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1 Johdanto 

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastelen naissukupuolen representaatiota Mauri ja Tarja 

Kunnaan kirjoittamassa ja kuvittamassa kuvakirjassa Viikingit tulevat! (viitteissä VT 

2006). Paneudun tutkielmassani siihen, millaisia naishahmoja Kunnaat ovat teokseen 

sisällyttäneet, ja millaiset ovat naisten roolit teoksen maailmassa. Vaikka tässä 

tutkielmassani keskitynkin naishahmoihin, ei naishahmojen asemaa voi tarkastella 

huomioimatta myös teoksen mieshahmoja ja miesrepresentaatiota. Siksi naishahmojen ja 

naisrepresentaation kokonaiskuvan hahmottamisen kannalta nostan tarvittaessa esiin 

myös miesrepresentaatioon liittyviä seikkoja. Representaatio tarkoittaa uudelleen 

esittämistä; jokin siis esittää jotakin ja edustaa samalla laajempaa kokonaisuutta. 

Esittämisen ja edustamisen lisäksi representaatio myös tuottaa muun muassa erilaisia 

mielikuvia. (Paasonen 2010, 40–41). Tarkastelen teoksen tapaa esittää sukupuolia ja sitä, 

millaisia mielikuvia sukupuolista luodaan. 

 

Mauri Kunnas ja Tarja Kunnas ovat suomalaisten lasten ja aikuisten tuntema 

kirjailijapariskunta, joiden teokset jäävät monien mieleen erityisesti niiden kuvitusten 

ansiosta. Ilmeikkäät eläinhahmot seikkailevat Kunnaiden kirjoittamissa ja kuvittamissa 

kirjoissa mitä monipuolisemmissa ympäristöissä. Teosten hahmoissa erottuu paitsi 

heidän ikäluokkansa, kansallisuutensa ja yhteiskuntaluokkansa, myös heidän 

sukupuolensa on oletettavissa nimien, kuvituskuvien ja sukupuolistereotypioiden avulla. 

Outi Ylitapio-Mäntylän (2012a, 23) mukaan sukupuolistereotypialla tarkoitetaan 

kaavamaisia, sukupuoliin sidottuja käsityksiä, jotka ylläpitävät sukupuoliroolijakoa 

luoden oletuksia tietyn sukupuolen tietynlaisesta ilmenemisestä. Nostan tässä 

tutkielmassani esiin joitakin esimerkkejä mainituista sukupuolistereotypioista niiden 

tarkentamiseksi.  

 

Selkeyden vuoksi en tutkimuksessani keskity ainoastaan Kunnaiden tuottamaan tekstiin, 

vaan otan tulkinnoissani huomioon myös teoksen kuvituksen. Vahvasti kuvitetussa 

lastenkirjassa – erityisesti kirjoittajan itse ollessa kuvittajana – koen myös nämä asiat 

keskeisinä naishahmojen tulkinnan kannalta. Tässä tutkielmassa tarkastelenkin 

lähiluennan avulla kuvakirjassa esiintyvää naiskuvaa analysoimalla ja tulkitsemalla 

teoksen leipätekstiä ja kuvia rinnakkain. Kiinnitän huomiota erityisesti siihen, miten 

sukupuoli esitetään ja siihen, millaisia mielikuvia sukupuolista luodaan. 
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Kirjallisuuden naiskuvan tarkastelu on tärkeää silloinkin, kun kyseessä on lapsille 

suunnattu satukuvakirja. Monet ajatusmallit, mukaan lukien sukupuolikäsitykset ja -

stereotypiat, saavat lähtönsä lapsuudesta ja Laukan (2001, 63–64) mukaan esteettisesti 

vahva satukirja jää kirjaan tutustuneen lapsen mieleen opittuna asiana. Saduilla on näin 

ollen suuri rooli lasten maailmankuvan kehityksessä, ja lapset käyttävätkin satujen 

sisältöä ja ihmiskuvia hyväksi leikeissään ja itsensä tarkastelussa (Paumo 2012, 154). 

Mikäli lapselle ja lapsena luetussa kirjallisuudessa esiintyy vain tietynlaista 

sukupuolikuvaa, ei ole mikään ihme, jos lapsen sukupuolikuvasta kehittyy joustamaton. 

Monen lapsuudesta tuttuina kirjailijoina Kunnailla on vaikutuksensa siihen, millaisia 

sukupuolirooleja lasten mielissä kehittyy. Lastenkirjan tekijä on nimittäin aina myös 

kasvattaja (Laukka 2001, 63), joten kirjojen sisältöä voidaan tarkastella 

sukupuolittuneiden käytäntöjen tuottajana (Paumo 2012, 153).  

 

Tarkoituksenani ei ole osoittaa yksittäistä teosta tai yksittäisiä kirjailijoita syyttävällä 

sormella. Tällä kandidaatintutkimuksellani pyrin ainoastaan nostamaan yhden lähes 

loputtomista lastenkirjoista lähempään tarkasteluun, ja huomioimaan sen, millaisia 

sukupuolirepresentaatioita lastenkirjallisuudessa saattaa esiintyä, erityisesti naiskuvaa 

tarkastellen.  

 

Aiemmin Kunnaiden Viikingit tulevat! -teosta on tutkinut muun muassa Kirsi Käpynen 

pro gradu -tutkielmassaan Fiktiiviset nimet Mauri Kunnaksen teoksessa Viikingit tulevat! 

ja niiden englannin- ja ruotsinkieliset käännökset (2011). Käpynen on keskittynyt 

tutkielmassaan teoksen nimistöön, jota myös minä käsittelen tämän tutkielmani 

kuudennessa luvussa. Minun tutkielmani kuitenkin keskittyy teoksen 

naisrepresentaatioon. 

 

Tässä tutkielmassani ensimmäiseksi käsittelen Viikingit tulevat! -teoksen 

henkilöhahmojen sukupuolijakaumaa yleisemmällä tasolla, minkä jälkeen analysoin 

teoksen yksittäisiä tarinoita selkeyssyistä itsenäisinä kokonaisuuksina, sivuten 

tarvittaessa muihinkin tarinoihin. Myöhemmissä luvuissa nostan tarinoiden yhtenäisiä 

teemoja, kuten naishahmojen yhteisiä piirteitä ja asemaa yhteiskunnassa, varsinaiseen 

lähempään tarkasteluun.  
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2 Yleiskuvaa teoksen sukupuolijakaumasta 

 

Viikingit tulevat! -kirjassa on kahdeksan saagaksi nimettyä tarinaa, joista jokaisessa 

kerrotaan eri viikinkien seikkailuista. Tarinoiden nimi, saaga, viittaa yleisesti 

viikinkiaikaisiin kertomuksiin (VT 2006, 50). Kunnaiden kirjoittamien saagojen hahmot 

vaihtelevat, mutta Sigvard Suupaltiksi kutsuttu hahmo esiintyy niistä jokaisessa 

lausumassa kunkin saagan sisällön ja lopputuleman tiivistävän runon. Käsiteltyjen 

saagojen hahmot ja juonet esittelen lyhyesti sitä mukaan kuin niitä tässä tutkielmassani 

käsittelen kolmannesta luvusta alkaen. 

 

Saagojen lisäksi kuvakirjassa on muutamia opettavaiseksi tarkoitettuja, viikinkien aikaa 

ja elämää avaavia tietopaketteja. Näissä – sekä saagoissa että tietopaketeissa – on mukana 

lähes poikkeuksetta nais- ja mieshahmoja. Mieshahmot ovat suurimmaksi osaksi 

päärooleissa, ja saagoista ainoastaan kaksi, ”Åsa Nokkelan saaga” ja ”Mansikin saaga”, 

on nimetty naishahmon mukaan. Näistäkin kahdesta tapauksesta ”Mansikin saagassa” 

esiintyvä nimi Mansikki viittaa kotieläimeen, lehmään. Mieshahmojen keskeisyydestä 

huolimatta naishahmoilla on merkittävä rooli lähes jokaisen saagan juonessa ja tarinan 

kulussa. Teokseen mahtuu kuitenkin kaksi saagaa, ”Koheltaja Karrin saaga” ja ”Unni 

Unennäkijän saaga”, joissa kummassakin naishahmot ovat hyvin pienissä sivurooleissa.  

 

Hahmojen sukupuolet on pitkälti helppoa päätellä kuvituksesta. Viikingit tulevat! -

teoksen kuvituksessa naisoletetuilla hahmoilla on lähes poikkeuksetta pitkät silmäripset, 

jollaisia miesoletetuilla hahmoilla ei ole. Naishahmot pukeutuvat mekkoihin ja 

useimmiten heidän asujensa suojina on esiliina. Talojen emännät tunnistaa vyötäisillä 

roikkuvasta avainnipusta, johon syy kerrotaan ”Viikinkitalo”-tietoiskussa: ”Emännällä 

oli avaimet kaikkiin lukkoihin.” (VT 2006, 17). Useimmiten naishahmojen päätä peittää 

takaraivolta solmulle solmittu huivi. Kuten leipätekstissä, myös kuvituksessa 

mieshahmot ovat naisia paremmin edustettuina, mikä selittynee sillä, että tarinat kertovat 

pitkälti viikinkien seikkailuista heidän retkillään, joille naisilla ei ole ollut samalla tavalla 

asiaa. Naishahmoja näkyy lähinnä kotia tai yleisiä tapahtumapaikkoja kuvaavissa 

kuvituksissa. 
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3 Naiset teoksen tarinoissa 

 

 

3.1 ”Gunnarin saaga”  

 

”Gunnarin saagan” päähenkilö Gunnar on ihastunut Helgaan, jota teoksessa kuvataan 

”seudun soreimmaksi neidoksi” (VT 2006, 7). Kielitoimiston sanakirjan (2021) 

määritelmä sanalle sorea on ”sopusuhtainen, kaunis, siro”. Gunnarin ihastukselle 

Helgaan ei anneta mitään ulkonäkösyitä kummempaa selitystä, vaan lukija jätetään 

ympäripyöreän ulkoisen kuvauksen varaan luomaan itse mielikuvansa tarinan 

naishahmosta. Ihmisenä Helgasta enemmän kertoo saagan päättävässä runossaan 

Sigmund Suupaltti, joka kuvaa Helgaa hempeäksi (VT 2006, 9). Vaikka hempeä voi olla 

synonyymina sanalle sorea, sillä voidaan tarkoittaa myös lempeyttä ja tunteellisuutta 

(Kielitoimiston sanakirja 2021). Nämä piirteet sopivat hyvin siihen kuvaan Helgasta, 

minkä hänestä tarinan aikana saa. 

 

Helgan ulkoisen olemuksen, soreuden, mainitseminen superlatiivissa antaa olettaa, ettei 

kukaan toinen voi päihittää Helgaa ulkoisesti. Helgan ulkoista olemusta kuvaavassa 

kohdassa ei eritellä mielipiteen olevan ainoastaan Gunnarin, joten vaikuttaa olevan 

yleisesti tunnustettu tosiasia, ettei yksikään toinen neito ole yhtä sopusuhtainen ja kaunis 

kuin Helga. Kenties tällä pyritään saamaan lukija uskomaan siihen, ettei Gunnar suinkaan 

ole ainoa Helgaa liehittelevistä viikingeistä. ”Gunnarin saaga” nimittäin kertoo siitä, 

miten Gunnar pyrkii saamaan Helgan ihastumaan itseensä.  

 

Gunnarin pyrkimykset Helgan huomion saamiseksi ovat hyvin gunnarlähtöisiä. Hän 

kehuskelee sankariteoillaan sen sijaan, että huomioisi Helgan kiinnostuksenkohteet. 

Tarinassa Helga mieluummin ruokkii punatulkkuja ja ihastelee kurkiauroja kuin 

lotkauttaa korvaansa Gunnarin urotöille (VT 2006, 7). Oletus siitä, että Helgan pitäisi 

kiinnostua Gunnarista tämän sotilaallisesti ansiokkaiden tekojen takia, on karkea. 

Taustalla vaikuttaisi olevan ajatus, jonka mukaan nainen lankeaa miehen pauloihin 

huomatessaan, miten vahva ja rohkea tämä on. Oletus sopii hyvin yhteen sen kanssa, 

miten Gunnarin ihastus Helgaan vaikuttaisi pohjautuvan lähinnä naisen ulkoiseen 

olemukseen. Gunnarin puolelta kyseessä on oletettavasti hyvin pintapuolinen ihastus, 

joten hän kuvittelee saavansa Helgan ihastumaan itseensä samanlaisin syin. Tarinan 
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kulun taustalla on yleinen mielikuva siitä, että mies ansaitsee asemansa suoritusten 

perusteella, kun taas nainen saa arvostusta ulkonäön ja hellän luonteen ansiosta (kts. 

Haavila-Mannila 1968, 6). On kuitenkin selvää, ettei Helgaa kiinnosta suuret puheet ja 

sankariteot, joten Gunnarin lähestymisyritykset jäävät kerta toisensa jälkeen 

tuloksettomiksi. 

 

Huomiotta jäämisestä pettyneenä Gunnar päätyy pystyttämään itselleen riimukiven, jossa 

kuvataan hänen sankaritekojaan (VT 2006, 8). Riimut ovat viikinkien kirjoitusmerkkejä, 

joissa uskottiin olevan taikavoimaa. Tämän taian avulla niiden uskottiin myös esimerkiksi 

auttavan puolison löytämisessä. (VT 2006, 51.) Lukuisista epäonnistuneista liehittely-

yrityksistä huolimatta Gunnar ei siis ole ottanut opikseen ja vaihtanut taktiikkaansa, vaan 

hän pyrkii edelleen saamaan Helgan huomion rehentelemällä teoillaan Helgaan ja tämän 

mielenkiinnonkohteisiin tutustumisen sijaan.  

 

Luku- ja kirjoitustaidottomana Gunnar pyytää apua Ruune Riimunpiirtäjältä, jolle hän 

esittää toiveen taikariimuista Helgan tunteiden sytyttämiseksi. Ruune suostuu pyyntöön, 

ja kirjoittaakin riimut, joilla Helga lopulta ihastuu Gunnariin: ”Seuraavaksi Gunnar, suuri 

soturi, aikoo pystyttää kuusisataa linnunpönttöä kodittomille linnuille.” Ruunen kuvataan 

tuntevan Helgan. (VT 2006, 8–9.) Tämä seikka, Helgan tunteminen, on oletettavasti 

olennaisin seikka siinä, että Helgan ihastus Gunnariin kohottaa päätään. Mikäli Ruune ei 

olisi tuntenut Helgaa, olisivat Gunnarin toivomat taikariimut todennäköisesti olleet yhtä 

tehottomia kuin aiemmatkin iskuyritykset, sillä Ruune olisi todennäköisesti kirjoittanut 

riimuin ainoastaan Gunnarin jo tekemistä urotöistä. Tämä on jälleen yksi osoitus siitä, 

miten Gunnar ei vaivautunut itse tutustumaan Helgaan ja löytämään näin keinoa Helgan 

huomion kiinnittämiseksi, vaan laittoi toisen tekemään työn puolestaan.  

 

Tarinan loppupuoli jättää kaikesta huolimatta sen kuvan, ettei Gunnar suinkaan pidä 

huonona ideana sitä, että joutuu pystyttämään satoja linnunpönttöjä. Hän pohtii 

taikariimut kuultuaan näin: ”Sehän on loistava idea.” (VT 2006, 9.) Kenties Gunnar on 

kuin onkin valmis vastaamaan Helgan toiveisiin ja tarpeisiin, hän vain tarvitsi auttavan 

tönäisyn oikeaan suuntaan. Myöhemmin Viikingit tulevat! -teoksessa on kaupunkeja 

käsittelevä tietoisku, jossa kaksikko katselee linturiipuksia kaupungin torilla hymyssä 

suin (VT 2006, 43). Tämän kuvituksen perusteella voidaan olettaa Gunnarin todella 

ryhtyneen huomioimaan Helgaa aiempaa paremmin.   
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Saagan lopputulema on hyvin perinteinen, onnellinen satulopetus. Gunnar saa 

toivomansa Helgan, uljas sankari saa kauniin neidon. Onnellisuus ei suinkaan ole 

yksipuolista. Vaikka Gunnar ei ole huomioinut Helgaa persoonana järin hyvin, saaga 

antaa lukijalle selkeän hahmotelman Helgan luonteenlaadusta. Kolmisivuiseksi, 

kuvitetuksi saduksi, siinä tulevat hyvin selviksi Helgan rakkaus ja lempeys luontoa ja 

erityisesti lintuja kohtaan. Niinpä Ruunen Gunnarin puolesta kirjoittama lupaus 

linnunpöntöistä vaikuttaa tekevän Helgankin onnelliseksi. Tarinan lopussa onni on siis 

molempien hahmojen, sekä Gunnarin että Helgan. 

 

Saagan lopussa Sigvard Suupaltti irvailee Gunnarin kustannuksella: ”Mennyttä miestä 

maineikas Gunnar, / linnunpönttöihin miekkansa vaihtoi. / Surkea loppu sankarin 

suuren.” (VT 2006, 9). Runolla annetaan ymmärtää, että saatuaan Helgan huomion ja 

ihastuksen, Gunnar joutuisi luopumaan sankariteoistaan. Helgan toiveiden huomiointi, 

linnunpönttöjen pystyttäminen, puolestaan kuvataan negatiivisessa valossa, surkeana 

loppuna. Miehen tekemät sankarityöt nähdään saagassa tärkeinä ja arvostusta 

ansaitsevina, mutta pienemmät, vähemmän maskuliinisina ja ehkä jopa feminiinisinä 

pidetyt teot, näyttäytyvät huonossa valossa. Runo antaa tukensa perinteiselle irvailulle, 

jolla pyritään osoittamaan puolisoaan huomioiva mies alisteiseen asemaan joutuneeksi ja 

maskuliinisuutensa ja yhteiskunnallisen arvostuksensa menettäneeksi. Kohdasta mieleen 

nousee helposti eräitä suomalaisille tuttuja sanontoja, kuten ”olla tossun alla”. Kyseistä 

sanontaa käytetään usein viitatessa mieheen, joka toimii naispuolisen kumppaninsa 

toiveiden mukaisesti. Samainen negatiivissävytteinen, pilkkaava ajatusmalli erottuu 

hyvin Suupaltin mietteistä. 

 

 

3.2 ”Berserkki Erkin saaga” 

 

”Berserkki Erkin saagan” nimikkohahmo, Erkki, tunnetaan karhun voimista, jotka hän 

saa suuttuessaan. Ajan myötä Erkki on muuttunut leppoisaksi ja auttavaiseksi, mutta 

mikäli häntä kutsutaan mammanpojaksi, hän ryhtyy räyhäämään. (VT 2006, 10–11.) 

Tarinassa Erkin avuliaisuutta käytetään hyväksi, jolloin Erkki päätyy tietämättään 

auttamaan ryöstössä. Erkki itse luulee olevansa pelastamassa jättiläisen vangitsemaa 

naista. Saagassa on näin ollen mukana klassinen, joskin huijaukseksi osoittautuva kuvio; 
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sankarin on tarkoitus pelastaa pulaan joutunut nainen. Ainakin satuja lukeneille asetelma 

on tuttu. Avuttomana apua odottava prinsessa vartoo uljasta ja rohkeaa prinssiä 

saapuvaksi. Prinsessasatujen asetelma opettaa tytöt unelmoimaan pelastavasta prinssistä 

ja pojat olemaan vahvoja taistelijoita (Ylitapio-Mäntylä 2012b). 

 

On huomioitava se, miten Kunnaat leikittelevät tällaisilla perinteikkäillä satuasetelmilla 

kirjoittamissaan tarinoissa. Olipa kyseessä sitten onnellinen loppu, kuten Gunnarin ja 

Helgan tapauksessa, tai Erkin luulema pelastusoperaatio, tarinassa on mukana myös 

pienempi tai suurempi juonenkäänne tai porsaanreikä, jolla perinteistä roolitusta tai 

lopputulosta rikotaan. Berserkki Erkki huijataan ryöstöretkelle johdattelemalla hänet 

siihen kuvitelmaan, että hän pääsisi leikkimään sankaria, mutta totuus on aivan toinen. 

Tällaiset tarinan juonenkäänteet pitävät lukijan varpaillaan ja huvittavat 

yllätyksellisyydellään. Naishahmoja tarkastellessa nämä yllätykset ovat piristäviä; 

Berserkki Erkin tarinaan ei siis olekaan kirjoitettu heiveröistä ja avutonta naista, vaan 

ryöstöretki. Kuitenkin motiivina Erkin lähdölle matkaan on juuri kuvatun kaltainen 

nainen, joten stereotyyppinen oletus miehestä naisen pelastajana säilyy. 

 

”Berserkki Erkin saagan” juonelle olennaista on se, että juuri mammanpojaksi 

kutsuminen saa Erkin veren kiehahtamaan. Sanavalinta on moneltakin kannalta 

mielenkiintoinen. Kielitoimiston sanakirja (2021) määrittelee mammanpojan 

halventavaksi ilmaukseksi. Mammanpoika on ”hemmoteltu, arka poika; [...] pelkuri” 

(Kielitoimiston sanakirja 2021). Erkin suivaantuminen tästä nimityksestä kertoo hänen 

kokevan nimityksen loukkaavana. Kenties hän häpeää sitä, miten hänen ja hänen äitinsä 

välinen suhde nähdään kiusoittelun arvoisena asiana muiden viikinkien silmissä.  

 

Erkin ja hänen äitinsä välistä ihmissuhdetta ei teoksen tekstissä sen kummemmin avata, 

mutta heidän kerrotaan asuvan samassa taloudessa (VT 2006, 10). Tarinan kuvituskuvat 

kertovat heidän välisestään yhteiselosta leipätekstiä paremmin. Kunnaiden kuvituksessa 

Erkki kuvataan pyylevänä, tyhjäkatseisena sikana, ja Erkin äiti lempeästi hymyilevänä 

äiti-sikana, joka kampaa sotkuisesti ruokailevan lapsensa harvoja hiuksia. Myöhemmin 

Erkin äiti taluttaa kiukkuiselta näyttäen poikaansa pois ryöstöretken jälkimainingeista. 

(VT 2006, 10, 15.) Erkistä ja hänen äidistään tulee auttamatta mieleen Suomessakin hyvin 

tunnettu kansanlaulu, jossa rallatetaan ”porsaita äidin oomme kaikki”. Kun on kyse 

kotimaisesta kirjasta, on paljon mahdollista, että Erkille ja hänen äidilleen valittu 
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eläinhahmo ei suinkaan ole satunnainen. Kyseessä voi hyvin olla intertekstuaalinen 

viittaus mainittuun yleisesti tunnettuun rallatukseen, varsinkin kun otetaan huomioon 

Sigvald Suupaltin loppuruno, jossa hän viittaa Erkkiin ”äidin porsaana” (VT 2006, 15). 

Näiden edellä mainittujen kohtien perusteella voidaan olettaa, että Erkin ja hänen äitinsä 

suhde on läheinen, mihin myös mammanpoika-pilkkanimi juontaa juurensa. 

 

On itsessään kiinnostavaa huomata, että lastenkirjassa äidin ja pojan välinen ihmissuhde 

nostetaan asiaksi, josta tehdään kiusaa tarinan loppuun asti. Samalla miehen läheinen 

ihmissuhde naiseen tehdään jälleen pilkan arvoiseksi asiaksi, kuten myös edellisessä 

alaluvussa käsitellyssä ”Gunnarin saagassa”. Vaikka Berserkki Erkin tapauksessakin 

kyseessä on satu, on oikeassakin elämässä esimerkkejä siitä, miten miestä pyritään 

alentamaan äitiin viittaamalla. Siinä missä arkaa tai pelkäävää miestä saatetaan kutsua 

mammanpojaksi, saatetaan hänet myös käskeä ”takaisin äidin helmoihin”. Molemmissa 

tapauksissa äitiin tukeutuva mies nähdään muita miehiä heikompana. Näiden tyyliset 

sanonnat toistetaan sukupolvelta toiselle, ja niiden mukana siirtyy myös perinteinen 

kasvatusajattelu, jossa tytöille ja pojille on omat lokeronsa (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 85).  

 

Berserkki Erkin tarina päätyy siihen, että Erkki menettää ryöstösaaliinsa ja joutuu 

nöyränä poikana takaisin äitinsä hoteisiin (VT 2006, 15). Minkäänlaista opetusta siihen 

suuntaan, että äidin helmoista on pojan täysin hyväksyttävää hakea turvaa, ei siis tule. 

Tarinasta helpoiten mieleen jää se, miten mammanpoikana olo on negatiivinen asia, ja 

saduille tyypillinen opetus siitä, ettei varastaminen kannata. 

 

 

3.3 ”Torfinn Jollottajan saaga” 

 

Äidin helmojen turva nousee esiin myös ”Torfinn Jollottajan saagassa”, joskaan ei niin 

negatiivisessa valossa kuin ”Berserkki Erkin saagassa”. ”Torfinn Jollottajan saagassa” 

tarinan nimikkohahmon jollotus saa erään päällikkö Ulfin nukkumaan hyvät yöunet ja 

heräämään virkeänä. Hyvällä tuulella oleva päällikkö kehuukin uniaan sanomalla: ”Näin 

makeasti nukuin viimeksi pienenä äidin kainalossa.” (VT 2006, 32.) Tässä 

lausahduksessa on positiivinen pohjavire. Lapsuudessa äidin turvassa nukutut yöunet ovat 

jotakin sellaista, mitä päällikön mielestä kannattaa tavoitella ja arvostaa aikuisiälläkin. 
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On kuitenkin syytä huomata se, että tässä käsitellyssä tarinassa kyseessä on vain 

sivuhuomiona mainittu lausahdus, jota ei korosteta samalla tavalla kuin mammanpoika-

pilkkaa ”Berserkki Erkin saagassa” läpi tarinan. Niinpä sen positiivissävyinen merkitys 

jää helposti Berserkki Erkin tapauksesta opitun negatiivissävytteisen puolen jalkoihin. 

 

 

3.4 ”Onnekkaan Arnen saaga” 

 

”Onnekkaan Arnen saagassa” nimikkohenkilö Arne pääsee keisarin henkivartiokaartiin 

pikkusiskoltaan onnenkaluksi saamiensa pinsettien ansiosta. Nypättyään pinseteillä 

keisarin kantapäähän joutuneen tikun, Arnesta tulee henkivartiokaartin ylin tikunpoistaja. 

(VT 2006, 25–26.) Pikkusisaren antama onnenkalu osoittautuu tarinassa tärkeimmäksi 

työkaluksi, jonka Arne ottaa retkelleen mukaansa; pääsehän hän niiden avulla 

toivomaansa korkeaan asemaan.  

 

Tarinassa erikoista on se, ettei pikkusisarelle anneta nimeä, vaikka hänen antamansa lahja 

on niin suuressa keskiössä tarinan kulun kannalta. Tytöstä puhutaan pelkästään 

pikkusisarena tai sisarena. Kenties tarkoituksena on korostaa juuri tytön sukulaisuutta 

Arneen, jolloin nimen antamista ei nähdä olennaisena. Toisaalta Arnen isosetä Turri 

nimetään, vaikka yhtä lailla myös häneen voitaisiin viitata vain isosetänä. Arnen 

kerrotaan ihailevan isosetäänsä (VT 2006, 21), joten ehkä Turri on nimetty Arnen 

kunnioituksen takia. Ristiriidassa tämän vaihtoehdon kanssa on se, että juuri lahja, jonka 

Arne sai pikkusiskoltaan, osoittautuu oikotieksi korkeaan asemaan. Luulisi Arnen tässä 

tapauksessa arvostavan siskoaankin. Mahdollista on toki sekin, että Arne arvostaa 

saamaansa lahjaa enemmän kuin henkilöä, jolta sen sai.  

 

Kovin pitkälle johtopäätöksiä hahmojen nimistä tai nimettömyyksistä ei kannata 

tietenkään tehdä. Kunnailla ei nimittäin vaikuta olevan mitään tiettyä logiikkaa siinä, 

kuka hahmoista nimetään ja kuka ei. Yhtä lailla nimeämättä jää tarinan kannalta 

olennaisia nais- kuin mieshahmojakin, ja myös sukupuolijakauma nimettyjen hahmojen 

kesken ei vaikuta noudattavan mitään tiettyä kaavaa. Siinä missä ”Onnekkaan Arnen 

saagassa” pikkusisar jää nimeämättä, Arnen kilpeen ihastunut ruhtinaan tytär Ingehilde 

saa nimen vaikka esiintyykin vain yhdessä kappaleessa (VT 2006, 22).  
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Nimettömyydestään huolimatta Arnen sisar ei jää täysin taka-alalle pinsettien ja Arnen 

ansioitumisen myötä. Arne muun muassa oppii arvostamaan saamaansa lahjaa niin 

paljon, ettei luovu alkuperäisistä pinseteistään, vaan lähettää keisarin tarjoamat 

kultapinsetit kotiin sisarelleen (VT 2006, 26).  

 

 

3.5 ”Mansikin saaga” 

 

”Mansikin saagassa” viikingit lähtevät asuttamaan löytämäänsä maata. Muukaan otetaan 

saagan nimessä näkyvä Mansikki-lehmä, joka on surullinen joutuessaan jättämään 

sisaruksensa taakseen. Kuvituskuvassa itkuinen Mansikki-lehmä vilkuttaa yhtä lailla 

kyynelehtiville ystävilleen. Tarinassa keskeisessä roolissa oleva Freydis-emäntä silittelee 

Mansikkia ja sanoo: ”Älä sure, Mansikki. Perillä saat varmasti uusia ystäviä.” (VT 2006, 

34.)  

 

Läpi tarinan Freydis-emännällä on stereotyyppinen emännän rooli, jonka mukaisesti hän 

huolehtii kotieläimistä ja -töistä, järjestää juhlia uudessa maassa ja ketsistee vieraita. 

Samaan aikaan miehet valloittavat ja nimeävät uusia alueita sekä käyvät kauppaa 

vieraiden kansojen kanssa. Näistä naishahmolle tyypillisistä askareista huolimatta 

Freydis-emäntä kuvataan aiempien saagojen naishahmoista poiketen tiukkana emäntänä, 

joka ei ainoastaan katsele vierestä miesten touhuamista. Kuvituskuvissa Freydis muun 

muassa kantaa valtavia kuormia tavaraa laivasta maihin. Hän myös ottaa ohjat omiin 

käsiinsä, kun skreelingeiksi kutsuttu kansa ryhtyy rähinöimään. Freydis häätää skreelingit 

tiehensä ja lopulta tekee kaikkien viikinkien puolesta päätöksen lähteä takaisin viikinkien 

kotikonnuille. (VT 2006, 39–40.) Freydis kuvataan saagassa neuvokkaaksi emännäksi, ja 

hänen kerrotaan saavan muilta kehuja nokkeluudestaan. Freydis-emännässä on siis paljon 

perinteisiä naishahmon piirteitä, mutta perinteitä rikotaan rohkeasti tuomalla Freydiksen 

luonteeseen kipinää, joka näkyy hänen teoissaan. 

 

 

3.6 ”Åsa Nokkelan saaga” 

 

Nokkelan naishahmon teema jatkuu teoksen viimeiseksi jäävässä saagassa, ”Åsa 

Nokkelan saagassa”, joka on teoksen tarinoista ainoana nimetty varsinaisen naishahmon 
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mukaan. Åsa Nokkela on tuomari Arnorin tytär, ja hän on tarinassa isänsä matkassa 

seuraamassa talvikäräjiä. Käräjillä veljekset Grettir ja Ottir tappelevat siitä, kumpi saa 

heille velkaa olevan lesken tontilla sijaitsevan kuuman lähteen velkasaatavia periessään. 

Kun perinteiset keinot ratkaista kiista eivät tuota tulosta, pääsee Åsa esittämään oman 

ehdotuksensa riidan ratkaisemiseksi: ”Kuuman lähteen saa se, joka antaa leskelle 

paremman lahjan.” Ehdotus ei suinkaan ole satunnainen, sillä veljien lahjoittamilla 

tavaroilla ja eläimillä leski saa maksettua velkansa, eikä tilaa enää tarvitse jakaa, vaan 

leski saa pitää sen. (VT 2006, 45–46.)  

 

Tässäkin tarinassa naishahmon nokkeluus on keskeisessä roolissa tapahtumien kulun 

kanssa. Freydis-emännän tavoin myös Åsa saa tarinassaan muilta ihmisiltä kehuja 

nerokkaasta ratkaisustaan, sillä hänen oveluutensa ei jää huomaamatta käräjiä 

seuraamaan tulleilta kansalaisilta (VT 2006, 46). Sigvard Suupaltti antaa saagan 

päättävässä runossaan Åsalle ylistystä nimeämällä tämän lesken pelastajaksi. Lesken 

tilasta tapelleet miehet puolestaan saavat vähemmän mairittelevan kunniamaininnan. 

Sigvardin runon mukaan Åsa ”tolloiksi totesi molemmat miehet”. (VT 2006, 47.) 

Tarinassa ilmaistaan monella eri tavalla Åsan viisaus. 

 

Saagan kuvituskuvissa Åsa kuvataan kissana, kuten pikkusisko ”Onnekkaan Arnen 

saagassa”. Molemmat hahmot ovat hyvin samankaltaisia; nuoria tyttöjä, jotka päätyvät 

olemaan ratkaisevana tekijänä siinä, että tarina päättyy onnellisesti. Kissanpentumainen 

hahmo herättää mielikuvan jostakin suloisesta ja herttaisesta, joten hahmojen eläinlajin 

valinnan taustalla on mahdollisesti samanlaista alitajuista mielikuvien herättelyä kuin 

”Berserkki Erkin saagan” sikahahmoilla. 

 

Leski ”Åsa Nokkelan saagassa” on hyvin unohdettu hahmo, vaikka tarinassa on kyse 

juuri hänen tilansa jakamisesta. Motiivina lesken velkaantumiselle on selvästi hänen 

asemansa teoksen yhteiskunnassa. Leski-nimitystä paremmin hahmoa ei nimetä, mutta 

kuvituskuvien perusteella kyseessä on naishahmo; hänen yllään on mekko, ja hänellä on 

pitkät silmäripset, mitkä ovat tyypillinen piirre Kunnaiden teoksen kuvituskuvissa 

esiintyvillä naishahmoilla. Kuuden lapsen kanssa yksin jääneenä naisena hänellä on 

vaikeuksia elättää perheensä ottamatta velkaa.  
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Lesken hahmosta tehdään erityisen sydäntä särkevä kuvituksen kautta. Veljesten 

tapellessa lesken omaisuudesta, kuvataan hänet seuraamaan tappelua sivusta kyynel 

silmäkulmassa, koko kuusipäisen lapsikatraansa kanssa. Usein tällainen julkinen 

sureminen on sopivampaa yhteisön alempiarvoisille jäsenille, joihin muun muassa naiset 

lukeutuvat (Apo & Mäkelä 1989, 29). Köyhänä, yksin suurperhettä elättävänä naisena 

tarinan lesken on siis hyväksyttyä näyttää niin sanotusti hänen heikkouttaan osoittavia 

tunteita, mitä teoksen ylempiarvoiset hahmot eivät samalla tavalla tee.  

 

Lesken ja tämän lasten vaatteet ovat hyvin rähjäiset verrattuna muuhun yleisöön, joka on 

lähes juhlatuulella päästessään seuraamaan riitaisia käräjiä. Perheen vaatteissa on 

paikkoja, ja lasten vaatteet näyttävät yhdestä samasta, halvasta kankaasta tehdyiltä. 

Lapsista pienintä lukuun ottamatta lasten vaatteita yhdistää valkoinen, säkkimainen 

kangas, joka on kurottu narulla vyötäisiltä tiukemmalle. (VT 2006, 44).  

 

Leski kuvataan teoksessa surkeutensa ohella hyvin pyyteettömänä hahmona. Saatuaan 

tilansa takaisin, leski järjestää juhlat, kestitsee vieraita ja lupaa vain hetki sitten tilastaan 

tapelleille veljeksille luvan kylpeä kuumassa lähteessä aina kun siltä tuntuu (VT 2006, 

47). Naisen lempeys ja kiitollisuus välittyy vahvasti kuvituksesta ja hänen ainoasta 

repliikistään. Leski on suomalaisen äidin stereotypian malliesimerkki kaikessa 

harmaudessaan, itkuisuudessaan ja köyhyydessään, josta käteen jää ainoastaan hänen 

lempeä luontonsa (kts. Kilpi 1968, 174 –175). 
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4 Historian vaikutus teoksen sukupuolirooleihin 

 

Kunnaiden kirjoista on usein löydettävissä intertekstuaalisia viittauksia tunnettuihin 

teoksiin ja aikakausiin. Esimerkiksi Seitsemän koiraveljestä (2002) mukailee pitkälti 

Aleksis Kiven klassikkoromaania Seitsemän veljestä (1870), ja Koirien Kalevala (1992) 

on mukaelma Suomen kansalliseepoksesta, Elias Lönnrotin kokoamasta Kalevalasta 

(1835). Kunnaiden teosten poikkisyisyys muiden teosten ja aikojen kanssa näkyy myös 

heidän käyttämässään kielessä ja luomissaan maailmoissa. Tämä on osaltaan selittämässä 

sitä, miksi Kunnaiden teoksissa ilmenee tietynlaista sanastoa tai stereotyyppistä 

sukupuolijakoa.  

 

Viikingit tulevat! -teoksessa käytetään esimerkiksi viikinkeihin liittyvää sanastoa, kuten 

saaga ja berserkki. Tarinoissa on havaittavissa historiallisiin tosiasioihin perustuvia 

piirteitä, muun muassa ihmisten asemissa yhteiskunnassa ja erityisesti 

sukupuolirooleissa. Viikinkiaikaan naisilla oli keskeinen asema kodinhoidossa miesten 

ollessa retkillään (VT 2006, 16), mikä näkyy vahvasti teoksen naisrepresentaatiota 

tarkastellessa. Yhdessäkään tarinoista ei ole naispuolisia viikinkisotureita mukana 

retkillä, eikä ”Onnekkaan Arnen saagan” ruhtinaan tytär Ingehildeä lukuun ottamatta 

naisia esiinny varsinaisesti talon emäntää korkeammassa asemassa. 

 

Osa teoksen tarinoiden perinteikkäistä sukupuolirooleista voidaan siis laittaa Kunnaiden 

historiallisten tosiasioiden mukailemisen piikkiin. Kuitenkin tarinoissa on otettu luovia 

vapauksia – onhan kyseessä lapsille suunnattu teos eläinhahmoineen, leikkimielisine 

nimineen ja satuolentoineen –, joten mahdollisuus rikkoa myös naisille asetettuja rooleja 

rohkeammin on ollut.  
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5 Huolehtivaiset ja lempeät naiset 

 

 

5.1 Naiset huolehtijoina 

 

Kunnaiden teoksen naisilla on paljon yhteisiä piirteitä. Erityisesti heidän roolinsa 

yhteiskunnassa ovat hyvin samankaltaisia ja he ovat pitkälti huolehtijoiden asemassa. 

Naiset jäävät huolehtimaan kodista sillä välin, kun miehet ovat retkillään, ja sama 

huolenpito jatkuu myös miesten ollessa paikalla. Esimerkiksi ”Unni Unennäkäjiän 

saagassa” nimikkohenkilö Unnin vaimo on jäänyt kotiin miehensä ollessa seikkailullaan, 

ja ”Mansikin saagassa” Freydis-emäntä huolehtii kodin pyörittämisestä uudella maalla. 

Teoksessa naiset hoitavat kotityöt, järjestävät pitoja ja huolehtivat niissä vieraiden 

viihtyvyydestä. Olipa kyseessä juhlat kansojen yhdistämiseksi kuten Freydis-emännän 

tapauksessa ”Mansikin saagassa” tai kiitosjuhlat kuitatuista veloista kuten leskirouvan 

kohdalla ”Åsa Nokkelan saagassa”, naiset ketsisevät vieraansa parhaaksi näkemällään 

tavalla eli mahdollisimman hyvin.  

 

Naiset ovat huolehtijoiden roolissa jatkuvasti myös silloin, kun kyseessä on heidän 

perheenjäsenensä. Arnen pikkusisko uskoo onnenkalun Arnen matkaan ”Onnekkaan 

Arnen saagassa”, leskirouva huolehtii lapsistaan parhaansa mukaan ja Erkin äiti 

”Berserkki Erkin saagassa” pitää aikuisikään päässyttä lastaan silmällä. Perheestä ja 

perheen yhteisestä kodista huolehtiminen on teoksen maailmassa lähinnä naisten 

vastuulla miesten hankkiessa omaisuutta retkillään.  

 

Huolehtivaisuus ei jää ainoastaan kodin pystyssä pitämiseen ja perheenjäsenten ja 

vieraiden perään katsomiseen. ”Gunnarin saagan” Helga huolehtii lähiseudun linnuista ja 

”Åsa Nokkelan saagan” Åsa vieraasta leskirouvasta. Jokaisen teoksen keskeisen 

naishahmon rooliin on kirjoitettu huolenpito johonkin suuntaan, mikä on perinteisessä 

sukupuoliroolissa pysyttelevälle naishahmolle hyvin tavanomaista. Toisia laiminlyövä 

naishahmo ei istu perinteiseen naiskuvaan, jollaista Viikingit tulevat! pitkälti välittää 

lukijoilleen. 
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5.2 Nokkelat ja lempeät naiset 

 

Teoksen naisista monille yhteistä on heidän luonteenpiirteensä myös huolehtivaisuuden 

ulkopuolella. Naishahmot kuvataan neuvokkaina ja kekseliäinä, jotka ratkaisevat 

ongelmat ennemmin järjellä kuin väkivallalla, joka on teoksen miesten suosima tapa. 

Siinä missä Berserkki Erkki ryhtyy tappelemaan suuttuessaan ja lesken tilasta 

kinastelevat veljekset käyvät kaksintaisteluun ratkaistakseen riitansa, Viikingit tulevat! -

kuvakirjassa naisilla on omat tapansa ratkaista pulmia. Esimerkiksi Åsa Nokkela saa 

lesken rahahuolet ratkaistua huolehtien samalla myös veljesten välisen kiistan 

päätökseen. Aarnen pikkusisko puolestaan antaa veljelleen mitä hyödyllisimmäksi 

osoittautuvan lahjan, ja Freydis-emäntä tekee viisaan päätöksen kansansa kaitsemisesta 

takaisin heidän kotikonnuilleen. Toki poikkeuksiakin on, kuten esimerkiksi Freydis-

emännän keino karkottaa skreelingit tiehensä, mutta vallitseva kaava on se, että naiset 

eivät turvaudu miesten tavoin väkivaltaan. 

 

Kekseliäisyyden lisäksi naisille yhteistä on heidän ystävällisyytensä, luonteenlujuutensa 

ja lempeytensä. Naishahmot pyrkivät auttamaan heikommassa asemassa olevia, kuten 

Åsa Nokkela velkaantunutta leskeä tai Helga lintuja. Kaikki, mitä naishahmot 

saavuttavat, saavutetaan lempeyden ja ystävällisyyden kautta. Rakkaus lähimmäisiä 

kohtaan välittyy erityisesti perheenjäsenten välisistä ihmissuhteista. Erkin äiti katsoo 

poikansa perään vielä vanhoilla päivillään, ja Arnen pikkusisko toivoo vaatimattoman 

lahjansa tuovan veljelleen onnea tämän seikkailulla. Omasta vähästä annetaan 

mahdollisimman paljon toisten vuoksi. 

 

Lempeydestään huolimatta naishahmot eivät jää täysin miesten jalkoihin. Lempeinä 

mainitut Freydis-emäntä ja Erkin äiti kuvataan samaan aikaan myös tiukkoina 

naishahmoina. Freydis huolehtii omistaan ja vieraistaan siinä missä Erkin äiti pojastaan, 

mutta kumpikaan naisista ei katsele typerää käytöstä kauaa. Freydis näyttää sotaisille 

skreelingeille heidän paikkansa, ja Erkin äiti taluttaa tuimana poikansa pois kahakasta, 

johon tämä on joutunut. Kumpikin naisista asettaa rajat rakastavalla, mutta tiukalla 

kädellä. 

 

Luonteenlujuus näkyy myös siinä, miten kukaan naishahmoista ei joudu teoksessa 

joustamaan itselleen tärkeistä asioista. Esimerkiksi Helga ei luovu rakkaudestaan 
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lintuihin, vaan vaatii kosijaltaan samanlaista kunnioitusta luontoa kohtaan edes 

huomioidakseen tämän. Se, miten naishahmoilla on oma tahto ja mahdollisuus tehdä 

päätöksiä, on muuten enemmän tai vähemmän yksipuoliseksi jäävässä naiskuvassa 

tärkeää.  
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6 Hahmojen nimeäminen ja kuvaaminen 

 

 

6.1 Hahmot sanastollisesti tarkasteltuina 

 

Viikingit tulevat! -teoksessa kieli on hyvin monipuolista. Samasta asiasta saatetaan 

käyttää paljon erilaisia nimityksiä, synonyymeja tai kiertoilmauksia, jolloin tekstistä 

muodostuu elävää ja kiinnostavaa. Erilaisia ilmauksia ja sanavalintoja löytyy myös 

hahmoihin liittyen. Seuraavaksi tarkastelen teoksen naisrepresentaatiota sanastollisesta 

näkökulmasta. Kiinnitän myös huomiota siihen, kuinka paljon naishahmoja teoksessa on 

nimetty. 

 

Teoksessa käytetään useita eri sanoja viittamaan naishahmoihin. Noin viidenkymmenen 

sivun mittaisessa kuvakirjassa esiintyvät seuraavat sanat kuvaamaan naisia: eukko, tytär, 

neito, mamma, sisar, äiti, vaimo, emäntä, mummo, pikkusisko, tyttö ja leski (VT 2006, 4, 

14, 15, 18, 20, 21, 45). Sanasto ei sinällään ole kovin laajaa, ja sitä yhdistää useampi 

piirre. Tyttö-sanaa lukuun ottamatta jokainen naisiin viittaavista sanoista viittaa samalla 

myös naisen asemaan yhteiskunnassa ja/tai hänen asemaansa mieshahmoon nähden. 

Eukko, vaimo ja emäntä viittaavat naiseen miehen puolisona, leski puolestaan kertoo 

tarinan naisen menettäneen puolisonsa, joka on teoksen heteronormatiivisuuden 

perusteella oletettavasti ollut miespuolinen. Tyttärellä, mammalla, sisarella, äidillä 

mummolla ja pikkusiskolla teoksessa viitataan naishahmojen sukulaissuhteisiin 

miespuolisiin hahmoihin nähden. Neito puolestaan määrittää naishahmon aseman 

naimattomana. Ainoastaan tyttö hahmoa kuvaavana sanana ei pyri määrittämään hahmon 

sidonnaisuutta yhteenkään mieshahmoon, vaan sillä ainoastaan määritetään hahmon 

sukupuoli ja ikä. 

 

Miespuolisiin hahmoihin viittaavassa sanastossa on lähtökohtaisesti kyse miehistä, ja 

ainoastaan muutamat näistä viittaavat miehen suhteesta naishahmoon. Miehiin viitaten 

käytetään nimityksiä kuten mammanpoika, isosetä, isoisä, isä, poika ja veli (VT 2006 11, 

21), jotka voidaan nähdä sitovan miehiä heidän sukulaisiinsa. Näistä ainoastaan 

mammanpoika, poika ja veli käsittelevät mieshahmon sidonnaisuutta johonkin tarinoiden 

naishahmoista. Muuten suhteellisen neutraaleista nimityksistä esiin nousee ainoastaan 
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mammanpoika, jonka ikävä sävy tulee miehen pilkkaamisesta tämän äitiin viittaavalla 

tavalla.  

 

Mieshahmoihin viittaavat nimitykset eivät kuitenkaan jää edellä mainittuihin. Muu 

miehiin viittaava sanasto on paljon kirjavampaa ja korostaa miehen asemaa itsenäisenä, 

riippumattomana hahmona, joka on ennemmin vallassa kuin alisteisessa asemassa. 

Tällaisia teoksessa esiintyviä nimityksiä ovat esimerkiksi mies, soturi, kuningas, sankari, 

noitaukko, nuorukainen, kauppias, matkamies, ruhtinas, keisari, päällikkö ja 

pohjanmiehet (VT 2006, 4, 7, 9, 19, 21, 22, 24, 31, 36). Miehien asemaa yhteiskunnassa 

korostetaan enemmän kuin naisten, ja miehillä on useita erilaisia ammatteja, kun taas 

naisilla niin kutsuttuna ”ammattina” on ainoastaan kotivaimona toimiminen. 

 

Sanasto mieshahmojen kuvaamiseksi on muutenkin laajempaa ja monipuolisempaa kuin 

sanasto silloin, kun on kyse naishahmoista. Mieshahmoja kuvaavia adjektiiveja löytyy 

melkoinen lista, ja tässä on mainittuna joitakin niistä: väkevä, viisas, suuri, maineikas, 

leppoisa, rauhallinen, pelottava, uljas, aikaansaapa, riuska, rohkea, urhea ja rikas (VT 

2006, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22, 24, 27, 45). Listatut adjektiivit kuvaavat joko miesten fyysistä 

voimaa tai persoonallisuuden piirteitä, mutta suurin osa niistä sopii perinteisen miesroolin 

ihanteeseen, jonka mukaan mies on vahva, varakas ja rohkea. 

 

Naishahmoihin viittaavista adjektiiveista koottu ilista on huomattavasti lyhyempi, vaikka 

poimin kaikki saagoissa esiintyvät, suoraan yksittäiseen naishahmoon viittaavat 

adjektiivit. Tällaisia teoksessa esiintyviä adjektiiveja ovat: sorea, hempeä, neuvokas, 

köyhä, iloinen ja nokkela (VT 2006, 7, 9, 40, 45, 47). Viitisenkymmentä sivua satuja pitää 

siis sisällään ainoastaan kuusi naishahmoa kuvaavaa adjektiivia. Niistä yksi, sorea, viittaa 

suoranaisesti hahmon ulkonäköön ja hempeä voi olla sekä ulkoista olemusta, että 

luonnetta kuvaava. Köyhä alleviivaa naisen heikkoa taloudellista asemaa, ja iloinen 

puolestaan on hyvin neutraali, hetkellistä tunnetilaa kuvaava adjektiivi. Ainoastaan 

neuvokas ja nokkela ovat sanoina sellaisia, jotka kuvaavat varmaksi hahmon luonnetta ja 

jotka on esitetty positiivisessa mielessä. Teoksen naiskuvan luominen jää 

sanastollisellakin tasolla hyvin yksipuoliseksi verrattuna teoksen mieskuvaan.  
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6.2 Hahmot lukumäärien kautta tarkasteltuina 

 

Teoksen kahdeksassa saagassa nais- ja mieshahmojen määrässä on suuri ero. Saagoissa 

esiintyviä, yksittäisiä naishahmoja on yhteensä 13, joista on nimetty neljä. Yksittäisiä 

mieshahmoja on yhteensä 39, joista nimettyjä on puolestaan 29. Lisäksi hahmoista 

voidaan nimetä yksi naispuolisista hahmoista koostuva joukkio, kahdeksan 

miespuolisista hahmoista muodostuvaa joukkiota ja neljä joukkiota, joihin kuuluvien 

sukupuolia ei määritellä tai niihin kuuluu miehiä ja naisia. (Kts. Liite: Viikingit tulevat -

teoksen saagojen nimetyt ja nimeämättömän hahmot.)  

 

Pelkästään määrällisesti tarkasteltuna nais- ja mieshahmojen välillä on melkoinen ero, 

mutta kun tarkastellaan nimenomaan teoksen nimettyjä hahmoja, ero on entistä hurjempi. 

Koko teoksessa ainoastaan neljä naishahmoista on varsinaisesti nimetty, mieshahmoissa 

samainen luku on 29. Nimettyjä mieshahmoja on jo itsessään huomattavasti enemmän, 

jopa kaksinkertainen määrä, kuin naishahmoja ylipäätään. Kokonaisuudessaan yksittäisiä 

mieshahmoja on kolminkertainen määrä naishahmoihin verrattuna, ja mikäli joukkiot ja 

kuvitus otettaisiin huomioon, suhdeluku kasvaisi entistä suuremmaksi, sillä 

viikinkiretkillä kuvatut mieshahmot seikkailevat suurissa miesjoukoissa. Naishahmojen 

edustus ei teoksessa ole järin suuri, mikä on osaltaan selittämättä naisrepresentaation 

yksipuolisuutta. 

 

 

.  
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7 Päätäntö 

 

Tässä kandidaatintutkielmassani tarkastelen lähiluennan avulla Mauri ja Tarja Kunnaan 

Viikingit tulevat! -kuvakirjassa esiintyvää naiskuvaa. Tutkimuksen tarkoituksena on 

nähdä erityisesti lapsille suunnatun teoksen tapa kuvata sukupuolta; millaisena nainen 

kuvataan, ja millaisia normeja teos on tukemassa tai rikkomassa.  

 

Kunnaiden Viikingit tulevat! -esittää pitkälti stereotyyppisen ja yksipuolisen kuvan 

naisista, mutta onnistuu välillä haastamaan perinteisiä kaavoja. Kokonaisuudessaan teos 

kallistuu kuitenkin enemmän kliseiden ja perinteiden varaan. Naiset eivät kaipaa 

pelastusta, mutta miehet silti luulevat niin. Naiset ovat vahvoja ja viisaita, mutta hoitavat 

totuttuun tyyliin kodin ja tarjoilevat syötäviä. Naisen onnellisuus ei teoksessa aina perustu 

mieheen, mutta loppujen lopuksi siihen tavalla tai toisella liittyy mies. Saduille 

tyypillisesti Viikingit tulevat! pitää perinteisten sukupuoliroolien lipun korkealla. 

Avuttomien tyttöjen ja pelastavien poikasankareiden kaavan läpi (Ylitapio-Mäntylä 

2012b) ei siis päästä. 

 

Teos ehkä kokeilee kepillä jäätä perinteisten sukupuoliroolien suhteen, mutta jää totuttuja 

sukupuolimalleja tukevaksi. Ihastuksen ja rakkauden kohteet ovat vastakkaista 

sukupuolta, naiset kuvataan huolehtivaisina kodinhengettärinä ja miehet esitetään 

maskuliinisissa rooleissa. Naishahmot kuvataan hyvin samankaltaisina, luonteeltaan 

huolehtivaisina ja kekseliäinä, joten monipuolisuutta naissukupuolen esitykseen ei saada, 

vaan naissukupuolen malli jää hyvin yksiulotteiseksi. Kovin laajaa naiskuvaa ei toki 

teoksen naisedustuksella ole edes mahdollista saada. Naishahmot jäävät huomattavasti 

mieshahmojen jalkoihin sanastollisesti ja määrällisesti. Esimerkiksi nimettyjä 

naishahmoja ei ole edes seitsemännestä nimettyjen mieshahmojen määrästä. 

 

Lastenkirjallisuuden olisi tärkeää olla tuottamassa monipuolisempaa naiskuvaa, sillä 

Rojolan (2004, 29) mukaan kirjallisuus on osana tuottamassa sukupuolta ja sitä, miten me 

sukupuolen näemme. Saduissa miehen ei tarvitsisi aina pelastaa naista, eikä naishahmojen 

ole mikään pakko jäädä mieshahmojen varjoon. Vanhemmat voivat yhdessä lasten kanssa 

tarkastella satuja myös kriittisesti eli useista näkökulmista (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 85). 

Näin voidaan kyseenalaistaa satuihin kirjoitettuja ja kuvitettuja roolimalleja ja kysyä, 

olisiko hahmojen mahdollista olla erilaisia ja erilaisissa rooleissa. Kunnaiden teos tarjoaa 
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näin ollen oivan pohjan sukupuolen tarkastelulle, vaikkei itsessään annakaan kuin 

yhdenlaista näkökulmaa. 
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Liite: Viikingit tulevat -teoksen saagojen nimetyt ja nimeämättömän hahmot 

 

Listasta löytyvät saagojen teksteissä mainitut, ihmismäiset hahmot. Esimerkiksi 

”Mansikin saagassa” esiintyviä lehmiä ei mainita, vaikka niidenkin sukupuoliin on 

viitattu. Jokaisessa saagassa esiintyvä Sigvard Suupaltti on mainittu vain kerran. Joukkiot 

on määritelty mies- tai naishahmoihin kuvituksen tai heidän asemansa perusteella. Mikäli 

hahmon sukupuolta ei voida määrittää tai kyse on sekalaisesta joukosta, on heidät 

merkitty erilleen. 

 

”Koheltaja Karrin saaga” 

Naishahmot: Eukot. 

Mieshahmot: Koheltaja Karri, miehistö, munkit (mainittu erikseen myös yksittäinen 

munkki), Örvin Öykkäri, Tooke Turskanaama ja Sigvard Suupaltti. 

 

”Gunnarin saaga” 

Naishahmot: Helga. 

Mieshahmot: Pässivuonon Gunnar, Torkel Viisas, Wursti Makkaravarvas, Gunnarin 

toverit, Otkel Kärpäsentappaja ja Ruune Riimunpiirtäjä. 

 

”Berserkki Erkin saaga” 

Naishahmot: Erkin äiti, Olavi Ovelan ”sisar”. 

Mieshahmot: Erkki, Olavi Ovela, Olavin miehistö, rosvopäällikkö ja Leif Luikertaja.  

 

”Unni Unennäkijän saaga” 

Naishahmot: Unni Unennäkijän vaimo 

Mieshahmot: Unni Unennäkijä ja noitaukko.  

 

”Onnekkaan Arnen saaga” 

Naishahmot: Arnen äiti, Arnen mummo, Arnen pikkusisko ja ruhtinas Jaroslavin tytär 

Ingehilde. 

Mieshahmot: Arne, isäsetä Turri, keisari, isoisä, isä, veli, kauppias, matkamiehet, ruhtinas 

Jaroslav, Torgeir Tumpelo, Asbjörn Säikky, ukko-Tor, miekannielijä, henkivartijakaarti 

ja turkiskauppias. 
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”Torfinn Jollottajan saaga” 

Naishahmot: Harald Homekorvan äiti. 

Mieshahmot: Harald Homekorva, runonlaulajat, Torfinn Jollottaja, Knut Kuuro, 

Laululaakson Ragnar, hirdimiehet ja päällikkö Ulf. 

 

”Mansikin saaga” 

Naishahmot: Freydis-emäntä. 

Mieshahmot: Bjarni ja Leif. 

Joukkion sukupuoli sekalainen tai määrittelemätön: Pohjanväki ja skreelingit.  

 

”Åsa Nokkelan saaga” 

Naishahmot: Åsa Nokkela ja leski. 

Mieshahmot: Arnor Lainlukija, Grettir Karvanaama ja Ottir Luihu. 

Joukkion sukupuoli sekalainen tai määrittelemätön: Lesken lapset ja käräjäväki. 

 


