämistyyli, minun oli minimoitava tavat, joilla olisin voinut vaikuttaa tutkimusmateriaalin lopputulokseen. Pidin piirrostehtävän ohjeen tarkoituksella hyvin neutraalina, ja
pyrin piilottamaan tutkielman mangateeman täysin tutkimusaineistoa kerätessäni. Tämän
vuoksi en maininnut piirrosten tehtävänannossa tai huoltajien lupakyselyssä mangaa ollenkaan,
vaan kerroin tutkimuksen aiheen liittyvän yleisesti sarjakuviin.
Eniten roolini mangaharrastajana korostui tutkimuksen piirrosmateriaalin analyysivaiheessa,
sillä käyttämäni analysointimenetelmä ei perustunut mihinkään aiempaan teoriaan, vaan loin
sen itse sen pohjalta, mitä visuaalisia elementtejä olin mangaharrastukseni myötä oppinut pitämään mangalle ominaisina tai muutoin hyvin yleisinä piirteinä. Tämän vuoksi en voi perustella
käyttämääni menetelmää viitaten valmiiseen tieteelliseen malliin, vaan oman manga-asiantuntijuuteni perustaksi minulla on antaa pitkäaikainen mangaharrastuneisuuteni eri muodoissaan,
mitä olen esitellyt tarkemmin tutkielman johdannossa.
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Tieteelliseen tutkimukseen kuuluu yleensä myös testiryhmän anonymiteetti, ja pyrin suojaamaan oman tutkielmani testiryhmien anonymiteettiä mahdollisimman perusteellisesti. Testiryhmien koulujen tai paikkakuntien nimiä ei mainita tutkielmassa ollenkaan. Kaikkien tutkimuksessa käytettyjen piirrosten käyttämiseen on pyydetty ja saatu lupa kyseisten oppilaiden huoltajilta, ja kaikki tunnistustiedot liitteissä näytetyissä piirroksissa on piilotettu. En mainitse
myöskään testiryhmän oppilaiden ikää tai luokka-astetta. Tutkimuksen testiryhmien henkilöllisyyttä ei pysty päättelemään tutkimuksen liitteistä tai haastattelujen lainauksista.
Pyrin vahvistamaan tutkimuksen luotettavuutta myös käyttämällä triangulaatiota eli monistrategista tutkimusotetta, joka on esitelty tarkemmin luvussa 4.2. Perehdyin tutkimusta suunnitellessani huolellisesti eri tutkimusmenetelmiin, ennen kuin valitsin tutkimustavat, jotka arvioni
mukaan soveltuivat parhaiten tutkimuksen aiheen tutkimiseen. Luvussa 4 esittelen tarkemmin
laadullista tutkimusta, fenomenologiaa sekä sisällönanalyysia, ja käyn läpi myös tutkimuksen
toteutukseen valitsemani tutkimusmenetelmät ja perustelen valintani.
Tutkimusraportin lisäksi olen pyrkinyt esittelemään tutkimuksen aihepiirejä mahdollisimman
kattavasti osoittaakseni perehtyneisyyteni tutkimusaiheeseen. Luvun 2 aiheena on tutkimuksen
pääteema eli sarjakuvat, joista esittelen yleispiirteitä sekä eri maiden sarjakuvaperinteiden historiaa. Koska manga on tutkimuksen varsinainen pääaihe, esittelen erityisen tarkasti myös mangan syntyhistoriaa, merkittävintä yksittäistä uudistajaa, saapumista länsimaihin sekä erityispiirteitä vertaamalla mangaa muiden maiden sarjakuvatraditioon. Mangaharrastajana olen kiinnittänyt erityistä huomiota mangaa esittelevään lukuun, jotta myös mangaa tuntematon pystyisi
sen avulla muodostamaan mangasta selkeän yleiskuvan. Koska tutkimuksen kohderyhmä on
nimenomaan suomenkielisen mangan parissa varttuneet lapset, käsittelen tarkemmin myös
mangan asemaa Suomessa aina ensimmäisistä suomenkielisistä mangajulkaisuista Suomen
mangabuumin ensimmäisen vuosikymmeneen.
Luku 3 on omistettu tutkielman pedagogiselle aspektille eli kuvataiteen opetukselle peruskoulussa. Luvussa tuon esille kuvataidekasvatukseen liittyviä yleisiä ennakkoluuloja ja sen paikkaa
peruskoulussa puoltavia puheenvuoroja. Luvussa pohditaan myös kuvataiteen tavoitteita opetusaineena sekä luodaan katsaus siihen, miten sekä kuvataidekasvatus että sarjakuva esiintyvät
kahdessa uusimmassa peruskoulun opetussuunnitelmassa.
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5 TULOKSET
Tässä luvussa esittelen tutkielman tulokset. Aloitan testiryhmän opettajien haastatteluilla, joissa
tutkin, millaisia ajatuksia haastattelemillani opettajilla oli mangaa harrastavista oppilaistaan.
Haastattelujen jälkeen esittelen testiryhmän oppilaiden piirrokset, joista olen hakenut mangaan
viittaavia piirteitä. Lopuksi vertaan molempia aineistoja toisiinsa ja selvitän, kuinka hyvin ne
tulostensa puolesta täydentävät toisiaan ja onko niissä nähtävissä selkeitä ristiriitoja.
Tutkimuksessani pyrin löytämään vastauksia seuraaviin ydinkysymyksiin:
-

1 Miten oppilaiden mangaharrastus näkyy luokanopettajien työssä?

-

2 Miten oppilaiden mangaharrastus näkyy heidän kuvataidetöissään?

-

3 Mitä mangalle tyypillisiä piirteitä oppilaiden töissä esiintyy?

5.1 Opettajien näkökulma
Luvussa 4.2 esitellyistä haastattelutyypeistä tämän tutkimuksen haastattelut olivat lähimpänä
puolistrukturoitua haastattelua, sillä kaikille haastateltaville esitettiin samat kysymykset samassa järjestyksessä, ja ylimääräisiä välikysymyksiä käytettiin hyvin vähän. Tutkimuksen
haastattelut muistuttivat hieman myös teemahaastattelua, sillä ne liittyivät sisällöltään lähes kokonaan joko piirtämiseen, mangaan tai yleisemmin sarjakuviin.
Jokaisella haastattelemallani opettajalla oli yli 20 vuotta työkokemusta luokanopettajan työstä,
joten he olivat olleet työelämässä ennen suomimangan läpimurtoa. Koska ajankohta oli olennainen tutkimukseni tutkimusaiheeseen liittyvä aspekti, pyysin opettajia kertomaan, milloin he
muistivat mangan näkymisen alkaneen oppilaiden keskuudessa. Kaikki kolme opettajaa ajoittivat oppilaiden mangakiinnostuksen alun noin kymmenen vuoden taakse. Haastattelut tehtiin
heinäkuussa 2015, eli opettajien arviot osuvat Suomen mangabuumin ensimmäisiin vuosiin.
Tämän perusteella voi olla suhteellisen varma, että heidän silloiset oppilaansa olivat aloittaneet
mangaharrastuksensa nimenomaan suomeksi julkaistun mangan parissa, ja että suomeksi käännetty manga on löytänyt tiensä peruskouluikäisten pariin nopeasti ja näkyvästi. Vaikka mangaa
oli ollut saatavilla englanniksi useita vuosia ennen Suomen mangabuumia, julkaisuja sarjoja oli
silloin vielä rajoitetusti ja niitä myytiin korkeaan kappalehintaan lähinnä kirjakaupoissa, joten
ne eivät olleet helposti alakouluikäisten lasten saatavilla.
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Vaikka kaikki opettajat muistivat mangan yleistymisen, he eivät osanneet kovin tyhjentävästi
ottaa kantaa siihen, millä tavoin mangan suosion kasvu varsinaisesti näkyi. Jokainen opettajista
kuitenkin mainitsi sen ilmenevän nimenomaan mangaa harrastavien oppilaiden piirtämisessä.
Yksi opettaja näki mangan yleistyneen erityisesti oppilaiden oman aktiivisuuden kautta, sillä
aluksi muutama oppilas osasi piirtää mangasta inspiroituneella tyylillä, ja myöhemmin muut
mangasta kiinnostuneet ottivat heiltä mallia. Hän myös vertasi alkuajan tilannetta nykypäivään,
kun mangatyyliin voi hakea malleja myös Internetistä ja piirtämisoppaista, jotka ovat osaltaan
laajentaneet mangatyylillä piirtämisen suosiota. Kuten Laitinen (2006, 35) sekä Rusanen (2009,
51) esittivät, visuaalinen median kulttuuri on nykyään erottamaton osa ihmisten arkielämää,
joten nykyajan mangaa kuluttavat lapset ovat varmasti harjaantuneet hakemaan Internetistä lisäinspiraatiota harrastuksensa edistämiseen. Toinen opettaja taas mainitsi koulukirjaston vaikutuksen oppilaiden mangasta inspiroituneeseen piirtämiseen:
Opettaja 2: No kyllä tuota, meillä ainakin kirjastossa on, koulukirjastossa siis, on
mangaa ja oppilaat lukee sitä ja, ja tuota, sitten pikkuhiljaa niihin piirustuksiin, varsinkin semmoisiin, mitä he niinku omaehtoisesti piirtelee, niin alko niitä piirteitä ilmaantua.

Vaikka mangasta inspiroituneella tyylillä piirtäminen on aina seurausta mangan lukemisesta,
on eri tapoja varsinaisesti tutustua mangaan ja ylläpitää lukuharrastusta. Koulukirjaston mangatarjonnan kautta erityisesti lapset ja nuoret voivat löytää mangan pariin, sillä ihminen viettää
peruskoulussa monta tuntia päivässä yhteensä yhdeksän vuoden ajan. Ylläolevasta kuvailusta
päätellen kyseisen opettajan koulukirjasto on hyvinkin voinut vaikuttaa koulun mangasta kiinnostuneiden oppilaiden harrastuksen ylläpitämiseen ja sitä kautta myös mangapiirteiden lisääntymiseen mangaa lukevien oppilaiden piirroksissa.
Kuten muidenkin vapaa-ajan harrastusten, mangaharrastuneisuudenkin aste vaihtelee eri yksilöiden välillä. Myös opettajien kertoman perusteella vaihteli yllättävänkin paljon, miten merkittävä osa manga heidän sitä harrastavien oppilaidensa elämää oli:
Opettaja 1: Mulla yks oli sellainen, jolla se oli semmoinen melko iso osa, ja sitte ne
pari muuta, semmoisia jotka pääasiassa luki niitä, niitä, ei muuten, ehkä piirsi sitten
jotakin, mutta ei muuten niitten niinku elämässä näkyny. -- Joo piirsi, ja sit sillä oli
varmaan myöskin sellasta, vähän ehkä pukeutumisessa ja elämisessä ja olemisessa
muutenki.
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Kuten yllä oleva kuvaus osoittaa, osalla harrastajista manga muotoutuu jo varhain tärkeäksi
osaksi omaa persoonaa, osalla se taas nivoutuu muuhun lukemis- tai piirtämisharrastukseen.
Toinen opettajista kuvaili senhetkisen ryhmänsä mangaharrastajia piirtäjiksi ja kirjallisuuden
harrastajiksi, joille manga oli yksi juonne heidän kuvallisessa ilmaisussaan. Kolmannella opettajalla on ollut eri ryhmissään muutama mangaa lukeva oppilas, jotka ovat aloittaneet harrastuksen jo pari vuotta aiemmin, ja sen vaikutus näkyy heidän piirrostyylissään vielä jälkeenpäin.
Yksi opettajista kertoi, että hänen mangaoppilaansa lukevat mangan lisäksi myös muuta sarjakuvaa sekä muuta fiktiivistä kirjallisuutta, kahden muun opettajan mangaa harrastavat oppilaat
eivät juuri lukeneet muita sarjakuvia mangan lisäksi.
Opettajat olivat varsin yksimielisiä sen suhteen, että mangan lukeminen on heidän oppilaidensa
tapauksessa lisännyt kiinnostusta kuvalliseen ilmaisuun, erityisesti piirtämiseen:
Opettaja 3: No joo, on ne, on ainakin piirtämiseen se on lisänny intoa ja sellaseen,
ja niihin hahmojen tutkimiseen, että se siirtyy niinku muuhun piirtämiseen sitten. Että
hahmoissa on paljon mangapiirteitä.

Tästä voi päätellä, että mangasta kiinnostuneet piirtäjät tutkivat lukemaansa mangaa ja sen tyylittelyä hyvinkin tarkkaan harjoitellessaan omia mangasta inspiroituneita piirroksiaan. Mangavaikutteiden ottaminen voi siis tapahtua hyvinkin tarkoituksellisesti, eivätkä kaikki vaikutteet
siirry lukijoiden piirroksiin heidän tiedostamattaan. Yksi opettajista pohti kuitenkin, onko kyseessä syy vai seuraus, sillä hänen mangaa lukevat oppilaansa piirtävät muutenkin paljon.
Manga on täten voinut tulla heidän elämäänsä nimenomaan kuvallisen kiinnostuksen myötä sen
sijaan, että manga itsessään olisi lisännyt oppilaiden varsinaista kiinnostusta piirtämiseen.
Opettajat olivat yksimielisiä siitä, että heidän mangaa lukevat oppilaansa tiedostivat mangan
olevan peräisin heille vieraasta kulttuurista – yhden opettajan mukaan jo mangan päinvastainen
lukusuunta kertoo lukijalle siitä, että se on peräisin Suomen ulkopuolelta. Kuitenkin vain yksi
opettajista oli huomannut varsinaista innostumista Japania ja sen kulttuuria kohtaan, ja vain
yhdellä oppilaalla. Toinen opettaja kertoi, että hänen senhetkisellä ryhmällään oli tulossa Japanin käsittely historiassa ja maantiedossa vasta seuraavana lukuvuonna, mikä saattoi vaikuttaa
ryhmän mangaharrastajien vähäiseen kiinnostukseen Japania kohtaan.
Eri maiden kulttuurit taidehistorioineen ja yhteiskuntarakenteineen liittyvät kuitenkin Hakkolan, Laitisen ja Ovaska-Airismaan (1991, 8, 10–12) käsityksen mukaan myös taidekasvatuksen
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opetustehtäviin. Koska mangaa on nykyään helposti saatavilla runsaasti lapsille sopivina sarjoina ja suomenkielisenä, Japanin kulttuuria voisi mahdollisesti käsitellä mangan kautta myös
kuvataideopetuksessa samaan aikaan, kun maata käsitellään tarkemmin myös historiaan ja
maantieteeseen painottuen. Kuten Ito (2005, 1, 7) toteaa, sarjakuvat heijastelevat aina sitä yhteiskuntaa, jossa ne on tehty, ja myös mangasta ylivoimaisesti suurin osa sijoittuu sen kotimaahan. Mangaa tunteva opettaja voisi täten hyödyntää mangaa ja sen avulla tehdä Japanin kulttuuria ja elintapoja tutummaksi nykyajan suomalaisille peruskouluikäisille. Menettely vastaisi
läheisesti myös vuoden 2014 peruskoulun valtakunnallisen opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2014, 143) kuvataideopetukseen listattua yleistavoitetta, jonka mukaan kuvataidetta ja
muuta visuaalista kulttuuria tulisi tarkastella historiallisista sekä kulttuurisista näkökulmista.
Pyysin opettajia kertomaan, millaisia eroavaisuuksia he näkevät mangaa lukevien ja muiden
oppilaiden piirtämistavoissa saadakseni vertailunäkökulmaa myös mangaharrastajien ryhmän
ulkopuolelle. Yksi opettajista mainitsi pitkäkestoisuuden. Hänen mangatyylillä piirtävät oppilaansa käyttävät muita oppilaita enemmän aikaa piirrostensa yksityiskohtiin ja niiden harjoitteluun, sillä mangainspiroitunut tyyli vaatii tietynlaista kurinalaisuutta ja keskittymistä. Toinen
opettaja kertoi eroksi sen, että mangaa harrastavat piirtävät mangainspiroituneita kuvia myös
vapaa-ajallaan, muita sarjakuvia lukevat taas eivät niinkään tee niihin liittyviä piirroksia. Muiden oppilaiden piirrosten aiheeksi vaikuttivat tietyn piirrostyylin sijaan valikoituvan tietyt populaarikulttuurin hahmot, jotka ovat lasten keskuudessa suosittuja. Opettajista kaksi mainitsi
myös tietokonepelien suosion vaikuttavan erityisesti poikien piirrosten aiheisiin ja yleisemmin
heidän kuvalliseen ilmaisuunsa.
Uusitalon (2016, 36) esittämä arvio naispuolisten suomalaisten mangaharrastajien vahvasta
edustuksesta vahvistui tutkimuksessa, sillä kaikilla opettajilla oli ollut vain tyttöoppilaita, jotka
lukevat aktiivisesti mangaa ja piirtävät siitä inspiroituneita kuvia. Sukupuolijaottelu ei kuitenkaan ollut ehdottoman jyrkkä, sillä yhdellä opettajista oli satunnaisesti mangaa lukevia poikaoppilaita ja toisen opettajan luokalla oli piirtämisestä pitäviä poikia. Kolmas opettajista taas
koki, että hänen ryhmänsä pojat lukivat yleisellä tasolla enemmän sarjakuvia kuin tytöt, vaikka
eivät lukeneetkaan mangaa. Sekä piirtäminen että sarjakuvat, jopa manga, olivat siis edustettuina myös poikien keskuudessa ja kaikissa kolmessa testiryhmässä. Aktiivinen mangan lukeminen ja mangasta inspiroituneella tyylillä piirtäminen vaikuttaa kuitenkin olevan ainakin Suomen peruskouluikäisten keskuudessa selkeästi suositumpaa tyttöjen keskuudessa.
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Opettajien mukaan mangan lukemisesta ja sen tyylin harjoittelemisesta on nähtävissä vaikutteita oppilaiden kuvataidetöissä, mutta lähinnä niissä tilanteissa, kun työn toteutustyyliin saa
itse vaikuttaa:
Opettaja 1: No varmaan silloin, silloin kun on tällainen vapaa, missä saa ite vapaasti
niinkun vaikuttaa siihen työhön. Mut sitten jos on, on tällanen hyvin tiukasti määrätty, niin kyllä ne osaa sen pitää poissakin. Sanotaanko näin päin.

Yhden opettajan mukaan mangainspiroituneesta piirtämisestä valuu varsin helposti vaikutteita
mangaa lukevien oppilaiden töihin, erityisesti silmien ja kasvonpiirteiden kuvaamiseen. Toinen
opettajista taas näki, että manga näkyy hänen oppilaillaan eniten omaehtoisissa piirroksissa eikä
niinkään koulun kuvataideopetuksessa, jossa töiden aiheet ovat rajattuja. Manga vaikuttaisi olevan taiteellisille oppilaille vain yksi taidetyyli muiden joukossa, sillä kaksi kolmesta opettajasta
mainitsi erikseen mangaa lukevien oppilaiden piirtävän muutenkin ahkerasti.
Sisällöltään opettajien haastattelut olivat varsin yhteneväisiä. Opettajat olivat yksimielisiä
muun muassa siitä, että mangan lukemisesta näkyy merkkejä sitä harrastavien oppilaiden piirrostyylissä, vaikka vain yksi opettaja mainitsi tarkemmin, miten manga oppilaiden piirroksissa
varsinaisesti näkyy. Mielenkiintoista on kuitenkin, että kukaan opettajista ei pitänyt oppilaidensa mangasta inspiroitunutta piirrostyyliä varsinaisesti ongelmallisena, vaan opettajat vaikuttivat suhtautuvan mangaan sekä sen tyylillä piirtämiseen myönteisesti ja luottavan oppilaisiinsa sen suhteen, että manga ei ole liian edustettuna heidän kuvataideopetuksen töissään.
Omien peruskouluvuosieni aikana mangasta vaikutteita ottaneeseen piirrostyyliin suhtauduttiin
negatiivisesti etenkin kuvataiteen aineopettajien keskuudessa, ja osa suoranaisesti kielsi sen
käytön kuvataidetöissä. Tutkimuksen testiryhmän luokanopettajien myönteisempi suhtautuminen voi johtua siitä, että he opettavat kuvataidetta vain omalle ryhmälleen, mahdollisesti myös
siitä, että mangan uutuudenviehätys on karissut nykyvuosiin mennessä, eikä se ole enää nuorten
keskuudessa niin yliedustettu harrastus, jota halutaan tuoda jatkuvasti esiin.

5.2 Piirrokset
Tutkimukseni piirrosaineisto käsitti yhteensä 52 kuvaa. Niistä yhden käyttämiseen ei annettu
lupaa, joten lopullinen kuva-aineiston määrä oli 51 kuvaa. Kolmen oppilaan sarjakuvakysely ei
kuitenkaan päätynyt minulle asti, joten kyselyihin liittyvän datan aineisto on 48 kyselyä.
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Kun sain ryhmien opettajilta piirrokset, lupa-anomukset sekä sarjakuvakyselyt, ensi töikseni
merkitsin materiaalin sekaannusten välttämiseksi. Numeroin ensin ryhmät yhdestä kolmeen ja
annoin sitten jokaiselle oppilaalle oman järjestysnumeron, jonka lisäksi merkitsin piirroksiin
A-kirjaimen, sarjakuvakyselyihin B-kirjaimen ja lupa-anomuksiin C-kirjaimen.
Vaikka järjestelysyistä pidin eri ryhmien materiaalit omissa ryhmissään, analyysivaiheessa käsittelin kaikkien oppilaiden töitä yhtenä isona ryhmänään. En nähnyt tarvetta mainita oppilaiden
ryhmiä erikseen, koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tutkia mangaharrastamisen aluekohtaista esiintymistä. Yhtenä ryhmänä käsitteleminen lisäksi auttoi osaltaan suojelemaan testiryhmän oppilaiden anonyymiyttä. Materiaalin ryhmittelevä merkitsemistapa oli ainoastaan helpottamassa sen järjestelyä analyysia varten.
Numeroituani materiaalin kävin sen alustavasti läpi ja karsin yhteensä 52 piirroksen joukosta
pois yhden, jonka käyttämiseen en lupa-anomuksen mukaan saanut lupaa. Tein tämän vasta
merkitsemisvaiheen jälkeen, jotta osasin varmasti poistaa samalta oppilaalta sekä piirroksen
että sarjakuvakyselyn muun materiaalin joukosta.
Materiaalin järjestelyn jälkeen seurasi sen analysoiminen. Lähestyin piirroksia kuva-analyysillä
ja hain niistä erilaisia mangaan viittaavia tyylipiirteitä. Koska Suomessa ei ole tehty ennen vastaavia tutkimuksia mangasta inspiroituneesta piirtämisestä, tein analyysia varten listan, jota kutsun tutkimuksessa mangapiirrelistaksi. Se syntyi siten, että tutkimuksen alussa pohdin ja kävin
läpi mangan tyypillisiä ja sille ominaisia piirteitä oman harrastuspohjani kautta. Koska tutkimuksen piirrosmateriaalin aihe oli ihminen, kirjasin ylös mielestäni yleisimmät mangan ihmiskuvauksessa esiintyvät yleispiirteet ja ryhmittelin ne kuuteen eri pääkategoriaan.
Valmiin mangapiirrelistan kategoria 1 keskittyi silmiin, koska Japanin ulkopuolella mangasta
tiedetään parhaiten sen tapa kuvata silmät ilmeikkäiksi ja usein suurikokoisiksi. Toinen kategoria tutki kasvojen muotoa, sillä kapenevien leukojen lisäksi nenät piirretään usein mangassa
hyvin pieniksi ja teräväkärkisiksi. Kolmas kategoria käsitteli hiuksia, erityisesti niiden määrää
sekä kampauksen muotoa, kokoa ja dynaamisuutta. Neljäs kategoria keskittyi korviin ja kaulaan, koska kaula piirretään universaalistikin hyvin usein normaalia kapeammaksi, ja sama tyylikeino toistuu mangassa, jossa myös korvat tavataan piirtää tarkasti. Viides kategoria sisälsi
kädet, vaatteet ja asennot, keskittyen erityisesti niiden sommitteluun ja yksityiskohtaisuuteen,
joka on mangalle yleistä. Viimeiseen kategoriaan niputin mangalle tyypilliset kuvakerronnan
elementit, ja korvasin sillä testiryhmän jälkeen tutkimuksesta poisjätetyn sarjakuvatehtävän,
joka on esitelty luvussa 4.3. En odottanut kyseisestä kategoriasta löytyvän juuri esimerkkejä,
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mutta mangassa on monia nimenomaan sille vakiintuneita sarjakuvaefektejä, joten sellaisten
löytyminen piirroksista olisi lähes varmuudella suora viittaus mangaan. Tämän vuoksi koin,
että sarjakuvaefekteille oli tarpeellista varata oma kategoriansa.
Kun mangapiirrelistani oli valmis ja oli selvää, mitä kaikkea analyysimateriaalista hain, oli aika
muuntaa kuvamuodossa oleva materiaali tekstimuotoon. Aloitin listaamalla kaikkien piirrosten
järjestysnumerot allekkain. Sukupuoliryhmittelyä varten merkitsin järjestysnumeroiden perään
myös piirtäjän sukupuolen, jotta sain kaikki tarvittavat tiedot samaan paikkaan. Käytin sukupuolista lyhenteitä: M tarkoitti poikaa, F tyttöä. Valmiissa listassa esimerkiksi toisen ryhmän
kuudes oppilas oli merkitty muotoon ”2-06 (X)”.
Seuraavaksi kopioin kunkin oppilaan tunnisteen alle mangapiirrelistani kategoriat omille riveilleen. Taulukon alle kirjoitin vielä ”Kysely:”, jonka kohdalle merkittiin, lukiko kyseinen oppilas
sarjakuvakyselyn perusteella mangaa vai ei.
Tässä vaiheessa lista näytti kunkin oppilaan kohdalla tältä:
X-XX (F/M)
1 silmät:
2 kasvojen muoto:
3 hiukset:
4 korvat ja kaula:
5 kädet, vaatteet ja asennot:
6 mangalle tyypillisiä kuvakerronnan elementtejä:
Kysely:

Seuraavaksi kävin läpi kuvat yksitellen niiden numeroimisjärjestyksessä. Hain kuvista erilaisia
piirteitä, jotka olin merkinnyt tarkemmin mangapiirrelistani kategorioiden alle. Merkitsin jokaisen piirroksen tulokset lyhyesti sopivan kategorian nimen perään, esimerkiksi jos piirroksessa oli kuvattu hyvin terävä nenänkärki sekä kaarevat posket, kirjasin ne molemmat peräkkäin
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omaan kohtaansa muotoon ”2 kasvojen muoto: terävä nenä, kaarevat posket”. Jos jostain kategoriasta ei löytynyt minkäänlaisia viitteitä, kirjoitin kyseiseen kategoriaan ”ei merkkejä mangavaikutteista”.
Vaikka pyrin tutkimaan materiaalia mahdollisimman neutraalisti, en luonnollisesti voinut välttää ensivaikutelmia ja mielleyhtymiä kuvia katsoessani, erityisesti jos piirroksessa näkyi jotain
omasta mielestäni selvästi mangaan viittaavaa. Sen vuoksi merkitessäni materiaalia peitin oppilaiden sarjakuvakyselyistä vastausvaihtoehdot ja tarkistin ainoastaan nimikohdasta, että kyseessä oli varmasti saman oppilaan piirros ja sarjakuvakysely. Myöhemmin analyysivaiheessa
tarkistin sarjakuvakyselyn tulokset vasta analysoituani saman oppilaan piirroksen.

5.2.1 Esiintymät
Seuraavaksi itse tulokset. Sarjakuvakyselyn palauttaneiden 48 oppilaan testiryhmässä oli yhteensä 30 tyttöä ja 18 poikaa. Kyselyjen perusteella näiden testiryhmän 48 oppilaan joukossa
oli yhteensä 15 mangaharrastajaa, joten loput 33 eivät joko lue mangaa ollenkaan tai omasta
mielestään niin aktiivisesti, että pitäisivät itseään varsinaisina mangaharrastajina. Näistä 15
mangaharrastajasta 13 oli tyttöjä ja 2 poikia, joten luvussa 2.4.2 mainittu mangan naisvoittoinen
sukupuolijakauma länsimaissa vaikuttaisi toistuvan myös testiryhmässä. Kenties yllättävämpää
oli kuitenkin, että testiryhmän 30 tytöstä mangaa ilmoitti lukevansa 13, siis lähes puolet
(43,3%). Testiryhmän 18 pojasta taas vain 2 (11,1%) ilmoitti lukevansa mangaa.
51 piirroksesta yhteensä 49 sisälsi ylipäätään jonkinlaisia mangapiirrelistaani kirjattuja elementtejä. Tätä voi sinällään pitää varsin merkittävänä tuloksena, mutta oli otettava huomioon,
että 51 oppilaasta vain 15 luki mangaa sarjakuvakyselyn perusteella, ja monet listan piirteistä
ovat universaaleja ja yleisiä myös muissa sarjakuvissa kuin mangassa. Täten ei voida olettaa,
että kaikki tutkimuksen analyysimateriaalissa esiintyneet listaan kirjatut piirteet olisivat juontaneet juurensa juuri mangasta.
Kuvista kaksi siis tuotti nollatuloksen, eli niistä ei löytynyt ollenkaan piirteitä, jotka olin kirjannut listaani. Molemmat kuvat kuuluivat ryhmään, jossa ei lueta mangaa. Toinen näistä piirroksista löytyy tutkielman liitteestä 4. Myös täysrivejä löytyi, eli joistain kuvista löytyi merkkejä kaikista mangapiirrelistan kategorioista. Tällaisia kuvia oli yhteensä neljä, joista kolme
olivat mangaa lukevien ryhmästä ja yksi muiden oppilaiden ryhmästä. Yksi mangaa lukevien
75

täysrivin tuottaneista piirroksista löytyy tutkielman liitteestä 5. Tulos osaltaan vahvistaa sen,
että mangapiirrelistaan kirjatut mangassa yleiset tyylipiirteet eivät ole vain mangalle ominaisia,
vaan sarjakuva on monipuolisuudestaan huolimatta varsin universaali ilmiö, etenkin kuvatessa
hyvin rajattua aihetta, kuten tässä tapauksessa ihmistä.
Taulukko 1: Mangapiirteiden määrä koko aineistossa.
KATEGORIA
1: Silmät
2: Kasvojen muoto
3: Hiukset
4: Korvat ja kaula
5: Kädet, vaatteet ja asennot
6: Mangalle tyypillisiä kuvakerronnan
elementtejä

PIIRTEET YHTEENSÄ
53
98
53
39
43
14

Ylläolevassa taulukossa 1 kaikki aineiston esiintymät on laskettu yhteen omiin kategorioihinsa.
Kuten taulukosta selviää, ylivoimaisesti eniten osumia piirroksissa sai kasvojen muotoon liittyvä kategoria 2, joka keräsi lähes kaksi kertaa enemmän osumia kuin toiseksi yltäneet kategoriat 1 ja 3. Vähiten osumia esiintyi kategoriassa 6, mitä olin osannut odottaa, kuten selitin tarkemmin luvussa 5.2. Osumien määrä kuitenkin osoitti kategorian tarpeelliseksi, etenkin koska
kyseisen kategorian osumien saattoi odottaa viittaavan lähes varmuudella mangasta otettuihin
tyylivaikutteisiin.
Seuraavaksi varsinaisessa tuloskuvauksessa puran erilleen jokaisen kategorian esiintymineen
ja teen niiden sisältöön liittyviä huomioita. Osumat on jaettu erikseen mangaa lukeviin sekä
muihin oppilaisiin osoittamaan, millä tavoin hakemani piirteet jakautuivat kahden eri ryhmän
kesken. Koska sarjakuvakyselylomakkeen puuttumisen vuoksi kolmesta oppilaasta ei selvinnyt, lukevatko he mangaa vai eivät, olen merkinnyt heidän esiintymänsä sulkuihin sarakkeeseen, missä lasken kunkin piirteen esiintymät yhteen molemmista ryhmistä.
On myös huomioitava, että taulukoiden sisältöön on osaltaan voinut vaikuttaa se, etten analysoinut koko materiaalia saman päivän aikana. Kymmenien piirrosten huolellinen tarkastelu ja
tulosten kirjaaminen veivät niin paljon aikaa, että jaoin työmäärän muutamalle päivälle, jotta
pystyin käymään koko materiaalin läpi yhtä tarkasti ja huolellisesti. Vaikka pyrin analysoimaan
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materiaalin ja merkitsemään löytämäni osumat mahdollisimman yhtenäisesti, ei voida kuitenkaan poissulkea mahdollisuutta, että tulosten kirjaamistavat olisivat voineet poiketa jonkin verran nykyisestä, jos olisin käynyt koko materiaalin läpi yhdessä päivässä.
Taulukko 2: Kaikki kategorian 1 piirteet.
1: SILMÄT

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
pyöreä muoto
3
korkea muoto
2
soikea muoto
1
pallomainen muoto
1
sivureunoista auki
6
1
pupilli silmän sisässä
3
kimalle-efekti
6
3
silmässä
suuri koko
5
3
liioitellun suuri koko 1
korkeat silmät
4
ripset eivät ympyröi 2
silmiä kokonaan
ripset vain toisessa 2
reunassa
suuret silmäripset
1
mangamainen
1
värikalvo
mangamainen pupilli 1
pupillin muoto
1
2
iiriksen muoto
1
2
silmäosan varjostus
1
YHTEENSÄ

YHTEENSÄ
3
2
1
1
7
3
9
8
1
4
2
2
1
1
1
3
3
1
53

Kuten taulukosta huomaa, pyrin olemaan hyvin spesifi eri osumien kirjaamisen suhteen. En
esimerkiksi niputtanut erimuotoisia silmiä saman nimikkeen alle, vaan kirjasin kaikki mangaan
mahdollisesti viittaavat eri silmämuodot omiksi piirteikseen. Merkitsemistavan tarkoituksena
ei ollut tarkoitus pidentää listaa vaan erotella eri asiat mahdollisimman tarkasti. Vaikka aineistosta haettiin yhteisiä nimittäjiä, osumien monimuotoiseen kirjaamistapaan vaikutti osaltaan
myös se, että taiteellisten vaikutteiden lisäksi jokaisen omaan yksilölliseen piirrostyyliin vaikuttavat myös tekniset piirtämistaidot sekä henkilökohtainen esteettinen tyyli kuvata asioita.
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Vaikka ensimmäinen kategoria käsitteli vain yhtä kehonosaa ja täten sen aihe oli hyvin rajattu
verrattuna useimpiin listan muihin pääkategorioihin, sen osumissa esiintyi yllättävän paljon variaatiota. Voisi helposti olettaa, että mangasilmistä voi etsiä vain suurta kokoa, mutta todellisuudessa mangassa on monia erilaisia vakiintuneita tyylikeinoja silmien kuvaamiseen. Eri piirrostyylien lisäksi myös sarjan kohderyhmä ja genre vaikuttavat merkittävästi kunkin mangasarjan ulkoasuun. Tutkimukseni testiryhmän piirroksista löytyi kyllä suurikokoisia silmiä, mutta
koko ei sinällään automaattisesti viesti piirtäjän mangaharrastuksesta, sillä etenkin lapset tapaavat piirtää silmät paljon aitoja silmiä suurikokoisemmiksi.
Koon sijaan nostan ensimmäisen kategorian tuloksista esille kolme yksittäistä piirrettä. Niistä
ensimmäinen, ”sivureunoista auki” viittaa silmiin, joista on piirretty näkyviin vain silmien yläja alareunat, eivätkä ne yhdisty soikeaksi umpirenkaaksi. Silmän saa täten helposti kuvattua
hyvinkin suurikokoisena, kun sen ylä- ja alareunat voi piirtää niin kauaksi toisistaan kuin haluaa. Tapa on mangalle hyvin yleinen, ja kuten taulukon 1 tulokset osoittavat, mangaa lukevista
peräti kuusi on piirtänyt ihmiselleen silmät, jotka eivät ole umpiympyröitä, kun toisesta ryhmästä tyylikeinoa käytti vain yksi. Myös sukupuoli saattoi osaltaan vaikuttaa piirteen tuloksiin,
sillä valtavat reunoista irti olevat silmät ovat yleisiä etenkin tytöille suunnatussa mangassa, ja
testiryhmän mangalukijoista ylivoimaisesti suurin osa oli tyttöjä.
Toinen esille nostamani piirre ”kimalle-efekti silmässä” tarkoittaa, että pupillia ei väritetä täysin mustaksi, vaan siihen jätetään pieni, yleensä pyöreä valkea alue, joka kuvastaa silmään osuvaa valoa. Efekti on helposti toteutettava ja kuvastaa täysin realistista ilmiötä, mutta se on myös
helppo jättää tekemättä, jos siihen ei ole osannut erikseen kiinnittää huomiota esimerkiksi piirroksissa tai valokuvissa. Efekti ei ole ennenkuulumaton sarjakuvissa, mutta mangassa se on
todella yleinen tyylikeino, jota käytetään etenkin tytöille suunnatuissa sarjoissa. Piirre oli varsin
hyvin edustettuna testiryhmän kuvissa, se löytyi mangaa lukevista kuuden piirroksesta sekä
muiden oppilaiden ryhmästä kolmen kuvasta.
Mangassa on myös silmäripsien kuvaamiseen liittyviä tyypillisiä tyylikeinoja, joista nostan tulosten listasta piirteen ”ripset vain toisessa reunassa”. Kyseistä tyylikeinoa ei voi väittää vain
mangalle ominaiseksi piirteeksi, mutta mangassa on hyvin tyypillistä piirtää erikseen silmäripsiä näkyviin vain silmien yläkulmiin, etenkin jos silmät kuvataan edellä mainitulla tavalla sivureunoistaan auki. Testiryhmän mangaa lukevista kaksi oli kuvannut piirroksensa ihmisen silmäripset juuri tällä tavalla, toisesta ryhmästä ei kukaan.
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Taulukko 3: Kaikki kategorian 2 piirteet.
2: KASVOT
melko suippo leuka
melko terävä leuka
terävä leuka
hyvin terävä leuka
pieni nenä
hyvin pieni nenä
pitkävartinen nenä
nenästä vain kärki
nenästä vain kaari
terävä nenä
mangamainen
nenävarjostus
kaarevat posket
hieman kaarevat
ylös levenevät posket
korostuneet posket
posket näkyvissä
poskipäät näkyvissä
suun keskiosa ei näy
YHTEENSÄ

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
1
1
4
3
1
8
8
2
1
6
12
1
8
5
2

YHTEENSÄ

6
1

11 (+1)
7
1
5 (+1)
3
1
1
98

5
6
1
4
3

1
1
1

1
1
7 (+1)
1
16 (+1)
2
1
18
1
13 (+2)
2

Vaikka kategorian 2 aihealueeseen pystyi sisällyttämään lähinnä nenän, posket ja leuan, niistä
löytyi varsin monipuolisesti mangalle tyypillisiä tuloksia. Muutamia kategorian osumia esiintyi
kuitenkin yllättävän paljon nimenomaan muiden oppilaiden ryhmässä. Yksi yllättäjistä oli ”terävä nenä”, sillä oletin että useimmat mangaa tuntemattomat olisivat piirtäneet kuvaansa ennemmin realistisemman pyöreän nenänpään kuin selvästi sarjakuvamaisemman huipputerävän
nenänkärjen. Myös mangalle hyvin yleinen ”pieni nenä” sai runsaasti osumia molemmissa ryhmissä, sillä hieman yllättäen läheskään kaikki piirrosten nenät eivät olleet lähellä ihmisen nenän
realistista kokoa. Kenties suurin yllättäjä kategorian tuloksista oli ”nenästä näkyy vain kärki”.
Kyseessä on mangalle tyypillinen tyylikeino, jossa nenän varsi jätetään tarkoituksella piirtämättä näkyviin. Kyseinen piirre löytyi kuuden mangaa lukevan piirroksesta ja toisesta ryhmästä
peräti kahdentoista kuvasta, eli mangassa usein käytetty tyylikeino oli kaksinkertaisesti edustettuna niiden ryhmässä, jotka eivät lue mangaa.

79

Kategoriasta löytyi kuitenkin myös muutamia mangalle tyypillisiä piirteitä, jotka esiintyivät
vain mangaa lukevien kuvissa. Kahden mangaa lukevan oppilaan piirroksesta löytynyt ”mangamainen nenävarjostus” viittaa tapaan, jossa nenä kuvataan suoraan edestäpäin niin, että nenästä piirretään näkyviin vain nenänvarren toiselle sivulle tuleva varjo. Yksi mangaa lukevista
käytti kuvassaan myös mangalle tyypillistä tyylikeinoa ”suun keskiosa ei näy”, jossa kiinni
olevaa suuta ei piirretä kokonaan, vaan suun viivan keskelle jätetään pieni aukko.
Taulukko 4: Kaikki kategorian 3 piirteet.
3: HIUKSET
suuri kampaus
kampauksen koko
yksityiskohtia
hiusten suuri määrä
hiusten määrä
kampauksen muoto
otsatukan muoto
otsatukan sivujakaus
otsatukka
peittää
kasvoja
otsatukka
peittää
silmiä
otsatukka
osittain
silmän päällä
silmä hiusten läpi
hiusten pituus
pitkät
runsaat
erittäin pitkät
erittäin runsaat
pitkät letit
liikettä hiuksissa
hiukset
heiluvat
tuulessa
hiusten väritys
yksityiskohtaisuus
kaarevat otsahiukset
YHTEENSÄ

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
3
1
1
6
3
1
4
1
3

YHTEENSÄ

4
2

3
1
1
6
4
5
(1)
7
2

1

1

1

1

1

1
2
1
1
1
1
1
1
(1)

2
1
1
1
1
1
1

1
6
1

3
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1
9
1
53

Koin tarpeelliseksi tehdä hiuksille oman kategoriansa, sillä mangassa on omat tapansa käyttää
hiustyylejä esimerkiksi kertomaan jotain hahmon luonteesta. Realistiseen pyrkivän kuvauksen
lisäksi mangassa kampaukset voivat olla myös liioitellun suuria, värikkäitä ja hyvin erimuotoisia. Kategorian osumista erityisesti mangalle tyypillinen on ”silmä hiusten läpi”, joka löytyi
yhden mangaa lukevien työstä. Koska sarjakuvassa on tärkeää nähdä hahmojen ilmeet, silmiä
ei usein haluta peittää, vaikka otsahiukset yltäisivät niiden eteen. Mangassa on usein tapana
piirtää silmä näkymään pitkien hiusten läpi kokonaan. Sekä piirtäjä että lukija tietävät, että tyylikeinon tarkoituksena on näyttää henkilön ilme paremmin, ja hiukset todellisuudessa peittävät
silmän, vaikka kuvassa ei siltä näytäkään. Tätä piirrettä voidaan pitää varsin selvänä merkkinä
mangan vaikutuksesta oppilaan piirroksessa.
Kategoriassa 3 esiintyi määrällisesti eniten piirteitä hiusten yksityiskohtaisuudessa, otsatukan
sivujakauksessa sekä hiusten suuressa määrässä. Vaikka ne ovat mangassa yleisiä, niiden esiintyminen testiryhmän piirroksissa ei ole selvä merkki erityisesti juuri mangan vaikutuksista,
etenkin koska niitä esiintyi runsaasti myös niiden oppilaiden kuvissa, jotka eivät lue mangaa.
Nostan kuitenkin esille piirteen ”yksityiskohtaisuus”. Sen suosio ei viittaa automaattisesti mangaan, mutta monen mangaa lukevan piirroksessa oli yksityiskohtaisesti piirretyt hiukset, joten
se voinee viitata opettajien haastattelujen mainintaan, jonka mukaan mangaa lukevat ja sen tyylillä piirtävät käyttävät muita enemmän aikaa piirrostensa yksityiskohtien suunnitteluun ja toteutukseen. Hiuksissa voi esiintyä paljon variaatiota pituuden, muodon ja värin suhteen, joten
ne on halutessaan helppo toteuttaa hyvin nopeasti ja yksinkertaisesti. Huolellisesti toteutetut
hiukset kertovat vähintään piirtäjän pitävän kuvallisesta ilmaisusta, elleivät välttämättä suoraan
mangasta otetuista vaikutteista.

81

Taulukko 5: Kaikki kategorian 4 piirteet.
4: KORVAT JA
KAULA
melko kapea kaula
suht kapea kaula
kapeahko kaula
kapea kaula
hyvin kapea kaula
hieman kapea kaula
kaula päätä kapeampi
hieman kapeampi
vähän kapeampi
paljon kapeampi
selvästi kapeampi
mangamaiset korvat
YHTEENSÄ

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
1
2
1
1
6
2
3
2
5
4
1
3
3
2
1

YHTEENSÄ
1
2
1
7
5
2
9 (+2)
1
3
3
2
1
39

Hyvin yllättävä tulos kategorian 4 osumissa oli, ettei korvia piirtänyt testiryhmästä hahmolleen
juuri kukaan, ja harvoista piirretyistä vain yhden kuvan korvat muistuttivat etäisesti sitä, miten
huolella ne mangassa yleensä kuvataan. Olin varautunut siihen, että korvien piirtotavassa ei
esiintyisi erityisen monipuolisia mangavaikutteita, mutta en osannut odottaa, että korvat puuttuisivat täysin niin monesta analyysimateriaalin piirroksesta.
Koska osumat jäivät korvien osalta minimiin, kategorian 4 piirteet liittyvät lähinnä kaulan ja
sen leveyden kuvaamiseen. Kuten luvussa 5.2 mainittiin, kaula on niitä ihmisen kehonosia, joka
piirretään hyvin usein normaalia kapeammaksi taiteellisista vaikutuksista huolimatta. Manga ei
kuitenkaan ole tämän suhteen poikkeus, joten testiryhmän mangaa lukevien oppilaiden piirroksissa esiintyneet kapeat kaulat voivat olla peruja myös mangaharrastuksesta.
Muita kategorioita yksipuolisemman variaation vuoksi analysoitavan kuvamateriaalin ja kirjoitetun tutkielman formaattien erot korostuvat erityisesti kategorian 4 tuloksissa. Koska halusin
olla mahdollisimman tarkka tulosten listaamisen suhteen, merkitsin kaikki selvästi erilevyiset
kaulat omiksi osumikseen tulostaulukkoon. Tekstimuotoinen lopputulos voi vaikuttaa hämmentävältä, koska osumien kirjaamistavat muistuttavat merkittävästi toisiaan. Vaikka taulukkoon kirjatut osumat kuulostavat hyvin samalta, eivät eri piirrosten kaulat muistuttaneet leveydeltään toisiaan läheskään niin paljon kuin listan perusteella voisi helposti olettaa.
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Taulukko 6: Kaikki kategorian 5 piirteet.
5: KÄDET, VAATTEET JA ASENNOT
kengissä yks. kohtia
housuissa yks. kohtia
käsissä yks. kohtia
vaatetuksessa pieniä
yks. kohtia
vaatteissa yks. kohtia
vaatteissa pieniä yks.
kohtia
vaatteissa runsaasti
pieniä yks. kohtia
vaatteiden värityksessä yks. kohtia
kehossa hieman yks.
kohtia
asennon
kuvaamisessa yks. kohtia
asennossa yks. kohtia
asennossa runsaasti
yks. kohtia
käden asennossa yks.
kohtia
jaloissa yks. kohtia
solisluut näkyvissä
aluspaita näkyy päällyspaidan alta
sormet
piirretty
huolellisesti
vaatteet mielikuvitukselliset
asento
moniulotteinen
YHTEENSÄ

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
2
2
1
5
4
1

YHTEENSÄ

2
2
1
5

6

10 (+2)
1

1

1

1

1
1

1

3

3

2
1

2
1

1

1

2
1

1
1

1
3
1

1

1

3

3

1

1
43

Kuten kategorian 5 tulostaulukko osoittaa, en niinkään hakenut yhtä ja tiettyä tapaa kuvata kategorian aiheeseen sisältyviä asioita, koska mangassa ei ole yhtä ainutta vakiintunutta tapaa
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käsien, vaatteiden ja asentojen kuvaamiseen. Sen sijaan kiinnitin kategoriassa erityisesti huomiota yksityiskohtiin, niiden sijaintiin ja määrään, koska mangassa esimerkiksi vaatteet taitoksineen pyritään yleensä kuvaamaan huolellisesti ja suhteellisen realistisesti.
Molemmista ryhmistä löytyi useita kuvia, joiden vaatetuksessa oli erilaisia yksityiskohtia.
Kaksi mangaa lukeneiden ryhmästä oli kuitenkin piirtänyt kuvansa hahmon kädet huolellisesti,
ja mangaa lukevista kolme oli suunnitellut piirrokseensa mielikuvitukselliset vaatteet. Lisäksi
yhden mangaa lukevan oppilaan kuvan hahmolla oli erityisen ”moniulotteinen asento”, eli kuvan suunnittelussa ja toteutuksessa oli otettu hahmon asento osaksi kuvan syvyyttä, mikä erosi
useimpien muiden piirrosten suoraan edestäpäin kuvatuista asennoista. Tässä tapauksessa kuvan hahmo seisoo suurilta osin kuvan katsojaa kohti, mutta lantionseutu on enemmän vinoittain
ja hahmon taaimmainen jalka on suurimmaksi osaksi etummaisen jalan takana.
Taulukko 7: Kaikki kategorian 6 piirteet.
6:
KUVAKERRONTA
ääriviivat tussattu
poskissa punaa
mittasuhteet
sarjakuvamaiset
sarjakuvamainen
ilme
punastumisviivoja
poskissa
kaulan varjo mangaviivoilla
kasvojen
värityksessä huolellinen varjostus
toinen puoli kasvoista varjossa
YHTEENSÄ

MANGAA LUKE- MUUT (33)
VAT (15)
4
2
1
1
1

YHTEENSÄ
6
1
1
1

2

2

1

1

1

1

1

1
14

Kategoriassa 6 esiintyi määrällisesti selvästi vähemmän osumia kuin muilla kategorioilla, mutta
huomionarvoista on, että niistä lähes kaksi kolmasosaa löytyi juuri mangaa lukevien piirroksista. ”Ääriviivat tussattu” ei ole vain mangalle ominainen piirre, mutta mangalle tyypillinen
mustavalkoisuus ja runsas musteen käyttö varjojen ja tummien alueiden värittämiseen voi in-
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nostaa mangan nuoria lukijoita tussaamaan piirrostensa ääriviivat. Osumassa ”punastumisviivoja poskissa” punastumisefekti toteutetaan vetämällä viivoja henkilön poskien tai kasvojen
päälle. ”Kaulan varjo mangaviivoilla” viittaa tapaan, jossa iholle lankeava varjo väritetään täyden peittämisen sijaan tiheällä ja suoralla viivoituksella. Huomionarvoista on, että efektiä käytetään mangassa usein juuri leuan kaulan päälle langettaman varjon värittämiseen, kuten kyseinen oppilas oli tehnyt omassa piirroksessaan. ”Toinen puoli kasvoista varjossa” on mangalle
varsin eksklusiivinen tyylikeino, jossa osa henkilön kasvoista mustataan kokonaan näkymättömiin yleensä korostamaan henkilön salamyhkäisyyttä tai voimakasta tunnetilaa, ja varsinainen
ilme varjon takana jätetään tarkoituksella lukijan mielikuvituksen täytettäväksi.
Jokaisen piirrekategorian ja niissä esiintyneiden osumien tarkemman purkamisen jälkeen tarkastellaan, millä tavoin eri kategorioissa esiintyneet piirteet jakautuivat määrällisesti mangaa
lukevien ja muiden oppilaiden kesken. Taulukon tulosmäärissä ei ole huomioitu saman kategorian useita eri osumia samassa piirroksessa, esimerkiksi jos jossain kuvista on esiintynyt sekä
mangaan viittaavaa nenän- että leuanmuotoa, on kuvasta laskettu vain yksi osuma kategoriaan
2. Koska ryhmät olivat merkittävästi erikokoiset, olen tulosten hahmottamisen helpottamiseksi
laskenut niiden prosentuaalisen määrän ja pyöristänyt luvut ensimmäiseen desimaaliin.
Taulukko 8: Piirreosumat mangan lukemisen perusteella.
KATEGORIA
1: Silmät
2: Kasvot
3: Hiukset
4: Korvat ja kaula
5: Kädet, vaatteet ja asennot
6: Kuvakerronta

MANGAA LUKEVAT (15)
12 = 80%
11 = 73,4%
12 = 80%
11 = 73,4%
11 = 73,4%
5 = 33,4%

MUUT (33)
13 = 39,4%
23 = 69,7%
14 = 42,4%
24 = 72,7%
16 = 48,5%
4 = 12,1%

Taulukon tulosten perusteella on helposti pääteltävissä, että monet hakemistani piirteistä ovat
universaaleja tapoja kuvata ihmistä piirtäen. Havaintoa vahvistaa se, että muiden oppilaiden
ryhmästä löytyi yksi piirros, josta löytyi osuma mangapiirrelistan jokaisesta kategoriasta. Huomionarvoista on kuitenkin, että vaikka kaikkiin kategorioihin liittyviä piirteitä esiintyi molempien ryhmien kuvissa, mangaa lukevien piirroksista niitä löytyi huomattavasti enemmän ryhmän kokoon nähden. Vaikka mangaa lukevien ryhmä oli väkimäärältään alle puolet muiden
oppilaiden ryhmän koosta, useiden kategorioiden osumamäärät ovat lähellä muiden oppilaiden
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ryhmän vastaavia. Prosentuaalisesti taas kaikki kategoriat ovat mangaa lukevien ryhmässä huomattavasti enemmän edustettuina, ja muiden oppilaiden ryhmästä vain kategorioiden 2 sekä 4
osumat pääsevät lähelle mangaa lukevien oppilaiden vastaavia määriä.
Piirrosmateriaalin tuloksiin on varmasti vaikuttanut osaltaan se, että kaikki mangaa tai muuten
sarjakuvia lukevat eivät välttämättä ole erityisen kiinnostuneet piirtämisestä tai harrasta sitä
aktiivisesti vapaa-ajallaan. Taiteellisesta vaikutuksestaan ja inspiraatiostaan huolimatta sarjakuvat ovat etenkin lapsille ja nuorille ensisijaisesti lukemisharrastus, ja niiden kertomat tarinat
ovat monelle piirrostyyliä tärkeämpiä. Vaikka moni kasvava lapsi voi harjoitella piirtämistä
ottamalla mallia sarjakuvista, ne ovat vain yksi osa kaikista niistä lapsen ympäristön asioista,
jotka vaikuttavat ihmisen henkilökohtaiseen tapaan kuvata asioita.

5.2.2 Sukupuolijakauma
Seuraavaksi tarkastelen piirrosmateriaalin sukupuolinäkökulmaa. Oheisessa taulukossa kunkin
kategorian eri osumat on jaoteltu piirtäjien sukupuolen mukaan. Sarjakuvakyselyn tulosten lisäksi taulukkoon on lisätty testiryhmän kolme oppilasta, yksi tyttö ja kaksi poikaa, jotka eivät
palauttaneet sarjakuvakyselyään, sillä heidän sukupuolensa oli mahdollista päätellä piirroksiin
liitetyistä etunimistä. Myös oheisen taulukon tuloksista on laskettu niiden prosentuaaliset määrät ja pyöristetty ne ensimmäiseen desimaaliin.
Taulukko 9: Piirreosumat sukupuolen perusteella.
KATEGORIA
1: Silmät
2: Kasvot
3: Hiukset
4: Korvat ja kaula
5: Kädet, vaatteet ja asennot
6: Kuvakerronta

TYTÖT (31)
22 = 71 %
24 = 77,4 %
26 = 84 %
25 = 80,5 %
17 = 54,8 %
7 = 22,6 %

POJAT (20)
3 = 15 %
13 = 65 %
1=5%
12 = 60 %
10 = 50 %
2 = 10 %

Sarjakuvakyselyn tulosten lisäksi sukupuolijakauma vaikuttaa toistuvan myös mangavaikutteiden jakaantumisen perusteella. Vaikka kaikki kategoriat keräsivät osumia molemmista ryhmistä, kategorioista kolme eli peräti puolet olivat poikien kuvissa hyvin aliedustettuina, vaikka
poikia oli testiryhmästä kohtuullisen suuri määrä ja monet hakemistani piirteistä eivät olleet
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eksklusiivisesti mangalle tyypillisiä. Vaikka muut kolme kategoriaa keräsivät poikien piirroksissa runsaasti osumia, tyttöjen ryhmässä esiintymien määrät olivat jokaisessa kategoriassa poikien ryhmää suurempia. Hakemieni tyylivaikutteiden esiintymisen lisäksi tulokset voivat kertoa
yleisemminkin ryhmien piirtämistottumuksista, sillä poikien ryhmästä löytyivät materiaalin
molemmat piirrokset, joista ei löytynyt viitteitä yhdestäkään mangapiirrelistan kategoriasta.
Tyttöjen ryhmästä taas löytyivät kaikki neljä piirrosta, jotka saivat osuman piirrelistan jokaisesta kuudesta kategoriasta.
Kaikista eniten tyttöjen piirroksissa esiintyi kategoriaan 3 eli hiuksiin liittyviä piirteitä: yhteensä 31 tytöstä vain viiden piirroksen hiuksissa ei ollut mitään mangaan viittaavaa. Kategorian 3 osumat eivät ole jakaantuneet tasaisesti eri ryhmien kesken, sillä se keräsi poikien ryhmässä kaikista vähiten osumia, vain yhden kuvan. Yksi syy tulosten rajuun jakautumiseen voi
olla, että tyttöjä opetetaan muun muassa heille kohdistetun mainonnan kautta kiinnittämään
erityisesti huomiota ulkonäköön, kuten hiuksiin ja kampauksiin, joten se on taiteellisesti suuntautuneilla voinut siirtyä myös piirtämiseen. Vähiten tyttöjen piirroksista osumia keräsi kategoria 6 eli kuvakerronta seitsemällä eri piirroksella, mikä on kuitenkin prosentuaalisesti lähes
neljäsosa tyttöjen ryhmäkoosta. Sama kategoria oli vähäisesti edustettuna myös poikien ryhmässä, jossa sitä esiintyi vain yhdessä piirroksessa enemmän kuin kategoriaa 3.
Poikien piirroksista löytyi eniten kategorian 2 eli kasvoihin keskittyviä osumia. Toiseksi eniten
taas poikien piirroksissa esiintyi korviin ja kaulaan eli kategoriaan 4 viittaavia piirteitä, joita
löytyi vain yhdestä kuvasta vähemmän kuin kategoriaa 2. Kun otetaan huomioon, että taulukon
5 eli kategorian 4 osumien tarkemman purkamisen mukaan testiryhmästä vain yhden kuvan
korvissa on mangamaisia piirteitä, voidaan olettaa, että poikien osumat liittyivät nimenomaan
kaulaan. Kuten taulukko 9 osoittaa, kapeita kauloja esiintyi hyvin paljon myös tyttöjen ryhmän
piirroksissa, vain yhtä kuvaa vähemmän kuin yleisintä kategoriaa eli hiuksia. Kapeiden kaulojen suosiota selittää se, että kaula on muutenkin hyvin usein tapana piirtää paljon normaalia
kapeammaksi, vaikka se on erittäin yleistä myös mangassa.
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5.3 Tulosten yhteenvetotarkastelu
Tutkimukseen haastattelemani opettajat olivat tehneet suurilta osin samankaltaisia havaintoja
mangan näkymisestä peruskoulussa. Erityisesti mangaharrastajien oma taiteellinen aktiivisuus
toistui haastatteluissa, sillä lukemisen lisäksi manga näkyy kaikkien opettajien mukaan piirroksissa, erityisesti omaehtoisissa kuvissa, joita piirretään kuvataideopetuksen ulkopuolella. Lisäksi mangan harrastaminen on opettajien käsityksen mukaan lisännyt sitä lukevien kiinnostusta kuvallista viestintää kohtaan, sillä mangaa tutkitaan luettaessa tarkkaan ja mangasta inspiroituneisiin omiin piirustuksiin käytetään runsaasti aikaa.
Innostuksesta ja omistautuneisuudesta huolimatta oppilaiden mangaharrastuneisuus ei ole opettajien käsityksen mukaan vaikuttanut haitallisesti testiryhmien kuvataideopetukseen, ja he olivat selvästi luottavaisia sen suhteen, että mangaa lukevat oppilaansa eivät tuo harjoittelemaansa
mangatyyliään esiin silloin, kun kuvataideopetuksen aiherajaus ei sitä salli. Tutkimuksen tulokset vahvistavat täten Salmisen (1994, 35–37, 40–41) esittämää käsitystä, jonka mukaan ihmisten piirrosten takana on lapsuudesta lähtien monimutkainen ajatusprosessi, ja jo lapset osaavat
hyödyntää piirtämiään kuvia monilla tavoilla. Tutkimukseen tuotettu piirrosmateriaali osoittaa,
kuinka luonnollisen kehittymisen lisäksi ihmisen on mahdollista muutella omaa piirrostyyliään
väliaikaisesti halutessaan. Vaikka opettajien mukaan oppilaat osasivat tarvittaessa pidättäytyä
mangatyylillä piirtämisestä, tutkimuksen piirrosmateriaalista löytyi useita mangaa lukevien kuvia, jotka oli selvästi toteutettu vahvasti mangaa mukailevalla tyylillä. Tästä voi päätellä, että
kyseiset mangasta inspiroituneella tyylillä piirtävät kaipaavat tilaisuuksia päästä piirtämään vapaasti omalla tyylillään ja täten hyödynsivät valinnanvapautta tutkimuksen piirrostyössä käytettävän tyylin suhteen.
Tutkimuksen teetetyn materiaalin yhtenäisyys ei rajoittunut vain opettajien haastatteluihin,
vaan haastattelut, sarjakuvakyselyt sekä piirrokset olivat sisällöiltään suurimmaksi osaksi yhtenäisiä keskenään, eikä suuria ristiriitoja niiden välillä ilmennyt. Eräs selkeä esimerkki materiaalin yhtenäisyydestä on, että yhden opettajista mukaan mangan lukemisesta valuu helposti
vaikutteita hänen oppilaidensa ihmishahmojen, etenkin silmien ja kasvonpiirteiden piirtämistapaan. Taulukon 1 tulokset vahvistavat tämän, sillä kasvojen muotoa koskeva kategoria sai ylivoimaisesti eniten osumia testiryhmän oppilaiden piirroksista, kun taas silmien kategoria jakoi
toisen sijan hiuksiin liittyvän kategorian kanssa.
Koska tutkimukseni päätutkimusaihe käsitteli piirrostyyliä, jota voi henkilökohtaisuudessaan
verrata kirjoituskäsialaan ja joka muuttuu jatkuvasti niin tarkoituksella kuin tiedostamatta, ei
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ole mahdollista täysin varmistaa, kuinka moni piirrosaineiston osumista oli peräisin juuri mangasta. Vaikka kaikista mangapiirrelistani kategorioista esiintyi osumia molempien ryhmien
piirroksissa, se ei toisaalta tarkoita, että mangalla ei olisi mitään vaikutusta mangaa lukevien
ryhmän osumiin. Manga ei välttämättä ole vaikuttanut kaikkien sitä lukevien testiryhmäläisten
piirtotapaan, mutta se on myös hyvinkin voinut vahvistaa joillakin ihmisen kuvaamiseen liittyvien piirteiden oppimista tai tarjota vaihtoehtoja ihmisen piirtämisen tapoihin. Kiinnostuin itse
aikanaan yläkouluikäisenä ihmisten kuvaamisesta merkittävästi enemmän mangan lukemisen
aloituksen myötä, koska manga muistutti, että hyväksyttäviä piirrostyylejä on useampia kuin
huippurealistiseen kuvaamiseen pyrkivä tyyli. Salmisen (1994, 37–38) mainitseman rekapitulaatioteorian myötä alkanut realistisen tyylin ihannointi oli ainakin omassa tapauksessani vieraannuttanut joidenkin asioiden piirtämisestä, koska ne eivät näyttäneet mielestäni tarpeeksi
oikeilta. Manga on hyvinkin voinut laajentaa myös testiryhmän mangaa lukevien taidekäsitystä
ja rohkaista piirtämään asioita myös muuten kuin realismia jäljittelemällä.
Gravettin ja muiden (Gravett, 2005, 155–156; Kemppi, Lehtinen & Vanamo, 2007, 10; Uusitalo, 2015b, 03; YLE Areena Nosto, 24.1.2018) mukaan lännessä mangaan ilmiönä liittyy vahvasti sen naispuolisten lukijoiden suuri edustus. Myös tämän tutkimuksen perusteella manga
nauttii testiryhmän keskuudessa suurta suosiota nimenomaan tyttöjen keskuudessa, sillä tytöt
muodostivat ylivoimaisen osan mangalukijoiden ryhmästä. Tutkimusaineistossa esiintyi kuitenkin pientä ristiriitaa sukupuolijakauman suhteen, sillä kyselyn perusteella testiryhmästä löytyi myös kaksi mangaa lukevaa poikaa, vaikka kaikki opettajat mainitsivat haastatteluissaan,
että eivät ole työssään mangaa lukevia poikaoppilaita kohdanneet. Vaikka yksi opettajista mainitsi ryhmässään olevan satunnaisesti mangaa lukevia poikia, ei ole mahdollista varmistaa, viittasiko opettaja juuri niihin kahteen poikaan, jotka mangan ovat sarjakuvakyselystä merkinneet.
Kyseiset oppilaat eivät mahdollisesti lue mangaa erityisesti koulussa tai piirrä siitä inspiroituneita kuvia, mistä johtuen heidän mangaharrastuneisuutensa ei ole näkynyt opettajille asti.
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6 POHDINTA
Ihminen on alati muuntuva tutkimuskohde, ja jokaisen yksilön oma henkilökohtainen piirrostyyli on monista eri tekijöistä muodostuva mielenkiintoinen ilmiö, joka muuttaa muotoaan koko
elämän ajan muun muassa käden hienomotoriikan, silmän ja käden yhteistyön, mielikuvituksen
ja jäljentämisen taidon kehittyessä. Tässä tutkimuksessa keskityttiin erityisesti selvittämään
erään tietyn vapaa-ajan lukuharrastuksen mahdollista vaikutusta tähän yksilökohtaiseen taitoon. Tutkimuksen tulosten perusteella on selvää, että mangalla on ollut vaikutuksensa sitä lukevien tapaan kuvata ihmisiä piirtäen. Vaikka mangassa yleisiä piirteitä esiintyi lähes jokaisen
testiryhmän oppilaan piirroksessa, erityisesti monissa mangaa harrastavien kuvissa erottui selvästi mangan aiheuttama innostus ja aktiivinen motivaatio sen jäljittelyyn ja esteettisten vaikutteiden omaksumiseen.
En asettanut itselleni varsinaisia hypoteeseja tutkimustulosten suhteen, mutta osasin odottaa
tietynlaisten elementtien esiintymistä oman mangaharrastuneisuuteni pohjalta. Tutkimuksen aikana muodostui erityisesti kolme ennakkokäsitystä tulosten luonteesta. Ensinnäkin oletin, että
mangaan viittaavia piirteitä tulee näkymään vain osassa mangaa lukevien lasten töistä, sillä
kaikki eivät välttämättä harrasta mangaa tai piirtämistä niin aktiivisesti, että manga vaikuttaisi
heidän omaan piirrostyyliinsä. Lisäksi arvelin mangasta inspiroituneita vaikutteita näkyvän
enemmän tyttöjen piirroksissa, koska manga on Suomessa hyvin suosittu lukuharrastus tyttöjen
keskuudessa. Kolmanneksi oletin, että mangamaisia piirteitä esiintyisi selvimmin kasvonpiirteissä, koska länsimaissa mangan näkyvimpänä tunnuspiirteenä pidetään sen tapaa kuvata kasvoja ja niitä on verraten helppo lähteä opettelemaan, jos haluaa omaksua mangasta vaikutteita
omaan henkilökohtaiseen piirrostyyliinsä.
Tutkimuksen tulokset osoittavat, että jokainen edellä kuvattu arvioni toteutui vähintään osittain.
Vaikka mangaa lukevien ryhmästä ei löytynyt yhtään nollatuloksia, osumien määrä vaihteli
muuten ryhmän piirroksissa selvästi. Tytöt keräsivät mangapiirrelistan jokaisesta kategoriasta
enemmän osumia kuin pojat, ja kasvonpiirteisiin liittyvä kategoria keräsi lähes kaksinkertaisen
määrän osumia kahteen toiseksi yleisimpään kategoriaan nähden. Vaikka tutkijan henkilökohtaiset preferenssit eivät ole rajaava tekijä tutkimusaiheille, voi niillä oman käsitykseni mukaan
olla hyvinkin näkyvää vaikutusta tutkimuksen suunnitteluun sekä toteutukseen. Syvätuntemus
tutkittavasta alueesta voi auttaa huomioimaan siihen liittyviä yksityiskohtia ja erityisominaisuuksia, jotka aiheeseen vihkiytymättömät eivät välttämättä tunne. Tällöin tutkijan vastuulla on

90

tehdä asemansa selväksi ja pohtia, millä tavoin se mahdollisesti on vaikuttanut kyseisen tutkimuksen toteutukseen.
Mitä omaan tutkimukseeni tulee, tiedostin asemani mangan vaikutusta tutkivana mangaharrastajana koko tutkimusprosessin ajan, ja olen ollut siitä hyvin avoin aina Johdannosta lähtien, kun
esittelin tarkemmin mangaharrastuneisuuteni eri muotoja. Olen myös eritellyt tutkimuksen toteutusta kuvaavissa luvuissa, millä tavoin pyrin huomioimaan roolini ja minimoimaan sen haittavaikutukset niin analysoitavaa materiaalia kerätessä kuin sitä analysoidessa. Voisi väittää, että
tutkimuksesta olisi muodostunut näkyvästi erilainen, mikäli tutkija ei olisi tutustunut mangaan
ennen tutkimuksen toteutusta. Mangaa tuntematon tutkija olisi esimerkiksi toteuttanut tutkimuksen analyysiosion eri tavoin, sillä työstin analyysimittarina käyttämäni mangapiirrelistan
täysin tutkimusaiheeseen liittyvän erityistuntemukseni pohjalta. Mangan heikompi tunteminen
olisi voinut hyvinkin vaikuttaa ratkaisevasti myös tutkimustehtävän muotoutumiseen, sillä tutkimustehtävääni määritti olennaisesti testiryhmä, jonka lapset olivat syntyneet vasta Suomen
mangabuumin alkamisen jälkeen.
Edellä esiteltyjen ennakkokäsitysteni toteutuminen tutkimustuloksissa kertoo osaltaan siitä, että
tunnen tutkimuksen aiheena olleen taidesuuntauksen sekä sen vaikutuksen kuvataiteellisesti
suuntautuneisiin lapsiin, olinhan 15 vuotta sitten itse samassa asemassa, vaikka laadukkaan
suomenkielisen mangan aikakausi oli silloin vasta alkamassa. Toivon tämän olevan merkki
siitä, että olen sekä kuvataideopetukseen erikoistuneena luokanopettajana että pitkäaikaisena ja
aktiivisena mangaharrastajana kyennyt tutkimaan tutkimusaihettani syvällisesti ja monipuolisesti omia henkilökohtaisia preferenssejäni hyödyntäen.
Vaikka erilaisia kuvataiteeseen liittyviä tutkimuksia on runsaasti, mangasta sekä piirrostyylistä
voi kehittää monia muitakin tutkimusaiheita. Mangaa lukevien lasten ja aikuisten mangainspiroitunutta piirrostyyliä voidaan verrata toisiinsa eri analyysimittareilla, ja tutkimuskohteena
voivat toimia myös pelkästään aikuisten mangaharrastajien ryhmän eri variaatiot, kuten vasta
aikuisena mangan lukemisen aloittaneet harrastajat tai mangaa lukevat sarjakuvataiteilijat sekä
kirjailijat. Mangan lisäksi voidaan tutkia myös yleisemmällä tasolla vaikutteiden omaksumista
omaan piirrostyyliin rajaamalla aihe mangan sijaan johonkin toiseen tiettyyn taidesuuntaukseen
tai esimerkiksi ympäristötekijöiden vaikutukseen. Oman piirrostyylin mukaileminen kuvataideopetuksen tehtävänantojen mukaan voi tarjota mielenkiintoista lisätietoa yksilön taiteellisesta
muuntuvuudesta, ja sarjakuvia voidaan kokeilla soveltaa peruskoulun opetussuunnitelmaan.
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Suomi on muuttunut paljon niistä ajoista, jolloin omalta ikäluokaltani kiellettiin erikseen mangasta inspiroituneen piirrostyylin käyttäminen koulun kuvataideopetuksessa kokonaan. Viimeisten 15 vuoden aikana manga on sulautunut osaksi Suomen monipuolista sarjakuvakulttuuria, eivätkä sitä lue enää vain pienen ja hyvin omistautuneen harrastajapiirin jäsenet. Uutuudenviehätyksen karistua manga ei ole enää vain eksoottinen avoimen ihmettelyn aihe, vaan ajan
kuluessa se normalisoituu yhä enemmän yhteiskuntaamme. Muutoksesta huolimatta mangaa
harrastetaan yhä hyvin samalla tavoin kuin vuosituhannen vaihteessa. Kuten itse aikanaan,
myös monet nykypäivän kouluikäiset mangaharrastajat ovat intohimoisia harrastuksensa suhteen ja käyttävät sitä aktiivisesti inspiraationa piirtäessään. Manga tulee olemaan edustettuna
peruskouluikäisten keskuudessa jatkossakin, ja tulevaisuudessa Suomen peruskouluissa on yhä
enemmän oppilaiden lisäksi myös kaltaisiani mangaa harrastavia opettajia, jotka mahdollisesti
osaavat hyödyntää harrastuneisuuttaan työssään tai ainakin ymmärtävät syvällisemmin mangan
merkityksen sitä lukeville oppilailleen.
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Liite 1: Oppilaiden piirrostehtävän ohjeistus

Tehtävä 1: Piirustustehtävä ”Piirrä ihminen.”
Oppilaan tehtävänä on piirtää kuva ihmisestä omalla tyylillään A4-kokoiselle paperille ilman
mitään muita erityisiä vaatimuksia. Taustaa ei tarvitse piirtää eikä kuvaa tarvitse värittää, mutta
molemmat saa tehdä jos haluaa ja ehtii. Mikäli oppilaat kysyvät tarkennusta tai lisäohjeita,
pyydä heitä piirtämään muotokuva, jossa ihminen on kuvattu vyötäröstä ylöspäin. Jokaisen oppilaan tulee laittaa työhön myös oma nimensä, joko kuvan alareunaan tai toiselle puolelle.
Oppilaan oman tyylin tulisi näkyä työstä mahdollisimman selkeästi. Jos luokassanne on viime
aikoina teetetty piirustustöitä tiettyä tyyliä hakien, voit ilmoittaa tehtävänannon yhteydessä, että
tämän työn ihmisen saa piirtää miten haluaa. Tarkoituksena on, ettei termiä ”manga” mainita
erikseen tehtävänannon yhteydessä, jotta se ei ohjaisi miellyttämishaluisia oppilaita liikaa oman
tyylinsä ulkopuolelle. Mikäli luokassasi kuitenkin ahkeria mangaharrastajia on, voi tehtävänannon yhteydessä (oman harkinnan mukaan) mainita erikseen, että kuvan saa halutessaan piirtää
myös omalla manga-tyylillä.
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Liite 2: Oppilaille lähetetty sarjakuvakysely

Sarjakuvakysely
Nimi:________________________________________________
Päivämäärä: ________________

Rastita listasta ne sarjakuvat, joita luet.
Palauta lappu opettajalle, kun olet valmis.

Astérix
Tenavat
Aku Ankka
Winx-klubi
Manga-sarjakuvia
Nalle Puh
Karvinen
Muita sarjakuvia, mitä?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

98

Liite 3: Opettajien haastattelukysymykset

1) Kuinka kauan olet itse työskennellyt opettajana?
2) Missä vaiheessa manga alkoi näkyä oppilaiden töissä? Miten mangan suosion kasvu
näkyi?
3) Kuinka ”kovia” harrastajia mangaoppilaat ovat, kuinka suuri osa heidän elämäänsä
manga on?
4) Lukevatko mangaoppilaat myös muita sarjakuvia? Onko mangan lukeminen lisännyt
heidän yleistä kiinnostustaan kuvallisesta viestinnästä, esim. muusta sarjakuvasta ja
piirtämisestä?
5) Vaikuttaako mangan lukeminen mangaoppilaiden töihin kuvistunnilla? Harjoittelevatko he esimerkiksi piirtämistä enemmän?
6) Onko mangan lukeminen lisännyt oppilaiden kiinnostusta Japania kohtaan? Tiedostavatko he, että manga on tehty heille vieraassa kulttuurissa?
7) Näkyykö eroa oppilaisiin, jotka eivät lue mangaa? Lukevatko he sarjakuvia, mitä sarjakuvia? Näkyykö se heidän piirroksissaan?
8) Näkyykö mangaharrastuksessa sukupuolieroja verrattuna oppilaisiin, jotka eivät lue
mangaa?
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Liite 4: Ensimmäinen piirrosnäyte
Toinen kahdesta piirroksesta, josta ei löytynyt ollenkaan mangaan viittaavia tyylipiirteitä. Kuvan tekijä ei sarjakuvakyselyn mukaan lukenut mangaa.
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Liite 5: Toinen piirrosnäyte
Yksi kolmesta mangaa lukevan oppilaan piirroksesta, josta löytyi viitteitä mangapiirrelistan jokaisesta kategoriasta. Silmä on jätetty sivureunoista auki ja siitä löytyy mangalle tyypilliset
reunaripset sekä kimalle-efekti. Leuka on kapeneva, nenä pieni ja terävä ja suun keskikohta on
jätetty piirtämättä. Kampauksen muoto ja toteutus ovat yksityiskohtaisia, ja kaula on selvästi
päätä kapeampi. Asento on moniulotteinen, solisluut on piirretty näkyviin ja vaatteissa on paljon taitoksia. Toinen puoli kasvoista on mustattu tarkoituksella piiloon.
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Liite 6: Kolmas piirrosnäyte
Toinen kolmesta mangaa lukevan oppilaan piirroksesta, joka sai osuman mangapiirrelistan jokaisesta kategoriasta. Merkillepantavia piirteitä erityisesti silmät, jotka ovat hyvin suurikokoiset ja sivureunoista auki, reunoissa on pitkät ripset ja mykiön kimalle-efekti, iiris sekä pupilli
on piirretty mangalle tyypillisesti. Lisäksi kapea kaula, terävä leuka ja nenästä vain sivuvarjo
näkyvissä. Solisluut on piirretty näkyviin, ääriviivat on tussattu luonnostelun jälkeen, poskissa
on ilahtumiseen viittaavia viivoja ja kaula on varjostettu suorin viivoin. Kuva oli myös materiaalin ainut, jossa korvat oli toteutettu yksityiskohtaisesti.
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Liite 7: Neljäs piirrosnäyte
Yhden mangaa lukevan oppilaan piirros. Terävän nenän, kapean kaulan sekä hiusmäärän lisäksi
kuvasta erottuvat suuret ja soikeat silmät, joista löytyy mangalle tyypillinen kimalle-efekti.
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Liite 8: Viides piirrosnäyte
Piirros niiden ryhmästä, jotka eivät lue mangaa. Kuva sai osuman pienestä nenästä ja hieman
kaarevista poskista, hiusten suuresta määrästä, päätä kapeammasta kaulasta sekä asennon ja
vaatetuksen yksityiskohdista.
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Liite 9: Kuudes piirrosnäyte
Piirros niiden ryhmästä, jotka eivät lue mangaa. Kuva sai osuman hieman silmien pyöreästä
muodosta, näkyvistä poskipäistä ja vaatetuksen pienistä yksityiskohdista.
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Liite 10: Seitsemäs piirrosnäyte
Toinen mangaa lukevien poikien piirroksista. Kuva sai osuman sen huolellisesti piirretyistä
sormista.
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