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Tässä opinnäytetyössä käsitellään sisällönanalyysin menetelmin perheitä kotimaisessa lasten- ja 
nuortenkirjallisuudessa postmodernina eli sodanjälkeisenä aikana. Toimeksiantajana toimii Oulun 
ammattikorkeakoulu. 
 
Työn tavoite on selvittää, ovatko perheet muuttuneet postmodernin ajan lasten- ja nuortenkirjalli-
suudessa. Aineistona on käytetty esimerkiksi kirjailijoiden ja kustantamoiden internet-sivuja, kirjal-
lisuudentutkimukseen liittyviä tietokirjoja sekä opinnäytetyössä käsiteltäviä kaunokirjoja. Kaikkiaan 
kaunokirjoja kertyi työhön kahdeksan. Teokset on luettu ennen kirjoitusprosessin alkua, jotta teo-
riaosuuden käsitteitä, kuten teemaa, voidaan hyödyntää. Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään 
perheitä, avataan kirjallisuusanalyysin termejä, selitetään sisällönanalyysi ja käsitellään postmo-
dernia aikaperiodia sekä kotimaisen lastenkirjallisuuden vaiheita. Toisessa osassa teoksia käsitel-
lään kirjailijoittain niin, että teokset ovat aikajärjestyksessä. Näissä luvuissa tuloksia peilataan teo-
riaosuuden aineistoon. 
 
Opinnäytetyöstä käy ilmi, että kaunokirjallisuus peilaa aina omaa aikaansa, ja yhteiskuntarakentei-
den muuttuessa muuttuvat myös perheet sekä kirjallisuus. Opinnäytetyöhön valituissa teoksissa 
on varsin monenlaisia perheitä, vaikka ne ovat ilmestyneet hyvin eri aikoina. Joissakin kirjoissa 
läsnä on ydinperhe, toisinaan taas perhe nähdään sukulaisuussuhteiden sijaan läheisinä ihmisinä. 
Mikään perhemuoto ei ole automaattisesti toista parempi, vaan sekä ero- että ydinperheissä on 
hyviä ja huonoja puolia, ja yhtä lailla kahdestaan elävät sisarukset voivat muodostaa omanlaisensa 
perheen. 
 
Opinnäytetyön lopussa pohditaan sitä, onko perheissä tapahtunut muutoksia kotimaisessa lasten- 
ja nuortenkirjallisuudessa sodanjälkeisenä aikana. Perheiden monimuotoisuus näkyy jo varhai-
sissa teoksissa, ja teoksissa on niin ydin- kuin uusperheitäkin. Mitään perhemuotoa ei myöskään 
suosita tai nähdä ihanteellisena. Teoksissa on tehty rohkeita valintoja siitä, millaisia perheitä käsi-
tellään, ja millaisia vaikeuksia, kuten yksinäisyyttä, perheenjäsenet voivat kokea. 
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This thesis deals with the family issues in Finnish children and juvenile literature in the postmodern 
era. This is explored by using the method of content analysis. This thesis was commissioned by 
Oulu University of Applied Sciences. 
 
The goal in this thesis was to clarify if families have changed in related to Finnish children and 
juvenile literature in the postmodern era in Finland. The websites of the authors’ and publishers’ 
websites, non-fiction books about families and literary studies were used as data for this thesis. 
The novels analyzed were used as study material. There were eight novels analyzed. In addition, 
they were read before the writing process started so that the terms of the theoretical background 
could be used in the actual analysis. Furthermore, the terms regarding literary studies, content 
analysis, postmodern era and the phases of the Finnish children and juvenile literature were ex-
plained. In the analysis section the novels were discussed author by author in chronological order. 
In those chapters the results are handled by analyzing them with the theoretic part’s information. 
 
Fiction reflects its own time and while the society changes, so do families and fiction. The novels 
analyzed in this thesis introduced a number of quite different families even though they were pub-
lished in very different decades. In some novels nuclear families have a big role, but at times fam-
ilies were seen instead of being related to one another as a group of close friends. One kind of 
family is not automatically better than some other but both nuclear families and blend families have 
their pros and cons. In the same manner, even siblings who live with each other can create a family 
of their own. 
 
The thesis also discussed about if the view of families has in fact changed in Finnish children and 
juvenile literature in the post-war period. The multifariousness of families can be seen even in older 
novels, and all have both nuclear families and blend families. However, one of those is seen as 
ideal or being preferred. In the novels the authors have made brave choices about the kinds of 
families they describe with the difficulties such as loneliness of some family members. 
 
 
 
 
 
 

Keywords: children and juvenile literature, postmodern, subject matter, literary studies, families 
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1 JOHDANTO 

Tässä opinnäytetyössä tarkastelen, miten perheet ovat muuttuneet kotimaisessa lasten- ja nuor-

tenkirjallisuudessa postmodernina aikana. Valitsin kirjailijoiksi Tove Janssonin, Marjatta Kurennie-

men, Sinikka ja Tiina Nopolan sekä Tuija Lehtisen. Päädyin näihin kirjoihin henkilökohtaisen kiin-

nostuksen vuoksi: jotkin heidän teoksistaan ovat minulle entuudestaan tuttuja ja haluan lukea ne 

uudestaan erilaisesta näkökulmasta, ja osa teoksista taas on ennestään vieraita, mutta halusin 

laajentaa tietämystäni heidän tuotannostaan. Janssonin Muumipeikko ja pyrstötähti -romaania 

sekä Kurenniemen Onneli ja Anneli -teoksia en ollut ennestään lukenut. Nopolan sisarusten kir-

joista olin entuudestaan lukenut muutaman, ja Lehtisen Laura- ja Sara-sarjat olivat suuria suosik-

kejani ollessani itse teini-ikäinen. 

 

Päädyin rajaamaan aineiston postmoderniin aikaan, sillä lähteideni mukaan tänä aikana on tapah-

tunut enemmän muutoksia ja murroksia sekä kirjallisuudessa että yhteiskunnan rakenteissa, ja aion 

tarkastella, miten teokset peilaavat omaa aikaansa. Onko esimerkiksi ydinperhe esillä eniten? 

Onko jokin perheen muoto mahdollisesti ihanteellinen? Millaisia eroja tai yhtäläisyyksiä eri vuosi-

kymmenten teoksissa on, tai miten samojen tekijöiden teokset eroavat keskenään toisistaan? Pää-

tin myös, etten ota aineistoksi esimerkiksi fantasia- tai scifikirjallisuutta, koska niissä suurin pää-

paino on muissa asioissa. Halusin keskittyä tavallista arkea kuvaaviin teoksiin, joissa perheetkin 

todennäköisemmin ovat esillä. Analysoin siis teoksia, joissa pyritään kuvaamaan nykyajan todelli-

suutta mahdollisimman realistisesti. 

 

Lisäksi rajasin aineiston romaaneihin ja jätin novellit ja sadut ulkopuolelle. Halusin lukea sarjoihin 

kuuluvia kirjoja, sillä tilanteet perheissä saattavat muuttua ajan mittaan; Muumilaaksoon voi saapua 

uusia tuttavuuksia, vauva saattaa aiheuttaa monenlaisia reaktioita vanhemmissa lapsissa, ja nuor-

ten itsenäistyessä perheen pelisääntöjä saatetaan muuttaa. 

 

Käsittelen opinnäytetyöni tietoperustan luvussa 2 perheitä, sillä se on niin olennainen osa työtäni, 

että sekin vaatii selvittämistä. Perhe on toki kaikille tuttu käsite, mutta sen määritelmiä ja muotoja 

on niin monenlaisia, että haluan sitä avata tarkemmin. Keskityn sekä perheen yleiseen määritel-

mään että ydin- ja uusperheisiin. 
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Luvussa 3 avataan kirjallisuusanalyysin termejä, sillä tuntemus kirjallisuudesta on hyödyksi sitä 

analysoitaessa ja tarkastellessa. Käsittelen teemaa, henkilöhahmoa, tulkintaa, juonta ja lukijaa. 

Näiden käsitteiden auettua lukemiseen saa uudenlaista näkökulmaa. 

 

Opinnäytetyöni on tutkimusmenetelmältään sisällönanalyysi. Sisällönanalyysi on yksi keino käsi-

tellä ja analysoida laadullisessa tutkimuksessa saatua aineistoa. Se on yksi laadullisen tutkimuksen 

perusanalyysimenetelmä. Se voi olla joko yksittäinen metodi tai laajemmin ymmärrettävä analyy-

sikokonaisuuksien teoreettinen kehys. Sisällönanalyysin avulla voidaan analysoida niin suullista 

kuin kirjoitettua kommunikaatiota. Sisällönanalyysissä tutkimusaineistosta erotetaan erilaisuudet ja 

samanlaisuudet. (Tampereen yliopisto. Liikenteen tutkimuskeskus Verne 2019, hakupäivä 

23.5.2019.) 

 

Sisällönanalyysi on sopiva menettelytapa minkä tahansa dokumentin analysoinnissa, oli kyseessä 

sitten esimerkiksi haastattelu, kirje, päiväkirja, artikkeli, dialogi, kirja tai mikä tahansa muu kirjalli-

sessa muodossa oleva materiaali. Sisällönanalyysilla pyritään luomaan hajanaisesta aineistosta 

yhtenäistä ja selkeää informaatiota, jotta tulkinta ja johtopäätösten teko on mahdollista. Laadullista 

aineistoa analysoitaessa päättelyä voi tehdä aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialähtöi-

sesti. (Sama, hakupäivä 23.5.2019.) 

 

Laadullisten aineistojen analyysiä ei yleensä nähdä tutkimusprosessin viimeisenä vaiheena. Pi-

kemminkin tutkimus on luonteeltaan syklistä, ja aineiston analyysi alkaa aineiston keruun yhtey-

dessä. Aineiston analyysi aloitetaan yleensä lukemalla koko aineisto, jotta siitä saadaan yleiskuva. 

Analyysiprosessi on systemaattista ja kattaa koko aineiston, mutta ei noudata tiukasti etukäteen 

määriteltyjä luokitusluokkia. Analyysin edetessä voi syntyä uusia analyysiluokkia. (Metodix 2014, 

hakupäivä 23.5.2019.) 

 

Luvussa 4 avaan kotimaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta postmodernina eli sodanjälkeisenä ai-

kana. En käsittele niinkään postmodernismia vaan sodanjälkeistä aikaa nimenomaan aikape-

riodina. Avaan lastenkirjallisuuden kehitystä Suomessa 1900-luvun puolivälistä aina 2000-luvulle 

asti. Lisäksi käsittelen luvussa niin kirjallisuudenlajeja eli genrejä kuin myös romaaneja. 

 

Luvuissa 6–8 käsittelen valitsemiani kirjailijoita eli Tove Janssonia, Marjatta Kurenniemeä, Sinikka 

ja Tiina Nopolaa sekä Tuija Lehtistä. Kerron jokaisesta kirjailijasta lyhyesti, minkä jälkeen käsittelen 

valitsemiani romaaneja. Lukujen lopuissa on kirjoista tekemiäni johtopäätöksiä. 
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2 PERHEEN MÄÄRITELMÄ 

Tilastokeskuksen määritelmän mukaan perheen muodostavat naimisissa tai avioliitossa olevat tai 

parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen, 

sekä sellaiset avo- ja aviopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia. 

Samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa maaliskuusta 2002 läh-

tien, ja maaliskuusta 2017 alkaen samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat voineet solmia myös avio-

liiton. Tällöin luovuttiin parisuhteen rekisteröinnistä. (Tilastokeskus 2019, hakupäivä 2.5.2019.) 

 

Asuntokunnissa asuvat perheen ulkopuoliset henkilöt eivät kuulu perheväestöön, elleivät he muo-

dosta omaa perhettä. Tämä koskee myös perheen sukulaisia kuten sisaruksia ja serkkuja. Yhdessä 

asuvat sisarukset ja serkut eivät siis ole perhe. Yksin tai samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa 

asuvat ihmiset eivät kuulu perheeseen, paitsi jos samaa sukupuolta olevat henkilöt ovat aviopari 

tai rekisteröity pari. (Sama, hakupäivä 2.5.2019.) 

 

Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos asuntokunnassa on useampia 

sukupolvia, perhe muodostetaan nuorimmasta polvesta lähtien. Lapsiperheiksi luokitellaan per-

heet, joissa kotona asuu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. (Sama, hakupäivä 2.5.2019.) 

 

Suomen Mielenterveysseuran internet-sivuilla muistutetaan, että toiminnallisesti perhettä voidaan 

kuvata myös sosiaalisena verkostona, jonka suhteet ovat emotionaalisesti ladattuja. Suomessa on 

myös yhden vanhemman perheitä, ja niitä on Suomessa kaikkiaan viidennes kaikista perheistä. 

Usein näissä perheissä huoltaja on äiti. Täysi yksinhuoltajuus on vähenemässä. Tämä johtuu siitä, 

että parisuhteen purkautuessa huoltajuus jää yhteisesti molemmille vanhemmille. Mikään perhe-

muoto ei ole automaattisesti toista parempi tai sinällään riskitekijä jäsentensä hyvinvoinnille. Tär-

keintä on perheen toimivuus ja tunneilmapiiri. Perhekulttuuri on myös muuttunut monella tavalla. 

Perheet ovat esimerkiksi entistä pienempiä, ja työnjako perheen sisällä on tasapuolistunut. Lisäksi 

perhe perustetaan nykyisin vanhempana kuin vaikkapa 30 vuotta sitten.  (Suomen Mielenterveys-

seura 2019, hakupäivä 2.5.2019.) 

 

Yksi erittäin tärkeä suhde perheessä on sisaruussuhde, sillä se on yleensä elämän pisimpään kes-

tävä ihmissuhde. Sisarussuhteessa myös opitaan omaa asemaa suhteessa toisiin ihmisiin, ja kä-
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sitys omasta itsestä muotoutuu paljolti juuri sisarussuhteiden kautta. Vanhemmat sisarukset saat-

tavat myös osallistua kuopuksen kasvattamiseen. Ainoa lapsi jää vaille sisarusten tarjoamaa yh-

dessä kasvamista mutta ei kuitenkaan joudu kilpailemaan vanhempien huomiosta kenenkään 

kanssa. (Suomen Mielenterveysseura 2019, hakupäivä 2.5.2019.) 

2.1 Ydinperhe 

Perinteisesti ydinperheen käsitteeseen luetaan perhe, jossa on isä, äiti ja lapsi. Suomen kielessä 

sana ydinperhe on melko tuore: ennen 1700-lukua vastaavaa käsitettä kielessämme ei ollut. Suo-

messa ruotsinkielinen sana familj viittasi enemmänkin kotitalouteen, joka piti sisällään emännän, 

isännän ja heidän lastensa lisäksi myös muita sukulaisia sekä esimerkiksi palvelusväen. Ennen 

1800-lukua ydinperhettä ei ollut ainakaan sellaisena kuin se nykyään ymmärretään. Murtuma tässä 

ajattelutavassa tapahtui 1800-luvun aikana. Perheen jäsenten väliset suhteet niin vanhempien kes-

ken, lasten kasvatussuhteena kuin perheen ja sitä ympäröivän yhteisön ja valtion välisinä suhteina 

alkoivat näyttäytyä uudenlaisessa valossa. 1800-luvun kuluessa Suomessakin käytiin kiivasta kes-

kustelua esimerkiksi siitä, mikä on perhe ja sen hyvä ja oikea olemus. Puhetta oli myös siitä, miten 

ihmiset saataisiin järjestymään tämän ihanteen mukaisesti. Ihanteet pantiin toimeksi monenlaisina 

kurinpidon käytäntöinä. (Yesilova 2009, 20–21.) 

 

Valistusajan porvariston ja älymystön idea ja ihanne vanhempien ja lasten intiimeiksi suhteiksi ra-

jautuneesta perheestä konkretisoitui 1800- ja 1900-lukujen kuluessa. Ennen tätäkin on varmasti 

ollut olemassa äidin, isän ja lasten muodostamia perhekuntia. Juuri ydinperheymmärryksen synty 

on tuonut perheen jäsenten väliset suhteet kuitenkin näkyviksi ja ymmärrettäviksi nimenomaan so-

siaalisina, biologisina ja psykologisina suhteina. (Sama, 24.) 

 

Perheen käsite yleisesti viittaa samanaikaisesti sekä kotitalouteen että sukulais- ja ydinperheajat-

teluun omassa tai menneessä ajassa sekä sukupolvien välisiin suhteisiin. Ydinperhe puolestaan 

viittaa täsmällisesti juuri tietynlaisiin emotionaalisesti värittyneeseen sukupolvien ja sukupuolten 

väliseen suhteeseen. Se viittaa myös perhesuhteisiin, vanhemmuuteen, puolisouteen sekä lapsen 

kehittymiseen ja kasvattamiseen. (Sama, 26.) 
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1800-luvulla perheen normalisointi liittyi ydinperhekäsitteen syntyyn. Tuolloin perhe-elämän uskot-

tiin olevan esimerkiksi syrjäseuduilla täysin tuntematonta. Rahvaan väen parissa perhesuhteet ku-

vattiin usein kaoottisiksi, välinpitämättömiksi ja löyhiksi. Ydinperhettä luotiin kokoamalla ydinper-

heen käsitteen alle aviosuhde, vanhemmuus ja kotitalous. Ulkopuoliset henkilöt eristettiin, ja sisä-

puolelle muodostettiin intiimi ja rajattu perheydin. Lähtökohdaksi nähtiin miehen ja vaimon välinen 

rakkaus sekä vanhempien lastaan kohtaan osoittama huolenpito. (Yesilova 2009, 34–35.) 

 

Vuonna 1935 ilmestyneessä Kustannusosakeyhtiö Otavan Isossa Tietosanakirjassa perhe kuvat-

tiin seuraavasti: ” -- inhimillinen pienoisyhteiskunta, jonka isä, äiti ja lapset muodostavat”. Siinä 

myös todettiin, että vain elinkautinen avioliitto voi suoda lapselle eheän ja täyden vanhempien rak-

kauden. Tämän nähtiin takaavan kasvavalle jälkipolvelle korkeampaan elämään tarvittavat kehitty-

misehdot, ja näin ollen tällaiseen avioliittomuotoon rakentuva perhe nähtiin sivistyskansalle ai-

noana eetillisesti oikeutettuna vaihtoehtona. Tuolloin siis ydinperhe, siinä muodossa kuin se nyky-

äänkin perinteisesti ajatellaan, nähtiin perinteisenä ja parhaana vaihtoehtona niin perheenjäsenille 

kuin myös yhteiskunnalle. (Sama, 49.) 

2.2 Uusperhe 

Uusperheellä tarkoitetaan perhettä, jossa elää kaksi aikuista parisuhteessa, ja jossa lisäksi ainakin 

toisella tai molemmilla aikuisilla on aiemmasta parisuhteesta ainakin yksi lapsi, joka on mukana jo 

yhteen muutettaessa tai liittoa solmittaessa. Lapset ja aikuiset muodostavat yhdessä uusperheen. 

Yhteisten lasten myötä uusperheen sisälle muodostuu myös ”ydinperhe”. Nämä perheet on yleensä 

perustettu nuorempina kuin ilman yhteistä lasta elävät uusperheet. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos 2019, hakupäivä 2.5.2019.) 

 

Uusperheiden suhteellinen osuus lapsiperheistä on pysynyt ennallaan eli noin yhdeksässä prosen-

tissa vuodesta 2004 lähtien. Noin puolet uusperheiden vanhemmista oli avioliitossa ja puolet avo-

liitossa. Uusperheiden lapsiluku on keskimäärin hiukan isompi kuin lapsiperheissä yleensä. Keski-

määräinen lapsiluku niissä oli 2,1 vuonna 2017. Uusperheessä on vähintään yksi alle 18-vuotias 

vain toisen vanhemman lapsi. (Tilastokeskus 2019, hakupäivä 2.5.2019.) 
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2.3 Perhe postmodernina aikakautena 

1960-luvulla alkoi keskustelu lainsäädännöllä vahvistetusta perhekasvatuksesta, ja se jatkui aina 

1970-luvulla sosiaalihuoltolain vahvistamiseen vuonna 1984. Se tyrehtyi ja ohjautui uusille urille 

1990-luvulle tultaessa. Kysymys valtiovetoisen perhekasvatuskoneiston välttämättömyydestä 

muuttuneessa yhteiskunnassa nousi esiin tuona ajanjaksona. Kunnille alettiin maksaa sotien jäl-

keen valtionapua, ja toiminta laajeni entisestään vuonna 1972 kasvatusneuvolalain myötä. Vuonna 

1984 sosiaalihallinnon lainsäädäntö uudistui, ja tällöin kasvatusneuvolat liitettiin hallinnollisesti 

muuhun sosiaalitoimeen. Useat niistä muuttuivat perhekasvatusyksiköiksi. (Yesilova 2009, 39–41.) 

 

1970- ja 1980-lukujen kuluessa perheterapia vakiinnutti asemansa. 1960-luvulla oli alkanut perhei-

siin kohdistunut arvostelu, jossa kritisoitiin perhejärjestelmän sisäisiä suhteita ja perheen merki-

tystä yhteiskunnan tukipilarina. Perheiden kanssa työskennelleet puolustivat perhettä yhteiskunta-

elämän ytimenä. Perhekasvatus haluttiin vakiinnuttaa lainsäädännöllä, mikä tapahtui vuonna 1984. 

Perhekasvatus perustui ennaltaehkäisyn ajatukseen, jonka pohjaksi pyrittiin luomaan kasvattava 

verkosto. Sen haluttiin tavoittavan perheet ja kansalaiset jossakin elämänvaiheessa. Perhekasva-

tus jaettiin kolmeen osa-alueeseen. Ne olivat yleinen ja eri yhteyksissä ja tilanteissa toteutettava 

perhekasvatus, erityisissä riskitilanteissa annettava perhevalmennus sekä perheterapia, joka to-

teutettiin perheneuvoloissa korjaavan tason työnä. (Sama, 46.) 

 

1960-luvulla perhekasvatus tarkoitti sopeutumista yhteiskuntaan ja perhe-elämään. Kotien lisäksi 

kasvatusta täydensi koulu, ja välillisesti mukana olivat myös valtio, kunnat, seurakunnat sekä 

kirkko. Yesilova viittaa Marjatta Mariniin, joka määritteli perhekasvatukseksi toimenpiteet, joiden 

avulla kehitetään ”perheenjäsenistä sekä kotielämään että yhteiskuntaan sopeutuvia yksilöitä ja 

joilla nuorisoa valmennetaan tulevaan tehtäväänsä aviopuolisoina ja lasten kasvattajina”. Myöhem-

minkin perhekasvatus liitettiin yhteiskunnan toimintaan. Kuitenkin käsitykset siitä, kuka vastaisi per-

hekasvatuksesta ja mitkä olisivat sen ydinalueita, muuttuivat radikaalisti. Perhekasvatus käsitettiin 

osaksi uutta sosiaalipolitiikkaa, jonka painopiste oli sosiaalipalveluissa. (Sama, 83–84.) 

 

Perheitä uhkasi rakennemuutos 1960-luvulla. Yhteisöllisyyden häviäminen, sukuyhteyksien kat-

keaminen, avioerojen lisääntyminen ja muuttunut perhekoko olivat tekijöitä, joiden nähtiin kielivän 

esimerkiksi hajanaisuudesta ja irrallisuudesta. Perhe uhkasi hiipua pois ilman yhteiskunnan väliin-

tuloa, ja huolen pohjalta nousi vaatimus luoda systemaattinen perhekasvatusjärjestelmä. (Sama, 

92.) 
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1970-luvulla avioerot lisääntyivät ja elämisen käytännöt muuttuivat, jolloin perhetyöntekijät heräsi-

vät jälleen tukemaan ihmisiä perhe-elämässä. Avioerojen syitä selitettiin esimerkiksi kulttuurisilla, 

yhteiskunnallisilla ja sosioekonomisilla muutoksilla. Näistä esimerkkejä olivat naisten työssäkäynti 

sekä tulo- ja koulutustaso. Tutkimuksissa todettiin, että naisilla oli aiempaa suurempia odotuksia 

avioliiton suhteen, koska aviopuolisoiden keskinäisissä suhteissa oli tapahtunut muutoksia. Miehet 

puolestaan olivat tyytymättömiä esimerkiksi vaimojen työssäkäyntiin. Nimenomaan naisten nähtiin 

muuttuneen niin, että ydinperheet olivat uhattuna. Avioerojen ehkäisemiseksi tehtiin työtä, mutta 

niitä ei vastustettu. Suhtautuminen avioeroihin vaihteli jyrkästi, mutta lasten etu nähtiin aina tär-

keimpänä. Työskentely keskitettiin siihen, ettei lapsi tunne esimerkiksi turvattomuutta, pelokkuutta 

tai ristiriitaisuutta. Perhekasvattajat olivat yksimielisiä siitä, että lapsen etu oli ehjä ydinperhe, mutta 

avioliiton jatkaminen ei ollut enää ensisijainen tavoite konfliktitilanteen iskiessä. Vaikka onnellinen 

aviosuhde nähtiin lapsen etuna, onneton aviosuhde ei kuitenkaan ollut tarkoituksenmukainen. 

(Yesilova 2009, 167–169.) 

 

1970–1990-luvuilla seksuaalisuus ei ole enää ollut perhekasvatuksen ydinasioita, vaan seksuaali-

kasvatus suunnattiin nuorisolle. 1970-luvun jälkeen nuorison seksuaalikasvatuksen sisältönä on 

ollut vastuullinen seksuaalivalistus sekä riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisy parisuhteen ulkopuo-

lella. Avioliitosta sen sijaan on purkautunut seksuaalinen merkitys. 1960-lukua on kuvattu seksu-

aalisen vapautumisen vuosikymmeneksi, ja jo silloin avioliiton, rakkauden ja seksin yhteys haas-

tettiin. Ne haluttiin erottaa tosistaan, ja puhuttiin vapaasta rakkaudesta. (Sama, 174.) 



  

14 

3 KIRJALLISUUSANALYYSIN TERMEJÄ 

Opinnäytetyöni aineisto on kirjallisuutta, ja tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta sisällönanalyy-

sin menetelmin. Olen siis keskittynyt keräämään aineistoa ja hankkimaan tietoa enimmäkseen lu-

kemalla erilaisia teoksia ja pohtimaan niiden paljastamia tietoja ja analysoimaan, mikä niistä olisi 

hyödyllinen opinnäytetyötäni ajatellen. En siis ole tehnyt esimerkiksi haastatteluita tai muita tutki-

muksia. 

3.1 Teema 

Yksinkertaisimmillaan teema on esimerkiksi sanataideteoksen perusajatus. Se on abstrakti idea, 

joka lisäksi hahmottaa teoksen rakennetta. Teema on myös molemminpuolisessa vuorovaikutuk-

sessa esimerkiksi motiivien kanssa. Teoksessa on yleensä yksi pääteema, mutta myös sivuteemat 

ovat mahdollisia. Kritiikin käsitteenä teema yleistyi 1900-luvulla. Aiemmin puhuttiin esimerkiksi te-

oksen moraalista, teesistä tai eetoksesta. Venäläiset formalistit ja amerikkalaiset uuskriitikot nosti-

vat teeman käsitteen merkittävään asemaan. Teema vaikutti moraalia arvovapaammalta käsit-

teeltä. Termin suosioon on saattanut vaikuttaa myös se, että muissakin taideteoksissa, kuten mu-

siikissa, puhutaan usein teemasta muunnelmineen. Teeman lähimmät synonyymit ovat motiivi ja 

idea. Motiivi on teeman kaltainen, mutta sitä tarkempi rakenneyksikkö, eikä se samassa mittakaa-

vassa määritä teoksen kokonaisuutta selittävää ideaa. (Hosiaisluoma 2003, 914–915.) 

 

Susanna Suomela määrittelee Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä -kirjassa teeman niin, että 

yksinkertaisimmillaan teema on se, mistä teksti syvimmillään kertoo ja mistä tekstissä todella on 

kyse. Teema käsittelee siis tekstiä paljaimmilleen riisuttuna, ja se on tekstin muuttumaton ydin. 

Suomela muistuttaa, että kielialueiden välinen sekavuus voi vaikeuttaa niin teeman kuin muidenkin 

käsitteiden määrittelyssä. Suomen kielessä puhutaan usein tekstin temaattisesta tutkimuksesta. 

Motiivin ja idean lisäksi yksi sukulaiskäsite teemalle on aihe. Motiivin tavoin aihe on teemaa konk-

reettisempi, ja sillä voidaan ilmaista esimerkiksi paikkaa tai henkilöä, kun taas teema on enemmän-

kin tulkittavissa. (Suomela 2008, 140–143.) 
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Lisäksi silloin tällöin puhutaan myös temaattisen kentän käsitteestä. Yhden teeman eri esiintymät 

saattavat poiketa toisistaan kovastikin, joten yksittäisen teeman sijaan onkin viisaampaa puhua 

laajemmin temaattisesta kentästä.  (Suomela 2008, 145.) 

 

Teemaa voi lähestyä niinkin, että otetaan tekstin ja sen rakenteellisten ominaisuuksien sijaan läh-

tökohdaksi lukija eli tekstin tulkitsija. Tällöin teemasta tulee osaltaan tulkinnan työkalu. Teeman 

tulkitsemisen voi siis nähdä myös lukijan tehtävänä, ja esimerkiksi lukijan omat kokemukset voivat 

vaikuttaa teeman tulkintaan. Teemalle on siis kaikkiaan turha yrittää määritellä liian tarkkoja raa-

meja, eikä sille kannata asettaa kiinteää paikkaa suhteessa tekstin rakenteisiin. Joskus teema saat-

taa ilmetä kerronnassa melko helposti, ja välillä sitä taas pitää etsiä kerronnan lomasta tarkemmin. 

(Sama, 149–151.) 

3.2 Henkilöhahmo 

Henkilöhahmot ovat sanataideteoksessa henkilöitä, joiden ulkomuotoa, toimintaa ja ajatuksia ku-

vataan. Henkilöhahmot voidaan myös jakaa pää- ja sivuhenkilöihin. Yksi tunnettu erottelu on eng-

lantilaisen kirjailija-kriitikko E. M. Forsterin tekemä jaottelu litteisiin ja täyteläisiin henkilöhahmoihin. 

Tämän jaottelun hän on esitellyt teoksessaan Aspects of the Novel vuonna 1927.  Litteä henkilö on 

yleensä kuvattu kaksiulotteisesti, ja kerronnasta puuttuu syvyys ja elävyys. Litteät henkilöt siis ra-

kentuvat yleensä yhden idean tai ominaisuuden varaan. Ne eivät myöskään kehity kuvauksen mit-

taan, joten he ovat jopa karikatyyrisiä. Täyteläiset henkilöt puolestaan kehittyvät kuvauksen myötä 

ja tapahtumien edetessä, ja heillä on enemmän ominaisuuksia. (Hosiaisluoma 2003, 303–304.) 

 

Käkelä-Puumala (2008, 246) viittaa Forsteriin, jonka mukaan litteät henkilöhahmot ovat kirjailijan 

kannalta käteviä, koska ne voidaan esitellä yhdellä kerralla, eikä niiden muutosta tai käytöstä tar-

vitse myöhemmin vahtia. Lukija myös muistaa litteät sivuhenkilöt helpommin, ja lukijan kaipuu py-

syvyyteen tyydyttyy litteiden hahmojen ansiosta. Täyteläisistä henkilöhahmoista Forsterilla taas ei 

ole oikeastaan muuta määritelmää, kuin että he ovat litteiden vastakohtia. Niiden tulee kyetä yllät-

tämään lukija mutta olemaan samalla uskottavia. (2008, 246.) 

 

Hosiaisluoma lainaa teoksessaan Kirjallisuuden sanakirja (2003, 304) Forsteria. Hosiaisluoman 

mukaan teoriassa ei oteta huomioon henkilökuvauksen vivahde-eroja, ja Joseph Ewen pyrkii artik-
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kelissaan The Theory of Character on Narrative Fiction (1971) tarkempaan analyysiin. Hän tarkas-

teleekin henkilöhahmoja kolmella, kompleksisuuden, kehittyvyyden ja sisäisen elämän kuvauksen, 

jatkumolla. Kompleksisuuden jatkumon toiseen päähän sijoittuvat henkilöhahmot, jotka rakentuvat 

lähinnä yhden vallitsevan piirteen varaan. Tällaisia henkilöitä ovat juurikin karikatyyrit ja tyypit. Täl-

laiset allegoriset henkilöt ja tyypit ovat yleensä staattisia. Henkilöt, jotka eivät kuvauksen mittaan 

kehity, ovat usein sivuhenkilöitä. Vastakkaisessa kohtiossa luonnollisesti ovat kompleksiset henki-

löt, jotka yleensä ovat teosten päähenkilöitä. Sisäisen elämän kuvauksen asteikossa puolestaan 

käsitellään esimerkiksi henkilöiden mielenliikkeitä tai keskitytään heidän ulkonaisen käyttäytymi-

sensä tarkasteluun. Viime aikoina teorioissa on huomioitu myös henkilöiden esittävyyttä vs tekstu-

aalisuutta. Realismille tyypillisistä esittävistä hahmoista on tapahtunut siirtymää postmoderneihin, 

korosteisesti tekstinä rakentuviin henkilöhahmoihin. (2003, 304.) 

 

Tiina Käkelä-Puumala kuvaa teoksessa Kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteitä (2008) henkilö-

hahmoja seuraavasti: ”henkilöhahmot ovat ihmisiä, joita kirjallisuudessa kuvataan”. Ilmaisu on käyt-

tökelpoinen miltei kaikessa lukemisessa mutta ei suinkaan ongelmaton. Ensimmäinen ongelma 

liittyy jo siihen, että kirjallisuudessa on paljon hahmoja, jotka eivät ole ihmisiä, tai jotka muistuttavat 

ihmistä vain osittain. Esimerkkejä näistä ovat esimerkiksi eläimet tai fantasiakirjallisuudet monen-

laiset hahmot. Toinen ongelma liittyy ihmisen kuvaamiseen sinänsä.  Vaikka henkilöhahmoista voi 

puhua kuin ympärillämme olevista ihmisistä, viime kädessä kirjallisuuden henkilöhahmot ovat vain 

sarja kirjoitusmerkkejä. Henkilöhahmo on ihmistä esittävä hahmo. (Käkelä-Puumala 2008, 240–

241.) 

 

Fiktiivisiä henkilöitä on alettu tutkia jo ennen ajanlaskumme alkua. Henkilöhahmo on yksi kertovan 

tekstin peruselementeistä, ja kirjallisuudentutkimus joutuu siis ottamaan siihen aina kantaa joko 

suoraan tai epäsuorasti. Viime vuosikymmeninä henkilöhahmojen tulkinnan käytännöt ovat kuiten-

kin muuttuneet. Ilmeisyyttä on siis alettu purkaa; enää ei kysytä, millaista ihmistä henkilöhahmo 

kuvaa ja esittää, vaan mieluummin keskitytään siihen, miten tämä esittäminen ylipäänsä on mah-

dollista. (Sama, 244.) 

 

Henkilöhahmo ja lukija liittyvät toisiinsa tiiviisti. Tutkimalla henkilöhahmon ”persoonaa” lukija voi 

luotsata ja peilata myös omaansa. Lukijan kykyä kokea tunteita fiktiivisiä hahmoja kohtaan on pi-

detty moraalisesti kasvattavana, ja henkilöhahmot tarjoavat mahdollisuuden harjoitella yksityisesti 

monenlaisten tunteiden kokemista. (Sama, 252.) 
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Kirjallisuudentutkimuksessa on muodostunut tavaksi käsitellä henkilöhahmoja sisäisesti hajanai-

sina ja fragmentoituneina. Tämä koskee erityisesti postmodernia kirjallisuutta. Modernismissa ja 

postmodernismissa kerronta on usein epäpersoonallista, joten johtopäätösten tekeminen jää luki-

jalle. Henkilöhahmojen epämääräisyys esimerkiksi pakottaa lukijan tekemään erilaisia valintoja 

hahmoista. Nämä valinnat kertovat lukijasta itsestään. (Käkelä-Puumala 2008, 260–261.) 

 

Käkelä-Puumala viittaa (2008, 256–258) Aleid Fokkeman teokseen Postrmodern Characters 

(1991), jonka mukaan henkilöhahmot koostuvat denotatiivisista ja konnotatiivisista koodeista. 

Denotatiivisia koodeja ovat henkilönnimi ja persoonapronomini, joilla henkilöön viitataan. Erisnimi 

on ehdottomasti tärkein henkilöön viittaava elementti. Fokkeman mallissa konnotatiiviset koodit 

puolestaan muodostuvat erilaisista kirjallisista ja kulttuurisista tulkintakonventioista. Fokkema jakaa 

koodit viiteen ryhmään: looginen koodi, biologinen koodi, psykologinen koodi, sosiaalinen koodi 

sekä metaforan ja metonymian koodi.  (2008, 256–258.)  

3.3 Tulkinta 

Tulkinnalla tarkoitetaan esimerkiksi sanataideteoksen keskeisen merkityssisällön selvittämistä. 

Sen pitäisi perustua rakenteellisten ja sisällöllisten ominaisuuksien mahdollisimman syvälliseen ja 

perusteelliseen analyysiin. Tulkinnan yleistä teoriaa nimitetään hermeneutiikaksi. Käsite ja tulkin-

nan teoria juontavat kreikkalaisesta filosofiasta mutta myös raamatullisesta eksegetiikasta. Tulkin-

nassa huomio kohdistetaan usein esimerkiksi teoksen lajiin, aukkoihin ja monitasoisuuteen. Tulkit-

sija pyrkii yleensä luomaan lukemastaan teoksesta mahdollisimman yhtenäisen kuvan. Tässä pro-

sessissa lukijan “työkaluina” voidaan pitää hänen omaksumiaan kirjallisia konventioita sekä kirjal-

lista kompetenssia, ja näiden hänelle asettamia rajoituksia. Tekstin systemaattinen kuvailu ja erit-

tely ovat tulkintaan valmistavia vaiheita. Nykyään kirjallisuudentutkimuksessa pyritään välttämään 

liiallista nojaamista kirjailijan mahdollisiin intentioihin. Sanataideteos halutaankin mieluummin 

nähdä eräänlaisena mahdollisuuksien säiliönä, ja jokaisella lukijalla on mahdollisuus avata tämä 

säiliö omalla tavallaan. (Hosiaisluoma 2003, 955–956.) 

 

2000-luvun alussa tulkinnalle ei ole olemassa yhtä yleistä tai tiettyä teoriaa. Hermeneutiikassa on 

vallalla monenlaisia teorioita, jotka voivat olla keskenään kovastikin ristiriidassa. Yksi keskeinen 

ero hermeneutiikassa muodostuu siitä, mitä tulkinnassa viime kädessä tavoitellaan. Tästä käyte-
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tään termiä hermeneutiikan kaksoismotivaatio. Hermeneutiikka kun käsitetään yhtäältä viestin mer-

kityksen ilmauksena ja toisaalta merkityksen illuusioiden vähentämisenä tai poistamisena. Tulkinta 

siis pyrkii merkityksen uudelleenrakentamiseen, mutta toisaalta se ajaa tulkintojen aktiivisen tuot-

tamisen asemaa. Yksi ero tulkinnan teorioissa liittyy siihen, miten tulkinnan tuottaman tiedon luonne 

ymmärretään. Siitä ollaan kuitenkin yhtä mieltä, että kirjallisuuden tulkinnan kannalta olennaisim-

mat tekijät ovat tekijä, teksti, lukija ja konteksti. Teorioiden väliset erot liittyvät siis enimmäkseen 

siihen, mitä näistä neljästä kohdasta painotetaan tai miten niitä yhdistellään. (Mikkonen 2008, 64–

68.) 

 

Historialliselle tulkinnalle tärkeä lähtökohta on kirjallisuuden kaksoiskontekstisuus. Tällä tarkoite-

taan sitä, että teoksen kirjoitushetki eroaa lukuhetkestä. Toisissa historiallisen tulkinnan muodoissa 

pidetään lähtökohtana sitä, että eri tulkintojen kautta teoksen merkitys muuttuu jatkuvasti. Juuri 

näitä muutoksia pidetään tulkinnan kannalta merkittävinä. Tulkintaa voi ohjata myös sellainen kä-

sitys, jossa tulkitsijan rooli korostuu. Tällöin tulkitsijan ennakkokäsitys ja tulkintatapa otetaan osaksi 

kriittistä tarkastelua. Kolmanneksi tulkintaa voidaan ajatella myös niin, että tulkinta itse pyrkii tietoi-

sesti itseymmärryksen lisäämiseen. Tätä kutsutaan emansipatoriseksi tiedon intressiksi. (Sama, 

69–70.) 

 

Tulkinta eroaa tekstin käytöstä, vaikka käytännön ja tulkinnan eroa voi monissa tapauksissa olla 

vaikea erottaa. Esimerkiksi älylliset syyt lukemiseen, kuten kieli- ja kirjoitustaidon harjoittaminen 

ovat kirjojen käyttämisen muotoja suoraan tulkinnan sijaan. Teoksen yksilöllisyyttä korostavan tul-

kinnan lähtökohtaa kutsutaan tulkinnan esteettiseksi tiedonintressiksi. Se on liitetty myös lukijan 

vapauteen luoda erilaisia tulkintoja. Taustalla tässä voi olla ajatus siitä, että tekstin monitulkintai-

suus pitää teosta elossa ja merkittävänä. Teoksen ristiriitaisuutta avaava tulkinta puolestaan voi 

painottaa lukijan tulkinnan mahdollisuuksia. Tällöin tulkinnan tehtäväksi jää kriittisen kysymyksen 

herättäminen tai merkityksen vapaan assosiaation avaaminen. (Sama, 71–72.) 

 

Tulkinnan määritelmää ja tehtävää on vaikea erottaa toisistaan. Tulkintaa voidaan ajatella myös 

kaksiosaisena tehtävänä. Yhtäältä siinä etsitään tekstin rakenteen luovaa tekstin sisäistä dynamiik-

kaa, ja toisaalta etsitään tekijöitä, joiden avulla teos lukemisen kautta heijastaa myös itsensä ulko-

puolelle. Yhtenä tulkinnan lähtökohtana on siis tekstinosien keskinäisten suhteiden ymmärtäminen. 

Toisena peruslähtökohtana tulkinnassa on se, että teksti merkityksineen suhteutetaan johonkin 

muuhun, joka antaa sille merkityksen. Näistä esimerkkejä ovat aiempi tieto ja odotukset tai muut 
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tekstit. Myös tekstienvälisten suhteiden tarkastelu eli intertekstuaalisuus on olennainen osa tulkin-

taa. Tämä koskee kaikkia kirjallisuuden lajeja. Pelkkä tekstienvälinen yhteyden toteaminenkin voi-

daan luokitella tulkinnaksi. Lukijan valmiudet vaikuttavat siihen, mitkä viittauskohdat ovat toisia 

merkityksellisempiä. Tulkinnassa on kyse sekä luetun ymmärtämisestä että lukemiseen liittyvien 

kielellisten ja kirjallisuutta koskevien valmiuksien aktivoimisesta. (Mikkonen 2008, 73–74.) 

 

Modernin hermeneutiikan mukaan teksti ei yksinään kykene määräämään merkitystään. Lukijan 

odotukset sekä kirjallinen tuntemus ohjaavat sitä tiettyyn suuntaan. Nämä tekijät vaikuttavat tulkin-

taan, vaikka tulkitsija ei pyrkisikään korostamaan omia lähtökohtiaan. Yksi hermeneutiikan perus-

kiistoista liittyy siihen, kuinka identtisenä teksti voi välittyä eri valmiuksia omaaville lukijoille. Lisää 

pohdittavaa tuottavat esimerkiksi eri aikojen ja eri kulttuurien lukijoiden valmiudet. (Sama, 78–79.) 

 

Tulkinnalla on oltava jokin kohde, jotta sitä olisi edes olemassa. Mikäli tekstiä ei koeta itsenäisenä 

kokonaisuutena, seurauksena voi olla tulkinnan ja sen kohteen hahmottomuuden ongelma. Tulkin-

nan kannalta välttämätön yksittäisen tekstin rajaaminen tulkinnan kohteeksi on sekä uusi ongelma 

että ratkaisu. Tulkitessa on välttämätöntä pohtia sitä, miten tulkinnan kohde tulisi ymmärtää. Kaik-

kiaan tulkinnan osatekijät määrittyvät liikkuvien, jatkuvasti uudelleenmääräytyvien osien vuorovai-

kutuksessa. Lukijan ennakkokäsitykset ja odotukset voivat myös ohjata tekstin tulkintaa. Teksti ei 

voi koskaan aktiivisesti aloittaa, keskeyttää tai päättää tulkintatilannetta. (Sama, 80–84.) 

3.4 Juoni 

Juoni tarkoittaa toiminnan ja tapahtumien kulun esitystä niin järjestettynä ja valittuna, että syysuh-

teet korostuvat. Aristoteleen runousopissa juoni on ehkä jopa hallitsevin kerronnan elementti, sillä 

sen kautta kerronnasta saadaan dynaaminen kokonaisuus. Juoni on hänen mukaansa jopa henki-

löitä tärkeämpi. Tämä ajatus sopii kuitenkin parhaiten klassiseen kreikkalaiseen tragediaan. Esi-

merkiksi romaaneissa tällainen ajatus ei kuitenkaan toimi, sillä teksti tarvitsee eräänlaista väljyyttä, 

eikä juoni saa olla liian yksinkertainenkaan. (Hosiaisluoma 2003, 377.) 

 

Ikonen (2008, 193–194) viittaa Aristoteleeseen, jonka mukaan teoksen toiminnan pitäisi olla yhte-

näistä ja jatkuvaa ja ollakseen kiinnostava sen tulisi myös sisältää muutos. Hänen mukaansa hy-

vässä juonessa muutos perustuu välttämättömyydelle ja todennäköisyydelle. Juonen täytyy siis 
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sitoa teoksen alku, keskikohta ja loppu merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Kirjallisuudentutkimuk-

sen historiassa on havaittu, että juonen käsite on monimerkityksinen ja epämääräinen. Ikonen 

(Sama, 193–194) viittaa myös A. S. Craneen, jonka mukaan juoni on ”luonteiden, toiminnan ja 

ajattelun synteesi, joka kykenee liikuttamaan tunteitamme voimakkaasti ja miellyttävästi”. (2008, 

193–194.) 

 

Tapahtumassa tai tapahtumasarjassa ei ole mitään itsessään kertovaa. Kertomus edellyttää mer-

kityksiä, jotka yhdistävät tapahtumat toisiinsa. Juonet rakentavat merkityssuhteita, ja juonen avulla 

ihmiset antavat ajalliselle olemassaololleen rakenteen ja muodon. Juoni siis sijoittaa ajalliseen kes-

toon inhimillisen merkityksen. (Sama, 194.) 

 

Juonen teleologisuudella tarkoitetaan sitä, että tapahtumien merkitys määräytyy toiminnan pää-

määrän ja lopputuloksen mukaan. Merkitys tulee kokonaiseksi vasta, kun kertomuksen loppu on 

saavutettu. Juonen dynamiikka siis toimii tavallaan takaperoisesti: lopputulos selittää kaiken sitä 

edeltävän, joten tiettyjä tapahtumia aletaan ajatella myöhempien syiksi vasta lopputuloksen tai ta-

pahtumasarjan perusteella. Yksinkertaisimmillaan juonityyppejä voi jaotella sen mukaan, tapah-

tuuko juonessa käänne parempaan vai huonompaan ja ovatko tapahtumat ulkoisia vai sisäisiä. 

(Sama 2008, 195.) 

3.5 Lukija 

Lukijalla on aktiivinen rooli merkityksen tuottajana, mutta tästä näkökulmasta on kiinnostuttu suh-

teellisen myöhään. Perinteisesti huomio on ollut kiinnittyneenä tekijään ja hänen pyrkimyksiinsä 

tekstin tuottajana. Pohdinnat lukijan ja kirjoittajan suhteesta lisääntyivät 1700–1800-luvuilla. Kirjai-

lijan valta-asemaa ei kuitenkaan tuolloin kyseenalaistettu. 1960- ja 1970-luvulta lähtien lukijasta on 

kunnolla noussut teoreettisen kiinnostuksen kohde. Tämä on suuresti esimerkiksi Hans Robert 

Jaussin ja Wolfgang Iserin ansiota. (Hosiaisluoma 2003, 535.) 

 

Lukijasta ja lukemisesta on olemassa monenlaisia kuvauksia ja teorioita. Hosiaisluoma viittaa Ju-

hani Niemeen, joka kuvaa kirjassaan Kirjallinen elämä (2000) lukemista prosessin luontaiseksi. 

Lähtökohtanaan lukemisen intentiot hän erottaa viisi tapaa lukea. Ne ovat rekonstruoiva luenta, 

nautintolukeminen, provokatorinen lukeminen, ideologinen luenta ja retorinen luenta. (Sama, 535.) 
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Lukemista koskeva teoretisointi on hakenut virikkeitä fenomenologiasta. Yksi kirjallisuudentutki-

muksenkin kannalta merkittävä fenomenologian vaikutus on siinä, että se tähdensi inhimillisen sub-

jektin tärkeyttä merkityksen muodostamisessa.  Kirjalliset teokset ovat siis objekteja, mutta vasta 

lukemisen kautta niistä tulee muutakin kuin merkkejä paperilla. Fenomenologisen tutkimuksen an-

siosta tutkijat alkoivat aiempaa enempää kiinnostua siitä, mitä lukiessa tapahtuu. Kaunokirjallinen 

teos rakentuu sanoista, lauseista ja virkkeistä. Lukija puolestaan muodostaa niistä tarkempia ko-

kemuksia niitä lukiessaan. Lukija siis luo koko lukemisprosessin ajan oletuksia siitä, mitä jokin ta-

pahtuma teoksessa tarkoittaa ja mitä tapahtuu seuraavaksi. Osa oletuksista täytyy hylätä lukemi-

sen edetessä, ja lukijan on täytettävä itse aukot, joita kirjassa ei selitetä. Osa aukoista on yhdente-

keviä, mutta esimerkiksi dekkareissa niillä voi olla suurikin merkitys. Aukot täydennetään esimer-

kiksi oman elämänkokemuksen myötä.  Useimmiten lukijalla on kyky erottaa, mitä aukkoa kannat-

taa pohtia, ja minkä voi huoletta sivuuttaa. (Koskela & Rojola 1997, 100–103.) 

 

Koskela ja Rojola viittaavat teoksessaan Lukijan ABC-kirja (1997, 100–103) Wolfgang Iseriin, jonka 

mukaan lukijan toiminta on kirjallisen teoksen merkityksen muodostumisen kannalta ensisijaisen 

tärkeää. Tekstissä olevia aukkoja täyttämällä lukija tekee tekstistä oman kokemuksensa ja ottaa 

sen omaan tietoisuuteensa. Lukijan oma maailmankuva saattaa tämän myötä muuttua hänen täyt-

täessään tekstin aukkokohtia tai ”neuvotellessaan” niiden kanssa. Iserin mukaan lukijakaan ei ole 

aivan kaikkivaltias, sillä jokainen teksti sisältää myös ennakko-oletuksen lukijasta ja siitä, miten 

aukot tulisi täyttää. Tätä lukijaoletusta Iser kutsuu sisäislukijaksi. (Sama, 103–105.) 

 

Teorioita, jotka keskittyvät fenomenologian pohjalta lukijan ja tekstin väliseen suhteeseen, nimite-

tään yleensä käsitteellä reader-response criticism. Niillä ei kuitenkaan ole keskenään oikeastaan 

muuta yhteistä kuin kiinnostus lukemisen ja tulkinnan ongelmiin. Kuten tiedetään, lukijoiden tulkin-

nat samasta teoksesta saattavat erota toisistaan paljonkin. Jonkinlaisia lukemisen säännöstöjä on 

ollut välttämätöntä kehittää, jotta kirjallisuustieteelle on saatu rakennettua identiteettiä omana tie-

teenalanaan.  Kirjallisuudentutkimus olettaa yleisiä lukemissääntöjä. Usein on siis erittäin vaikeaa 

vedota ”tekstiin sinänsä” objektiivisuuden lähteenä. (Sama, 105.) 

 

Koskelan ja Rojolan teoksessa Lukijan ABC-kirja (1997, 106) viitataan Jonathan Culleriin, joka on 

päätynyt näkemykseen, että yksittäisten lukemisien sijaan pitäisi pyrkiä määrittelemään lukemista 

ohjaavat yleiset lait. Tutkimuksen tehtävänä on siis selittää tulkintojen vaihtelevuus. Hänen mieles-

tään kirjallisuudenlajien rakenteiden selittämisen sijaan olisi järkevämpää yrittää löytää tulkinnan ja 

lukemisen rakenteet. Cullerin tavoitteena olikin luoda eräänlainen lukemisen kielioppi. Tulkinnoista 
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ei siis vaihtelevuudesta huolimatta koostu mitään kaoottista rykelmää. Lukijat myös saattavat tul-

kinnoissaan korostaa varsin erilaisia asioita, mutta olla silti samaa mieltä teoksen yhtenäisyydestä. 

Joku saattaa siis esimerkiksi oman taustansa vuoksi keskittyä temaattiseen yhtenäisyyteen, toinen 

taas korostaa kerronnallista yhtenäisyyttä. (1997, 106.) 
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4 KOTIMAINEN LASTEN- JA NUORTENKIRJALLISUUS POSTMODERNINA 

AIKAKAUTENA 

Lastenkirjallisuus on lapsille tarkoitettua, lasten lukemaa kirjallisuutta. Usein lastenkirjat ovat melko 

lyhyitä ja sanasto ja lauserakenne aikuistenkirjallisuutta yksinkertaisempaa. Niissä on usein fanta-

siaelementtejä, ja niissä käsitellään lapsille tuttua kokemusmaailmaa, ja kuvituksella on tärkeä 

rooli. (Hosiaisluoma 2003, 508.) 

 

Nuortenkirjallisuudesta puhuttaessa taas tarkoitetaan lapsille ja nuorille tuttua kirjallisuutta, jossa 

käsitellään usein seikkailullisten tapahtumien lisäksi omalle ikäluokalle tyypillisiä ongelmia. Suo-

messa varsinainen nuortenkirjallisuuden perustaja oli Zacharias Topelius. Ensimmäinen suomen-

kielinen satukirjailija oli Tyko Hagman, ja ensimmäisenä varsinaisena suomalaisena nuortenkirjana 

on pidetty Immi Hellénin teosta Aune. Todellinen nuortenkirjojen nousu alkoi toisen maailmansodan 

jälkeen. (Sama, 643–645.) 

4.1 Kirjallisuuden lajeista 

Yksinkertaisimmillaan laji on määritelty miksi tahansa ryhmäksi kirjallisia teoksia, jotka on valittu 

jonkin yhteisen piirteen perusteella. Lajilla ei kuitenkaan voi määritellä vain yhden piirteen perus-

teella. Sen sijaan mielekkäämpää on puhua lajille välttämättömistä sekä toissijaisista piirteistä. Kui-

tenkaan mikään piirre ei ole osoittautunut toista välttämättömämmäksi lajien historiassa, joten tä-

mäkään näkökulma ei ole ongelmaton. Brax (2008, 118–120) viittaa skotlantilaiseen kirjallisuuden-

tutkija Alastair Fowleriin, joka puhuukin mieluummin lajeista kiinteän luokan sijaan tyyppinä eli toi-

siaan muistuttavien teosten perheenä, joka on jatkuvan muutoksen alainen. (2008, 118–120.) 

 

Alastair Fowlerin mukaan kirjallisuuden on sanottu muuttuneen postmodernina aikana niin paljon, 

että genre on menettänyt tarkoituksensa. Ensimmäistä kertaa kirjallisuuden historiassa se on la-

kannut toimimasta. Nykyään genret myös sulautuvat yhteen, vanhat genret saattavat hävitä ja uu-

sia tulee tilalle. (Fowler 1982, 32.) 
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Brax (2008, 118–120) viittaa Fowleriin, jonka mukaan yksi lajiin liittyvä ongelma on siinä, että eri 

lajikäsitteitä sovelletaan samaan teokseen joskus harkitsemattomasti. Fowler esittelee asian sel-

kiyttämiseksi lajirepertoaarin käsitteen. Tällä tarkoitetaan kaikkien niiden seikkojen joukkoa, joilla 

tiettyyn lajiin kuuluvat teokset voivat muistuttaa toisiaan. Tätä repertoaaria voi nimittää myös laji-

piirteiden valikoimaksi. Yksittäinen teos valitsee luonteenomaisimmat piirteensä tästä valikoimasta. 

Tämän perusteella Fowler erottaa toisistaan lajin eli genren, historiallisen lajin, alalajin, tyylilajin ja 

rakennetyypin. Laji on yleiskäsite, joka sisältää kaikki muut mainitut luokat. Kirjallisuuden pääla-

jeina on perinteisesti pidetty lyriikkaa, epiikkaa ja draamaa. (2008, 118–120.) 

 

Populaarikirjallisuuden teorian ja tutkimuksen alueella lajin käsitteen soveltamisesta ei ole koskaan 

luovuttu. Brax (2008, 125) viittaa populaarikirjallisuuden tutkijan Jerry Palmeriin, jonka mukaan laji 

on tekstuaalisuuden ulottuvuus, jolla on monia käytäntöön liittyviä tehtäviä. Hän katsookin, että 

teoksen vastaanottoa ja tuottamista säätelevät esimerkiksi taideteoksen tunnistaminen tiettyyn la-

jiin kuuluvaksi, taiteenlajien normisto sekä lajin toiminta kaupallisuuden välineenä.  Lajeihin luokit-

telulla on muussakin populaarikulttuurissa, kuten elokuvataiteessa, suuri merkitys. Esimerkiksi 

päätökset näiden teosten kustantamisesta tehdään lajin suosioon perustuvan ennustettavuuden 

perusteella. (Sama, 125.) 

4.2 Romaanit 

Romaani on satua laajamuotoisempi fiktiivisen kirjallisuuden muoto. Koska romaani on laajempi 

kokonaisuus, siihen on helpompi sijoittaa paljon henkilöhahmoja, dialogia ja monimutkaisempi juoni 

kuin vaikkapa novelliin. Romaani on muita kirjallisuudenlajeja joustavampi ja moniaineksisempi. 

Romaanin käsite (roman) juontaa 1100-luvun Ranskasta. Termiä käytettiin kuvaamaan mitä ta-

hansa romaanisella kansankielellä kirjoitettua proosatekstiä. (Hosiaisuoma 2003, 791.) 

 

Kun kirjapainotaito keksittiin, se edisti romaanin leviämistä suuresti. 1700-luvulla romaani saavut-

tikin Euroopassa suosituimman kirjallisuudenlajin aseman. Samalla vuosisadalla varsinkin englan-

tilainen romaanitaide kehittyi voimakkaasti. Tuolloin suuressa suosiossa olivat esimerkiksi intiimit 

kirjeromaanit sekä yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevät romaanit. 1800-luvulle tultaessa yleis-

tyivät historiallinen romaani, kehitysromaani sekä psykologinen romaani. 1900-luvulla näiden rin-

nalle tulivat esimerkiksi tajunnanvirtaromaani ja kollaasiromaani. (Hosiaisluoma 2003, 793.) 
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4.3 Postmoderni eli sodanjälkeinen aika 

Postmodernista on tullut viime vuosina jonkinlainen yleiskäsite, jota sovelletaan monelle eri elä-

mänalueelle. Yksi syy siihen, että postmodernin määrittely voi tuntua hankalalta, on se, että se on 

melkeinpä tyhjentymässä merkityksistä. Termejä postmoderni ja postmodernismi käytetään pe-

rioditermeinä, ja niillä viitataan yleensä toisen maailmansodan jälkeiseen taloudelliseen, yhteiskun-

nalliseen ja taiteelliseen kehitykseen. (Koskela & Rojola 1997, 65–68.)  

 

Maailman katsotaan siirtyneen jälkimoderniin vaiheeseen toisen maailmansodan jälkeen. Postmo-

dernin käsite viittaa tiettyyn aikakauteen ihmiskunnan historiassa, jolloin tapahtuu siirtymä jälkite-

olliseen yhteiskuntaan. Postmodernismin (ja postmodernin) käsitehistoria on sekoitus taide-este-

tiikkaa ja yhteiskunta-analyysiä. Postmodernismi voidaan nähdä historiallista kehitystä korostavien 

mukaan enemmänkin historiallisena tilana kuin tyylinä. Charles Jencks on puhunut siitä, että post-

moderni taide on saanut vaikutteensa ”maailmankylästä”. Postmoderni taide sisällyttää itseensä 

postmoderniteetin kokemuksen. Postmoderniin aikaan kuuluu vahvasti avoimen kilpailun lisäksi 

myös globalisaatio. Informaatioteknologian lait hallitsevat postmodernia yhteiskuntaa. Postmoder-

nin ajan luonnetta on pyritty määrittämään suhteuttamalla sitä vuosisadan vaihteen ja 1900-luvun 

alun tilanteeseen. (Vartiainen 2013, 21–26.) 

4.4 Lastenkirjallisuus Suomessa 1950–1960-luvuilla 

Lasten- ja nuortenkirjallisuus ajautuivat ympäri maailman suureen muutokseen toisen maailman-

sodan jälkeen. Murros vaikutti koko 1900-luvun loppupuolen. Näkyvimmät merkit muutoksesta oli-

vat Tove Janssonin ja Astrid Lindgrenin suosio sekä brittifantasian uusi tuleminen. Fantasiakirjalli-

suuden toisen kultakauden teokset saapuivat Suomeen 1970-luvulla. (Huhtala & Juntunen 2004, 

76.) 

 

Suomessa 1950-luvulla tapahtui lastenkirjallisuuden institutionaalisessa asemassa voimakas mur-

ros, ja sen sisältö modernisoitui. Tyttökirjojen muuttuminen alkoi 1950-luvulla, ja poikakirjat muut-

tuivat vielä rajummin seuraavalla vuosikymmenellä. Lastenkirjallisuus muuttui sisällöltään ja muo-

doltaan 1950-luvulla. Niistä väheni opettavuus, nonsense sai tilaa, ja muutenkin lähestyttiin aikuis-

tenkirjallisuutta. ”Aikuiskirjailijoiden” tultua alalle ”pelkät” lastenkirjailijat joutuivat ryhdistäytymään 

ja kouluttamaan ja kehittämään itseään. Ulkomaisten teosten suomentaminen vilkastui, ja useat 
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kotimaisetkin kirjasarjat alkoivat ilmestyä. Lastenkirjaan muodostui kaksi kaanonia, joista toinen oli 

taiteellisesti arvostettujen lastenkirjojen kaanon ja toinen vierikaanon, johon kuuluivat rakastetuim-

mat lastenkirjat. (Huhtala & Juntunen 2004, 76–77.) 

 

Myös suomenkielinen nuorisokirjallisuus alkoi kehittyä 1950-luvulla. Muutos alkoi tyttökirjoista, joita 

oli kritisoitu aiemmin niin sanotuksi heitukkakirjallisuudeksi, joka ei kuvannut älykkäitä tai vakavia 

eikä työläisperheiden tyttöjä. Pikkuhiljaa kirjoihin alkoikin ilmestyä erilaisia tyttöjä, jotka saattoivat 

olla vakavia ja taiteellisia tai joiden perhettä saattoi kohdata avioero. Uuden nuortenromaanin merk-

kitapauksena pidetään Merja Otavan Priskaa (1959). Sodanjälkeisenä aikana kirjoitettiin sotalap-

sista ja muutenkin sodasta toipuvien nuorten elämästä ja arjesta. (Sama, 110.) 

4.5 Lastenkirjallisuuden yleinen kehitys Suomessa 1960-luvulta 2000-luvulle 

1960- ja 1970-lukujen taitteessa lasten- ja nuortenkirjallisuus osallistuivat koko kulttuurin yhteis-

kunnallistumiseen. Kirjoissa nostettiin esiin ongelmia. Satujen sijaan suosioon nousi opettavainen 

realismi. 1970-luvun puolivälissä sadut alkoivat kuitenkin nostaa taas päätään, ja fantasiakerto-

mukset ja saturomaanit kasvattivat suosiotaan. Myös brittifantasian toinen kultakausi rantautui 

Suomeen kunnolla. 1980-luku oli satukirjojen kuvituksen kulta-aikaa, joka kuitenkin loppui talous-

lamaan 1990-luvulla. Vuosikymmenen lopussa kuvitustaide pääsi kuitenkin uudestaan esiin. 1980- 

ja 1990-lukujen taitteessa nuortenkirjat – erityisesti poikakirjat – nousivat. 1990-luvulla kuvakirjojen 

suosio taantui taas, ja nuortenkirjat kehittyivät lastenkirjoja nopeammin.  Vuosikymmenen lopussa 

kuvakirjat taas alkoivat nousta uudelleen, ja osa nuorille kirjoittaneista kirjailijoista teki hyppäyksen 

lastenkirjallisuuden puolelle. Uudessa lastenkirjallisuudessa kuitenkin jatkettiin ilottelua ja irrotte-

lua, mutta toisaalta siinä kehitettiin myös uutta lajityyppiä; eräänlaista satufantasian ja scifin yhdis-

telmää. Kirjoissa lisääntyi huumori, ja varsinkin lastenkirjallisuudessa lisättiin maaseudun kuvaa-

mista. (Sama, 113–114.) 

 

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden institutionaalinen asema vahvistui 1960-luvulla, ja silloin myös huo-

mio sitä kohtaan lisääntyi ja tutkimus käynnistettiin Tutkimus ei olisi kuitenkaan kunnolla lähtenyt 

liikkeelle ilman 1980- ja 1990-lukuja. Vuonna 1978 perustettiin Suomen Nuorisokirjallisuuden Ins-

tituutti edistämään alan tutkimusta ja tunnettuutta. Lisäksi vuonna 1997 Suomen Kirjasäätiö päätti 

alkaa vuosittain jakaa Finlandia Junior -palkintoa. (Sama, 114.) 
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5 TOVE JANSSON 

Tove Jansson (1914–2001) on yksi Suomen kaikkien aikojen tunnetuimpia ja rakastetuimpia kirjai-

lijoita, sarjakuvapiirtäjiä ja taitelijoita. Vaikka hänen tuotantonsa on tavattoman laaja, parhaiten hä-

net tunnetaan juuri muumien äitinä. Hänen julkaisi useita muumiromaaneja sekä -sarjakuvia, ja 

myöhemmin muumit ovat tulleet tutuksi niin tv-sarjana kuin astioina ja muina kodintarpeina. Jans-

sonilla oli taito kirjoittaa sekä aikuisille että lapsille. (Moomin.com 2019, hakupäivä 8.5.2019.) 

 

Päädyin valitsemaan opinnäytetyöhöni teokset Muumipeikko ja pyrstötähti (Kometen kommer, 

1946) ja Taikurin hattu (Trollkarlens hatt, 1948). Nämä teokset valikoituivat opinnäytetyöhöni, sillä 

ne ovat peräkkäiset osat sarjassa. Muumipeikko ja pyrstötähti -teoksessa Jansson kuvaa toisen 

maailmansodan aikaa ja sen kauhuja, kun taas Taikurin hatussa on viitteitä Janssonin ja Vivica 

Bandlerin suhteesta (Westin 2007, 180), ja nämä kirjoittajan henkilökohtaiset kokemukset näkyvät 

tekstissä ja saivat minut kiinnostumaan juuri näistä kirjoista. 

5.1 Muumipeikko ja pyrstötähti 

Jansson kirjoitti Muumipeikkoa ja pyrstötähteä sodan ja pommitusten keskellä ja kuvasi siinä oloja, 

joissa ihmiset päivittäin elivät. Teos oli aikansa ainutlaatuinen lastenkirja, koska se kuvastaa juuri 

elämän tuhoutumista, eli suurta ja äärimmäistä pelkoa. Pyrstötähden voikin käsittää vuonna 1945 

pudotetun atomipommin kuvaksi. Teoksessa Muumipeikko ystävineen vierailee tanssilavalla muu-

tama päivä ennen pyrstötähden tuloa, ja tanssilavan houkutteleva kyltti todistaakin elämänilosta ja 

halusta unohtaa katastrofi edes hetkeksi. Pyrstötähti herättää alkukantaisen vaiston, elämänhalun, 

ja siinä on myös kertomuksen sanoma: pienen ihmisen haasteista suurten voimien edessä, elä-

mänvoimasta ja selviytymiskyvystä. (Westin 2007, 172–173.) 

 

Muumilaaksossa tapahtuu epätavallisia luonnonilmiöitä, kuten kaatosade, joka yön aikana värjää 

kaiken mustaksi ja harmaaksi. Muumitaloon kirjan alussa muuttava filosofi Piisamirotta tulkitsee 

sen merkitsevän aurinkokunnan tuhoa, ja Muumipeikko lähteekin pikku otus Nipsun kanssa tähti-

torniin selvittämään asiaa. Vähitellen matkaajien joukko kasvaa, ja tähtitornissa kumppanukset 

saavat tietää kaiken johtuvan maata hurjaa vauhtia lähestyvästä pelottavasta pyrstötähdestä. Mat-

kan aikana heidän seuraansa liittyvät Nuuskamuikkunen, sisarukset Niisku ja Niiskuneiti sekä kaksi 
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hemulia: ensimmäinen on kiinnostunut vain hyönteisistä, ja toinen taas on intohimoinen postimerk-

keilijä. Jälkimmäinen Hemuli lopulta matkaa Muumilaaksoon muun seurueen kanssa. 

 

Muumipeikko asuu vanhempiensa Muumimamman ja Muumipapan kanssa kauniissa laaksossa, 

ja heidän kanssaan asuu myös Muumipeikon ystävä, pikku otus Nipsu, jota kohdellaan kuin per-

heenjäsentä. Jo kirjan alussa käy selkeästi ilmi, että Muumitaloon ja -perheeseen on tervetullut 

asumaan kuka tahansa, vaikka Muumien ydinperheessä on hyvin selkeät – ajalleen melko tyypilli-

set – roolit. Muumipeikko ja Nipsu viettävät päivät leikkien ja kokien uusia ja ihmeellisiä asioita. 

Muumimamma hoitaa kotia ja puutarhaa, laittaa ruokaa ja huolehtii toisista. Jo alussa käy varsin 

selväksi, että äitiin voi Muumitalossa turvautua, ja hän osaa laittaa kaiken kuntoon. Perheen isä 

puolestaan on huolehtinut talon ja sillan rakentamisesta ja työskentelee muistelmiaan kirjoittamalla. 

Muumipappa on perheen pää ja miehekäs mies, joten hänen vastuulleen jäävät myös epämiellyt-

tävät työt: Piisamirotan pelotellessa lapsia synkillä puheillaan Muumimamma pyytää tätä käymään 

Piisamirotan kanssa vakavan keskustelun. Usein Muumimammasta ja Muumipapasta puhuttaessa 

käytetään ilmaisuja Muumipeikon äiti ja Muumipeikon isä, tai hahmoihin viitataan tekstissä nimityk-

sillä pelkästään äiti ja isä. Tämä korostaa sitä, kuinka tärkeässä asemassa juuri äidin ja isän roolit 

lastenkirjallisuudessa usein ovat, vaikka heilläkin on omat, kaikkien tuntemat, erisnimet, joilla hah-

mot on nimetty tekstissä: 

 

– Mutta se pelottaa lapsia, huomautti äiti. – Ja Piisamirotta pelottelee heitä vielä pahemmin. 
Etkö sinä saisi häntä puhumaan mukavista asioista tai olemaan kokonaan hiljaa? 

– Minä yritän, lupasi Muumipappa. – Mutta pahoin pelkään, että hän on asunut niin kauan 
yksin, että sanoo täsmälleen mitä huvittaa. (Jansson 1946, 25–26.) 

 

– Silloin meidän pitää ottaa voileipiä mukaan, sanoi Muumipeikko. – Ja mehua. 
Hän meni keittiön ikkunan alle, kurkisti sisään ja sanoi: 

– Kuule äiti. Me syömme ulkona tänään. 
– Jaaha, sanoi äiti. – Mikäpä siinä. 
Hän pakkasi voileivät koriin, joka oli tiskipöydän vieressä. Sitten hän otti tassullisen karamelleja 
purkista ja kaksi omenaa toisesta, ja neljä pientä tähteeksi jäänyttä makkaraa ja pullon valmiiksi 
sekoitettua mehua, jota oli aina varalla lieden vieressä hyllyllä. (Jansson 1946, 8–9.) 

 

Teoksessa kuvataan paljon myös ydinperheen vanhempien avioliittoa ja keskinäistä kumppa-

nuutta. Muumipappa ja Muumimamma haluavat helpottaa Muumipeikon ja Nipsun pelkoa heitä 

uhkaavasta katastrofista ja miettivät yhdessä keinoja tähän: 
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– Meidän pitää keksiä heille tekemistä, äiti sanoi huolestuneena Muumipeikon isälle. – He 
eivät halua leikkiä. He eivät pysty ajattelemaan mitään muuta kuin niitä maailmanloppujut-
tuja, joilla Piisamirotta on heitä huijannut. 

– Taitaa olla parasta lähettää heidät joksikin aikaa pois kotoa, sanoi isä. 
[…] 
Mietittyään asian valmiiksi hän [Muumimamma] meni kuistin portaille. 

– Isä ja minä olemme ajatelleet, että te voisitte lähteä pienelle retkelle, hän sanoi. 
– Mutta äiti, ei silloin lähdetä retkille kun maailmanloppu voi tulla milloin tahansa, vastasi 

Muumipeikko. 
[…] 

– Meille kotiväelle voisi olla hyödyllistä tietää, kuinka isoja ne tähdet ovat ja onko maailman-
kaikkeus tosiaan musta. 

– Tarkoitatko että sinulla olisi sitten rauhallisempi olo? kysyi Muumipeikko. 
– Niin juuri, vastasi hänen äitinsä. 

Muumipeikko nousi heti ja sanoi: 
– Me otamme siitä selvää. Sinun ei tarvitse olla levoton. (Jansson 1946, 27–28.) 

 

Vaikka tarinan keskiössä on ydinperhe, yksi toinenkin tärkeä perhesuhde tulee ilmi Muumipeikon, 

Nipsun ja Nuuskamuikkusen tavattua sisarukset Niiskun ja Niiskuneidin. Kuten opinnäytetyön lu-

vussa 2 mainittiin, sisaruussuhde on yksi elämän pisimmistä ihmissuhteista. Sisarusten kesken 

saattaa esiintyä kilpailua ja riitelyä, mutta samalla yksikään toinen side ei ole samanlainen kuin 

sisaruussuhde. Tällainen tilanne on myös Niiskulla ja Niiskuneidillä: he ovat kahdestaan matkalla 

tähtitorniin (heidän vanhemmistaan ei ole mitään mainintaa), ja he tuntevat toisensa tavat, piirteet, 

omituisuudet ja heikkoudet läpikotaisin. Vaikka he ovat hyvin erilaisia, he ovat toisaalta läheisiä ja 

pitävät toisistaan huolta, mutta silti sisaruksille tyypillisesti he myös kiusoittelevat ja ivaavat toisi-

aan. 

 
Muumipeikko lähti taas juoksemaan minkä lyhyiltä jaloiltaan pääsi. Jonkin matkan päässä 
Niisku tuli häntä vastaan sinisenä kauhusta ja huusi: 
– Kamala pensas syö minun siskoni! (Jansson 1946, 72.) 

 
– Voi, sanoi Niiskuneiti ja muuttui aivan keltaiseksi ilosta. – Minä olen etsinyt sitä joka pai-

kasta! Voi miten hauskaa! 
Hän pani heti renkaan nilkkaansa ja pyöri ja kääntyili nähdäkseen miten hieno hän oli. 

– Siskoni on jankuttanut tuosta renkaasta monta päivää, sanoi Niisku. – Joka kerta kun minä 
yritin puhua pyrstötähdestä, hän puhui vain nilkkarenkaastaan. (Jansson 1946, 74.) 

 
– Katsokaa minua! huusi Niiskuneiti. – Minä osaan! Minä osaan! En ajattele yhtään, tunnen 

vain! 
– Se kyllä tiedetään, sanoi hänen veljensä. (Jansson 1946, 99.) 

 

Matkalaisten saavuttua vaaralliselta seikkailultaan takaisin kotiin on kaikkien aika siirtyä turvaan 

Nipsun löytämään luolaan. Muumitalon asukkaat ottavat luonnollisesti myös uudet tuttavansa mu-
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kaan luolaan suojaan katastrofilta. Niisku on taitava ja halukas organisoimaan, joten muuton suun-

nittelu annetaan hänen vastuulleen, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Nipsu eksyy metsään juuri 

ennen pyrstötähden tuloa, ja Muumipeikko ryntää häntä etsimään, vaikka aika uhkaa loppua kes-

ken, koska perhettä ei hylätä katastrofin iskiessä. Kun Nipsu ja hänen löytämänsä kissanpentukin 

on saatu luolaan turvaan, alkaa tuhon odottaminen toden teolla. Kaikki ovat unohtaneet erimieli-

syytensä tavallisista asioista, ja pelko tuntuu yhdistävän sankareita. Kun pyrstötähdestä päästään, 

Muumipeikko turvautuu taas äitiinsä, joka löytää jälleen oikeat sanat: 

 

He pitelivät tiukasti kiinni toisistaan luolan peränurkassa ja kuulivat, miten meteorikivet ro-
pisivat katolla kylpyammetta vasten. Piisamirotta oli juuttunut pesuvatiinsa. Hemuli makasi 
vatsallaan postimerkkikansionsa päällä, ettei tuuli veisi sitä taas. 
[…] 
Monen ikuisuuden kuluttua maailma oli hiiskumattoman hiljainen. He kuuntelivat ja kuun-
telivat, mutta ulkona oli tosiaankin hiljaista. 

– Äiti, kuiskasi Muumipeikko. – Onko maailma nyt tuhoutunut? 
– Se on ohi nyt, vastasi hänen äitinsä. – Luultavasti tuho on tullut, mutta joka tapauksessa 

se on ohi. (Jansson 1946, 139.) 
 

Teoksessa käytetään kaikkitietävää kertojaa, joka ei kuitenkaan keskity vain yhteen henkilöhah-

moon, vaan lukija saa kurkistaa niin Nipsun kuin Muumipeikonkin ajatuksiin ja tunteisiin, vaikkakin 

viimeksi mainittu onkin teoksen päähenkilö. Teoksen aiheena on Muumipeikon ja hänen ystäviensä 

vaarallinen matka tähtitorniin selvittämään heitä uhkaavaa katastrofia. Teos on sarjan ensimmäisiä, 

joten osa henkilöhahmoista on melko litteitä: tällaisiksi voi luonnehtia pessimististä Piisamirottaa ja 

vain postimerkeistään kiinnostunutta Hemulia. Teossarja on melko alussa, ja kirja on lyhyt, joten 

monet muutkin henkilöhahmot ovat vielä aika yksinkertaisia, mutta he kasvavat ja kehittyvät pikku-

hiljaa monipuolisemmiksi ja saavat kukin omanlaisensa persoonan. 

5.2 Taikurin hattu 

Taikurin hatusta tuli Janssonin ensimmäinen kirjallinen menestys sekä Pohjoismaissa että kansain-

välisesti. Teoksessa syvennetään aiemmin tutuksi tulleita hahmoja, ja tuodaan mukaan uusia. Kir-

jan tunnelma on selkeästi edeltäjäänsä kepeämpi, ja rauhallisesta ja kiireettömästä elämästä, kau-

niista laaksosta ja lämpimästä kesästä nautitaan kaikin tavoin. Kirjassa selkeimpänä teemana on 

rakkaus, vaikka teoksessa pohditaan myös kauneutta ja omistamista. Suuri symboli on Tiuhdin ja 

Viuhdin salaperäisessä matkalaukussa oleva suuri Kuningasrubiini. Jalokiveä jahtaavat niin kylmä 

Mörkö kuin ahne Taikurikin. Rubiinia kuvaillaan loisteliaasti ja tarkasti kokoa ja vaihtuvia värejä 
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myöten. Jalokivi toimii vertauskuvana kaikelle villille ja kauniille, mutta ennen kaikkea se on rak-

kauden kuva, joka herättää kaipuuta, toiveita ja halua niin Tiuhdissa ja Viuhdissa kuin Taikurissa 

ja Mörössäkin. Kirjan lopussa Tiuhti ja Viuhti vihdoin paljastavat matkalaukkunsa sisällön muille, ja 

kun he tekevät niin, Rubiinin ja rakkauden valo on niin suuri, että kuukin kalpenee avaruudessa. 

Juuri tämä matkalaukussa kuljetettava kallisarvoinen salaisuus kuvastaa Tove Janssonin ja Vivica 

Bandlerin intohimoista rakkautta, jota kesti vain hetken ja joka heidän oli pakko kätkeä muilta. 

(Westin 2007, 188–189.) 

 

Taikurin hatussa näkyy selvästi, kuinka muumiperhe on laajentunut, vaikka ydinperhe on edelleen 

isoimmin läsnä: edellisestä kirjasta tutut hahmot ovat asettuneet asumaan samaan laaksoon hei-

dän kanssaan, ja kaikki ovat päivittäin toistensa kanssa tekemisissä. Hemuli jopa itse mainitsee 

muumiperheeseen liittymisen, mikä muistuttaa taas kerran siitä, että perhe voi olla paljon muutakin 

kuin biologiset sukulaiset: läheiset ihmiset, jotka ovat itselle tärkeitä, voivat toimia perheenä sellai-

selle, jolla ei omaa sukua tai joka ei tule sukulaistensa kanssa toimeen. Kirjan lopussa Muumitaloon 

saapuvat pienet ystävykset Tiuhti ja Viuhti, joiden puhetta ymmärtää ainoastaan Hemuli mutta jotka 

kuitenkin majoitetaan viipymättä Muumitaloon. Hekin asumisensa myötä liittyvät muumiperhee-

seen. Pikku otus Nipsu ja Nuuskamuikkunen saavat myös nukkua talviunensa Muumitalossa, ja 

Muumipeikon äiti ja isä huolehtivat, että jokainen on talven tullessa valmistautunut talviunille: 

 

– Tiedän, sanoi Muumipeikon äiti. – Minä olen jo laittanut vuoteet teille kaikille ja pannut 
niihin kaikkein lämpöisimmät peitteet. Sinä saat nukkua pikku otus Nipsun kanssa länti-
sessä ullakkohuoneessa. 
[…]  
Näin muumiperhe ja kaikki heidän ystävänsä ja tuttavansa valmistautuivat perusteellisesti 
ja tosissaan viettämään pitkää talvea. Muumipeikon äiti kattoi heille pöydän kuistille, mutta 
jokainen sai kuppiinsa ainoastaan kuusenneulasia. (On näet tärkeätä, että vatsa on täynnä 
kuusenneulasia jos aikoo nukkua kolme kuukautta.) Kun päivällinen oli syöty (eikä se mais-
tunut juuri miltään), sanottiin tavallista perusteellisemmin hyvää yötä, ja äiti kehotti kaikkia 
harjaamaan hampaansa. Sitten Muumipeikon isä kulki ympäri taloa ja sulki kaikki ovet ja 
ikkunaluukut ja ripusti kattokruunuun kärpäsverkon, jottei se pölyyntyisi. (Jansson 1948, 
7–8.) 

 

Muumipeikko, Nipsu ja Nuuskamuikkunen löytävät kevään ensimmäisenä päivänä retkellään sala-

peräisen mustan hatun, ja Muumilaaksossa alkaakin tapahtua kummia: hattu esimerkiksi muuttaa 

munankuoret pilviksi, joilla ystävykset voivat leijailla, Muurahaisleijonasta tulee siili, ja joen vesi 

muuttuu yöllä mehuksi. Kaikki säikähtävät kovasti Muumipeikon muuttuessa kummituseläimeksi 

kesken kuurupiilon. Muut eivät edes tunnista Muumipeikkoa ja tulevat vihaisiksi hänelle. Lopulta 
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Muumipeikolle itselleenkin selviää, ettei kaikki ole kohdallaan, mutta kukaan ei oikein tiedä, mitä 

tehdä. Tilanne kuitenkin ratkeaa Muumipeikon äidin tullessa paikalle: 

 

– Eikö kukaan usko minua? parahti Muumipeikko. – Äiti, katso minua tarkkaan, täytyyhän 
sinun tuntea oma muumilapsesi! 
Muumimamma katsoi tarkkaan. Hän katsoi pitkään pelästyneisiin lautassilmiin, ja sitten 
hän sanoi hiljaa: 

– Kyllä sinä olet Muumipeikko. 
Ja samassa hetkessä tämä alkoi muuttua. Silmät ja korvat ja häntä kutistuivat, kuono ja 
vatsa kasvoivat. Ja siinä Muumipeikko seisoi heidän edessään kaikessa loistossaan. 

– Tule syliin, sanoi Muumimamma. – Katsos, kyllä minä kuitenkin aina tunnen pienen muu-
milapseni. (Jansson 1948, 29–30.) 

 

Äidin tärkeys ja suuri rooli tulee myöhemmin ilmi toisellakin tapaa: Muumipeikko ja Niisku haluavat 

selvittää, mihin kaikkeen salaperäinen hattu pystyy, ja he miettivät sopivaa kohdetta, jonka avulla 

kysymyksiin saisi vastauksia. He päättävät testata hattua Muurahaisleijonaan, joka kerran oli kis-

konut Muumipeikon äidin kuoppaansa ja heittänyt hiekkaa hänen silmiinsä. Äidin puolesta siis kos-

tetaan melkeinpä eräänlaisena kiitoksena ainaisesta läsnäolosta ja rakkaudesta. 

 

Vaikka Taikatalvi on ensimmäinen romaani, jossa Muumipeikko varsinaisesti kypsyy ja oppii tule-

maan toimeen omillaan, hänen nähdään kasvavan hiukan jo Taikurin hatussa. Äiti on ja pysyy, ja 

hän on läsnä tavalla tai toisella lähes kaikessa tekemisessä, mutta nyt Muumipeikko irrottaa itseään 

äidistään ensimmäistä kertaa piilottamalla hatun Nuuskamuikkusen kanssa vanhemmiltaan salaa. 

Hän paljastaakin Nuuskamuikkuselle tekevänsä ensimmäisen kerran jotain, josta hän ei voi van-

hemmilleen kertoa: 

 

– Mitenkähän olisi luola? mietti Nuuskamuikkunen. 
– Siinä tapauksessa meidän pitää kertoa Nipsulle, huomautti Muumipeikko. – Sehän on hä-

nen luolansa. 
– Ei kai sille mitään voi, sanoi Nuuskamuikkunen empien. – Mutta hän on aika pieni olemaan 

mukana näin suuressa salaisuudessa. 
– Niin, sanoi Muumipeikko vakavana. – Tiedätkö, nyt teen ensimmäistä kertaa sellaista mitä 

en voi kertoa äidille ja isälle. (Jansson 1948, 40.) 
 

Muumipeikon vanhempien perinteiset miehen ja naisen roolit pysyvät Taikurin hatussa ennallaan: 

Muumipappa on perheen pää ja tekee tärkeät päätökset, mutta Muumimamma huolehtii kaiken 

kuntoon. Näin käy esimerkiksi Mamman toivoessa merenrantaan lähtöä. Tämä huolehtijan rooli on 

hänelle luonteva, melkeinpä osa häntä, ja hän jopa nauttii kaikesta tästä:  
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– Hiljaa, lapset, sanoi Muumipappa lujasti. – Äiti tahtoo uida. Nyt lähdetään. 
Muumipeikon äiti ryntäsi pakkaamaan. 
Hän keräsi huovat, kattilat, tuohta, kahvipannun, valtavasti ruokaa, aurinkoöljyä, tulitikut ja 
kaikki mistä, miltä ja millä syödään, hän pakkasi sateensuojan, lämpimiä vaatteita, vatsa-
pulveria, vispilät, tyynyt, hyttysverkon, uimahousut, pöytäliinan sekä käsilaukkunsa. Hän 
touhusi ja hääräsi ja mietti mitä hän oli unohtanut, ja lopulta hän sanoi: 

– Valmista tuli! Voi miten ihanaa on levätä meren äärellä! 
Muumipeikon isä pakkasi piippunsa ja ongenvapansa. 

– Oletteko vihdoinkin valmiit? hän kysyi. – Ja oletteko varmat, ettette ole unohtaneet mitään? 
Nyt lähdetään! (Jansson 1948, 46–47.)  

 

Niiskuneidin ja Niiskun sisaruussuhde on pysynyt Taikurin hatussa hyvin samanlaisena kuin edel-

tävässäkin kirjassa: he ovat läheisiä, mutta erilaisuudet saavat heidät kinastelemaan. Samoin kuin 

edellisessä kirjassa Muumimammasta ja Muumipapasta puhutaan usein Muumipeikon äitinä ja 

isänä, tässä kirjassa Niiskusta ja Niiskuneidistä puhutaan veljenä ja sisarena. Litteiksi heitä tai hei-

dän suhdettaan ei voi moittia, vaan pikemminkin se on jo aiemmin ollut varsin ”valmis”: toimiva ja 

uskottava juuri sellaisena kuin se on. Tätä tukee sekin, että vaikka he ivaavatkin toisiaan, toinen 

osaa suhtautua siihen tilanteen vaatimalla tavalla: usein toinen osapuoli lopettaa riidan jo parin 

kommentin jälkeen. He siis tuntevat toistensa tavat ja osaavat myös olla tarttumatta orastaviin ki-

noihin tai ärsyttämättä toista. Toisen onnistuminen ei kuitenkaan ole toiselta pois, vaan he ovat 

aidosti iloisia toistensa saavutuksista. Tästä saadaan näyte ystävysten ollessa kalaretkellä: Niisku 

on saanut onkeensa mamelukkikalan eikä halua sen pääsevän pakoon. Niiskuneiti ilmaisee sel-

västi, että häntä pitkästyttää moinen touhu. Veli moittii häntä tästä suhtautumisesta, ja Niiskuneiti 

jättää asian sikseen. Hän on kuitenkin ylpeä, kun Niisku on vihdoin saanut kalan kiinni: 

 

– Se on vähintäänkin mamelukki, selitti Niisku. – Katsokaa nyt tänne, vielä kymmenen tyhjää 
koukkua. 

– Hohoijaa, sanoi Niiskuneiti. 
– Älähän hohottele ja jajattele, sanoi hänen veljensä kiukkuisesti jatkaen siiman nostamista. 

– Hiljaa kaikki, muuten pelästytätte sen pois! (Jansson 1948, 88.) 
[…] 
Samassa hetkessä Mamelukki käänsi valtavan vatsansa ilmaan. 
Suurempaa ei ole koskaan ollut olemassa. 
He katselivat sitä hetken hiljaisuuden vallitessa. 
Sitten Niisku sanoi: – Sainpa sen sittenkin! 

– Sait, sanoi hänen sisarensa ylpeänä.  
 

Kaunein esimerkki heidän välisestä kiintymyksestään nähdään, kun Taikuri on muuttanut Niisku-

neidin silmät tämän pyynnöstä varsin erilaisiksi. Niiskuneiti ei ilahdukaan uusista silmistään, ja veli 

suostuu käyttämään Taikurilta saamansa toiveen silmien palauttamiseksi ennalleen. Ilon hetkellä 

sisarukset kuitenkin ovat taas eri mieltä siitä, miten muiden nähden on sopivaa käyttäytyä: 
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– Ole kiltti! Nyyhkytti Niiskuneiti, joka oli saanut peilin käpäliinsä. - Toivo minun vanhat pienet 
silmäni takaisin! Minähän näytän aivan kauhealta! 

– No jaa, sanoi Niisku jalomielisesti. – Sinä saat ne perhekunnian vuoksi. Mutta toivottavasti 
olet tämän jälkeen vähemmän turhamainen. 
Niiskuneiti katsoi jälleen peiliin ja hihkaisi ihastuneena. Hänen entiset, kodikkaat silmänsä 
olivat taas paikoillaan, mutta silmäripset olivat todella tulleet hiukan pitemmiksi! Hän syleili 
säteilevänä veljeään ja sanoi: 

– Kultaseni! Rakkaani! Sinä saat minulta kirjoituskoneen kevätlahjaksi! 
– Ah, Niisku sanoi hämillään. – Ei pidä antaa pusuja toisten nähden. En jaksanut katsella 

sinua niin kauhean näköisenä, siinä koko juttu. (Jansson 1948, 138.) 

5.3 Johtopäätökset Tove Janssonin teoksista 

Muumipeikossa ja pyrstötähdessä sekä Taikurin hatussa on havaittavissa sekä ajalleen tyypillisiä 

että modernimpia perhemuotoja: kaiken keskiössä on ydinperhe, joka tuo turvaa kaikille hahmoille 

ja toimii eräänlaisena tukipilarina ja peruskalliona. Kolmen hengen perheeseen on tervetullut kuka 

tahansa: muumitaloon saa muuttaa tai siellä yöpyä kenellä tahansa siihen tarve on. Kuten Taikurin 

hattua käsittelevässä luvussa mainitaan, muumiperheeseen voi myös liittyä, ja jokaista kohdellaan 

yhtä hyvin, oli tämä sitten sukua tai ei. Luottamus muihin perheenjäseniin on vahva, ja jokainen 

saa olla oma itsensä. Perhe myös menee kaiken edelle, oli tilanne mikä tahansa: omista toiveista 

luovutaan, toisia tuetaan, salaisuudet pidetään ja muiden turvallisuus ja onnellisuus on kaikille tär-

keää ja ensisijaista, vaikka erimielisyyksiäkin esiintyy. 

 

Muumien perinteisen ydinperheen rinnalla nähdään myös epätyypillisiä perheitä. Tällaisia ovat kah-

destaan kulkevat sisarukset Niisku ja Niiskuneiti, yksinäisiä tai vain yhteen ystävään tukeutuvat 

Tiuhti ja Viuhti sekä toisiaan vihaavat hemuliserkukset. Myös yksinäiset Piisamirotta, Nipsu ja 

Nuuskamuikkunen saavat turvaa ja läheisyyttä muumiperheestä. Teokset osoittavat siis varsin sel-

keästi, että perhe ei välttämättä tarkoita vain verisukulaisia, vaan perheitä voi muodostaa myös 

ympäröimällä itsensä välittävillä henkilöillä. 
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6 MARJATTA KURENNIEMI 

Marjatta Kurenniemi (1918–2004) oli monipuolinen ja tuottelias lastenkirjailija. Hän kirjoitti paljon 

esimerkiksi nuoriso- ja saturomaaneja1, satukokoelmia ja runoja. Kurenniemen kirjailijanura kesti 

1940-luvulta aina 1990-luvun loppuun. Hän voitti urallaan monia palkintoja, kuten Topelius-palkin-

non, Kulttuurirahaston Elias Lönnrot -mitalin sekä taiteen valtionpalkinnon. (Yle, hakupäivä 

14.5.2019.) 

 

Päätin käsitellä opinnäytetyössäni ensimmäistä ja kolmatta Onneli ja Anneli -kirjaa, sillä kyseinen 

sarja on Kurenniemen tunnetuin. Olin lukenut Kurenniemen tuotannosta aiemmin vain Oli ennen 

Onnimanni -kirjan, ja halusin tutustua muihinkin hänen teoksiinsa. Onnelista ja Annelista on myös 

tehty viime vuosina elokuvia, joten ne ovat sitenkin ajankohtaisia. Sarjan ensimmäinen romaani, 

Onnelin ja Annelin talo, ilmestyi vuonna 1966. Seuraavat osat Onnelin ja Annelin talvi, Onneli, An-

neli ja orpolapset ja Onneli, Anneli ja nukutuskello ovat ilmestyneet vuosina 1968, 1971 ja 1984. 

Kirjat ovat saturomaaneja, joista kahdessa ensimmäisessä Anneli toimii minäkertojana, ja seuraa-

vissa on kaikkitietävä kertoja. Onnelilla ja Annelilla on molemmilla kovin erilaiset perheet – toinen 

on suurperheen keskimmäinen lapsi ja toisen vanhemmat eivät enää asu yhdessä – mutta heitä 

yhdistää se, että oma perhe on tavalla tai toisella heidät hylännyt. (Kirjasampo 2013, hakupäivä 

14.5.2019.) 

6.1 Onnelin ja Annelin talo 

Vuonna 1966 julkaistu Onnelin ja Annelin talo aloittaa neliosaisen Onneli ja Anneli -sarjan. Anneli 

kertoo kirjan alussa heidän tutustuneen koulun alettua. Hän itse oli tullut yksin kouluun, kun taas 

Onnelilla oli saattajinaan lukuisia sisaruksia, jotka kuitenkaan eivät viettäneet aikaa Onnelin 

kanssa. Onneli ja Anneli ystävystyivät nopeasti ja viettävät kaiken aikansa yhdessä. Annelin äiti ja 

isä eivät asu yhdessä. Hänen äitinsä on Naisyhdistyksen puheenjohtaja, ja isä puolestaan profes-

sori. Annelin isä asuu taloudenhoitajansa Minnan kanssa Pihlajanmarjakadulla, ja äiti puolestaan 

Kissanminttutiellä, ja hänen talouttaan hoitaa Adele. Annelista on merkillistä, että äiti ja isä asuvat 

                                                      
1 Satu on usein opettavainen kertomus, joka perustuu vapaaseen mielikuvitukseen ja on usein moniepisodinen. Lisäksi 
saduille on usein ominaista selväpiirteinen ja pitkälle rakentunut juonirakenne. Saduissa kuvataan usein maagisia ilmi-
öitä, taikoja tai sankarien yliluonnollisia seikkailuita. Usein mukana on myös epäonnisia tapahtumia, jotka usein kuiten-
kin selvitetään onnistuneesti. (Hosiaisluoma 2003, 827.) 
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erillään, mutta toisaalta hän tietää aikuisten olevan muutenkin kummallisia. Annelille kumpikaan 

koti ei tunnu kunnolla kodilta, eikä hän pidä kummastakaan taloudenhoitajasta, ja Anneli kulkee 

turhautuneena kahden kodin väliä: 

 

Enkä minä oikein tiedä, kummassa paikassa minä asun. Eivät isä ja äitikään tiedä, sillä se 
on kuulemma sellainen asia, joka päätetään eräässä tuvassa, jonka nimi on raastupa, ei-
vätkä ne tunnu siellä pitävän kiirettä. Ja sillä välin minä vain kuljen Pihlajanmarjakadun ja 
Kissanminttutien väliä, ja meneehän se näinkin. (Kurenniemi 2013, 12.) 

 

Annelin perhe on siis kirjaimellisesti rikki, mikä oli kirjan ilmestymisen aikaan varsin harvinainen 

asetelma. Onnelin tilanne näyttää ihan toisenlaiselta: perhe on iso, äiti on kotona ja ympärillä on 

paljon sisaruksia. Pahaksi onneksi Onneli sattuu olemaan juuri keskimmäinen kaikista. Tytöillä on 

kuitenkin toisensa, mikä on kaikista tärkeintä: 

 

Onneli on yhdeksästä lapsesta viides, niin että hän on juuri keskimmäinen. Ja siitä johtuu, 
että hän on hiukan yksin kotonaan, niin hassulta kuin se kuulostaakin. Mutta niin se vain 
on. Neljä vanhinta on aina yhdessä – ja heidän mielestään Onneli on liian pieni heidän 
joukkoonsa. Samaten neljä nuorinta leikkivät mieluiten yhdessä, ja Onneli on liian iso hei-
dän seuraansa. Mutta nyt kun me olemme parhaat ystävät, ei Onneli välitä siitä enää ol-
lenkaan. Meillä on niin hauskaa yhdessä. (Kurenniemi 2013, 12.) 

 

Eräänä kauniina päivänä kesäloman alettua tytöt löytävät maasta ruskean kirjekuoren, jossa lukee: 

Rehellinen löytäjä saa pitää. He päättävät viedä kuoren poliisille, jonka mielestä kuori kuuluu ty-

töille, sillä he löysivät se ja olivat niin rehellisiä, että toivat sen poliisille. Kuoresta paljastuu paljon 

rahaa. Tytöt pohtivat, mitä he tekisivät rahoilla, sillä heistä olisi ollut paljon mukavampaa löytää 

kuoresta esimerkiksi kiiltokuvia. Tytöt törmäävät pian erikoiseen rouva Ruusupuuhun, joka on saa-

nut rakennettua hienon talon, mutta joka valitettavasti sopii paremmin kahdelle pienelle tytölle kuin 

yksinäiselle vanhalle rouvalle. Hän tarjoutuukin myymään talon heille. Tytöt kuitenkin epäröivät 

hetken ennen päätöstään: 

 

– Mutta mitähän äiti ja isä sanovat, minä sanoin. 
– Ja mitähän minun äitini ja isäni sanovat, Onneli sanoi. – Ja kaikki muut. 
– Mutta isä ja äitikin asuvat eri taloissa, minä sanoin. 
– Ja meillä taas on kamalan ahdasta, Onneli huokaisi. 
Rouva Ruusupuu ei sanonut mitään, hän vain katseli meitä ja nyökytteli päätään. 
– Me ostamme tämän talon, minä sanoin. (Kurenniemi 2013, 20–21.) 
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Pian tytöt tutustuvat naapurissaan asuviin naisiin, Tingelstiinaan ja Tangelstiinaan, jotka ovat sis-

koksia. Heidän sukunsa on asunut Ruusukujalla aina, ja kasvattavat puutarhassaan joulukuusen-

koristeita, ilmapalloja ja vappuhuiskuja sekä kaikkea muuta ihanaa jouluun ja uuteenvuoteen, syn-

tymäpäiviin ja vappuun liittyviä ihanuuksia. He kertovat tytöille kasvattavansa niitä sukunsa salai-

sella ohjeella. Kahdestaan asuvat sisarukset siis tulevat mainiosti toimeen kahdestaan, mutta pitä-

vät suvun perinteitä ja salaisuuksia tärkeinä. 

Toinen esimerkki aikuisesta, jolle omien vanhempien opetukset ja arvot ovat syöpyneet mieleen, 

on Ruusukujalla yksin asuva leskirouva Rosina Rusina. Hänen isänsä oli pankinjohtaja, joten sääs-

teliäisyys on hänelle luontevaa jopa isän kuoltua, ja varsinkin leskeksi jäätyään hän on alkanut 

kiristää kukkaronyörejä entisestään. Tämä tulee ilmi, kun Onneli ja Anneli vievät hänelle puutar-

hastaan poimitun ruusukimpun: 

 

– Ei minulla ole varaa pitää noin kalliita kukkia. Mitä ihmettä oikein päähänne pälkähtää-
kään? 

– Eiväthän ne maksa mitään, minä sanoin hämmästyneenä. – Niitä kasvaa meidän pihal-
lamme ihan ilmaiseksi. 

– Mutta tiedättekö, mitä ne maksavat kaupassa? Ja kuinka vähän aikaa ne säilyvät? Minun 
täytyy panna nämä vesiämpäriin ja viedä ne kellariin, niin ne kestävät edes vähän kauem-
min. 
[…] 

– Minun ei kannata pitää mattoja lattioilla kulumassa, hän sanoi. – Sanomalehdet ajavat sa-
man asian. Sen jälkeen kun mieheni kuoli, minun on täytynyt elää hyvin säästäväisesti. 
(Kurenniemi 2013, 66.) 

 

Rosina Rusina on oiva esimerkki siitä, että ympärillä olevat perheenjäsenet – niin puoliso kuin van-

hemmat – vaikuttavat ihmiseen kauan, ja Rosinan tapa surra menetyksiään on pitää tärkeät ihmiset 

muistoissaan tällä tavoin. Ihminen tarvitsee elämäänsä toisia ihmisiä, ja Rosina muuttuu kirjan ede-

tessä kiltimmäksi mentyään uusiin naimisiin poliisi Urho Ulpukan kanssa. 

 

Onneli ja Anneli ovat ehtineet asua koko kesän kahdestaan Ruusukujalla ennen kuin heidän per-

heensä ovat edes ehtineet kaivata heitä: Onnelin syntymäpäiväjuhlissa hänen vanhempansa vasta 

huomaavat hänen ensinkään puuttuneen kotoa kauemmin kuin aamusta asti, ja Annelin vanhem-

mat ovat kumpikin olleet tahoillaan matkoilla ja luulleet Annelin olevan toisessa kodissaan: 

 

Meillä oli vaivaa selittäessämme Onnelin äidille ja isälle, että Onneli ei ollut täällä vain tätä 
aamua, vaan koko kesän ja että juuri hän oli näiden syntymäpäiväjuhlien sankari. 
[…] 

– Ei kai siitä mitään vahinkoa ole ollut, Onnelin isä sanoi, koska me kerran emme huoman-
neet, että sinä olit poissa. 



  

38 

Silloin kaikkien täytyi nauraa, niin hassulta se kuulosti. Onnelin äitikin nauroi ensin, mutta 
sitten hänelle tuli kyyneleet silmiin ja hän otti Onnelia kaulasta kiinni ja sanoi:  

– Voi rakas lapsi raukkani! Et saa ajatella, että me emme välittäisi ja pitäisi sinusta, vaikka 
emme huomanneetkaan, että olit poissa. Sinä olet aina ollut niin kiltti ja hiljainen, että sinua 
ei helposti huomaa. Et kai ole pahoillasi? 
Onneli ei sanonut mitään, vaan likisti äitiään oikein lujasti kaulasta. 

– Lupaattehan että saan asua täällä Annelin kanssa edelleenkin? hän kysyi. (Kurenniemi 
2013, 83.) 

 
Äkkiä tunsin, että minun oli kauan aikaa ollut hirveän ikävä heitä kumpaakin. Huudahdin 
ilosta ja juoksin heitä vastaan, ja kun en tiennyt, kumpaa heistä ensiksi syleilisin, otin kum-
paakin kaulasta yhtaikaa, niin että äidin hattu putosi ja isän silmälasit olivat vähällä mennä 
rikki. 

– Rakas oma tyttöseni! äiti sanoi. Miten me olemme etsineet sinua! 
– Me olemme olleet hyvin levottomia sinusta, isä sanoi. 

[…] 
– Me olemme olleet hyvin ajattelemattomia vanhempia. Sinun pitäisi torua meitä oikein an-

karasti. 
– Mutta minä todella luulin, että isä ottaa sinut mukaansa lomamatkalle, äiti sanoi. 
– Ja minä taas luulin, että sinä matkustat äidin kanssa, isä sanoi. 
– Siinä nyt näette, kuinka hankalaa on, kun ette asu samassa talossa, niin että voisitte joskus 

keskustella keskenänne, minä sanoin. (Kurenniemi 2013, 84–85.) 
 
 
Tässä kohdassa teosta tytöillä on kerrankin hieno mahdollisuus kertoa tunteistaan ja siitä, että on 

ikävää, kun tuntuu ettei perhe välitä. Tytöt olivat aiemmin surullisia, sillä vaikka talo onkin oikea 

unelmakoti, välittävät ihmiset oikeasti tekevät kodista kodin. He saavat vanhemmiltaan luvan jäädä 

asumaan kahdestaan, sillä se tekee heidät niin onnellisiksi. Aikuiset tuntuvat unohtaneen, millaista 

on olla oikeasti onnellinen. Kirja on todellinen kasvutarina siitä, että omia tarpeita, pinttymiä tai 

riitoja ei saisi asettaa toisten – varsinkaan lasten – hyvinvoinnin edelle, ja että jokaisen on hyvä 

oppia puolustamaan itseään ja kertomaan tunteistaan, vaikka se olisi vaikeaa. 

6.2 Onneli, Anneli ja orpolapset 

Onneli, Anneli ja orpolapset on sarjan kolmas osa, ja se ilmestyi vuonna 1971. Onneli ja Anneli 

asuvat edelleen kahdestaan Ruusukujalla. Annelin vanhemmat ovat kuitenkin palanneet yhteen ja 

saaneet poikavauvan. Taloudenhoitajia Minna ja Adele eivät enää ole kuvioissa mukana. Tytöt ovat 

hyvissä väleissä perheidensä kanssa ja vierailevat vanhempiensa luona usein. He kuitenkin elävät 

varsin itsenäisetä elämää: vanhemmat ja sisarukset ilahtuvat heidän vierailuistaan, mutta tyttöjä ei 
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pakoteta mukaan perheen lomamatkoille tai vaadita muuttamaan takaisin vanhempien luo. Ruusu-

kujan talo on kuitenkin heidän todellinen kotinsa, ja he viihtyvät naapureidensa sekä edellisessä 

kirjassa mukaan tulleiden Vaaksanheimojen kanssa. 

 

Eräänä päivänä Ruusukujalla alkaa tapahtua kummia: tyttöjen taloa vastapäätä olevalta tontilta 

kaadetaan kaikki puut, ja niiden tilalle rakennetaan ankean näköinen harmaa talo. Pian talon ym-

pärille kohoaa vielä tiheä rauta-aita, ja ristikkoportin ykäpuolelle kiinnitetään kyltti, jossa lukee OR-

POKOTI. 

 

Ja sitten talon asukkaat saapuivat. 
He tulivat suuressa harmaassa muuttoautossa. 
Ensin siitä nousi pitkä ja laiha mustapukuinen nainen, jolla oli kopisevat kengänkannat, 
jäykkälierinen hattu lattiarievun värisillä hiuksillaan ja mustasankaiset silmälasit. Hänen jäl-
jessään tulivat lapset, kaksikymmentä harmaisiin vaatteisiin. Parijonossa kulkien he mars-
sivat naisen jäljessä taloon ja katosivat sen pimentoon. Kurenniemi 2013, 166–167.) 

 

Pian Onnelin ja Annelin talon luo saapuu lautta, jossa matkustaa yksinäinen poika nimeltään Pekki. 

Hän kertoo olevansa orpokodin entinen asukas, mutta hänen on onnistunut karata sieltä, ja nyt hän 

suunnittelee ryöstävänsä orpokodista kaikki lapset, sillä se on kamala paikka asua. Hänen veljen-

säkin on jäänyt sinne. Pian tytöt ja Pekki perustavat rosvoliiton ja päättävät keksiä keinon vapauttaa 

orvot. Apuun saadaan Vaaksanheimojen Putti-poika, joka suostuu naamioitumaan rotaksi säikyt-

tääkseen orpokodin johtajattaren ja viemään orpokotiin Pekin kirjoittaman kirjeen, jossa on ohjeet 

karkaamiseen. 

 

Vaaksanheimot ovat pienestä koostaan huolimatta melko tyypillinen perhe: lapsia on kolme, isä 

tekee töitä, äiti hoitaa lapsia, ja myös isoäiti asuu heidän kanssaan. Vaaksanheimojen lapset Lilli 

ja Putti nahistelevat sisaruksille tyypilliseen tapaan, isoäiti on lempeä ja viisas, ja herra Vaaksan-

heimo puolestaan on selkeä perheen pää, joka tekee tärkeät päätökset. Putin lähtiessä vaaralliselle 

retkelleen vanhemmat haluavat tulla hänen tuekseen: 

 

Pekki oli käärinyt kirjeen rullalle ja Putilla oli se rotanviittansa alla. Rouva Vaaksanheimo 
pyyhki salaa silmiään ja herra Vaaksanheimo rykäisi arvokkaaseen tapaansa ennen kuin 
ryhtyi antamaan pojalleen viimeisiä ohjeita. 
[…] 

– Muista sitten tehdä täsmälleen niin kuin on sanottu, herra Vaaksanheimo sanoi. 
– Ja ennen kaikkea, muista olla varovainen, Putti kulta, rouva Vaaksanheimo kuiskasi vielä 

viimeiseksi, kun Putti livahti aidan raosta pihalle kuin pieni harmaa varjo. (Kurenniemi 
2013, 188–190.) 
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Tässäkin teoksessa sisaruussuhdetta pidetään kovin tärkeänä: Putti livahtaa sisään orpokotiin ja 

haluaa etsiä käsiinsä juuri Pekin veljen Timin kertoakseen, että Pekki on kunnossa ja aikoo vapaut-

taa heidät. Timi pyytää Puttia kertomaan Pekille terveisiä ja toivovansa, että Pekki kiirehtii. Esi-

merkki sisarusten välisestä kinastelusta puolestaan saadaan Putin kerratessa seikkailuaan per-

heenjäsenilleen, eikä Lilli-sisko tunnu uskovan hänen hurjaa kertomustaan. 

 

Jonkin ajan kuluttua orpokodin johtajatar paljastuu Annelin isän entiseksi taloudenhoitajaksi Minna 

Pinnaksi. Hän sieppaa Annelin tämän ollessa käymässä vanhempiensa kotona tarkistamassa pos-

tit ja raahaa hänet orpokotiin, minne Pekki on joutunut takaisin. Minna on vakuuttunut, että Annelin 

vanhemmat ovat hänet hylänneet ja päättää viedä hänetkin orpokotiin. Anneli uskaltaa uhmata 

tiukkaa Minna Pinnaa, ja hänen rohkeutensa tarttuu Pekkiin, ja sitä mukaa muihinkin lapsiin. Sa-

maan aikaan Onneli, Vaaksanheimot, naapurit Tingelstiina, Tangelstiina ja Vekotiitus Vappunen ja 

Ulpukan pariskunta potivat keinoja, joilla saisivat Annelin ja muutkin orvot ryöstettyä orpokodista. 

Lopulta he tulevat siihen tulokseen, että heidän kannattaa mieluummin siepata Minna Pinna, sillä 

on helpompaa ryöstää yksi aikuinen kuin yli kaksikymmentä tiukasti vartioitua lasta. Vappusten 

pihassa kasvaa varsin erikoinen ilmapallo, jonka avulla Minna Pinnasta lopulta päästään: 

 

Pallo tempautui valtavalla voimalla lentoon. Minna ei ennättänyt irrottaa kättään silmukasta 
ja seuraavassa hetkessä hän oli jo niin korkealla, ettei uskaltanut. Ei kestänyt kuin hetken 
kun pallo oli jo pilvientasalla. Se kohosi niiden yläpuolelle ja pian näkyi vain loittoneva pu-
nainen piste ja sen alla jotakin tummaa ja sätkivää. 
Se oli viimeinen, mitä orpolapset näkivät johtajatar Minna Pinnasta. Mutta kukaan ei ollut 
surullinen. (Kurenniemi 2013, 233.) 

 

Vaikka orpokodin kamalasta johtajattaresta on päästy eroon, orpokoti kuitenkin tarvitsee uuden 

johtajan, sillä lapset ovat yhä orpoja. Entinen poliisi Urho Ulpukka hakee johtajan paikkaa, ja hänet 

valitaan toimeen heti. Hän tuntee olonsa varsin onnelliseksi: 

 

– Pikku poikana minä en muuta halunnut kuin tulla isäksi. Sitten myöhemmin halusin saada 
Rosinan vaimokseni. Nyt molemmat toiveeni ovat toteutuneet. Minä olen todella hyvin on-
nellinen mies. Sillä nythän minulla on kokonainen lauma lapsia, ja kaikki tulivat yhdellä 
kertaa. (Kurenniemi 2013, 236.) 

 

Orpolapset tarvitsivat lähelleen Minna Pinnaa ystävällisemmän aikuisen, ja Urho ja Rosina Ulpukka 

pystyivät toimimaan sellaisina heille: lapset pääsivät halutessaan reppuselkään, saivat Urho Ulpu-

kan tekemiä pajupillejä ja kuulivat joka ilta iltasadun. Lisäksi orpokodin lapset ystävystyivät Onnelin 
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ja Annelin kanssa, mikä tekee kaikki iloisiksi. Teos siis osoittaa selkeästi, että onnelliseen perhee-

seen ei tarvita välttämättä biologisia vanhempia ja lapsia, vaan niitä tärkeämpää on yhteenkuulu-

vuuden tunne ja välittäminen. Ulpukan pariskunta ja orpolapset siis lopulta muodostivat uusper-

heen. 

6.3 Johtopäätökset Marjatta Kurenniemen teoksista 

Alkuasetelmat teossarjalle ovat mielenkiintoiset ja ajalleen melko epätyypilliset: kaksi tyttöä kokee 

tulleensa perheensä hylkäämiksi tavalla tai toisella, ja kaiken ikävän keskellä heidän unelmansa 

käyvät toteen heidän saadessaan muuttaa unelmien taloon. Tuohon aikaan avioerot eivät olleet 

kovin yleisiä, joten on ollut rohkea veto käsitellä sellaistakin aihetta kirjassa. Myös Onnelin tilanne 

näennäisen onnellisesta ydinperheestä, jonka keskimmäinen lapsi ei kuitenkaan ole onnellinen, on 

ollut kirjailijalta rohkea ratkaisu. Vaikka teoksissa on varsin monipuolisia perhemuotoja eroper-

heestä kahdestaan asuviin siskoksiin, ydinperhe tuntuu kuitenkin olevan jonkinlainen kantava 

voima, joka on jollain tavalla jonkun elämässä läsnä. Tämä on toki ymmärrettävää, sillä varsinkin 

tuohon aikaan kotona lapsiaan hoitava äiti ja töissä käyvä isä ovat lapsineen muodostaneet varsin 

tyypillisen perheen. Kirjoissa osoitetaan kuitenkin varsin kauniisti se, ettei yhdessä asuva suuri 

perhe aina ole yksilölle hyväksi, vaan perheen voi muodostaa jo pienenä, jos löytää lähelleen so-

pivia ihmisiä. Samalla on mahdollisuus itsenäistyä, kun biologiselta perheeltään ei saakaan sitä, 

mitä kipeimmin tarvitsee. Huomionarvoista mielestäni on, että huolimatta hylätyksi tulemisen tun-

teestaan Onneli ja Anneli kuitenkin välittävät perheistään kovasti ja ikävöivät heitä hauskanpidon 

lisäksi. 
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7 SINIKKA NOPOLA JA TIINA NOPOLA 

Sisarukset Sinikka Nopola (s. 1953) ja Tiina Nopola (s. 1955) tunnetaan humorististen lastenkirjo-

jen kirjoittajina. Parhaiten heidän tuotannostaan tunnetaan Heinähattu ja Vilttitossu -sarja sekä 

Risto Räppääjä -sarja. Molemmilla on kuitenkin myös omaa tuotantoa. Sinikka on kirjoittanut myös 

aikuistenkirjoja, esseitä, lyhytproosaa ja lastennäytelmiä. (Tammi 2019a, hakupäivä 14.5.2019.) 

Tiina on toiminut vapaana kirjoittajana vuodesta 1994 lähtien, ja hän on koulutukseltaan musiikki-

leikkikoulunopettaja ja lastentarhanopettaja. (Tiina Nopolan kotisivut 2019, hakupäivä 14.5.2019.)  

Yhdessä he ovat voittaneet lukuisia palkintoja, kuten Suomen Kirjailijaliiton Tirlittan-palkinnon 

vuonna 1994, Pirkanmaan Plättä -palkinnon vuosina 2002, 2004, 2006, 2009, 2012 sekä Anni 

Swan -palkinnon vuonna 2003 kirjasta Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. (Tammi 2019b, 

hakupäivä 14.5.2019.) 

 

Päädyin valitsemaan opinnäytetyöhöni molemmat Nopoloiden tunnetut sarjat, sillä halusin lukea 

vanhoja suosikkejani Heinähattu ja Vilttitossu -kirjoja uudenlaisesta näkökulmasta sekä tutustua 

supersuosittuun Risto Räppääjä -sarjaan. Lisäksi jälkimmäinen tuo vähän vaihtelevuutta muuten 

niin tyttökirjapainotteiseen työhöni, ja on alkanut ilmestyä kymmenisen vuotta myöhemmin. 

 

Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan ensimmäinen osa Heinähattu ja Vilttitossu ilmestyi vuonna 1989. 

Yhteensä teoksia on julkaistu 17, ja lisäksi Heinähatusta ja Vilttitossusta on tehty kaksi elokuvaa ja 

seitsemän näytelmää. Kirjoja ovat kuvittaneet Markus Majaluoma sekä Salla Savolainen. Teok-

sissa on varsin paljon dialogia, joka pohjautuu Nopolan sisarusten keskinäiseen, vilkkaaseen aja-

tustenvaihtoon. Kirjojen keskiössä on Kattilakosken perhe, johon kuuluvat Heinähatun ja Vilttitos-

sun lisäksi heidän vanhempansa Hanna ja Matti, sekä pikkuveli Petteri, jota kuitenkin kutsutaan 

useimmin vain pojaksi. Toisin kuin muumiperheessä, Kattilakosken perheessä ei puhuta tekstin 

lomassa äidistä ja isästä, vaan heistä puhutaan etunimillä. Heinähattu ja Vilttitossu puhuvat heistä 

sekä etunimillä että isänä ja äitinä. Kattilakosken naapurissa asuvat Alibullenin neidit Helga ja Ha-

lise, jotka ovat sisaruksia ja Heinähattu ja Vilttitossu viihtyvät heidän kanssaan, mutta Hannan mie-

lestä neidit ovat pelkkiä höppänöitä. Lisäksi kirjoissa tutustutaan kahteen konstaapeliin: Isonapaan 

ja Rillirouskuun. 

 

Risto Räppääjä -sarjan ensimmäinen osa Hetki lyö, Risto Räppääjä ilmestyi vuonna 1997, ja kaik-

kiaan romaaneja on ilmestynyt 17. Kirjojen pohjalta on tehty myös seitsemän musikaalielokuvaa ja 
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kolme näytelmää. Idea hahmoon syntyi, kun Nopolan sisaruksilta pyydettiin käsikirjoitusta tv-ani-

maatioon Yle TV 2:lle.  Kirjoja on käännetty yli 20 kielelle, kuten kiinaksi, espanjaksi ja turkiksi. 

Ensimmäiset 11 kirjaa ovat Aino Havukaisen ja Sami Toivosen kuvittamia, ja teoksesta Risto Räp-

pääjä ja nukkavieru Nelli eteenpäin kuvitus on Christel Rönnsin käsialaa. Kirjojen päähenkilö on 

Risto-niminen poika, joka asuu tätinsä Rauhan kanssa, sillä hän ei halua matkustella äitinsä 

kanssa. Riston isä on kuollut Riston ollessa vielä pieni. Muita tärkeitä hahmoja sarjassa ovat esi-

merkiksi alakerrassa asuva herra Lindberg, Riston paras ystävä Nelli ”Nuudelipää” Perhonen per-

heineen, Kullervo Vonninen ja Rauha-tädin serkku pakastaja-Elvi. 

7.1 Heinähattu, Vilttitossu ja vauva 

Heinähattu ja Vilttitossu -sarjan toinen osa Heinähattu, Vilttitossu ja vauva ilmestyi vuonna 1990. 

Teoksessa ovat läsnä edellisestä kirjasta tutut Kattilakosken perheen jäsenet, heidän naapurinsa 

Alibullenin neidit sekä konstaapelit Rillirousku ja Isonapa. Kirjassa käsitellään monelta kantilta lap-

sille tärkeää aihetta eli uuden sisaruksen ilmaantumista perheeseen sekä sitä, miten se vaikuttaa 

perheenjäseniin yksilöinä ja toisaalta perheenjäsenten väliseen dynamiikkaan. 

 

Heinähattu ja Vilttitossu kuulevat yöllä vanhempiensa keskustelun. He eivät ole varmoja, mistä 

Hanna ja Matti puhuvat, sillä he mainitsevat kehräämisen, putsaamisen, rasvaamisen ja rahanme-

non sekä pohtivat Matin tutkimusten kohtaloa. He huolehtivat myös tyttöjen reaktiota asiaan. Hei-

nähattu ja Vilttitossu uskovat, että vanhemmat ovat ostamassa perheeseen autoa, ja yllättyvät mel-

koisesti, kun saavatkin kuulla, että perheeseen on tulossa vauva. He eivät reagoi uutiseen kovin 

innostuneesti: 

 

– Minkä merkkinen se on? Vilttitossu kysyi. 
– Eivät ne siellä tehtaalla kertoneet, onko se tyttö vai poika, Hanna sanoi. 

Heinähattu ja Vilttitossu menivät sanattomiksi. Ei se tainnutkaan olla auto. 
– Ei ne kyllä mitään vauvanhoidosta ymmärrä, sanoi Vilttitossu Heinähatulle pihakeinussa. 

[…] 
– Kyllä autosta olisi ollut paljon enemmän iloa, sanoi Vilttitossu. – Vauva on ihan tylsä, eihän 

se edes puhu. Huutaa vaan ja paukuttelee. (Nopola & Nopola 1990, 6–7.) 
 

Vauvan synnyttyä Heinähattu on innokas auttamaan sen hoidossa ja pitääkin vauvaa suloisena. 

Vilttitossu puolestaan on mustasukkainen eikä välitä vauvasta yhtään ja kokee vauvan uhkana ja 

ilonpilaajana: 
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– Mitä sinä täällä murjotat? Vauvan hoitaminen on ihanaa. Tule katsomaan kun äiti vaihtaa 
vaippaa, Heinähattu kävi sanomassa. 

Vilttitossu katsoi Heinähattua vihaisesti: petturi. Eihän me vauvaa haluttu. Heinähattu sanoi 
aina, että vauva on tylsä kun se ei edes puhu. 
Vilttitossu laahusti vauvan huoneeseen, jossa Heinähattu touhusi posket punaisina. Hän viik-
kasi potkuhousuja ja järjesti vauvan vaippoja pinoon. 
Hanna suukotteli vauvan sormia ja jokelteli vaippaa vaihtaessaan. Vilttitossua ällötti. 
– Näytä kädet, sanoi Hanna Vilttitossulle. 
Vilttitossu näytti ja Hanna komensi: 
– Pesulle ja vie vaippa samalla roskiin. 
Elämä on muuttunut kurjaksi, Vilttitossu ajatteli. Enää ei saa edes leikkiä, työtä vaan aamusta 
iltaan. (Nopola & Nopola 1990, 24–25.) 

 

Lopulta Vilttitossun mustasukkaisuus riistäytyy käsistä, ja hän kidnappaa vauvan yöllä ja vie sen 

poliisiasemalle löytölapseksi. Kotimatkalla Vilttitossu alkaa katua tekoaan. Aluksi hän on iloinen 

siitä, että asiat palaavat pian ennalleen, kun vauvasta on päästy, mutta pian hän säikähtää, kun 

tajuaa että vanhuudenturva puuttuu. Heinähatusta, Matista ja Hannastahan saattaa tulla Alibullenin 

neitien kaltaisia höppänöitä ilman vanhuudenturvaa! Tarkemmin ajateltunahan Isonapa ja Rilli-

rousku ovat tässä tehneet väärin: 

 

Siellä se nyt menee sylistä syliin munkkipossu suussa, opettelee kaikki liikennemerkit ja 
ajelee kohta poliisiautolla ympäriinsä. Se pistää roistoja putkaan, ja Rillirousku ja Isonapa 
vain löhöävät sohvalla. Apua, ajatteli Vilttitossu. Isonapa ja Rillirousku ovat varastaneet 
vauvan voidakseen itse laiskotella! Ottavat muka roistoja kiinni mutta itse omat emävar-
kaita!  (Nopola & Nopola 1990, 43.) 

 

Kun vauvan tulee aika saada nimi, koko perhe osallistuu tärkeän päätöksen tekemiseen. Jokainen 

kirjoittaa lapulle mielestään sopivan nimen, ja arpa saa ratkaista vauvan nimen. Mikään nimi ei 

kuitenkaan tunnu kelpaavan kaikille: Matti haluaa antaa pojalle oman nimensä, Hanna haluaa ristiä 

pojan Kasimiriksi, sillä hänen mielestään lapsi tarvitsee kansainvälisen nimen. Vilttitossu puoles-

taan haluaa nimetä vauvan lempinallensa mukaan Valtteriksi, ja Heinähatun mielestä Pekka olisi 

hyvä nimi. Mikään yhdistelmäkään ei tunnu sopivan kenellekään: 

 

– Onpa vaikeaa, Matti sanoi. – Mikä sen nimeksi nyt sitten laitetaan? 
– Kasimir Pekka Valtteri, sanoi Hanna. 
– Ei kun Matti Pekka Valtteri, sanoi Matti. 
– Valtteri Kasimir, ehdotti Vilttitossu. 
– Pekka Kasimir, sanoi Heinähattu. 
– Ei ei ei, huokaisi Matti. – Me olemme aivan hakoteillä. Tämä menee aina vain vaikeam-

maksi. Nyt jokin järki tähän hommaan. Tehdään kaikista nimistä sekoitus. 
[…] 

– Siinä se on. Petteri Matti Kasimir, Hanna päätti. (Nopola & Nopola 1990, 52.) 
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Kuten muumikirjoissa, Heinähattu ja Vilttitossu -sarjassa korostuu yksi erityisen tärkeä ihmissuhde: 

sisaruus. Heinähattu ja Vilttitossu ovat toistensa parhaat ystävät, vaikka he riitelevätkin välillä ja 

ovat luonteeltaan kovin erilaisia. He nukkuvat samassa huoneessa ja tekevät melkein kaiken yh-

dessä ja tietävät, että toiseen voi aina luottaa ja turvautua. Lisäksi kirjan edetessä myös Vilttitossu 

alkaa kiintyä uuteen pikkuveljeen ja viettää aikaa hänen kanssaan. Sisarussuhde saattaa siis muut-

tuakin ajan mittaan, ja oma paikka voi löytyä omalla tavallaan oikeaan aikaan: 

 

Vauvan kasvaessa työt lisääntyivät. Heinähatusta tuntui, että hän oli koko ajan viemässä 
vauvan kakkavaippoja roskiin tai pesemässä tuttipulloja. Vilttitossu vain pärisi vauvan 
kanssa ja keksi sille uusia loruja. 
Heinähattua alkoi kyllästyttää. 

– Heinähattu! Hanna huusi. – Vaippakuorma odottaa! 
– Vilttitossu! Heinähattu huusi. – Vaippakuorma odottaa! 
– En minä ehdi, sanoi Vilttitossu. – Me piirretään Petterin kanssa. (Nopola & Nopola 1990, 

67.) 
 

Vaikka teos on melko uusi, siinä on havaittavissa jonkin verran perinteisiä sukupuolirooleja. Hanna 

innostuu siivoamisesta ja Matti opiskelee vauvanhoitoa. Lisäksi perheen isä on ainoa, joka tekee 

töitä. Alibullenin neidit toivovat Kattilakosken perheeseen poikaa vanhuudenturvaksi, ja Hanna on 

maalauttanut vauvan huoneen vaaleanpunaiseksi käytyään raskausaikana selvänäkijällä, joka ker-

toi vauvan olevan tyttö. Pojan pelätään muuttuvan huoneessa tyttömäiseksi pojaksi. Myöhemmin 

pojan kiintyessä autoihin alkaa huoli siitä, että pojasta saattaa tulla autoihin hurahtava päristelijä, 

jota kiinnostavat vain hevosvoimat, ja hyvä pää saattaa mennä hukkaan. Pappejakin Matti pitää 

jäykkinä, joten Hanna keksii pyytää ristiäisiin naispapin. 

 

Kaikkiaan kirja käsittelee tärkeää aihetta monipuolisesti. Esiin tulevat perheen sisäiset asiat, sisa-

russuhteet ja tasapainoilu uudessa tilanteessa. Alibullenin neitien kautta asiaan saadaan myös su-

kupolvien välinen kuilu tuomaan oman mausteensa. Teoksessa repliikit ovat yleiskieltä, mutta vä-

lillä lauseet eivät ole kokonaisia tai ne ovat lyhyitä ja ytimekkäitä. Teoksissa on kaikkitietävä kertoja, 

mutta ainakin tässä kirjassa Vilttitossun pään sisässä ollaan vähän enemmän. 
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7.2 Risto Räppääjä ja Nuudelipää 

Risto Räppääjä –sarjan toinen osa Risto Räppääjä ja Nuudelipää ilmestyi ensimmäisen kerran 

vuonna 2000. Kirjassa Riston ja Rauhan naapuriin muuttaa uusi, kolmihenkinen perhe, johon kuu-

luu Riston ikäinen tyttö Nelli Perhonen, hänen vanhempansa Pinja ja Pontus sekä kissanpentu 

Alpo. Risto Räppääjä –kirjoissa päähenkilöt eivät muodosta ydinperhettä, mutta Rauha-täti on kui-

tenkin Riston elämässä läsnä oleva turvallinen aikuinen, joka huolehtii hänestä ja ajattelee hänen 

parastaan, vaikka suunnitelmat eivät aina ihan toimi toivotulla tavalla. Tavallaan he muodostavat 

yhden vanhemman perheen, vaikka Rauha ei Riston äiti olekaan. Risto kutsuu häntä Rauha-tä-

diksi. Samoin kuin Heinähattu ja Vilttitossu -kirjoissa, Risto Räppääjissäkin aikuisista puhutaan 

tekstissä usein etunimillä, ja Nellin vanhemmista puhutaan äitinä ja isänä enimmäkseen Nellin aja-

tuksia kuvailtaessa. Tässä teoksessa tärkeäksi nousee myös ydinperhe, mutta kirjan edetessä 

huomataan, ettei ydinperhe välttämättä ole sen parempi vaihtoehto kuin epätyypillisempikään per-

hemuoto. 

 

Väärinkäsitysten kautta Risto tutustuu Nelliin, jonka hiukset näyttävät siltä, kuin hänen päässään 

olisi nuudeleita, ja Risto alkaakin kutsua häntä Nuudelipääksi. Risto onnistuu nolaamaan itsensä 

Nellin edessä useammankin kerran esimerkiksi laulamalla, esittelemällä itsensä väärällä nimellä, 

jäämällä raskaan maton alle sitä tampatessaan sekä pukeutumalla hassusti: 

 

Mutta missä minun pyyhkeeni on, Risto ihmetteli. Ai niin, se unohtui sängylle. No, voin 
minä mennä alastikin huoneeseeni. Mutta tässähän on Rauha-tädin aamutakki, Risto huo-
masi ja kietoutui pitkään, vaaleanpunaiseen röyhelöasuun. 
[…] 
Laulu päättyi äkkiä. Risto tuijotti suoraan Nellin hämmästyneisiin silmiin. 
Riston ammolleen jääneestä suusta kuului ulvahdus: 
– Urrggg! 
Sitten hän häipyi. 
Tuli täydellinen hiljaisuus. 
O-o-o-liko se se? Risto ajatteli piilouduttuaan eteisnaulakon takkien sekaan. Mi-mitä se 
tekee meillä? 
Risto kuuli tirskahduksen huoneestaan. On se se, Risto tajusi. 
Olisipa tämä unta, Risto ajatteli. Se näki minut röyhelötakissa ja kuuli sen laulun! Minä en 
voi enää koskaan tulla ulos täältä. (Nopola & Nopola 2000, 32–33.) 

 

Nellin vanhemmat ovat töissä televisiossa, sillä heillä on oma kokkiohjelma. He ovat paljon poissa 

kotoa, heillä ei oikein ole aikaa tyttärelleen, ja Nelli viettää aikaansa lähinnä kotona kissansa Alpon 

kanssa: 
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Nelliä itketti. Miksi meidän piti muuttaa? Tässä talossa ei asu ketään muuta lasta kuin Hek-
tor, joka kirjoittelee omituisia kirjeitä ja pukeutuu erikoisiin vaatteisiin. Isä ja äiti väittivät, 
että minä löydän heti uusia kavereita, mutta ne olivat väärässä. 
Ruskeaviiruinen kissanpoika hyppäsi Nellin syliin ja alkoi kehrätä. Nelli silitteli kissaa ja 
painoi päänsä sen turkkiin. Onneksi on Alpo, Nelli ajatteli, ja kyyneleet pyrkivät hänen sil-
miinsä. (Nopola & Nopola 2000, 22–23) 

 

Vaikka Nellillä siis on elämässään isä ja äiti, eikä perheessä ole kärsitty avioeroja tai muita mene-

tyksiä, hän ei ole isänsä menettänyttä Ristoa onnellisempi tai tasapainoisempi. Isän kuolema tai 

muualla asuva äiti eivät myöskään ole Ristolle kipeitä aiheita, vaan hän on varsin tyytyväinen tilan-

teeseensa Rauha-tädin kanssa. Tajuttuaan Nellin yksinäisyyden Risto tuntee olevansa entistä on-

nekkaampi, kun Rauha on hänen elämässään läsnä: 

 

Ovatkohan Nellin vanhemmat aina poissa, kun ne jättävät vain lappuja jääkaapin oveen? 
hän mietti. Nelli on kaiket päivät Alpon kanssa. Nelli elää vähän niin kuin aikuiset: käy 
kaupassa, laittaa ruokaa ja siivoaa. Peseeköhän se itse tukkansa? Miten mukavaa on, kun 
Rauha-täti pursottaa minun hiuksiini sampoota ja hieroo päänahkaa. Meneeköhän Nelli 
yksin nukkumaankin? Rauha-täti istuu minun sänkyni laidalla, pitää kädestä kiinni ja laulaa 
nukkumatista, joka syö jäätelöpalaa pienillä hampaillaan. 
Onneksi minulla on Rauha-täti, Risto ajatteli ja ryntäsi eteiseen halaamaan puhelimessa 
puhuvaa Rauhaa. (Nopola & Nopola 2000, 45.) 

 

Lopulta Alpo-kissa katoaa, ja sitä etsimään ryhtyvät Nelli, Risto, Rauha, Nellin vanhemmat sekä 

alakerrassa asuva herra Lindberg. Kun Alpo löytyy, kaikki menevät Nellin kotiin juhlimaan, ja vii-

mein Nelli saa kerrottua olevansa onneton: 

 

– Ahaa. Onneksi löytyi Risto kaveriksi. 
– Niin, ettei Nellin tarvitse aina olla yksin, Risto sanoi. 
– Miten niin yksin? Pinja Perhonen ihmetteli. – Onhan Nellillä Alpo. 
– Mutta te olette aina poissa, Nelli mutisi. 
– Nelli! Rauha huudahti. – Tv-Perhoset tekevät vaativaa tv-työtä. 
– Nelli, oletko sinä liian paljon yksin? Pinja Perhonen kysyi. 
– Olen, Nelli vastasi pienellä äänellä. 

 

Tilanteeseen löydetään onneksi ratkaisu: Rauha, joka ihailee Perhosten kokkiohjelmaa kovasti, 

pääsee sarjaan avustajaksi, jotta Pontus ja Pinja voivat viettää enemmän aikaa kotona ja Rauha 

saa toteuttaa unelmansa olemalla tv-kokki. 

 

Teoksessa tärkeänä teemana pohditaankin lapsen tarvetta saada elämäänsä läsnäolevia aikuisia, 

oli kyseessä sitten ydin- tai uusperhe. Ei ole väliä, onko aikuinen välttämättä äiti vai isä. Tärkeintä 
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on se, että lapsesta välitetään ja hänen parastaan ajatellaan. Kertoja on kaikkitietävä, ja enimmäk-

seen asioita kuvataan Riston näkökulmasta. Usein ääneen pääsee myös Nelli, ja muutaman kerran 

tutustutaan myös Rauha-tädin ajatusmaailmaan. 

7.3 Johtopäätökset Sinikka ja Tiina Nopolan teoksista 

Kirjoissa Heinähattu, Vilttitossu ja vauva ja Risto Räppääjä ja Nuudelipää on havaittavissa keski-

näisiä eroja päähenkilöiden perheissä: ensiksi mainitussa on hyvin perinteinen ydinperhe sisarus-

suhteineen ja työssäkäyvine isineen. Toisaalta taas Risto Räppääjä asuu kaksin tätinsä kanssa, 

mikä poikkeaa Kattilakoskista suuresti. Mielestäni on hienoa, että kirjailijat ovat uskaltaneet luoda 

kaksi näin erilaista perhemuotoa onnistuen silti tekemään molemmista uskottavia ja onnellisia. Mo-

lemmissa teoksissa päähenkilöiden lähipiirissä on kuitenkin perheitä, jotka puolestaan ovat hyvin 

erilaisia kuin keskeisimmillä henkilöillä. Tästä esimerkit ovat siis Alibullenin neidit, eli kaksi vanha-

piikaa, jotka asuvat kahdestaan varsin tyytyväisinä kaipaamatta talouteensa lapsia tai miehiä. Toi-

saalta taas Riston ja Rauhan lähipiiriin kuuluu ydinperhe. 

 

Vaikuttaa siis siltä, että teoksissa on aina läsnä ydinperhe, kuuluivatpa siihen päähenkilöt tai heidän 

tuttavansa. Yhteistä teoksille on se, että – ehkä hieman yllättäen – muilla kuin ydinperheillä menee 

paremmin: Alibullenin neidit viihtyvät varsin hyvin kahdestaan ja tekevät kaiken yhdessä mutta Kat-

tilakosken perheessä osataan riidellä. Räppääjien taloudessa on sopuisaa, vaikka välillä suunni-

telmat eivät mene ihan putkeen, ja taas Perhosten ydinperheessä lapsi tuntee itsensä yksinäiseksi. 

Näiden teosten kohdalla Suomen Mielenterveysseuran huomio siitä, että mikään perhemuoto ei 

ole automaattisesti toista parempi, pitää hyvin paikkansa.  
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8 TUIJA LEHTINEN 

Tuija Lehtinen (s. 1954) on suomalainen vapaa kirjoittaja. Hänet tunnetaan parhaiten nuortenkir-

joistaan, mutta hän kirjoittaa myös aikuisille. Lehtinen on ajanut aktiivisesti kirjailijoiden ja kirjalli-

suuden asiaa. Lehtinen on toiminut Suomen Nuorisokirjailijat ry:n puheenjohtajana sekä Lukukes-

kuksen Lukufiilis-lehden päätoimittajana. Lehtinen on saanut urallaan useita palkintoja, kuten nuor-

tenkirjallisuuden valtionpalkinnon, Tirlittan-palkinnon ja Topelius-palkinnon, ja hänen teoksiaan on 

käännetty ruotsiksi, tanskaksi, saksaksi, japaniksi ja viroksi. (Otava. 2019. Hakupäivä 14.5.2019.) 

 

Halusin käsitellä opinnäytetyössäni Lehtisen tuotannosta kahta vanhaa suosikkiani eli Laura- ja 

Sara-sarjoja. Luin kummankin sarjan teinivuosina läpi useaan kertaan, ja nyt halusin palata niihin 

vuosien jälkeen. Valitsin molemmista sarjoista ensimmäisen osan. Kirjat ovat ilmestyneet melko 

lähekkäin, päähenkilöillä on muutaman vuoden ikäero, ja molemmat ovat avioeroperheestä, mutta 

kokevat asian kovin eri tavoilla. Laura on sopeutunut tilanteeseen eikä oikeastaan ole muuttunut 

luonteeltaan yhtään. Sara puolestaan oireili voimakkaasti, ja kiinnostuin hänen kohdallaan mietti-

mään sitä, meneekö koko perheellä huonosti, jos yksi jäsen on vaikea, vai tuleeko yksilöstä vaikea, 

jos perheessä on paha olla. 

 

Laura-sarja on yksi Tuija Lehtisen tunnetuimpia sarjoja, ja sitä on ilmestynyt kymmenen osaa vuo-

sina 1997-2006. Lisäksi Yle esitti kolme kautta kirjoihin perustuvaa tv-sarjaa. Lauran uusperhe 

asuu pienessä kaupungissa. Perheeseen kuuluvat Lauran äiti, isäpuoli, isoveli Sakke sekä pikku-

velipuolet Mikko ja Teemu. Viimeisessä kirjassa perheeseen on lisäksi syntynyt tyttövauva. Lauran 

elämä on melko tavallista teinitytön elämää: arjen täyttävät veljien kanssa kinastelu, koulu, kaverit, 

harrastukset ja pojat. Laura on sarjan ensimmäisessä kirjassa seitsemännellä luokalla, ja sarjan 

viimeisessä osassa seurataan häntä abikeväänä. 

 

Sara-kirjoja on ilmestynyt neljä kappaletta vuosina 1998-2009. Viimeinen osa on kuitenkin kirjoi-

tettu hänen siskopuolensa Pinjan näkökulmasta. Punkkarityttö Sara on ensimmäisessä kirjassa 16-

vuotias. Äitinsä painostuksesta hän on muuttanut Helsingistä pikkukaupunkiin enonsa Jyrkin luo 

käymään kymppiluokan. Sara on varsin itsenäinen ja räiskyvä persoona ja tekee usein oman 

päänsä mukaan. Saran vanhemmat ovat eronneet, ja hän on asunut äitinsä sekä isäpuolensa Ollin 
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ja pikkusiskopuolensa Pinjan kanssa Helsingissä. Saran murrosikä oli vaikea ja myrskyisä, ja hä-

nellä on hankaluuksia vanhan jenginsä kanssa. Uudessa kaupungissa hän totuttelee erikoisiin su-

kulaisiinsa, ja oppiikin tulemaan näiden kanssa enemmän tai vähemmän toimeen.  

 

8.1 Laura, kultatukka 

Laura, kultatukka aloittaa kymmenosaisen sarjan, ja se ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1997. 

Laura Koiviston vanhemmat ovat eronneet. Hänen isänsä Hannes asuu Saksassa uuden vaimonsa 

kanssa, ja Lauran äiti Kati on mennyt naimisiin Antti-nimisen miehen kanssa, jota Laura kutsuu 

isäksi, sillä tämä on ollut hänen elämässään läsnä enemmän kuin biologinen isä. Lauralla on kaksi 

velipuolta, Mikko ja Teemu, jonka kanssa Laura jakaa huoneen. Perhe on uusperhe, mutta ydin-

perheenomaisesti: taloudessa on kaksi aikuista, jotka ovat läsnä kaikkien lasten elämässä ja koh-

televat heitä tasavertaisesti. Pikkuveljillä kuitenkin on kokonainen perhe. Lauran isoveli, 16-vuotias 

Sakke on ainoa, joka on alkanut hieman kapinoida isäpuolta vastaan ja kutsuukin isäpuoltaan An-

tiksi, eikä hän haluaisi noudattaa tämän antamia sääntöjä: 

 

Isä oli ollut levoton luonne, ja ehkä Sakke oli perinyt sen taipumuksia. Pari kertaa Sakke 
oli uhkaillut äidille, että lähtisi merille äidin ja Antin nalkutusta pakoon. Äiti ei ottanut tosis-
saan Saken uhkailuja, mutta Antti-isäpuolta ne selvästi huolettivat. Laura oli kuullut niiden 
mutisevan vaikeasta murrosiästä. Kai siihen murrosikään kuului sekin, että Sakke oli yht-
äkkiä lakannut kutsumasta Anttia isäksi ja käytti pelkästään etunimeä. Lauralle Antti oli 
edelleen isä, se isä joka oli kotona ja jonka kanssa saattoi jutella asioista. (Lehtinen 2002, 
16.) 

 

Lauran tapauksessa on siis havaittavissa sama ilmiö kuin Risto Räppääjällä: tärkeintä ei aina ole 

biologinen side, vaan välittävä ja läsnä oleva aikuinen. Pari kertaa Sakella ja Antilla on pahoja 

riitoja, eikä Sakke tunnu löytävän paikkaansa, varsinkaan kun pikkuveljetkin vievät paljon huomiota. 

Hän kuitenkin tulee sisarustensa kanssa paremmin toimeen kuin Antin kanssa. Välillä vaikuttaa 

siltä, että Sakke pyörii Hönön, paikallisen kiusaajajengin johtajan, kanssa. Samassa jengissä on 

myös Lauran luokalla oleva Terri, joka asuu Koiviston perheen naapurissa kahdestaan äitinsä 

kanssa. Terri on paljon poissa koulusta ja tulee huonosti toimeen äitinsä kanssa. Äidillä ei myös-

kään ole auktoriteettia tyttäreensä: 
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Terri ei tapansa mukaan ollut koskaan puhunut tytöille kotioloistaan, mutta tottakai joitakin 
asioita oli tihkunut pihapiiriin. Terrin äiti oli ollut pitkään työttömänä, ja se oli selvästi väsy-
nyt ja turhautunut siihen ettei ollut tekemistä. Välillä se ei tuntunut välittävän mistään, vaan 
kulki hiukset hapsottaen kaupassa eikä tervehtinyt ketään. Välillä se taas oli iloinen ja jutteli 
muiden kanssa. (Lehtinen 1997, 34–35.) 

 

Selkeitä lauseita ei erottanut, mutta yksittäisiä sanoja silloin tällöin. Terri nimitti äitiään use-
amman kerran hulluksi ämmäksi. Sitten kuului äidin määräys, että Terri ei saisi lähteä mi-
hinkään. Mutta Terri lähti. Se juoksi ulos ja painui kohti ostaria. Sen äiti tuli parvekkeelle ja 
huitoi voimattomana Terrin perään. (Lehtinen 2002, 79.) 

 

Koska Lauran perheessä on neljä lasta ekaluokkalaisesta murrosikäiseen, hulinaa on välillä paljon, 

ja jokaisella on omanlaisensa tarpeet. Teemu ja Mikko suhtautuvat harrastuksiinsa intohimoisesti 

ja haluavat panostaa niihin, ja Sakella on omat murheensa, joiden kanssa vanhemmat ovat välillä 

helisemässä. Vanhempien täytyy myös tasapainotella eri-ikäisten lasten tarpeiden ja pyyntöjen 

kanssa: 

 

Siihen asti ruokapöydässä oli vallinnut tavallinen hässäkkä. Mikko oli ladellut, mitä kaikkia 
uusia kapineita se tarvitsisi jalkapalloleirillä. Teemu vaati, että jos Mikko saisi jotain, sen 
pitäisi saada kunnon hyönteistutkimusvälineet. 
[…] 
Ekaluokkalaisen todistus ei sisältänyt paljon asioita. Isä antoi Teemulle viisikymppisen ja 
saman verran sai Mikko keskinkertaisesta todistuksestaan. Lauran paperi katsottiin sata-
sen arvoiseksi, mikä tarkoitti ettei Laura joutunut ruinaamaan sen illan eikä parin seuraa-
vankaan leffarahoja. (Lehtinen 2002, 64–65.) 

 

Vaikka Laura pääosin tulee toimeen veljiensä kanssa, arkeen kuitenkin kuuluu välillä näidenkin 

kanssa riitely. Nuorin veli Teemu esimerkiksi tuo kotiin erilaisia ötököitä, mikä inhottaa Lauraa, ja 

ötököiden keräämisestä pitää huomauttaa veljelle useampiakin kertoja. Veljet myös härnäävät 

häntä mielellään pojista. Lisäksi yhdeksänvuotias Mikko on kova haastamaan riitaa. Laura menet-

tää lopulta hermonsa Saken jatkuvaan kiukutteluun. Sakke haluaisi muuttaa Saksaan isänsä 

luokse, koska ei tunne sopeutuvansa perheeseen. Äiti ja Antti eivät myöskään tunnu hyväksyvän 

häntä sellaisena kuin hän on, koski asia sitten ammattikouluun menoa tai lävistysten hankkimista. 

Vaikka veljien kanssa tulee kinattua paljon, asiat saadaan kuitenkin yleensä sovittua melko nope-

asti, ja pikkuveljien kohdalla asia hoituu usein niin, että nämä uppoutuvat nopeasti omiin tekemi-

siinsä. Lauran paras ystävä Jenna asuu neljästään vanhempiensa ja pikkusiskonsa Julin kanssa. 

Samoin kuin Lauran veljet, Julikin on häiriöksi: 
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Jenna ja Laura vilkaisivat toisiaan, ja Jenna ehdotti, että he menisivät ulos. Niille ei kan-
nattanut mennä, koska Juli harjoitteli viulullaan. Julia voisi sietää korvatulpilla varustautu-
neena, mutta ne taas haittaisivat normaalia keskustelua. 

– Pikkusisaruksista ei ole kuin harmia, Jenna sanoi mattotelineellä. (Lehtinen 2002, 131.) 
 

Laura-kirjoissa puhutaan eteläsuomalaista murretta. Kertoja on kaikkitietävä, mutta tapahtumat ku-

vataan Lauran näkökulmasta. Teini-ikäisen ajatusmaailmaan sopii hyvin tapa puhua ihmisistä he-

pronominin sijaan ne-muodossa, ja hän-pronominin sijasta käytetään se-pronominia myös leipä-

tekstissä. Aikuiset kuitenkin puhuvat enimmäkseen kirjakieltä. Aiheet puolestaan ovat hyvin tyypil-

lisiä nuortenkirjalle: perheenjäsenten kanssa kinastellaan, vapaa-aika kuluu harrastusten ja ystä-

vien kanssa, ja murrosiän kanssa tuskaillaan useampaankin kertaan. 

8.2 sara@crazymail.com 

16-vuotias punkkarityttö Sara Niinistö muuttaa pikkukaupunkiin enonsa luo käymään kymppiluo-

kan. Hän on nähnyt äitinsä Eilan sukulaisia vain harvoin, sillä äiti on muuttanut pois pienestä kau-

pungista vuosia sitten, eikä hän tule toimeen oman äitinsä ja kahden veljensä Jyrkin ja Kyöstin 

kanssa. Saralla on takanaan vaikeita vuosia vanhempien eron, hänet hylänneen isän, uuden isä-

puolen ja siskon kanssa riitelyn, ystävänsä kuoleman sekä väkivaltaisen entisen poikaystävänsä 

vuoksi, ja maisemanvaihto nähdään parhaana ratkaisuna kaikille. Pieneen kaupunkiin vieraiden 

ihmisten keskelle muuttaminen ja uuteen tilanteeseen sopeutuminen on Saralle melko vaikeaa: äiti 

ei anna hänelle rahaa vapaasti käytettäväksi, Jyrki-eno on etäinen eikä saa häneen otetta ja luok-

kakavereiden kanssa on hankala tulla toimeen. 

 

Takaumien kautta keritään vähitellen auki Saran menneisyyttä ja syitä siihen, miksi hänestä tuli 

sellainen kuin hän 16-vuotiaana on. 10-vuotiaaksi asti hän asui äitinsä ja isänsä kanssa Helsin-

gissä, ja oli oikea isän tyttö, mutta vanhempien eron myötä kaikki alkoi mennä alamäkeen. Sara ei 

olisi halunnut asua äitinsä kanssa, mutta isäkään ei ottanut häntä saman katon alle. 

 

Faija oli eka, joka jätti mut. Mä olin tietenkin faijan kimma, jota se esitteli mielellään tutta-
villeen. Faija vei mua musiikkiopistoon, konsertteihin ja kaikenlaisiin lastentapahtumiin. Se 
osti mulle melkein mitä vain mun teki mieli pyytää, eikä välittänyt mutsin äkinöistä, kun 
mutsi väitti että se hemmotteli mut pilalle. Mä olin faijan pikkuprinsessa, jota se jumaloi. 
Jossain vaiheessa mä tajusin, että mä olin paljon tärkeämpi faijalle kuin mutsi. Mutta sitä 
mä en tajunnut, että niiden liitto alkoi natista. 
[…] 
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Viimein faija sai tarpeekseen ja lähti sen siliän tien. Mutsi istui vaatekasan keskellä itke-
mässä, kun mä hiivin hävityksen ja kauhistuksen näyttämölle. 
Faijan lähtö oli shokki. Meille molemmille. 
Sen päivän jälkeen mä en ole soittanut huilua. (Lehtinen 2001, 92–93.) 

 

Saran paras ystävä Niina tuli myös ydinperheestä, ja hänen kotonaan oli tasapainoiset ja rakasta-

vat olot. Sara puolestaan riiteli masentuneen äitinsä kanssa. Niinan kotona asetettiin esimerkiksi 

kotiintuloaikoja. Saran äitikin yritti niin tehdä, mutta ne eivät tehonneet. Sarakin olisi sisimmässään 

halunnut tasapainoisen kodin ja rakastavia aikuisia ympärilleen: 

 

Suurimman osan aikaa mä olin Niinan kotona, missä me kuunneltiin musaa, katsottiin telk-
kaa ja luettiin lehtiä ja tietenkin juteltiin kaikesta mahdollisesta. Niinan vanhemmat oli ihan 
jees, ja mä tietenkin kadehdin sen perhettä ja niiden yhteenkuuluvuuden tunnetta. (Lehti-
nen 2001, 117.) 

 

Sara ei myöskään ole koskaan tullut isäpuolensa Ollin kanssa toimeen. Olli yritti asettaa hänelle 

rajoja, mutta Sara oli liian voimakastahtoinen nyyperöksi kutsumansa mieheen verrattuna. Myös 

murrosikä ja jatkuva riitely äidin kanssa hankasivat välejä. Pikkusisko Pinjan synnyttyä Saran äidin 

ja Ollin kaikki huomio keskittyi uuteen vauvaan, eivätkä he tajunneet Saran alamäkeä. Vasta Saran 

kahden itsemurhayrityksen jälkeen he havahtuivat siihen, kuinka huonolla tolalla asiat olivat, ja niin 

syntyi päätös muuttaa pikkukaupunkiin enon hoiviin. 

 

Saran Kyösti-enolla on pikkukaupungissa ydinperhe vaimonsa Oilimaijan ja kolmen lapsensa 

kanssa. Heidän keskinäisistä väleistään ei kirjassa paljon puhuta, mutta heillä vaikuttaa menevän 

hyvin, ja muiden tarpeet huomioidaan hyvin. Sara ei pidä kenestäkään heistä, samoin hän karsas-

taa mummoaan tavatessaan tämän ensimmäistä kertaa vuosikausiin. Juuri mummosta lopulta tu-

lee kuitenkin Saran tärkein sukulainen: hän on yhtä kipakka kuin Sarakin, ja hänessä on haastetta, 

toisin kuin esimerkiksi Jyrkissä, eikä mummo kuitenkaan voi määräillä häntä kuten äiti, koska asuu 

palvelutalossa ja käy vain silloin tällöin Jyrkin luona viikonloppuvierailuilla. Heitä yhdistää sekin, 

ettei kumpikaan pidä Kyöstin vaimosta. Joulun koko suku viettää yhdessä, ja riitely ja panikointi 

alkaa jo ennen aattoa. Tilanne kärjistyy mummon saadessa sairaskohtauksen ja lasten alkaessa 

keskustella perinnöstä. Tässä tulevat hyvin esiin Saran äidin ja enojen erilaiset luonteet ja se, että 

vastakohdat eivät aina täydennä toisiaan: 

 

Mutsi, Kyösti ja Jyrki alkoivat mummon ja Ollin häivyttyä jutella aluksi asiallisesti mummon 
voinnista. Vähitellen ne päätyivät kinaan siitä, minkä arvoinen mummon talo oli ja mitä sille 
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tehtäisiin, kun mummosta aika jättäisi. Mutsin mielestä Jyrki ansaitsi jonkinlaisen korvauk-
sen siitä, että oli pitänyt vuosikausia huolta talosta ja mummosta. Siihen Kyösti, että Jyrki-
hän oli saanut vastineeksi täysylläpidon. Vielä joku vuosi sitten mummo oli kokannut sille 
kaksi lämmintä ateriaa päivässä, pessyt pyykit, silittänyt paidat ja leikannut kovettuneet 
varpaankynnetkin. Kyösti ei missään tapauksessa suostuisi siihen, että Jyrki saisi suurem-
man osuuden perinnöstä kuin toiset. 
Ilmiriita oli valmis. (Lehtinen 2001, 218.) 

 

Tässäkin teoksessa tulee ilmi se, että ydinperhe vaikuttaa olevan hyvä vaihtoehto yksilön hyvin-

voinnin kannalta: Saralla meni hyvin pienenä vanhempiensa kanssa, samoin kuin Kyösti-enolla, 

Saran ystävällä Niinalla ja uudella poikaystävä Rauskilla ja myös Saran äidillä nyt kolmisin Ollin ja 

Pinjan kanssa. Sara myöntää pariinkin kertaan kadehtineensa niitä, joilla meni kotona hyvin, mutta 

elettyään itse vuosia yksinhuoltajan kanssa hän on kääntänyt asian toisinpäin ja alkanut halveksia 

ja inhota huolehtivia aikuisia sekä pitää ehjiä perheitä teennäisinä idylleinä. Saran ystävä Mona 

Lisa uskoo Saran pahan olon johtuvan siitä, ettei hänen äitinsä saanut eron jälkeen pidettyä huolta 

itsestään eikä Sarasta 

 

Kirjassa Sara toimii minäkertojana, ja teksti on kirjoitettu pääkaupunkiseudun murteella, mutta ai-

kuiset puhuvat enimmäkseen kirjakieltä. Sarankin tapauksessa ihmisistä käytetään se-pronominia 

sekä leipätekstissä että puheessa. Teemoiksi näen taas tavalliset teiniongelmat mutta myös it-

sensä etsimisen ja uusiin tilanteisiin sopeutumisen. 

8.3 Johtopäätökset Tuija Lehtisen teoksista 

Molemmissa lukemissani Lehtisen kirjoissa päähenkilö elää uusperheessä, mutta lähipiirissä on 

kuitenkin ydinperheitä, näissä tapauksissa päähenkilöiden parhailla ystävillä. Tästä voisi siis pää-

tellä, että vaikka teoksissa käsitellään myös niin sanotusti rikkinäisiä perheitä, läsnä on aina ydin-

perheitäkin. Se, että avioerot ovat yleistyneet vuosikymmenten saatossa, voi selittää tätä valintaa. 

Ydinperhe tuntuu tuovan kuitenkin tiettyä vakautta myös ympärillä oleviin ihmisiin. Ja toki hyvin 

monet avioliitot myös kestävät, joten on varsin luonnollista, että lähipiirissä on ydinperheitäkin. Li-

säksi molemmissa teoksissa rikkinäisestä kodista löytyy joku, joka on tyytymätön tilanteeseen. 

Näissä kirjoissa parhaat esimerkit ovat juuri Sara sekä Sakke. Saken tapauksessa kyse voi toki 

olla vain murrosiästä johtuvasta kapinoinnista. 
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Saran kohdalla mietiskelin jo kirjaa aloittaessani, että mikäli yksilöllä ja perheessä on hankaluuksia, 

johtuuko se siitä, että huonosti voiva perhe vaikuttaa yksilöön, vai alkaako koko perhe voida huo-

nosti, jos yhdellä perheenjäsenellä on hankaluuksia. Saran tapauksessa alamäki lähti vanhempien 

avioerosta ja siitä, ettei hänen äitinsä saanut otetta elämästä, ja Sara joutui huolehtimaan hänestä, 

mikä vaikutti häneen itseensä ja lisäksi heidän suhteeseensa. Saran äidillä taas alkoi mennä pa-

remmin hänen löydettyään elämäänsä uuden miehen ja saatuaan lapsen. Hänen tapauksessaan 

siis uusi omanlaisensa ydinperhe teki hyvää varsinkin vuosikausien riitelyn jälkeen. Sara sopeutuu 

myös enonsa hoiviin pikkuhiljaa, mikä ei niinkään johdu pelkästään enosta, sillä hänelläkään ei ole 

auktoriteettia sisarentyttäreensä ja lisäksi hänellä on omiakin huolenaiheita. Saran sopeutuminen 

johtuukin lopulta enimmäkseen ystävistä, poikaystävästä sekä teräväkielisestä mummosta. Tär-

keää hänelle on myös saada purkaa menneisyytensä solmukohtia, jotka auttavat häntä löytämään 

itseään paremmin. Tässä kirjassa siis huomataan, ettei lapsi tai nuori aina tarvitse lähelleen rakas-

tavia vanhempia tai välttämättä muitakaan aikuisia, vaan perheen voi koota itsekin, kunhan koh-

dalle sattuu sopivia henkilöitä. 
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9 POHDINTA 

Työssäni halusin selvittää, miten valitsemani kotimaiset lasten- ja nuortenkirjat ovat mahdollisesti 

peilanneet omaa aikaansa, ja onko eri tekijöiden ja eri aikakausien kirjoissa paljon eroja. Lisäksi 

minua kiinnosti, eroavatko saman kirjailijan teokset toisistaan, ja vaikuttaisiko jokin perhemuoto 

olevan ihanteellinen. Kirjallisuus on aina ollut intohimoni, ja olin miettinyt jo kauan haluavani tehdä 

opinnäytetyöni kirjallisuuteen liittyen. Päädyin määrittelemään työni sisällönanalyysiksi, sillä esi-

merkiksi laadullista tai tilastollista tutkimusta siitä ei olisi millään saanut. 

 

Suuri haaste alussa oli miettiä, miten rajaan aineistoa. Lopulta päädyin siihen, että käsittelen vain 

kotimaisten kirjailijoiden romaaneja ja jätän pois esimerkiksi fantasiakirjallisuuden ja käsittelen to-

sielämää jäljitteleviä kirjoja. Aluksi tarkoituksenani oli lukea ja analysoida kirjoja kaikilta sodanjäl-

keisiltä vuosikymmeniltä, mutta jossain vaiheessa tajusin, että aika ja jaksaminen eivät millään riitä 

siihen. Päädyin jättämään pois 1970- ja 1980-luvun. Toki opinnäytetyössä on yksi kirja 1970-luvun 

alusta, mutta rakensin työn niin, että käsittelen teoksia kirjailijoittain vuosikymmenten sijaan. Se, 

että kaikki käsittelemäni kirjailijat ovat naisia, on puhdas sattuma. Lisäksi käytin ensin liikaa aikaa 

mahdollisimman monen teoksen lukemiseen, enkä tajunnut, että vähemmälläkin materiaalilla voin 

saada aikaan hyvän opinnäytetyön. Työn edetessä uskalsin jättää pois vielä muutaman teoksen, 

jotka eivät olisi tuoneet opinnäytetyöhöni lisäarvoa. 

 

Työn edetessä havaitsin, että kaikissa kirjoissa on perhemuotoja varsin laidasta laitaan, ja kaikissa 

on hyvät ja huonot puolensa ja kaikki ovat yhtä arvokkaita. Niiskuneitiä ja Niiskua ei säälitä tai 

ihmetellä siitä, ettei heillä ole mukanaan vanhempia, ja pikku otus Nipsukin kulki yksin ennen muu-

miperheeseen liittymistä. Hemuli puolestaan vihaa täydestä sydämestään yksipuoliseksi kuvaa-

maansa serkkuaan, joka ei ”välittänyt mistään muusta kuin hyönteisistä, hyönteisistä ja hyöntei-

sistä”. Samoin Onnelissa ja Annelissa on varsin rohkeasti käsitelty hyvin erilaisia perhemuotoja: 

1960-luvulla avioerot olivat nykyistä harvinaisempia, mutta kirjassa kuitenkin käsitellään kahden 

kodin väliä hämmentyneenä kulkevan tytön ajatuksia. Samaten ydinperhekään ei tee autuaaksi, 

vaikka tuohon aikaan kotona lapsikatrasta hoitava äiti oli melko tyypillistä ja oletettavaa, sillä Onneli 

on varsin surullinen ja tuntee olonsa ulkopuoliseksi. 
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Pohdin Nopolan sisarusten kohdalla sitä, käsittelisinkö monta Heinähattu ja Vilttitossu -kirjaa saa-

dakseni käsityksen siitä, miten perhe saattaa muuttua lasten kasvaessa, vai ottaisinko vertailukoh-

teeksi Risto Räppääjä -sarjan, jossa tiesin päähenkilöiden asuvan melko epätyypillisessä per-

heessä. Lopulta päädyin siihen, että haluan käsitellä työssä sitä, miten kirjailijoiden sarjat eroavat 

keskenään toisistaan. Samaa asiaa pohdin Tuija Lehtisen kohdalla pähkäillessäni valintaa usean 

Laura-kirjan tai yhden Lauran ja yhden Saran välillä. Tein lopulta päätöksen samalla perusteella 

kuin Nopolan sisarusten tapauksessa: tiesin etukäteen näiden teossarjojen poikkeavan toisistaan 

aika paljonkin ja arvelin sen tuovan erilaisia havaintoja. 

 

Etukäteen olin ajatellut työhypoteesina, että lukemissani teoksissa korostuisi esimerkiksi ydinperhe 

muita perhemuotoja yleisempänä ja ehkä jopa ”parempana” vaihtoehtona kuin yhden vanhemman 

perheitä tai avioeron läpikäyneitä perheitä. Sain kuitenkin jopa yllättyä siitä, että perheet ovat olleet 

niin monimuotoisia koko tämän ajan. Mielestäni kirjailijat ovat tehneet rohkeita valintoja käsitelles-

sään toisiaan vihaavia serkkuja, kahden kesken eläviä sisaruksia, orpolapsia, onnellista tädin 

kanssa asuvaa poikaa, sisaruskateutta ja kapinointia. 

 

Huomioideni perusteella voisin sanoa, että vaikka kirjoissa on hyvin epätavallisiakin perheratkai-

suja, niissä on tehty rohkeita valintoja: esimerkiksi lapsen yksinäisyys suurperheessä tai 1960-lu-

vulla eri kodeissa asuvat vanhemmat ovat olleet epätavallisia, arkoja tai jopa lähes tabuja aiheita. 

Parhaimmillaan kirjallisuus tuo lukijalleen lohtua ja saattaa auttaa jopa vaikeiden tunteiden ja elä-

mäntilanteiden käsittelyssä. Lapselle ja nuorelle saattaa olla hyväksi lukea teoksia, joissa on esi-

merkiksi eroperheitä ja riiteleviä sisaruksia ja näin nähdä, miten niistä voidaan selvitä, ja että heidän 

tilanteensa on niin tärkeä, että siitä on jopa kirjoitettu kirjoja. Myös murrosiän kanssa painiessa 

kirjallisuus voi auttaa antamaan näkökulmaa ja perspektiiviä siihen, millaista elämä voi joidenkin 

kohdalla olla, ja näin voi peilata omia kokemuksia ja tunteita. 

 

Työtä aloittaessani suurimpana ennakko-odotuksenani oli, että ydinperhe korostuisi muita ihanteel-

lisempana vaihtoehtona, mutta sainkin huomata, että yhtä lailla niissä voi olla onnettomia tai yksi-

näisiä jäseniä sekä riitelyä. Ydinperheitä ei myöskään ollut oikeastaan mitenkään merkittävästi 

enemmän kuin muita, mikä yllätti minua hiukan. Lisäksi monipuolisia perheitä oli läsnä jo 1940-

luvulta alkaen, eikä pelkästään 1990-luvun teoksissa kuten olin ennakkoon kuvitellut. 
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Opinnäytetyöni tukee ammatillista kasvuani enimmäkseen olemalla niin kutsutusti ”hiljaista tietoa”. 

Kirjallisuudentuntemus ei koskaan mene kirjastoalalla hukkaan, ja työ voi olla suureksi avuksi esi-

merkiksi tietopalvelussa työskennellessäni. Lisäksi opinnäytetyössä on valmiina hyvä pohja ajatel-

len esimerkiksi mahdollisia myöhempiä opintoja kirjallisuuden parissa. 
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