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1 Johdanto 

Tässä tutkielmassa tarkoituksenani on tarkastella poikakuvia ja poikakulttuureja uudessa 

kotimaisessa poikakirjallisuudessa. Kohdeteokseni ovat Timo Parvelan kirjoittama ja Pasi 

Pitkäsen kuvittama Kepler62 Uusi maailma: Kuiskaajien kaupunki, Kalle Veirton 

Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka sotapoluilla ja Joanna Heinosen Herkko ja kadonneen 

ajan arvoitus. Aineistoni teokset on julkaistu vuosina 2018–2019, joten ne edustavat uutta 

kotimaista pojista kertovaa kirjallisuutta ja niistä löytyy myös poikakirjallisuudelle tyypillisiä 

piirteitä. Tulen vertaaman teoksia ja niiden kuvauksia pojista myös keskenään. 

Olen kiinnostunut siitä, miten teoksissa luodaan poikakuvia ja poikakulttuuria sekä miten 

sosiaaliset normit muokkaavat käsityksiä poikuudesta. Tarkastelen teoksissa kuvattuja 

poikien tiloja ja tyttöjen kanssa jaettuja yhteisiä tiloja, joissa poikakulttuurit kehittyvät ja 

muodostuvat. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: Millaisina pojat ja poikakulttuuri 

esitetään poikakirjan kehyksessä ja millä keinoin? Millaisia teosten poikakulttuurit ovat ja 

millaisissa tiloissa ne kehittyvät? Miten sosiaalisten normien ja käytänteiden kautta luodaan 

ihannepojan mallia sekä toisaalta poikakulttuuria? 

Tutkielmani taustalla on kiinnostus poikakirjallisuuteen lajina ja pohdinta siitä, miksi 

poikakirjallisuus ei välttämättä ole käsitteenä yhtä käytetty kuin tyttökirjallisuus. Mitä 

voidaan kutsua poikakirjallisuudeksi ja millä perustein? Noudattaako nykypäivän 

poikakirjallisuus lajille tyypillisiä piirteitä? Olen havainnut, että viimeisten kymmenen 

vuoden ja erityisesti parin viime vuoden aikana poikia on pyritty innostamaan lukemiseen 

myös erilaisissa sosiaalisen median kampanjoissa kuten Mikko Toiviaisen kirjavinkkejä ja 

lukuinspiraatiota tarjoavassa #pojatkinlukee- kampanjassa. (Wetterstrand 2016.) Taustalla on 

huoli lukutaidon yleisestä heikkenemisestä. PISA-arvioinnissa vuonna 2018 yhteiskunnassa 

selviytymiseen vaadittavan lukutaidon tason 2 saavutti Suomessa lähes 87 prosenttia 

oppilaista. 14 prosenttia oppilaista ei yltänyt tasolle 2, kun vuonna 2009 vastaava prosentti oli 

8,5. Tämä merkitsee heikkojen lukijoiden määrän merkittävää kasvua Suomessa, sillä 

muutosta vuodesta 2009 oli yli 5 prosenttiyksikköä (PISA 18, 23.).  

Vuonna 2018 PISA-arvioinneissa tuotiin esiin, että heikoista lukijoista 20 prosenttia oli 

poikia ja tyttöjä 7 prosenttia. Suomessa tytöt ovat menestyneet lukutaidossa poikia paremmin 
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vuodesta 2000 lähtien. Lisäksi tyttöjen ja poikien välinen ero oli OECD- maissa keskimäärin 

30 pistettä, kun Suomessa vastaava ero oli 52 pistettä tyttöjen hyväksi. Ero sukupuolten 

välillä oli OECD-maiden suurin (PISA 18, 42–43.) Poikien lukuinnon kasvattaminen on 

ajankohtainen aihe ja siksi koen mielenkiintoiseksi selvittää, millaisia poikakuvia ja 

poikakulttuurien kuvauksia uudet poikakirjat tarjoavat.  

1.1 Aikaisempi tutkimus 

Poika- ja mieskuvia on tutkittu lasten- ja nuortenkirjallisuudessa 2010-luvulla, mutta 

kehyksenä ei välttämättä ole ollut poikakirjallisuus vaan yleisesti lasten- ja 

nuortenkirjallisuus. Esimerkiksi Maria Penttinen on tutkinut pro gradussaan vuonna 2015 

pojan esittämistä kotimaisessa kuvakirjassa vuosina 2000-2014 ja Jyri-Pekka Ollila on 

analysoinut miessukupuolen representaatioita Shell’s Angles ja Miisa -nuortenkirjasarjoissa 

vuonna 2019 pro gradussaan.  

Varhaisempaa poikakirjallisuutta ovat tutkineet Helena McKeough ja Joona Ingman pro 

gradu -tutkielmissaan. McKeugh tutki vuonna 2014 suomalaisuuden ja afrikkalaisuuden 

representaatioita 1920–1960-luvun suomalaisissa, Afrikkaan sijoittuvissa poikakirjoissa ja 

Ingman puolestaan on tarkastellut vuonna 2019 poikakuvan rakentumista A.E. Ingmanin 

romaaneissa. Ilona Mustonen on tutkinut myös poikakirjoissa tapahtuneita muutoksia 1950-

luvulta nykypäivään pro gradussaan vuonna 2016 ja Suvi Tuulia Ylisaari on tutkinut pro 

gradu -työssään vuonna 2012 identiteettiä 2000-luvun alun poikakirjallisuudessa. Lisäksi 

esimerkiksi Kaisu Rättyä ja Päivi Heikkilä-Halttunen ovat kirjoittaneet tutkimusartikkeleita 

poikakirjallisuudesta ja sen kehityslinjoista eri aikakausina. Tarkastelen luvussa 3 tarkemmin 

poikakirjallisuuden tyypillisiä piirteitä ja historiaa.  

Tutkimukseni jatkaa poikakuvien rakentumisen ja poikien esittämisen tarkastelua, mutta 

keskiössä on kolme kotimaista vuosina 2018–2019 julkaistua kirjaa. Aikaisemmasta 

tutkimuksesta tutkielmani eroaa siten, että tarkoituksenani on tarkastella poikakuvien 

rakentumisprosessien ohella teosten poikakulttuureja ja niiden muodostumista. Olen 

kiinnostunut siitä, kuinka poikuuteen ja poikakulttuurin muodostumiseen vaikutetaan 

esimerkiksi teoksissa esiintyvien vanhempien ja aikuisten säännöillä ja ohjeilla. Lisäksi 

analysoin erilaisissa poikien tiloissa ja jaetuissa tiloissa tyttöjen kanssa syntyvää 

poikakulttuuria ja sen ihanteita.  
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1.2 Kohdeteokset poikakirjoina 

Poikakirjan määritelmiä on esitetty useita. Riitta Kuivasmäki ja Sirkka Heiskanen-Mäkelä 

(1990, 81) ovat esittäneet, että poikakirjaksi voidaan kutsua teosta, jossa päähenkilöt ovat 

poikia ja teoksessa kuvataan poikia kiinnostavia asioita kuten jännittäviä seikkailuja (Rättyä 

2011, 68–69.) Muualla maailmassa poikakirjojen määritelmät ovat olleet hyvin 

samankaltaisia. Esimerkiksi Maria Nikolajeva (2005, 52) mukaan poikakirjoihin ja 

tyttökirjoihin liitetään helposti tiettyjä ominaisuuksia ja tietynlaisia piirteitä. Poikakirjan 

kohdalla näitä ovat esimerkiksi poika- ja miespäähenkilöt, episodimainen juoni, ulkoinen 

fokalisaatio, staattiset henkilöhahmot, toiminnallisuus sekä tapahtumien sijoittuminen 

luontoon tai ulos. Siinä missä tyttökirjoissa koti näyttäytyy usein turvapaikkana ja aikuiset 

hyvinä neuvonantajina, poikakirjoissa aikuiset esitetään usein negatiivisessa valossa ja 

kodista pyritään lähtemään kauas pois. Nikolajevan mukaan jako ei kuitenkaan usein ole näin 

selkeä vaan useat piirteet sekoittuvat. (2005, 52.)  

Edellä esitetyt määritelmät sopivat erityisesti 1900-luvun perinteiseen poikakirjallisuuteen 

eikä niitä voida täysin soveltaa nykykirjallisuuteen, mutta olen hyödyntänyt niitä valitessani 

kohdeteoksia nykykirjallisuudesta. Käsittelen poikakirjallisuuden historiaa ja poikakirjan 

määritelmiä tarkemmin luvussa 3.  

Aineistoni koostuu Timo Parvelan kirjoittamasta ja Pasi Pitkäsen kuvittamasta teoksesta 

Kepler62 Uusi maailma: Kuiskaajien kaupunki, Kalle Veirton teoksesta Etsivätoimisto 

Henkka &Kivimutka sotapoluilla ja Joanna Heinosen teoksesta Herkko ja kadonneen ajan 

arvoitus. Valitsin nämä teokset tarkasteltavaksi siksi, että ne on suunnattu noin 9–13-

vuotiaille lukijoille, niissä on poikapäähenkilöt ja kaikissa teoksissa tarinaa kerrotaan 

pääasiassa pojan näkökulmasta. Lisäksi kaikki kohdeteokset on julkaistu vuosina 2018–2019, 

joten ne edustavat uutta kotimaista erityisesti pojista kertovaa kirjallisuutta.  

Kahdessa teoksessa on poikapäähenkilön lisäksi myös tyttöpäähenkilö, mutta en kokenut sitä 

tekijäksi, joka estäisi teosten tarkastelun poikakirjoina. Näen, että tyttöpäähenkilöiden 

mukanaolo tuo poikakirjallisuuteen liikkumatilaa ja hälventää rajaa sen suhteen, mikä 

voitaisiin nykypäivänä lukea poikakirjallisuudeksi. Lisäksi jokaisessa teoksessa lähdetään 

seikkailuun ja niissä on jännittäviä tapahtumia. Näistä syistä koen hyödylliseksi määritellä 

lasten- ja nuorten seikkailukirjan seuraavaksi lyhyesti. 
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Katri Karasma ja Pirjo Suvilehto (2014, 171–172) ovat esittäneet seikkailukirjalle 

määritelmän, jonka mukaan seikkailukirjassa sankari ratkaisee kohtaamansa vaikeudet 

nokkeluutensa ja älynsä avulla. Tapahtumat sijoittuvat usein kauaksi arjesta ja aiheet 

vaihtelevat maantieteellisistä löytöretkistä ja merimatkoihin. Seikkailukertomusten alle 

kuuluvat myös esimerkiksi eräromaani, historiallinen romaani, tieteisromaani ja 

salapoliisiromaani (Karasma & Suvilehto 2014, 171–172.). Kaikissa valitsemissani teoksissa 

sankarit selvittävät heitä uhkaavat vaikeudet älyllään, mutta vain Kepler 62 Uusi maailma: 

Kuiskaajien kaupunki sijoittuu fyysisesti kauaksi arjesta ja on tieteisromaani. Muissa 

teoksissa seikkailut tapahtuvat arkisissa ympäristöissä, mutta tapahtumat eivät ole vain 

perinteistä arkielämää.  

Vuonna 2019 ilmestynyt Kepler62 Uusi maailma:Kuiskaajien kaupunki on Kepler62- 

kirjasarjan toisen tuotantokauden kolmas, itsenäinen osa. Sen on kirjoittanut Timo Parvela, 

mutta Kepler62-sarjaa kirjoittaa Parvelan kanssa yhteistyössä myös norjalainen kirjailija 

Bjørn Sortland. Kirjasarjan toisella tuotantokaudella kirjailijat kirjoittavat osia vuorotellen. 

Kepler62 Uusi maailma: Kuiskaajien kaupungissa sarjan aikaisemmista osista tutuksi tullut, 

uudisraivaajaperheen Joni lähtee ystävineen etsimään kadonnutta veljeään Aria ja aloittaa 

jännittävän matkan kohti mystistä Kuiskaajien kaupunkia. Avaruusseikkailusarjassa Kepler62 

e-planeetalle syntyneiden kahden heimon tarina etenee itsenäisesti ja planeetasta paljastuu 

jatkuvasti uusia salaisuuksia. 

Kepler62: Kuiskaajien kaupunki sijoittuu avaruuteen tuntemattomalle planeetalle ja siinä 

keskiössä on myös tyttö nimeltä X. Teoksessa sekoittuu scifin ja fantasian elementtejä ja teos 

voidaan käsittää tieteisfantasiaksi. Lisäksi se yhdistää sarjakuvalle ja elokuvalle tyypillisiä 

elementtejä niin kuvituksen, tekstin kuin tuotantotavankin myötä. Kirjasarjan tekeminen 

televisiosarjojen tapaan tuotantokausittain ja kahden kirjailijan voimin mahdollistaa 

nopeatahtisen julkaisun, mutta myös vastaa haasteeseen tarjota nuorille lukijoille visuaalisesti 

näyttäviä, viihdyttäviä teoksia.  

Herkko ja kadonneen ajan arvoitus on Joanna Heinosen vuonna 2019 julkaistu 

salapoliisitarina. Yhdeksänvuotias Herkko ihailee Hercule Poirot’ta ja rakastaa 

salapoliisikertomuksia. Hänen isänsä seilaa merillä ja hänen kiireisen äitinsä pitäisi ennättää 

paistaa 400 pullaa myyjäisiä varten, mutta aika tuntuu loppuvan auttamattomasti kesken. 

Herkko ryhtyy selvittämään kadonneen ajan mysteeriä apureinaan naapurin Martta ja henkiin 

herännyt lakana.  
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Lasten salapoliisikertomuksille on tyypillistä, että niissä selvitetään jotakin arvoitusta, 

rikosta, mysteeriä tai ongelmaa. Keskiöön nousee rikoksen tai ongelman ratkaiseminen sekä 

syyllisten löytäminen. Lopuksi vanhemmat, viranomaiset tai muut aikuiset kiittelevät lasten 

neuvokkuutta ja palkitsevat heidät. Enid Blytonin Viisikko- sarja ja Johanna Hulkon 

Geoetsivät- sarja ovat esimerkkejä lastendekkarista (Karasma & Suvilehto 2014, 242–243.). 

Myös Herkko ja kadonneen ajan arvoitus noudattaa tätä perinteistä kaavaa.  

Kalle Veirton vuonna 2018 ilmestynyt Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka sotapoluilla on 

Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka-sarjan viidestoista osa, jossa poikakaksikko Henkka ja 

Kivimutka pääsevät osallistumaan historiallisen elokuvan kuvaamiseen. Pian elokuvan 

kuvauksiin tylsistyneet pojat karkaavat hakemaan evästä läheiseen kauppaan ja joutuvat 

Isopäiden klaanin sieppauksen uhreiksi. Poikien täytyy laatia sotasuunnitelma ja miettiä, 

kuinka Isopäiden klaanin kynsistä karataan.  

Viittaan teoksiin tämän jälkeen tutkielmassa seuraavilla lyhenteillä: Herkko ja kadonneen 

ajan arvoitus= HKAA, Etsivätoimisto Henkka ja Kivimutka sotapoluilla = EHKS ja 

Kepler62 Uusi maailma: Kuiskaajien kaupunki= KUKK.  

2 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet 

Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen muodostavat poikakirjallisuuden tutkimus, 

poikatutkimus, maskuliinisuuden tutkimus ja Judith Butlerin teoria sukupuolen 

performatiivisuudesta. Lisäksi tulen hyödyntämään myös lasten- ja nuortenkirjallisuuden 

tutkimusta erityisesti tarkastellessani poikakirjallisuutta lajina. Tulen analysoimaan aineistoa 

kontekstualisoivan lähiluvun avulla, jossa keskityn erityisesti siihen, millaisin keinoin ja 

elementein poikuus ja poikakulttuuri tekstissä rakentuvat ja tarkastelen tätä rakentumista 

suhteessa aikaisempaan poikakirjallisuuteen.  

Poikakirjallisuuden tutkimusta ei ole tehty Suomessa viime vuosina yhtä runsaasti kuin 

tyttökirjallisuuden tutkimusta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tyttökirjallisuudesta on 

ilmestynyt lukuisia tutkimusartikkeleita, opinnäytetöitä ja kokoomateoksia, joissa 

tyttökirjallisuuden tutkimus esitetään osana tyttötutkimusta. Vuonna 2018 ilmestyi Harry 

Antti Kivijärven, Tuija Huukin ja Harry Lunabban toimittama Poikatutkimus niminen 

yleisteos, jonka tarkoituksena oli esitellä poikatutkimusta ja toimia vastineena tyttötutkimusta 
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esitteleville teoksille. Siinä ei kuitenkaan ole artikkelia, joka tarkastelisi poikakirjallisuutta ja 

sen merkitystä poikatutkimuksessa. Muualla maailmassa on ilmestynyt myös tutkimuksia, 

jossa käsitellään poikia kirjallisuudessa. John Stephensin toimittama vuonna 2002 ilmestynyt 

teos Ways of being male: Representing masculinities in children's literature and film kokoaa 

yhteen tutkimusta pojista ja maskuliinisuudesta lastenkirjallisuudessa ja elokuvissa. Lisäksi 

esimerkiksi Magnus Öhrn on käsitellyt poikia ja poikakulttuuria ruotsalaisissa lasten-ja 

nuortenkirjoissa vuonna 2017 teoksessaan Pojklandet: Pojken i svensk barn- och 

ungdomslitteratur. 

Judith Butlerin (2006, 229) mukaan sukupuoli syntyy tekojen, sosiaalisten merkitysten, 

eleiden ja esitysten toistossa eikä se ole olemassa irrallisena tasona. Butlerin mukaan on 

tarkasteltava kriittisesti eroa biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen. Mikäli biologisen 

sukupuolen muuttumattomuus asetetaan kyseenalaiseksi niin voi olla mahdollista havaita, että 

se on yhtä lailla kulttuurisesti rakentunut kuin sosiaalinen sukupuoli. (Butler 2006, 54–56.) 

Sukupuolella ei siis ole perusolemusta eikä se ole pysyvä identiteetti. Sukupuoli on 

enemmänkin identiteetti, joka muovautuu ajassa ja ruumiin tyylittelyssä, jolla voidaan 

tarkoittaa arkisia eleitä, liikkeitä ja tyylejä. Yhteiskunnan normit, järjestelmät ja sosiaalinen 

toiminta tuottavat sukupuolta ja kaksijakoinen sukupuolijärjestelmä luo itsensä esitysten eli 

performanssien toistuessa. Sukupuolen performatiivisuus perustuu nimenomaan ajatukseen 

sukupuolen ominaisuuksista tuottavina eikä niinkään ilmaisevina.  (Butler 2006, 232–236.) 

Rossi (2010, 26–27) selittää sukupuolen määrittyvän erilaisissa teoissa ja Butlerin 

performatiivisuuden viittaavan ”– – nimenomaan vakiintuneiden sukupuoliesitysten jatkuvan 

toiston olennaisuuteen – mutta myös muutoksen mahdollisuuteen toistossa tapahtuvien 

toisintekemisten myötä.” 

Arto Jokisen (2003, 26) mukaan Butlerin ajatusta hyödyntäen voidaan ajatella, että olettamus 

miehisyydestä syntyy toistettaessa mieheen kulttuurisesti ja sosiaalisesti liitettäviä eleitä, 

tapoja, harrastuksia sekä siitä, että nämä toistettavat asiat alkavat vähitellen kuulua 

luonnollisina osina miehen malliin. Tämä käsitys sukupuolen määrittymisestä tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella poikakuvan rakentumista monipuolisesti esimerkiksi teosten 

sosiaalisten ryhmien ja ryhmien tapojen kautta. Se auttaa hahmottamaan millaisia 

vakiintuneita sukupuoliesityksiä pojat ja ympäristö ylläpitävät ja sen avulla voidaan myös 

tarkastella ryhmässä tai yksin tapahtuvaa toisin tekemistä, joka mahdollistaa muutoksen. 
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Aineistoni teoksissa on kuvitus, joten tulen sivuamaan myös kuvan ja sanan yhdessä 

tuottamia käsityksiä pojista. Tulen hyödyntämään kuvituksen ja sanojen analysoinnissa Kai 

Mikkosen Kuva ja sana -teosta, jossa käsitellään kuvan ja sanan vuorovaikutusta esimerkiksi 

kuvakirjojen, kirjan kuvituksen tai sarjakuvan kautta. Lisäksi esimerkiksi Kerry Mallan 

(2002) on tarkastellut maskuliinisuuden representaatioita kuvakirjoissa artikkelissa Picturing 

the Male – Representations of Masculinity in Picture Books ja tukeudun osin hänen 

havaintoihinsa.  

Tärkeitä käsitteitä tutkielmassani ovat poikakuva, performatiivinen sukupuoli, 

maskuliinisuus, poikien tila ja poikakulttuuri. Määrittelen näitä lisää seuraavassa luvussa sekä 

tarpeen vaatiessa myös työn edetessä. Tarkoituksenani on tarkastella käsitteitä 

sukupuolentutkimuksen ja maskuliinisuuden tutkimuksen kehyksestä.  

2.1 Poikatutkimus ja maskuliinisuuksien tutkimus 

Tuija Huukin, Antti Kivijärven ja Harry Lunabban (2018, 9) mukaan poikatutkimuksen 

avulla voidaan tarkastella erilaisia, moninaisia poikia ja tuoda esiin poikien monia 

mahdollisuuksia toimia ja elää yhteiskunnassa. Myös maskuliinisuuden tutkimus ja 

maskuliinisuuden käsite ovat hyödyllisiä poikatutkimuksessa. Maskuliinisuuden käsite on 

hyvä apuväline erilaisten poikien ja maskuliinisuuksien tarkasteluun, sillä sen avulla voidaan 

jättää käsitys pojista yhtenäisenä ryhmänä ja irtautua biologiasta. Maskuliinisuudella ei ole 

persoonaan, ruumiiseen tai biologiaan yhdistyvää ydintä, joka olisi olemassa ennen 

maskuliinisuutta muokkaavaa toimintaa. Maskuliinisuus rakentuu yksilöiden toiminnassa, 

sosiaalisen toiminnan kautta. Ei ole olemassa yhtä maskuliinisuutta vaan useita erilaisia 

maskuliinisuuksia ja maskuliinisuudet ovat yksilöllisiä sekä tilannesidonnaisia (Huuki ym. 

2018,14–17.).  

Arto Jokisen (2003, 10) mukaan maskuliinisuus ei tarkoita pelkästään kulttuurissa 

miesmäiseksi tai miehisiksi miellettyjä tekoja ja asioita vaan myös sitä, miten miesten 

odotetaan ja oletetaan kulttuurissa toimivan, tekevän ja tuntevan. Maskuliinisuus ja 

feminiinisyys asetetaan usein toistensa vastakohdiksi eikä maskuliinisuuteen mielletä 

sisältyvän feminiinisyyttä. Maskuliinisuus ja feminiinisyys eivät ole pysyviä ja luonnosta 

tulevia lakeja vaan muuttuvia, ihmisten tuottamia merkitysrakenteita sukupuolista. 

Maskuliinisuuteen on liitetty kiinteästi käsitys hyvästä miehestä ja se on käsitetty miestä 

määrittäväksi sekä arvottavaksi tekijäksi. On nähty, että kun mies täyttää riittävästi 
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maskuliinisiksi pidettäviä ominaisuuksia, hän on mies ja hän on ansainnut mieheytensä.  On 

mahdotonta nimetä yhtä määritelmää normaaliksi käsitetystä maskuliinisuudesta ja 

keskityttävä tarkastelemaan sitä prosessia, jossa sukupuolet muodostuvat. (Jokinen 2010, 

129–130.) 

Maskuliinisuuden tutkimuksessa on käytetty käsitettä hegemoninen maskuliinisuus, joka 

kuvaa maskuliinisuuksien hierarkiaa suhteessa toisiinsa sekä sitä, että kulttuurisesti tietyt 

maskuliinisuuden muodot ovat hallitsevampia. Miehet asetetaan ikään kuin keskinäiseen 

järjestykseen ja järjestelmä normalisoi miesten valtaa. Hegemoniseen asemaan pääsee vain 

harva mies, mutta omaksumalla siitä asioita miehet näyttäytyvät hyväksyttävällä tavalla 

miehinä. Hegemonista maskuliinisuutta ja hierarkkisesti järjestäytyneitä maskuliinisuuksia 

tarkastelemalla on mahdollista tarkastella miesten välisiä suhteita ja vallan jakautumista. 

Myös nainen voi rakentaa ja uusintaa hegemonista maskuliinisuutta, mikäli tarkastellaan 

valtaa pitäviä naisia. On myös hyvä huomioida, että on vaikea tehdä eroa sen välille, missä 

kulkevat mies- ja naistutkimuksen rajat. Kun mies pukeutuu ja tekeytyy naiseksi niin 

muuttaako hän vallitsevia maskuliinisuuskäsityksiä vai tulisiko häntä tarkastella 

feminiinisenä? (Jokinen 2010, 131–134.)  

Hegemonisen maskuliinisuuden käsitettä on kritisoitu liian yksipuoliseksi ja poikien sekä 

miesten välisiä eroja huonosti kuvaavaksi. Lisäksi on hyvä pohtia sitä, ovatko 

maskuliinisuudet nyky-yhteiskunnassa enää yhtä selkeästi hierarkkisesti järjestäytyneitä ja 

onko yksi maskuliinisuuden muoto enää yhtä arvostettava tai hallitseva. Toisaalta John 

Stephensin (2002a, xi) mukaan hegemonisesta maskuliinisuudesta luopuminen ei ole niin 

yksiselitteistä, sillä toisen maskuliinisuuskäsityksen esiin nostaminen saattaa tehdä siitä vain 

uuden ideaalin tavoiteltavasta maskuliinisuudesta.  

2.2 Poikakulttuuri ja poikien tila  

Tarkoitukseni on tutkia, millaisia poikakulttuureja poikapäähenkilöt luovat ja miten 

sosiaaliset normit ja käytänteet vaikuttavat poikakulttuureihin sekä poikakuvauksiin 

teoksissa. Poikakirjallisuuden tutkimuksessa Magnus Öhrn (2017, 7) on käyttänyt käsitettä 

pojklandet keskittyessään tutkimaan poikia ja poikakulttuuria ruotsalaisessa lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa. Hänen tutkimusaineistonsa sisältää materiaalia vuosilta 1830–2013. 

Pojklandet-käsite pohjautuu Öhrnillä amerikkalaisen historiantutkijan Anthony Rotundon 

ajatukseen poikien maasta ja poikakultuurista. Rotundon (1993, 31) mukaan poikakulttuuri 
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oli symboli poikien omalle maalle tai alueelle, joka sai alkunsa 1800-luvulla ja siellä pätivät 

omat säännöt, arvot ja symbolit. Siellä pojat saattoivat toimia ja leikkiä vapaana kotona 

asetetuista säännöistä. Se oli erillinen sosiaalinen alue, jossa ei ollut naisia, tyttöjä, pieniä 

lapsia tai aikuisia miehiä. Ruotsalainen poikakulttuuri kehittyi kuitenkin Rotundon tutkimaa 

amerikkalaista poikakulttuuria myöhemmin eikä se ollut täysin samanlainen tai yhtä 

vakiintunut. Poikakulttuurin kuvaukset lisääntyivät vasta 1900-luvun alussa ruotsalaisessa 

lastenkirjallisuudessa. (Örhn 2017, 45.)  

Öhrnin (2017, 11) lähtökohtana on tarkastella ”poikamaata” tai poikakulttuuria keskittyen 

erityisesti huomioimaan sen suhde kotiin ja kouluun, jotka esitetään usein 

poikakirjallisuudessa pojille epämieluisina paikkoina. Ruotsalaisessa lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden tutkimuksessa poikakulttuurille ei ole annettu tarkkoja määritelmiä.  

Esimerkiksi poikakirjallisuutta käsittelevässä Conny Svenssonin teoksessa Pli på pojkar: 

Från Dumas till Kar de Mumma sivutaan vahvasti poikakulttuuria, mutta ei lähdetä 

määrittämään sen tunnuspiirteitä tarkemmin. (Öhrn 2017, 10–11.) 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan olisi mielekästä määrittää poikakulttuuria täysin samalla 

tavalla kuin Örhn ja Rotundo, sillä 2010-luvun poikakirjallisuuden maailma on erilainen kuin 

1800- ja 1900-luvuilla eivätkä poikien ja tyttöjen tilat sekä niissä syntyvät kulttuurit ole yhtä 

vahvasti sukupuolittuneita ja irrallaan toisistaan. Tytöt ja naiset ovat nykyään vain harvoin 

täysin poikakulttuurien ulkopuolella. He vaikuttavat vahvasti poikakulttuureihin ja niiden 

rakentumiseen omalla läsnäolollaan ja silloinkin, kun he eivät ole fyysisesti paikalla. Lisäksi 

koti ja koulu eivät välttämättä ole enää poikakirjoissa epämieluisia paikkoja vaan usein pojat 

viettävät aikaa myös kotona ja luovat näin omaa kulttuuriaan siellä. 

Tulen vielä myöhemmin havainnollistamaan poikakulttuurin käsitettä lisää käytännön 

esimerkkien ja tulkintojen kautta. Käsitän poikakulttuurin Rotundon ja Öhrnin tavoin 

alueeksi, jossa pojat voivat toimia vapaasti sekä luoda omia sääntöjään ja arvojaan. Omassa 

tutkimuksessani poikien tilat sopivat kuitenkin aluetta paremmin kuvaamaan paikkoja, joissa 

pojat kulttuuriaan rakentavat. Poikien tilan käsitteen olen johtanut tyttökirjallisuuden 

tutkimuksen ja tyttötutkimuksen puolelta, jossa on käytetty tyttöjen tila- käsitettä. Anttilan et 

al. (2015, 135) mukaan ”tila tarkoittaa merkityksellistä sosiaalista paikkaa, joka voi 

muodostua vaikkapa puheesta, mielipiteistä tai käsityksistä.” Tila kytkeytyy 

tyttötutkimuksessa tyttökulttuurin käsitteeseen. Tyttökulttuurit ovat sukupuolittuneita tyttöjen 

omia tiloja, joilla voidaan tarkoittaa fyysistä paikkaa tai kokemuksellista tilaa 
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laulukulttuurissa. Tyttöjen tiloihin vaikuttavat sosiaaliset käytännöt sekä ympäröivä kulttuuri 

ja yhteiskunnan mekanismit. (Anttila et al. 2015, 135–136.)  

Nämä määritelmät tuntuvat sopivan hyvin myös poikakirjallisuuden ja poikakulttuurien 

käsittelyyn, sillä myös pojilla on tiloja, joissa he luovat omia kulttuureitaan eivätkä ne ole 

riippumattomia ympäröivästä maailmasta tai sen säännöistä. Lisäksi tutkielmassani on 

hyödyllistä erottaa fyysinen ja kokemuksellinen tila toisistaan. Fyysisen tilan kuvauksen 

avulla voidaan ottaa huomioon, miten fyysisten tilojen ominaisuudet kuten vaikeakulkuinen 

maasto tai sairaalanmäki kuvaavat poikakulttuuria sekä vaikuttavat sen muodostumiseen. 

Kokemuksellinen tila puolestaan kuvaa hyvin esimerkiksi poikien puheessa ja sosiaalisissa 

käytännöissä muodostuvaa poikakulttuuria tai leikin ja seikkailun aikana syntyvää jaettua 

kokemusmaailmaa. Esimerkiksi poikien jalkapallojoukkueessa vallitsevat tietyt säännöt, 

toimintatavat ja hierarkia. Joukkueeseen kuuluvat pojat jakavat yhdessä kokemukset peleistä 

tai harjoituksista. Keskustelemalla toistensa kanssa he muokkaavat ja rakentavat käsitystä 

siitä, miten joukkueessa on hyväksyttävää toimia. Lisäksi joukkueen sisälle muodostuvaan 

kulttuuriin vaikuttavat sosiaaliset käytänteet, normit sekä ympäröivä yhteiskunta ja kulttuuri.  

Kaunokirjallisuutta tarkastellessa täytyy huomioida, että se esittää rakennetun näkökulman 

kokemuksista ja sisällöistä. Olennaista on kiinnittää huomiota myös niihin prosesseihin ja 

konteksteihin, joiden avulla esitetty sisältö on rakennettu. Romaanin mahdollisuudet kuvata 

hahmojen ideologiaa käytöksen, fokalisoinnin ja dialogin läpi toimivat myös 

mahdollisuuksina kuvata sukupuolen performatiivisuutta ja sukupuoleen liitettyjä käytänteitä. 

(Romøren & Stephens 2002, 219–220.) Poikatutkimus ja maskuliinisuuksien tutkimus 

käsittelevät pääasiassa oikeita poikia ja miehiä, minkä vuoksi niiden käsitteet ja teoriat eivät 

välttämättä ole suoraan sovellettavissa kirjallisuuden tutkimukseen. Kaunokirjallisten tekstien 

pojat ovat kuvitteellisia, rakennettuja ja rajallisia. Sama on huomioitava myös 

poikakulttuureja ja poikien tiloja tarkasteltaessa sekä pohdittava, millaisin keinoin tilat ja 

kulttuurit rakentuvat kaunokirjallisuudessa sekä tietyn lajin kontekstissa. 

3 Poikakirjallisuus 
 
Nuorille lukijoille pyrittiin tekemään 1800-luvulta 1900-luvulle asti kirjoja, jotka oli 

suunnattu aiheiden ja sisältöjen perusteella tytöille tai pojille. Vasta 1800-luvun lopulla termit 

tyttö- ja poikakirja alkoivat yleistyä. Poikakirjallisuuden varhaisia teoksia ovat esimerkiksi 
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Mark Twainin humoristiset poikakirjat ja R. L. Stevensonin seikkailutarinat 1800-luvun 

lopulta. Varhaisissa poikakirjoissa esimerkiksi seikkailu, aarteenetsintä, sota olivat tyypillisiä 

aiheita. Poikakirjojen maailmankuva oli dualistinen ja vastakkain asetettiin esimerkiksi hyvä 

ja paha, ystävä ja vihollinen sekä heikko ja uskollinen. Lisäksi tapahtumat sijoittuivat usein 

seikkailullisiin ympäristöihin kuten merelle, erämaahan tai ilmaan. Poikakirjallisuuden 

alalajeiksi on nähty eräseikkailu, historiallinen poikakirja, humoristinen poikakuvaus ja 

vauhtiseikkailu. (Rättyä 2011, 68–69.) Kaisu Rättyä (2011, 68–69) on kotimaisia poikakirjoja 

tutkiessaan nostanut esiin myös Vivi Edströmin (1980, 25–42) näkemyksen siitä, että 

seikkailuromaaneille on tyypillistä kansansaduista tuttu pois kotoa seikkailuun -rakenne, 

jossa seikkailu näyttäytyy matkana, jolla on kasvattava tarkoitus. 

 

Suomessa esimerkiksi villi luonto ja selviäminen Lapin erämaassa olivat 1900-luvun alussa 

toistuvia teemoja poikakirjallisuudessa. Varhaisten suomalaisten poikakirjojen sankarit olivat 

yritteliäitä, isänmaallisia ja rohkeita poikia, jotka lähtivät kotoaan saavuttamaan jotakin 

suurta. Ihmissuhteet jäivät teoksissa taka-alalle. Sotien jälkeen isänmaallisuuteen liittyvät 

teemat katosivat ja seikkailujen ympäristöt muuttuivat realistisemmiksi ja arkisemmiksi. 

Esimerkiksi Väinö Riikkilän Pertsa ja Kilu- kirjat (1951-1957) sijoittuivat arkiseen 

kaupunkimiljööseen ja niissä poikien välinen ystävyys ja lojaalius nousivat keskeiseen 

asemaan seikkailun ohella. (Rättyä 2011, 68–69.)  

 

Modernin nuortenromaanin kehitys 1960-luvulta alkaen vaikutti suomalaisen poikakirjan 

kehitykseen monin tavoin. Kotimaisen nuortenkirjallisuuden poikakuvissa alkoi 1960–1980-

lukujen aikana esiintyä esimerkiksi masentunut ja epävarma poika, herkkä ja tunteellinen 

poika sekä sivuroolissa esiintyvä tunteeton kovis. Poikakuvauksissa pyrittiin esittämään 

erilaisia poika- ja miestyyppejä sekä esityksiä maskuliinisuuksista. (Rättyä 2011, 70–72.) 

Katri Karasman ja Pirjo Suvilehdon (2014, 196–197) mukaan psykologiset kuvaukset ja 

mielen problematiikan käsittely yleistyivät poikakirjallisuudessa, mikä tarkoitti sen astumista 

lähemmäs tyttökirjallisuutta, jossa psykologinen kuvaus oli ollut yksi lajin tyypillisistä 

piirteistä. 



 12 

1990-luvulla huoli poikien lukuharrastuksen hiipumisesta ja lukuinnon katoamisesta oli 

vahvasti läsnä. Erityisesti heikosti lukeville pojille suunnattuja kirjoja ilmestyi runsaasti. 

Lisäksi poikakirjallisuutta ilmestyi 1990-luvulla erityisesti käännöksinä, joista mainittakoon 

esimerkiksi norjalaisen Ingvar Ambjørnsenin Pelle ja Proffa -sarja. Pojan sisäisen maailman 

ja mielen kuvaus yleistyi. Sukupuolirooleja pyrittiin rikkomaan ja laajentamaan kuvaamalla 

poikia esimerkiksi kotitöiden ja ruoanlaiton parissa (Heikkilä-Halttunen 2001, 224–225.).  

Liisi Huhtalan ja Katariina Juntusen (2004, 133) mukaan poikakuvaus oli 1990-luvulla myös 

usein humoristista ja verbaalisesti nokkelaa.  

Nuortenromaanin vakiinnutettua paikkansa termit poika- ja tyttökirjallisuus alkoivat 

vähitellen kadota. 2000-luvulla teoksen kutsuminen poika- tai tyttökirjaksi on harvinaista, 

sillä teoksia ei luokitella kohderyhmän sukupuolen perusteella. Siitä huolimatta monet 

kirjailijat, kustantamot ja kirja-alan toimijat pyrkivät markkinoimaan tietynlaisia piirteitä 

sisältäviä teoksia tytöille tai pojille. Monissa lasten- ja nuortenkirjoissa näkee käytettävän 

mainoslauseita ”tyttöjen oma kirja” tai ”huima seikkailu pojille”.  Kuten luvussa 1.2 toin 

esiin, niin käsitän tässä tutkielmassa poikakirjallisuuden tarkoittavan kirjallisuutta, jossa 

kerrotaan pojista ja kuvataan pääasiassa poikia, heidän elämäänsä ja ajatuksiaan. 

Poikakirjallisuus tarkoittaa siis tutkielmassani laajemmin pojista kertovaa kirjallisuutta ja 

tähän ajatukseen perustan myös käsitykseni 2010-luvulla julkaistavasta poikakirjallisuudesta.  

 
Pojista kertovan kirjallisuuden aiheet ja teemat ovat monipuolistuneet 2010-luvulla. Niissä 

näkyvät lasten- ja nuortenkirjallisuudelle tyypilliset trendit. Henri Satokankaan vuonna 2019 

laatimasta Suomenkielisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kokonaiskartoituksesta käy ilmi, 

että lastenkirjallisuus seuraa vahvasti aikaansa ja elää sen mukana, mutta myös ajattomat ja 

perinteiset aiheet kuten rakkaus sekä poikana ja tyttönä olemisen kysymykset ovat edelleen 

läsnä. Perinteisiä aiheita käsitellään monipuolisemmin ja esille tuodaan myös vakavampia 

asioita kuten vaikeita perhesuhteita, päihteiden käyttöä, yksinäisyyttä, kiusaamista, 

erilaisuutta, ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja monikulttuurisuutta. Myös sarjallisuus on ollut 

suosiossa ja erityisesti fantasia- ja kauhukirjallisuutta julkaistaan paljon sarjamuodossa.  

(Satokangas 2019, 3–5.)  

Lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ei ole enää merkittävästi aiheita, jotka olisivat tabuja. 

Esimerkiksi seksuaalisuutta, sukupuolta, mielenterveyttä ja kuolemaa käsitteleviä teoksia on 
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julkaistu paljon. (Satokangas 2019, 7.) Tämä näkyy myös poikia kuvaavissa teoksissa, joista 

voidaan mainita esimerkiksi Jyri Paretskoin vuonna 2013 alkanut Shell’s Angels -sarja, joka 

kuvaa 15-vuotiaiden poikien mopojengin elämää, jota höystää alkoholin käyttö, 

perheväkivalta, teiniraskaus ja peliriippuvaisuus. Lisäksi esimerkiksi Eino Nurmiston 

Homopojan opas (2019) käsittelee avoimesti seksuaalisuutta ja Emmi Jäkön sekä Aleksis 

Salusjärven toimittama Sankaritarinoita pojille (ja kaikille muille) (2019) on teos, jossa 

lapsille kerrotaan pojista ja miehistä, jotka ovat jollakin tavalla muuttaneet maailmaa tai 

toteuttaneet unelmansa. Vastaavia teoksia on ilmestynyt viime vuosina useita ja niiden 

tarkoituksena on monipuolistaa sukupuoleen liitettäviä käsityksiä.  

Lapsille ja nuorille julkaistun tietokirjallisuuden määrä on kasvanut varsinkin 2010-luvun 

loppupuolella ja elämäkerrat sekä henkilökuvat esimerkiksi tubettajista, urheilijoista ja 

laulajista ovat olleet suosittuja. (Satokangas 2019, 10.) Lisäksi esimerkiksi visuaalisesti 

näyttävän kuvituksen roolia on tuotu esiin 2010-luvun lasten- ja nuortenkirjallisuudessa sekä 

pojista kertovassa kirjallisuudessa. Päivi Heikkilä-Halttusen (2018) mukaan lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa perinteinen kuvituskuva ei enää välttämättä riitä visuaalisuutta 

kaipaaville lukijoille vaan on syntynyt tarve visuaalisesti viihdyttäville teoksille.  

 

1990-luvulla yleistynyt humoristinen poikakuvaus on saanut jatkoa 2000 ja 2010-luvulla. 

Tästä esimerkkinä voidaan mainita muun muassa Jari Mäkipään vuonna 2017 alkanut Masi 

Tulppa -sarja. Se kuvaa pelaamista ja sarjakuvien piirtämistä harrastavan Masin arkielämää, 

mutta se tarkastelee myös itsenäistymistä ja sosiaalista mediaa. Urheiluaiheisia teoksia löytyy 

niin ikään 2010-luvulta. Jalkapallo- ja jääkiekkoaiheisia teoksia ilmestyy vuodesta toiseen 

(LKI 2018, 14).  Esimerkiksi Kalle Veirton kirjasarjat Sählymestarit, Tähtiketju, FC 

Viirupaidat ja Mika Wickström Meidän jengin Zlatan -kirjasarja ovat esimerkkejä urheilun 

maailmaan sijoittuvista kirjoista, joiden päähenkilöinä ovat pojat.    

 

Myry Voipio mukaan moderni poikakirjallisuus on ottanut entistä enemmän vaikutteita 

tyttökirjallisuudesta ja teokset käsittelevät yhä enemmän arkisia, samaistuttavia aiheita kuten 

esimerkiksi poikien harrastuksia tai ajatuksia seurustelusta (Rauhalammi 2018).  

Aikaisemmin poikakirjoissa kuvattiin pääasiassa poikien välistä ystävyyttä. Nykyään 

ystävyyden kuvaukset ovat monipuolistuneet. Teoksissa kuvatut ystäväporukat eivät koostu 
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enää välttämättä vain muista pojista vaan mukana on myös tyttöjä. Viisikko-tyylisiä teoksia, 

joissa kuvataan lapsiporukkaa sekä heidän ystävyyttään eikä pelkästään poikia tai tyttöjä on 

ilmestynyt viime vuosikymmeninä lisää. (Rauhalammi 2018.)  

4 Poikakuvien rakentuminen 
 
Tässä luvussa tarkastelen, kuinka pojat kuvataan ja esitetään kohdeteoksissa ja millä keinoin. 

Tutkin poikakuvien rakentumista erityisesti poikakirjallisuuden lähtökohtia hyödyntäen. 

Kohdeteoksissani yhdistyy seikkailu-, tieteis- ja salapoliisiromaanin piirteitä, joten tulen 

analysoimaan myös, kuinka esimerkiksi tieteiskirjallisuuden keinoin tehdään poikuutta.  

Aloitan analyysini tarkastelemalla teosten poikahahmojen kuvauksia, jonka jälkeen siirryn 

analysoimaan sitä, kuinka salapoliisi- ja sotaleikkien tai KUKK:ssa olevan kloonileirin kautta 

rakennetaan poikakuvia. Alaluvussa 4.2 syvennyn vanhempien ja muiden aikuisten 

tuottamiin käsityksiin pojalle sopivasta toiminnasta sekä tutkin peleistä ja kirjallisuudesta 

omaksuttujen mallien vaikutusta poikien käsityksiin maskuliinisuudesta ja poikuudesta.  

 

Tarkastelen alaluvussa 4.1 lyhyesti myös teosten tyttöhahmojen esityksiä. Tyttökirjojen 

tutkimuksessa poikien tarkastelua on pidetty tärkeänä siksi, että poikien avulla voidaan 

hahmottaa tyttöyden tekemistä ja pojat on esitetty niin sanottuna vastavoimana 

tyttökuvauksissa (Österlund 2011, 231–232). Samalla tavoin poikakuvauksien tutkimuksessa 

tyttöjen tarkastelu auttaa hahmottamaan, kuinka poikuutta tehdään, miten 

maskuliinisuuskäsityksiä ylläpidetään ja miten poikuus rakentuu.  

 

Sivuan analyysissani kuvitusta, joka osaltaan rakentaa ja tuottaa teosten poikakuvia. 

Kuvakirja, kirjan kuvitus ja kuvitettu kirja eivät eroa merkittävästi toisistaan ja niiden erottelu 

on usein hankalaa. Rajat sille, milloin teosta voidaan kutsua kuvakirjaksi ja milloin kyseessä 

on kuvitettu kirja ovat häilyviä. Kuva luo kerrotuille asioille visuaalisen muodon ja asun. 

Kuvalla on kuvitetussa kirjassakin oma, ikään kuin itsenäinen tehtävänsä. Kuvitetussa 

kirjassa kuvan ja sanan suhde ei ole kuitenkaan yhtä vuorovaikutuksellinen ja luja kuin 

kuvakirjassa. (Mikkonen 2015, 330.) Tutkittavista teoksistani KUKK:ssa sarjakuvamainen 

kuvitus on tärkeässä roolissa ja kuvitusta on paljon, lähes jokaisella sivulla. Muissa teoksissa 

kuvitus ei ole yhtä merkittävässä roolissa, se on mustavalkoista piirroskuvitusta ja sitä on 

vähän. Tästä syystä keskityn analyysissä kuvituksen osalta erityisesti Kepler62 Uusi 
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maailma: Kuiskaajien kaupunkiin, sillä siinä poikaa ja poikakulttuuria luodaan keskeisesti 

myös kuvituksen kautta.  

4.1 Teosten välittämät poikakuvat 

Perry Nodelmanin (2002, 11) mukaan monissa pojista kertovissa nykykirjoissa, pojista 

pyritään tekemään perinteisiä maskuliinisuus -käsityksiä rikkovia hahmoja. Heidät esitetään 

herkempinä, rakastavampina ja heitä rohkaistaan mielikuvituksen käyttöön sekä lopettamaan 

muiden kiusaaminen (Nodelman 2002, 11). Myös kohdeteoksissani teosten 

poikapäähenkilöiden kuvataan ilmaisevan tunteitaan ja käyttävän mielikuvitusta esimerkiksi 

leikeissä sekä haastavissa tilanteissa seikkailun aikana. Sivuroolissa teoksissa olevat 

vanhemmat pojat puolestaan kuvataan KUKK:a lukuun ottamatta poikapäähenkilöiden 

vastakohtina: väkivaltaisina kiusaajina.  

 

Poikapäähenkilöt käyvät teoksissa keskustelua itsensä kanssa siitä, mikä on oikein ja mikä 

väärin. Heidän kuvataan haluavan ottaa vastuu teoistaan ja muista ihmisistä. Esimerkiksi 

EHKS:ssa päähenkilö Henkka kokee, että on vastuussa siitä, etteivät hänen ystävänsä joudu 

vanhempien poikien eli isopäiden kidnappaamiksi. Muut pojat ovat juuri pelastaneet hänet 

vanhempien poikien kynsistä ja Henkka haluaa varmistaa, että hänen pelastajilleen käy 

kuinkaan sotaleikissä:  

 
Mä en ollut varma, tajusivatko kaikki, millainen sakinhivutus olisi luvassa, jos me 
jouduttaisiin isopäiden klaanin peukaloruuviin. Koska tilanne oli mun syytäni, mun oli 
huolehdittava, ettei niin tulisi käymään. Vaikka mä olin sekä ”punavanki” Göran Thunderin 
elokuvasta että punaisten vanki Etelä-Lahden leikkitodellisuudesta, mä johdin joukkoja. 
(EHKS, 121.) 

 
Myös KUKK:ssa Joni esitetään Henkan tavoin vastuuntuntoisena ja muut huomioon 

ottavana. Tämä tulee esille esimerkiksi teoksen lopussa, kun kähisijät hyökkäävät kuiskaajien 

kaupunkiin ja lapset miettivät, kuinka voisivat paeta. Ennen kuiskaajien hyökkäystä teoksessa 

kerrotaan, että Joni on kerran päästänyt tappavan viruksen kuiskaajien kaupunkiin ja 

aiheuttanut kuiskaajien kuoleman. Tämän takia Joni ei halua paeta tilanteessa vaan kokee 

velvollisuudekseen hyvittää aikaisemmat tekonsa ja pelastaa kuiskaajat heitä uhkaavilta 

kähisijöiltä: ”Minä aiheutin kerran kuiskaajien kuoleman. Toista kertaa niin ei saa käydä, Joni 

sanoi.” (KUKK, 231.) Näin vastuun kantaminen esitetään tärkeämpänä kuin oma 

selviytyminen. Myös muissa kohdissa teoksessa Joni tahtoo tehdä oikein ja arvioi sopivaa 
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tapaa toimia. Hyvä esimerkki löytyy teoksen alusta, kun hän ja X pysähtyvät syömään 

eväitään matkalla kuiskaajien kaupunkiin. X jakaa ravinnostaan puolet varjoleijonan kanssa 

ja Jonin ajatuksia kuvataan seuraavasti:  

 
Joni otti tarjotun ravintotuubin ja puristi sen sisällön suuhunsa. --Poika vilkaisi X:ää, joka oli 
näköjään imaissut vain puolet tuubista itse ja nousi nyt puristamaan loput Toivon suupielistä. 
Jonia hävetti oma itsekkyytensä. Tietysti hänenkin olisi pitänyt ajatella varjoleijonaa, jota 
ilman heidän olonsa olisi ollut turvaton, ainakin hänen olisi. (KUKK, 33–34.) 
 

Lainauksesta tulee ilmi, että Joni häpeää omaa käytöstään ja toivoo, että olisi heti 

ymmärtänyt ottaa muut huomioon. Lisäksi Jonin kuvataan ilmaisevan avoimesti omia 

tunteitaan ja rohkaisevan myös X tekemään samoin. Jonin kuvataan olevan voimaton 

tunteidensa edessä: 

 
Kuumat kyyneleet kohosivat Jonin silmiin. Hän yllättyi niistä itsekin, mutta ei välittänyt 
niistä. Tunteet vyöryivät hänen sisällään kuin monsuunisateet, jotka pyyhkivät pois kaiken 
entisen. Edellistä seurasi aina suurempi ja rajumpi aalto ja hän oli täysin voimaton niiden 
edessä. (KUKK, 178.) 

 

Edellisessä lainauksessa Jonin tunteiden voimakkuutta korostetaan vertaamalla niitä 

rankkoihin ja pitkäkestoisiin monsuunisateisiin. Vertaus monsuunisateisiin kuvaa tunteiden 

hallitsemattomuutta. Niitä ei voi hallita vaan on heittäydyttävä luonnonvoimien armoille.  

Toisaalta voimakkaan kielikuvan käyttö voi toimia myös huumorina ja teoksen keinona tehdä 

tunteiden kuvauksesta jännittävämpää.   

 

Kaikki poikapäähenkilöt esitetään teoksissa varautuneina ja jopa pelokkaina, kun tilanne 

vaatii fyysistä kyvykkyyttä. Erityisesti vanhempien poikien lähestyminen saa pojat 

varautuneiksi (katso luku 5.2).  HKAA:ssa Herkko kohtaa häntä kiusaavat vanhemmat pojat 

kadulla ja hänen ajatuksiaan kuvataan tilanteessa seuraavasti:  

 
 Herkon ajatus katkesi täysin, kun hän kuuli huudon. 

– Kattokaa, se on Hönö Herkko! 
Ääni oli tuttu ja se aiheutti Herkossa sokean reaktion. Hän säntäsi juoksuun. Lakana loikki 
perässä, miten parhaaksi taisi, mutta kolmen pyöräilevän pojan kopla saavutti heidät hetkessä. 
Pojat sulkivat pyörillään Herkon ja lakanan tien. Heidän ei auttanut muu kuin pysähtyä ja 
ottaa vastaan mitä tuleman piti. - - Eniten Herkko pelkäsi sitä, että tilanne yltyisi 
nyrkkitappeluksi ja lakana paljastuisi valepuvun alta. (KUKK, 55–57.) 

 
Lainauksesta näkyy, kuinka Herkko pelkää poikien kohtaamista ja juoksee tilanteessa heitä 

pakoon. Hän pelkää joutuvansa nyrkkitappeluun. Pojat haluavat teoksissa välttää 
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väkivaltaiset yhteenotot ja käyttää tilanteista selviytymiseen älykkyyttään tai sanoja. 

Esimerkiksi Henkka pohtii EHKS:ssa, kuinka hänen tulisi toimia päästäkseen uhkaavasta 

tilanteesta pois. Vanhemmat pojat ovat ilmestyneet Henkan ja tämän ystävän Kivimutkan luo 

kaupan takapihalle ja keskustelu on saanut ikävän sävyn. Henkka pohtii mahdollisuuksia 

päästä pakoon kiusaajilta: 

 
Paras turva olisivat aikuiset. Niitä näkyi parkkipaikalla 50 metrin päässä matkalla markettiin 
ja kirpputorille. Meidän piti päästä niiden sekaan, Tai huutaa apua. Oliko nyt jo se hetki? 50 
metrin päässä työnsi täysiä ostoskärryjä nainen, joka vilkaisi meitä kahdesti. Huutaisinko mä 
sille? Auttaisiko se vai säntäisikö karkuun? (EHKS, 31–32.) 
 

Edellisestä katkelmasta on havaittavissa, että Henkka tietää, kuinka hän voisi päästä 

tilanteesta pois, mutta ei kuitenkaan kykene toimimaan. Tämä voi johtua siitä, että hän on 

peloissaan tilanteessa, mutta toisaalta lainauksesta ilmenee myös, että hän ei tiedä miten 

nainen reagoisi hänen huutoonsa. Avun huutaminen esitetään Henkan mielessä toimintana, 

joka saattaa pelästyttää naisen eikä avun saannista ole varmuutta. Henkka tuntuu pelkäävän, 

että nainen luulee hänen vain yrittävän pelästyttää tämän.  

 

Poikapäähenkilöiden fyysistä kyvykkyyttä tai voimaa ei korosteta myöskään kohdeteosteni 

kuvituksissa. Kerry Mallanin (2002, 18) mukaan maskuliinisen sankarin rooliin ei 

kuvakirjoissa nykyään liitetä enää yhtä usein fyysistä voimaa ja kyvykkyyttä eikä sankarin 

keho ole merkittävässä asemassa sankaruuden syntymisessä. KUKK:ssa päähenkilö Joni 

esitetään kuvituksessa kooltaan hyvin pienenä verrattuna tyttö X:ään. Hänellä on tummat 

piirteet ja vaatteet eikä häntä esitetä fyysisesti väkivaltaisena tai voimakkaana. (Kuva 1.)  
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Kuva 1. X ja Joni (KUKK, 12). 

EHKS:ssa ja HKAA:ssa päähenkilöiden kuvitus korostaa myös heidän ottamaansa roolia 

teoksessa. Erityisesti teosten kansissa kuvitus näkyy hyvin. HKAA:ssa Herkko on kuvitettu 

pienenä poikana, jolla on vaaleat hiukset, t-paita ja housut sekä suurennuslasi kädessä. 

Myöhemmin hänellä nähdään myös baskerityylinen hattu. Herkon kuvituksesta näkee, että 

hänen asunsa on ottanut vaikutteita salapoliisiromaanien salapoliiseista. Lisäksi hän osoittaa 

kannessa eteenpäin sormellaan, minkä voi tulkita korostavan teoksessa edessä olevaa 

toimintaa ja hänen tarkkanäköisyyttään.  (Kuva 2.) EHKS:ssa puolestaan Henkka on 

kuvituksessa vaaleahiuksinen ja hän on pukeutunut vaatteisiin, jotka mukailevat vuoden 1918 

sisällissodan aikaista pukeutumista. Hänet on kuvitettu juoksemassa pakoon hyökkääjiltä, 

mikä luo jännittävää vaikutelmaa. (Kuva 3.) 
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Kuva 2. Etukansi (HKAA).                       Kuva 3. Kansi (EHKS). 

Kaikkia teosten poikahahmoja ei kuitenkaan esitetä varautuneina väkivallan suhteen. 

Vanhempien poikien kuvaus nuorempien poikien vastakohtina tuntuu jatkavan perinteisistä 

poikakirjoista tuttua vastakkainasettelua hyvä vastaan paha. Vanhemmat pojat esitetään 

teoksissa usein väkivaltaisina ja nuorempia poikia kiusaavina hahmoina. Ainoastaan 

KUKK:ssa Jonin veljeä Aria ei esitetä väkivaltaisena, vaikka tämä on Jonia vanhempi. 

Vanhempia poikia kutsutaan EHKS:ssa isopäiksi ja HKAA:ssa vanhempien poikien ryhmä 

muodostuu Santerista ja hänen kaksosystävistään. Molemmissa teoksissa vanhemmat pojat 

ovat muutamia vuosia poikapäähenkilöitä vanhempia ja heidät esitetään sääntöjä rikkovina 

kiusaajina. Kummassakin teoksessa tuodaan esiin, että heidän käytöstään pidetään huonona ja 

ei-toivottavana, sillä teosten lopussa heitä rangaistaan. EHKS:ssa vanhemmat pojat saavat 

rangaistukseksi käytöksestään perhetapaamisia psykologin ja koulukuraattorin kanssa, kun 

taas HKAA:ssa vanhemmat pojat saavat rangaistukseksi kyykkyhyppyjä. Alla oleva lainaus 

on tilanteesta, jossa HKAA:ssa vanhemmat pojat ovat juuri kiusanneet nuorempiaan ja 

uhanneet viedä heidät lapsilta kiellettyyn metsään. Poikajoukon johtajan Santerin äiti 

läksyttää poikia: 

– Tämä on pojat sellainen juttu, että tällaista käytöstä ei tässä kasarmissa, tarkoitan tällä 
asuinalueella, hyväksytä. Tämä on kaukana isänmaallisesta toiminnasta. (Tässä vaiheessa 
Santerin suunnalta alkoi kuulua raskasta puuskutusta.) Voitte olla varmoja, että tästä asiasta 
ollaan yhteydessä yliluutnanttiin, tarkoitan teidän vanhempiinne. Rangaistuksena typerästä 
toiminnastanne valvotte tätä sotilaskotia, tarkoitan näitä myyjäisiä, ja pidätte tupanne, 
tarkoitan tämän ympäristön, siistinä. No niin, asento! Käännös oikeaan päin! Ja vasen, vasen, 
vasen, kaks, kolme. Pysy tahdissa, Santeri! Kaksikymmentä kyykkyhyppyä ei ole tekosyy 
näyttää veltolta. (HKAA, 94–95.) 
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Edellisestä lainauksesta näkyy, kuinka Santerin äiti ohjeistaa poikaansa sekä tämän ystäviä 

käyttäytymään. Hänen käskyissään sekoittuvat sotilaskieli ja huumori. Santerin äidin puheista 

on tulkittavissa, että tämä perustaa käsityksensä hyvästä poikuudesta armeijan oppeihin ja 

isänmaallisuuteen. Toisaalta hänen käskytyksensä kautta HKAA:ssa tuodaan humoristisesti 

esiin armeijan tapaa kasvattaa pojista miehiä.  
 

 

Kuva 4. Santeri ja kaksoset (HKAA, 55). 

HKAA:ssa ja EHKS:ssä vanhemmat pojat kuvataan myös kuvituksessa isokokoisina ja 

heidän ilmeensä ovat uhkaavia. HKAA:ssa Santeri ja tämän kaksosystävät kuvataan 

kuvituksessa siten, että Santeri porukan johtajana on isompana etualalla ja kaksoset hänen 

molemmilla puolillaan vähän pienempinä. Tämä korostaa Santerin johtajuutta suhteessa 

kaksosiin. Kaikkien kolmen kuvataan kuvituksessa olevan liikkeillä pyörällä. (Kuva 4.) 
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Kuva 5. Isopäiden klaani (EHKS, 102). 

EHKS:ssa sen sijaan vanhemmat pojat on tehty kuvituksessa karikatyyrisesti isopäisiksi ja 

heidän ilmeensä ovat ilkeitä. Heidän on kuvattu olevan nyrkit pystyssä tai seisovan kädet 

puuskassa, mikä luo aggressiivista vaikutelmaa. (Kuva 5.) Tekstissä heitä myös nimitetään 

isopäiksi: 

 
Ennen kuin veljekset katosivat kuvasta, ne pistivät röökit palamaan, ja Keskisormi nakkasi 
lumikökkäreellä ohi ajavaa skootterikuskia. Silloin Isopää-Naukkurinen kääntyi veljensä 
puoleen ja näytti sanovan jotain. Kehuiko se hyvästä osumasta? Vaikutti siltä, että ei. Se 
moitti. Ehkä sen pää oli pienentynyt. Vähän. Mutta Keskisormella kallo vaan kasvoi. (EHKS, 
159.) 

 

Lainaus on teoksen lopusta ja siinä täydentyy isopää-nimityksen merkitys teoksessa. Isopää 

viittaa poikien puheessa ylimieliseen kiusaajaan, joka käyttäytyy huonosti. Pää pienenee, kun 

vanhempien poikien käytös paranee ja suurenee entisestään, kun se ei parane. 

Lastenkirjallisuuden traditioon on liittynyt opettavaisuus ja sen myötä on käsitelty valehtelua 

tuomalla esiin sen moraalisia vaaroja ja seurauksia. Yksi tunnetuimmista esimerkeistä on 

nähty Carlo Collodin Pinokkiossa, jossa pojan nenä suurenee tämän valehdellessa ja pienenee 

tämän puhuessa totta. (Ringrose 2006, 230–231.) Samalla tavalla EHKS:ssa tuodaan pään 

kasvun kautta esiin, että pienempien kiusaaminen ja väkivalta ei ole toivottua käytöstä eikä 

sääntöjen rikkominen. Tämä on keino myös tuoda esiin teoksen ihannoimaa poikakuvaa. 

Väkivaltaisuus ja pienempien kiusaaminen eivät kuulu hyvän pojan ominaisuuksiin.  

 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan, kuinka tutkimissani teoksissa poikakuvia rakennetaan 

sota- ja salapoliisileikin sekä kloonileirin kautta. Nuoremmille lukijoille suunnatussa fiktiossa 

maskuliinista subjektiivista toimijuutta on käsitelty poikia kuvaavissa kertomuksissa, joissa 

keskeisinä elementteinä ovat esiintyminen, leikit tai roolipelit. Nämä elementit saavat usein 
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koomisia piirteitä, mutta ne saattavat toimia myös hyvänä välineenä kertomuksen henkilöille 

esittää ja kuvata kritiikkiä kulttuuria ja vallitsevia maskuliinisuuskäsityksiä kohtaan. 

Esiintyminen, roolin valinta ja näkökulma antavat kertomuksen henkilölle tai henkilöille 

mahdollisuuden rakentaa ja tarkastella omaa identiteettiä sekä määritellä itseään. (Stephens 

2002b, 40.)   

 

Esimerkiksi HKAA:ssa henkiin heräävän lakanan ja salapoliisileikin kautta Herkko muokkaa 

ja ylläpitää käsityksiä poikuudesta ja pojan mahdollisuuksista toimia. Henkiin heräävä lakana 

on HKAA:ssa hahmo, joka ei puhu. Lakana nyökkää ja ravistaa päätään, tönii Herkkoa ja 

elehtii käsillään, mutta Herkko toimii lakanan äänenä ja luo lakanalle identiteetin: ”Täten 

minä nimeän sinut Arthur Hastingsiksi, julisti Herkko ja leyhytteli lakanaa kolmesti Christien 

kirjalla.” (HKAA, 32.) Lakanan aikuisen miehen olemus ja Herkon toimiminen hänen 

äänenään muodostavat aikuisuuden ja lapsuuden välisen kamppailun, jonka keskellä Herkko 

tasapainoilee.  

 

Lakanan nimeäminen Hastingsiksi on rituaali, jonka kautta lakana voidaan käsittää 

miessukupuolta edustavaksi. Lakana ei kuitenkaan käyttäydy teoksessa stereotyyppisen 

maskuliinisesti, päinvastoin. Sen kautta voidaan tuoda esiin monenlaisia maskuliinisuuksia. 

Lakana muovautuu tilanteen mukaan. Se näyttää tunteitaan voimakkaasti kahisemalla ja 

eleillä, halaa, pakenee vaaraa ja toimii monissa asioissa Herkon ohjeiden mukaan. Sen 

toiminta ja käyttäytyminen määrittyvät paljon Herkon puheessa ja muussa sosiaalisessa 

toiminnassa. Esimerkiksi seuraavassa lainauksessa näkyy hyvin, kuinka lakanan toiminta 

muokkautuu Herkon puheiden mukaan: “– Eihän tyttö voi mitenkään olla salapoliisi, eihän 

Hastings? Herkko kysyi, kun oli varma, ettei tyttö enää voinut kuulla heitä. Lakana nyökkäsi, 

mutta Herkon ilmeen nähtyään pudisteli itseään.“ (HKAA, 47.) Edellisestä lainauksesta 

näkyy se, kuinka lakana myös haastaa Herkon käsityksiä sukupuolesta nyökkäämällä ja 

osoittamalla, että hänen mielestään Martan mukaantulo on aivan normaalia. Myöhemminkin 

lakana ohjaa Herkkoa esimerkiksi kiittämään Marttaa tönäisemällä poikaa häntä kohti.  

 

Herkko tekee lakanasta sellaisen kuin hänestä pojan tai miehen pitäisi olla sekä ohjeistaa tätä 

toimimaan kuten salapoliisin ja pojan kuuluu. Hän ottaa mallia salapoliisiromaaneista ja 

ympäristöstään. Esimerkiksi Herkon valitsemaa vaatetusta lakanalle kuvataan seuraavasti: “– 

Katsotaan, mitä täältä löytyy. Kaulaliina, kengät ja hattu täytyy kunnon etsivällä tietenkin 

olla. Herkko puki asusteet lakanalle. Lakana röyhisti rintaansa ja käveli pari askelta 
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edestakaisin.“ (HKAA, 34.) Herkon valitsemat vaatteet ovat samanlaiset kuin salapoliiseilla 

hänen kirjoissaan, mutta lakanan asuun lisätään vielä Herkon isän silmälasit. Silmälasien 

mukaan ottaminen voi viestiä siitä, että Herkko haluaa lakanan olevan salapoliisien lisäksi 

myös isänsä kaltainen ja lakana voi toimia korvikkeena Herkon poissaolevalle isälle. (katso 

luku 4.2.) 

 

Herkko ohjeistaa lakanaa toimimaan hyvän salapoliisin tavoin monissa kohdissa teoksessa. 

Lakanan täytyy esimerkiksi käyttää aivojaan hyväksi, kun he alkavat pohtia ajan arvoitusta 

eikä huitoa käsillään ja olla rauhaton. Herkko neuvoo lakanaa esimerkiksi seuraavasti 

kertoessaan ajan kidnappauksesta: ”Lakana jäykistyi ja alkoi täristä. - Nyt ei ole paniikin 

aika, Hastings, Herkko sanoi tomerasti. - Nyt on toiminnan aika. Me lähdemme ulos 

seuraamaan jälkiä ja etsimään epäiltyjä.” (HKAA, 33.) Herkon käskyt Hastingssille näyttävät, 

kuinka hänen mukaansa salapoliisin on oltava valppaana toimimaan ja siirrettävä tunteensa 

sivuun. Lakanan ohjeistaminen tarjoaa Herkolle mahdollisuuden käyttää valtaa. Hastings on 

hänen apulaisensa ja hän johtaa arvoituksen tutkintaa.  

 

Huomion arvoista on, että Herkko pääsee myös testaamaan lakanalle luomaansa identiteettiä 

ja roolia. Herkon lakanalle luoma maskuliinisuus ja mieheys kyseenalaistetaan naapuruston 

rouvien toimesta. Herkko kertoo heille lakanan olevan hänen setänsä Arttu, joka on 

menettänyt kielensä tutkimusmatkoillaan. Naapuruston rouvien kuvataan vetäytyvän 

taaksepäin Arttu-sedästä ja juttelevan myöhemmin seuraavasti:  

 
– Mitähän tuostakin pojasta isona tulee? Tuollainen setäkin hänellä, yksi päivitteli.  
– Ihan samanlainen huithapeli kuin poikarukan isäkin, toinen tuomitsi. 
– Mutta aika komea, kolmas kuiskasi niin hiljaa, etteivät muut kuulleet.  (HKAA, 41.) 
 

Rouvien puheesta käy selväksi, että puhumaton tutkimusmatkailija näyttäytyy vastuuttomana 

miehenä ja Herkkoa säälitään hänen joutuessaan kasvamaan sellaisten ihmisten 

ympäröimänä. Arttu-sedän ulkoinen viehätyskin näyttäytyy pääasiassa häpeällisenä eikä sitä 

sovi sanoa ääneen. Rouvien puheesta tulee myös ilmi, että Herkon tulevaisuus riippuu 

rouvien silmissä hänen elämänsä miesten toiminnasta eikä niinkään hänen äitinsä.  

 

EHKS:ssa sotaleikki, elokuvan kuvaaminen ja Henkan rooli vuoden 1918 sisällissodan 

sotilaana ovat samanlaisia mahdollisuuksia rakentaa identiteettiä sekä tuoda esiin vallitsevia 

käsityksiä maskuliinisuuksista kuin salapoliisileikki ja henkiin heräävä lakana HKAA:ssa.  
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Sisällissota on päähenkilö Henkan mielessä terävänä, sillä hän on ollut ystävänsä Kivimutkan 

sekä vanhempiensa kanssa avustamassa sisällissotaa käsittelevän elokuvan kuvauksissa. 

Siellä hän on kuunnellut isänsä kertomuksia siitä, kuinka sotilaat toimivat sisällissodassa ja 

elokuvan ohjaaja on neuvonut häntä näyttelemään sisällissodan sotilasta elokuvassa. Isän 

kertomukset sisällissodan sotilaista ja elokuvan kuvaukset toimivat malleina, joiden avulla 

Henkka toimii kuulasotaleikissä. Henkka jatkaa elokuvan kuvauksissa omaksumaansa roolia 

sisällissodan sotilaana. Pojat rinnastuvat Henkan mielessä sisällissodan sotilaisiin ja 

vanhemmat puolestaan ovat vankeina Hennalassa eli avustamassa elokuvan kuvauksissa. 

Henkalla on päällään vuoden 1918 punaisten esiintymisasu, mikä korostaa entisestään 

sotaleikin ja sisällissodan kietoutumista yhteen.  

 

Henkan sotilaan rooliin kautta teoksessa luodaan poikakuvaa, jossa korostuu selviytyminen. 

Hellevi Hakalan (2003, 81) mukaan varhaisissa suomalaisissa poikakirjoissa pojat oppivat 

taistelemaan petoja vastaan, selviytymään luonnossa ja poikasankarin tärkeimpiä 

ominaisuuksia oli neuvokkuus kaikissa vaaratilanteissa. Henkka on varhaisten poikakirjojen 

sankareiden tavoin aina valmiina keksimään uuden suunnitelman. EHKS:ssa poikien on 

vältettävä muiden hyökkäykset ja hallittava nopeasti muuttuvat tilanteet. Fyysinen kyvykkyys 

on tärkeää. Henkan täytyy ystävineen muun muassa ryömiä, juosta ja sukeltaa ohittaakseen 

vaikeita tilanteita. Sotilaan roolissa kaikki muu on asetettava sivuun ja keskityttävä 

selviytymiseen: 

 
Mä, Veka ja Ahmed paineltiin kyyryssä kolmemetrisen penkan harjalle ja harjan yli koivun 
juurelle piiloon. Sitä vaan mentiin eikä meinattu. Korvat humisivat ja sydän hakkasi 
rumputulta. Siihen ei mahtunut mukaan mitään muuta. Se oli kuin kiitäisi mustassa putkessa 
maailmojen rajalla. (EHKS, 113–114.) 

 
Lainauksessa kuvataan sitä, kuinka pojat eläytyvät sotilaan rooliin ja siirtävät kaikki 

ajatuksensa siihen hetkeen eikä ole aikaa pysähtyä miettimään, miten kannattaisi edetä. 

Ratkaisut täytyy tehdä nopeasti. Toisaalta Henkka käy jatkuvasti itsensä kanssa vuoropuhelua 

siitä, että haluaako vahingoittaa muita käyttämällä fyysistä väkivaltaa: 

 
Sitten aika pysähtyi. Mä olin aistit avoinna ja tihrustin tähtäimen läpi pensaiden välistä. Sydän 
tykytti. Mä en ollut koskaan ampunut ketään. Paitsi tietokoneella ja konsolilla.  Niillä mä 
olinkin sitten ampunut vähän kaikkea. Olin jopa räjäyttänyt yhden kokonaisen koulun 
tuhannen pikselin päreiksi. Mutta se olikin eri juttu. Ei siinä ketään kirpaissut. Nyt saattaisi 
kirpaista. (EHKS, 92.) 
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Lainaus ilmentää hyvin sitä, kuinka Henkka pohtii teoksessa pelitodellisuudessa näkemiensä 

mallien soveltuvuutta omaan elämäänsä ja myös kyseenalaistaa oman halunsa ampua tai 

satuttaa ketään. Näin nostetaan esiin sitä, että toisen satuttaminen on eri asia leikissä, 

sotapeleissä ja todellisuudessa. Henkan joutuessa vangiksi leikissä punaisten puolelle, hän 

ottaa punaisten identiteetin ja unohtaa kaverinsa, jotka taistelevat valkoisten puolella: 

 
Mä olin silloin jo täysin punainen ukko. Ase jumputti takaraivossa ja Naukkurisen haamu 
varjosti mieltä, mutta ensin piti hoitaa vihollisen katala iskuryhmä pois pelistä. Yksi asia 
multa jäi siinä tohinassa ottamatta huomioon: Keskisormen musta magia. Eihän se nyt 
suinkaan heittäytyisi valkoisten pikkujätkien vangiksi…(HKS, 87–88.) 
 

Edellisestä lainauksesta näkyy hyvin, kuinka sotaleikin kautta tuodaan ilmi sisällissodan 

sotilaan toimintaa ja kritisoidaan sitä. Henkka näkee valkoisten puolella olevat kaverinsa vain 

vihollisina, sillä kantaessaan asetta hän on punaisten puolella. Näin teoksessa tuodaan esiin ja 

kyseenalaistetaan sitä, kuinka sisällissodassa ideologiset syyt menivät ystävyyden tai 

ihmisyyden edelle. Toisaalta se, että Henkka näkee eri puolella leikissä taistelevat kaverinsa 

vain vihollisina voi kuvata myös sitä, että nuoren on helppo mennä mukaan mihin tahansa 

ideologiaan, mikäli tilanne niin vaatii.  

 

EHKS:ssä Henkka selittää tapahtumien kulkua sotaleikissä kuin elokuvan kertoja tai 

selostaja. Henkka lisää mukaan omia kommenttejaan esimerkiksi henkilöistä ja 

tapahtumapaikoista:  

 
Mä siirryin mielessäni seuraavaan kohtaukseen ja mietin, miten me uidaan siitä liemestä 
siististi turvasatamaan. Paras turva olisivat aikuiset. Niitä näkyi parkkipaikalla 50 metrin 
päässä matkalla markettiin ja kirpputorille. Meidän piti päästä niiden sekaan. Tai huutaa apua. 
(EHKS, 32.) 

 

Näin lukija saa lisätietoa muista henkilöistä sekä pääsee ikään kuin tapahtumien keskelle. 

Tapahtumien kuvaus elokuvan kohtauksina on teoksen keino kuvata myös Henkan sisäistä 

maailmaa ja tämän henkilökohtaisia ajatuksia. Henkan mielessä tapahtumat järjestyvät 

elokuvan käsikirjoitusta mukaillen. Henkan siirtyminen mielessään seuraavaan kohtaukseen 

kuvaa myös sitä, kuinka hän on aina menossa kohti toimintaa ja seuraavaa tilannetta 

vähintäänkin ajatuksen tasolla. Toisaalta tarinan eteneminen elokuvamaisesti korostaa myös 

tapahtumien jännittävyyttä ja lisää seikkailun tuntua. Öhrnin (2017, 112) mukaan 

tapahtumien kuvaaminen minäkertojan ja sankarin kautta tämän omalla ”poikien kielellä” on 

myös yksi tyypillinen poikakirjoissa esiintyvän huumorin piirre.  
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KUKK eroaa muista kohdeteoksista siinä, että siinä päähenkilö ei ota samalla tavalla tiettyä 

roolia ja esiinny. KUKK:ssa tyttö nimeltä X kertoo Jonille kokemuksistaan hallituksen 

valvomalla leirillä, johon hänet siepattiin kotikylästään. Tarkasti vartioidulla leirillä lapset 

rakentavat energiapaneeleja ja heitä kloonataan. Leirin avulla teoksessa tuodaan esiin 

valtarakenteita, identiteetin muodostumisprosessia ja X:n sisäistä maailmaa. Leirin kuvaus 

tarjoaa mahdollisuuden häivyttää lasten ja siellä olevien aikuisten sukupuolia, mutta myös 

tarkastella sukupuolen tuottamista ja hahmottamista.  

 

Veronica Hollingerin (2019, 558) mukaan tieteiskirjallisuudessa pyritään usein haastamaan 

stereotyyppisiä sukupuolikäsityksiä “oikeasta mieheydestä” tai “oikeasta naiseudesta” sekä 

aktivoimaan lukijoita kriittiseen ajatteluun ja pohtimaan sitä, miten asiat voisivat olla. 

Tieteiskirjallisuuden kautta on mahdollista tarkastella sukupuolen ja ihmisyyden rakentumista 

kulttuurisissa käytännöissä ja rakenteissa. Tieteiskirjallisuuden avulla voidaan pohtia sitä, 

miten sukupuoli opitaan ja omaksutaan. (Merrick 2003, 252.) Tämä ajatus näkyy myös 

KUKK:ssa, joka yhdistää tieteiskirjallisuutta, fantasiaa ja seikkailua. Sukupuolella ei tunnu 

olevan leirillä merkitystä. Lasten nimet ovat kirjainyhdistelmiä, joista ei voi päätellä 

sukupuolta. X:stä ja tämän klooneista puhutaan kuitenkin teoksessa tyttöinä. X luulee, että 

kloonauksen ansiosta he ovat täysin samanlaisia kuin hän, mutta tarinan edetessä käy ilmi, 

että heidän persoonansa eroavat paljonkin toisistaan. Kloonien erot kuvaavat hyvin 

sukupuolen muodostumista sosiaalisissa käytänteissä ja toiminnassa. Kloonit oppivat tytöiksi 

ja heidän ympäristönsä muokkaa heistä samanlaisia, mutta myös erilaisia.  

 

Leirin vartijat, jotka valvovat leirillä olevien lasten toimintaa kuvataan harmaiksi ihmisiksi. 

He ovat ihmisiä, jotka ovat lapsuudessaan olleet kantaihmisten klooneja eli samanlaisia kuin 

X:n sisaret. Vartijat kuvataan tummiin pukeutuneina, melko ilmeettöminä ja ikään kuin 

massana myös kuvituksessa. Heitä on miehiä ja naisia, mutta heitä ei tunnista toisistaan. 

Heidän sukupuolensa ei siis ole selkeästi näkyvissä vaan he ovat persoonattomia ja kuin 

klooneja tai robotteja itsekin:  

 
Leirillä oli huhuttu, että kaikki vartijat ehkä setä Waltia lukuun ottamatta oli neurotuunattu. 
Heidän aivojaan oli jotenkin käsitelty. Jotkut leiriläiset väittivät, että sen näki oudosta 
välähdyksestä heidän silmissään, mutta se saattoi olla pelkkää legendaakin. -- 
Oli asiassa perää tai ei, juuri sillä hetkellä nuo kolme aikuista seurasivat koiratappelua yhtä 
tunteettomina kuin robotit.  (KUKK, 60.) 
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Ympäristö ja ympäröivä yhteiskunta sääntöineen ja normeineen ovat tehneet vartijoista 

sellaisia kuin he ovat. Heidän sukupuolellaan ei ole ollut merkitystä, sillä leirillä vain 

kantaihmiset ovat arvokkaita. Vartijat, jotka ovat klooneja, puolestaan ovat vain työvoimaa ja 

massaa, riippumatta sukupuolesta. Joissakin kohdissa teosta vartijoita kuitenkin kuvataan 

miehiksi tai naisiksi. Esimerkiksi erään miesvartijan toimintaa kuvataan seuraavasti 

kamppailutilanteessa, kun X hyökkää hänen kimppuunsa: “Mies pudotti pamppunsa 

hervottomaksi muuttuneesta kädestä ja lähti ulisten pakoon.“ (KUKK, 127.) Tilanteessa 

miehen fyysinen voimakkuus kyseenalaistetaan, kun tämä lähteekin pakoon häntä kohden 

hyökännyttä X:ää. Miesvartija lähtee mieluummin pakoon kuin hyökkää entistä kovemmin 

vastaan. Myös leirin johtajan setä Waltin kuvataan rimpuilevan vastaan hyökkäystilanteessa, 

mutta hän yrittää pysäyttää vartijat sanoilla ja omalla arvovallallaan. Myös päähenkilö Jonin 

kuvataan teoksessa selviytyvän kiperistä tilanteista sanojen voimalla, olevan haluton 

väkivaltaan ja ilmaisevan tunteitaan. Setä Waltin ja miesvartijan kautta nämä ominaisuudet 

korostuvat teoksen poikakuvassa entisestään, sillä mieshahmot luovat poikahahmojen tavoin 

käsityksiä maskuliinisuuksista. Toisaalta on hyvä huomioida, että miesvartijoiden kuvitus on 

hieman ristiriitainen tekstin kuvaukseen verrattuna. Miesvartijat on kuvitettu käyttämässä 

väkivaltaa ja uhkaamassa X:ää aseella teoksen lopussa. (Kuva 6.) Näin muodostuu kuva, että 

aikuiset miehet ovat kuitenkin lopulta niitä, jotka uhkaavat nuorta tyttöä eikä toisinpäin. 

 

 
Kuva 6. Miesvartijat uhkailevat X:ää (KUKK, 249). 
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Tämän alaluvun lopuksi tarkastelen teoksissa kuvattuja tyttöhahmoja. Luvun alussa toin esiin, 

että tyttöhahmojen tarkastelun kautta voidaan hahmottaa, kuinka poikuus rakentuu ja 

määrittyy. Tyttöhahmojen läsnäolo ei ole ollut epätavallista pojille suunnatussa 

kirjallisuudessa. Aineistoni teoksissa tytöt eivät ole poikien ihastuksen kohteita vaan he 

näyttäytyvät pikemminkin poikien kavereina ja he osallistuvat tapahtumiin aktiivisesti.  

Perry Nodelman (2002, 11) on esittänyt, että lasten- ja nuortenkirjallisuudessa on ollut 

nähtävissä pyrkimys tehdä aikaisemmin perinteisenä pidetystä maskuliinisuudesta suotavaa 

kaikille sukupuolesta riippumatta esimerkiksi esittämällä tytöt ja pojat sotilaiden kaltaisina 

taistelijoina. Tämä näkyy myös teosten tyttöhahmojen kuvauksissa, erityisesti KUKK:ssa.  

Tytöt ja naiset esitetään arkailemattomina väkivaltaisiin hyökkäyksiin ja jopa eläimien 

kaltaisina KUKK:ssa. X puolustaa itseään puremalla vartijaa korvaan ja toista hän lyö 

työkalulla. X:n kuvataan olevan raivon vallassa: 

 
X tunsi raivon ja epätoivon kasautuvan sisällään hallitsemattomaksi. Koko räjähtävän hetken 
kasaama jännite purkautui ja hän hyppäsi lähimmän vartijan selkään kietoen kätensä tämän 
kurkulle. Sitten hän puri kypärän alta pilkottavaa korvanlehteä. Kuin koira. (KUKK, 61.) 

 

Myös leirin naisvartijat esitetään valmiina väkivaltaan: “Naisvartija oli huomannut X:n ja 

juoksi tätä kohti pamppu lyöntiin kohotettuna.” (KUKK, 128.). Mia Österlundin (2011, 231–

232) mukaan tyttökuvauksissa tyttörooleja on viety yhä enemmän naismaskuliinisuuden 

suuntaan ja esimerkiksi Ruotsissa tyttö pyrittiin jo 1980-luvulla monin keinoin miehistämään 

nuortenromaaneissa. X:n kohdalla tyttöys kuvataan vahvuutena, rohkeutena, itsenäisyytenä, 

fyysisenä kyvykkyytenä ja sulkeutuneisuutena. X ei ole teoksessa pelkkä toinen päähenkilö 

vaan hän on enemmänkin arvoitus, joka Jonin täytyy selvittää yhdessä X:n itsensä kanssa.  

Vasta teoksen lopussa Joni näkee X:n kasvot kunnolla sekä tämän arvet. Tässä vaiheessa X 

on jo saanut tietää olevansa oikealta nimeltään Katarina. Lopussa X:n arpi poistuu ja lapset 

pelastuvat. Näin X:n identiteetin selvittämisen kautta muodostetaan pala palalta myös kuvaa 

sukupuolesta. Joni pyrkii alussa luomaan X:lle identiteetin:  

 
– Entä sinä? Haluaisitko olla vaikka Kerttu? Joni kysyi, mutta ei malttanut odottaa vastausta.  
– Tai Meghan? Awusi, Felicia, Roberta? Tai ehkä oletkin mieluummin Max tai Pertti? poika 
jatkoi tajuamatta ystävänsä mielentilassa tapahtunutta muutosta. – Meidän pitää ehdottomasti 
keksiä sinulle parempi nimi kuin tuo X. Eihän se edes ole mikään nimi. Se on puumerkki tai 
yhtälön tuntematon luku. (KUKK, 13.) 
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Edellisessä lainauksessa on huomion arvoista, että Joni ei ehdota X:lle pelkästään tyttöjen 

nimiä vaan kertoo tämän voivan käyttää myös pojan nimeä. Näin teos nostaa 

tieteiskirjallisuudelle ominaisesti esiin kysymyksen ”Mitä jos?” ja asettaa lukijan pohtimaan, 

voiko tytöllä olla pojan nimi tai tarvitseeko nimen edes viitata sukupuoleen.  

 

Tyttöhahmot kuvataan teosten kuvituksissa eri tavoin. EHKS:ssä kuvituksessa ei esiinny 

lainkaan tyttöhahmoja, mutta kahdessa muussa teoksessa heidät on myös kuvitettu. X 

kuvataan KUKK:ssa vihreähiuksiseksi, pitkäksi ja laihaksi. (Kuva 1.) Hänellä on teoksessa 

pääosin huppu päässään ja keihäs kädessään. X:n olemus viestii siitä, että hän on jatkuvasti 

valmiudessa hyökkäämään häntä tai Jonia uhkaavien olentojen tai ihmisten kimppuun. Hupun 

pitäminen ja vihreät hiukset tuovat mukaan salaperäisyyttä. X:stä ei tiedä, mitä tämä aikoo ja 

muodostuu tunne, että hän ei halua näyttää todellista itseään. HKAA:ssa tyttöpäähenkilö 

Martta on kuvitettu lettipäisenä ja punaposkisena tyttönä, jolla on käsilaukku. (Kuva 2.) 

 

Myös HKAA:ssa Martta kuvataan vahvana, kekseliäänä ja temperamenttisena tyttönä, joka 

on aina valmiina puolustamaan itseään sekä ystäviään joko sanoin tai fyysisin keinoin. Martta 

leikkii Herkon tavoin teoksessa salapoliisia, mutta hänen idolinsa on Poirotin sijaan neiti 

Marple. EHKS:ssä nais- ja tyttöhahmot esiintyvät vain poikien puheissa, mutta eivät osallistu 

tapahtumiin. Esimerkiksi Henkan ystävällä Jiikoo Kivimutkalla on siskoja: 

 
– Meidän akat ovat akkoja. 
Kivimutkalla oli äiti ja viisi siskoa, ja ne tosiaan kutsuivat itseään akoiksi. Janica ja Roberta 
olivat salibandyn tähtiakkoja ja tähtäsivät nuorten akkojen MM-kisoihin. Ne olivat kovia kuin 
kirves, koska kaukalossa ei pärjää anteeksi pyytelemällä. (EHKS, 13.) 

 

Poikien puheissa Jiikoon siskoista muodostuu vahva, urheilullinen ja itsenäinen kuva. He 

pärjäävät hyvin ja he tähtäävät korkealle. EHKS:ssä jatketaan muiden teosten tavoin 

rohkeiden ja vahvojen tyttöjen kuvauksia.  

4.2. Aikuisten, salapoliisiromaanien ja pelien vaikutus poikakuviin sekä 
poikakulttuureihin 
 
Tarkastelen seuraavaksi, miten aikuiset rakentavat ja muokkaavat käsityksiä pojalle sopivasta 

toiminnasta ja poikana olemisesta teoksissa. Tutkimissani teoksissa pojat omaksuvat 

asenteita, käytänteitä ja malleja myös peleistä tai ihailevat salapoliisiromaanien sankareita. 
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Siksi tutkin myös, millaisia poikakuvia pelit ja kirjalliset esikuvat ylläpitävät ja rakentavat. 

Judith Butler (2006, 229) on esittänyt, että sukupuolen sisäisyys on julkisen ja sosiaalisen 

keskustelun sekä esitysten tuottamaa. Käsitystä sisäisestä sukupuolesta pidetään yllä 

vartioimalla sukupuolirajoja ja sitä, mikä on kehon pinnalle sopivaa ja vastaa luotua niin 

sanottua todellista sukupuoli-identiteettiä (Butler 2006, 229). Tarkastelemalla teosten 

vanhempien ja muiden aikuisten tomintaa sekä malleja, joita pojat omaksuvat peleistä tai 

salapoliisiromaaneista voidaan hahmottaa sitä, kuinka sukupuoli tuotetaan puheessa ja 

sosiaalisessa toiminnassa. Aloitan analyysini poikien vanhemmista ja muista teoksissa 

esiintyvistä aikuisista.  
 
Klassisissa poikakirjoissa vanhemmat on esitetty esteinä mahdollisille seikkailuille, sillä he 

rajoittavat päähenkilön vapautta säännöillä kuten esimerkiksi käskyillä pestä kädet tai syödä 

ateria. Muut aikuiset ovat olleet vain harvoin roolimalleja pojille. He näyttäytyvät pääasiassa 

sääntöjä asettavina ja vapautta rajoittavina henkilöinä. Monissa nykyaikaisissa lastenkirjoissa 

vanhemmat ovat emotionaalisesti poissaolevia eivätkä siksi ymmärrä lastensa tarpeita ja 

tunteita. (Nikolajeva 2005, 75–76.) John Stephensin (2002b, 43) mukaan lasten- ja 

nuortenkirjallisuudessa vanhempien poistaminen tapahtumista ja toiminnasta toimii teoksen 

henkilöille mahdollisuutena itsensä määrittelyyn ja identiteetin tarkastelemiseen.  

 

Tutkielmani kohdeteoksissa poikien vanhemmat ja muu perhe jäävät seikkailun taustalle, kun 

päähenkilöt lähtevät kotiympäristöstä seikkailuun perinteisten poikakirjojen tavoin. 

Vanhemmat vaikuttavat kuitenkin taustalla jatkuvasti, vaikka he eivät olekaan fyysisesti 

paikalla. Seikkailujen aikana pojat pohtivat useissa kohdissa, mitä vanhemmat ovat käskeneet 

tehdä, mitä he ajattelisivat tai miten he toimisivat. Esimerkiksi EHKS:ssa Henkka miettii 

ajatuksissaan äidin ja isän sanoja tärkeilystä, kun hän keskustelee ystävänsä Kivimutkan 

kanssa siitä, millaista on ollut paeta vankileiriltä vuonna 1918. Pojat ovat karanneet 

sisällissotaa käsittelevän elokuvan kuvauksista ja Henkka toteaa Kivimutkalle, ettei 

vankileiriltä pakeneminen välttämättä ollut yhtä helppoa vuonna 1918 kuin se oli heille nyt. 

Samalla Henkka pohjustaa lukijalle ajatuksiaan: ”Mä en halunnut langeta syntiin siinä kohtaa. 

Äidin ja isän mukaan tärkeily oli syntiä, ja kieltämättä mä tunsin suurta viettelystä siihen 

melkein joka päivä.” (EHKS, 18.) Äidin ja isän mukaan ei pidä esittää liian tärkeää ja tuoda 

omia kykyjään liian hanakasti esiin. Vanhempien ihanteet oikeasta käyttäytymisestä ja 

sopivasta itsensä ilmaisusta vaikuttavat Henkan toimintaan ja vuorovaikutukseen muiden 
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ihmisten kanssa. Vanhemmat korostavat vaatimattomuutta sekä sitä, että pojan ei pidä nostaa 

itseään liiaksi esille.  

 

KUKK:ssa Joni puolestaan turvautuu usein äitinsä kirjoittamaan lappuun, jossa lukee usko, 

toivo ja rakkaus. Äiti on kehottanut poikaansa luottamaan näihin arvoihin aina. Lappu 

muistuttaa Jonia hänen äidistään seikkailuretkellä sekä ohjaa yli haasteiden kuten teoksen 

lopussa, jossa Joni pelastaa muut luottamalla näihin arvoihin ja käyttämällä älyään. Äidin 

pojalleen välittämät arvot ovat peräisin Raamatusta. Äiti haluaa poikansa uskovan hyvään ja 

luottavan rakkauteen vaikeimpina hetkinä. Joni koskettaa kädellään lappua usein silloin, kun 

seikkailu heittää hänen eteensä haasteita. Tämä symboloi äidin merkitystä turvallisena ja 

voimaannuttavana henkilönä. Jonin ajatukset lapusta ja sen sisällöstä kuvataan kuitenkin 

ristiriitaisiksi. Toisaalta on selvää, että se symboloi hänelle rakkautta ja turvaa, mutta hän 

yrittää kuitenkin suhtautua siihen kepeästi ”äidin nolona juttuna”. Tämä voidaan tulkita niin, 

että hän yrittää torjua lapun sisällön, koska ei halua sortua tunteelliseen hempeilyyn. Lisäksi 

hänen matkakumppaninsa X:n fyysinen vahvuus ja sulkeutuneisuus voivat luoda Jonille 

paineita olla vahva ja uskottava eivätkä äidin arvot Jonin mielestä sovi tähän kuvaan. 

 

EHKS:ssa tuodaan myös esiin, että pojat eivät vain ajattele vanhempiensa ohjeita ja neuvoja 

toiminnassaan. He myös selittävät omaa käytöstään ja toimintapojaan muille vetoamalla 

vanhempiinsa. Esimerkiksi EHKS:ssa vanhemmat pojat ovat saaneet selville, että Henkka ja 

tämän isä ovat piilottaneet oikean aseen kulkutautisairaalan mäelle ja haluavat tietää, missä 

piilotettu ase on. Nuorempia poikia kiusaava Naukkurinen lyö Henkkaa avokämmenellä ja 

repii tätä kovakouraisesti saadakseen Henkan puhumaan. Hetkeä myöhemmin Naukkurinen 

selittää käytöstään Henkalle perustelemalla olevansa samanlainen kuin isänsä: ”Sori, se sanoi. 

Mutta mun oli pakko. Mä olen samanlainen kuin meidän faija, sekään ei siedä viivyttelyä ja 

selityksiä. Se oli varmaan kiva kaveri, se Naukkurisen faija. Jos oli tullut poikaansa.” (EHKS, 

62.) Näin Naukkurinen pyrkii oikeuttamaan väkivaltaisen käytöksensä ja Henkan uhkailun 

selittämällä, että hän on tullut isäänsä eikä ikään kuin voi asialle mitään. Henkan hieman 

sarkastinen toteamus ”Se oli varmaan kiva kaveri, se Naukkurisen faija” kuvaa, että hän ei 

arvosta Naukkurisen ja tämän isän käytöstä. Näin teoksessa kyseenalaistetaan, onko 

kiristäminen ja kärsimättömyys suotavaa käytöstä.  
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Teoksissa esiintyy vanhempien lisäksi myös muita hahmoja, jotka pyrkivät vaikuttamaan tai 

vaikuttavat poikien käsityksiin poikuudesta ja siitä, millainen pojan tulisi olla. Näitä hahmoja 

ovat esimerkiksi HKAA:ssa naapuruston aikuiset ja KUKK:ssa puhuvat kasvit eli Kuiskaajat.  

Perry Nodelmanin (2002, 5) mukaan lapsille pyritään teroittamaan sitä, että heidän tulee olla 

kilttejä ja käyttäytyä siten, mikä on vanhempien mukaan oikein. Pojille kerrotaan usein, että 

heidän villiytensä on ikään kuin väistämätöntä ja jopa haluttua käytöstä, mutta 

samanaikaisesti käyttäytyminen vastoin vanhempien tahtoa nähdään vääränä (Nodelman 

2002, 5). Tämä Nodelmanin kuvaama ”luonnollinen villiys” on löydettävissä myös 

kohdeteoksistani. Esimerkiksi HKAA:ssa Herkko tiedustelee naapuruston tantoiksi ristityiltä 

naisilta ovatko he nähneet aikaa ja naiset kysyvät Herkolta tämän äidistä: ”Eikös sinun pitäisi 

olla auttamassa äitiäsi myyjäisissä? Helvi huomautti.” (HKAA, 40). Kysymyksestä tulee 

näkyviin naisten normi siitä, että hyvän pojan tulisi olla auttamassa äitiään. Herkon vastaus 

“Ääh, minä autan parhaiten pysymällä poissa tieltä“ ja naisten hiljentyminen kuvaa hyvin 

sitä, kuinka naiset hyväksyvät Herkon poissaolon paremmaksi vaihtoehdoksi. Myyjäiset 

näyttäytyvät näin paikkana, jossa pojan apu ei ole nyt tarpeen ja on luonnollista, että poika on 

ulkona touhuamassa omiaan eikä häiritsemässä markkinoiden kulkua.  

Naapuruston aikuisten asenteet ja oletukset rakentavat poikuutta myös myöhemmin. 

Esimerkiksi filosofi Aatos kannustaa Herkkoa kirjoittamaan ja ilmaisemaan tunteitaan, kun 

lapset tulevat vierailulle tämän luokse:  

– Mitä uusi kirjasi käsittelee? Martta halusi vielä tietää. 
Filosofi Aatos punehtui. 
– Rakkautta. Minä kirjoitan kirjaa rakkaudesta filosofian näkökulmasta. 
Herkko irvisti. 
– Eikö se ole aika tyttömäinen aihe? hän kysyi. 
Nyt filosofi kiivastui. 
– Päinvastoin! Rakkaudesta kirjoittaminen on rohkea teko nykypäivän suomalaiselta mieheltä, 
jonka ei odoteta itkevän tai puhuvan tunteistaan. Sitä paitsi, koirat haukkuvat sitä, mitä eivät 
tunne –Herakleitos. (HKAA, 83.)  

Lainauksessa filosofin kiivastuminen kuvaa sitä, kuinka hän pyrkii osoittamaan Herkolle ettei 

hänen tulisi ajatella rakkaudesta kirjoittamista tyttömäisenä. Hän yrittää vakuuttaa Herkon 

asiastaan vetoamalla siihen, että on rohkeutta kirjoittaa omista tunteistaan. Toinen hyvä 

esimerkki aikuisten asenteiden vaikutuksesta poikuuteen on myös tilanne HKAA:n lopussa, 

jossa Herkko joutuu markkinoilla Santerin ja tämän jengin kiusaamaksi. Martta alkaa kiljua 

tilanteessa ja esittää dramaattisin elein, että muut pojat kiusaavat häntä: ”Voi, neiti Heinänen! 

Nuo pojat kiusaavat! He uhkaavat viedä meidät Hömppäsen metsään ja satuttaa meitä, Martta 
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kertoi ja vapisutti alahuultaan. – Minua pe-pelottaa.” (HKAA, 92.) Neiti Heinänen alkaa 

välittömästi moittia Santeria ja tämän jengiä heikompien kiusaamisesta olettaen, että pojat 

ovat uhanneet tyttöä väkivallalla ja kiusanneet tätä. Tämä ilmentää hyvin sitä, kuinka hän 

olettaa automaattisesti poikien olleen kiusaava osapuoli ja kohdistaneen voimansa Marttaan. 

Kyseessä oli kiusaamistapaus, mutta neiti Heinänen aikuisena ei ollut tästä tietoinen ennen 

Martan esitystä.  

 

On mahdollista pohtia myös sitä, miksi Herkko ei ala tilanteessa kiljua tai esittää itkevää. Syy 

voi olla lasten luonteissa, mutta myös olettamuksessa, miten pojan kuuluu toimia. Herkko 

esitetään teoksessa luonteeltaan varautuvana ja rauhallisena, Martta puolestaan heittäytyvänä 

ja voimakkaana. Toisaalta Neiti Heinäsen kohdistaessa saarnansa poikiin Herkon kuvataan 

toivovan, että saarna koskee Santeria ja tämän kavereita eikä Herkkoa itseään. Vielä 

myöhemminkin Herkko valmistautuu joutuvansa puhutteluun eikä hän osaa ajatella, että hän 

olisi se, jota puolustettiin ja autettiin (HKAA, 92–94.). Hän valmistautuu ottamaan nuhteet 

vastaan, sillä on Santerin ja tämän kavereiden tavoin poika. Luvussa 4.1 toin esiin, että 

Henkka epäröi avun pyytämistä aikuisilta, sillä pelkäsi naisen ajattelevan hänen vain 

kiusaavan ja häiritsevän tätä. Herkon ajatuksissa on samanlaista varautuneisuutta ja pelkoa 

siitä, että aikuiset olettavat hänen olevan se kiusaava osapuoli.  

 

KUKK:ssa ei ole aikuisia, jotka ohjeistaisivat poikia toimimaan. Sen sijaan puhuvat kasvit 

toimivat vanhempien kaltaisina ohjeiden antajina ja normien luojina. Ne ovat 

heinäsirkkamaisia pitkiä kasveja, joilla on tuntosarvet ja ne ovat immuuneja väkivallalle. 

Kuiskaajat ovat auktoriteetteja, joita Joni kuuntelee ja kunnioittaa. Joni tapaa kuiskaajat 

teoksen lopussa, kun hän ei enää kykene etenemään vaikeassa maastossa. Kuiskaajat sulkevat 

hänet kasvin sisälle ja antavat hänelle tehtävän, jonka ratkaistuaan hän saa jälleen tavata 

veljensä ja X:n. Joni saa kuulla ohjeita siitä, kuinka hänen tulee toimia kuiskaajien johtajalta: 

 
Emme Vangitse Ketään. Me Parannamme. -- Tämä Puutarha On Elämän Lähde Ja Nämä Ovat 
Elämän Kukkia. Meidän Tehtävämme On Hoitaa ja Vartioida Sitä. Lapsi, Sinulla On Voima. 
Käytä Sitä Elämän Suojelemiseen. Älä Anna Kenenkään Toisen Hallita Sitä Puolestasi. Jonin 
päässä sirisi. Mistä tuo olento puhui? Ohjeita. Kaikki äidit näköjään antoivat ohjeita. Myös 
kosmiset sellaiset. (KUKK, 216.) 

 

Kuskaajien ohjeissa korostuu se, että Jonin tulee hallita itse omia voimiaan. Hänen tulee 

muistaa elämän arvokkuus ja sen suojelemisen merkitys. Kuiskaajat eivät myöskään kannusta 
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Jonia väkivaltaan. Tämä näkyy esimerkiksi siitä, että he suostuvat tämän kanssa yhteistyöhön 

vasta kun tämä lopettaa rimpuilun, huutamisen ja vastaan ponnistelun. Se, että kuiskaajiin ei 

tehoa väkivalta ja Joni ratkaisee heidän antamansa arvoituksen käyttämällä hyväkseen äitinsä 

ohjeita uskosta, toivosta ja rakkaudesta ylläpitävät poikakuvaa, jossa rauhallinen keskustelu 

ja tunteiden näyttäminen ovat ihailtavia ominaisuuksia.  

 

 
Kuva 7. Joni tapaa kuiskaajat (KUKK, 204–205). 

 
Mikäli kiinnitetään huomiota kuvitukseen, niin voidaan havaita, että kuvituksen sävy on 

vihreä Jonin tavatessa kuiskaajat. (Kuva 7.) Vihreän on nähty symboloivan rauhaa ja 

tasapainoa, mutta myös luontoa. Kuvituksen vihreä väri korostaa kuiskaajien sekä Jonin 

yhteyttä luontoon. Perry Nodelmanin (2002, 6) mukaan luonto on yhdistetty usein äitiin ja 

naiseuteen, mutta myös kuukautiskierto sekä uuden elämän synnyttäminen on nähty asioina, 

jotka liittävät naisen vahvemmin osaksi biologisia prosesseja. KUKK:ssa luontoa ja elämää 

suojelevien kuiskaajien sukupuoli ei tule selvästi esille, mutta kuiskaajien johtajan kuvataan 

puhuvan kaikkien äitien äänellä, mikä luo mielikuvia feminiinisyydestä. Jonin luonnon ja 

elämän suojelemiseen liittyvien voimien kautta tuodaan kuitenkin esiin myös poikuuden ja 

luonnon välistä yhteyttä. Kuiskaajien antamissa ohjeissa korostuu se, että myös Joni voi 

toimia elämän suojelijana ja mahdollistajana. 
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Toisaalta Jonin kohtaaminen kuiskaajien johtajan kanssa sekä tämän antama kolmen kukan -

valintatehtävä voidaan nähdä myös initaatioriittinä. Vanhemmissa kotimaisissa poikakirjoissa 

luonto ja siellä selviytyminen on nähty initaatioriitteinä miehuuteen, joiden avulla pojat 

oppivat ahkeruuteen ja kovaan työntekoon (Immonen 2011, 110–111). Tullakseen mieheksi 

pojan on odotettu perinteisesti suoriutuvan väkivaltaisista rituaaleista, joiden tarkoituksena on 

rakentaa henkilön luonnetta (Wannamaker 2012, 135). Jonin suoriutuminen tehtävästään ei 

edellytä väkivaltaa tai luonnossa selviytymistä, päinvastoin. Joni pääsee suorittamaan 

tehtäväänsä vasta, kun on päättänyt luovuttaa ja todennut ettei pysty selviytymään luonnossa 

yksin. Tehtävän ja kuiskaajien johtajan ohjeiden kautta esitetään, että pojan ei tarvitse yrittää 

selviytyä yksin tai käyttää väkivaltaa tullakseen mieheksi.  

 

Teoksissa ohjeita pojalle sopivaan toimintaan ja käyttäytymiseen omaksutaan myös kirjoista 

ja peleistä. Olle Widhe (2013, 29) on käsitellyt poikahahmojen suhdetta lukemiseen 

ruotsalaisissa poikakirjoissa ja esittänyt, että poikakirjojen poikahahmoille on ollut 

perinteisissä poikakirjoissa tavallista leikkiä seikkailukirjojen sankareita. Poikapäähenkilön 

seikkailukirjojen lukeminen ei vain tarjoa hänelle roolimalleja, vaan myös auttaa häntä 

selviytymään haasteista, joita hän kohtaa omassa seikkailussaan. Widhen tutkimissa 

poikakirjoissa hahmojen välille syntyy yhteisymmärrys ja yhteys, kun selviää, että he ovat 

lukeneet samoja seikkailukirjoja. Samalla luodaan myös kertojan, hahmojen ja tekstin 

ulkopuolisen lukijan välille yhteyttä, sillä myös tekstin ulkopuolinen lukija voi tunnistaa 

viitteitä teoksiin. Poikakirjoissa tämänkaltainen intertekstuaalisuus on ollut tavallista. 

Seikkailukirjojen lukeminen on myös usein toiminut inspiraationa monille poikien leikeille ja 

fantasioille, jotka tarjoavat koulun ja kodin ulkopuolisen tilan pojan identiteetin 

rakentamiseen (Widhe 2013, 30–31.)   

 

Kohdeteoksissani poikahahmot eivät lue seikkailukirjoja, mutta HKAA:ssa Herkko lukee 

salapoliisiromaaneja ja saa niistä ohjeita toimia erilaisissa tilanteissa. Herkolle hänen 

lukemiensa salapoliisiromaanien kirjalliset hahmot kuten Hercule Poirot ja Arthur Hastings 

ovat roolimalleja, jotka toistavat tiettyjä sukupuoleen liitettäviä käsityksiä ja muokkaavat 

käsityksiä hyvästä poikuudesta sekä mieheydestä. Herkolle salapoliisit ovat salapoliisileikissä 

vanhempia tai muita aikuisia merkittävämpiä roolimalleja, sille he auttavat arvoituksen 

ratkaisemisessa. Lisäksi salapoliisien merkitystä Herkolle roolimalleina voi selittää myös 
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hänen vanhempiensa poissaolo ja kiire: hänen isänsä on merillä ja äiti jatkuvasti hyvin 

kiireinen. Herkolle salapoliisit ovat kirjojen kautta enemmän läsnä kuin hänen vanhempansa.  

 

HKAA:ssa Herkko viittaa moneen otteeseen lukemiinsa salapoliisiromaaneihin sitaateilla, 

jotka ovat teoksen keino tuoda esiin salapoliisiromaaneissa sukupuoleen liitettäviä käsityksiä. 

Sitaatit toimivat teoksessa ohjeina, joiden mukaan Herkko pyrkii toimimaan.  

Christopher Routledgen (2001, 73) mukaan lasten salapoliisitarinoissa lapsietsivä 

tasapainottelee jatkuvasti aikuisuuden ja lapsuuden diskurssien välillä. Lapsuus ja aikuisuus 

käyvät ikään kuin vuoropuhelua. Tyypillinen aukkojen täyttäminen, ratkaisun etsiminen ja 

rikollisen löytäminen ovat toisaalta myös aikuisuuden havainnointia ja tutkimusta. Ollakseen 

pätevä salapoliisiksi lapsen täytyy yleensä tutkia tapausta aikuismaisesti. (Routledge 2001, 

73–75.) Tämä näkyy myös HKAA:ssa. Herkko pyrkii toimimaan kuten 

salapoliisiromaaneissa eli aikuismaisesti. Hän on oppinut, että on oikein pohtia tapausta 

rauhallisesti ja välttää epämääräistä riehumista sekä hätäilyä: ”Älä huido siinä, Hastings. Nyt 

täytyy käyttää pieniä harmaita aivosoluja eikä heilua hulluna ympäriinsä, Herkko ohjeisti.” 

(HKAA, 46.)  

 

Sama aikuismaiseen käytökseen pyrkiminen toistuu myös Martan toiminnassa, kun he 

vierailevat naapurustossa asuvan runoilijan luona. Runoilija paljastaa heille tunteensa 

naapurin filosofia kohtaan ja Martta pyrkii vastaamaan aikuismaisesti: ”– Me kyllä 

ymmärrämme tilanteen arkaluontoisuuden emmekä mainitse siitä sanallakaan kenellekään. 

Saat naisen sanani asiasta, Martta ilmoitti.” (HKAA, 68.) Lisäksi Herkko on oppinut 

salapoliisiromaaneista myös sen, että salapoliisin on syytä välttää naisia eivätkä naiset sovi 

salapoliiseiksi: 

– Nyt Hastings loppuu se haaveilu! Sehän on selvä, että tytöt eivät sovi salapoliiseiksi. Sitä 
paitsi eräälle hyvälle ystävällenikin on sanottu: Hercule, ystäväni, jos haluat tuntea 
mielenrauhaa, vältä naisia. Asia oli Herkon mielestä loppuun käsitelty ja oli aika siirtyä 
mielenkiintoisempiin seikkoihin eli johtolankojen etsimiseen. (HKAA, 48.)  

Herkko matkii roolimalliensa toimintaa, mutta ei kuitenkaan seuraa kirjoista oppimiaan 

malleja orjallisesti vaan tekee toisin ja rikkoo niitä. Herkon ja Martan esiintyminen neiti 

Marplen ja herra Poirotin roolissa luo tunnettujen salapoliisien identiteetit uudelleen ja 

muokkaa niitä. Herkko ja Martta ovat salapoliiseina sellaisia kuin haluavat ja poimivat 

salapoliisiromaaneista vain tarpeellisiksi kokemansa asiat. Salapoliisiromaanien maailma ja 



 37 

niiden hahmojen toiminta kyseenalaistetaan, kun Herkko haluaakin olla ystävä tytön kanssa 

ja kokee tämän tasavertaiseksi salapoliisiksi kanssaan. 

 

KUKK:ssa ja EHKS:ssä poikapäähenkilöt pelaavat erilaisia tietokone- ja konsolipelejä 

eivätkä lue kirjoja kuten Herkko HKAA:ssa. Heidän harrastamansa pelaaminen sekä peleistä 

keskustelu voidaan nähdä vastineena perinteisissä poikakirjoissa esiintyneelle 

seikkailukirjojen lukemiselle. Poikakirjojen hahmot voivat hakea seikkailun aikana 

kohdattaviin haasteisiin neuvoa peleistä. Pelien pelaaminen tarjoaa pojille mahdollisuuksia 

rakentaa omaa identiteettiä ja käsityksiä maskuliinisuuksista pelitodellisuudessa:  

 
Isän johdolla käytiin viikko sitten pyöräretkellä tunnustelemassa luodinhakkaamia 
punatiilisen metsäkappelin seinässä. Jos tämä kuulostaa nyt rankalta, niin ei hätää, me oltiin 
totuttu rankkoihin juttuihin. Kuka jätkä nyt ei toisinaan pelaisi konsolilla sotapelejä? Mä itse 
olin maailman parhaassa sotapelissä, Kill’ em allissa, lahdannut konekiväärillä ja 
käsikranaateilla yhden maihinnousupataljoonan viimeiseen pikseliin. Kivimutka teki saman 
pelkällä machette-veitsellä. (EHKS, 19–20) 

 

Lainauksessa tulee ilmi, että sotapelissä koetut asiat ovat valmistaneet Henkkaa ja Jiikoota 

myös todellisiin tapahtumiin. Pelitodellisuudessa he ovat harjoitelleet rankkojen juttujen 

näkemistä ja niihin reagoimista. Sotapelien pelaaminen rinnastuu Henkan mielessä poikien 

tyypilliseksi toiminnaksi, jossa täytyy sietää rankkojakin juttuja. Voittaminen ja pelissä 

onnistuminen nähdään kunnioitettavana asiana. Toisaalta pelaaminen rinnastuu EHKS:ssä 

myös turvallisuuteen ja se tarjoaa mahdollisuuden seikkailun jälkeiseen juttelemiseen ja 

tapahtumien läpikäyntiin: ”Kun syötiin ja oli syöty ja kun katsottiin telkkaria ja odotettiin 

vaatteiden kuivumista ja pelattiin Xboxia ja katsottiin sen pelaamista, pulina senkun jatkui.” 

(EHKS, 147.)  

 

Myös KUKK:ssa pelien pelaaminen on tärkeässä roolissa, sillä pojat ovat kirjasarjassa alun 

perinkin päätyneet salaperäiselle Kepler62- planeetalle pelattuaan samannimistä peliä: 

 

– Silloin kun me pelasimme sitä peliä, Kepler62:ta, se näytti lopuksi kuvan meistä 

lennättämässä leijaa niityllä. Minä ja Ari lennätimme leijaa juuri tällä niityllä. En minä tiedä 

miten se on mahdollista, mutta minä olen varma siitä. Tämä on se paikka. Nyt minä tiedän, 

että Arikin on täällä. Tämä ei voi olla sattumaa. Joku...jokin on johdattanut meidät tänne. 

Ehkä niin on ollut tarkoitus koko ajan. (KUKK, 177.) 
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KUKK:ssa pelitodellisuudessa käsitellyt asiat ja tilanteet toimivat malleina toiminnalle myös 

seikkailun aikana. Joni tunnistaa esimerkiksi pelistä tuttuja paikkoja kuten niityn hänen ja 

X:n matkalla Kuiskaajien kaupunkiin. Pelitodellisuus ja seikkailun tapahtumapaikat sekä 

tilanteet yhdistyvät toisiinsa. Joni myös viittaa teoksen aikana vanhaan peliin: 

 
– Klonkku, Joni hymähti. 
– Mikä? 
– Meitä seuraa varmaankin Klonkku. 
– Mikä se on? 
– Taru Sormusten herrasta. Ikivanha peli, jota pelasin Arin kanssa. (KUKK, 29.) 

 

Lainauksesta käy ilmi, kuinka Joni pyrkii luomaan yhteisymmärrystä X:n kanssa ja etsimään 

jotakin, mikä on heille yhteistä. Samaan aikaan teoksessa luodaan viittauksella Taru 

Sormusten herrasta- peliin sidettä ja vuorovaikutusta niin lukijoiden kuin teoksen 

henkilöhahmojenkin välille. Samankaltainen viittaus löytyy myös EHKS:sta, jossa Henkka 

kuvaa kuulasotaleikin aikana paikalle ilmestynyttä Elmoa: “Me juostiin kyyryssä ammuttujen 

valkoisten luo. Mun ampumani oli noussut istumaan ja riisunut maskinsa. Se oli Elmo, tuttu 

heppu (H&K ja kätketty lipas).“ (EHKS, 95.) Teoksessa tuodaan ilmi, että lukija voi tuntea 

Elmon jo muista sarjan aikaisemmista kirjoista ja näin luodaan jälleen sidettä lukijaan.  

 

Olen nyt käsitellyt poikien kuvauksia sekä analysoinut aikuisten sekä muiden esikuvien 

rakentamia poikakuvia sekä asenteita poikana toimimiseen liittyen. Poikakuvissa korostui 

nuorempien ja vanhempien poikahahmojen välinen vastakkainasettelu. Nuoremmat pojat on 

kuvattu huolehtivaisina ja vastuuntoisina. Vanhemmat puolestaan fyysisesti voimakkaina ja 

väkivaltaisina. Poikakuvia tehdään teoksissa myös kuvaamalla poikahahmojen leikeissä 

omaksumia rooleja. Roolien kautta teoksissa mahdollista esittää kritiikkiä vallitsevia 

maskuliinisuuskäsityksiä kohtaan. Tyttöjen kuvauksia vietiin naismaskuliinisuuden suuntaan 

ja tyttöhahmot esitetiin kaikissa teoksissa rohkeina ja myös poikia halukkaampina 

väkivaltaan.  

 

Teosten kuvaamissa aikuisten asenteissa näkyi ennakkokäsityksiä poikien luonnollisesta 

villiydestä ja tyttöjen kiusaamisesta. Aikuiset pyrkivät teoksissa kannustamaan poikia 

tunteiden näyttämiseen ja rohkaisemaan muiden kiusaamisen lopettamiseen. Sama viesti oli 

myös KUKK:n puhuvilla kasveilla, jotka tekivät selväksi väkivaltaisen käytöksen olevan 

väärin ja korostivat pojan yhteyttä luontoon. Peleistä ja kirjallisuudesta opitut mallit 



 39 

muokkasivat poikien käsityksiä pojalle sopivasta toiminnasta sekä valmistivat poikia 

seikkailuissa kohdattaviin haasteisiin. Peleistä ja salapoliisiromaaneista opittuja malleja 

kuitenkin myös kyseenalaistettiin EHKS:ssa ja HKAA:ssa. 

5 Poikakulttuurit 

Tässä luvussa tarkoituksenani on syventyä tarkemmin kohdeteosten poikakulttuureihin. 

Kerroin poikakulttuurien määritelmistä ja oman tutkimukseni suhteesta niihin esitellessäni 

tutkielmani teoreettista viitekehystä. Hyödynnän Magnus Öhrnin (2017) ja Anthony 

Rotundon (1993) määritelmiä poikakulttuurista, mutta niiden ohessa käytän myös 

tyttökirjallisuuden ja tyttötutkimuksen puolella käytettäviä käsityksiä tyttökulttuurista.  

Tyttökulttuurilla voidaan tarkoittaa jaettua kokemusmaailmaa, yhdessä tuotettuja sääntöjä, 

käytänteitä ja asenteita. Tyttökulttuuri rakentuu tyttöjen omissa tiloissa, joilla voidaan 

tarkoittaa konkreettisia fyysisiä paikkoja sekä kokemuksellisia tiloja. Ne limittyvät toisiinsa.  

Nämä tilat tarjoavat tytöille tiloja, joissa he voivat saada oman äänensä kuuluviin, toimia ja 

viettää aikaa yhdessä toisin kuin sekaryhmissä. Tyttöjen tiloihin vaikuttavat keskeisesti myös 

ympäröivä yhteiskunta, sen toimintamekanismit ja kulttuuriset käytänteet (Anttila ym. 2011, 

135–137.).   

Aloitan analyysin tarkastelemalla, millaisia poikien tiloja teoksista löytyy ja millaisia 

mahdollisuuksia toimijuuteen nämä tilat tarjoavat pojille. Otan analyysissa huomioon myös 

sen, että pojat viettävät teoksissa paljon aikaa tiloissa, joissa on myös tyttöjä. Tämän takia 

tarkastelen myös sitä, kuinka pojat rakentavat omaa kulttuuriaan myös tyttöjen kanssa 

jaetuissa fyysisissä tiloissa ja kokemuksellisissa tiloissa kuten yhteisissä leikeissä tai 

puheessa.  

Lisäksi pyrin tarkastelemaan niitä käytänteitä, sääntöjä ja normeja, joita pojat luovat ja 

ylläpitävät omissa tiloissaan sekä niiden vaikutusta siihen, millaisia määritelmiä 

ihannepoikaan liitetään. Edellä olen käynyt läpi vanhempien, muiden aikuisten ja sosiaalisten 

normien vaikutusta erityisesti poikakuvauksiin, mutta on hyvä huomioida, että ne vaikuttavat 

yhtä lailla teosten poikakulttuurien rakentumiseen.  
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5.1. Poikien tiloja ja jaettuja yhteisiä tiloja 

Klassisen nuorisotutkimuksen piirissä tyttöjen tiloiksi on liitetty yksityiset tilat kuten omat 

huoneet ja poikien tiloiksi julkiset tilat kuten kadut (Armila, Käyhkö & Pöysä 2018, 267).  

Pereinteisesti tyttökirjoissa koti on mielletty usein tyttöjen alueeksi ja omaksi tilaksi, mutta 

myöhemmin myös tytöt alkoivat tutkia maailmaa lähtemättä kotoa esimerkiksi tekemällä 

näytelmiä kuten Louisa May Alcottin Pikku Naisissa (Öhrn 2017, 25). Jako ei kuitenkaan ole 

näin suoraviivainen ja kohdeteoksissa pojat tutkivat maailmaa tai ainakin harjoittelevat siellä 

tarvittavia taitoja myös kotoa käsin. Pojat viettävät teoksissa aikaa enimmäkseen julkisissa 

tiloissa kuten kaupungin kaduilla, pihoilla tai luonnossa, sillä kotoa lähdetään seikkailuun. 

Kaikissa teoksissa tuodaan kuitenkin ilmi myös poikien halu viettää aikaa itsekseen tai 

pienessä ryhmässä yksityisissä tiloissa. Tutkimissani teoksissa koti on paikka, jossa voidaan 

harjoitella seikkailussa tarvittavia taitoja ja tapahtumista selviytymistä esimerkiksi pelaamalla 

pelikonsolilla tai lukemalla kirjoja.  

 

HKAA:ssa Herkko viettää mielellään aikaa itsekseen kirjojen parissa kotiympäristössä ja 

harjoittelee lukiessaan salapoliisiromaaneja salapoliisin toimintaa sekä arvoituksen 

selvittämistä. Koti ei ole paikka, josta Herkko yrittää päästä kaikin keinoin pois, vaan 

eräänalainen turvapaikka, jonne hän haluaa paeta vaaran uhatessa: ”-- Herkko livahti poikien 

keskeltä pois ja kiskaisi lakanan mukaansa. Hänen teki mieli juosta suoraan kotiin, mutta 

lakana pysäytti hänet tien laitaan.” (HKAA, 59.) Herkolle salapoliisiromaanit ovat hänen 

kuvitteellinen maailmansa, jossa hän voi olla salapoliisi ja ratkaista arvoituksia. Kun lakana 

herää henkiin ja Herkko löytää Martasta ystävän, hän lähtee ulos naapurustoon pihoille ja 

kaduille selvittämään arvoitusta sekä käyttää hyväkseen salapoliisiromaaneista oppimiaan 

asioita. Teoksessa kuvataan, että muiden poikien kuten Santerin sekä tämän kaksosystävien 

ajanvietto keskittyy pääasiassa kaduille, joissa he pyöräilevät paikasta toiseen. He ovat 

Herkkoa vanhempia, minkä vuoksi he saavat mahdollisesti myös liikkua vapaammin 

naapurustossa. Toisaalta Herkon lähteminen kotoa heti ystävän saatuaan voi kuvata myös 

sitä, että Herkko kokee helpommaksi lähteä kotoa saatuaan ystäviä. Poikien fyysiset tilat 

saattavat siis vaihdella myös ryhmän ja yksilön iän mukaan tai sosiaalisten suhteiden 

kehittyessä.  
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EHKS:ssa poikien suosimia fyysisiä tiloja ovat pääasiassa julkiset tilat kuten paikallisen 

ruokakaupan takapiha, kaupungin kadut ja vanha sairaalanmäki taisteluhautoineen. Vanha 

sairaalanmäki esitetään teoksessa piilopaikkana, jossa pojat kokoontuvat salaa. Siellä on 

Henkan isän piilottama luvaton ase, jonka pojat haluavat nähdä ja siellä käydään kuula-aseilla 

taistelua paikan hallinnasta. Sairaalanmäki on fyysinen tila, jossa eri ikäiset pojat käyvät 

valtataistelua ja selvittävät muodostamaansa poikakulttuurin sisällä olevaa hierarkiaa. Se on 

siis toisaalta myös kokemuksellinen tila, jonka pojat jakavat käydessään kuulasotaa (katso 

luku 5.2).  Lisäksi se on aikuisten valvonnasta vapaa alue, jossa pätevät poikien itsensä 

määräämät säännöt ja toimintatavat.  

 

EHKS:ssa tapahtumat sijoittuvat pääasiassa julkisiin tiloihin kuten edellä tuli ilmi, mutta 

teoksessa tuodaan esiin myös, että kaikkien poikien ajanvietto ei keskity pelkästään julkisiin 

tiloihin vaan myös suljettuihin yksityisiin tiloihin kuten kotiin. Henkka kertoo lukijalle Etelä-

Lahdessa aikaisemmin olleesta kulkutautisairaalasta sekä toteaa, että vuoden 1939 kartalla 

olleista paikoista on kadonnut muitakin kuin kulkutautisairaala. Tämän jälkeen hän kuvaa 

legendaarista Patomäkeä ja selittää, miksi kukaan hänen kavereistaan ei ole tapojen 

mukaisesti saanut tai antanut turpaan kenellekään Patomäessä:”Ei sitä nykyään oikein 

ehtinytkään, koska kaikki aika meni kuvien lataamisessa verkkoon ja pelaamisessa. Niin 

myös mulla.” (HKS, 49.) Henkan lopetus ”niin myös mulla” kuvaa Henkan halua osoittaa 

kuuluvansa tähän joukkoon ja siinä muodostuneeseen poikakulttuuriin. Poikakulttuuria 

rakennetaan siis myös tiloissa, jotka sijaitsevat poikien jakamissa pelitodellisuuksissa. 

Patomäen kuvauksen avulla teoksessa luodaan mielikuvaa siitä, että poikakulttuurit ja poikien 

toimintatavat ovat muuttuneet.  

 

Poikien fyysiset tilat eivät rajoitu pelkästään kaupan pihalle tai sairaalanmäelle EHKS:ssä. 

Pojat liikkuvat tiloissa ylittäen myös niiden rajoja esimerkiksi hyppäämällä maanalaiseen 

tunneliin, joka vie pois sairaalanmäeltä. Pojat epäröivät teoksessa tunneliin menemistä, sillä 

se on täynnä vettä ja he kastuvat. Lopulta he kuitenkin menevät tunneliin vanhempien poikien 

lähestyessä heitä: 
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Mihin tää johtaa? 
Paskuriin. Jiikoo Kivimutka laski viime vuonna sen läpi eikä käynyt kuinkaan.  
Kivimutka oli ilmeisesti asiantuntija, johon Petteri luotti. Siltä seisomalta se hyppäsi puroon 
ja antoi virran viedä itsensä putken päästä sisään. Rupi-Taku ja Veeti tekivät tempun 
seuraavina. (EHKS, 132.) 
 

Tämä kuvaa sitä, että pojat ovat valmiita löytämään ulospääsyn tilanteesta ja tilasta, vaikka 

toiminta olisikin kiellettyä, vaarallista tai herättäisi epäröintiä. Selviytyäkseen pojat luovat 

uusia reittejä. Lisäksi lainauksesta näkyy, kuinka ryhmän paine vaikuttaa poikien toimintaan. 

Kun yksi hyppää tunneliin niin muut tulevat perässä. Julkisissa tiloissa korostuu se, että osa 

niistä on aikuisten valvonnassa ja pojat haluavat paikkaan, jossa aikuiset eivät voi nähdä 

heitä. Toisaalta Henkka myös toteaa julkisten tilojen tuovan turvaa, sillä aikuiset voivat 

auttaa niissä vanhempien poikien kiusaamiselta. Myös HKAA:ssa vanhemmat pojat haluavat 

viedä Herkon ystävineen pois aikuisten näkyviltä kiusatakseen heitä: 

Santeri astui lähemmäs. 
– Hei, ei tässä, yksi tuntemattomista pojista sähähti.  
– Liikaa yleisöä. 
Santeri katsoi ympärilleen. Toistaiseksi kukaan ei ollut kiinnittänyt mitään huomiota puiston 
laidalla seisoskelevaan lapsilaumaan. 
– Viedään ne Henttusen metsään, Santeri päätti. 
Herkko kalpeni. Sieltä heitä ei löytäisi kukaan. Henttusen metsä alkoi leikkipuiston toiselta 
laidalta. Todellisuudessa se oli pieni metsälämpäre kahden asuinalueen välissä. Nimensä 
paikka oli saanut erään Henttusen, paikallisen elämää nähneen herrasmiehen mukaan. -- 
Vaikka Henttunen oli harmiton eikä tehnyt koskaan kenellekään pahaa, kaikkia asuinalueen 
lapsia oli ehdottomasti kielletty menemästä metsään. (HKAA, 91.) 

 

Vanhemmille pojille Henttusen metsä on paikka, jossa he haluavat käyttää valtaa Herkkoon 

ja tämän ystäviin sekä näyttää olevansa heidän yläpuolellaan. Henttusen metsään meneminen 

on lapsilta kiellettyä ja siksi vanhemmat pojat haluavat pelotella Herkkoa ystävineen sinne 

menemisellä ja osoittaa näin olevansa pelottomia. Metsä näyttäytyy samanlaisena tilana kuin 

EHKS:n sairaalanmäki. Siellä oleminen ei ole sallittua, mutta se on fyysinen tila, jossa pojat 

voivat ratkoa poikakulttuurin hierarkiaa sekä tehdä asioita, jotka aikuiset normaalisti 

kieltävät.  

 

KUKK:ssa fyysiset tilat vaihtelevat metsistä ja vuoristoista kukkapeltoihin. Tilat sijaitsevat 

avaruudessa uudella tuntemattomalla planeetalla, jota kuvataan seuraavasti: 
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Kepler62 e- planeetta muistutti monin tavoin Maata, olihan se koko kosmoksen tavoin 
rakennettu pitkälti samoista aineksista ja samoin periaattein, vaikka ainesosat olivatkin täällä 
erilaisessa järjestyksessä. -- Vaikka heidän ei tarvinnutkaan enää pelätä kaikkea näkemäänsä, 
oli edessä avautuva maisema täynnä yllätyksiä ja vaarojakin. Toisaalta planeetta oli myös 
huikaisevan kaunis ja jokaisen harjanteen takaa avautui uusi, aina entistä vaikuttavampi, 
ihmeellisempi tai sekopäisempi näkymä. (KUKK, 28.) 

 

Planeetta kuvataan salaperäisenä ja sen kuvauksessa korostetaan sitä, että se voi sisältää mitä 

vain eikä sen toimintaa voi ennustaa. Tämä korostaa seikkailussa kohdattavien fyysisten 

tilojen tuntemattomuutta ja arvaamattomuutta. Fyysiset tilat ovat KUKK:ssa pääosin tyttöjen 

ja poikien yhteisiä tiloja, mutta se, miten X ja Joni reagoivat ja toimivat erilaisissa fyysisissä 

tiloissa kuitenkin eroaa toisistaan. X:n toiminnassa korostuu se, että tiloissa on vain 

selviydyttävä hyvän kunnon ja rohkeuden avulla. Joni puolestaan epäilee jatkuvasti sitä, että 

pystyykö hän kiipeämään vuoristossa ja hän etsii mieluummin helpomman reitin fyysisesti.  

 

Paikkaa, josta Joni ja X ovat lähteneet etsimään Aria ja kuiskaajien kaupunkia kutsutaan 

KUKK:ssa leiriksi. Se vastaa teoksessa kodin kaltaista paikkaa, josta on lähdetty pois: 

 

Joni oli käynyt Kepler-planeetan metsissä aiemminkin, mutta leirien lähistöllä metsät olivat 
tyystin erilaisia, viidakkomaisempia, pehmeämpiä. Tämä oli jylhä ja karu, vihamielinen. 
Aluskasvillisuus puuttui melkein täysin, sillä valoa ylsi maahan saakka tuskin nimeksi. 
Edetäkseen heidän täytyi kömpiä puiden mahtavien, vyötärönkorkuisten ja sinne tänne 
päämääröttömästi kiemurtelevien juurien yli. Se kävi työstä, ja jo hetken kuluttua kumpikin 
kylpi hiessä. (KUKK,47.) 

 

Leirin lähistöllä metsiä kuvataan pehmeämmiksi, mikä luo mielikuvia turvallisuudesta ja 

lempeydestä. X:n ja Jonin seikkailun aikana löytämät metsät puolestaan kuvataan niiden 

vastakohdaksi adjektiiveilla jylhä, karu ja vihamielinen. Tilojen kuvauksen voi tulkita 

korostavan sitä, että seikkailu on vaarallinen, ja metsät ovat niin pimeitä, että niihin ei pääse 

valo. Lisäksi metsät kuvataan vaikeakulkuisina, mikä korostaa hyvän fyysisen kunnon 

merkitystä tiloissa selviämisessä. Myös kuvituksessa metsät ovat tummasävyisiä ja jatkuvat 

sivujen yli, mikä kuvaa metsien rajattomuutta sekä tuntemattomuutta. Kun lapset ovat metsän 

armoilla, heistä näkyy kuvituksessa vain vähän esimerkiksi juurien ja oksien seasta tai he 

ovat hyvin pienikokoisia suhteessa ympäristöön. (Kuva 6.) Kai Mikkosen (2015, 371) 

mukaan aukeaman yli jatkuva kuvitus toimii liikkeen kuvaajana ja hahmojen sijoittuminen 
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teoksen alaosaan tai aukeaman reunaan keskikohdan sijasta, vähentää hahmojen 

vaikutusvaltaa. Lisäksi esimerkiksi horisontin katoaminen yhtäkkiä voi merkitä vaaraa tai 

hallinnan menettämistä. (Mikkonen 2015, 371.) 

 

 
Kuva 8. Joni ja X metsässä (KUKK, 150–151). 

Läpi teoksen ajan X ja Joni kulkevat tiloissa yhdessä. Ainoastaan X:n menneisyyttä 

kuvaavissa takaumissa X kuvataan yksin ja samoin teoksen lopussa Joni menee heinikolle 

sekä kukkapellolle yksin. Nämä tilat, joissa lapset kulkevat yksin, kiinnittyvät heidän 

sisäisten maailmojensa kuvaukseen ja identiteetin rakentamiseen. X:llä metsä kuvaa hänen 

mieltään ja Jonille kukkaniitty kuiskaajineen rakentaa hänen identiteettiään. Metsä, jonka 

sisään X ja Joni joutuvat on X:n mieli. Metsä muuttuu jatkuvasti ja kaikki vaihtaa paikkaa 

sekä muotoa. Jos X kertoo tarinansa rehellisesti metsä aukenee, mutta se sulkee heidät syvälle 

sisään jos tämä valehtelee. Näin esitetään, että selvitäkseen yhdessä pois metsästä lasten on 

oltava rehellisiä toisilleen sekä luotettava toisiinsa. Metsän jatkuva muutos voidaan tulkita 

myös X:n sukupuolen ja identiteetin muutoksen kuvaajaksi. Metsän muuttuminen pysähtyy, 

kun X löytää todellisen minänsä.  

 

KUKK:ssa teoksen lopussa X jää hoitamaan loukkaantunutta varjoleijonaa, mutta Joni 

päättää jatkaa matkaa heinikossa pelastaakseen veljensä. Jonin matkaa heinikossa ja 

heinikkoa kuvataan seuraavasti: 
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Hän hengästyi jo muutaman askeleen jälkeen.Vaikka maasto oli tasaista ja jaloissa oli vain 
heinää, tuntui siltä kuin hän olisi kahlannut vyötäröään myöden mudassa. Jokainen askel 
tuntui vaativan suunnattoman ponnistuksen ja silti oli otettava vielä seuraava. Ja seuraava. 
Ainoastaan vahvistuva tunne veljen läheisyydestä sai hänet jatkamaan. Luovuttaminen 
houkutti silti. (KUKK, 189.) 

 

Heinikko kuvataan paikkana, joka vaatii äärimmäistä kestävyyttä ja sisukkuutta niin 

henkisesti kuin fyysistikin. Tilan kuvaus voi myös korostaa sitä, kuinka haastavaa fyysinen 

suoriutuminen on Jonille X:n jäätyä hetkeksi pois matkasta. Hän jatkaa fyysistä 

koettelemustaan vain siksi, että haluaa päästä veljensä luokse. Näin rakkaus veljeä kohtaan 

kuvataan vahvana. Vähän ajan kuluttua Joni luopuu ponnisteluistaan ja turvautuu toivoon: 

 

Hän luovutti. Noin vain. Se kävi helposti. Hän riisui alusvaatteensakin ja asettui ilkosen 
alastomana makaamaan heinikkoon Keplerin säälimättömästi porottavan auringon alle. 
Miellyttävä tunnottomuus levisi hänen kehoonsa. Jalat ja kädet tuntuivat kevyiltä, kuin joku 
olisi kannatellut niitä. Joni tunsi leijuvansa ja häntä nauratti, kuinka helppoa kaikki äkkiä oli. 
Piti vain toivoa. (KUKK, 193.) 
 

Jonin luovuttaminen kuvataan asiana, joka helpottaa häntä. Hänen olonsa kevenee. Toisaalta 

syntyy mielikuva, että Kepler-planeetan “säälimättömästi porottava” aurinko ei tunne armoa 

hänen luovuttamiselleen. Jonin halu riisuutua alastomaksi ja mennä makaamaan heinikkoon 

voidaan ajatella symboloivan sitä, että hän haluaa irtautua kaikista kahleista kuten vaatteista 

ja antaa itsensä heittäytyä vapaaksi makaamalla heinikossa. Alastomuuden voi tulkita 

symboloivan vapautta sosiaalisista käytänteistä. Muodostuu mielikuva, että Joni on 

yhteydessä luontoon makaamalla heinikossa alasti. Jälleen korostetaan sitä, kuinka Jonin 

selviytyminen vaatii fyysisen kunnon sijaan hänen kyvystään toivoa ja uskoa. Mikäli hän 

luottaa toivoon niin häntä ei estä mikään. Hän voi jopa olla Jumalan kaltainen:  

Joni toivoi, että aurinko menisi pilveen, ja pilvi ilmestyi peittämään auringon. Joni toivoi, että 
tuuli vilvoittaisi hänen ylikuumentunutta kehoaan. Ja tuuli tuli. Joni toivoi, että sade 
tyydyttäisi hänen janonsa. Ja sade satoi. Tältä tuntuu olla jumala, Joni ajatteli tyytyväisenä 
ennen kuin hänen tajuntansa pimeni. (KUKK, 193.) 

 

Lainauksesta näkyy, kuinka Joni toivoo ja hänen toiveensa käyvät toteen. Kuvaus Jonin 

toiveiden toteutumisesta sisältää viittauksia Raamatun luomiskertomukseen. Jonin 

vertautuminen Jumalaan korostaa Jonin toivossa olevan voiman määrää ja rajattomuutta sekä 

valtaa, jonka Joni saavuttaa toivomalla.  
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5.2 Sääntöjä, hierarkiaa ja ihanteita poikakulttuureissa 
 
Poikakulttuurit kehittyvät ja rakentuvat fyysisissä tiloissa, mutta niiden lisäksi on hyvä 

tarkastella myös kokemuksellisia tiloja. Salapoliisileikki ja arvoituksen selvittäminen 

muodostavat HKAA:ssa kokemuksellisen tilan, jonka Herkko, Martta ja lakana jakavat. 

Tilassa pätevät heidän määrittelemänsä säännöt ja normit sekä käyttäytymissäännöt. 

Samankaltainen kokemuksellinen tila muodostuu myös Jonin ja X:n välille heidän 

matkatessaan kohti kuiskaajien kaupunkia tuntemattomalla planeetalla läpi vaarojen. 

Kuulasotaleikki puolestaan on EHKS:ssa poikien kokemuksellinen tila, johon osallistuu iso 

joukko poikia ja he jakavat yhdessä leikin tapahtumat ja kehittävät leikkiin liittyvät säännöt. 

Tarkastelemalla poikien toimintaa yhdessä poikajoukossa ja tyttöjen kanssa voidaan 

hahmottaa sitä, kuinka he rakentavat poikuutta ja neuvottelevat siitä, kuinka pojan tulee 

toimia.  

 

Poikakirjallisuudessa ystävyys on ollut vahva teema vuosikymmenien ajan, mutta näissä 

tutkielmani teoksissa poikien välisen ystävyyden lisäksi kuvataan myös pojan ja tytön välistä 

ystävyyttä. Herkko ja kadonneen ajan arvoituksessa Martta liittyy Herkon apuriksi 

arvoituksen selvittämisessä ja KUKK:ssa tyttö nimeltä X tekee matkaa päähenkilö Jonin 

kanssa ja auttaa tätä etsimään veljeään. Maria Nikolajevan (2005, 82) mukaan ystävyys on 

kuvattu erilaisena tyttö- ja poikakirjoissa: poikien ystävyyteen kuuluu yleensä yhteiset 

seikkailut ja tytttöjen väliseen tunteista puhuminen ja salaisuuksien jakaminen. Tämä jako 

pitää paikkaansa vain EHKS:ssa, jossa Henkka ja Kivimutka käyvät seikkailuun yhdessä. 

KUKK:ssa ja HKAA:ssa päähenkilöt jakavat keskenään seikkailun lisäksi myös tunteitaan ja 

paljastavat heille itsestään asioita sekä salaisuuksia. EHKS:ssakaan tunteista puhumista ei ole 

suljettu täysin seikkailun ulkopuolelle, mutta se ei ole yhtä näkyvää kuin muissa teoksissa. 

Huomattavaa onkin, että EHKS on teoksista myös ainoa, jossa keskiössä ei ole pojan ja tytön 

välinen ystävyys vaan poikien välinen ystävyys. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että pojat eivät 

kokisi paineita mukautua ihannepojan rooliin myös ystävystyessään tytön kanssa. Halu luoda 

itsestään tytöille tai muille ihmisille hyväksyttävä kuva on tärkeää kaikille päähenkilöille 

teoksissa.  
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Poikakulttuureja ja niiden muodostumista kuvataan teoksissa leikkien ja yhteisten 

kokemusten kautta. EHKS:ssä ja HKAA:ssa pojat leikkivät leikkejä, joissa he ottavat tietyn 

roolin ja matkivat aikuisten miesten toimintaa. Anthony Rotundon (1993, 36) mukaan 

aikuisten miesten matkiminen ja jäljittely erilaisissa leikeissä olivat keskeinen osa 

poikakulttuuria, kun pojat leikkivät esimerkiksi sotaleikkejä 1800-luvun lopussa. Sotaleikissä 

EHKS:ssa pojat määärittelevät itse leikin säännöt ja käyvät niistä neuvotteluja. He sopivat 

yhdesssä alueen, jossa kuulasota käydään ja päättävät kuka pääsee leikkiin mukaan. Leikin 

sääntöjen sopiminen on myös neuvottelua siitä, mikä on sotilaalle ja pojalle sallittua 

toimintaa ja mikä ei: 

 
Kummalle te antaudutte? 
Jos tehdään niin, että toinen antautuu toiselle ja toinen toiselle. 
Punainen tyyppi nyökkäsi ja sanoi: 
Sopii! 
Ja huusi alas rinteeseen: 
Sopiiko teillekin? 
Vastaus oli myönteinen. (EHKS, 75.) 
 
 

Sääntöjen neuvotteleminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pojat luottavat toisiinsa. Sääntöjen 

rikkominen on kiellettyä, mutta pojat tekevät sitä silti. He epäilevät jatkuvasti vastapuolen 

huijaavan ja rikkovan sääntöjä: 

 
Ehkä ne siat rikkovat rikkovat sääntöjä… 
Joo, senhän arvaa! 
Punaiset olivat valmistautuneet siihen, että vastustaja pelaa vilunkipeliä, koska nekin 
pelasivat. Oli sovittu, ettei kännyköitä käytetä. Ne oli kerätty pois ja säilötty sodan ajaksi 
varmaan paikkaan. Se sijaitsi 300 metrin päässä Prisman aulassa lukollisessa kaapissa. 
(EHKS, 85.) 

 

Sotaleikin sääntöihin siis jopa kuuluu se, että kummatkaan puolet eivät noudata sääntöjä vaan 

valmistautuvat rikkomaan niitä. Luottamus siihen, että vastapuoli pelaa rehellisesti on pieni. 

Tämä kuvaa leikissä muodostuvaa poikakulttuuria. Siinä sovitut säännöt ovat rikottavissa, jos 

kaikki muutkin rikkovat niitä ja koko ryhmä on asiasta samaa mieltä. Sotaleikissä on myös 

tiettyjä sääntöjä, joista ei puhuta ja ne ovat ikään kuin selviä kaikille. Näitä ovat esimerkiksi 

se, että toisia autetaan, suojellaan ja otetaan vastuu omista teoista. Henkka ei esimerkiksi 

kerro kavereilleen, mistä syystä oli joutunut Naukkurisen kidnappaamaksi, sillä ei halua 
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näiden joutuvan vaikeuksiin hänen takiaan. Lisäksi hän ei lähde kotiin vaan jää mukaan 

sotaleikkiin varmistamaan, ettei hänen ystävilleen käy kuinkaan.  

 

Myös HKAA:ssa Herkko ja Martta luovat salapoliisileikissä yhdessä käytänteitä siitä, mikä 

on sopivaa toimintaa ja miten leikissä tulee käyttäytyä kunnon salapoliisin tavoin (ks. luku 

4.1). Heistä erityisesti Herkko matkii Hercule Poirotin toimintaa, mutta myöhemmin hän 

kiinnostuu myös Neiti Marplesta tutustuttuaan Marttaan. Tämä osoittaa, että aina leikeissä 

matkittavat aikuiset eivät ole pelkästään miehiä vaan myös pojat voivat jäljitellä naisten 

toimintaa. Salapoliisileikki tarjoaa Herkolle tilan ja mahdollisuuden toimia eri tavalla. Hän 

voi ratkaista ongelmia rauhallisesti päättelemällä, sillä hän tietää Martan jakavan hänen 

kiinnostuksensa salapoliisiromaaneihin ja ymmärtävän. Salapoliisiromaanit ja niiden henkilöt 

ovat teoksessa niitä asioita, jotka luovat yhteyttä hänen ja Martan välille sekä auttavat 

ratkaisemaan kadonneen ajan arvoitusta: 

 
Tyttö kiiruhti selittämään:– Tai siis Marttahan minä oikeastaan olen. Äiti ei tykkää yhtään, 
kun esittäydyn ihmisille neiti Marplena. Mutta kun hän on niin mahtava! Herkko virnisti 
lämpimästi.  
– Minä olen Herkko, mutta näin salapoliisien kesken, herra Poirot. 
– Tietenkin! Martta hoksasi. – Hercule Poirot ja Arthur Hastings. Poirotilla on muuten todella 
paljon tyylikkäämmät viikset kuin Holmesilla. 
– Todellakin! Herkko yhtyi. – Sitä minäkin olen yrittänyt sanoa. (HKAA, 61.) 
 

Katkelmasta näkyy, että vasta Martan osoitettua, että hän on lukenut salapoliisiromaaninsa ja 

tuntee eri salapoliisit, Herkkokin rentoutuu ja heidän välilleen muodostuu yhteys. Luottamus 

näyttäytyy poikakulttuureissa asiana, jota testataan erilaisin keinoin ja vaaditaan muilta.  

 

KUKK:ssa ei ole leikkiä, jossa osallistujat sopisivat säännöistä. Päähenkilöt Joni ja X 

matkaavat yhdessä tuntemattomalla planeetalla ja heidän yhteinen matkansa on 

kokemuksellinen tila, jossa he jakavat seikkailun tapahtumat ja kokemukset. Yhteiset 

koettelemukset vahvistavat heidän luottamustaan toisiinsa, minkä ansiosta he uskaltautuvat 

vähitellen keskustelemaan yhä avoimemmin. Myös he muodostavat keskenään tiettyjä 

sopimuksia ja sääntöjä matkan aikana. Yksi näistä on, että Joni ei yritä saada X väkisin 

puhumaan itsestään vaan antaa tämän tehdä sen sitten, kun on valmis. X on seikkailun aikana 

se, joka johtaa ja joka valitsee reitin sekä suojelee heitä fyysisellä voimallaan. Joni puolestaan 

on se, joka ratkaisee ongelmat päättelemällä ja puhumalla. X:n ja Jonin suhteen ja 

keskustelun kautta kuvataan myös teoksen poikakulttuuria. X ei esimerkiksi vaadi Jonilta 
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fyysistä voimakkuutta tai kyseenalaista sitä, että tämä saattaa itkeä vuolaasti tai sanoa 

avoimesti ikävöivänsä veljeään eikä Joni vaadi myöskään X olemaan erilainen kuin tämä on. 

He eivät vaadi toisiltaan mitään tiettyjä asioita siksi, että toinen on poika ja toinen tyttö. 

 

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan teosten poikakulttuureissa esiin nousevia pojille tärkeitä 

arvoja ja ihanteita. Yksi näistä arvoista ja ihanteista on lojaalius, joka näyttäytyy keskeisenä 

osana tutkimieni teosten poikakulttuureja ja poikien ystävyyssuhteita. Anthony Rotundon 

(1993, 43) mukaan poikakulttuurissa 1800-luvulla poikien arvostamia asioita olivat fyysinen 

kyvykkyys ja rohkeus erilaisissa muodoissa. Lisäksi pojat vaativat lojaaliutta toisiltaan ja 

lojaaliutta yksilöiltä ryhmässä. Poikien lojaalius testattiin, kun poikaa uhkasi vaara ja toisen 

tuli pelastaa tämä. (Rotundo 1993, 43.) Pojat arvostavat rohkeutta ja lojaaliutta myös 

tutkimissani teoksissa.  

 

EHKS:ssä poikien lojaalius toisiaan kohtaan punnitaan kuulasotaleikin aikana. Nuoremmat 

pojat ovat aloittaneet leikin sekä jakautuneet eri puolille taistelemaan toisiaan vastaan. 

Myöhemmin vanhemmat pojat tulevat kuulasotaleikkiin mukaan, sillä he haluavat kostaa 

Henkalle tämän karkaamisen heidän käsistään. Henkka saa nuoremmat pojat yhdistämään 

voimansa, sillä he pitävät yhteisenä vihollisenaan vanhempia poikia. Esimerkiksi tilanteessa, 

jossa Henkan ystävä Petteri on joutunut kuulasodassa isopäiden vangiksi ja muut pojat 

menevät pelastamaan häntä näkyy hyvin poikien lojaalius toisiaan kohtaan: 

 
Joku isopäiden joukko-osastosta oli palauttanut ihmiskilven takaisin terveysasemalle ja 
köyttänyt kädet selän taakse nippusiteellä. Ja edelleen kiinni tontin perälle roskakatoksen 
taakse. -- Vaikka Petteri oli kuulapyssyjen kansalaissodassa valkoinen ja Ahmed punainen, 
sodan ulkopuolella se oli luotettava alakoululainen. Niin kuin kaikki muutkin 
kulkutautisairaalan mäen taisteluun alun perin osallistuneet. (EHKS, 125.) 

 
Edellisestä lainauksesta näkyy, kuinka poikien välinen ystävyys on lopulta vahvempaa kuin 

leikin säännöt.  

 

Myös KUKK:ssa tuodaan esiin poikien välistä lojaaliutta ja rakkautta. Rakkaus ja tunteiden 

näyttäminen avoimesti ovat asioita, joiden arvoa korostetaan teoksen poikakulttuurissa. Farah 

Mendlesohnin (2004, 285) mukaan aikuisten tieteiskirjallisuudessa henkilöhahmot esitetään 

usein ilman perhettä, mutta lasten tieteiskirjallisuudessa päähenkilön perhe toimii usein 

motivaattorina tai sitä käytetään hyväksi tapahtumien taustoittamisessa. Tämä tulee esiin 
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myös KUKK:ssa. Joni rakastaa veljeään suuresti ja rakkaus veljeen on asia, joka saa hänet 

tekemään vaikeitakin asioita kuten jatkamaan vaikeassa maastossa yksin. Ari on hänen 

motivaationsa jatkaa matkaa ja löytää tapa selvitä. Esimerkiksi teoksen lopussa Joni joutuu 

suorittamaan kolmen kukan valinnan pelastaakseen veljensä ja X:n. Valintatilanteessa Jonin 

ajatuksia kuvataan seuraavasti: 

 
Vaikka kohde oli selvä, se vaati eniten uskallusta. Rakkaus oli kaikkein vaarallisin, koska se 
sisälsi myös menetyksen, kuoleman. Mitä enemmän uskalsi rakastaa, sitä korkeammalta 
putoaisi. Rakkaus veljeen oli niin voimakasta, että se teki kipeää. (KUKK, 213.) 

 
Rakkautta veljeen kuvataan niin voimakkaana, että se sattuu. Vahvan kielellisen ilmaisun 

kautta korostetaan rakkauden merkitystä. Rakkauteen liitetään tekstissä sanoja uskallus, 

vaarallinen, kuolema, putoaminen ja voimakas. Tämä luo mielikuvan siitä, että rakastaminen 

voi olla toimintana vaarallista ja voimakasta sekä rohkeaa käytöstä. Toisaalta tunteiden 

sanoittamisen kautta tuodaan myös esiin Jonin kykyä ilmaista itseään avoimesti.  

 

Teosten poikakulttuureissa arvot ja ihanteet eivät kuitenkaan ole muuttumattomia ja sellaisia, 

jotka kaikki pojat jakavat. Pojat myös kyseenlaistavat poikakulttuurin ihanteita. Esimerkiksi 

EHKS:ssä vanhempi poika nimeltä Rasse on saanut koulusta potkut sekä uhmannut 

auktoriteetteja. Nuoremmat pojat puhuvat hänestä seuraavasti: ”Puhe oli perhekunta 

Naukkurisesta, joista Rasse oli se moottoripyöräilijä, isopäiden Isopää. Se oli jo 17. Ja se oli 

niin kova luu, että se oli saanut kertaalleen koulusta potkut.”(EHKS, 100) Rassen käytöstä 

pidetään kovuutena ja hyvän jätkän käytöksenä. Tämänkaltainen käytös ei kuitenkaan saa 

pelkästään arvostusta ja ihailua osakseen. Henkka kertoo kuulleensa jutut Rassesta ja toteaa 

seuraavasti: “Nämä legendaariset, ehkä pääosin todet jutut mäkin olin kuullut, vaikka en 

kovista pahoista tyypeistä kauheasti välittänyt.” (EHKS, 101) Henkan sanavalinnat “ehkä, 

pääosin, kauheasti” voidaan tulkita ilmaisevan lievää epävarmuutta paljastaa todellisia 

ajatuksiaan Rassesta lukijoille. Henkan ajatuksista näkyy, kuinka jutut ovat “legendaarisia” 

poikien keskuudessa, mutta eivät merkityksellisiä Henkalle itselleen.  

 

Pojat kokevat teoksissa myös paineita käyttäytyä poikakulttuureissa hyväksyttävällä tavalla ja 

ihanteiden mukaisesti. Annette Wannamakerin (2012, 140) mukaan neuvotellessaan omasta 

identiteetistään pojat joutuvat kohtaamaan tunteita, jotka saattavat olla ristiriidassa 



 51 

vallitsevien normien ja käytänteiden kanssa. He pyrkivät tasapainottelemaan ristiriitaisten 

maskuliinisuuskäsitysten kanssa, joita heille esitetään populaarikulttuurissa ja 

vertaisryhmissä. (Wannamaker 2012, 140.) Myös luvussa 4.2 esitetyt aikuisten asenteet, 

ohjeet ja muiden esikuvien antamat mallit vaikuttavat poikakulttuurien ihanteisiin. 

Poikahahmojen tasapainottelu omien tunteiden ja poikakulttuureiden ihanteiden välillä näkyy 

kaikissa teoksissa.  

 

EHKS:n ja HKAA:n poikakulttuureissa erityisesti vanhemmat pojat esitetään henkilöinä, 

jotka luovat nuoremmille pojille paineita toimia tietyllä tavalla. EHKS:ssa poikia lähestyy 

kaupan takapihalla vartija ja päähenkilö Henkka joutuu valitsemaan, mitä tekee tilanteessa. 

Hänen on valittava, lähteekö hän itseään vanhemman Naukkurisen kyytiin vai jääkö vartijan 

luokse: 

 

Hyppää kyytiin, nyt heti! Naukkurinen komensi. Mä epäröin mutta tottelin. Mä en ajatellut 
selkeästi. Mä otin mieluummin tutun pahan Naukkurisen kuin tuntemattoman, ehkä pahan ja 
ymmärtämättömän vartijan. (EHKS, 44.) 

 

Edellinen lainaus tuo esiin, kuinka vanhempien poikien antama paine pakottaa Henkan 

toimimaan. Se, että Henkka valitsee häntä kiusaavan Naukkurisen vartijan sijasta kertoo 

myös siitä, kuinka poikien välinen tuttavuus osoittautuu valintatilanteessa vahvemmaksi. 

Poikajoukko lyöttäytyy yhteen, kun vaara komentelevista aikuisista kasvaa myyjän ja vartijan 

ilmestyessä heidän luokseen. Tilanne kuvaa myös poikakulttuurin ristiriitaisuutta. Toisaalta 

siihen kuuluminen ja siinä ”menestyminen” koetaan tärkeäksi, mutta se luo myös paineita 

toimia toisin kuin haluaisi.  

 

Myös HKAA:ssa vanhemmat pojat luovat Herkolle paineita toimia ja käyttäytyä. Hänkin 

kokee, että hänen täytyy toimia toisin, jotta se kuulostaisi vanhempien poikien silmissä 

hyväksyttävämmältä ja fyysinen väkivalta pelottaa häntä. Arto Jokisen (2000, 29–30) mukaan 

poikien ja miesten välinen väkivalta liittyy mieheksi kasvamisen prosessiin. Se on liitetty 

kaavamaisesti poikien kaverisuhteisiin poikakulttuurissa, mutta toisaalta se on myös 

kiellettyä. Pojat oppivat siihen, että toiset pojat tai miehet saattavat olla väkivaltaisia ja 

heidän täytyy varautua siihen, että he ovat uhka. (Jokinen 2000, 30.) Tämä varautuminen on 
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näkyvissä myös HKAA:ssa ja EHKS:ssa, jossa poikien suhtautuminen toisiinsa ja erityisesti 

vanhempiin poikiin kuvataan usein varautuneena käytöksenä. 

 

Esimerkiksi teoksen alussa Herkko törmää kaksosiin kadulla ja kokee hyväksyttävämpänä 

selittää olevansa urheilemassa kuin että hän on leikkimässä salapoliisileikkiä: 

 
–Tässä lenkillä oltiin, Herkko yritti jutella huolettomasti. –Pitää treenata, että pysyy kunnossa. 
Me jatketaan tästä ennen kuin sykkeet laskee lepotilaan. 
–Ei mennä vielä mihinkään, Santeri sanoi hiljaa siirtyen niin, että tuli sulkeneeksi 
viimeisenkin raon, josta Herkko oli suunnitellut pian pinkaisevansa lakana kainalossaan. 
Eniten Herkko pelkäsi sitä, että tilanne yltyisi nyrkkitappeluksi ja lakana paljastuisi 
valepuvun alta. (HKAA, 56–57) 
 

Herkko yrittää päästä Santerista ja kaksosista eroon kertomalla asiantuntevasti sykkeen 

laskemisesta lepotilaan urheilua harrastaessa. Herkon pelko lakanan paljastumisesta 

tilanteessa ilmentää hyvin sitä, kuinka hän pelkää oman identiteettinsä ja toimintansa 

paljastamista Santerille ja kaksosille sekä toisaalta tilanteen kehitystä väkivaltaiseksi. Herkon 

halu piilotella salapoliisileikkiä voi johtua myös siitä, että Santeri ja kaksoset ovat häntä 

vanhempia ja hän ajattelee, että nämä saattaisivat nähdä salapoliisileikin liian lapsellisena. 

Salapoliisileikissä Herkko voi vapaasti käyttää älyään selviytyäkseen, mutta toisin kuvataan 

olevan, kun hän on muiden poikien kanssa. Tällöin tilanteesta selviytyminen yhdistyy Herkon 

mielessä usein fyysisen voiman käyttöön. Esimerkiksi teoksen lopussa vanhemmat pojat 

piirittävät Herkon ystävineen markkinoilla ja tilannetta kuvataan seuraavasti: 

 
Herkko laskeskeli, miten nopeasti Martta saisi käsilaukustaan ritsan esiin ja ladattua sen. 
Martta punnitsi katseellaan Herkon käsissä olevaa sivistyssanakirjaa. Se oli paksu ja painava 
teos. Tarvittaessa sillä pystyi takomaan järkeä noiden kolmen mullikan päähän. Lakana 
kahahteli kiihtyneesti ja heristeli kulmiaan siihen malliin, että antaa tulla vaan. Etsivät olivat 
valmiina puolustamaan itseään ja toisiaan. (HKAA, 90) 

 

Edellisestä lainauksesta näkyy, kuinka Martta suunnittelee käyttävänsä kirjaa ja fyysistä 

voimaa hyväkseen puolustaakseen heitä. Herkko puolestaan pohtii, kuinka Martta voisi 

käyttää ritsaansa hyväkseen. Hän suunnittelee, miten he voisivat toimia selvitäkseen 

tilanteesta, mutta ei pyri esimerkiksi keskustelemaan muiden poikien kanssa vaan näkee 

fyysisen voiman käytön parhaaksi itsepuolustukseksi.  
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Kaikissa kolmessa teoksessa lopussa voittavat tai selviytyvät ne, jotka eivät käytä hyväkseen 

väkivaltaa tai kiusaa muita. Ne ovat arvoja, joita teoksen poikakulttuureissa korostetaan 

erityisesti vanhempien ja muiden aikuisten toimesta. EHKS:ssä sotaleikki päättyy lopulta 

siihen, että nuoremmat pojat saavat poliisin apua vanhempien poikien päihittämiseen, 

KUKK:ssa Joni pelastaa kuiskaajat vaaralta käyttämällä hyväkseen henkistä voimaansa sekä 

sanoja. Herkko puolestaan saa kiusaajat satimeen muiden aikuisten avulla HKAA:ssa. 

Teoksissa siis tuodaan toisaalta esiin, että poikakulttuurissa voittaa ja pärjää uskomalla itseen, 

välttämällä väkivaltaa ja huolehtimalla muista. Lisäksi aikuiset auttavat poikia, jotka joutuvat 

kiusatuiksi ja tuovat vahvasti esiin, ettei kiusaajien toiminta ole hyväksyttävää ja vaikuttavat 

näin poikakulttuureihin.  

 

Teosten poikakulttuureissa vanhemmat pojat näyttävät asettuvan nuorempien poikien 

yläpuolelle hiearkiassa, sillä vanhemmat pojat pyrkivät johtamaan nuorempiaan ja 

nuoremmille pojille vanhemmat näyttäytyvät usein uhkana. Tami Bereska (2003, 165–166) 

on tutkinut maskuliinisuuksia nuorten aikuisten kirjallisuudessa sekä esittänyt, että pojista ja 

miehistä koostuvissa ryhmissä kuten harrastusporukoissa tai naapuruston hengailuryhmissä 

yksilölliset maskuliinisuudet saattavat jäädä kollektiivisesti säädetyn maskuliinisuuden 

varjoon tai auttaa yksilöitä, joiden maskuliinisuus saatettaisiin muutoin kyseenalaistaa. 

Ryhmä voi myös tarjota perheen kaltaista tukea. Toisaalta ryhmä saattaa kasvattaa myös 

hierakiaa ja ryhmän jäsenet eivät välttämättä ole tasa-arvoisia keskenään. Osa ryhmän 

jäsenistä saattaa olla hierarkiassa toisia korkeammalla esimerkiksi fyysisen kyvykkyyden tai 

menestyksen takia. (Bereska 2003, 166–167.) Teoksissa vanhempien poikien korkeampi 

asema hierakiassa voi selittyä heidän iällään sekä sen tuomalla fyysisellä vahvuudella, mutta 

myös heidän vapaudellaan liikkua nuorempia poikia vapaammin. 

Liikkumiseen käytettävät kulkuvälineet kuten mopot ja pyörät esitetään merkittävänä osana 

poikakultuuria sekä poikakulttuurien hierarkian syntymistä HKAA:ssa ja EHKS:ssa. 

Erityisesti mopo tuntuu vahvistavan pojan asemaa poikakulttuurissa, sillä se merkitsee 

hyppyä lähemmäs aikuisten maailmaa ja teknisen välineen käyttöoikeutta. Esimerkiksi 

EHKS:ssa Henkka ja tämän ystävä Kivimutka törmäävät lähikaupan takapihalla pyörillä ja 

mopoilla paikalle tulleeseen poikaporukkaan ja tekstissä Henkka kuvaa tilannetta seuraavasti: 

“Naukkurisen läsnäolosta ei jäänyt mitään kyseenalaiseksi. Se oli 15 ja sillä oli mopo. -- Ne 

kaikki olivat isopäisiä ja ilkeitä. Vanhin oli itse ISOPÄÄ.“ (EHKS, 29–30) Henkan 
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kuvauksesta voi tulkita, että mopo on asia, mikä tekee poikakulttuurissa vanhemmasta pojasta 

nuorempien poikien silmissä merkittävän ja jopa nostaa tämän auktoriteettia. Kuvituksella ja 

tekstin lihavoinnilla korostetaan poikajengin merkitystä ja luodaan tilanteesta uhkaavan 

oloinen. 

Kummassakin teoksessa mopojen ja pyörien merkitystä korostetaan myös kuvituksen kautta 

ja kerronnassa. Päähenkilöitä uhkaa vaara tai epämiellyttävä tilanne, kun vanhemmat pojat 

tulevat mopoilla tai pyörillä heidän luokseen. Kummassakin teoksessa kyseessä on 

käännekohta, joka muuttaa teoksen suuntaa. Henkka nousee mopojen kyytiin ja joutuu 

kuulasotaan ja Herkko ystävystyy Martan kanssa tämän pelastettua hänet kiusaajilta. Kirjoitin 

luvussa 4.1 Santerin ja kaksosten kuvituksesta. Saman kuvituksen avulla korostetaan myös 

poikien liikkumista pyörillä. (Kuva 2.) Pyörät on kuvitettu isoina ja poikien on kuvattu 

nojaavan niiden etuosaan sekä puristavan ohjaustankoa kuin he olisivat valmiina syöksymään 

Herkkoa kohti. Tämän voidaan tulkita korostavan poikien uhkaavaa olemusta ja sitä, että 

pyörä on pojille myös väline, jonka avulla he voivat kiusata ja johtaa nuorempia.  

 

Pojat rakentavat poikakulttuuria myös puhumalla siitä, mikä on sopivaa toimintaa pojille ja 

mikä ei. Anttilan ym. (2011, 151) mukaan tyttöjen leikkien leikkiminen ei ole ollut yhtä 

helppoa ja ominaista pojille, kuin mitä poikien leikkien leikkiminen on ollut alemman 

statuksen omaaville tytöille kulttuurissa olevan liikkumavaran vuoksi. Myös Judy Simons 

(2009, 148) on nostanut esiin, että ”poikatyttö”- sanalle ei ole löytynyt vastinetta, joka 

kuvaisi tyttömäiseksi miellettyä poikaa ei halventavalla tavalla. Tämä voidaan tulkita 

Simonsin (2009, 148) mukaan merkiksi siitä, että jäykät sukupuoliroolit ovat säilyttäneet 

asemansa jossakin määrin jopa tiukemmin poikien kuin tyttöjen kohdalla. Tämä näkyy myös 

tutkittavissa teoksissa, sillä poikien puheissa korostuu se, että jokin asia näyttäytyy tyttöjen 

toimintana tai tyttömäisenä eikä siksi niin soveliaana toimintana.  

 

Esimerkiksi HKAA:ssa Herkko sanoo Martalle tämän halutessa mukaan arvoituksen 

selvittämiseen seuraavasti: “–Kiitos vain, mutta me Hastingsin kanssa kyllä hoidamme 

tehtävän ilman ylimääräistä apua. Palaa sinä vain juomaan nukkejesi kanssa teetä, tai mitä te 

tytöt nyt yleensä teettekään. Näkemiin.“ (HKAA, 30.) Herkko kokee tytön mukaantulon 

uhkaavana eikä usko, että tytöstä on mitään apua arvoituksen selvittämisessä. Hän luo eroa 
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poikien ja tyttöjen toiminnan välille. Samoin tapahtuu, kun Martta heittää teoksessa Santerin 

johtamaa kiusaajajoukkoa kivillä. Santeri käskee kaksosia ottamaan tytön kiinni ja korostaa 

sitä, että he varmasti päihittävät Martan, koska tämä on tyttö (HKAA, 58). Näin poikien 

toiminnassa fyysinen vahvuus ja johtajuus esitetään vahvana sekä tehdään eroa tyttöihin. 

Toisaalta kaksosten kieltäytyessä toimimasta Santerin käskyn mukaan näkyy se, kuinka pojat 

kapinoivat tilanteessa Santerin ihannoiman poikakulttuurin ihanteita vastaan ja tekevät toisin.  

Kaksosten lähtö heille epämukavasta tilanteesta laajentaa poikakulttuuria ja kuvaa muutoksen 

mahdollisuutta poikien toiminnassa. Pojat eivät välttämättä halua kaikin keinoin osoittaa 

olevansa fyysisesti tytön yläpuolella.  

 

Tyttömäisyyttä ei koeta hyväksyttävänä ja poikien suhtautuminen tyttöihin ja tyttöjen 

toimintaan vaihtelee sen mukaan, missä seurassa he ovat. Pojat pohtivat ja arvioivat 

käytöstään tyttöjen seurassa ja erityisesti poikajoukossa koetaan tarvetta mukautua 

ihannepojan rooliin. Esimerkiksi HKAA:ssa Herkko joutuu Santerin ja tämän ystävien 

kiusaamaksi kadulla ja Martta asettuu puolustamaan häntä ampumalla ritsalla kiusaajia. 

Herkon ajatuksia kuvataan seuraavasti Martan noustessa puolustamaan häntä: “Herkko yritti 

vakuutella itselleen, että oli valmis hetkenä minä hyvänsä ryntäämään tytön avuksi. Oikeasti 

häntä pelotti ja hän mietti, miten neiti Marple uskalsi.“ (HKAA, 59).  Herkon ajatuksista voi 

tulkita, että Herkko kokee tarvetta todistaa itselleen, että hänen täytyisi olla peloton ja asettua 

Martan lailla kiusaajia vastaan.  

 

Samankaltainen tilanne on myös KUKK:ssa, jossa Jonin kuvataan myös peittelevän todellisia 

ajatuksiaan X:n edessä esimerkiksi fyysisten koettelemusten kohdalla. Jonin reaktiota 

korkealle puiden latvustoon kiipeämisestä kuvataan seuraavasti: “–Hyvä idea, mutta ei näihin 

voi kiivetä täälläkään, Joni sanoi yrittäen kuulostaa pettyneeltä. Ajatus kapuamisesta 

korkealle puiden latvustoon oli tuntunut alun perinkin kauhistuttavalta. “(KUKK, 50–51.) 

Tämä kuvaa myös Jonin halua tuoda esiin itsestään hieman rohkeampi kuva sekä toisaalta 

sitä, kuinka hän kokee tarvetta osoittaa olevansa halukas kiipeämään puiden latvaan. Myös 

EHKS:ssa Henkka kokee, että hänen täytyy puolustaa keskusteluaan naapurin tytön kanssa 

eikä myöntää kävelleensä tämän kanssa yhtä matkaa:  
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Sehän on vähän kuin sun tyttöystäväsi, Naukkurinen auttoi. 
Mä pudistin päätäni.  
Etkö sä muka kävellyt koulusta kotiin Sofian kanssa? Etkö sä muka tunne sitä? Naukkurinen 
tivasi, nyt vähän tiukemmin.   
(EHKS, 34.) 
 

Vanhempien poikien silmissä tyttöjen kanssa olo yhdistyy välittömästi romanttisiin ajatuksiin 

tai he näkevät sen asiana, josta on syytä kuittailla Henkalle. HKAA:ssa Herkko puolestaan on 

oppinut salapoliisiromaaneistaan, että tyttöjen kanssa oleminen ei ole hyväksyttävää. 

Vanhempien poikien romanttiset ajatukset ja Herkon vastustus tyttöjä kohtaan voi selittyä 

myös heidän ikäerollaan sekä sillä, että pojat ovat eri kehitysvaiheissa. HKAA:ssa tuodaan 

esiin, että Herkon vastustus murtuu tarinan edetessä ja Herkon tutustuessa Marttaan: 

 

Herkko nyökkäsi. Hän ei nähnyt Marttaa enää tyttönä, vaan mahtavana tyyppinä. Martta oli 
etsivä, jolla nyt sattui olemaan mekko ja päässä kaksi lettiä. Nuo letit heiluen ja 
käsilaukustaan kiinni pitäen Martta pyrähti juoksuun. (HKAA, 76.) 
 

Herkko näkee tyttöyden ja naiseuden salapoliisiromaaneista omaksumiensa mallien läpi, 

mutta salapoliisileikin aikana hän oppii vähitellen luopumaan muodostamistaan käsityksistä 

tai muuttamaan niitä. Sukupuolella ei enää teoksen lopussa ole Herkolle merkitystä.  

Lisäksi myös tytöt itse vaikuttavat poikakulttuureihin ja pojille sopivan toiminnan 

määrittelyyn. Esimerkiksi HKAA:ssa Martta osallistuu poikakulttuurin ihanteiden luontiin ja 

kyseenalaistaa poikien toimijuutta. Tilanteessa Martta auttaa Herkkoa, joka on joutunut 

Santerin ja kaksosten kiusaamaksi kadulla. Hän ampuu poikia ritsalla ja huutaa heille, kun he 

juoksevat häntä pakoon seuraavasti: ”– Häpeäisitte isot pojat, kun kiusaatte pienempiänne! 

neiti Marple huusi pojille. – Mikä on teidän kasvatuksessa mennyt pieleen? Ettekö vauvana 

saaneet tarpeeksi äidin tissiä?” (HKAA, 58.) Martta korostaa kysymyksellä ”Ettekö vauvana 

saaneet tarpeeksi äidin tissiä?” sitä, kuinka hänen mielestään muiden kunnioitus opitaan jo 

äidinmaidossa sekä toisaalta sitä, kuinka pojat eivät ole hänestä saaneet riittävästi hellyyttä, 

kun käyttäytyvät noin. Martan sanoista näkyy hyvin, kuinka Martta tuomitsee poikien 

kiusaamisen ja jatkaa näin teoksen ihannepojan mallia, jonka mukaan hyvä poika ei kiusaa 

muita. 

Tutkimieni teosten poikakulttuureissa myös vaatetus on tärkeä elementti. Se luo poikien 

välille yhteenkuuluvuutta. Vaatetus tai yhtenäinen ulkomuoto osoittaa, ketkä muodostavat 

keskenään ryhmän. Magnus Örhnin (2017, 32–35) mukaan vaatteet ja niiden luontainen 
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symbolinen merkitys saattoivat edesauttaa pojan pääsyä osaksi poikakulttuuria kuten 

esimerkiksi Zacharias Topeliuksen Valtterin seikkailuissa, jossa Valtteri heittää tytön vaatteet 

menemään ollakseen todella poika ja päästäkseen mukaan poikakulttuuriin. Esimerkiksi 

EHKS:n sotaleikissä sovittavat säännöt ja yhteneväiset vaatteet rakentavat leikissä syntyvää 

poikakulttuuria ja toimivat samalla myös luottamuksen osoituksena. Henkan halutessa 

mukaan sotaleikkiin, ensimmäinen asia on, että hänen täytyy vaihtaa vaatteet tai osoittaa 

jotenkin olevansa punaisten puolella:  

 
Oisko teillä asetta ja maskia myös mulle? mä kysyin.  
Ahmed ja Veka supattivat hetken, sitten Veka sanoi:  
Ase ja punainen nauha on, ei maskia eikä univormua. --  
Niin musta tuli sairaalanmäen taistelussa punainen, mutta kouriintuntuvaa vaikutusta sillä ei 
ollut. (EHKS, 84.) 

 

Punainen nauha ja ase tekevät hänestä punaisten puolelle sopivan ja hän pääsee vaikuttamaan 

leikin kulkuun sekä siihen, miten punaisten ryhmä toimii. Myös KUKK:ssa Joni ja X on 

kuvituksessa kuvattu pukeutuneena tummiin haalareihin. Heidän kuvataan ottavan haalarit 

pois kohdissa, joissa heidän identiteeteistään selviää jotakin. X ottaa haalarin ja hupun pois 

päästään paljastaessaan kasvonsa ja Joni puolestaan tekee saman heittäytyessään alastomana 

heinikkoon. Haalarit kertovat heidän olevan seikkailussa yhdessä ja muodostavan tiimin. 

Lisäksi myös HKAA:ssa Herkko pukee välittömästi lakanan herättyä henkiin hänelle 

salapoliisille sopivan vaatetuksen, mikä kertoo heidän yhteenkuuluvuudestaan. Herkko 

pelkää lakanan paljastuvan vaatetuksen alta hänen kohdatessaan kadulla Santerin ja tämän 

kaksosystävät. He eivät ymmärtäisi Herkon mielestä lakanaa, sillä tämä ei pukeudu ja ole 

kuin muut.  

 

Huomion arvoista on, että kiusaajina esiintyvät lapset tai nuoret EHKS:ssä ja HKAA:ssa 

kuvataan samanlaisina ulkonäöltään. Kiusaajat ovat teoksissa poikaporukoita, johon ei kuulu 

tyttöjä. Esimerkiksi HKAA:ssa Santeria ja tämän kaksosystäviä kuvataan samannäköiksi 

ulkonäöltään: ”– Te kolme sieltä heti tänne! nainen käski tarkoittaen poikia, joita Herkko ei 

heti tuntenut. – Te, jotka näytätte toistenne peilikuvilta, riviin järjesty! Santeri, 

kaksikymmentä kyykkyhyppyä nyt!”(HKAA, 94.) Myös EHKS:ssä kiusaavien poikien 

ulkonäköä kuvataan samanlaisiksi ja heistä käytetään nimitystä isopäät (katso luku 4.1). 

Yhtenäinen ulkonäkö voi korostaa sitä, että heidän muodostamansa ryhmä muokkaa heistä 

samanlaisia ja saa heidät toimimaan samalla tavalla.  
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Olen nyt tarkastellut poikakulttuurien rakentumista teoksissa kuvatuissa kokemuksellisissa 

tiloissa kuten leikeissä, yhteisissä kokemuksissa sekä puheessa. Havaitsin, että pojat leikkivät 

EHKS:ssa ja HKAA:ssa leikkejä, joissa he matkivat pääasiassa aikuisten miesten toimintaa, 

mutta myös naisten. Tämä osoittaa, että poikakulttuurissa ihailun ja jäljittelyn kohteena 

voivat olla myös naiset. Leikin sääntöjen ja käytänteiden määrittely on myös pojalle sopivan 

toiminnan ja arvojen luomista. Poikakulttuuri voi rakentua myös pojan ja tytön välillä 

yhteisissä leikeissä tai yhteisen kokemuksen kautta kuten KUKK:ssa. Tyttöjen läsnäolo 

vaikuttaa poikakulttuureihin ja tytöt osallistuvat pojalle sopivan toiminnan määrittämiseen.   

 

Teosten poikien kuvataan ihannoivan lojaaliutta ja luottamusta. Arvot ja ihanteet näyttävät 

kuitenkin muuttuvan poikakulttuurin jäsenten ja ympäristön mukana. Poikakulttuurien sisällä 

pojat voivat kokea paineita fyysiseen kyvykkyyteen ja rohkeuteen eivätkä välttämättä halua 

paljastaa todellisia ajatuksiaan. Yhteenkuuluvuutta korostetaan esimerkiksi vaatetuksen 

kautta. Vanhemmat pojat esitetään nuorempien poikien kiusaajina erityisesti HKAA:ssa ja 

EHKS:ssa. Teoksissa lopussa voittavat aina ne, joita on kiusattu ja kiusaajat saavat 

rangaistuksen aikuisten toimesta. Näin korostetaan sitä, että väkivaltaisuus ja kiusaaminen ei 

ole toivottavaa käytöstä poikakulttuureissa.  

6 Lopuksi 

Tässä tutkielmassa olen tarkastellut, millaisia poikakuvia ja poikakulttuureja teoksissa 

Kepler62 Uusi maailma: Kuiskaajien kaupunki, Etsivätoimisto Henkka & Kivimutka 

sotapoluilla ja Herkko ja kadonneen ajan arvoitus on ja millaisin keinoin niitä rakennetaan 

teoksissa. Lisäksi olen ollut kiinnostunut siitä, kuinka pojat luovat poikakulttuuria teoksissa 

kuvatuissa maailmoissa. Olen huomioinut myös, kuinka teosten sosiaaliset normit, käytänteet 

ja ympäristö vaikuttavat teosten välittämiin poikakuviin sekä poikakulttuureihin.  

Aloitin tutkielmani käsittelemällä varhaista poikakirjallisuutta ja määrittelemällä lyhyesti, 

mitä poikakirjallisuus voi tarkoittaa nykyään. Lähtökohtani oli, että poikakirja kertoo pojista 

ja kuvaa poikien ajatuksia ja elämää, mutta siinä voi olla myös tyttöpäähenkilöitä. Käsittelin 

poikakirjallisuutta 2010-luvulla ja havaitsin pojista kertovan kirjallisuuden kulkevan rinta 

rinnan lasten- ja nuortenkirjallisuuden vallitsevien trendien kanssa. Tunteiden ja vaikeiden 

aiheiden käsittely on yleistynyt ja teemat ovat monipuolistuneet. 
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Aloitin kolmen teoksen analyysini käsittelemällä teosten välittämiä poikakuvia ja keinoja, 

joilla poikakuvia teoksissa tuotetaan. Sivusin analyysissani myös kuvituksen roolia 

poikakuvien rakentumiseen. Tutkimissani teoksissa korostuu poikapäähenkilöiden 

esittäminen vastuuntuntoisina, harkitsevina ja haluttomina fyysiseen väkivaltaan. 

Vanhempien poikien kuvaus poikkeaa poikapäähenkilöiden kuvauksista kahdessa teoksessa. 

Heidät kuvataan HKAA:ssa ja EHKS:ssa päähenkilöiden vastakohtina: väkivaltaisina 

kiusaajina. Heidän kauttaan teoksissa luodaan ihanteita, joissa korostuu, että hyvä poika ei 

kiusaa muita eikä käytä väkivaltaa. Toisaalta vanhempien ja nuorempien poikien kuvauksissa 

teoksiin syntyy myös perinteisistä poikakirjoista tuttua vastakkainasettelua. Vastakkain 

asetetaan hyvät ja pahat pojat.  

Poikapäähenkilöt on teoksissa kuvitettu siten, että he ovat ulkoisesti melko pienikokoisia 

eivätkä heidän vartalonsa esimerkiksi ole lihaksikkaita. KUKK:ssa Joni on esimerkiksi 

kuvattu kuvituksessa huomattavasti tyttö X:ää pienempänä. Tämä on ollut tavallista poikien 

kuvituksessa nykykirjoissa. Kerry Mallanin (2002, 18) mukaan nykykuvakirjoissa 

poikahahmojen sankaruus rakentuu usein muiden ominaisuuksien kuin fyysisen kyvykkyyden 

varaan. Poikapäähenkilöiden vaatteet viestivät kuvituksessa roolista, jossa he ovat teoksessa. 

Herkko on esimerkiksi kuvitettu suurennuslasi ja baskerityylinen hattu päässään, mikä luo 

mielikuvia salapoliisista ja Henkka puolestaan esiintyy kuvituksessa vuoden 1918 

sisällissodan aikaisissa vaatteissa.  

Poikien herkkyys korostuu kaikkien päähenkilöiden kuvauksessa ja pojat esitetään tunteitaan 

avoimesti näyttävinä, vaarojen uhatessa varautuneina ja huolehtivaisina. Poikakuvia tehdään 

teoksissa käyttäen hyväksi roolileikkiä, esiintymistä tai kuvaamalla tieteiskirjallisuuden 

keinoin sukupuolen oppimista kloonileirillä. Tämä tarjoaa mahdollisuuden haastaa ja 

kyseenalaistaa maskuliinisuuskäsityksiä sekä rakentaa niitä uudelleen.  

HKAA:ssa salapoliisileikki ja lakanan pukeminen Arthur Hastingsiksi antavat päähenkilö 

Herkolle mahdollisuuden tehdä poikuutta ja maskuliinisuutta omien ihanteidensa mukaiseksi 

sekä rakentaa identiteettiään. Lakanan kautta teoksessa tuodaan esiin sukupuolen 

rakentumista teoissa ja puheessa. Ollakseen hyvä salapoliisi ja poika lakanan täytyy lopettaa 

muun muassa turha huitominen, rauhoittua ja käyttää hyväksi älyään. Samalla tavalla 

EHKS:ssa Henkka omaksuu sotilaan roolin sisällissotaa käsittelevän elokuvan kuvauksista ja 

jatkaa roolissa toimimista myös kuulasotaleikissä. Sotilaan roolin kautta teoksessa voidaan 

käsitellä esimerkiksi pojan toimintaa sotilaana, ideologian omaksumista ja kyseenalaistaa 
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esimerkiksi fyysisen väkivallan käyttöä. KUKK:ssa puolestaan kloonileiri, jossa kuvataan 

kantaihmisiä sekä heidän klooniensa toimintaa tarjoaa mahdollisuuden tarkastella sukupuolen 

rakentumista. Leirin miesvartijoiden kuvaaminen pakenevina väkivallan edessä ja leirin 

johtajan haluttomuus käyttää väkivaltaa tukevat teoksen poikakuvaa, jossa pojan ihanteena ei 

ole fyysinen voima ja väkivaltaisuus.  

Toin tutkielmassani esiin, että tyttöjen ja naisten kuvauksien tarkastelu auttaa hahmottamaan 

myös poikuuden rakentumista. Tytöt muokkaavat käsityksiä pojalle sopivasta toiminnasta 

myös omilla mielipiteillään ja toiminnallaan. He osallistuvat myös poikakulttuurin 

luomiseen. Tytöt ja naiset esitetään kaikissa teoksissa voimakkaina, itsenäisinä ja valmiina 

myös fyysiseen voimankäyttöön. Erityisesti X kuvataan KUKK:ssa suorastaan eläimen 

kaltaisena. Hänet kuvataan myös kuvituksessa keihäs kädessään ja valppaana syöksymään 

uhkaajien kimppuun. X:n kuvaus sotilaan kaltaisena, väkivaltaisena ja voimakkaana luo 

jälleen vastakkainasettelua poikapäähenkilön kanssa. Siinä missä muissa teoksissa 

väkivaltaisia ovat vanhemmat pojat, on se väkivaltainen osapuoli KUKK:ssa vanhempi tyttö. 

Tosin erona on, että X kuvataan kykenevänä myös empatiaan toisin kuin vanhemmat pojat 

muissa teoksissa. Myös HKAA:ssa Martta tarttuu tottuneesti ritsaan ja on valmiina lyömään 

muita käsilaukullaan tarpeen vaatiessa. EHKS:ssa tyttöjä tai naisia ei ole itse tarinassa 

mukana, mutta heistä puhutaan kovina ja itsenäisinä.  

Poikien vanhemmat ja muut aikuiset vaikuttavat poikien käsityksiin siitä, mikä on hyvää 

käytöstä ja sallittua toimintaa. Heidän luomansa säännöt, asenteet sekä ohjeet vaikuttavat 

poikien käyttäytymiseen ja ihanteisiin kaikissa teoksissa. Vanhempien ohjeissa korostuu 

esimerkiksi rohkaisu tunteiden näyttämiseen ja vaatimattomuuteen. Isä on usein 

poikakulttuureissa ristiriitainen hahmo, jonka käytöstä pojat matkivat tai he kokevat isän 

läsnäolon erityisen merkityksellisenä. HKAA:ssa aikuisten asenteissa näkyy myös oletuksia 

poikuudesta. Poika on esimerkiksi automaattisesti tiellä myyjäisissä ja naapuruston muut 

aikuiset olettavat, että pojat kiusaavat aina tyttöä eikä toisinpäin. KUKK:ssa ei kuvata 

samalla tavalla aikuisia, mutta puhuvat kasvit eli kuiskaajat kannustavat poikia tunteiden 

näyttämiseen, välittämiseen, toivoon ja uskomaan itseensä. He myös rankaisevat niitä, jotka 

kiusaavat ja käyttävät väkivaltaa. 

Tärkeitä ihanteisiin vaikuttajia ja ohjeiden antajia ovat HKAA:ssa ja EHKS:ssa myös kirjat ja 

pelit, jotka valmistavat poikia seikkailun tapahtumiin. Ne antavat tilan harjoitella seikkailussa 

tarvittavia taitoja ja luovat yhteyttä poikien välille. Pelit mahdollistavat myös oman 
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identiteetin rakentamisen ja erilaisten maskuliinisuuskäsitysten luonnin. Pelien kautta pojat 

näkevät voittamisen kunnioitettavana asiana sekä kokevat, että pelit ovat valmistaneet heitä 

vaikeisiin asioihin. Toisaalta EHKS:ssa Henkka myös kyseenalaistaa peleistä opittuja asioita 

kuten muiden ampumista aseella. HKAA:ssa salapoliisiromaanit puolestaan toimivat Herkon 

ohjeina poikana toimimiseen ja salapoliisit ovat hänelle miehen malleja, joita hän ihailee. 

Salapoliisiromaaneissa ohjeistetaan esimerkiksi välttämään naisia ja tarkastelemaan asioita 

rauhallisesti.  

Viimeisessä luvussa tarkastelin poikakulttuureja ja niiden kehitystä fyysisissä ja 

kokemuksellisissa tiloissa. Poikien fyysisten tilojen kuvauksissa toistui se, että pojat 

selvittivät keskinäistä hierarkiaansa ja valtasuhteita tiloissa, jotka olivat heiltä kiellettyjä 

paikkoja tai aikuisten valvonnan ulottumattomissa. Näitä tiloja ovat esimerkiksi Henttusen 

metsä HKAA:ssa ja Sairaalanmäki EHKS:ssa. Poikien fyysisissä tiloissa rajat eivät olleet 

selviä vaan pojat saattoivat esimerkiksi hypätä tunneliin maan alle, jos tilanne sitä vaati. 

Rajojen ylittäminen tapahtuu esimerkiksi EHKS:ssa tilanteissa, kun ryhmän paine ja tilanteen 

vaarallisuus alkaa tulla selvemmin esille. Pojat viettävät teoksissa paljon aikaa julkisissa 

tiloissa kuten kaupan pihalla ja naapuruston kaduilla, mutta myös koti on heille 

merkityksellinen paikka, jossa vietetään paljon aikaa. Koti on teoksissa paikka, joka tarjoaa 

pojille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja jutella ystävien kanssa. Se kuvataan myös usein 

turvapaikkana. KUKK:ssa, jossa tapahtumat sijoittuivat arkisen ympäristön sijaan 

tuntemattomalle planeetalle, korostuu fyysisten tilojen vaarallisuus, tuntemattomuus ja 

pimeys niin tekstissä kuin kuvituksessakin. Seikkailun tapahtumapaikat vaativat 

päähenkilöiltä rohkeutta ja sisukkuutta sekä fyysistä kyvykkyyttä. Kaikissa teoksissa poikien 

tilat ovat joko tyttöjen kanssa jaettuja yhteisiä tiloja tai vähintäänkin sellaisia, joissa tytöt 

vaikuttavat omalla poissaolollaankin.  

Kokemuksellisia tiloja teoksissa olivat erityisesti salapoliisileikki HKAA:ssa, matka 

kuiskaajien kaupunkiin KUKK:ssa ja sotaleikki EHKS:ssa. Näissä tiloissa pojat loivat omaa 

kulttuuriaan erityisesti puheessa. He neuvottelivat leikeissä ja kokemuksissa syntyneen 

poikakulttuurin rajoista, säännöistä ja käytänteistä. Kaikissa teoksissa tuodaan esiin sitä, että 

poikakulttuurissa on hyväksyttävää ja tärkeää välittää muista sekä tuoda esiin omat tunteensa. 

Pojat arvostavat teoksissa luottamusta ja lojaaliutta. Lojaalius näyttäytyy tärkeänä asiana 

erityisesti EHKS:ssa, jossa Henkka kokee velvollisuudekseen auttaa ystäviään hädässä ja 

ottaa vastuu omista teoistaan. KUKK:ssa Joni puolestaan tekee mitä vain pelastaakseen 



 62 

veljensä ja osoittaa rakkautensa tätä kohtaan avoimesti. Teoksissa nostettiin myös esiin, että 

poikakulttuurien arvot ja ihanteet eivät ole sellaisia, jotka kaikki pojat jakavat ja ne myös 

muuttuvat. Tämä tuo esiin poikien välisiä eroja.  

Kaikki pojat kokevat teoksissa paineita mukautua poikakulttuuriin. Muiden poikien seurassa 

koetaan hyväksyttävämpänä selittää käytöstä kuin kertoa täysin todenmukaisesti, mitä on 

tekemässä. Tämä näkyi esimerkiksi HKAA:ssa Herkon haluna väittää muille pojille olevansa 

vain lenkillä, vaikka todellisuudessa hän oli leikkimässä salapoliisia lakanan kanssa. Myös 

tyttöjen kanssa voi havaita samanlaisia paineita. Esimerkiksi KUKK:ssa Joni esittää olevansa 

pettynyt siitä, että he eivät voi kiivetä puun latvaan. Todellisuudessa hän on vain helpottunut 

tilanteessa. Lisäksi pojat tekevät eroa tyttöihin teoksissa kuvatuissa poikakulttuureissa. He 

kertovat, mikäli jokin asia näyttäytyy tyttöjen toimintana tai tyttömäisenä.  

EHKS:ssa ja HKAA:ssa poikakulttuurien hierarkiassa vanhemmat pojat sijoittuvat 

nuorempien yläpuolelle. Osittain tähän vaikuttaa poikien ikä, mutta myös vanhempien 

poikien vapaus liikkua ja käyttää esimerkiksi mopoa. Mopo kuvataan erityisesti EHKS:ssa 

pojan auktoriteettia nostavana tekijänä poikakulttuurin sisällä. Vanhempien poikien 

väkivaltainen käytös ja kiusaaminen esitetään kuitenkin aina myös rangaistavana. Tämä on 

teosten keino nostaa lopulta empaattiset ja vastuuntuntoiset pojat voittajien asemaan. Poikien 

välinen hiearkia ei siis ole niin yksiselitteinen.  

Tutkielmani jättää monia mahdollisia aiheita jatkotutkimuksiin. Olisi mielenkiintoista tutkia 

tarkemmin esimerkiksi teoksissa kuvattuja aikuisten ja muiden esikuvien käsityksiä pojista, 

sillä niillä vaikutti olevan tässäkin tutkielmassa suuri vaikutus poikien toimintaan ja 

käsityksiin omasta poikuudestaan. Olisi kiinnostavaa selvittää myös kotimaisissa 

poikakirjoissa kuvatuissa poikakulttuureissa tapahtuneita muutoksia pidemmältä ajanjaksolta.  
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