
Maybe this is where a new kind of adventure starts.

-
min tyttöjä voimauttavaksi seikkailuksi kirjassa
Feminism for Girls: An Adventure Story. Tässä Trisha
McCaben kanssa toimitetussa teoksessa joukko kir-
joittajia tarkasteli tyttöyttä muassa mediassa ja kou-
lussa, sekä pohti feministisen tyttöyden merkityksiä.

McRobbien teoretisoinnit muodostivat ponnah-
duslaudan myös pohjoismaisen, alkujaan erityi-
sesti sosiologisesta nuorisotutkimuksesta sekä
kirjallisuudentutkimuksesta ponnistaneen tyttö-

-
-

tutkimukseen juurtui vähintäänkin implisiittinen
tavoite voimauttaa tyttöjä, kritisoida mediarepre-
sentaatioita ja tarjota tytöille kannustavia esimerk-
kejä feministisestä tyttöydestä ja tyttökulttuurista.
Nykyisessä tyttötutkimuksessa McRobbien kriitti-
siä teoretisointeja feminismistä, mediasta ja postfe-
minismistä¹ siteerataan edelleen tiheästi eri tutki-
muskentillä, tosin kontekstualisoiden ja kriittisellä
etäisyydellä. Vaikka McRobbien kritiikin keskei-
nen ulottuvuus kaupallisen mediakulttuurin yksi-
oikoisista sekä keskiluokkaista, valkoista ja hetero-
seksuaalista normia toistavista tyttöhahmoista on

-
ti huomiotta tyttöjen omat näkemykset ja vastakar-
vaan tehtävät luennat. Tutkija määräytyy implisiit-

tisesti taisteluasemaan tietynlaisten nuorten femi-
-

tä ja paikantumisesta huolimatta McRobbien perin-
tö elää erityisesti pohdinnoissa tutkijan paikasta
feministisen tyttötutkimuksen kentällä.

Monitieteinen tyttötutkimus on kiinnostunut
tutkimaan tyttöjä ja tyttöyttä moniäänisesti. Viime
vuosina erityisesti humanistisessa ja sosiologis-
yhteiskunnallisessa tyttötutkimuksessa on keskus-
teltu tytöistä ja tyttöydestä suhteessa sosiaaliseen
muutokseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon,
feminismiin, postfeminismiin sekä seksuaalisuu-
teen ja seksualisoimiseen. Tyttöyden ja nuoren
feminiinisyyden pohtiminen kiinnostaa myös suku-
puolentutkimuksessa jatkuvasti enemmän, mistä
yhtenä esimerkkinä voi mainita Sara Ahmedin
tuoreet teoretisoinnit tytöttämisestä ja tytöksi
julistamisesta, johon liittyy säädellyn ja ruumiilli-
sen, normatiivisen feminiinisyyden siteeraminen

-
kyviä” populaarikulttuurissa (Handyside & Taylor-

-
kimuksen piirissä taide ja kirjallisuus ovat avanneet
uusia reittejä myös tyttötutkimuksen teoreetti-
seen pohdintaan (Österlund, Söderberg & Formark

kokemukset, kuten alkuperäiskansojen tyttöydet
ja paikallisesti erityiset tyttöydet, ovat nousemassa
tärkeäksi osaksi tyttötutkimuksen kenttää.²
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Tämän tyttötutkimuksen teemanumeron kantaviksi
teemoiksi valikoituivat tyttöruumiillisuus sekä tie-
teen ja taiteen välinen vuoropuhelu. Halusimme
pohtia, kuinka nykytyttöjen arkipäivässä, erilaisis-
sa tyttökulttuureissa ja tyttöyden representaatioissa
ruumiillisuus on vuoroin sopeutuvaa ja kapinallis-
ta, normeja mukailevaa sekä vuoroin niitä radikaa-
lein tavoin venyttävää. Ruotsissa kriittisen feminii-
nisyyden tutkimuksen piirissä ruumiillisuuteen ja
materiaalisuuteen kietoutuvaa tutkimusnäkökul-
maa on ulotettu siihen, kuinka (nuori) feminiinisyys
voidaan ymmärtää kaksinapaista sukupuolijärjes-
telmää haastavana, poliittisena ja ruumiillisena
mullistuksena, gurleskeina olemisen tapoina (Dahl

feministisen kirjallisuuden gurleskeista juonteista ja
hahmoista, joilla hän viittaa ”tyttöyden väärinym-
märtämiseen huumorin keinoin” ja sukupuolisuu-
den kaksinapaisten normien venyttämiseen.

Tyttötutkimuksen teoreettisessa ja metodolo-
gisessa kentässä tytön, tyttöyden ja sukupuolen
käsitteet mielletään liikkeessä olevina, performa-
tiivisina, historiallisina ja neuvoteltavina, mutta silti
yhteenkietoutuneina materiaalisen todellisuuden

Kysymyksenasetteluissa tarkastellaan esimerkiksi
erilaisten medioiden representaatioita, normeja,
valtaa sekä yhteiskunnallista sukupuolijärjestystä.
Teemanumeron tekstit keskittyvät kukin osaltaan
kriittisesti tarkastelemaan, kuinka yhteiskunnan
rakenteet muuntuvat tyttöruumiillisuutta tuotta-
viksi ja muokkaaviksi, valtaan sitoutuviksi teoiksi

millä tavoin tyttötutkimuksen kautta voi pureutua
kysymyksiin sukupuolen moninaisuudesta ja liik-
kuvuudesta.

Lähestymme McRobbien peräänkuuluttamaa
seikkailua erityisesti tieteen ja taiteen välisten
rajapintojen haastamisen ja venyttämisen kautta.
Numeron tekemiseen ovat osallistuneet niin tutki-
jat kuin sarjakuvataiteilijat. Erityisesti Myry Voipion
lektiossa sekä Karoliina Sjön puheenvuorossa pohdi-
taan ja kokeillaan, kuinka taiteeseen sitoutuvia
menetelmiä ja kertomisen tapoja voidaan hyödyn-
tää tutkimuksessa. Kuten Sjö toteaa, kiinnostus

tieteen ja taiteen välisiin dialogeihin ja niiden
vaikuttavuuteen on kasvanut sekä akateemisessa
maailmassa että taiteen eri kentillä. Uudenlaisiin
menetelmiin heittäytyminen merkitsee kurkotta-
mista kohti tuntematonta: prosesseja, joissa tutki-
mus tuottaa myös tutkijansa erityisen vahvasti
ruumiillisena toimijana.

Seikkailua jatkavat feministiset, tyttöjä ja ruu-
miillisuutta eri tavoin ja tyylein käsittelevät sarja-
kuvat ja tyttötaideteokset. Mukana on Pii Anttosen,
Aiju Salmisen ja Myry Voipion tätä numeroa varten
tekemät tyttösarjakuvat sekä Anna Vuorisen ja Katja
Tukiaisen tyttötaidetta. Vuorisen tyttöfantasia sitou-
tuu kysymyksiin tyttöjen ja naisten ruumiin esityksis-
tä ja Tukiaisen teos kutsuu mukaan tyttöjen ja tyttöy-
den maailmaan. Anttonen tarkastelee tyttöyttä,
ruumiillisuutta ja tytöttämistä transnäkökulmas-
ta, Salminen todentaa ja ironisoi tyttöjen ja naisten
vartaloihanteita ja Voipio nostaa esiin tyttöyden eri
puolia. Numeron feministiset sarjakuvat ovat osal-
taan kurotus kohti tieteen ja taiteen risteymiä. Sarja-
kuvataiteen ja tieteen ja taiteen rajapinnoilla kulke-
misella haluamme osoittaa, että valtarakenteiden
purkaminen ja normien näkyväksi tekeminen on
mahdollista niin tieteen, taiteen kuin niiden yhdis-
telmienkin keinoin.
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Teemanumeron avaa Mari Käyhkön artikkeli, joka
seuraa suomalaisen tyttötutkimuksen sosiologista
perinnettä ja samalla haastaa sen painottumista
kaupunkilaistyttöyteen ja urbaaneihin tyttökult-
tuureihin. Artikkeli tarkastelee yhdeksäsluokkalai-
sia tyttöjä ja heidän kokemuksiaan elämästä syrjä-
seuduilla. Näille tytöille palveluiden kaventaminen
ja kaupungistuminen merkitsee suoria, ruumiillisia
vaikutuksia paikkaan sijoittumiseen ja sen kanssa

näkyväksi sen, kuinka syrjäseutujen arki on vah-
vasti sukupuolittunutta ja ikään sitoutuvaa: erityi-
sesti tyttöjen suunta on syrjäseuduilta keskuksiin,
mikä on havaittu myös kansainvälisissä tutkimuk-

Tyttökirjallisuuden ja kirjallisuuden tyttö-
representaatioiden tutkimus on ollut keskeinen





tutkimussuuntaus pohjoismaisessa tyttötutkimuk-

Karkulehto käsittelevät artikkelissaan sukupuoli-
järjestystä murtavaa vahvaa tyttöyttä suomalai-
sessa nykytyttökirjallisuudessa. Kohdeteokset ovat
Siiri Enorannan Surunhauras, lasinterävä

Anaché: Myter från akkade
-

ta vastustavan tyttöyden representaatioihin tyttö-
kirjallisuudentutkimuksen ja performatiivisen
tyttötutkimuksen kautta. Tyttökirjallisuudessa on
pitkään ollut näkyvissä vahvan tyttöyden lajikon-
ventio. Artikkeli esittää, että tätä normia käytetään
kohdeteoksissa kompensoimaan päähenkilötyttö-
jen heteronormeja kyseenalaistavaa seksuaalisuut-
ta, mihin puredutaan intersektionaalisiin eroihin
kytkeytyvän kompensaation käsitteen avulla.

Leena-Maija Rossi analysoi artikkelissaan
Gilmoren tytöt -televisiosarjan jatko-osaa A Year in
Life -

-
nen, vakiintuneen heteroparisuhteen solmiminen
sekä luokan ja työn vakiintumisen ja vakiintumat-
tomuuden välinen ristiveto sarjan päähenkilöi-

-
masta seksuaalisuuden ja sen normatiivisuuden
tai epänormatiivisuuden muutoksia ajan kuluessa.
Tyttöyden ja feminiinisyyden kysymyksiin kytkeyty-
vät lisäksi tahto, uhmakkuus ja epäonnistuminen,
joita Rossi analysoi suhteessa sukupolvieroon sekä
aikuisiin ”tyttöihin” kohdistettuihin normeihin ja
odotuksiin.
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Teemanumeron puheenvuoroteksteissä pureudu-
taan digitaalisen ja materiaalisen sekä tieteen ja tai-
teen välisiin neuvotteluihin. Karoliina Sjö käsittelee
puheenvuorossaan tieteen ja taiteen välisen dialo-
gin muodostamaa metodia suhteessa itsestä kerto-
misen tapoihin sekä mahdollisuuksiin luoda uuden-
laisia eettisiä tapoja muistaa ja kertoa. Sjö lähestyy

-

tyttöjen kirjoittamisen historian sekä omaelämä-
kerrallisuuden ja itsensä kertomisen näkökulmista,

ja yhdistää spoken word -runouden historiantutki-
mukseen.

Tyttöruumiillisuus on myös digitaalista, kuten
Kia Andell osoittaa. Andell tarkastelee pro gradu
-tutkielmaansa pohjautuvassa puheenvuoroteks-
tissään, kuinka tytöt tuottavat aktiivisesti sukupuo-
litetun ruumiin esittämisen normeja internetmee-
min välityksellä. Puheenvuoro keskittyy Hey Girls
Did You Know (HGDYK) -internetilmiöön, jossa tytöt
kommentoivat toistensa pukeutumista tai meikka-
ustyyliä valokuvaa ja tekstiä yhdistävän kuvasarjan
välityksellä.

Myry Voipion lektio esittelee suomalaisen tyttö-

-
en kautta aikaikkunoita tyttökirjallisuuteen, lajin
piirteisiin sekä teosten tyttöihin ja heidän mahdol-
lisuuksiinsa toimia yhteiskunnassa. Kuvituksen
ja kielen yhteistyöllä Voipion lektio pyrkii kohti
tieteellisen ja kaunokirjallis-taiteellisen ilmaisun
yhdistämistä, jossa hyödynnetään tyttökirjallisuu-
den tyttöjen usein iloista, leikillistä ja toisinaan
satiiris-parodistakin ääntä.

Teemanumeron kirja-arviot tarjoavat monipuo-
lisen katsauksen pohdintoihin iästä, sukupuolesta,
paikasta ja ruumiillisuudesta. Karla Malm nostaa
esiin erilaiset paikan politiikat arviossaan moni-
tieteisestä artikkelikokoelmasta Girlhood and the
Politics of Place (toim.  Claudia  Mitchell  &  Carrie

-
jen omaehtoisia digitaalisia ja virtuaalisia paikko-
ja ja tiloja, joihin kohdistuu usein yhteiskunnallista
huolipuhetta ja rajoitusta. Lotta Palmgrenin arvios-
sa Hannele Harjusen kirjasta Neoliberal Bodies and
the Gendered Fat Body
muovaaminen, joka kohdistuu sukupuolistunee-
seen ruumiiseen uusliberalistisessa järjestykses-
sä. Anna Elomäen ja Hanna Ylöstalon arvio teok-
sesta Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä

hoivan merkitykset nyky-yhteiskunnassa, sekä tutki-
muksen merkityksen näiden teemojen esiinnosta-
jana ja kriittisenä yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Numeron päättää viimeiseltä sivulta paljastuva
Katja Tukiaisen teos ”Keep calm be a GIRL”, joka on
osa Tukiaisen Katja’s Sassy Sayings, part 5 -teossarjaa

-
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tuneimpia tyttötaiteen tekijöitä. Teoksissaan hän
tarkastelee usein tyttöyttä ja tyttönä olemisen tapo-
ja, rajoja ja normeja ja niiden ylittämistä hyödyntä-
mällä tyttötutkimuksellekin keskeisiä kysymyksiä
tytöistä, ruumiin tuottamisesta, performanssis-
ta, emansipaatiosta, feminiinisyydestä ja vallasta.
Tämän käsissäsi olevan tyttötutkimuksen teema-

numeron tieteellinen, taiteellinen, kaunokirjalli-
nen ja näiden rajapinnoilla liikkuva sisältö kaikki-
nensa etsii vastauksia kysymykseen: mitä kaikkea
on olla tyttö?

Helsingissä 27.9.2017,
Heta Mulari ja Myry Voipio
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