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1 Johdanto 

 

”Mitä tulee maailman ongelmien ratkaisemiseen, uskon tyttöjen voimaan”, totesi YK:n 

entinen pääsihteeri Kofi Annan puheessaan vuonna 2004 (Taft 2011, 23). Annan ei ollut 

mielipiteensä kanssa kovinkaan kaukana totuudesta: tyttöjen merkitys modernissa globaalissa 

maailmassa on valtaisa. 2000-luvulla nykyaikaisten yhteiskuntien poliittiset, taloudelliset ja 

sosiaaliset rakenteet ovat kasvaneet ”tulevaisuuden tytön” ideaalin ympärille (Harris 2004, 2).  

Myös Taft (2011, 5–6) toteaa, että globaalin etelän tytöt ovat kansainvälisen talouden 

tärkeintä työvoimaa, kun taas globaalin pohjoisen tytöt ovat yksi merkittävimmistä 

kuluttajaryhmistä. Nuorten naisten nähdään nauttivan feminismin historiallisista 

saavutuksista eräänlaisina ”nopeasti muuttuvien yhteiskuntien voittajina” (ibid, 8), 

vaikkakaan tämä menestys ei koske kaikkia tyttöjä ympäri maailman tasapuolisesti. 

Samanaikaisesti tyttöjen voimaantuminen on ollut laajan kansainvälisen kiinnostuksen 

kohteena oleva aihe, sillä tyttöjen voimaantumista on pidetty sosiaalisen edistyksen lähteenä 

(Taft 2020, 4). Voimaantuneet tytöt ovatkin malliesimerkkejä nykyaikaisen kansalaisen 

ideaalista, ja tyttöys kategoriana on keskeinen osa niin globaalia taloutta kuin globaalia 

kansalaisuuttakin (Taft 2011, 6). Tyttöjen vastuulla eivät ole siis vain he itse, vaan heitä 

ympäröivät perheet, yhteisöt, valtiot ja – kuten Annan toteaa – koko maailma. (Taft 2020, 4–

5). Annanin lausahdus tytöistä maailman ongelmien ratkaisijana heijastelee neoliberalistista 

maailmankuvaa, jossa voimaantuneet yksilöt nähdään paremman maailman mahdollistajina. 

Tässä tutkielmassa paneudutaan tyttöaktivisteihin sekä niihin diskursseihin, joita heistä on 

tunnistettavissa, ja selvitetään, näyttäytyykö tyttöaktivistien paikka maailmanpolitiikassa 

osana neoliberalistista järjestelmää. 

 

Tytöillä tarkoitetaan tässä tutkielmassa naiseksi oletettuja tai naiseksi itsensä identifioivia 

nuoria henkilöitä. Tyttötutkimuksen piirissä tyttöys on käsitteenä ”neuvoteltava ja jatkuvasti 

liikkeessä oleva historiallinen prosessi, ja toisaalta [--] kulttuurinen konstruktio” (Ojala 2011, 

11). Tyttötutkimus katsoo, että perinteinen jako kahteen sukupuoleen, tyttöihin ja poikiin, 

on keinotekoinen ja ”muodostunut heteronormatiivisen vallan seurauksena” (ibid). 

Kahtiajako jättääkin pois esimerkiksi inter- ja muunsukupuolisten nuorten kokemukset. 

Vaikka kahtiajaon ongelmallisuus tunnustetaan laajasti tyttötutkimuksen piirissä, tyttöys on 

myös osa materiaalista todellisuutta. Tyttöys on siis samanaikaisesti sekä kulttuurinen ja 
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yhteiskunnallinen konstruktio, että myös ikään ja biologiaan liittyvä elämän vaihe. (ibid, 12–

13.) Arkikielessä tytöllä viitataan yleensä alle 18-vuotiaaseen naiseen. (Plan International, 

n.d.). Ikään perustuva jaottelu on kuitenkin vain yksi tapa määritellä tyttöyden käsite. 

Ympäröivästä kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä historiallisesta kontekstista riippuen 

tyttöyden (ja erityisesti sen eron naiseuteen) voi käsittää lukuisin eri tavoin (Helgren ja 

Vasconcellos 2010, 3). Tyttöys kategoriana on siis haastava määritellä tarkasti. Tarkkaa 

hetkeä, jolloin nuori nainen lakkaa olemasta tyttö on vaikea spesifioida (Taft 2011, 73). 

Poliittisesti ”tyttö” on latautunut termi. Monille vähemmistöjä edustaville tytöille on yleistä, 

että heitä pidetään aikuisena jo nuorina ja täten oikeutetaan heihin kohdistuva voimakas 

kritiikki, kun taas osalle nuorina julkisuuteen tulleista tytöistä ”tytön leima” voi pysyä pitkälle 

aikuisuuteen saakka (Projansky 2014, 19–20). Postfeministisessä ajattelussa aikuisten naisten 

tytöiksi kutsuminen voi liittyä myös kaupallisiin intresseihin (ibid, 19). Termin ”tyttö” 

merkitys riippuukin paljon kontekstista. 

 

Tyttöaktivistit ympäri maailman toimivat laajojen, monimutkaisten ongelmien 

ratkaisemiseksi, kuten koulutuksen, tasa-arvon ja terveyden puolesta (Taft 2011, 26–27). 

Taftin (ibid, 28) mukaan määrittävä piirre tyttöaktivistien toiminnassa on painotus 

sosiaaliseen muutokseen. Vaikka tyttöaktivistit ovat usein oman yhteisönsä sisällä vaikuttavia 

aktivisteja, on 2010-luvulla erityisesti nuorten ilmastoliikkeen myötä nähty, että tyttöaktivistit 

toimivat myös osana laajoja, kansainvälisiä liikkeitä, joilla on merkitystä maailmanpolitiikan 

suhteille. Lukuisista tyttöaktivisteista on tullut kansainvälisesti tunnettuja kulttuurisia 

hahmoja. Heistä kenties tunnetuimpia ovat pakistanilainen tyttöjen koulutuksen puolesta 

toimiva aktivisti Malala Yousafzai (s. 1997) sekä ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg 

(s. 2003), jotka ovat tämän tutkimuksen keskiössä.  

 

Malala Yousafzai asui Pakistanin Swatin laaksossa ja kirjoitti Britannian yleisradioyhtiö 

BBC:lle blogia, kun Taliban-terroristiryhmän jäsen hyökkäsi hänen kimppuunsa 

koulubussissa ja ampui Yousafzaita päähän lokakuussa 2012. Talibanin tavoitteena oli 

hiljentää Yousafzai, joka oli puhunut aktiivisesti tyttöjen ja näiden koulutuksen tärkeyden 

puolesta. Yousafzai kiidätettiin sairaalaan Englantiin, ja useiden leikkausten jälkeen Yousafzai 

selvisi iskusta hengissä. Yousafzai oli tapahtuman aikaan vasta 15-vuotias. Talibanin 

murhayritys ja siitä selviytyminen tekivät Yousafzaista nopeasti kansainvälisesti tunnetun 

tyttöaktivistin, jolle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto vuonna 2014. (Yousafzai ja Lamb, 

2014.) Greta Thunberg puolestaan aloitti elokuussa 2018 15-vuotiaana koululakon Ruotsin 
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valtiopäivävaalien alla saadakseen huomiota ilmastokriisin ratkaisulle. Thunbergin esimerkkiä 

ympäri maailman seuranneista opiskelijoista ja nuorista muodostui pian miljoonien nuorten 

ilmastoliike Fridays for Future, joka lakkoilee nykyään joka perjantai. (Kinchen 2021.) Sekä 

Yousafzai että Thunberg ovat nykyään globaalisti tunnettuja tyttöjä, jotka ovat muun muassa 

puhuneet Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK), tavanneet lukuisia maailman päättäjiä sekä 

saaneet osakseen niin valtavaa ihailua kuin voimakasta kritiikkiäkin.  

 

Maailmanpolitiikan tutkimuksessa on perinteisesti keskitytty valtioiden välisiin suhteisiin. 

Realistisen koulukunnan mukaisesti maailmanpolitiikan päätoimijat nähdään usein valtioina. 

Liberalistinen maailmanpolitiikan tutkimus puolestaan on korostanut valtioiden ohella 

esimerkiksi transnationalistisen toimijoiden sekä kansainvälisten instituutioiden (esimerkiksi 

YK) merkitystä maailmanpolitiikan toimijoina. (ks. esim. Tickner 2001, 2–3; Smith et al. 

2014, 3–5.) Mikäli maailmanpolitiikan tutkimuksessa on tutkittu yksilöitä, ovat nämä 

tutkimukset usein painottuneet esimerkiksi valtionjohtajiin, joiden voidaan ajatella puhuvan 

”valtion suulla”. Ticknerin mukaan (2001, 21) maailmanpolitiikan tutkimusta voi 

kansainvälisten suhteiden tapaan kuvailla ”miesten dominoimaksi”, ”länsimaiseksi” ja 

”suurvaltoihin keskittyväksi”. Tässä tutkielmassa tutkimus kohdistetaan yksilöihin, jotka eivät 

edusta yhtäkään valtiota, mutta joiden voidaan katsoa olevan relevantteja tutkimuskohteita 

maailmanpolitiikan tutkimukselle. Maailmanpolitiikan tutkimuksen tieteenalan kannalta 

onkin tärkeää laajentaa tutkimusta henkilöihin, joita ei yleensä ajatella merkittäviksi 

maailmanpolitiikan toimijoiksi (ks. esim. ibid, 21–22). Keskittämällä tutkielman fokukseen 

tyttöaktivistit, pyrin löytämään uutta tietoa ja näkökulmia maailmanpolitiikan tutkimuksen 

perinteeseen.  

 

Kansainvälinen politiikka on edelleen vahvasti aikuisten välinen areena, vaikka Yousafzain ja 

Thunbergin kaltaisten henkilöiden voikin katsoa osoittaneen, että yksittäinen tyttöaktivisti 

voi olla maailmanpolitiikan toimija siinä missä valtionjohtajakin. Laajemminkin voisi kysyä, 

miksi nuorten ääni kuuluu niin vähän maailmanpolitiikassa, vaikka on selvää, että muun 

muassa ilmastokriisi seurauksineen tulee vaikuttamaan nimenomaan nuorten tulevaisuuteen. 

Maisterintutkielman puitteissa on kuitenkin hyvä vetää rajaus nuorista nimenomaan tyttöihin, 

ja tässä tapauksessa kahteen varsin poikkeukselliseen tyttöön: Yousafzaihin ja Thunbergiin. 

Tutkielmassa on valittu teoreettiseksi viitekehykseksi feministinen postkolonialistinen 

maailmanpolitiikan teoria, sillä sen kautta on mielekästä tarkastella, miten tyttöaktivisteihin 

liitettävät diskurssit ovat yhteydessä niin kolonialistisiin rakenteisiin, kuin myös feministisiin 
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kysymyksiin. Yousafzaista ja Thunbergista puhuttaessa puhutaan lähes väistämättä myös 

heidän iästään ja sukupuolestaan. Se, että Yousafzai ja Thunberg ovat nimenomaan tyttöjä, on 

ollut merkittävä määritelmä koko heidän julkisuudessa olonsa ajan. Thunberg ja Yousafzai 

ovat molemmat nousseet alaikäisinä tyttöinä julkisuuteen aktivisteina: Thunberg nuorten 

ilmastoliikkeen eräänlaisena keulahahmona ja Yousafzai puolestaan naisten ja tyttöjen 

koulutuksen puolestapuhujana. Tyttöjä on usein myös verrattu toisiinsa. Planin ikään 

perustuvan määritelmän perusteella sekä Yousafzai 23-vuotiaana että Thunberg 18-vuotiaana 

ovat tutkielman kirjoitushetkellä molemmat nuoria naisia (Plan International, n.d.). On 

kuitenkin luontevinta kutsua heitä tässä tutkielmassa tytöiksi, sillä juuri tyttöys on määritellyt 

heidän aktivismiaan. Tyttöjen läsnäolo maailmanpolitiikassa vaikuttaa olleen kiistelty 

kysymys jo vuosikymmenten ajan, linkittyen (post)kolonialistisiin ja neoliberalistisiin 

rakenteisiin globaalilla tasolla (ks. esim. Mitchell ja Rentschler 2016; Helgren ja Vasconcellos 

2010). Tämän maisterintutkielman aihetta voikin pitää yhteiskunnallisesti merkittävänä, sillä 

tutkimus voi auttaa selvittämään, millainen tyttöjen asema on maailmanpolitiikan toimijoina 

sekä aktivisteina. 

 

Tässä maisterintutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia diskursseja on havaittavissa tyttöaktivisteista maailmanpoliittisina 

toimijoina? 

2. Millaisia diskursseja tyttöaktivisteina sekä maailmanpolitiikan toimijoina rakentuu 

Malala Yousafzain ja Greta Thunbergin puheissa ja haastatteluissa, ja toimivatko 

nämä diskurssit osana neoliberalistista järjestelmää?  

3. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä diskurssit tyttöaktivisteista, Yousafzaista sekä 

Thunbergista sisältävät? 

 

Tässä tutkielmassa maailmanpolitiikan käsite ymmärretään aiemmin esitellystä perinteisestä 

käsityksestä laajempana siten, että maailmanpolitiikan foorumeiksi käsitetään (sosiaalisen) 

median lähteet, maailman päättäjien lausunnot sekä YK-tason toimijoiden lausunnot.1 Kun 

tutkielman tutkimuskysymyksissä viitataan ”maailmanpolitiikassa havaittaviin diskursseihin”, 

viitataan tällä siis näissä lähteissä ilmeneviin diskursseihin. Kyseisellä fokuksella pyrin tässä 

tutkielmassa laajentamaan maailmanpolitiikan käsitettä aiemmin mainituista perinteisistä 

 
1 Maailmanpolitiikka ei luonnollisesti rajaudu vain näihin toimintoihin, mutta tässä tutkielmassa aineistona 
hyödynnettävä aikaisempi tutkimus on perustunut tuloksiin kyseisillä foorumeilla. Tähän palataan luvussa 4. 
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lähtökohdista, joissa maailmanpolitiikan toimijoiksi ymmärretään muun muassa valtiot ja 

kansainväliset järjestöt. Tarkoituksenani tässä tutkielmassa onkin laajentaa 

maailmanpolitiikan toimijoiksi ymmärrettävien toimijoiden käsitettä, kuin myös 

monipuolistaa niitä kohteita, joihin maailmanpolitiikan tutkimusta voidaan kohdistaa.  
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2 Teoreettinen viitekehys 

 

Tässä tutkielmassa teoreettisen viitekehyksenä toimii postkolonialistinen feministinen 

maailmanpolitiikan teoria, joka saa tukea laajemmasta feministisestä maailmanpolitiikan 

tutkimuksesta. Postkolonialistisen feminismin kautta on mielekästä tarkastella, millaisia 

diskursseja, rooleja ja olettamuksia tyttöihin ja naisiin, sekä erityisesti tyttöaktivisteihin 

liitetään.  

 

2.1  Feministinen maailmanpolitiikan tutkimus 
 

Feministinen teoreettinen viitekehys on maailmanpolitiikan tutkimuksen kentällä suhteellisen 

uusi teoreettinen suuntaus. Feministinen tutkimus nostaa esille asioita, jotka ovat perinteisesti 

jääneet kansainvälisten suhteiden kysymysten ulkopuolelle. (Kantola ja Valenius 2007, 9.) 

Tällaisia ovat ennen kaikkea sukupuolen merkitys maailmanpolitiikan kysymyksissä sekä 

siihen linkittyvät valtarakenteet (ibid, 14–15, 33). Feminismillä tarkoitetaan laajasti ottaen 

sukupuolten välisten alistavien rakenteiden haastamista ja muuttamista (Ferree ja Tripp 2006, 

vii). Poikkitieteellisen feministisen teorian ydintarkoituksena on etsiä selitysmalleja naisten 

alistamiselle, miesten ja naisten väliselle epätasa-arvolle sekä löytää tapoja muuttaa näitä 

(Tickner 2001, 11). Feminismi on samanaikaisesti sekä poliittinen liike että akateeminen 

teoreettinen suuntaus. Poliittisena liikkeenä feminismi viittaa naisten oikeuksien sekä 

sukupuolten välisen tasa-arvon ajamiseen, kun taas tieteellisenä lähestymistapana se pyrkii 

katsomaan ja tutkimaan maailmaa ns. gender2 -näkökulman kautta. (Sjoberg ja Tickner 2011, 

5.) Feministisessä teoriassa gender -käsitteellä viitataan keskenään vastakkaisiin piirteisiin, 

jotka assosioidaan joko naissukupuoleen tai miessukupuoleen – esimerkiksi ”voima, 

autonomia, rationaalisuus, aktiivisuus ja julkisuus” mielletään maskuliinisiksi piirteiksi, kun 

taas ”heikkous, riippuvuus, tunteellisuus, passiivisuus ja yksityisyys” assosioidaan 

feminiinisyyden kanssa. Koska maskuliinisuuteen liitettäviä piirteitä ajatellaan yhteiskunnassa 

tavoiteltavina ja positiivisina, ja feminiiniseen liitettäviä taas ei, syntyy hegemonisen 

maskuliinisuuden ideaali, joka tukee miessukupuolen ylläpitämää valtaa ja samalla naisten 

alistamista siihen. (Tickner 2001, 15.) Feministiseen teoriaan nojaavassa tutkielmassa on 

tärkeää erottaa feminismi poliittisena liikkeenä ja tieteellisenä alana toisistaan, vaikka se ei 

 
2 ”Gender” viittaa käsitteenä sosiaaliseen sukupuoleen, kun taas ”sex” biologiseen sukupuoleen. 

Suomenkielisessäkin tutkimuksessa sekä arkikielessä gender -sanan käyttö on yleistä, sillä suomen kielen sana 

”sukupuoli” ei tee eroa sosiaalisen ja biologisen sukupuolen välillä. 
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aina olekaan täysin mahdollista – monet feminististä teoriaa tutkimuksessaan käyttävät 

tutkijat, myös minä, ovat samanaikaisesti myös feministejä poliittisesti katsoen. 

 

Maailmanpolitiikan tutkimuksessa feministinen teoria on moninainen kenttä, jossa esiintyy 

osin ristiriitaisiakin näkemyksiä. Liberaalin feminismin mukaan naisten vapautumisen ja 

kehityksen tiellä ovat naisia rajoittavat lailliset esteet, joista eroon pääseminen vapauttaa 

naiset miesten kanssa tasa-arvoiseen asemaan kehittämään itseään yksilöinä (Tickner 2001, 

12–13). Liberaalin feminismin haastajina on nähty muun muassa radikaalin feminismin ja 

sosialistisen feminismin kaltaisia lähestymistapoja (ks. esim. Tickner 2001; Agathangelou ja 

Turcotte 2010). Yksi liberaalin feminismin kritiikin seuraus on ollut tässä tutkielmassa 

teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettävän postkolonialistisen feministisen 

maailmanpolitiikan teorian muotoutuminen. Feministisen maailmanpolitiikan tutkimuksen 

kenttää kuitenkin yhdistää ajatus maailmanjärjestyksestä sukupuoleen perustuva hierarkiana, 

jota perinteinen maailmanpolitiikan tutkimus pitää yllä. Teoriat, jotka eivät ota tätä 

sukupuoliin perustuvaa hierarkiaa huomioon, ovat siis feministisestä näkökulmasta katsoen 

puutteellisia. (Tickner ja Sjoberg 2011, 11.) Feministisen maailmanpolitiikan tutkimuksen 

tutkijat ovat arvioineet, että gender käsitteenä on ”tarpeellinen globaalin politiikan 

ymmärtämiseen”, ”globaalien ilmiöiden syiden ja vaikutusten löytämiseen” sekä ”maailman 

vakavimpien ongelmien ratkaisemiseen” (ibid, 239). Feminististä maailmanpolitiikan 

tutkimusta tulisi siis ajatella koko maailmanpolitiikan tutkimuksen tieteenalan muuttavana 

voimana, ei pelkästään kritiikkinä tai omana paradigmanaan (ibid, 239–240). Tiivistäen, 

feministinen maailmanpolitiikan tutkimus on: 

 

”-- monipuolinen, eloisa, kasvava perinne, jossa tutkijat voivat olla erimielisiä 

perustavanlaatuisista epistemologisista ja tieteenalaa koskevista kysymyksistä 

samalla, kun pyrkivät yhdessä kohti globaalin politiikan sukupuolihierarkian 

olemassaolon, seurauksien ja käytännön ymmärtämistä” (ibid, 13). 

 

Ticknerin (2001) mukaan ”feministit eivät ole koskaan olleet tyytyväisiä perinteisen 

kansainvälisten suhteiden rajoituksiin” (2). Maailmanpolitiikan tutkimuksessa oleelliset 

alueet, kuten kansainväliset suhteet sekä kansainvälinen politiikka, ovat olleet pitkään 

pelkästään miesten hallinnoimia (ibid, 21). Perinteiset käsitykset maailmanpolitiikasta 

esimerkiksi valtioiden välisinä suhteina onkin feministisessä maailmanpolitiikan 

tutkimuksessa ymmärretty puutteellisiksi. Enloe (1989) kuvaa, kuinka naiset jatkuvasti 
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sivuutetaan kansainvälisen politiikan areenoilla, vaikka todellisuudessa nimenomaan naiset 

ovat mukana luomassa kansainvälisten toimijoiden välisiä suhteita. Feministisen tutkimuksen 

tehtävänä on täten kyseenalaistaa, mikä on se paikka, jossa politiikkaa tehdään, sillä 

kansainväliset suhteet eivät muotoudu vain valtionjohtajien välisissä virallisissa 

neuvotteluissa. Sen sijaan, että vain (miespuolisten) valtionjohtajien (eli toisin sanoen 

valtioiden) välisiä neuvotteluja pidetään maailmanpolitiikkana, on yhtä lailla välttämätöntä 

ymmärtää, kuinka naisten kokemukset kaupankäynnistä, tehdastyöstä tai lastenhoidosta ovat 

mahdollistamassa kansainvälisen politiikan ja talouden toimintaa. (ibid, 3–4.) Naiset ovat aina 

olleet ”pelaajia kansainvälisiä politiikassa” – usein heidän ääntään ei vain ole kuultu politiikan 

tai tutkimuksen piirissä (Tickner 2001, 2). Enloen (1989) mukaan naisten tekemiä tehtäviä 

pidetään vain ”luonnollisina” osina maailman nykyistä järjestystä, ei tutkimuksen tai 

kyseenalaistuksen arvoisina (Enloe 1989, 3–4). Kun nainen ajoittain ”päästetään” mukaan 

poliittiseen eliittiin, se on seurausta ennen kaikkea siitä, että nainen on omaksunut 

maskuliinisen poliittisen käytöksen niin hyvin, ettei läsnäolollaan uhkaa miesten 

etuoikeutettua valtaa politiikassa (ibid, 6–7). Tämän lisäksi sillä, että naiset kutsutaan mukaan 

jo olemassa oleviin instituutioihin ja niiden toimintaan, ei varsinaisesti luoda mitään uutta 

ajattelua, vaan ylläpidetään vanhoja rakenteita samalla päälle liimaten niihin naisten 

näennäistä osallisuutta. Samalla vahvistetaan myös postkolonialistisessa feministisessä 

maailmanpolitiikan tutkimuksessa usein kritisoitua käsitystä naisten uhripositiosta: naisten 

tulisi oppia kansainvälisestä politiikasta, koska se vaikuttaa heihin – ei siksi, että he voivat 

vaikuttaa siihen itse. (ibid, 15–16.) 

 

Vaikka feministisestä ajattelusta onkin tullut 2010-luvulla jollain tasolla valtavirtaa, on 

”kansainvälinen politiikka edelleen suhteellisen vapaata feminismistä” (Enloe 1989, 5). 2000-

luvulla feministinen ajattelu muuttuikin osittain postfeministiseksi, joka viittaa 

individualistiseen lähestymistapaan feminismiä koskien. Postfeministisen ajattelun mukaan 

laajan, yhteiskunnallisen feministisen liikkeen aika oli ohi, sillä sen tärkeimmät tavoitteet oli 

jo saavutettu: fokus olisi siirrettävä yksittäisten naisten voimaantumiseen. (Rottenberg 2017, 

329–330.) Feministisen ajattelun periaatteet oli otettu osaksi useiden valtion toimintoja sekä 

länsimaista populaarikulttuuria (McRobbie 2009, 1–2), samalla kun monet liberaalin 

feminismin ajamat muutokset olivat tulleet todellisuudeksi länsimaisissa demokratioissa 

(Tickner 2001, 12). Monet feministiset tutkijat kuitenkin ovat kritisoineet postfeminististä 

ajattelua ”valheelliseksi feminismiksi” (faux-feminism) ja jopa antifeministiseksi 

lähestymistavaksi (McRobbie 2009, 1–2). Erityisesti postkolonialistisen feminismin tutkijat 
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ovat kritisoineet länsimaista postfeminismin ideaa (Rottenberg 2017, 330). Postfeminismin 

myötä feminismin ja feministin käsitteistä muodostui suorastaan ”vastenmielinen tai 

iljettävä” käsite erityisesti nuorten naisten mielikuvissa. Feminismin katsottiin edustavan 

jotain vanhaa, ja postfeministinen ajattelu korvasi feminismin käsitteen esimerkiksi 

voimaantumisen käsitteellä. (McRobbie 2009, 1–2.) Bentin (2020a, 796) mukaan 

postfeministinen ajattelu koki kuitenkin 2010-luvulla jonkinlaisen paluun takaisin juurilleen. 

Erityisesti Donald Trumpin valinta Yhdysvaltojen presidentiksi vuonna 2016 ja vuonna 2017 

ympäri maailman levinnyt #MeToo -liike3 nostivat pinnalle feminismin tarpeen 

massaliikkeenä.4  Vielä ennen Trumpin valintaa feminismi esitettiin usein ”menneisyyden 

reliikkinä”, mutta vaalien jälkeen feministinen ajattelu ei pelkästään osoittanut edelleen 

olevansa relevanttia, vaan siirtyi osaksi valtavirtaa. 

 

Feministinen tutkimusote ei toimi vain asettamalla gender -linssit silmille ja katsomalla 

maailmanpolitiikan kiemuroita niiden läpi. Feministinen tutkimus ja tulkinta (”making 

feminist sense”) viittaa siihen, miten tietoa ”tuotetaan, rakennetaan ja säilytetään 

kansainvälisen politiikan maailmassa” juuri feministisellä lähestymistavalla (Zalewski 2010, 

29). Tähän periaatteeseen pyritään myös tässä tutkielmassa. 

 

2.2 Postkolonialistinen feministinen maailmanpolitiikan tutkimus 

 

Postkolonialismilla tarkoitetaan teoreettista suuntausta, jonka mukaan kolonialismi ei 

päättynyt virallistetun ja historiallisen kolonialistisen järjestelmän romahtamiseen, vaan on 

edelleen olemassa postkolonialismin muodossa (Gandhi 1998, 7, 17). Postkolonialismi on 

kolonialismin jälkeinen tila, jossa ”monet siirtomaavallan aikana syntyneet rakenteet ja 

prosessit yhä vaikuttavat ja uusintavat itseään” (Vuorela 1999, 16). Kolonialistiset rakenteet 

yhteiskunnassa eivät siis ole kadonneet, vaan muuttaneet muotoaan (ibid, 17). 

Postkolonialismiin liittyy myös ajatus vastarinnasta, ja sen käsite viittaa laajoihin ”sorron, 

alistuksen ja vastarinnan käsitteisiin, konkreettisiin tapahtumiin, nimiin ja poliittisiin 

 
3 #MeToo -aihetunnisteesta kuuluisaksi noussut seksuaalista ahdistelua vastustava Me Too -kampanja lähti 

leviävään sosiaalisessa mediassa vuonna 2017, kun elokuvatuottaja Harvey Weinsteiniin kohdistuvat lukuisat 

syytökset seksuaalisesta ahdistelusta ja hyväksikäytöstä tulivat julkisuuteen. 

4 Donald Trumpin virkaanastujaisten aikaan vuonna 2017 järjestettiin satojatuhansia osallistujia kerännyt 

Women’s March, jossa vastustettiin muun muassa Trumpin naisvihamielisiä lausuntoja (ks. esim. Hartocollis ja 

Alcindor 2017). 
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liikkeisiin” (Hirsiaho 2007, 232). Gandhin (1998, 4–5) mukaan postkolonialismi on kriittinen 

teoria, joka pyrkii tarkastelemaan kolonialismin historiaa ja nykyisyyttä uusin tavoin. Samalla 

se pyrkii paljastamaan postkolonialistisia suhteita palaamalla kolonialismin aikaisiin 

kokemuksiin ja tuomaan niitä esille. Postkolonialismi keskittyy tutkimaan esimerkiksi 

kolonisoitujen ja näitä sortavien välisiä suhteita (ibid, 11), mutta se toimii kattonimityksenä 

useille eri akateemiselle suuntauksille ja teorioille, tarjoten niille yhteisen kohtaamis- ja 

keskustelupaikan (ibid, 6).  

 

Postkolonialistinen feministinen maailmanpolitiikan teoria saa voimansa niin feministisen 

kuin myös postkolonialistisen teorian kritisoinnista ja rikastamisesta. Se pyrkii haastamaan 

valtavirtaa edustavaa feminististä teoriaa tuomalla siihen rodullisuuden kysymyksiä. 

Samanaikaisesti postkolonialistinen feministinen teoria haluaa tuoda feministisiä kysymyksiä 

mukaan myös perinteisempään postkolonialismiin. (Lewis ja Mills 2003, 3.) Esimerkiksi 

Saidin Orientalismi (1978), jota pidetään postkolonialistisen tutkimuksen yhtenä 

perusteksteistä, käsittelee naisten roolia hyvin vähän (Lewis ja Mills 2003, 2). Vuorelan (1999, 

17) mukaan postkolonialistisen feminismin juuret tulevat Yhdysvalloista, jossa mustat 

feministit alkoivat tuoda esille omia kokemuksiaan sorrosta valkoisen feminismin keskellä. 

Keskeiseksi nousivat representaation kysymykset: feminismin täytyi ottaa huomioon myös 

ei-valkoisten naisten ongelmat. Mohanty (2003, 46) kuitenkin toteaa, että kolmannen 

maailman naisten yhteys feminismiin on ollut historiallisesta perspektiivistä katsoen melko 

vähäistä: kolmatta maailmaa ja sen naisia on tutkittu, mutta lähtökohtaisesti ulkopuolisen 

silmin. Feministisellä ja postkolonialistisella teorialla on silti paljon yhteistä: molemmat ovat 

pyrkineet marginalisoitujen äänien nostamiseen ja nykyisenlaisen järjestelmän kritisoimiseen. 

Toisaalta molemmat teoriasuuntaukset ovat kritisoineet toinen toisiaan: esimerkiksi kysymys 

”kolmannen maailman naisen” käsitteestä on luonut kitkaa tutkijoiden välille (Gandhi 1998, 

82–83).  

 

Mohantyn (1988) mukaan länsimainen feministinen tutkimus sisältää olettamuksen siitä, että 

naissukupuoli on yksi yhtenäinen ryhmä, jolla on keskenään ”identtiset intressit ja tarpeet”.  

(52). Lisäksi Lorde (1983, 26–27) toteaa, että naiset ovat oppineet peittämään keskinäiset 

eronsa, jotta feminismin vaatima yhteiskunnallinen muutos mahdollistuisi yhteisöllisen 

toiminnan kautta. Ajatus naisista yhtenäisenä ryhmänä kuitenkin vain palvelee 

patriarkaattisen järjestelmän etua ylläpitämällä sen rakenteita. Naisten erilaisten 

todellisuuksien ja kokemusten ymmärtäminen ja näkyväksi tekeminen on keino vahvistaa 
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feminististä ajattelua, ja näin saavuttaa todellista muutosta (ibid, 27). Postkolonialistisen 

feminismin yksi päätarkoituksista on kritisoida tätä oletusta, jossa naiset edustaisivat 

universaalia, yhtenäistä ryhmää. 

 

Yhtenäisen ryhmän oletuksen seurauksena oletus myös siitä, millaista sortoa naiset kohtaavat, 

muuttuu universaaliksi. Kun tämä oletus naisista yhtenäisenä sorrettuna ryhmänä siirretään 

globaalin etelän kontekstiin, syntyy niin sanottu ”kolmannen maailman ero”, kolonialistinen 

rakenne. Länsimaisesta perspektiivistä määritellyt, globaalin etelän rakenteet nimetään 

”alikehittyneiksi” ja ”keskimääräinen kolmannen maailman nainen” sijoitetaan näiden 

rakenteiden keskelle. (Mohanty 1988, 66–67.) Seurauksena syntyy kuva kolmannen maailman 

naisista omana yhtenäisenä ryhmänään, jota kuvaa ”keskimääräisen kolmannen maailman 

naisen” käsite. Mohanty (ibid, 53) toteaa, että samalla kun länsimainen nainen on vapautunut, 

moderni ja koulutettu yksilö, on sorrettuun globaalin etelään asettuva ”keskimääräinen 

kolmannen maailman nainen” niin sukupuolensa kuin häntä ympäröivän kolmannen 

maailman kontekstin sortama. Kolmannen maailman naista määrittävät ja yhtenäiset piirteet 

syntyvät jaetusta alistamisesta johtaen siihen, että kolmannen maailman naisista tulee 

ainoastaan objektin asemassa oleva yhtenäinen kategoria, samalla kun länsimaiset naiset 

säilyttävät subjektin aseman yksilöinä. Tällöin kolmannen maailman naisilta riistetään 

toimijuus (ibid, 67). Tuottaessaan käsityksen ”kolmannen maailman erosta”, jonka oletetaan 

olevan stabiili ja yleismaailmallinen määritelmä, länsimainen feminismi hyväksikäyttää ja 

kolonisoi kolmannen maailman naisia (ibid, 51). ”Kolmannen maailman ero” sisältää 

itsessään holhoavan oletuksen siitä, että kolmannen maailman naiset olisivat jotenkin 

alikehittyneitä länsimaihin nähden. Tämä erilaisuus toisinnetaan ja luodaan antamalla 

kolmannen maailman naisille määritelmiä ja kuvauksia kuten ”uskonnollinen, lukutaidoton 

tai perhekeskeinen”. Näillä kuitenkin tarkoitetaan enemmänkin takapajuista, tietämätöntä tai 

perinteistä, ja näin ollen toisinnetaan kuvausta kolmannen maailman naisista tietynlaisena, 

keskenään samankaltaisena ryhmänä. (ibid, 67–68.) Länsimaisten feministien asettamat 

kuvaukset myös vahvistavat käsitystä siitä, että globaali etelä olisi ikään kuin janalle asettuvan 

kehityksen mittareissa jäljessä länsimaita. Postkolonialistinen feminismi kritisoikin 

valtarakenteita länsimaiden ja globaalin etelän välillä, sillä länsimaat tuottavat omista 

lähtökohdistaan katsoen määritelmiä (naisten) kehityksestä (Kantola ja Valenius 2007, 196). 

 

Postkolonialistisen ja feministisen teorian suurimpia erimielisyyksiä on ollut kysymys 

”kolmannen maailman naisesta”. Gandhi (1998, 83) toteaa, kuinka postkolonialismin 
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keskittyminen rodullistettujen ihmisten asemaan ja kokemuksiin voi feministien mielestä 

piilottaa näkyviltä ”tuplakolonisaation” (double colonization) ilmiön, jossa kolmannen 

maailman naiset joutuvat ikään kuin kaksinkertaisesti alistetuiksi: sekä rodullisuutensa että 

sukupuolensa takia. Toisaalta taas postkolonialistiset teoreetikot ovat kritisoineet sitä, että 

(valkoinen) feminismi korostaa kolmannen maailman naisen asemaa uhrina, ja 

”tuplakolonisaation” käsite vain vahvistaa kuvaa kolmannen maailman naisista avuttomina 

objekteina. Vuorelan (1999, 20) mukaan kolmannen maailman nainen on kuitenkin käsitteenä 

vanhentunut 2020-luvulla asiasta kirjoittaessa. ”Kolmas maailma” itsessään on kylmän sodan 

ajoilta peräisin oleva termi, jolloin kapitalistisista maista puhuttiin ensimmäisenä, 

sosialistisista maista toisena ja niin sanotuista ”kehitysmaista”5 kolmantena maailmana. 

Nykypäivän kontekstissa nämä kategoriat eivät enää vastaa todellisuutta, vaikka toisaalta jo 

1960–70-luvulla Yhdysvaltojen mustat feministit viittasivat itseensä osana ”kolmatta 

maailmaa”, ja nykyään yhdysvaltalaiset postkolonialistit yhdistävät kolmannen maailman 

käsitteen viittaamaan orjien jälkeläisiin ja maahanmuuttajiin. Tässä tutkielmassa käytän 

kuitenkin kolmannen maailman naisen käsitettä, sillä se on käyttämässäni 

lähdekirjallisuudessa yleisesti käytetty termi. Mohanty (2003, 46–47) perustelee kolmannen 

maailman nainen -termiä seuraavasti. Kolmannen maailman naiset muodostavat ikään kuin 

yhtenäisen analyyttisen kategorian, mutta tämä kategoria ei rajaudu ihonvärin tai sukupuolen 

mukaan, vaan perustuu yhteisesti jaettuun poliittiseen sortoon. Tätä kategoriaa sisältöineen 

ei tule pitää keskenään samanlaisena sen perusteella, että sen ”jäsenet” jakavat saman 

sukupuolen tai kansallisuuden, vaan koska kolmannen maailman naiset kuuluvat ikään kuin 

samaan kuviteltuun yhteisöön. Mohanty (ibid) tunnistaa, että perinteisesti kolmantena 

maailmana pidettyjen valtioiden lisäksi myös Euroopassa tai Yhdysvalloissa asuva 

rodullistettu nainen voi kokea kuuluvansa kolmannen maailman naisiin. Näin ollen yhteys 

kolmannen maailman naisten välillä onkin ennen kaikkea poliittinen. Yhdyn näihin 

Mohantyn pohdintoihin ja samoin perustein käytän myös kolmannen maailman nainen -

termiä tässä tutkielmassa.6 

 

 
5 ”Kehitysmaa” on itsessään myös varsin latautunut ja vanhentunut käsite. Pyrin tässä tutkielmassa käyttämään 

hieman modernimpaa ja kuvaavampaa nimitystä ”globaali etelä”. Ks. lisää ”kehitysmaa”-termin 

ongelmallisuudesta esim. Salminen 2018. 

6 Nykyään kolmannen maailman naisen käsitteen sijaan on yleistynyt women of color -termi (WOC), joka ei 

viittaa suoraan maantieteelliseen sijaintiin tai tiettyyn etniseen alkuperään, vaan kaikkiin ei-valkoisiin naisiin (ks. 

esim. Mohanty 2003). Kyseiselle termille ei ole olemassa vakiintunut suomennosta, vaan suomeksi on puhuttu 

muun muassa ruskeista naisista ja tytöistä, tai POC/WOC-ihmisistä. 
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Modernin kolmannen maailman naisen yhteydet feminismiin ovat kirjavat. Mohanty (2003, 

57–58) nostaa esille, kuinka kolmannen maailman naisen nykyinen asema perustuu pitkään, 

valkoiseen ja sortavaan historiaan. Tämä historia itsessään on luonut tarpeen feminismille. 

Kolonialistinen järjestelmä 1800-luvulla vakiinnutti käsityksen valkoisen miehen ylivallasta, 

sillä sen instituutiot kuten armeija ja oikeusjärjestelmä, perustuivat valkoisten miesten valtaan. 

Kolonialistiset rakenteet olivat institutionaalisesti näkyviä: kolonisoijien ja kolonisoitujen 

välille luotiin tarkat, hierarkkiset rajat. Tämä järjestelmä edesauttoi myös valkoisen miehen 

”luonnollisena” pidetyn valta-aseman syntymistä, ja vastaavasti vahvisti käsitystä kolmannen 

maailman ihmisten kykenemättömyydestä hallita itseään. Mohanty (ibid, 59–60) huomauttaa 

myös, että kolonialismin aikaan valtaapitävillä imperialisteilla ei ollut varsinaista eroa työ- ja 

vapaa-aikansa välillä: he olivat uniformuissa esiintyviä, valkoisen vallan edustajia jatkuvasti. 

Rantosen (1999, 44–45) mukaan yksi merkittävistä kolonialismin ajalta periytyvistä sorron 

muodoista on rodullistettuihin naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Tämä osaltaan 

vahvisti eroa valkoisten naisten ja kolmannen maailman naisten välillä. Siirtomaavallan aikaan 

lännelle vieraiden kulttuurien seksualisoiminen oli myös tavallista. Kolonialismi pyrki 

luokittelemaan globaalin etelän ihmisiä eläimellisemmiksi ja lapsellisemmiksi kuin 

länsimaiden asukkaat, mikä oli keskeistä siirtomaavallan oikeuttamiseksi. Feminismin 

esittämät kysymykset ja kritiikki siis perustuvat kolonialististen suhteiden rakentamalle 

pohjalle, joten on tärkeää ymmärtää kolonialistisen sorron vaikutukset ennen kuin voidaan 

ymmärtää kolmannen maailman naisen nykyisyyttä (Mohanty 2003, 64). Postkolonialistiset 

rakenteet, kolmannen maailman nainen ja ”kolmannen maailman ero” ilmenevät myös 

jatkuvasti länsimaiden sisällä. Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeisessä maailmassa 

erityisesti musliminaisista on rakennettu ”pelastettava” toinen (Jiwani 2014, 33). Länsimaiset 

naiset ja tytöt nähdään vapautuneina, kun taas muslimitytöt- ja naiset ovat omien 

perheittensä, patriarkaatin sekä uskontonsa alistamia, ja toisaalta taas samanaikaisesti 

seksualisoituja, eroottisia hahmoja (ibid, 31–32). Jos globaalissa etelässä tai pohjoisessa asuvat 

muslimitytöt alkavat ilmentää ”modernimpaa” käytöstä itsessään, esimerkiksi länsimaista 

pukeutumistyyliä tai seurustelukulttuuria, otetaan heidät osaksi ”meitä” – he ovat siis tulleet 

lännen pelastamiksi (ibid, 39–40). 

 

Eurosentrismi ja länsimainen kulttuuri ovat edelleen dominoivassa asemassa, määrittäen niitä 

tapoja, joilla yhteiskuntaa rakennetaan ja tutkimusta tehdään (Mohanty 2003, 228–230; 

Spivak 1983). Postkolonialistinen feminismi kritisoi globaalia kapitalistista järjestelmää sekä 

globalisaatioita, jotka nähdään olevan merkittävimmässä asemassa kolmannen maailman 
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naisen sorron mahdollistajina ja jatkajina. Mohantyn (2003, 230) mukaan kapitalismin ja 

globalisaation kritisoinnin tulisi olla feministisen teorian ja aktivismin keskiössä, sillä ne 

kärjistävät rasistisia, patriarkaalisia sekä seksistisiä rakenteita. Nykyinen järjestelmä perustuu 

ja pysyy voittoisana kolmannen maailman naisten tekemällä työllä, vaikka nämä naiset itse 

saavat vain murto-osan tuotoista (ibid, 235). Mohanty kirjoittaa, että nykyinen globalisaation 

ja kapitalismin järjestelmä jatkaa ja uudelleen tuottaa kolonisaatiota – ja juuri siksi näihin 

ilmiöihin on suhtauduttava kriittisesti ja torjuvasti (ibid, 236). Tätä vaikeuttaa kuitenkin ennen 

kaikkea se, että kapitalistinen järjestelmä yksityisomaisuuden tärkeyksineen ja voitollisen 

tuottamisen välttämättömyyksineen on vallitseva kulttuurinen ja yhteiskunnallinen normi 

(ibid, 233). Mohanty (ibid, 228–229) toteaa, että taloudellinen ja poliittinen valta on siirtynyt 

kansallisvaltioilta kansainvälisille suuryrityksille ja transnationaalisille instituutioille. Samalla 

neoliberalistinen ja kapitalistinen ajatusmaailma ovat vakiinnuttaneet asemansa yleisesti 

hyväksyttyinä ideologioina. 

 

Feministisen teorian näkökulmasta globalisaatio itsessään on epätasa-arvoistava ilmiö. 

Esimerkiksi ihmiskauppa, joka on pitkälti naissukupuolta koskettava ilmiö, on kasvanut 

räjähdysmäisesti globalisaation myötä (Shelley 2010, 37). Neoliberalistisen talousajattelun 

myötä ajatuksena on ollut, että maailmantalous hyötyy globalisaatiosta siten, että 

luonnonvarat ja työvoima ovat vapaan markkinatalouden hyödynnettävissä sekä 

liikuteltavissa. Globalisaation aikaansaama tavaroiden, ihmisten ja tiedon liikkuvuus siis 

parantavat koko maailman taloudellista hyvinvointia. Niemen ja Jyrkisen (2007, 188–191) 

mukaan feministiset ajattelijat ovat kuitenkin suhtautuneet kriittisesti globalisaation 

”hedelmiin”. Erityisesti kolmannen maailman naiset eivät ole juuri hyötyneet globalisaatioon 

liitettävästä vaurastumisesta – päinvastoin. Naisten osuus maahanmuuttajissa ja 

siirtotyöläisissä on kasvanut, mutta sen sijaan että kolmannen maailman naiset olisivat 

varsinaisesti rikastuneet tekemällään työllä, on heidän tarjoamastaan halvasta työvoimasta 

tullut lukuisten suuryritysten vaurauden lähde. Globalisaatio on toisaalta mullistanut 

käsityksiä jaosta globaaliin etelään ja globaaliin pohjoiseen, ja luonut mahdollisuuksia esittää 

kritiikkiä valkoista, ”ensimmäisen maailman feminismiä” kohtaan (Aganthangelou ja 

Turcotte 2010). Identiteeteistä on tullut monimuotoisempia, ja kategoriat kuten ”kolmannen 

maailman nainen” eivät enää ole yhtä suoraviivaisia ylläpitää (Rantonen 1999, 56–57). 

 

Spivak (1983) kritisoi länsimaisen tieteen dominoivaa asemaa. Kuten Mohantykin, Spivak 

näkee, että länsimainen kulttuuri ylläpitää virheellistä käsitystä ”universaalista”, ja samalla ajaa 
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imperialistisia talousintressejä. Tutkimus, myös feministinen, on sekin aina kolonisoivaa. 

Täten länsimaisen kulttuurin ja ideologian ollessa hallitsevassa asemassa, ei muu kuin 

länsimainen tiede voi toistaiseksi saada ääntänsä kuuluviin. Spivakin (1985, 306–307) mukaan 

eurooppalaisten ja kolonisoivien valtioiden tulisi ymmärtää imperialismin historia osana 

niiden omaa nykyistä tilaa ja kulttuuria. Unohtamalla historiansa, ne myös luovat ja jatkavat 

kolmannen maailman olemassaoloa ja sortoa. Kolmannen maailman nainen on siis 

väistämättä edelleen länsimaisen diskurssin hallitsema (Spivak 1983, 271). Myös Väyrynen 

(2004) toteaa, että diskurssit ovat yleensä niiden kontekstien hallitsemia, missä ne syntyvät. 

Olemassa olevat kategoriat siis määrittävät niitä diskursseja, joita toimijat tuottavat ja 

toisintavat. Näin ollen voidaan olettaa, että tässä tutkielmassa esiintyvät 

tyttöaktivistidiskurssit toimivat myös osaltaan neoliberalistisen maailmanjärjestyksen 

uusintajina.  

 

Feministinen tutkimus on 2010-luvulla pyrkinyt nostamaan esille niitä ääniä, joita perinteinen 

maailmanpolitiikan tutkimus on sivuuttanut. Silti on hyvä kysyä, että vaikka kolmannen 

maailman nainen saisi äänensä kuuluviin nyt paremmin, onko pääasiassa länsimainen 

tiedeyhteisö kiinnostunut kuuntelemaan. Feministinen maailmanpolitiikan tutkimus ei 

kuitenkaan toimi tyhjiössä, vaan on osa perinteisiä ja hierarkkisia globaalin järjestelmän 

rakenteita (Tickner ja Sjoberg 2011, 223). Tässä tutkielmassa on käytetty suomen- ja 

englanninkielistä lähdekirjallisuutta, josta iso osa on länsimaista peräisin. Koska tutkielmassa 

hyödynnetään teoriaa, joka nimenomaan kritisoi länsimaiden valta-asemaa, on tämä piirre 

hyvä ottaa huomioon. Tutkimuksessa käytettävän teorian kannalta on lisäksi hyvä nostaa 

esille, että olen itse länsimainen, valkoinen nainen. Tutkiessani tyttöaktivisteihin, 

Yousafzaihin sekä Thunbergiin liitettäviä diskursseja, katson niitä väistämättä tästä positiosta 

käsin.  

 

2.3 Tytöt neoliberalistisen ja feministisen kehityksen välineinä 
 

Lukuisat valtiot, organisaatiot ja järjestöt ympäri maailman tavoittelevat ”tyttöjen 

voimaantumista” (Taft 2011, 23). ”Kuva voimaantuneesta tytöstä ja huomio tyttöjen 

voimaantumiseen ovat voimakkaita ja kokonaisvaltaisia piirteitä nykyisessä 

tyttödiskurssissa”, Taft (2011) kirjoittaa. Tyttöjen voimaantuminen herättääkin mielikuvia 

”sukupuolten tasa-arvosta [--] ja paremmasta tulevaisuudesta” (ibid, 30). Tyttöjen 

voimaantumisen keskeinen piirre on kuitenkin tyttöjen oman, henkilökohtaisen muutoksen 

saavuttaminen: voimaantunut tyttö on joku, joka hallitsee itse itseään ja omaa elämäänsä (ibid, 
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28–29). Tyttöjen voimaantumiseen tähtäävät ohjelmat ja tavoitteet voidaankin nähdä osana 

eräänlaista modernia, kaupallistunutta feminisimiä, joka toimii osana neoliberalistisia 

rakenteita.  

 

Neoliberalistisella maailmanjärjestyksellä tarkoitetaan ideologiaa, jonka keskeisiä elementtejä 

ovat ”hajautettu hallinto, palveluiden yksityistäminen, kuluttajien vallan korostaminen, 

vapaiden markkinoiden strategiat, globaali kilpailu ja sosiokulttuuristen identiteettien 

häivyttäminen” (Bent 2013, 6). Neoliberalismin keskeisenä ajatuksena on suora yhteys 

yksittäisen ihmisen (kuluttajan) ja markkinoiden välillä, johon valtion ei tulisi puuttua. 

Rajoittamattomat markkinat mahdollistavat neoliberalismin mukaan eniten hyvinvointia 

yhteiskunnassa. (ibid, 6–7). Neoliberalistisen ajattelun seurauksena naisten ja tyttöjen haasteet 

yhteiskunnassa pyritään esittämään yksittäisen naisen henkilökohtaisina, sisäisinä ongelmina, 

eikä esimerkiksi yhteiskunnan patriarkaattisten rakenteiden seurauksena (Goodkind 2009, 

400–401). Tyttöjen voimaantumiseen tähtäävät ratkaisut ovatkin ensisijaisesti keinoja selvitä 

epätasa-arvoisessa yhteiskunnassa, eivät niinkään tapoja muuttaa itse yhteiskuntaa. Erot 

globaalin etelän ja globaalin pohjoisen välillä ovat tässä kuitenkin merkittäviä: globaalin 

pohjoisen tytön voimaantumisen esteinä nähdään itsetunto-ongelmat, kun taas globaalin 

etelän tyttöjen eli kolmannen maailman naisten voimaantuminen nähdään keinona vapautua 

oman kulttuurin sorrosta. (Taft 2011, 29–30.) Neoliberalistisen logiikan mukaisesti 

voimaantuminen onkin keino kasvattaa tytöistä lisää resurssia kansainvälisen talouden kasvun 

mahdollistamiseksi (ibid, 30). Myös rakenteelliset ongelmat voidaan täten ohittaa, kun niiden 

nähdään olevan kiinni vain yksittäisen tytön voimaantumisesta (ibid), tai itsenäisyyden ja 

itsevarmuuden puutteesta (Goodkind 2009, 400).  

 

Voimaantumisen idean voi nähdä olevan yhteydessä kaupallistuneen feminismin lisäksi niin 

kutsuttuun girl power -feminismiin. Girl power -feminismi on populääri feminismin muoto, 

jossa erityisiä kykyjä omaavien tyttöjen oletetaan toimivan kykyjensä mukaisesti ja 

”pelastavan maailman” (Bent 2020a, 797). Girl power -feminismissä isoihin yhteiskunnallisiin 

haasteisiin ajatellaan parhaiten vastattavan yksilöllisillä kyvyillä (ibid), mukaillen 

neoliberalistista tyttöjen voimaantumisen ideaa. Girl power -feminismin ajatuksena ei siis ole 

vain yksittäisten tyttöjen voimaantuminen, vaan kokonaisten yhteisöjen ja kansojen muutos 

heidän avullaan (Taft 2020, 3–4). Girl power -feminismin mukaiset tytöt ovat 

neoliberalistisen talousjärjestelmän mukaisia ”ideaalikansalaisia” – ahkeria ja tuotteliaita 

oman elämänsä johtajia (Koffmann ja Gill 2013, 87).  
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Girl power -feminismin yksi seuraus on niin sanotun ”Girl Effectin”, ”tyttövaikutuksen” 

normalisoituminen. Suurin osa globaaleista kehitystoimijoista, muun muassa YK, ovat tavalla 

tai toisella edistäneet tyttövaikutusta omissa toiminnoissaan. (Koffmann ja Gill 2013, 86–87). 

Tyttövaikutuksella tarkoitetaan 2000-luvulla levinnyttä diskurssia, joka näyttäytyy erityisesti 

kolmannen maailman tyttöjen kehityksen ympärillä. Tyttövaikutus sisältää ajatuksen siitä, että 

kolmannen maailman tytöt eivät kykene toteuttamaan täyttä potentiaaliaan, sillä he ovat 

patriarkaalisten rakenteiden alistamia. Kunhan kolmannen maailman tyttö vain ”poistuu” 

näistä rakenteista, hän itse ratkaisee elämänsä ongelmat ja muuttaa yhteiskuntaa paremmaksi. 

(ibid, 87–88.) Tyttövaikutus siis olettaa, että tytön perhe tai kulttuurinen tausta ovat esteitä 

hänen ”vapautumiselleen” (Bent 2013, 11). Tyttövaikutus ylläpitääkin kolonialistista ajatusta, 

jossa kolmannen maailman maat ovat yhtenäinen, patriarkaalinen ja kulttuuriltaan haitallinen 

kategoria. Yksilöt, jotka asettuvat tätä vastaan, ovat siis ”kehityksen” (sic) puolella. 

(Koffmann ja Hill 2013, 99; Bent 2013, 4.) Tyttövaikutusta ylläpitäneet toimijat toistavat 

diskurssia siitä, että tyttö (huom. yksikössä) on se, joka ratkaisee globaalin etelän köyhyyden 

kaltaiset valtavat haasteet. Maailman ongelmiin ratkaisuksi ei siis tarvita rahaa, tiedettä tai 

valtioiden hallituksia, vaan yksittäisiä lapsia ja nuoria. (Koffmann ja Gill 2013, 88.) 

Länsimaissa asuvat tytöt toimivat myös osaltaan tyttövaikutuksen kehyksen mukaisesti, sillä 

se estää heitä haastamasta vallitsevaa järjestelmää, kun tasa-arvoon liittyvät ongelmat liitetään 

pelkästään globaaliin etelään sijoittuviksi (Bent 2013, 9). Länsimaiden tyttöjen ongelmat 

liitetään esimerkiksi ulkonäköön ja painoon, ei niinkään naisia syrjiviin rakenteisiin 

(Koffmann ja Gill 2013, 87). Samoin kuten tyttöjen voimaantuminen, myös tyttövaikutus on 

neoliberalistiseen ideologiaan kuuluva ilmiö (Koffmann ja Gill 2013; Bent 2013; Switzer et 

al. 2016). 

 

Tyttövaikutuksen mukaisessa diskurssissa neoliberalismi esitetään vapauttavana voimana. 

Neoliberalistisen yhteiskunnan individualismi ja kilpailullisuus mahdollistavat kolmannen 

maailman naisten voimaantumisen ja sitä kautta irrottautumisen alistavista rakenteista. 

(Koffmann ja Gill 2013, 91). Kolmannen maailman tyttöjen voimaantuminen sitoutuukin 

ennen kaikkea globaalien markkinoiden tarpeisiin (Bent 2013, 12), sillä kolmannen maailman 

tyttöihin ”sijoittamisella” katsotaan olevan ”korkeampi tuotto” (Koffmann ja Gill 2013, 89). 

Girl power -feminismin sekä tyttövaikutuksen on katsottu olleen taustalla vaikuttava tekijä 

esimerkiksi kansainvälisessä kehitysyhteistyössä. Muun muassa tyttöjen koulutukseen 

satsaamista on perusteltu sillä, että koulutetut yksilöt (eli tytöt) ”nostavat kokonaiset yhteisöt 
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köyhyydestä” (Walters 2017, 26). Voimaantumisen, girl power -feminismin sekä 

tyttövaikutuksen kaltaisten postfeminististen ilmiöiden voidaankin katsoa olevan osaltaan 

neoliberaalien ja länsimaisiin intresseihin sopivien arvojen ylläpitoa sekä niiden syöttämistä 

globaalin etelän valtioihin (ibid, 27–28). Osaltaan nämä tyttöyteen liitettävät sukupuolittuneet 

politiikat ovat myös seurausta kapitalismin ja feminismin moderneista yhteyksistä (Switzer et 

al. 2016). Modernin tytön ideaalin kuvan voidaankin nähdä eräänlaisena ”postfeminismin 

evoluutiona” (Projansky 2014, 12), jossa tyttöjen ja heihin liitettävän kehityksen ihailu on 

keino ajaa neoliberaalin politiikan intressejä. 
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3 Aikaisempi kirjallisuus 

 

Tässä luvussa esittelen, mitä aikaisempaa tutkimusta maisterintutkielmani aiheesta on tehty. 

Aloitan tyttötutkimuksesta, jonka piiriin myös tämä maisterintutkielma sijoittuu. Seuraavaksi 

käyn läpi aikaisempaa tutkimusta tyttöaktivisteista. Lopuksi taustoitan, millaista tutkimusta 

sekä Greta Thunbergista että Malala Yousafzaista on aikaisemmin kirjoitettu. 

 

Tämä maisterintutkielma sijoittuu tyttötutkimuksen tutkimussuuntauksen piiriin. 

Tyttötutkimuksella tarkoitetaan 1980-luvulta alkaen Suomeen levinnyttä tutkimusperinnettä, 

joka on ”monitieteinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään eri-ikäisten tyttöjen 

tutkimukseen hyödyntämällä feministisiä metodologioita eli naistutkimuksesta tuttuja 

teorioita ja metodisia pohdintoja” (Ojanen 2011, 10). Tyttötutkimuksessa halutaan nostaa 

tyttönä oleminen tutkimuksen keskipisteeseen, sillä sen katsotaan olevan tutkimukselta usein 

piiloon jäävä alue (ibid, 13). Nuoriso- ja lapsitutkimusta on kritisoitu siitä, että 

miessukupuolen eli poikien kokemus on ollut yleisesti hyväksytty ”normaali” (Helgren ja 

Vasconcellos 2010, 3). Suomessakin alan tutkijat ovat nostaneet esille, että tyttötutkimuksesta 

puhuttaessa joku muistaa aina kysyä ”entäs pojat?”, ikään kuin tyttöjen tutkiminen olisi pois 

poikiin kohdistuvasta tutkimuksesta (Ojanen et al. 2011, 8).  

 

Tyttötutkimuksen aihepiireissä yleisiä ovat valtaa ja tyttöjen toimijuutta käsittelevät 

tutkimusaiheet (Ojanen 2011, 22–26). Näistä jälkimmäistä käsitellään myös tässä 

maisterintutkielmassa. Tyttötutkimuksen teemoja ovat aikaisemmin olleet myös esimerkiksi 

tyttöjen seksuaalisuuteen, itsetuntoon, kulttuuriin ja identiteettiin liittyvät tutkimusaiheet 

(Taft 2011, 4). Suomessa tyttötutkimuksessa on 2010-luvuilla tehty tutkimusta esimerkiksi 

tyttöjen mediapresenssistä ja koulumaailmaan liittyvistä kysymyksistä (ks. esim. Ojanen et al. 

2011). Yksi ”kestosuosikki” tyttötutkimuksen piirissä on tyttöjen maineen tutkimus, jossa 

tarkastellaan tyttöjen seksuaalisuuteen ja representaatioon liittyviä käsityksiä (ks. esim. 

Aaltonen 2011, 269–270). Tyttötutkimuksen piirissä tyttöjä tutkitaan usein 

tapaustutkimuksen keinoin. Tapaustutkimukset valottavat niitä tapoja, joilla tytöt reagoivat 

kansainvälisiin tapahtumiin ja osaltaan ovat mukana muokkaamassa niitä. (Helgren ja 

Vasconcellos 2010, 2.) Tyttötutkimus linkittyy osittain kulttuurintutkimukseen, sillä 

aineistona toimivat esimerkiksi tyttöjen itse tuottamat tekstit, kuten päiväkirjat (Ojanen 2011, 

20). Tämä johtuu osittain siitä, että historiallisesti tyttöjen ääni on jäänyt tallentamatta muun 
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muassa sen vuoksi, että tytöt eivät monissa yhteisöissä ole päässeet osaksi samoja 

koulutusmahdollisuuksia kuin pojat (Helgren ja Vasconcellos 2010, 4). 

 

Nuorena naisena tai tyttönä oleminen on osaltaan myös julkisen keskustelun areenalla 

olemista. Tyttöihin kiinnitetään huomiota niin kiehtovina ja innostusta herättävinä 

toimijoina, kuin myös huolen ja ahdistuksen aiheuttajina. Tyttöyteen liitetään samanaikaisesti 

ajatus edistysmielisestä yksilöstä, jonka kuitenkin tulee olla samanaikaisesti ”vakuuttavan 

feminiininen” (McRobbie 2009, 57). Harris (2004) on esittänyt modernin maailman tyttöjen 

kuuluvan kulttuurisesti kahteen kategoriaan: niin sanottuihin can do -tyttöihin sekä at risk -

tyttöihin (Harris 2004, 13–14). Can do -tytöt ovat itsenäisiä sekä itsevarmoja nuoria naisia, 

joille koulutus, kulutus, muodikkuus ja seksuaalinen itsevarmuus antavat avaimet 

menestykseen yhteiskunnassa (ibid, 16–17). Nämä tytöt ovat kulttuurisen ja taloudellisen 

vallan omaavia yksilöitä, joilla on edessään mahdollisuuksia esimerkiksi uravalintojen 

suhteen. Tyttöys ei (enää) ole vain välivaihe ennen äitiyttä tai avioliittoa, vaan vapauden ja 

menestyksen mahdollistava ikävaihe. Can do -diskurssi asettaa myös vastuun tyttöjen 

hartioille: saavutettu taloudellinen ja yhteiskunnallinen asema tekevät modernista tytöistä ja 

nuorista naisista ”vetovoimaisia sosiaalisen muutoksen airueita”. (McRobbie 2009, 57–58.) 

At risk -tytöt puolestaan ovat usein etnisiä vähemmistöjä edustavia, köyhempiä tyttöjä, jotka 

elävät epävakaissa oloissa ja ovat yhteiskunnan silmissä jatkuvassa riskissä esimerkiksi saada 

nuorena lapsia, osallistua rikollisuuteen tai käyttää huumeita (ibid, 24). Merkittävää at risk -

tyttöjen kohdalla on, että heidän katsotaan epäonnistuneen, mutta epäonnistuminen ei johdu 

esimerkiksi rakenteellisista ongelmista, vaan kyseisen tytön omista yksilöllisistä kyvyistä tai 

hänen huonoksi katsotustansa perhepiiristä tai yhteisöstään (Harris 2004, 25–27). Harrisin 

mukaan tämä esimerkiksi mediassa korostuva jaottelu can do- ja at risk -tyttöihin on tapa 

opettaa tytöille, että menestys on keino selviytyä yhteiskunnassa, ja tämä menestys on kiinni 

tytön omista kyvyistä (ibid, 34). Can do -diskurssi on vahvasti yhteydessä girl power -

feminismiin, mutta jopa can do -tyttöjä uhkaa vaara ”pudota” at risk -tytöiksi: heitä ympäröi 

jatkuva heikkouden oletus siitä, että esimerkiksi syömishäiriö, päihteet tai yhteiskunnan 

paineet saattavat suistaa menestyneen can do -tytön raiteiltaan (Koffmann ja Gill 2013, 88; 

Projansky 2014, 4). Nämä mahdolliset ongelmat eivät kuitenkaan girl power -feminismin 

mukaisesti johdu esimerkiksi tyttöihin kohdistetuista odotuksista ja niiden luomista paineista, 

vaan yksittäisen tytön kyvyttömyydestä vastata niihin. 
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Nuoria on läpi historian syytetty julkisessa keskustelussa ja mediassa poliittisesti passiivisiksi 

ja välinpitämättömiksi. Aikaisemmassa tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että 

todellisuudessa nuoret ovat poliittisesti aktiivisia, mutta eri tavoin kuin perinteisesti on 

ajateltu. Nuorten oletettu välinpitämättömyys puolestaan on oikeastaan enemmänkin 

apaattisuutta, joka johtuu epäuskosta nykyisen poliittisen järjestelmän toimivuuteen. 

(Gordon ja Taft 2011, 1500–1502.) Tyttötutkimuskin on kiinnostunut nuorista 

tyttöaktivisteista tutkimuskohteina vasta viime vuosien aikana. Tyttötutkimuksen piirissä 

esimerkiksi teinien rooli sosiaalisissa liikkeissä ja ikään sekä aikuisvaltaan liittyvät kysymykset 

jäivät pitkään vähemmälle huomiolle. Tyttöaktivistit itsessään olivat aikaisemmin myös 

laajalti unohdettu aihe. (Taft 2011, 4–5.) 2020-luvulle tultaessa tilanne on muuttunut 

merkittävästi: akateeminen kirjallisuus tyttöaktivisteista tutkimuskohteina on kasvanut ja 

useista tyttöaktivisteista on tullut kansainvälisesti tunnettuja julkisuuden henkilöitä. Greta 

Thunbergin ja Malala Yousafzain lisäksi tällaisia tyttöaktivisteja ovat esimerkiksi 

yhdysvaltalaiset Emma González ja Jazz Jennings. (ibid, 1–2.) Mitchell (2020, v) toteaa 

kuitenkin, että nuoret naispuoliset aktivistit ovat kansainvälisesti huonosti tunnettuja, ja tarve 

nuorten naisen harjoittaman aktivismin tutkimukselle on modernin feministisen tutkimuksen 

kentällä edelleen suuri.  

 

Tyttöaktivisteille aktivistina toimiminen tarkoittaa konkreettisia tekoja yhteisön ja maailman 

muuttamiseksi, jotka eivät kuitenkaan rajoitu pelkkään protestointiin tai muuhun 

”perinteiseen” aktivismiin (Taft 2011, 31–32). Tyttöaktivisteista aikaisemmin tehdyssä 

tutkimuksessa on selvitetty, että osa tyttöaktivisteista kokee olevansa aktiivisia juuri 

sukupuolensa mukaisen roolin takia. Tyttöjen odotetaan olevan ”toiveikkaita, unelmoivia, 

idealistisia ja myötätuntoisia” (Gordon ja Taft 2011, 1509), joten yhteiskunnallisiin 

epäkohtiin puuttuminen on heille sukupuoliroolin mukaista. Poikien sukupuolirooliin 

aktivismi taas ei sovi yhtä hyvin, sillä pojille ”asioista välittäminen” ei ole yhtä hyväksyttyä 

(ibid, 1510–1511). Aikaisemmassa kirjallisuudessa on myös tutkittu syitä, joilla tyttöaktivistit 

perustelevat ryhtymistään aktivisteiksi jo nuorella iällä. Tytöt itse nimittävät aktivismiaan 

usein ”aktivistiksi kasvamiseksi” (becoming activist), eivätkä välttämättä käytä termiä 

”aktivisti” itse itsestään. Ajatus nuorista aktivisteista vasta kasvavina, keskeneräisinä 

aktivisteina on vahvistanut sitä mielikuvaa, että nuoret (tyttö)aktivistit ovat ”kyvyttömiä, 

vaillinaisia ja puutteellisia”, kun taas aikuiset aktivistit ovat ”pystyviä, valmiita ja rationaalisia”. 

Tämä esimerkiksi mediassa näkyvä mielikuva on edesauttanut nuorten aktivistien vähättelyä 
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ja sivuuttamista.7 (Taft 2017, 29–30.) Bobel (2007, 149) tosin toteaa, että koska aktivistin 

käsitteessä on ”täydellisen standardin leima”, monet aikuisetkaan aktivistit eivät mielellään 

käytä aktivisti-termiä itsestään, koska eivät pidä itseään termin vaatiman standardin arvoisina. 

Vaikka tyttöjen oma kuvaus aktivismistaan voi olla väheksyvää tai tehdä heidän 

aktivismistaan jopa näkymätöntä (Taft 2017, 37), vasta keskeneräisinä aktivisteina itsensä 

näkeminen on mahdollistanut tietynlaisen kehityskaaren tyttöaktivistien ”uralla”. Taft (2017, 

36) toteaakin, että tyttöaktivistien kyky nähdä itsensä “aktivisteiksi kasvavina” luo 

aktivistiyhteisöön avoimuutta ja keskustelua, välttäen näin tiukkojen ja valmiiden, ”oikeiden 

vastauksien” muodostumisen, samalla rohkaisten oppimista. 

 

Aikaisempi tutkimus on myös todennut, että tyttöaktivistit kokevat itse ulkopuolisuutta 

muiden saman ikäisten tyttöjen kanssa. Tyttöaktivistit tekevät eron itsensä ja ”muiden 

tyttöjen” välille. Ei-aktivisteiksi miellettäviä tyttöjä kuvaillaan esimerkiksi ”itsekeskeisiksi ja 

hölmöiksi -- jotka välittävät vain pojista, shoppailusta ja uusimmista elokuvista” (Taft 2017, 

31). Nämä kuvailut kertovat oikeastaan siitä, että samoin kuten muutkin nuoret, tyttöaktivistit 

hakevat omaa paikkaansa ja identiteettiänsä yhteiskunnassa (ibid, 30–31). Tyttöaktivistien 

suhde omaan sukupuoleensa ja erityisesti tyttöyteensä on aikaisemmassa tutkimuksessa 

osoittautunut Taftin mukaan (2011, 81–83) kompleksiseksi. Tyttöaktivistit torjuvat median 

tarjoaman kuvan tyttöydestä, ja aktivisti-identiteetti tarjoaa tavan olla eri tavalla tyttö kuin 

mitä perinteiset sukupuoliroolit yleensä olettavat. Tyttöihin yleisesti liitettävät kuvaukset 

esimerkiksi pinnallisuudesta ja ilkeydestä toisia tyttöjä kohtaan ovat silti luoneet tilanteen, 

jossa monet tyttöaktivistit eivät halua määritellä itseään tytöiksi. Koska ”tytöt ovat 

pinnallisia” ja aktivistina oleminen taas ei, aktivistiksi ryhtyminen vaatii itsensä erottamista 

tyttöydestä (ibid, 84–85). Taft (ibid, 90) tiivistää asian seuraavasti: “tytön ja aktivistin 

merkitykset rakentuvat vastakkaisiksi siten, että negatiiviset piirteet assosioituvat tyttöyden ja 

muiden tyttöjen kanssa”. 

 

Tyttöaktivistit määrittelevät oman aktivisti-identiteettinsä pääasiassa toimintansa kautta. 

Tyttöaktivistit näkevät itsensä yksilöinä, jotka haluavat muuttaa maailmaa merkittävästi, ovat 

mukana monimuotoisessa toiminnassa tämän mahdollistamiseksi ja toimivat osana yhteisöä, 

joka pyrkii kyseisen muutoksen mahdollistamiseen (Taft 2011, 45). Tyttöaktivisteille 

 
7 Nuorisotutkimuksen piirissä tätä ilmiötä on kritisoitu, mutta samalla esimerkiksi feministisen tutkimuksen 

piirissä on pyritty nostamaan esille näkemystä siitä, että kaikki ihmiset ja asiat ovat (iästä riippumatta) 

kasvamisen ja muutoksen prosessissa, eivätkä staattisia entiteettejä (Taft 2017, 29–30). 
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merkittävä osa omaa aktivismia on yhteiskunnallinen, koulutuksellinen aspekti osana 

toimintaa. Tällä ei viitata pelkästään (korkea)kouluissa tapahtuvaan kouluttautumiseen, vaan 

tyttöaktivistien pyrkimykseen esimerkiksi järjestää työpajoja ja koulutuksia keskenään sekä 

muille aiheesta kiinnostuneille. (ibid, 34.) Erilaiset aktivismin ympärille järjestäytyneet 

yhteisöt ovatkin tärkeä osa tyttöaktivistien identiteettiä, ja tyttöaktivistit itse korostavat 

diskurssia itsestään osana laajempaa aktivistien yhteisöä (ibid, 41). Toivo ja toiveikkuus ovat 

myös tärkeä osa tyttöaktivistien identiteettiä (Taft 2020; Taft 2011). Taftin (2011, 169–172) 

mukaan tyttöaktivisteille toiveikkuus on sekä motivoiva voima, että tapa rakentaa poliittista 

toimintaa. Tyttöaktivistit kykenevät lokeroimaan tunteitaan siten, että esimerkiksi vihan ja 

negatiivisuuden kokemukset voidaan jättää sivuun, ja keskittyä näiden sijaan positiivisuuteen 

ja toivoon. Toivon tunteen kokemus on myös tärkeä osa tyttöaktivistien yhteisöä. Lisäksi 

Taft (2020, 6–8) huomauttaa, että tytöt yhdistetään optimismiin ja toivoon laajemminkin 

läntisessä kulttuurissa. Tyttöaktivistien osoittama toiveikkuus on kuitenkin yleisön kannalta 

ongelmallinen: koska kyseinen yksilö on niin erityinen, hänen ajatellaan ratkaisevan myös 

maailman ongelmat, ja täten tyttöaktivistin toiveikkaana näkeminen luo aikuiselle yleisölle 

jopa valheellista toivoa. 

 

Tyttöaktivistit itse kokevat sosiaalisen median ja internetin olevan tärkeä osa omaa 

aktivismiaan. Tyttöaktivisteja voikin kutsua sosiaalisen median natiiveiksi, joka viittaa 

sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia aktiivisesti hyödyntävään ja aktivisminsa 

ajamiseen niitä käyttävään aktivistiin. 2000-luvulla nuorten ei ole ollut tarpeen erikseen 

opetella tiettyjen alustojen käyttöjä, vaan he ovat niiden kanssa tekemisissä koko elämänsä 

ajan (Brandstaeg 2016, 149). Täten myös tyttöaktivistit käyttävät sosiaalista mediaa ja 

Internetin eri alustoja luonnollisena osana omaa toimintaansa, eivät erillisenä välineenä. 

Tyttöaktivistit ovat myös usein mukana perinteisen median kentillä, pyrkien luomaan nuorten 

hallinnassa olevia vaihtoehtoisia medioita (Taft 2011, 34). Sosiaalisessa mediassa toimimista 

ei välttämättä ole historian valossa pidetty ”aitona” aktivismina. Keller (2012, 438–439) 

toteaa, että sosiaalisessa mediassa ja laajemmin netissä aktivismin harjoittaminen on kuitenkin 

tyttöaktivistien mahdollisuus liittää omia näkemyksiään laajempaan liikkeeseen. Edellä 

sivuttiin tyttöaktivistien ajatusta siitä, että he usein kokevat olevansa vasta ”kasvamassa 

aktivisteiksi”, eivät vielä varsinaisia aktivisteja. Sama kokemus pätee myös virtuaaliseen 

maailmaan. Esimerkiksi blogeissa käytävä kommentointi on tyttöaktivisteille keino käydä 

dialogia ja rakentaa aktivistiyhteisöä (Keller 2012, 437–438). Tyttöaktivistien yhteisöt ja 

verkostot, sekä monipuolinen aktivismi netissä eivät ole ohimeneviä trendejä, vaan 
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merkittävä osa ”feminismin tulevaisuutta” (ibid, 443). Esimerkiksi Greta Thunbergin on 

tutkittu päässeen nykyiseen kansainvälisesti tunnetun aktivistin asemaansa Twitter-tilinsä 

sisältöjen, sekä erityisesti siellä häntä seuraavien sekä hänen toimintaansa kommentoivien 

julkisuuden henkilöiden ja globaalien johtajien kautta (Jung et al. 2020, 14). Thunbergin on 

tulkittu myös ymmärtävän sosiaalisen median käytäntöjä erityisen hyvin, muun muassa 

käyttämällä omaa Twitterin biografiaansa häntä kritisoivien kommenttien irvailuun (ibid, 1). 

 

Kellerin (2012, 434–435) mukaan tytöt ovat aktiivisia ”Internet -kulttuurin” käyttäjiä, sillä 

perinteisesti tyttöjen oma tila niin sanotussa reaalimaailmassa on ollut rajattua. Sosiaalisessa 

mediassa ja Internetissä toimiminen on julkista, mutta aikuisten vallan saavuttamattomissa. 

Siten netissä olevat alustat toimivat tyttöaktivisteille mahdollisuuksina toteuttaa aktivismiaan 

omiin haluihinsa ja kokemuksiinsa perustuen. Keller kuvaakin bloggaamista 

”voimaannuttavana tapana sanoa vastaan kulttuurissa, jossa tytöillä on usein vain vähän 

julkista tilaa” (ibid, 439). Tyttöaktivistit pystyvät toimimaan verkossa laajasti ilman aikuisen 

ohjausta ja hyödyntämään nettiä monipuolisesti. Internet antaa tyttöaktivisteille 

“mahdollisuuden toimia aktiivisina toimijoina, kulttuurin tuottajina ja kansalaisina, enemmän 

kuin passiivisina uhreina” (ibid, 440). Toisaalta tyttöaktivistien sosiaalinen mediassa 

harjoittamaan aktivismiin liittyy myös varjopuolia. Nuoret tyttöaktivistit voivat helposti 

joutua iältään vanhempien aktivistien dominoimiksi. Hyvää tarkoittava ”opastaminen” voi 

muuttua esimerkiksi nuorempien aktivistien ohittamiseksi ja alkuperäisen sanoman 

editoimiseksi. (Vanner ja Dugal 2020, ix.) Vielä ongelmallisempaa nuorten aktivistien 

kannalta on Internetin tutkittu naisvihamielisyys ja misogynia. Clark-Parsonsin (2018, 2126–

2128) mukaan jo 1980-luvulta asti on havaittu, että naiset kohtaavat verkossa heidän 

hiljentämiseensä pyrkivää häirintää ja ahdistelua enemmän kuin miehet. Internetin naisviha 

on korostunut 2000-luvulla feminististen toimijoiden saatua enemmän näkyvyyttä, ja on 

johtanut myös naisille turvallisien tilojen luontiin ja ylläpitoon. Tyttöaktivistien on muiden 

feministien tapaan täytynyt luoda, moderoida ja ylläpitää tällaisia turvallisia tiloja netin eri 

alustoilla. Suljettujen, turvallisten verkossa toimivien turvallisten tilojen ylläpito onkin ollut 

tyttöaktivisteille toimiva ratkaisu, mutta useat tällaiset alustat ovat yksityisiä ja/tai salaisia, 

mikä saattaa vaikeuttaa avointa keskustelua (ibid, 2128–2130). Rakenteelliset tasa-

arvohaasteet välittyvät myös tyttöaktivistien toimintaan verkossa: kaikilla tytöillä ei ole 

tasaveroisia mahdollisuuksia esimerkiksi hankkia tarvittavaa teknologiaa käyttöönsä, tai heillä 

ei ylipäätänsä ole käytettävissä vapaa-aikaa, jota netissä aktivismin harjoittaminen vaatii 

(Keller 2012, 444). 
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Lapsi- ja nuorisotutkimuksessa puhutaan ”aikuisvallasta” (adultism), joka tarkoittaa 

vallitsevaa diskurssia siitä, että yhteiskunta on aikuisten lähtökohdista määritelty ja 

rakennettu. Aikuisvallan taustalla on ajatus siitä, että aikuiset ovat lyhyesti ilmaistuna 

parempia kuin nuoret, ja ovat täten oikeutettuja puuttumaan nuorten asioihin ilman näiden 

suostumusta. (Gordon ja Taft 2011, 1511–1512.) Kuten tässäkin tutkielmassa tulee ilmi, 

aikuisvalta on vallitseva normi yhteiskunnassa, ja sekä Yousafzai että Thunberg ovat omalla 

toiminnallaan rikkoneet sitä. Aikaisemmassa nuoriin aktivisteihin kohdistuvassa 

tutkimuksessa on selvitetty, että nuoret itse tiedostavat aikuisvallan hyvin ja suhtautuvat siksi 

aikuisten puuttumiseen aktivismiinsa skeptisesti (ibid). Aikuisvallan on nähty ilmenevän 

esimerkiksi siinä, että yhteiskunta pyrkii rohkaisemaan nuoria mukaan vaikuttamiseen, mutta 

ainoastaan ”aikuisten maailmasta”, kuten kouluista tai hallinnollisista rakenteista, käsin (ibid, 

1500). Nuorista siis halutaan äänestäviä kansalaisia tulevaisuutta varten, mieluummin kuin 

aktivisteja, jotka puuttuvat käsillä oleviin ongelmiin nyt (ibid, 1511). Myös valtavirran 

feminististä aktivismia sekä feminististä tutkimusta on pidetty historiallisesti aikuisvallan 

hallitsemina. Tämän vuoksi tytöt ovat hyödyntäneet esimerkiksi alakulttuureja ja Internetiä 

oman aktivisminsa ajamiseksi, koska feminismi on koettu aikuisten (valkoisten) naisten 

hallitsemaksi paradigmaksi (Keller 2012, 435). Edell et al. (2016, 698–699) mukaan 

tyttöaktivistien toiminta aikuisten aktivistien kanssa on silti yleistä, sillä usein aikuisilla on 

paremmat resurssit aktivismin ajamiseen. Tässä yhteistyössä tytöt mieluusti nostetaan 

liikkeiden keulakuviksi, mukaillen neoliberalistista ideaalia ”girl power” -feminismin 

mukaisesta tytöstä. 

 

Malala Yousafzaita on kuvailtu ”valkoisen pelastajakompleksin uhriksi”, ja useampi tutkimus 

on tarttunut tähän ilmiöön. Yousafzai tuli melko kirjaimellisesti valkoisten pelastamaksi, sillä 

murhayrityksen jälkeen häntä hoidettiin lontoolaisessa sairaalassa, ja hän on tämän jälkeen 

asunut sekä opiskellut Iso-Britanniassa. Yousafzaihin kohdistuneen murhayrityksen on nähty 

toimivan yhtenä todisteena, joka oikeuttaa länsimaiden sotilaalliset interventiot Lähi-idän 

maissa (Afzal-Khan 2015; Khoja-Moojli 2017; Hesford 2014). Lisäksi Yousafzain nuorta 

ikää, sukupuolta sekä murhayritystä on tutkimuksen perusteella pidetty orientalististen ja 

kolonialististen asenteiden ylläpitävänä ilmiönä (Walters 2016). Tätä näkemystä Yousafzaista 

on kuitenkin myös haastettu aikaisemmassa tutkimuksessa. Esimerkiksi Mentzell Ryder 

(2015, 176–181) huomauttaa, että Yousafzain leimaaminen vain länsimaisen narratiivin 

välineeksi vie tytöltä itsestään pois toimijuutta. Jo ennen murhayritystään Yousafzai oli 
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aktiivinen ja kansainvälistä huomiota saanut BBC:n bloggaaja, joka esimerkiksi tapasi 

Pakistanin poliitikkoja usein. Hän on myös itse kertonut, että osasi odottaa itseensä 

kohdistuvaa väkivaltaista hyökkäystä, ja oli miettinyt miten siihen reagoisi. Yousafzai on 

lisäksi kritisoinut länsimaita siitä, että ne ovat omalla toiminnallaan luoneet Talibanin kaltaisia 

ääriliikkeitä. Afzal-Khanin (2015, 162–166) mukaan Yousafzai oli poliittisesti aktiivinen jo 

nuorena, ja esimerkiksi osallistui useana kesänä marxistisen järjestön kesäkouluun. 

Yousafzain isä oli myös Pakistanissa vasemmistolainen aktivisti. Tämän puolen elämästään 

Yousafzai on jättänyt kokonaan pois omaelämänkerrastaan – kenties juuri siksi, ettei se sovi 

hänen itsensäkään mielestä hänen länsimaissa tutuksi tulleeseen imagoonsa. Yousafzain voi 

siis katsoa olevan paljon enemmänkin kuin pelkkä länsimaiden intressiin sopivan narratiivin 

osa. 

 

Yousafzaita kuvaillaan usein ”poikkeukselliseksi tytöksi”.8 Yousafzain esittäminen 

poikkeuksellisena yksilönä on aikaisemmassa tutkimuksessa todettu kuitenkin myös 

ongelmalliseksi. Vuonna 2012 YK:n silloinen ihmisoikeusvaltuutettu Navi Pillay muistutti 

lausunnossaan, että Yousafzain tapauksen saamasta huomiosta huolimatta ”väkivalta tyttöjä 

ja naisia kohtaan on edelleen yksi yleisimmistä ihmisoikeusrikkomuksista” (Hesford 2014, 

142). Yousafzain oletettua poikkeuksellisuutta on myös käytetty aseena muita tyttöjä ja 

tyttöjen omaa kulttuuria vastaan. Yousafzain elämäntyylin ja tarinan katsotaan olevan 

”epäitsekästä” ja ”ei pinnallista tai tyhjäpäistä”, kun taas länsimaiset tytöt ovat 

”hemmoteltuja, laiskoja ja välinpitämättömiä”, ja haaveilevat vain kauneusleikkauksista ja 

juorulehtien palstoille päätymisestä (ibid, 147). Aikaisemmassa kirjallisuudessa on sekä 

kritisoitu Yousafzain asettavan itse itsensä länsimaiden tarjoamaan rooliin poikkeuksellisesta 

tytöstä (Afzal-Khan 2015, 165–166), että huomioitu Yousafzain asemoivansa itsensä vain 

yhdeksi monista nuorista aktivisteista (Hesford 2014, 148–149).  

 

Ilmastokriisin intensifioituessa ympäri maailman on myös Thunbergin yhteyttä ihmisten 

toimintaan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tutkittu 2020-luvun puolella. Sabherwal et al. 

(2021) totesivat hiljattain tutkimuksessaan, että yhdysvaltalaiset, jotka tunsivat Greta 

Thunbergin ja tämän ilmastoaktivismin, olivat todennäköisemmin valmiita toimimaan 

kollektiivisesti ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi. Tutkimuksen mukaan voidaan puhua 

jopa ”Greta Thunberg -vaikutuksesta” (ibid, 9), joka koskee kaikkia ikäluokkia sekä ilmenee 

 
8 Tähän, sekä tyttöaktivistien diskussiin poikkeuksellisina tyttöinä, palaan vielä tarkemmin tutkielman 

analyysissa. 
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poliittisesta kannasta riippumatta (ibid, 11). Thunbergin ilmastoaktivismin viestintätyyliä on 

myös tutkittu: esimerkiksi sen kielikuvia (Skilbeck 2020), tulevaisuudenkuvia (Sjögren 2020) 

sekä yhteneväisyyttä ilmastopopulismiin (Zulianello ja Ceccobelli 2020). Martínez Garcia 

(2020) on todennut, että Greta Thunbergin omaelämänkerrallisissa teksteissä esittämä 

”minä” on uudenlaisen aktivistiminän voimaantunut versio. Tutkimuksiin siitä, miten 

Thunberg esitetään mediassa (ks. esim. Bergmann ja Ossevaarde 2020; Jung et al. 2020), 

palaan analyysissa tarkemmin. Koska Thunberg on ollut julkisuudessa toimiva aktivisti vasta 

vajaan kolmen vuoden ajan, onkin turvallista olettaa, että lähitulevaisuudessa hänen 

kohdistuvaa tutkimusta tehdään runsaasti lisää.  

 

Maailmanpolitiikan tutkimuksessa feminististä tutkimusta voi luonnehtia 2010-luvulla jopa 

suosituksi. Aikuisvalta näkyy kuitenkin senkin tutkimuskohteiden valinnassa: tyttöihin 

kohdistuvaa tutkimusta ei ole tehty isossa mittakaavassa. Kuten aikaisemmin todettu, lapsiin 

ja nuoriin kohdistuvassa tutkimuksessa pojat ovat yliedustettuina. Toisaalta taas 

tyttötutkimuksen ollessa poikkitieteellinen tutkimussuunta, on otettava huomioon, että 

monet tyttötutkimuksen piirissä tehdyistä tutkimuksista voidaan laskea myös 

maailmanpolitiikan tutkimukseen. Siihen kategoriaan kuuluu myös tämä maisterintutkielma. 

Tässä luvussa on pyritty lyhyesti käymään läpi, millaista tutkimusta sekä tytöistä, 

tyttöaktivisteista, Thunbergista että Yousafzaista on aikaisemmin tehty. Selvää on, että tarve 

tutkimukselle on vielä suurta ja korostunee entisestään tulevaisuudessa. Tämä 

maisterintutkielma asettuu siihen janalle, ja pyrkii paikkaamaan aukkoa nykyisessä 

tutkimuksessa, jossa erityisesti Thunbergia ja tyttöaktivisteja ylipäätänsä on tutkittu 

suhteellisen vähän. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

 

Tavoitteena tässä maisterintutkielmassa on tarkastella postkolonialistisen feministisen 

teoreettisen viitekehyksen valossa tyttöjen toimijuutta maailmanpolitiikassa sekä 

tyttöaktivistidiskursseja osana neoliberalistista järjestelmää, ja tuoda uutta tietoa 

maailmanpolitiikan tutkimukseen. Tutkielmassa selvitän, millaisia diskursseja 

maailmanpolitiikassa toimiviin tyttöaktivisteihin liitetään, millaisina maailmanpolitiikan 

toimijoina sekä tyttöaktivisteina Malala Yousafzai ja Greta Thunberg näkevät itsensä, ja 

millaisia diskursseja eroine sekä yhtäläisyyksineen edellä mainituista on havaittavissa. 

Tutkielma asettuu maailmanpolitiikan tutkimuksen akateemiseen jatkumoon, ollen samalla 

osa poikkitieteellistä tyttötutkimuksen tutkimusperinnettä. Tutkielmassa hyödynnetään 

diskurssianalyysin menetelmää. Kuten tutkimuksessa aina, valinnat aineistosta, menetelmästä 

sekä itse analyysin toteutuksesta ovat myös valintoja siitä, mihin suuntaan tutkimusta 

halutaan suunnata. Tässä maisterintutkielmassa olen valinnut antaa tyttötutkimuksen 

periaatteiden mukaisesti tytöille mahdollisuuden puhua.  

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkielmassa pyritään vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Millaisia diskursseja on havaittavissa tyttöaktivisteista maailmanpoliittisina 

toimijoina? 

2. Millaisia diskursseja tyttöaktivisteina sekä maailmanpolitiikan toimijoina rakentuu 

Malala Yousafzain ja Greta Thunbergin puheissa ja haastatteluissa, ja toimivatko 

nämä diskurssit osana neoliberalistista järjestelmää?  

3. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä diskurssit tyttöaktivisteista, Yousafzaista sekä 

Thunbergista sisältävät? 

 

Analyysissa etenen vastaamaan tutkimuskysymyksiin kolmen erilaisen harjoitteen kautta. 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastaan aikaisemman tutkimuksen tulosten perusteella, 

joita vedän yhteen ja näin esittelen aikaisemman tutkimuksen tuloksia siitä, millaisia 

tyttöaktivistidiskursseja maailmanpolitiikassa on. Tässä kohden analyysia en siis analysoi 

aikaisempia tutkimuksia itsessään, tai niiden tehneiden tutkijoiden diskursseja, vaan kokoan 

yhteen kyseisten aikaisempien tutkimusten tulokset. Jatkossa käytän kyseisistä diskursseista 
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yhtenäistä nimitystä ”tyttöaktivistidiskurssit”, joiden merkitystä tarkennan analyysissa. 

Toiseen tutkimuskysymyksistä vastaan diskurssianalyysin menetelmää hyödyntäen, jonka 

avulla analysoin tutkimukseen valittua neljää eri tekstiä Yousafzain sekä Thunbergin omasta 

käsityksestä itsestään tyttöaktivisteina ja maailmanpoliittisina toimijoina. Lopuksi vedän 

yhteen koko analyysissa ilmi tulleita diskursseja, pyrkien etsimään eroja ja yhtäläisyyksiä 

maailmanpolitiikassa näkyvien tyttöaktivistidiskurssien sekä Yousafzain ja Thunbergin itse 

itsestään tuottamien diskurssien välillä. Tämä viimeinen osuus pyrkii siis vastaamaan 

kolmanteen ja viimeiseen tutkimuskysymykseen. Peilaten tutkielman teoreettiseen 

viitekehykseen havainnoin tulosten yhteydessä myös, sisältävätkö aineistosta tunnistetut 

diskurssit myös neoliberalistisen järjestelmän piirteitä. Analyysin tarkoituksena on valottaa 

postkolonialistisen feministisen maailmanpolitiikan tutkimuksen mukaisesti erityisesti 

sukupuolistuneita sekä (post)kolonialistisia hierarkioita, joita diskurssit sisältävät. 

 

4.2 Aineisto 

 

Tutkielman aineistona toimivat sekä aikaisemman tutkimuksen tulokset tyttöaktivisteista että 

diskurssianalyysin kohteena olevat tekstit.  

 

Analyysissa hyödynnettävä aikaisempi tutkimus tyttöaktivisteista on 2010-luvulla julkaistua 

tutkimusta, jossa on selvitetty tyttöaktivistien toimintaan liitettäviä diskursseja, narratiiveja 

sekä rooleja. Näiden aikaisempien tutkimusten aineistona ovat toimineet pääosin 

(sosiaalinen) media, YK-tason toimijat sekä maailman päättäjien lausunnot. Koska tässä 

tutkielmassa haluan selvittää, millaisia diskursseja tyttöaktivisteista on olemassa 

maailmanpolitiikassa, luotan tässä aikaisemman tutkimuksen tuloksiin.9 Näitä tuloksia on 

seuraavassa luvussa jäsennetty pyrkien näin esittelemään tyttöaktivistidiskurssien keskeisiä 

piirteitä. Kyseisen aineiston perusteella muodostuu kuva siitä, miten tyttöaktivistit nähdään 

maailmanpoliittisina toimijoina.  

 

 
9 Tyttötutkimuksen yksi ydintehtävistä on ollut ”tarjota tytöille mahdollisuus puhua” (Vanner 2019, 122). 

Tämän vuoksi iso osa tyttötutkimuksesta on tehty käyttämällä aineistona tyttöjen omia mielipiteitä, käsityksiä 

tai kokemuksia (ks. lisää luku 2). Koska tässä maisterintutkielmassa ollaan kuitenkin kiinnostuneita siitä, miten 

muut kuin tytöt itse rakentavat maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssia, on analyysin ensimmäisestä osasta 

jätetty pois tyttöjen omia käsityksiä itsestään tarkasteleva tutkimus. 



 

 30 

Diskurssianalyysissa hyödynnettäviä tekstejä on valittu tutkielmaan neljä kappaletta, joista 

kaksi on haastatteluita ja kaksi puheita. Pituudeltaan kaikki tekstit ovat noin 4–8 sivun 

mittaisia. Kaikki tekstit ovat englanninkielisiä, joten analyysissa hyödynnetyt suorat lainaukset 

niistä ovat itse kääntämiäni englannista suomeksi. Jatkossa viittaan aineistoihin suorilla 

lainauksilla. Kaikista teksteistä on hyödynnetty niiden verkkoversiota. Kyseiset haastattelut 

ja puheet ovat seuraavat10: 

 

o Malala Yousafzain puhe YK:n Youth Takeover -tapahtumassa 12.7.2013 

o Malala Yousafzain haastattelu The New Yorker -lehdessä 12.1.2019 

o Greta Thunbergin puhe brittiparlamentille 23.4.2019 

o Greta Thunbergin haastattelu The Sunday Times -lehdessä 2.1.2021 

 

Aineistona toimivat haastattelut ja puheet on valittu siten, että niistä haetaan vastauksia 

erityisesti toiseen tutkimuskysymykseen. Tavoitteena on analysoida, miten Yousafzai sekä 

Thunberg puhuvat itsestään ja omasta aktivismistaan sekä roolistaan liikkeessä. Vaikka 

molemmat ovat kirjoittaneet myös omaelämäkerrallista tekstiä, heidän pääviestinsä on aina 

koskenut heidän aktivisminsa aihetta: Yousafzailla koulutusta ja Thunbergilla 

ilmastonmuutosta. Yousafzai ja Thunberg yleensä pyrkivät esiintymään julkisuudessa 

korostaen aktivisminsa teemoja, eivätkä niinkään omaa rooliaan liikkeessä tai 

henkilökohtaista elämäänsä. Valituissa haastatteluissa molemmat vastaavat kysymyksiin 

omasta aktivismistaan ja luovat näin kiinnostavia näkökulmia siihen, miten he itse analysoivat 

omaa toimintaansa tyttöaktivisteina sekä maailmanpoliittisina toimijoina. Aineistoon valitut 

haastattelut ovat varsin tuoreita (vuosilta 2019 ja 2021) sekä korkeatasoisista länsimaisista 

julkaisuista valittuja: yhdysvaltalainen, keskustavasemmistolainen The New Yorker sekä 

brittiläinen, keskustaoikeistolainen The Sunday Times. Aineiston valinnassa on myös hyvä 

huomioida, että molemmat julkaisut ovat englanninkielisellä yleisölle suunnattuna 

länsimaisia, pitkän historian omaavia valtamedioita, ja että niiden kirjoitukset heijastelevat 

ainakin jollain tasolla edellä mainittuja poliittisia kantoja. Aineistona toimivat puheet ovat 

puolestaan ensisijaisesti molempien tyttöjen ajamien teemojen ympärille rakentuneita, mutta 

analyysin kannalta kyseiset puheet sisältävät myös Yousafzain ja Thunbergin oman roolin 

arviointia aktivistina. Kyseiset puheet ovat vuosilta 2013 ja 2019: Yousafzai puhui 

heinäkuussa 2013 YK:n Youth Takeover -tapahtumassa New Yorkissa, ja Greta Thunberg 

puhui puolestaan Lontoossa brittiparlamentin edustajille huhtikuussa 2019. Molemmat tytöt 

 
10 Linkit haastatteluihin sekä puheisiin löytyvät lähdeluettelosta. 
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ovat puhuneet lukuisia kertoja julkisuudessa, ja osa puheista on noussut kansainväliseksi 

uutisaiheeksi – samoin kävi myös näiden kyseisten puheiden kohdalla. 

 

Malala Yousafzai on kirjoittanut itse kaksi kirjaa. Minä olen Malala – koulutyttö, jonka 

Taliban yritti vaientaa (2013) on hänen omaelämänkertansa, joka on kirjoitettu yhdessä 

toimittaja Christina Lambin kanssa. Yousafzain toinen teos, Meidän oli paettava – minun ja 

pakolaistyttöjen tarinoita (2019), on puolestaan kokoelma kriisialueilta paenneiden tyttöjen 

kokemuksista, sisältäen myös Yousafzain oman tarinan pakolaisena. Yousafzain kirjat ovat 

olleet laajan kansainvälisen huomion kohteena, ja varsinkin hänen omaelämänkertaansa on 

käytetty lähteenä muissa aikaisemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Martínez García (2019) 

on todennut, että Yousafzain omaelämänkerrallisissa teksteissään herättämä empatia on ollut 

yksi Yousafzain aktivistiuran mahdollistavista tekijöistä. Samoin kuin Yousafzai, Greta 

Thunberg on myös julkaissut kaksi omiin kokemuksiinsa perustuvaa kirjaa. Sydämen asioita 

– perhe ja planeetta kriisissä (2018) on Thunbergin yhdessä perheensä kanssa kirjoittama teos 

Thunbergin havahtumisesta ilmastokriisiin. Vuonna 2019 julkaistiin myös kokoelmateos 

Thunbergin pitämistä puheista (No One Is Too Small to Make a Difference). Tässä 

tutkielmassa olen kuitenkin valinnut hyödyntää aineistona tyttöjen omaelämänkerrallisten 

tekstien sijaan heidän haastatteluitaan ja puheitaan, sillä molempien kirjat ovat ensisijaisesti 

heidän aktivismiaan ajavia teoksia. Lisäksi varsinkin Yousafzain omaelämänkertaa on tutkittu 

jo paljon. Tämän tutkielman aineistovalinnalla pyrinkin löytämään uudenlaisia näkökulmia ja 

avaamaan sitä, miten tytöt näkevät oman aktivisminsa ja toimijuutensa maailmanpolitiikassa. 

 

4.3 Diskurssianalyysi 

 

Kriittiseen yhteiskuntatieteeseen kuuluu ajatus siitä, että olemassa olevaa maailmaa ei 

ainoastaan kuvailla vaan myös arvioidaan sekä pyritään löytämään mahdollisuuksia muuttaa 

sitä. Diskursseilla tarkoitetaan kielen käyttöä sosiaalisissa tilanteissa. Sosiaalinen todellisuus 

on rakennettua, ja diskurssit toimivat osana sitä. (Fairclough ja Fairclough 2012, 78–79.) 

Sosiaalisessa todellisuudessa ihmiset toimivat tiedostamattomien oletusten pohjalta, ja nämä 

oletukset toimivat osana ideologioita, jotka linkittyvät valtaan. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

yhteiskunnassa valtaa ylläpidetään tuottamalla tiettyjä ideologioita, jotka ilmenevät erityisesti 

kielen kautta. Käytetty kieli siis ylläpitää, luo ja muokkaa todellisuutta. Tämän vuoksi kielen 

– ja tässä tutkielmassa siinä ilmenevien diskurssien – tutkiminen on yhteiskuntatieteissä 

tärkeää ja perusteltua. (Fairclough 1989, 2–3.) 
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Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi nojautuu teoreettisiin lähtökohtaoletuksiin, joiden 

mukaan kieli rakentaa sosiaalista todellisuutta, joka on moninainen, useiden rinnakkaisten 

systeemien kenttä (Jokinen et al. 1993, 18–24). Kieltä käytettäessä me siis ”konstruoimme eli 

merkityksellistämme kohteet, joista puhumme ja kirjoitamme” (ibid, 18). Neutraalitkin 

ilmaisut sisältävät oletuksia siitä, mikä on normaalia ja luonnollista. Diskurssianalyysissa 

pyritään tekemään näkyväksi ja selittämään nämä maailmaa rakentavat konstruktiot. 

Diskursseja ei kuitenkaan oleteta ”todellisuuden kuvaksi”, millä tarkoitetaan sitä, ettei 

diskursseista voi vetää suoria johtopäätöksiä ulkoisen maailman totuuksista. Tästä huolimatta 

diskurssit eivät ole olemassa vain puheen tai tekstin tasolla, vaan osana kaikkia koskevia 

sosiaalisia käytäntöjä. Jokinen et al. (1993, 29–34) mukaan diskurssianalyysissa oleellista on 

myös kontekstin merkitys, mutta tässä tutkielmassa konteksti jää vähemmälle huomiolle sillä 

tutkielman fokus on toimijoiden minää rakentavissa prosesseissa.  Thunbergia ja Yousafzaita 

käsittelevissä aineistoissa ollaan tässä kohden kiinnostuneita erityisesti siitä, miten diskurssin 

käyttäjät (eli Yousafzai ja Thunberg) määrittävät itse itseään lausunnoillaan kenties 

ristiriitaisinkin tavoin. Diskurssianalyysin lähtökohtana on, että diskurssit väittävät jotain 

todellisuudesta, joten kielen käytöllä on seurauksia tuottava luonne – niin tilannekohtaisesti, 

kuin myös laajemmin ideologisesti (ibid, 43–44). Näiden seurauksien paljastaminen lisää 

diskurssianalyysin yhteiskunnallista merkitystä. 

 

Diskurssianalyysi ei varsinaisesti ole ”selkeärajainen tutkimusmenetelmä”, vaan pikemminkin 

”väljä teoreettinen viitekehys” (Jokinen et al. 1993, 17–18). Diskurssianalyysia voi soveltaa 

lukuisin eri tavoin, riippuen tutkimuksen kohteesta, aiheesta sekä toteutuksesta. 

Diskurssianalyysi ei ole tietyllä analyysin tasolla tapahtuvaa tutkimusta, vaan diskurssianalyysi 

näkee kielen ja sen käytön sosiaalisena ilmiönä, jolloin diskurssien analyysi on osa sosiaalisen 

ja kulttuurisen maailman analysointia. Fairclough’n (1995, 7) mukaan diskurssianalyysissä 

voidaan keskittyä tekstin ja kielen lisäksi esimerkiksi kielioppiin, sanavalintoihin tai 

argumentaatioon. Tutkimusmenetelmänä diskurssianalyysi on siis varsin subjektiivinen, ja 

analyysissa esiin nousevat asiat vaihtelevat aina tutkimuksen aiheesta ja tutkijasta riippuen.  

 

Tässä tutkielmassa keskityn erityisesti aineistosta ilmeneviin diskursseihin ja niiden 

analysointiin, hyödyntäen diskurssianalyysia Jokinen et al. (1993, 11) mukaisesti tavalla, joka 

keskittyy sosiaalisen todellisuuden moninaisuuteen ja vaihteluun. Diskurssianalyysin 

kohteena oleva aineisto onkin osa sosiaalista todellisuutta eikä pelkkää kuvausta siitä (ibid, 
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48–49). Tutkimuksessa analysoitavat diskurssit eivät ole totuuksia tai uskonkappaleita, vaan 

muokkaantuvat analyysiprosessin edetessä (ibid, 54). Se, miten ja mitä diskursseja 

analysoinnin avulla tunnistetaan tai rajataan, on aina osa tutkijan luovien valintojen tekoa. 

Tämän vuoksi pyrin tarkasti identifioimaan, miten päätelmät diskursseista ovat syntyneet. 

Diskurssit eivät näyttäydy aineistossa selkeinä kokonaisuuksina, vaan niiden tunnistaminen 

ja erottelu tapahtuu analyysin kuluessa (ibid, 50). Diskurssien havainnointiin ei ole olemassa 

yhtä tekniikkaa, vaan niiden realisoitumista tekstistä täytyy tarkastella kullekin tutkimukselle 

sopivin tavoin (ibid, 60). Yousafzain ja Thunbergin kohdalla voidaan soveltaa tässä 

tutkielmassa diskurssin käyttäjän käsitettä (ibid, 39–40). Tämä tarkoittaa ihmisten, tässä 

tapauksessa näiden kahden tytön, tapaa ”määrittää itse itseään”, jolloin he eivät ole vain 

yhden position vankeina vaan liikkuvat usein eri diskurssien välillä diskurssien käyttäjinä. 

Yousafzai ja Thunberg toimivat siis aineistossa kielen käyttäjinä eli aineistossa ilmenevien 

lausuntojen tekijöinä, ja näiden lausuntojen kautta rakentuu tiettyjä diskursseja. 

Diskurssianalyysilla ei pyritä selvittämään kielen käyttäjien todellisia ajatuksia (ibid, 37), vaan 

analyysi pureutuu kieleen ja siitä tehtäviin tulkintoihin aineiston eli tässä tutkielmassa tyttöjen 

lausuntojen avulla. 

 

Diskurssianalyysissa tutkijan toiminta on rinnastettavissa siihen, mitä hän itse tutkii. Myös 

tutkija puhuu, kirjoittaa ja on vuorovaikutuksessa aineistonsa kanssa. Tutkijan tapaa lähestyä 

ja analysoida tutkimusaineistoa voidaan kuvailla erilaisten tutkijan positioiden kautta. 

(Jokinen et al. 1999, 201–202.) Tässä maisterintutkielmassa positioni on Kirsi Juhilan 

(Jokinen et al. 1999, 207–208) mukaan asianajajan positio, jossa tutkija ”pyrkii 

tutkimuksellaan ajamaan tai edesauttamaan jotakin asiaa, jonkin päämäärän saavuttamista”. 

Asianajajan positiossa tutkimuksen teko katsotaan tavallaan poliittiseksi teoksi: asianajaja on 

sitoutunut muutokseen ja pyrkii tutkimuksellaan kritisoimaan vallitsevia (länsimaisia) 

kulttuurisia merkityksiä. Asianajajan positio on yleinen feministisessä diskurssianalyyttisessä 

perinteessä, johon tämäkin tutkielma osaltaan asettuu. Tutkijan positiosta on sekä tutkijan 

itse, että lukijoiden, olla hyvä olla perillä, sillä positiolla on vaikutuksia tutkimuksen 

toteutukseen (ibid, 202–203). Oma positioni asianajajana vaikuttaa myös analyysitapaani. 

Oletan, että aineistosta paljastuvat diskurssit osoittautuvat tietynlaiseksi tyttöaktivistien 

diskurssiksi, jossa toisinnetaan sitä, millaisia tyttöjen halutaan olevan ja millaisista asioita 

heidän halutaan olevan kiinnostuneita. Suhtaudun asianajajan position mukaisesti tähän 

yhteiskunnalliseen normiin tytöistä tietynlaisina toimijoina kriittisesti. Vaikka tutkimuksessa 

tulisi aina pyrkiä objektiivisuuteen, on hyvä tiedostaa, että diskurssianalyysin kaltaisen 
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analyysimenetelmän haasteena ovat väistämättä tutkijan ennakko-oletukset. Onkin tärkeää 

pyrkiä etsimään aineistosta mahdollisimman neutraalisti sieltä löytyviä diskursseja, eikä vain 

kohtia, jotka tukevat tutkijan, tässä tapauksessa minun, oletustani siitä mitä aineistosta löytyy. 

 

Tutkimus on toteutettu tässä tutkielmassa seuraavalla tavalla. Aluksi kävin läpi laajan 

katsauksen aikaisempaa tutkimusta liittyen tyttöaktivisteihin, keskittyen niiden tuloksiin. 

Näiden tulosten perusteella aloin muodostamaan maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja 

niitä luonnehtivien otsikoiden alle. Analyysin edetessä nämä otsikot muokkaantuivat sekä 

yhdistyivät, ja osa poistui kokonaan, kunnes synteesin perusteella oli nähtävissä kolme 

maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssia. Seuraavaksi siirryin analysoimaan neljää eri tekstiä 

(haastattelut ja puheet) diskurssianalyysin kautta. Aluksi kävin läpi aineiston kaikki tekstit, 

etsien niistä kohdat, joissa Yousafzai ja Thunberg puhuvat itsestään ja erityisesti 

aktivismistaan. Tämän jälkeen ryhmittelin löydetyt kohdat erilaisten diskurssiotsikkojen alle, 

analysoiden millaista diskurssia kukin tyttöjen aineistossa ilmaisema lausunto ilmentää. Tässä 

vaiheessa pidin Yousafzain ja Thunbergin lausunnoista tunnistetut diskurssit toisistaan 

erillisinä, eli tarkastelin molempia tyttöjä ja heihin liittyvää aineistoa erikseen. Havainnoin 

analyysin perusteella eriteltyjä diskursseja taulukoimalla, ja analyysin edetessä ryhmittelin 

diskursseja sisältöä kuvaavien otsikkojen alle. Lopulta jäljelle jäi kummankin tytön kohdalla 

kolme heidän lausunnoistansa tunnistettavissa olevaa diskurssia. Analyysin viimeisen osion, 

jossa vertailen maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja sekä Yousafzain että Thunbergin 

lausunnoista tunnistettavia diskursseja keskenään, toteutin asettamalla tähän mennessä 

selvitetyt diskurssit vierekkäin taulukoihin, analysoiden eroja ja yhtäläisyyksiä sekä rakentaen 

näin kokoavia tulkintoja diskurssien merkityksistä. Analyysin jälkeisessä luvussa käyn läpi 

tutkielman tuloksia sekä pohdin niiden merkitystä tutkielman teoreettisen viitekehyksen ja 

aikaisemman tutkimuksen kautta. Vertailen myös aineiston perusteella tunnistettuja 

diskursseja neoliberalistisen järjestelmän piirteisiin analysoiden sitä, toimivatko 

tyttöaktivistidiskurssit mahdollisesti osana neoliberalistista järjestelmää. 
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5 Analyysi 

 

Seuraavaksi siirryn tutkielman analyysiosioon, joka etenee seuraavasti. Ensimmäiseksi 

esittelen maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit piirteineen. Seuraavaksi siirryn 

diskurssianalyysin pariin, jonka avulla analysoin Malala Yousafzain ja Greta Thunbergin 

lausunnoista tunnistettavissa olevia diskursseja. Analyysi päättyy osuuteen, jossa vertaan näitä 

kaikkia diskursseja keskenään. 

 

5.1  Maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit 

 

Aikaisempi tutkimus on tunnistanut tietyt kolme diskurssia koskien tyttöaktivisteja. 

Aikaisemman tutkimuksen perusteella nämä tyttöaktivistidiskurssit voidaan määritellä 

seuraavien ”tyttöjen” kautta: poikkeuksellinen tyttö, haavoittuvainen ja/tai harmiton tyttö 

sekä häiritsevä tyttö. Nämä kolme diskurssia esiintyvät aikaisemmassa tutkimuksessa ja ovat 

myös havaittavissa esimerkiksi median luomissa tyttöaktivisteja koskevissa narratiiveissa.11 

Vaikka kaikki kolme voivat toimia myös yhdessä, ne ovat myös omia, itsenäisiä diskurssejaan 

ja keskenään osittain ristiriitaisia. Yhdistävänä tekijänä tyttöaktivistidiskurssien osasille on 

niissä ilmenevä piirre keskittää laajempi huomio itse yksilöön eli tyttöaktivistiin, ei hänen 

ajamaansa aktivismiin. Siten tyttöaktivistidiskurssit kokonaisuutena voidaan samalla nähdä 

neoliberaalisia intressejä palvelevana, länsimaalaistuneena kokonaisuutena. Seuraavaksi 

analysoin ja esittelen näitä kyseisiä diskursseja yksi kerrallaan. Diskurssit on havainnoitu 

aikaisemman kirjallisuuden perusteella perehtymällä huolellisesti viimeaikaisen 

tyttöaktivisteja koskevan tutkimuksen tuloksiin. Aineistona näissä kyseissä tutkimuksissa 

ovat toimineet muun muassa sosiaalisen sekä perinteisen median kirjoitukset ja muut 

tuotokset, ja YK-toimijoiden sekä maailman päättäjien lausunnot, jotka tämän tutkielman 

kontekstissa ymmärretään maailmanpolitiikan foorumeina. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa tyttöaktivistidiskurssit on ajoittain sekoitettu yleisempien 

tyttödiskurssien kanssa. Vaikka tässä tutkimuksessa keskitytään tyttöaktivistidiskursseihin, on 

hyvä huomioida, että aikaisemmassa tutkimuksessa tyttöaktivistidiskurssit limittyvät 

 
11 Tämän tutkielman puitteissa ei ole mahdollista keskittyä juuri tietyn mediatoimijan tai esimerkiksi tietyn 

sosiaalisen median alustan luomiin ja ylläpitämiin diskursseihin ja/tai narratiiveihin koskien tyttöaktivisteja, 

mutta jatkotutkimukselle olisi tässä erinomainen lähtökohta. 
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yleisemmän tyttödiskurssin sekä nuoria aktivisteja koskevien diskurssien kanssa. Koska 

tyttöaktivistidiskurssit yhdistävät tytön ja nuoren diskursseja, on tätä limittymistä vaikea 

kokonaan välttää. Lisäksi mainittakoon, että kaiken mahdollisen tyttöaktivisteista kirjoitetun 

tutkimuksen sisällyttäminen aineistoon olisi maisterintutkielman laajuisessa työssä jopa 

mahdotonta, minkä vuoksi tutkielmassa on pyritty hyödyntämään pääasiassa 2010-luvulla 

julkaistun tutkimuksen tuloksia. 

 

5.1.1 Poikkeuksellinen tyttö 

 

Poikkeuksellisen tytön diskurssi on tyttöaktivisteihin liitettävä diskurssi, joka tuli esille lähes 

kaikkien analysoitujen tutkimusten tuloksissa. Poikkeuksellisen tytön diskurssilla tarkoitetaan 

tyttöaktivisteihin usein liitettävää ajatusta siitä, että kyseinen tyttöaktivisti on jollain tavalla 

omiensa joukossa poikkeuksellinen yksilö. (Projansky 2014; Bent 2020a; Taft 2020; Bent 

2020b; Bent 2016; Walters 2017.) Tyttöaktivistiin liitetään määreitä kuten ”huomionarvoinen, 

ihmeellinen ja ikäistään viisaampi”. Tämä diskurssi luo mielikuvan tyttöaktivisteista 

poikkeuksellisina tyttöinä, joiden aktivismi on ”kaukaista ja epätavallista”, eikä näin ollen ns. 

tavallisten tyttöjen toimintaa. (Taft 2020, 12.) Poikkeuksellisen tytön diskurssi jättää 

huomiotta tyttöaktivistia tukevat tahot, kuten muut aktivistit. Diskurssi korostaakin juuri 

tämän yksittäisen tytön kykyjä ”pelastaa maailma”, häivyttäen tarpeen muiden ihmisten 

toiminnalle (ibid, 12–13). Poikkeuksellisen tytön diskurssia tukee ns. girl power -feminismi 

(ks. esim. Bent 2020a; Koffmann ja Gill 2013).  

 

Poikkeuksellisen tytön diskurssi tietyn tytön ympärille saa alkunsa yleensä median toimesta, 

joka nostaa mielellään yksittäiset tytöt ajankohtaisten liikkeiden keulakuviksi. 

Poikkeuksellisen tytön diskurssissa tyttöaktivisti on pian myös oma ”mediaspektaakkelinsa” 

ja julkisuuden henkilö. (Bent 2020a, 800; Vanner ja Dugal 2020, vii.) Tyttöaktivistin 

julkisuuden henkilön asemasta kielii myös median halu verrata häntä fiktiosta tuttuihin, 

naispuolisiin sankareihin. Näin tyttöaktivistin poikkeuksellisen tytön diskurssi on 

samanaikaisesti sankaridiskurssi: poikkeuksellinen tyttö on henkilö, jonka yksilölliset kyvyt 

ratkaisevat koko maailmaa koskevat haasteet, samoin kuin fiktiivisen kirjan tai elokuvan 

naispuolisella sankarittarella (Taft 2020, 11). Bentin (2016, 107; 2020b 37-) tutkimustulokset 

ilmentävät, että menestyminen tyttöaktivistina vaatii poikkeuksellisen tytön diskurssin 

omaksumista, mutta myös tietynlaisen arvomaailman kehikkoon asettumista. 

Poikkeuksellisen tytön diskurssi on vahvasti yhteydessä neoliberalistiseen ja yksilökeskeiseen 
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ajatusmaailmaan. Poikkeuksellinen tyttö on todellakin yksittäinen tyttö, joten häntä tukevat 

toimijat halutaan sivuuttaa – ainakin suuren yleisön silmissä.  

 

Yhdessä girl power -feminismi ja poikkeuksellisen tytön diskurssi hyödyntävät 

tyttöaktivistien toimintaa: ennen kaikkea tarjoamalla yhteiskunnallisen aseman ja yleisön, joka 

kuuntelee mitä poikkeuksellinen tyttö haluaa sanoa (Bent 2020a, 798–805). Poikkeuksellisen 

tytön diskurssin tiedostaminen myös rohkaisee tyttöaktivisteja ”tarttumaan hetkeensä”, sillä 

tyttöys tai julkisuus eivät ole välttämättä heille pitkäaikaisia ilmiöitä. Poikkeuksellisen tytön 

diskurssin vastaisten lausuntojen korostaminen voi myös altistaa tyttöaktivistin tilanteelle, 

jossa poliittinen näkyvyys katoaa. Vaikka julkisuuden henkilön rooli altistaa tyttöaktivistin 

jatkuvalle tarkastelulle, on myös selvää, että mitä suurempana tyttöaktivistin 

poikkeuksellisuutta pidetään, sitä enemmän huomiota hän saa.  Tyttöaktivistit oppivat 

myymään aktivistipyrkimyksensä osana girl power -feminismiin istuvaa tarinaa, sillä ”mitä 

enemmän heidän aktivisminsa esitetään erityisenä, sitä todennäköisemmin tyttöaktivistit 

näkyvät mediassa suotuisasti” (ibid, 798). Samalla, kun poikkeuksellisen tytön diskurssi tekee 

tyttöaktivisteista tunnettuja sekä ihailtuja hahmoja, on julkisuuden henkilön statuksessa myös 

kääntöpuolensa. Kuten kaikkien julkisuuden henkilöiden kohdalla, myös tyttöaktivistien 

”uralla” yleisö odottaa heiltä menestyksen kanssa rinta rinnan täyttä epäonnistumista. 

Poikkeuksellisen tytön epäonnistumiset tai paljastuva osaamattomuus ovat yleisön janoamaa 

materiaalia, jotka rikkovat poikkeuksellisen tytön diskurssia. (Projansky 2014, 4–5; Walters 

2017, 27–28; Bent 2020a, 798.) Poikkeuksellisen tytön diskurssista ”pois putoaminen” 

voidaankin rinnastaa Harrisin (2004) can do/at risk -tyttöjen dikotomiaan: kun tyttö(aktivisti) 

ei enää pärjääkään yleisön asettamissa paineissa, hän tippuu oman epäonnistumisensa takia 

at risk -tyttöjen kategoriaan.  

 

Poikkeuksellisen tytön diskurssiin kuuluu myös diskurssi kyseisestä tyttöaktivistista liikkeen 

tai ryhmän (poliittisena) johtajana (Bent 2020a, 800; Bent 2020b, 47). Edell et al. (2016, 698–

699) tutkimustulokset ilmentävät, että tyttöjen johtajuus yhdistettynä heidän omiin 

kykyihinsä sekä menestykseensä on yleisöä (ja myös kaupallisia toimijoita) houkutteleva 

yhtälö. Todellisuudessa kuitenkin suuri osa tyttöaktivisteista työskentelee osana yhteisöä, 

johon kuuluu myös aikuisia. Poikkeuksellisen tytön ajattelu osana laajempaa tyttöaktivistien 

verkostoa heikentää poikkeuksellisen tytön diskurssia (Bent 2020b, 47). Kuten edellä 

mainitaan, poikkeuksellisesta tytöstä tehdään nimenomaan poikkeuksellinen yksilö, jolloin 

häntä tukevat aikuiset tai muut saman liikkeen aktivistit häivytetään taustalta. Tätä 
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poikkeuksellisen tytön diskurssin osaa on erityisesti kritisoitu aktivistien piirissä, koska 

tyttöaktivistin maalaaminen johtajan asemaan keskittää huomion tähän yksilöön ja hänen 

ominaisuuksiinsa – ei niinkään asiaan, jota poikkeuksellinen tyttö aktivistina ajaa. Median 

innokkuus nostaa tyttöaktivisteja yksilöinä saa tyttöaktivisteilta kriittisen vastaanoton, sillä 

tarinan keskittäminen yhteen tyttöön koko aktivistiyhteisön sijaan hämärtää liikkeen sanomaa 

(Bent 2020a, 802). Yksilökeskeinen poikkeuksellisen tytön diskurssi on myös jatkumoa 

tyttövaikutukselle, jossa yksittäisen tytön voima muutokseen katsotaan riittäväksi valtavien 

yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Toisaalta osaltaan kolmannen maailman 

tyttöjen näkymättömyys yhteiskunnassa on edesauttanut neoliberaalia poikkeuksellisen tytön 

diskurssia nousemaan kokonaisvaltaiseksi tyttöjä koskevaksi diskurssiksi (Switzer et al 2016, 

35). 

 

Poikkeuksellisen tytön diskurssin hyödyistä huolimatta tyttöaktivistit itse pyrkivät siitä 

osittain eroon. Esimerkiksi Malala Yousafzai on jatkuvasti korostanut pakistanilaisten 

luokkatoveriensa, opettajiensa sekä vanhempiensa vaikuttaneen hänen omiin saavutuksiinsa 

aktivistina (Walters 2017, 34–35). Gordonin ja Taftin (2011, 1505–1507) tutkimuksen 

tuloksissa ilmenee, että poikkeuksellisen tytön diskurssi koetaan alentavana: ikään kuin 

asioista kiinnostunut nuori olisi vain kumma poikkeus omiensa joukossa. Poikkeuksellisen 

tytön diskurssi sisältää oletuksen siitä, että suurin osa tytöistä ei ole kykeneviä samanlaiseen 

toimintaan. Nuoret aktivistit siis mielellään kyseenalaistavat oman poikkeuksellisuutensa, 

osittain siksi, että heidän mielestään kaikki nuoret ovat kyvykkäitä aktivisteiksi. Lisäksi 

tyttöaktivistit itse näkevät aktivisminsa eräänlaisena kollektiivisena toimintana, jossa johtajalle 

ei ole edes tarvetta (Taft 2011, 41; Bent 2020a, 801–802). 

 

Yhdysvaltalainen tyttöaktivisti Emma González (s.1999) on ollut viimeisten parin vuoden 

aikana näkyvä aselakien kiristämisen puolesta puhuja. Hän on yksi esimerkki poikkeuksellisen 

tytön diskurssia ilmentäneistä tyttöaktivistista, joka on kuitenkin pyrkinyt irtisanoutumaan 

diskurssista tietoisesti. González ei ole maailmanpoliittisella tasolla toimiva tyttöaktivisti, sillä 

hänen aktivisminsa on nimenomaan kansallista ja tähtää hänen oman kotimaansa 

lainsäädännön muuttamiseen. Silti on perusteltua käyttää esimerkkinä poikkeuksellisen tytön 

diskurssista juuri Gonzálezia, sillä hänet on liitetty vahvasti tähän diskurssiin (ks. esim. Bent 

2020a). González on mediassa nostettu eräänlaiseksi aselakien kieltämistä vaativan 

nuorisoliikkeen keulakuvaksi. Hän oli yksi Yhdysvaltojen Floridan Parklandissa vuonna 2018 

tapahtuneen kouluampumisen selviytyjistä. Parklandin tragedian jälkeen González ja muut 
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koulun opiskelijat järjestivät muun muassa March for Our Lives -mielenosoituksen, jossa he 

vaativat tiukempia aselakeja Yhdysvaltoihin. Mielenosoitus keräsi yli kaksi miljoonaa 

osallistujaa, ja se keräsi runsaasti huomiota niin Yhdysvalloissa kuin muissakin länsimaissa. 

(Bent 2020a, 795.) 

 

Gonzálezin esiintyminen televisiokanava CNN:n keskusteluohjelmassa, jossa hän avoimesti 

haastoi Yhdysvaltojen kansallisen kivääriyhdistyksen (National Rifle Association, NRA) 

edustajaa, teki Gonzálezista nopeasti poikkeuksellisen tytön diskurssiin istuvan 

tyttöaktivistin. Gonzálezin tapauksessa hänen poikkeuksellisen tytön imagonsa koostui 

eritoten hänen kyvystään haastaa aikuisia aselakikysymyksissä, sekä hänen vaikuttavasta 

esiintymisestään muun muassa March of Our Lives -mielenosoituksessa. González pyrki 

poikkeuksellisen tytön diskurssin mukaisesti hyödyntämään saamaansa huomiota asiansa 

ajamiseksi, esimerkiksi esiintymällä niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa. González 

on kuitenkin aktiivisesti pyrkinyt korostamaan, ettei ole liikkeen johtohahmo, vaikka 

sellaiseksi hänet nopeasti nimettiin. (Bent 2020a, 799–800.) March for Our Lives -liike on 

muun muassa esiintynyt julkisesti usein ryhmänä, johon kuuluu lukuisia aselakien 

rajoittamista vaativia nuoria aktivisteja, eikä pelkästään Parklandin opiskelijoita (ibid, 801–

802). Lisäksi kun Texasin Santa Fe’ssa tapahtui seuraava kouluampuminen, González ohjasi 

kaikki itselleen tulleet mediatiedustelut kyseisen koulun opiskelijoille. Gonzálezin tietoinen 

pyrkimys esittää itsestään poikkeuksellisen tytön diskurssin vastaisia piirteitä ei ole kuitenkaan 

ollut ongelmatonta: mitä enemmän hän käänsi huomiota muihin kuin itseensä, sitä enemmän 

hänen tulkittiin joko väistelevän vastuuta tai olevan hämillään saamastaan huomiosta (ibid, 

808–809). Poikkeuksellisen tytön diskurssi ei enää pitänyt yhtä tiukasti paikkaansa 

Gonzálezin kohdalla, kun tämä alkoi osoittaa, että muut nuoret pystyivät samaan kuin hän, 

tai että hänen poikkeuksellisuutensa ei ollut vain hänen omaa ansiotaan. 

 

5.1.2 Haavoittuvainen ja/tai harmiton tyttö 
 

Tutkimuksen kohteena olevien tutkimusten tulosten perusteella tyttöaktivistidiskurssit ovat 

maailmanpolitiikassa postkolonialistisen feminismin näkökulmasta katsoen osittain 

kaksijakoisia: globaalin etelän ja globaalin pohjoisen tytöt, toisin sanoen kolmannen ja 

ensimmäisen maailman tytöt, edustavat kahta eri kategoriaa, joiden diskurssit poikkeavat 

toisistaan (Vanner 2019; Kirk et al. 2010; Mitchell ja Rentschler 2016; Taft 2020). Diskurssien 

ero kolmannen ja ensimmäisen maailman tyttöjen välillä ilmenee siten, että kolmannen 

maailman tyttöjen kohdalla voidaan puhua haavoittuvaisen tytön diskurssista, kun taas 
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ensimmäisen maailman tyttöjen kohdalla diskurssia kutsun harmittoman tytön diskurssiksi. 

Näitä molempia diskursseja yhdistää ajatus tyttöaktivisteista tietynlaisina performatiivisina 

toimijoina, joilla ei kuitenkaan ole aitoa kykyä toimia ja muuttaa maailmaa. Diskursseille 

oleellista on tyttöaktivistien leimaaminen ”vain tytöiksi”, mihin liittyy vahva, universaali 

kulttuurinen konnotaatio tyttöyden ja heikkouden välillä (Taft 2020, 8). Diskurssit 

rakentavatkin tyttöaktivisteista kuvaa performatiivisina objekteina, ”vain kauniina kasvoina, 

eikä todellisina uhkina nykyiselle sosiaaliselle järjestykselle” (ibid, 10). Harmittomuus on 

kuitenkin yleensä vain valkoisten tyttöjen oikeus: pitkäaikaiset, rasistiset rakenteet sekä 

valkoinen ylivalta yhteiskunnassa ovat normalisoineet käsitykset ruskeista ja varsinkin 

mustista ihmisistä väkivaltaisina ja uhkaavina (ks. esim. Rios 2011; DiAngelo 2018). Tämän 

vuoksi harmittoman tytön diskurssi sopii kolmannen maailman ei-valkoisiin tyttöaktivisteihin 

heikommin, ja heidän tilansa nousta maailmanpolitiikassa tyttöaktivisteiksi on rajattu. Siksi 

maantieteellisen globaalin etelän tyttöaktivistit nähdään diskurssin toisen puolen, 

haavoittuvaisen tytön diskurssin, kautta. 

 

Haavoittuvaisen tytön sekä harmittoman tytön diskurssit voidaan helposti väärinymmärtää 

vastakkaisiksi diskursseiksi, mutta kysymys on pikemminkin saman diskurssin kahdesta eri 

puolesta. Molemmat diskurssit sisältävät ajatuksen siitä, että tyttöaktivistin puheita tai tekoja 

ei tarvitse ottaa vakavasti, mutta ne synnyttävät silti erilaiset diskurssit siitä, millainen diskurssi 

kyseisestä tyttöaktivistista näyttäytyy. On myös huomioitava, että kyseiset diskurssit eivät ole 

tarkkarajaisia tai aukottomia, joten kumpikin voi olla olemassa yhtäaikaisesti saman 

tyttöaktivistin kohdalla. Kolmannen maailman tyttöaktivistien kohdalla harmittoman tytön 

diskurssi on jäänyt toteutumatta myös siksi, että ei-valkoiset tyttöaktivistit saavat usein vähän 

tai olemattomasti huomiota maailmanpoliittisina toimijoina (Taft 2020, 8). Tämä näkyi 

selkeästi esimerkiksi Maailman talousfoorumin vuoden 2020 Davoksen kokouksessa, jossa 

uutistoimisto AP:n ottama kuva nuorista ilmastotyttöaktivisteista päätyi julkaisuun siten, että 

kuvassa ollut, ainoa ei-valkoinen tyttöaktivisti, ugandalainen Vanessa Nakate rajattiin kuvasta 

pois (Okereke ja Busari 2020).  

 

Osana haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssia on tyttöaktivisteihin liitettävä 

performatiivisuuden oletus, joka korostuu erityisesti kolmannen maailman tyttöjen kohdalla 

(Bent 2020b). Tyttöaktivistit ovat mukana maailmanpolitiikan rakenteissa, kuten YK:ssa, 

mutta heiltä ei oleteta varsinaista osallistumista asioihin (Taft 2011; Bent 2020b; Vanner 

2019). Performatiivisuudella tarkoitetaan tässä sitä, että tyttöaktivistit tunnustetaan 
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maailmanpolitiikan toimijoiksi ja heidät nostetaan osaksi esimerkiksi YK:n toimintaa. 

Todelliset vaikutusmahdollisuudet YK-tasolla, valtioiden välisissä suhteissa tai ylipäätänsä 

maailmanpoliittisissa suhteissa ovat kuitenkin tyttöaktivisteille vähäisiä tai olemattomia. Jopa 

tyttöjen omaan ääneen keskittyvissä YK-tapahtumissa tyttöaktivistien rooli on vahvasti 

seremoniallinen. Bentin (2020b, 45–47) tutkimuksen tuloksissa on havaittu, että esimerkiksi 

vuosittainen, YK:n tyttöaktivisteille suunnattu tapahtuma Girls Speak Out (GSO) tarjoaa 

lähinnä performatiivisen mahdollisuuden tyttöaktivisteille keskustella suoraan maailman 

päättäjien kanssa. GSO:ssa tyttöaktivistien puheenvuorot on usein sivuutettu eikä aitoa 

keskustelua tyttöjen ja päättäjien välillä ole saatu aikaiseksi. Erityisesti kolmannen maailman 

tyttöaktivistit ovat kansainvälisillä areenoilla jääneet haavoittuvaisen tytön diskurssin 

määrittelemiksi. Tyttöaktivistit ovat olemassa ”visuaalisina objekteina eivätkä älykkäinä ja 

ymmärrettävinä poliittisina subjekteina” (Taft 2011, 5). YK-tasolla haavoittuvaisen ja/tai 

harmittoman tytön diskurssia koskien tyttöaktivisteja voidaan pitää jopa tietynlaisena 

normina. Bentin (2016, 110–112) tutkimustuloksista ilmenee, että tyttöaktivisteja on kutsuttu 

mukaan YK-tason kokouksiin, mutta heille on asetettu rajoituksia: tyttöaktivistit eivät saaneet 

”häiritä” kokouksia tai kulkea ilman aikuista saattajaa. Mikäli tyttöaktivistia pyydettiin 

antamaan puheenvuoro, kokoukseen saatettiin pyytää tiettyä etnistä ryhmää tai luokkaa 

edustava tyttö, joka sopi ennalta sovittuun rooliin. Tyttöaktivisteille saatettiin antaa myös 

valmiiksi kirjoitettu puhe. On huomioitava, että varsinaiset syyt tämän performatiivisuuden 

ylläpidolle YK:n kaltaisessa instituutiossa voivat olla moninaiset. YK:ta ei ylipäätänsä voi 

pitää spontaanin keskustelun areenana (ks. esim. Bent 2020b, 46). Tyttöaktivistien 

sivuuttamisen voi kuitenkin tulkita olevan osa haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön 

diskurssia, jossa tyttöaktivistille annetaan valmiiksi käsikirjoitettu rooli, olettaen, ettei hänellä 

ole oikeasti merkityksellistä sanottavaa.   

 

Vaikka poikkeuksellisen tytön diskurssi on aktivistityttöihin taustasta riippumatta 

maailmanpolitiikassa liitetty diskurssi, saa kyseinen diskurssi säröjä tähän 

poikkeuksellisuuteen silloin, kun kyseessä on globaalissa etelässä toimiva (aktivisti)tyttö. 

Kolmannen maailman tytöt asettuvat maailmanpolitiikan toimijoina haavoittuvaisen ja/tai 

harmittoman tytön diskurssissa tietynlaiseen uhripositioon, joka näyttäytyy haavoittuvaisen 

tytön diskurssina.12 Vaikka haavoittuvaisen tytön diskurssi koskee pääasiassa globaalin 

 
12 On huomioitava, että pelkkä haavoittuvaisen tytön diskurssi koskee laajemmin muitakin tyttöjä kuin 

aktivisteja. Koska kyseessä on lähes poikkeuksetta globaalin etelän tyttöaktivisteihin sovellettava diskurssi, on 

se kuitenkin mielekästä sekä tärkeää ottaa osaksi tämän tutkielman analyysia. 
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etelässä asuvia tyttöjä, sen voi nähdä toteutuvan myös rodullistetuissa, globaalin pohjoisen 

tytöissä. Vannerin (2019, 120–121) tutkimustulosten mukaan tyttöys itsessään on jo 

länsimainen konsepti, joka on perinteisesti viitannut globaalissa pohjoisessa asuviin, 

valkoisiin, keskiluokkaisiin ja heteroseksuaalisiin tyttöihin. Tämä tyttöyden kuva on 

edesauttanut vallalla olevaa diskurssia, jossa kolmannen maailman tytöt (ja naiset) ovat 

vapautuneita sekä edistyksellisiä, kun taas ensimmäisen maailman tytöt (ja naiset) nähdään 

alistettuina. Länsimaisen tytön konseptin pakottaminen myös globaalissa etelässä elävien 

tyttöjen elämään on jättänyt huomiomatta paikan ja kontekstin tärkeyden tyttöyden käsitettä 

tutkiessa, kuten myös muiden tekijöiden, kuten luokan ja seksuaalisen suuntautumisen 

merkityksen tyttöjen kokemuksissa. Kirk et al. (2010, 20–21) tutkimustulokset ilmentävät, 

että haavoittuvaisen tytön diskurssiin sisältyy myös ajatus siitä, että kolmannen maailman 

tytöt määritellään puutteidensa kautta. Haavoittuvainen tyttö on pääasiassa äänetön uhri, joka 

kärsii sorrosta niin kotona kuin koulussa, ja tarvitsee siksi ulkopuolisten (länsimaisten) 

toimijoiden suojelua. Maailmanpolitiikassa haavoittuvainen tyttö saa toimijana 

yksinkertaistetun roolin, jossa esimerkiksi harvoin otetaan huomioon yksilöllisiä ja 

kontekstisidonnaisia haasteita kolmannen maailman tyttöjen arjessa. Malala Yousafzain 

kohdalla tämä on näkynyt muun muassa siinä, että häneen kohdistuva mediahuomio oli 

suurinta juuri silloin, kun hänet nähtiin murhayrityksen jälkeen ”uhrina”. Yousafzain kohdalla 

juuri ”uhri” -termin käyttö on ollut yleisempää, kuin esimerkiksi ”selviytyjä” -termin (Walters 

2016, 655). Haavoittuvaisen tytön diskurssin sisältämä tyttöaktivistien performatiivisuus 

näkyy myös laajemmin globaalin etelän kehityskontekstissa. Siinä, missä kolmannen 

maailman tytöt ovat jatkuvasti esillä ”neoliberaalin kehityksen välineinä” (Switzer et al 2016, 

35), he ovat samanaikaisesti näkymättömissä itse toimivina ja ajattelevina subjekteina. Tämä 

vahvistaa ajatusta tytöistä pelkkinä kehityksen mahdollistajina, ei itsenäisinä toimijoina.  

 

Globaalin pohjoisen eli ensimmäisen maailman tyttöaktivisteissa puolestaan ilmenee 

harmittoman tytön diskurssi. Tämä diskurssi tuottaa tyttöaktivisteista kuvan, jossa heidän 

sanomisiinsa tai tekemisiinsä ei tarvitse suhtautua vakavasti (Taft 2020; Bent 2016; Walters 

2017). Harmittoman tytön diskurssi on peräisin jaetusta ”kulttuurisesta konnotaatiosta, jonka 

mukaan tytöt ovat harmittomia” (Taft 2020, 9). Tyttöaktivistin harmittoman diskurssin 

ylläpito mahdollistaa tilanteen, jossa tyttöaktivistin vaatimia asioita ei tarvitse todellisuudessa 

huomioida tai toteuttaa. Harmittoman tytön diskurssin myötä suuri yleisö voi myös keskittää 

huomionsa kyseiseen tyttöaktivistiin, eikä tämän aktivismiin. (ibid, 10–11.) Tyttöaktivistin 

häiritsevät piirteet (ks. seuraava alaluku) voidaan näin jättää huomiotta. Kuten Taft (2020) 
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tiivistää: ”Tyttöaktivistin harmittomana pitäminen kontrolloi hänen politiikkaansa, ja pitää 

vallankumousten, kapinoiden tai radikaalien valtatasapainon muutosten spektrin aisoissa” 

(ibid, 8). 

 

Harmittoman tytön diskurssin piirteiden omaksuminen voi olla tyttöaktivistille 

välttämätöntä, mikäli hän haluaa saada äänensä kuuluviin. Bent (2016, 113–115) kuvailee, 

kuinka YK:n GSO:ssa puhuvat tyttöaktivistit joutuvat tekemään valinnan sen välillä, 

puhuvatko he kriittisesti ja totta päättäjille, vai opettelevatko ”pelaamaan peliä”. YK-tasolla 

toimivien tyttöaktivistien mielipiteitä ja puheenvuoroja on tietoisesti pyritty pehmentämään 

ja editoimaan. Tämä johtaa usein tyttöaktivistien radikaalimpien näkemyksien 

sivuuttamiseen. Maailmanpoliittisina toimijoina tyttöaktivistit nostetaan mieluusti ihailtuun, 

jopa idolisoituun asemaan, mutta näin yritetään myös välttää vastuuta siitä, että heidän esiin 

nostamiinsa ongelmiin tarvitsisi keskittyä todellisina, toimintaa vaativina asioina (Bent 2020b, 

44–45). Haavoittuvaisen ja harmittoman tytön diskurssien kahta eri puolta kuvaa hyvin 

esimerkki vuoden 2019 GSO -tapahtumasta. Bent (2020b, 44–46) kuvaa tilannetta, jossa 

ääneen pääsivät kanadalaiset tyttöaktivistit Sophia ja Sophie. Sophia edusti tapahtumassa 

alkuperäiskansaan kuuluvaa vähemmistöä, kun taas valtaväestöön kuuluvalle Sophielle oli 

varattu rooli ”Kanadan puolestapuhujana”. Sophian varsin kriittinen puheenvuoro koskien 

Kanadan harjoittamaa sortoa alkuperäiskansoja kohtaan ohitettiin hyvin nopeasti. Sophielle 

taas annettiin tila toimia tapahtumassa Kanadan äänenä, jolloin vastuu vastata Sophian 

kritiikkiin siirtyikin Sophien harteille. Molempien kohdalla haavoittuvaisen ja harmittoman 

tytön diskurssit näkyivät käytännössä YK-tasolla: toinen ohitettiin pelkkänä vääryyksiä 

kokevana uhrina, kun taas toiselle annettiin tila puhua valtion suulla ilman todellisia 

vaikutusmahdollisuuksia. Haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssi 

mahdollistaakin suuren yleisön silmissä tyttöaktivistin kuvan pysymisen toiveikkaana ja auttaa 

ohittamaan hänen vaatimuksensa. Diskurssin avulla on mahdollista epäpolitisoida 

tyttöaktivisti, ja performatiivisuuden kautta kohdella tyttöaktivistia vain inspiroivana 

”julkisuuden henkilönä” (Taft 2020, 10–11). 

 

Yhteydessä tyttöaktivistien haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssiin on myös 

”naisetjalapset” (”womenandchildren”) -diskurssi. Muun muassa Laura Shepherd (2008, 41, 

119–120) on kritisoinut YK:ta erityisesti päätöslauselma 1325:ssä (Naiset, rauha ja 

turvallisuus) ilmenevästä naisetjalapset -diskurssista, jossa naiset ja lapset yhdistetään 

yhteiseksi, haavoittuvaiseksi ja hyväksikäytetyksi kategoriaksi. Naisetjalapset -diskurssi 
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yhdistää naiset ja lapset yhtenäiseksi ryhmäksi, joka ei kykene rationaaliseen ajatteluun ja 

tarvitsee ulkopuolisten toimijoiden suojelua. Päätöslauselma 1325 ylläpitää siten diskurssia, 

jossa naiset ja lapset ovat aina sukupuolistuneen väkivallan kohteita ja täten sukupuolensa 

takia pysyvästi haavoittuvaisia. Shepherd on myös huomauttanut, että YK:n konteksteissa 

väkivallan ajatellaan usein koskettavan vain naisten ja lapsen kategorioita (ibid, 94). 

 

Toinen esimerkki tyttöaktivistien performatiivisuudesta, ja samalla myös haavoittuvaisen 

tytön diskurssista, on yhdysvaltalaiseen Sakia Gunniin kohdistunut henkirikos vuonna 2003. 

Henkirikos sai valtavasti mediahuomiota, sillä Gunnin ollessa seksuaalivähemmistöön 

kuuluva afroamerikkalainen, se tulkittiin homofobiseksi ja/tai rasistiseksi teoksi. Pian 

Gunnin kuoleman jälkeen media ja kansalaisjärjestöt nostivat hänet samaan aikaan 

”viattomaksi uhriksi” ja ”kaatuneeksi sankariksi”. (Projansky 2014, 155–168.) Gunn sai pian 

symbolisen roolin tyttöaktivistina, joka oli saanut surmansa seksuaalisen suuntautumisensa 

takia. Todellisuudessa Gunn ei ollut kuitenkaan hänen kuolemaansa johtaneessa tilanteessa 

tehnyt muuta kuin ilmaissut olevansa lesbo, jotta kadulla häntä ahdistellut mies olisi jättänyt 

hänet rauhaan. Hän ei ainakaan tiedettävästi ollut esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen 

oikeuksien puolesta toimiva aktivisti – Gunn ei esimerkiksi koskaan ollut näkynyt mediassa 

ennen kuolemaansa. (ibid, 168–174.) Kuolemansa jälkeen Gunn muuttui tietynlaiseksi 

”visuaaliseksi objektiksi”, johon aikuiset aktivistit alkoivat heijastella haavoittuvaisen tytön 

diskurssia. Haavoittuvaisen tytön diskurssia Gunnista luotiin aktiivisesti mediassa: hänen 

omaa aktiivista rooliaan tapauksessa, kuten esimerkiksi sitä, että hän oli liikkeellä aamuyöllä 

kaupungilla ja mahdollisesti haastoi riitaa tuntemattomalle miehelle kadulla, ei juurikaan 

raportoitu mediassa. Tällä en viittaa siihen, että Sakia Gunnin kuolema olisi missään nimessä 

ollut hänen omaa syytänsä, vaan median valintaan olla muodostamatta hänestä kuvaa 

”itsenäisenä riskinottajana” (ibid, 169). 
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5.1.3 Häiritsevä tyttö 
 

Kolmas aikaisemman tutkimuksen tuloksien perusteella havaitsemani diskurssi 

tyttöaktivisteista on häiritsevän tytön diskurssi.13 Häiritsevän tytön diskurssin mukaan nuoret 

aktivistit toimivat järjenvastaisesti lapsellisien impulssien tai ulkoisten vaikutusten mukaan, ja 

tämä aktivismi häiritsee muun yhteiskunnan toimintaa. Fournier (2015, 49–50) kuvaa, kuinka 

Ukrainassa Oranssiin vallankumoukseen osallistuneita nuoria aktivisteja leimattiin Ukrainan 

ja Venäjän poliittisen johdon toimesta lapsellisiksi ja kypsymättömiksi. Greta Thunbergin 

kohdalla vaikutusvaltaiset henkilöt ovat samaan tapaan ylläpitäneet häiritsevän nuoren 

diskurssia kommenteillaan. Esimerkkejä on lukuisia: muun muassa Venäjän presidentti 

Vladimir Putin on kutsunut Thunbergia ”teiniksi, joka ei ole tietoinen monimutkaisesta 

maailmasta”, ja yhdysvaltalainen poliittinen kommentaattori Michael Knowles on nimittänyt 

Thunbergia ”mielisairaaksi (Jung et al. 2020, 11). Nuoret aktivistit on myös tavallista esittää 

ulkoisten toimijoiden harhaanjohtamina. Tällaisia ulkoisia toimijoita voivat olla vanhemmat 

aktivistit tai poliittiset toimijat, tai esimerkiksi päihteet kuten huumeet (Fournier 2015, 51–

54). Kiinnostava ristiriita onkin, että tyttöaktivistit tutkimusten (ks. esim. Taft 2014, 264) 

mukaan tarvitsevat aikuisia aktivisteja liittolaisikseen, erityisesti saadakseen äänensä kuuluviin 

miesvaltaisissa aktivistipiireissä. Aikuisten aktivistien liittolaisuus sekä esimerkiksi omien 

vanhempien tuki on ovat merkittävässä asemassa tyttöaktivistien aktivistiuran jatkumisessa. 

Iän yhdistäminen aktivistin toiminnan oikeuttamiseen onkin oleellista häiritsevän tytön 

diskurssissa: aikuisen aktivistin toimintaa kuvaillaan rauhallisesti ja lakia noudattavaksi, kun 

taas nuorten aktivistien toimintaa pidetään jopa aggressiivisena (Muncie 2020, 470–471). 

Usein aktivistien toimintaan kriittisesti suhtautuvat poliittiset toimijat pyrkivät ylläpitämään 

häiritsevän tytön diskurssia pyrkien osoittamaan, ettei nuorten aktivistien toiminta ole 

lähtöisin heistä itsestään, eikä sitä silloin tarvitse ottaa vakavasti. Häiritsevän tytön diskurssi 

mahdollistaakin nuorten aktivistien esittämisen yksilöinä, jotka eivät kykene itsenäiseen 

ajatteluun tai omiin poliittisiin mielipiteisiin. (Fournier 2015, 51–54; 56–57.) Tämän vuoksi 

huomio kiinnittyykin itse aktivisteihin, ei niinkään aktivismilla ajettuun asiaan (Bergmann ja 

 
13 Häiritsevän tytön diskurssi istuu osittain laajempaan, nuoria aktivisteja koskevaan diskurssiin, joten se ei 

kosketa pelkästään tyttöjä. Vaikka kyseinen diskurssi ei koske pelkästään tyttöaktivisteja, on kuitenkin 

perusteltua sisällyttää häiritsevän tytön diskurssi osaksi analyysia, sillä kyseinen diskurssi ilmenee nimenomaan 

nuorien aktivistien kohdalla eli toisin sanoen se pätee myös tyttöaktivisteihin. Koska tyttöaktivisteja on 

ylipäätänsä tutkittu maailmanpolitiikan tutkimuksessa vähemmän, kuin esimerkiksi laajemmin (miespuolisia) 

aktivisteja, paikataan tässä kohden analyysia tietynlaista aukkoa tutkimuksessa.  
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Ossewaarde 2020, 273). Nuorten aktivistien toiminta esitetään epälegitiiminä toimintana, jota 

on verrattu jopa terrorismiin (Muncie 2020, 473–474). Iso-Britanniassa vesisärötystä 

vastustavia nuoria aktivisteja on myös kuvailtu ”vuokratuksi mellakaksi” (”rent-a-mob”) 

(ibid, 478). 

 

Häiritsevän tytön diskurssiin on yhteydessä myös niin kutsuttu ”syntipukin ekologia” 

(scapegoat ecology) (Schmitt 2019). Syntipukin ekologia on varsinkin verkossa yleinen, 

nykyaikainen ilmiö, jossa ympäristöasioista kiinnostunut yleisö kiinnittää huomionsa 

yksittäiseen ”syntipukkiin”, joka on yhteisön mielestä toiminut jotenkin ympäristölle 

vahingollisella tavalla. Syntipukin ekologia siirtää huomion laajemmista, monimutkaisista 

ongelmista yksilön tekoihin ja virheisiin. (ibid, 153.) Siten se ilmenee myös häiritsevän tytön 

diskurssissa: kun huomio on keskitetty yksittäisten aktivistien toimintaan, ei isosta kuvasta 

tarvitse enää välittää. Syntipukin ekologiaa ovat esimerkiksi kohteen eli ”syyllisen” 

henkilökohtaisten piirteiden pilkkaaminen, draaman ja ”spektaakkelin” luominen kohteen 

ympärille, kohteen esittäminen ”pahana ihmisenä” sekä, kenties merkittävimpänä, yleisön 

oman vastuun sivuuttaminen (ibid, 156–157; Mkono et al. 2020). Tyttöaktivisteista erityisesti 

Greta Thunbergin kohdalla syntipukin ekologian ilmiö on nähtävissä (Mkono et al. 2020). 

 

Nuorten ilmastoaktivistien kohdalla media on ylläpitänyt häiritsevän tytön diskurssia. Greta 

Thunbergin aloittamaan FridaysForFuture (FFF) -kampanjaan osallistuvat nuoria on 

mediassa kuvailtu lintsaaviksi oppilaiksi sekä haaveilijoiksi, eikä tiedon pohjalta toimiviksi 

aktivisteiksi (Bergmann ja Ossewaarde 2020, 271–273). Nämä kaikki piirteet luovat ja 

ylläpitävät häiritsevän tytön diskurssia. Aktivistien kuvailu lintsaavina oppilaina asettaa 

(tyttö)aktivistit tilanteeseen, jossa järjestelmän ylläpitämä rakenne (eli koulu) nähdään 

tärkeämpänä kuin aktivismi. Kun nuoret eivät käy koulua, he häiritsevät normaalia järjestystä 

siirtymällä julkisille paikoille, joihin he eivät kuulu. Haaveilijoiksi kutsuminen yhdessä 

oppilasstatuksen korostamisen kanssa tukevat myös häiritsevän tytön diskurssin osaa, jossa 

oppilaat ovat vasta koululaisia eivätkä siksi omaa kaikkia tarvittavia tietoja ollakseen vahvasti 

jotain mieltä ilmastokriisistä, ja tukeutuvat ”haaveisiin” eivätkä faktoihin (ibid, 272, 282). 

Erityisesti tämä osa diskurssissa vahvistaa mielikuvaa, jossa FFF:n vaatimukset ovat 

kyseenalaisia, vaikka aktivistien itsensä mukaan ne perustuvat tieteeseen (eivätkä esimerkiksi 

aktivistien omiin mielipiteisiin). Kaikkien näiden piirteiden nähdään henkilöityvän erityisesti 

Greta Thunbergissa, FFF:n varmasti tunnetuimmassa jäsenessä (ibid, 283). 
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Myös Malala Yousafzain kohdalla häiritsevän tytön diskurssi on nähtävissä, mutta 

kiinnostavasti, vain hänen kotimaansa eli Pakistanin kontekstissa. Pakistanin media on 

pitänyt yllä häiritsevän tytön diskurssia esimerkiksi korostamalla Yousafzain ”kaukaisuutta” 

verrattuna muihin pakistanilaisiin, ja esittäen vihjailuja siitä, miten Yousafzai on ollut vain 

länsimaiden väline puuttua Pakistanin politiikkaan tai islaminuskoon. Yousafzain maltillista 

suhtautumista islamiin on myös pidetty Pakistanissa uhkana ”muslimimaailman papistolle ja 

hegemonialle”. (Qazi ja Shah 2018, 1608–1609.) Pakistanin mediassa on myös Yousafzain 

murhayrityksessä asti elänyt vahvana salaliittoteoria siitä, että murhayritys olisi ollut 

lavastettu, CIA:n (Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu) järjestämä temppu (Kugelman 

2017).  

 

Häiritsevän tytön diskurssi ilmenee myös esimerkiksi kansainvälisesti vaikuttaneessa ja 

Suomessakin tunnetuksi tulleessa Extinction Rebellion -ilmastoliikkeessä (XR tai suomeksi 

Elokapina) sekä sen nuorissa aktivisteissa. XR perustettiin Iso-Britanniassa vuonna 2018 ja 

se levisi nopeasti ympäri maailmaa. Nykyään XR on kasvanut kansainväliseksi 

aktivistiliikkeeksi, joka kampanjoi globaalin ilmastokriisin ratkaisun puolesta. XR:n toiminta 

perustuu väkivallattomaan kansalaistottelemattomuuteen, ja liike on esimerkiksi järjestänyt 

kadunvaltauksia estäen näin normaalia liikennettä toimimasta (Extinction Rebellion, n.d.). 

XR:n nuoret aktivistit on häiritsevän nuoren diskurssin mukaisesti leimattu mediassa 

yhteiskuntarauhaa häiritseviksi yksilöiksi. Vaikka XR:n toiminnassa on mukana myös aikuisia 

aktivisteja, ovat nimenomaan sen nuoret jäsenet nousseet korostetusti esille, kenties johtuen 

nuorten laajemmasta ilmastoliikkeestä (ks. esim. Murray 2019; Nugent 2020; Kinniburgh 

2020; Pickard 2019). XR:n nuoren iän vuoksi sen vaikutusta ja siihen liitettäviä diskursseja 

on tutkittu vasta vähän, mutta mediassa on noussut runsaasti esiin esimerkiksi valtiollisten 

toimijoiden tekemiä lausuntoja koskien XR:ää, sen toimintaa ja erityisesti siinä toimivia 

nuoria aktivisteja. Muun muassa Iso-Britannian sisäministeri kutsui syksyllä 2020 liikettä 

”rikollisiksi, jotka uhkaavat elämän peruspilareita” (Dodd 2020). Brittiläinen Policy Exchange 

-ajatuspaja julkaisi vuonna 2019 raportin, jossa se määritteli XR:n äärijärjestöksi, joka uhkaa 

demokratiaa, ja kyseenalaisti XR:n väkivallattomuuden (Wilson ja Walton 2019, 10–11). 

Öljynviejämaiden yhteisorganisaatio OPEC (Organization of the Petroleum Exporting 

Countries) on kutsunut nuorten ilmastoliikettä ”suurimmaksi uhaksi” fossiilisten 

polttoaineiden teollisuudelle (Watts 2019). Runsaasti julkisuutta Suomessa ovat saaneet 

esimerkiksi Helsingissä Elokapinan nuorten aktivistien järjestämät kadunvaltaukset, joista 

yhdessä poliisi turvautui jopa kaasusumutteeseen väkivallattomasti käyttäytyviä aktivisteja 
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vastaan (Kuokkanen et al. 2020). Näiden varsin kriittisten näkemyksien koskien XR:n 

aktivisteja voidaan nähdä jatkumona edellä esiteltyihin aikaisemmassa tutkimuksessa 

selvitettyihin diskursseihin, jotka yhdessä muodostavat häiritsevän tytön diskurssin. 

Kiinnostava jatkotutkimuksen paikka onkin tulevaisuudessa siinä, miksi juuri valtiolliset 

toimijat ja media ovat esittäneet XR:n ja muut nuoret ilmastoaktivistit tässä tietyssä, liikkeille 

epäedullisessa valossa. 

 

5.2  Tyttöaktivistidiskurssit Yousafzain ja Thunbergin lausunnoissa 
 

Edellä esitellyt tyttöaktivistidiskurssit ovat aikaisemman tutkimuksen tuloksien perusteella 

muodostettuja. Nyt siirryn diskurssianalyysin pariin, ja esittelen millaisia diskursseja Malala 

Yousafzain ja Greta Thunbergin ilmaisusta on aineistossa tunnistettavissa. 

 

5.2.1  Diplomaattinen, harmiton ja ei-poikkeuksellinen Malala Yousafzai 
 

Tutkielmassa toteutetun diskurssianalyysin perusteella Yousafzain puheessa ja haastattelussa 

esiintyvissä lausunnoissa voi analysoida olevan tunnistettavissa kolme seuraavaa 

tyttöaktivistidiskurssia: diplomaattinen tyttö, harmiton tyttö ja ei-poikkeuksellinen tyttö. 

Nämä diskurssit on analysoitu sen perusteella, miten Yousafzai puhuu itse itsestään ja omasta 

aktivismistaan. 

 

Diplomaattisen tytön diskurssi viittaa Yousafzain itsestään antamaan vaikutelmaan olla 

epäpoliittinen ja neutraali tyttöaktivisti, joka aktivismistaan huolimatta pysyy väittelyiden 

ulkopuolella eikä ota kantaa mielipiteitä jakaviin kysymyksiin. Haastattelunsa alussa Yousafzai 

kertoo, että vaikka hän ennen haaveili politiikasta, nyt hänen näkemyksensä asiasta ovat 

muuttuneet. ”Juuri nyt en ole keskittynyt politiikkaan. [--] Minulla on vain vähän aikaa ajatella 

politiikkaa”, Yousafzai kuvailee tunteitaan politiikkaan osallistumisesta. Yousafzain näkemys 

itsestään politiikan ulkopuolisena henkilönä, ”pelkkänä” aktivistina, on varsin 

mielenkiintoinen, sillä pelkästään yksittäisessä haastattelussa Yousafzai esittää lukuisia 

poliittisia mielipiteitä. Diplomaattisen tytön diskurssi on tunnistettavissa Yousafzain kohdalla 

myös siinä, miten hän puhuu maailman päättäjistä. Hän kertoo, miten nuorena ihmiset 

ajattelevat, että ”pääministerit ja presidentit voivat muuttaa kaiken päivässä”, mutta vasta 

vanhempana ihminen tajuaa, kuinka vaikeaa tämä todellisuudessa on. Tämän ajatuksen hän 

myös toistaa puhuessaan aikaisemmasta haaveestaan tulla pääministeriksi, ja kuinka haave on 

muuttunut hänen ymmärtäessään poliitikkojen ammatin vaikeuden. Yousafzain lausunnoissa 
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voi nähdä jälleen rakentuvan diplomaattisen tytön diskurssin: hän näkee, että poliitikon 

ammatti on vaikeaa ja kiistanalaista, mutta hänen oman näkemyksensä mukaan aktivistina 

pysyminen on puolestaan epäpoliittista ja helpompaa.  

 

Omaa aktivismiaan Yousafzai kuvailee haastattelussa diplomaattiseen ja sovinnolliseen 

sävyyn. Yousafzain mukaan hänen ”tavoitteenaan on aina puhua totta” ja hän kertoo 

tavatessaan maailman johtajia yhden ehtonsa tapaamisen olevan, että keskustelun aiheena on 

”kuinka he kohtelevat ihmisiä valtiossaan” ja ”kuinka he eivät investoi tyttöjen koulutukseen” 

tai ”kuinka he kohtelevat pakolaisia”. Vaikka kyseessä on isoja, varsin haasteellisia aiheita, 

Yousafzai ei kuitenkaan nimeltä mainitse, kenen päättäjien kanssa hän näitä keskusteluja käy. 

Aiheet ovat myös varsin universaaleja, joten on vaikea päätellä millaisia keskusteltuja 

Yousafzai todellisuudessa näiden päättäjien kanssa käy ja kuinka kriittisiä ne ovat. Esimerkiksi 

mainitessaan vierailunsa Nigeriassa, Yousafzai kertoo ”puhuneensa Boko Haramin 

kaappaamista tytöistä14” ja sanoneensa ”hyvin avoimesti, että heidän pitäisi tehdä asialle 

jotain”. Yousafzai ei kuitenkaan mainitse, kenelle Nigeriassa hän on näin sanonut. Myös 

”pitää tehdä asialle jotain” on epämääräinen ilmaus, jossa on tunnistettavissa diplomaattisen 

tytön diskurssi. Varmasti suuri osa kansainvälisestä yhteisöstä ja varsinkin nigerialaisista on 

sitä mieltä, että kaapattujen tyttöjen tilanteelle pitäisi tehdä jotakin, mutta mitä ja miten, on 

paljon haasteellisempi poliittinen kysymys. Tähän Yousafzai siis jättää ottamatta kantaa. 

Samanlainen diplomaattisen tytön diskurssi on tunnistettavissa myös Yousafzain 

lausunnoissa maista, jotka hänen mielestään eivät keskity tarpeeksi tyttöjen koulutukseen. 

Ensinnäkään Yousafzai ei mainitse kyseisiä valtioita nimeltä, vaan viittaa ”maihin, joilla on 

pakolaisia” tai ”joissa kouluttamattomien tyttöjen määrä on suuri”. Lisäksi Yousafzai jättää 

mainitsematta, mistä rahat tyttöjen kouluttamiseen pitäisi hänen mielestään saada: ”Jotkut 

taloudet ja maat ovat vain liian keskittyneitä sijoittamaan muihin sektoreihin”, hän sanoo. 

”Muut sektorit” on jälleen diplomaattinen ilmaus. Yousafzai välttää siis ohjeistamatta 

valtioita niiden talouden hoitamisesta ja sovittelevasti vain toteaa, minne rahaa hänen 

mielestään tulisi ohjata.  

 

 
14 Vuonna 2014 islamistinen terroristijärjestö Boko Haram kidnappasi 276 koulutyttöä Nigeriassa. Kaappaus 

sai paljon kansainvälistä huomiota, ja tyttöjen palauttamisen puolesta kampanjoitiin kansainvälisesti 

#BringBackOurGirls -kampanjan kautta. Myös Malala Yousafzai osallistui kyseiseen kampanjaan. (ks. esim. 

Strochlic 2020.) 
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Yousafzai pyrkii myös luomaan imagoa itsestään ruohonjuuritason aktivistina, jonka 

missiona on vaikuttaa ”paikallisiin johtajiin, paikallisiin kouluttajiin ja paikallisiin 

aktivisteihin”, kuten hän haastattelussa toteaa. On kuitenkin Yousafzain elämäntarinan ja 

aseman perusteella selvää, että hän käy keskusteluja isojen ja vaikutusvaltaisten maailman 

päättäjien, sekä esimerkiksi haastattelussakin mainittujen Bill Gatesin ja Tim Cookin 

kaltaisten henkilöiden kanssa. Puheessaan Yousafzai kertoo, kuinka hänelle ”on kunnia 

puhua taas pitkän ajan jälkeen”, ja kiittää heti puheensa aluksi niin kaikkia häntä auttaneita 

lääkäreitä, kuten myös silloista YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moonia sekä YK:n erityislähettiläs 

Gordon Brownia heidän ”johtajuudestaan” sekä ”antamastaan inspiraatiosta toimintaan”.  

Tehokeinona toimii myös puheessa toistuva ”me vaadimme” -lausahdus, jota käyttämällä 

Yousafzai esittää maailman valtioille, päättäjille ja yhteisölle erilaisia vaatimuksia. Yousafzai 

käyttää puheessaan englanniksi ilmausta ”we call upon”, joka on kielellisesti formaali tapa 

ilmaista haluavansa jotain. Näiden kaikkien tekijöiden kautta rakentuu diskurssi Yousafzaista 

aikuismaisena, diplomaattisena tyttönä, joka esiintyy nöyränä ja kohteliaana. 

 

Kun haastattelija siirtyy kysymään Yousafzain kotimaasta Pakistanista, Yousafzain vastaukset 

muuttuvat suoremmiksi ja kriittisemmiksi kuin aikaisemmin puhuttaessa yleisesti 

maailmantilanteesta. Yousafzai esimerkiksi mainitsee Pakistanin vähemmistöryhmien 

nostamisen tasaveroisiksi Pakistanin kansalaisiksi, tyttöjen koulutukseen investoinnin sekä 

vahvemman demokratian, oikeusjärjestelmän ja parlamentin tarpeen maassa. Yousafzai myös 

kritisoi Pakistanin nykydemokratiaa ”symboliseksi”, ja huomauttaa, ettei maassa ole ollut 

pääministeriä, joka olisi selvinnyt kautensa loppuun saakka. Yousafzai toteaa, että 

”menneisyydessämme demokratia ja diktatuuri ovat kilpailleet keskenään”. Näitä Yousafzain 

vastauksia voisi pintapuolisesti katsoen pitää diplomaattisen tytön diskurssia rikkovina 

kommentteina, mutta postkolonialistisen feminismin näkökulmasta katsoen Yousafzain 

lausunnoissa pikemminkin rakentuu entistä vahvempia perusteluja diplomaattisen tytön 

diskurssille. Yousafzai nimenomaan pysyy länsimaisen yleisön silmissä hyvin 

diplomaattisena: hän ei kritisoi suoraan länsimaiden toimintaa tai politiikkaa, vaan suuntaa 

suoremman kritiikkinsä omaan kotimaahansa, joka länsimaisessa narratiivissa edustaa 

”takapajuista ja tietämätöntä” (Mohanty 1988, 67–68). Yousafzain elämäntarinassa Pakistan 

näyttelee auttamatta vihollisen roolia kansainvälisen yhteisön silmissä, sillä juuri Pakistanissa 

Yousafzai joutui murhayrityksen kohteeksi, eikä sen vuoksi ole voinut jatkaa elämäänsä 

kotimaassaan. Pakistanin demokratian kritisointi sopii siis diplomaattisen tytön diskurssin 

piirteisiin, sillä Yousafzai ei riko diplomaattisia pelisääntöjä kritisoidessaan globaalin etelän 
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valtiota. On myös huomioitava, että Yousafzain haastattelussa esittämät kommentit ”maista, 

joissa on pakolaisia” tai ”joissa kouluttamattomien tyttöjen määrä on suuri” voi tulkita 

viittaavan juuri globaalin etelän maihin, koska yleisesti mielikuvat isoista määristä pakolaisia 

ja kouluttamattomia tyttöjä liitetään nimenomaan globaalin etelän valtioihin. Yousafzai siis 

antaa itsestään vaikutelman diplomaattisena tyttönä, mutta nimenomaan länsimaisessa 

kontekstissa. 

 

Postkolonialistisen feminismin näkökulmasta Yousafzain haastattelussa esittämät 

näkemykset sukupuolten tasa-arvosta on myös tunnistettavissa diskurssin mukaisiksi 

lausunnoiksi. Haastattelijan kysyessä misogynististen mielipiteiden noususta, Yousafzai 

vastaa seuraavaa: ”Oli aika shokeeraavaa nähdä, että [naisvihamielinen politiikka] on edelleen 

läsnä länsimaisissa demokratioissa, koska sitä oletetaan, että kehittyvät maat käyvät tätä läpi 

--”. Yousafzai siis viittaa ajatukseen siitä, että länsimaisissa demokratioissa tasa-arvo-

ongelmat olivat aluksi hänelle shokeeraavia, koska niiden yleensä ajatellaan kuuluvan vain 

globaalin etelän ongelmiin. Yousafzai jatkaa, kuinka hän kuitenkin näkee positiivisen 

muutoksen olevan olemassa: ”Aktivismia tapahtuu. Naiset alkavat osallistua. Miehetkin 

alkavat kannattaa [--] feminismin ja tasa-arvon liikettä”. Aikaisemmin haastattelussa 

Yousafzai on kuitenkin esimerkiksi todennut, kuinka häntä Pakistanissa kritisoivat ihmiset 

eivät ”voi sietää rohkeasti puhuvaa naista”. Naisvihamielisyydestä puhuessaan Yousafzai 

linkittää Pakistanissa tapahtuvat tasa-arvokysymykset maan yleiseksi ongelmaksi (”meidän 

täytyy korostaa, mitä maassa on vialla, jotta voimme tehdä maasta paremman”), vaikka tosin 

toteaakin, että kommenttien takana on ”pieni määrä ihmisiä”. Feministi-sanan negatiivisesta 

maineesta Yousafzai toteaa haastattelussa vain, että ”toivon asian muuttuvan”. Hän ei siis 

esimerkiksi esitä kritiikkiä aiheesta tai tarkenna, miten kyseiseen sanaan liittyviä negatiivisia 

konnotaatioita voisi vähentää. Puheessaan Yousafzai myös linkittää ekstremistisen väkivallan 

naisiin kohdistuvaan pelkoon: ”He [ekstremistit] pelkäävät naisia. Naisten äänen voima 

kauhistuttaa heitä”. Esimerkkinä tällaisen pelon seurauksista mainitsee muun muassa 

naispuolisiin opettajiin kohdistuneet terrori-iskut Pakistanissa. Yousafzai yhdistää jälleen 

naisiin kohdistuvan väkivallan globaaliin etelään, minkä kautta rakentuu (länsimainen) 

diplomaattisen tytön diskurssi. 

 

Diplomaattisen tytön lisäksi Yousafzain puheesta analyysin perusteella on tunnistettavissa 

myös harmittoman tytön diskurssi. Harmittoman tytön diskurssi rakentuu Yousafzain 

kohdalla ilman haavoittuvaisen tytön diskurssia, jotka, kuten aikaisemmin todettua, ovat 
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usein saman diskurssin kaksi eri puolta. Harmittoman tytön diskurssin mukaan tyttöaktivistin 

toiminta on todellisuudessa luonteeltaan performatiivista, eikä tyttöaktivistin tekemisiä tai 

sanomisia tarvitse ottaa vakavasti.  

 

Haastattelijan kysyessä Yousafzailta siitä, miten hän suhtautuu hänestä verkossa 

kirjoitettuihin negatiivisiin kommentteihin, Yousafzai vastaa, ettei katso negatiivisia 

kommentteja, ja että hän keskittyy positiivisiin asioihin. Yousazfain näkemys on, että 

negatiivisia asioita hänestä kommentoivat ovat ”ymmärtäneet asiat väärin”. Yousafzai 

mainitsee esimerkiksi valeuutiset ja etnisiin ryhmiin liitettävät stereotypiat syinä ihmisten 

lähettämille kriittisille kommenteille. Yousafzai siis asettuu varsin ymmärtäväiselle kannalle 

häntä ikävästi kommentoivia ihmisiä kohtaan. On kuitenkin tutkittu, että naisiin kohdistuu 

merkittävää vihaa ja häirintää nimenomaan verkossa (ks. edellinen alaluku), joten on vaikeaa 

kuvitella, etteikö Yousafzai (joka on sekä nainen että ei-valkoinen henkilö) saisi myös osaansa 

tästä kohtelusta. Vaikka Yousafzai saa varmasti myös varsin asiatonta palautetta, hän ei silti 

ilmaise harmistustaan asian suhteen. Ainoa asia, josta hän ilmaisee ärsyyntyvänsä haastattelun 

aikana, on hänen veljensä pelaaminen PlayStation 4 -konsolilla ja tietokoneella, jota Yousafzai 

haluaisi tämän tekevän vähemmän. ”Vanhempana siskona käsken hänen keskittyä 

opintoihinsa”, Yousafzai sanoo. Näiden lausuntojen kautta rakentuu myös harmittoman 

tytön diskurssi: sen sijaan, että Yousafzai kertoisi turhautuvansa esimerkiksi itseensä 

kohdistuvaan vihapuheeseen verkossa, hän ärsyyntyy veljensä arkisista toimista.  

 

Kertoessaan murhayrityksestään YK-puheessaan, Yousafzai vakuuttaa ettei ”ole ketään 

vastaan” eikä ”aio puhua henkilökohtaisen koston puolesta”. Vaikka Yousafzai joutui 

terroristien väkivallan kohteeksi, hän kertoo, ettei ”vihaa edes Taliban-sotilasta, joka ampui 

minua”. Elämäkerrassaan (Yousafzai ja Lamb 2015, iv-ix) Yousafzai on kertonut, että 

murhayrityksen seurauksena hän menetti kuulonsa toisesta korvastaan ja hänen kasvonsa 

halvaantuivat osittain. Lisäksi Yousafzai perheineen on murhayrityksen jälkeen joutunut 

elämään pakolaisina kotimaastaan. On siis melkoinen saavutus, ettei Yousafzai ilmaise 

kokevansa vihaa tai katkeruutta hyökkääjäänsä kohtaan. Puheessaan Yousafzai mainitsee 

oppineensa myötätunnon, ei-väkivallattomuuden sekä anteeksiannon periaatteet Martin 

Luther Kingin, Äiti Teresan ja Nelson Mandelan kaltaisilta henkilöiltä. Yousafzai siis asemoi 

itsensä näiden rauhantyön ”merkkihenkilöiden” jatkumoon. ”Näin sieluni sanoo minulle: ole 

rauhaisa ja rakasta kaikkia”, Yousafzai sanoo puheessaan. Puheessaan Yousafzai sanoo myös, 

että ”voimakkaimmat aseemme” ovat ”kirjat ja kynät”. Yousafzai jatkaa, että ”yksi oppilas, 
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yksi opettaja, yksi kynä ja yksi kirja voivat muuttaa maailman”. Terrorismiin, ääriliikkeisiin ja 

väkivaltaan Yousafzai esittää siis ratkaisuksi näitä varsin vaarattoman oloisia välineitä. Näin 

Yousafzain puheesta on tunnistettavissa harmittoman tytön diskurssi: hänestä ei ole vaaraa 

muille, eivätkä hänen ”vaatimuksensa” ole uhkaavia tai sellaisia, joista länsimainen yhteisö 

olisi erimielisiä. Kukapa länsimainen päättäjä ei pitäisi koulutusta hyvänä asiana – niinpä 

Yousafzain vaatimukset jäävät varsin harmittomiksi. 

 

Yousafzain kohdalla poikkeuksellisen tytön diskurssin ilmenemistä on vaikea välttää. Vuonna 

2014 Yousafzaille myönnetty Nobelin rauhanpalkinto, murhayrityksestä selviytyminen sekä 

Yousafzain muut julkiset esiintymiset (esimerkiksi kuuluisa haastattelu Jon Stewartin The 

Daily Show -ohjelmassa) ovat olleet omiaan muodostamaan diskurssia poikkeuksellisesta 

tyttöaktivistista, joka ratkaisee tyttöjen kouluttautumiseen liittyvät ongelmat koko 

maailmassa. Analyysin perusteella Yousafzai kuitenkin pyrkii antamaan itsestään 

vaikutelman, jossa hän ei ole poikkeuksellinen tyttöaktivisti. Diskurssina tätä kuvaan 

poikkeuksellisen tytön diskurssin vastaiseksi, ei-poikkeuksellisen tytön diskurssiksi. Puheensa 

alussa Yousafzai toteaa seuraavaa: ”Tuhannet ihmiset ovat tulleet terroristien tappamiksi ja 

miljoonat ovat loukkaantuneet. Minä olen vain yksi heistä. Joten seison nyt tässä, yksi tyttö 

monien joukossa. En puhu itseni, vaan kaikkien tyttöjen ja poikien puolesta.” Viitatessaan 

murhayritykseensä, hän tuo myös esille, että terroristi ampui myös hänen ystäviään. Yousafzai 

siis asemoi itsensä yhdeksi monista väkivaltaa kokeneista aktivisteista, pyrkien osoittamaan, 

ettei häneen kohdistunut väkivalta tai siitä selviytyminen tee hänestä poikkeuksellista tyttöä.  

 

Ei-poikkeuksellisen tytön diskurssi on tunnistettavissa haastattelussa myös Yousafzain 

tyylistä vähätellä omaa merkitystään ja rooliaan maailmanpoliittisena toimijana. Kuten 

aikaisemmin todettu, Yousafzai kiistää olevansa kiinnostunut politiikasta. Hän nostaa esille, 

kuinka yliopistoa käydessään hän tuntee olevansa ”vain opiskelija”. Haastattelijan kysyessä 

Yousafzain tyypillisestä päivästä, hän kertoo keskittyvänsä opintoihinsa, käyvänsä luennoilla, 

tekevänsä esseitä ja viettävänsä aikaansa kavereidensa kanssa – hän on siis vain yksi muista. 

”Kun minulla on aikaa, sitten teen kampanjointia”, Yousafzai sanoo. Yousafzai ei vaikuta 

uhkaavan yhteiskuntajärjestystä, sillä hän käyttää aikansa lähinnä opiskeluun. Hänen 

sanojansa voi tulkita siten, että aktivismi on hänelle eräänlainen harrastus. Myös harmittoman 

tytön diskurssi on tunnistettavissa näistä lausunnoista. Puheessaan Yousafzai toteaa, että 

murhayrityksen seurauksena ”mikään elämässäni ei muuttunut, paitsi heikkous, pelko ja 

toivottomuus kuolivat”. Murhayrityksen vähättelyn kautta rakentuu Yousafzaista kuva ei-
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poikkeuksellisena tyttönä, sillä kiistämättä juuri murhayrityksestä selviytyminen nosti 

Yousafzain globaalisti tunnetun henkilön asemaan.  

 

Yousafzai pyrkii asemoimaan omaan aktivismiaan osaksi laajempaa nuorten aktivistien 

liikettä. Kuvaillessaan puheessaan murhayrityksen jälkeisiä tunteitaan, Yousafzai kertoo 

kuinka terroristit pyrkivät teollaan hiljentämään hänet, mutta ”siitä hiljaisuudesta nousi 

tuhansia ääniä”. Tämä viitannee hänen murhayrityksensä synnyttämiin kansainvälisiin 

reaktioihin. Yousafzain murha ei siis hänen puheessaan ole vain asia, joka muutti vain 

Yousafzain omaa elämää, vaan koko maailman tilaa. Haastattelussa Yousafzai kertoo 

”oppivansa kaikilta, joita tapaa”. Yousafzain osaaminen ei siis ole vain hänestä itsestään 

lähtöisin, vaan tulosta muilta oppimisesta, mistä voi tunnistaa ei-poikkeuksellisen tytön 

diskurssin. Puheensa puolessa välissä hän siirtyy käyttämään ”me” -muotoa ”minä” -muodon 

sijaan. Yousafzai käyttää esimerkiksi ilmaisuja kuten ”Ymmärsimme kynien ja kirjojen 

tärkeyden, kun näimme aseet”, ”He pelkäsivät ja pelkäävät tasa-arvoa, jonka me tuomme 

yhteiskuntaan” ja ”Olemme kyllästyneet näihin sotiin”. Yousafzain mukaan ”kukaan ei voi 

pysäyttää meitä”, ja ”meidän sanamme voivat muuttaa maailmaa”. Tyttöjen koulutusta 

vaativa aktivistiliike on siis Yousafzain puheessa rakentuvassa diskurssissa laajempi nuorten 

ryhmittymä, ei vain Yousafzain itsensä projekti. Aineiston perusteella voi päätellä, että 

Yousafzaille itselleen hänen oma asemansa on vain väline viedä eteenpäin laajemman 

aktivistiyhteisön asiaa. Haastattelussa Yousafzai mainitsee ajattelevansa aina ”edustavansa 

tyttöjä, joilla ei ole ääntä”. Puheessaan Yousafzai puolestaan sanoo nostavansa ääntänsä 

kuuluviin ”ei siksi, että voisin huutaa, vaan jotta ne, joilla ei ole ääntä tulevat kuulluiksi”. 

Näiden ilmaisujen kautta voi nähdä rakentuvan ei-poikkeuksellisen tytön diskurssin 

Yousafzaista aktivistina, joka ajaa universaalisti kaikkien tyttöjen asiaa, ei vain omasta 

näkökulmastaan katsoen.  

 

5.2.2  Poikkeuksellinen, ulkopuolinen ja ei-harmiton Greta Thunberg 
 

Tutkielmassa toteutetun diskurssianalyysin perusteella Thunbergin puheessa ja haastattelussa 

esiintyvissä lausunnoissa voi tunnistaa kolme seuraavaa tyttöaktivistidiskurssia: 

poikkeuksellinen tyttö, ulkopuolinen tyttö ja ei-harmiton tyttö. Nämä diskurssit perustuvat 

analyysiin siitä, miten Thunberg puhuu itse itsestään ja omasta aktivismistaan. 

 

Aineiston perusteella Thunberg antaa itsestään vaikutelman, jonka voi nähdä asemoituvan 

erityisesti poikkeuksellisen tytön diskurssin mukaisesti. Puheessaan Thunberg kertoo 
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puhuvansa ”tulevaisuuden sukupolvien puolesta”. Haastattelussa Thunberg puolestaan 

kertoo, että johtuen Asperger-diagnoosistaan, hänellä ei ole tarvetta seurata sosiaalisia 

normeja tai kopioida muiden käytöstä. Siinä missä muut seuraavat sivusta ja hyväksyvät 

valheet, on Thunbergilla itsensä mukaan poikkeuksellinen kyky kyseenalaistaa ne, ja puhua 

täten laajemman aktivistiyhteisön puolesta. Kuten poikkeuksellisen tytön kohdalla yleensä on 

tavallista, kyseessä olevan diskurssin ilmeneminen kyseisen tyttöaktivistin kohdalla on 

lyhytaikaista ja mahdollistaa tyttöaktivistille hetkellisesti näkyvän alustan ajaa aktivisminsa 

teemoja ja saada niille näkyvyyttä. Haastattelussa Thunberg kertoo tiedostavansa huomiona 

lyhytaikaisuuden: 

 

”Mielestäni on outoa, että tämä huomio ja fokus ovat pysyneet niin pitkään. 

Minulla ei tule enää olemaan tätä alustaa, joten siksi yritän tehdä niin paljon 

kuin voin käyttääkseni asemaani, tai mitä tämä nyt onkaan, tehdäkseni mitä 

voin tässä rajatussa ajassa.” 

 

Analyysin perusteella Thunberg vaikuttaa myös tunnistavan roolinsa esikuvana muille. 

Haastattelussa hän kertoo, että hän on vegaani, ei käytä lentoliikennettä, eikä osta uusia 

tavaroita. Samalla Thunberg kuitenkin selventää, ettei varsinaisesti vaadi näitä tekoja muilta 

ihmisiltä, vaan tiedostaa riskin siinä, että jos ”on äänekäs näistä asioista eikä toimi kuten 

saarnaa, voit saada tästä kritiikkiä ja sitä mitä sanot, ei oteta vakavasti”. Samoin Thunberg 

kertoo, ettei todellisuudessa pidä ilmastokriisin ratkaisua niin mustavalkoisena kuin antaa 

puheissaan ymmärtää, ja että hänen käyttämänsä ilmaisut kuten ”haluan ihmisten 

panikoivan” ovat enemmänkin metaforia kuin hänen todellisia tunteitaan. Lisäksi Thunberg 

kertoo haastattelussa, ettei hän juhli (haastattelun aikaan ajankohtaisia) 18-

vuotissyntymäpäiviään. Thunberg sanoo haastattelussa, ettei syntymäpäivien juhliminen ole 

hänelle ominaista. Täysi-ikäistymisen juhlistamisen välttämisen voikin tunnistaa osaksi 

poikkeuksellisen tytön diskurssia, sillä syntymäpäivän juhliminen taas voidaan ymmärtää 

”tavallisten nuorten” toiminnaksi. Thunberg vaikuttaa analyysin perusteella tiedostavansa 

poikkeuksellisuutensa hyödyt, ja käyttävänsä niitä viestinsä välittämiseen. Siitä, miten 

Thunberg elää arkeansa, ei lukijalla ei ole muuta todistetta kuin Thunbergin omat sanat. Siksi 

on Thunbergin aktivismin kannalta hyödyllistä antaa itsestään vaikutelma poikkeuksellisena 

tyttönä ja pyrkiä sen kautta esiintymään esimerkkinä muille. Analyysin perusteella 

Thunbergin voi jopa tulkita lisäävän itse kierroksia omaan poikkeuksellisuuteensa. Näiden 

kaikkien tekijöiden voi täten nähdä rakentuvan osaksi poikkeuksellisen tytön diskurssia. 
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Aineistossa Thunbergista puheesta on tunnistettavissa poikkeuksellisen tytön diskurssin 

rakentumista myös viittauksissa siihen, että se, mitä hänellä on sanottavanaan muille, on 

poikkeuksellista ja huomionarvoista. Thunberg kertoo puheessaan, että on matkustanut 

ympäri Eurooppaa ”toistellen näitä elämää muuttavia sanoja”. Thunberg myös toistaa 

kolmeen kertaan puheensa aikana fraasin ”onko/onhan mikrofonini päällä”, ei varsinaisesti 

tarkoittaen tätä oikeasti vaan viitaten kysymyksellään siihen, että aikuiset eivät tunnu 

reagoivan siten että todella kuulisivat hänen sanansa. Haastattelussa Thunberg kertoo 

tulevaisuuden suunnitelmistaan opiskella yhteiskuntatieteitä, ja jatkaa että ”ajattelin, että ehkä 

se missä olen hyödyllisimmilläni, on politiikka”. Thunbergin lausunnoista on siis 

tunnistettavissa ilmaisuja tytöstä, jonka sanomiset ansaitsevat kaikkien huomion, kenties 

myös tulevaisuudessa päättäjän paikan. Thunbergin lausunnoista ei kuitenkaan rakennu 

poikkeuksellisen tytön diskurssi täysin aukottomasti. Kuten poikkeuksellisen tytön 

diskurssissa tyypillistä, on Thunbergista tehty nuorten ilmastoliikkeen johtajahahmo. Tähän 

piirteeseen Thunberg kuitenkin itse suhtautuu kieltävästi ja korjaa, että ilmastoliikkeen ei 

tulisi olla ”ylhäältä alaspäin” -ohjautuva.  

 

Thunbergin lausunnoista on tunnistettavissa poikkeuksellisen tytön diskurssi myös 

kuvailussa siitä, miten hän kuvailee suhtautumistaan maailman johtajien kritiikkiin häntä 

kohtaan: ”Jos oikeasti alkaa ajatella [--] mitä sinusta sanotaan ja kuinka paljon huomiota saat, 

siinä voi kehittyä minäkuva, joka ei olisi kovin järkevä”, hän sanoo haastattelussa. Thunberg 

myös kertoo ymmärtävänsä, että kyseessä on taktiikka, jolla hänen sanomaansa pyritään 

vähättelemään. Thunberg suhtautuu varsin rationaalisesti häneen kohdistuvaan 

palautteeseen, mikä ei aina ole aikuisillekaan helppoa. Thunbergilla on siis lausunnon 

perusteella kykyjä, jotka hänen ikäiselleen tytölle ovat erityisen poikkeavia ja kypsiä, mikä on 

tunnistettavissa poikkeuksellisen tytön diskurssin mukaiseksi. 

 

Toinen aineistosta Thunbergin lausuntojen perusteella tunnistettavissa oleva diskurssi on 

ulkopuolisen tytön diskurssi. Tällä diskurssilla tarkoitan eräänlaista ulkopuolista tarkkailijaa, 

joka omasta erityisestä positiostaan käsin tarkastelee muiden ihmisten toimintaa, mutta ei itse 

kuulu osaksi yhteisöä. Yousafzaista aineiston perusteella tunnistettavissa olevasta 

diplomaattisen tytön diskurssissa on havaittavissa osittain samoja piirteitä: molemmissa tytöt 

voi nähdä asemoituvan ”päivänpolitiikan” ulkopuolelle sitä kritisoivaan asemaan, mutta 

Yousafzai voi nähdä kuitenkin pyrkivän olemaan osana poliittisia ja yhteiskunnallisia 
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rakenteita sekä muuttamaan niitä – keinoja ei vain ilmaista kantaaottavasti. Thunberg 

jättäytyy kuitenkin politiikan ulkopuolelle kriitikon positioon vain osoittamaan sen, mikä 

yhteiskunnassa on vikana ottamatta kantaa siihen, miten sitä tarkalleen ottaen tulisi muokata. 

Näin ollen Thunbergin ei myöskään tarvitse ylläpitää diplomaattisen tytön diskurssiin 

liitettäviä, kohteliaita ja neutraaleja ilmaisuja, vaan hän kertoo suoraan ja kaunistelematta 

näkemänsä ongelmat. 

 

Thunbergin lausunnoista hahmottuu ulkopuolisen tytön diskurssin mukainen vaikutelma 

erityisesti hänen diagnoosiensa kautta: Thunbergilla on todettu Aspergerin oireyhtymä, 

pakko-oireinen häiriö ja selektiivinen mutismi. Thunberg on myös kärsinyt syömishäiriöstä. 

Haastattelussa Thunberg kertoo näistä kaikista, mutta positiiviseen sävyyn: ”[Aspergerin 

oireyhtymä tai ADHD] voivat olla jotakin mitä käytät hyödyksesi”, hän selittää, ja jatkaa: 

 

”Ihmiset ovat sosiaalisia eläimiä. Kopioimme toistemme käytöstä, joten jos 

kukaan ei käyttäydy niin kuin olisi kriisi, ei se voi olla niin paha. Mutta me, joilla 

on autismi, emme esimerkiksi seuraa sosiaalisia koodeja, emme kopioi 

toistemme käytöstä, meillä on oma käytöksemme.” 

 

Thunberg vertaa diagnoosejaan satuun Keisarin uusista vaatteista, jossa ainoastaan lapsi, joka 

ei välitä maineestaan tai suosiostaan, on tarpeeksi rohkea kyseenalaistamaan valheen, jonka 

kaikki muut vain hiljaisesti hyväksyvät. Thunbergin ilmaisusta tunnistettavissa oleva 

ulkopuolisen tytön diskurssi antaa hänelle position, jossa hän voi kommentoida asioita 

sosiaalisista normeista poiketen, ottamatta kuitenkaan varsinaista vastuuta huomioistaan tai 

niiden seurauksista. Tietyssä mielessä Thunbergin voi myös analysoida strategisesti 

hyödyntävän diagnoosejaan aktivismissaan: koska hänen diagnoosinsa ovat yleistä tietoa, ei 

häneltä yleensä odotetakaan täysin normien mukaista käytöstä. Tämä antaa Thunbergille 

mahdollisuuden rikkoa yleisiä käyttäytymisääntöjä, ”sosiaalisia koodeja”, kuten hän itsekin 

haastattelussa kertoo. Sekä puheessaan että haastattelussaan Thunberg viittaa tilanteisiin, 

joissa häneltä on pyydetty tiettyjä poliittisia näkemyksiä siitä, miten ilmastokriisi tulisi 

ratkaista. Puheessaan Thunberg sanoo, etteivät ”[tietyt ilmastopolitiikat tietyissä maissa] ole 

tarpeen, koska perusongelma on sama kaikkialla”. Haastattelussa Thunberg puolestaan 

sanoo, ettei ole kiinnostunut tietyistä ilmastopolitiikan teoista, koska ”jos puhuisin veroista 
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tai green new dealista15, sitten siitä tulisi puoluepolitiikan ongelma, ja ilmastokriisi on 

puoluepolitiikan yläpuolella”. Thunberg asemoi näin itsensä politiikan ulkopuolelle, minkä 

voi tulkita antavan Thunbergista vaikutelman, joka rakentuu ulkopuolisen tytön diskurssin 

mukaiseksi. 

 

Ulkopuolisen tytön diskurssi rakentuu myös siinä, miten Thunberg kuvailee omaa sosiaalista 

elämäänsä tyttöaktivistina. Haastattelussa Thunberg myöntää suoraan, että ”on vaikea löytää 

joku, joka ymmärtää elämääni”, ja kuinka hänen on ”vaikea suunnitella mitään”, sillä hänen 

elämänsä on niin ”outoa”. Puheessaan Thunberg myös kuvailee, kuinka ”suuri osa lapsista ei 

edes ole tietoisia kohtalosta, joka meitä odottaa”. Thunberg voi analysoida myös näin antavan 

itsestään kuvan muiden ikäistensä seurasta ulkopuolisena, yksinäisenä toimijana. Thunberg 

kuvailee haastattelussa positiotaan ulkopuolisen diskurssin mukaisella tavalla viittaamalla 

skandinaaviseen käsitykseen Janten laista (Jantelagen)16: ”Tiedän että ihmiset näkevät minut. 

Näen heidän silmistään, että he tunnistavat minut, ja joskus he osoittavat, mutta he eivät 

pysähdy ja juttele”. Toisaalta Thunbergille ulkopuolisuuden kokemus näyttää olevan myös 

mieluinen: ”Se on mukavaa, koska minut jätetään rauhaan.” 

 

Kolmantena diskurssina Thunbergin lausunnoista on tunnistettavissa vastakkainen diskurssi 

haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssille, jota voisi analyysissa kuvata ei-

harmittoman tytön diskurssiksi. Tämä näkyy erityisen hyvin Thunbergin puheessa. Thunberg 

kritisoi päättäjiä suoraan ja peittelemättä: ”valehtelitte meille, annoitte meille valheellista 

toivoa”, hän sanoo. Hän myös kuvaa, kuinka ”kauniista sanoista ja lupauksista huolimatta” 

päättäjät eivät tee mitään ilmastokriisin ratkaisemiseksi. ”Tämä jatkuva, vastuuton käytös 

muistetaan epäilemättä historiassa yhtensä suurimmista ihmiskunnan epäonnistumisista” ja 

”Ratkaisut [joilla voitaisiin jatkaa elämää kuten ennenkin] eivät ole enää olemassa. Koska ette 

toimineet ajoissa”, Thunberg sanoo. Thunberg ilmaisee hyvin suoraan tyytymättömyytensä 

eikä tarjoa helppoja ratkaisuja asioiden muuttamiseksi, mikä on tunnistettavissa osaksi ei-

harmittoman tytön diskurssia. Harmittoman tytön diskurssin sisältämän performatiivisuuden 

oletuksen tyttöaktivistien kohdalla hän myös torjuu puheessaan. Thunberg kertoo, etteivät 

 
15 Green New Deal -termillä tarkoitetaan erinäisiä poliittisia ohjelmia, jotka tähtäävät yhteiskunnan ekologiseen 

ja sosiaaliseen muutokseen esimerkiksi investoinneilla vihreään talouteen (ks. esim. Leipola 2019). 

16 Janten laki (Jantelagen) on kirjailija Aksel Sandemosen käyttämä käsite, jonka on tulkittu kuvaamaan 

pohjoismaalaista asennetta, jossa yksilön ei tule kuvitella olevansa parempi tai menestyneempi kuin muut 

yhteisönsä jäsenet. 
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nuoret ”ole [osoittamassa mieltään] kaduilla, jotta voisitte ottaa selfieitä kanssamme ja kertoa 

kuinka ihailette mitä teemme”. Thunbergin lausunnoissa rakentuu siis ei-harmittoman tytön 

diskurssi tavalla, joka myös poissulkee hänen käyttönsä performatiivisena tyttöaktivistina. 

 

Ei-harmittoman tytön diskurssi rakentuu myös Thunberg hyvin suorassa tavassa kritisoida 

päättäjien poliittisia valintoja ja tekoja. Puheessaan Thunberg nimittää Iso-Britannian 

ilmastolle haitallisia poliittisia päätöksiä, kuten liuskekaasun vesisärötystä sekä lentokenttien 

laajentamista ”järjettömiksi”. Kuvaillessaan sitä, mitä ilmastokriisille tulisi tehdä, Thunberg 

toteaa, että päästöjen lopettaminen ”sulkee pois suurimman osan tämän päivän politiikasta”. 

Haastattelussa Thunberg kommentoi Iso-Britannian pääministeri Boris Johnsonin vuonna 

2020 esittelemää ilmastosuunnitelmaa seuraavasti: ”[--] se suunnitelma on saanut paljon 

kritiikkiä tiedeyhteisöltä, jonka mukaan se ei ole tarpeeksi ollakseen linjassa Pariisin 

sopimuksen kanssa”. Joe Bidenin valintaa Yhdysvaltojen seuraavaksi presidentiksi Thunberg 

kuvailee sanomalla haastattelussa, että ”vain sen muutoksen [Trumpin valtakauden 

päättymisen] takia meidän ei pitäisi rentoutua ja ajatella että kaikki on nyt hyvin”. Sen sijaan, 

että Thunberg tarjoaisi harmittoman tytön diskurssin mukaisesti performatiivisessa roolissa 

tukea maailman suurvaltojen johtajille, hän ilmaisee suoraan tyytymättömyytensä. 

Thunbergin kritiikki on ei-harmittoman tytön diskurssia tukevaa erityisesti siinä, miten hän 

suuntaa moitteensa erityisesti länsimaalaiseen elämäntapaan ja politiikkaan. Puheessaan 

Thunbergin esittämä toteamus siitä, että ilmastokriisin ratkaisuun tarvittavat välineet (muun 

muassa päästöjen lopettaminen) ”sulkevat pois suurimman osan tämän päivän politiikasta”, 

voi siis tulkita analyysin perusteella hakevan kokonaisen länsimaisen elämäntavan ja politiikan 

muutosta. Thunbergin lausunnot voidaan siis tulkita olevan kaukana niistä piirteistä, mitä 

harmittoman tytön diskurssi sisältää. 

 

5.3  Erot ja yhtäläisyydet diskurssien välillä 

 

Nyt olen esitellyt sekä maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit, että diskurssianalyysin 

avulla aineistosta analysoidut Thunbergin ja Yousafzain lausuntojen perusteella tunnistetut 

diskurssit. Tässä kohden analyysia tarkastelen näitä kaikkia, niiden eroja ja yhtäläisyyksiä. 

Etenen samassa järjestyksessä kuin missä maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit esiteltiin, 

aloittaen poikkeuksellisen tytön diskurssista. 
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Poikkeuksellisen tytön diskurssi toteutuu kenties selkeimmin maailman tyttöaktivisteissa, 

eivätkä Thunberg ja Yousafzai ole tässä erilaisia. Poikkeuksellisen tytön diskurssille 

ominainen ajatus sankaritytöistä, jotka ratkaisevat maailman ongelmat, on läsnä sekä 

Thunbergin että Yousafzain omissa diskursseissa itsestään. Kuten analyysissa tulee ilmi, ovat 

molemmat tytöt hyötyneet ja itse hyödyntäneet sitä asemaa, jonka poikkeuksellisen tytön 

diskurssin on heille antanut. Siinä, miten Thunbergin ja Yousafzaini lausunnoissa 

poikkeuksellisen tytön diskurssi näyttäytyy, on kuitenkin ero. Analyysin perusteella Thunberg 

voi tulkita ottavan kaiken irti poikkeuksellisen tytön diskurssista, sillä kuten hän toteaa 

itsekin, ei Thunberg tiedä kauanko huomiota riittää hänen kohdallaan. Ainoastaan 

poikkeuksellisen tytön diskurssin sisältämään ajatukseen tyttöaktivistista liikkeen johtajana 

Thunberg suhtautuu omalta kohdaltaan kieltävästi. Thunbergin voisi analysoida jopa 

hyödyntävänsä poikkeuksellisen tytön diskurssia kohdallaan aktivisminsa ajamiselle. 

Yousafzai taas asettuu samaan kategoriaan muiden tyttöaktivistien kanssa, jotka kokevat 

poikkeuksellisen tytön diskurssin hankalaksi omalle kohdalleen ja tietoisesti pyrkivät siitä 

pois. Yousafzain lausunnoista on tunnistettavissa pyrkimys pois poikkeuksellisen 

tyttöaktivistin diskurssista tarjoamalla sen vastaisia tekijöitä, kuten aineistossa havaitut 

piirteet osoittavat: Yousafzain pyrkimys korostaa olevansa vain yksi monista, sekä olevansa 

pääasiassa opiskelija, sitten vasta aktivisti. Yousafzai myös ilmaisee analyysin perusteella 

esimerkiksi ”oppivansa kaikilta, joita tapaa”. Thunbergin kohdalla tällaista nöyryyttä ei 

analyysin perusteella aineistossa oli havaittavissa: pikemminkin Thunbergin voi tulkita 

haluavan muiden ottavan hänestä mallia. 

 

Toinen tyttöaktivistidiskursseista, haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssi ilmenee 

kiinnostavasti ja osin ristiriitaisesti Thunbergin ja Yousazfain lausunnoissa. Haavoittuvaisen 

ja/tai harmittoman tytön diskurssin ollessa erityisesti postkolonialistisiin suhteisiin linkittyvä 

diskurssi, voisi olla helppoa olettaa, että diskurssi asettuisi yksioikoisesti siten, että Thunberg 

länsimaalaisena antaisi itsestään vaikutelman myös harmittomana tyttönä, ja Yousafzai taas 

kolmannen maailman tyttönä haavoittuvaisena tyttönä. Kuitenkin kuten analyysissa tuli ilmi, 

Thunberg pyrkii eroon harmittoman tytön diskurssista ylläpitämällä vastakkaista, ei-

harmittoman tytön diskurssia, kun taas Yousafzain lausunnoissa voi analysoida rakentuvan 

harmittoman tytön diskurssin piirteitä. Tämä ristiriita on varsin mielenkiintoinen 

postkolonialistisen feministisen teorian näkökulmasta katsoen, mitä tarkastelenkin 

seuraavaksi. 
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Yousafzai on onnistunut läpäisemään jotain länsimaalaisessa arvomaailmassa onnistuessaan 

antamaan itsestään vaikutelman, jonka voi tulkita osaksi harmittoman tytön diskurssia, sillä 

kyseinen diskurssi on yleensä vaikea ”saavuttaa” kolmannen maailman tytöille. Tässä mielessä 

analyysia voi jatkaa siten, että kohta lähes vuosikymmenen kestänyt eläminen länsimaissa 

yhdessä Yousafzain lausunnoissaan itsestään välittämien muiden diskurssien (ei-

poikkeuksellinen tyttö sekä diplomaattinen tyttö) on sulauttanut Yousafzain osaksi 

länsimaisia rakenteita ja mahdollisesti myös identiteettiä. Vaikka Yousafzai korostaa itseään 

nimenomaan pakistanilaisena, on hän kuitenkin asettunut länsimaiseen positioon siinä, miten 

hän kritisoi synnyinmaatansa sekä muiden globaalin etelän maiden politiikkaa. Yousafzaille 

itselleen ja hänen aktivismilleen on todennäköisesti ollut eduksi antaa itsestään vaikutelma, 

joka tukee harmittoman tytön diskurssia, mahdollistaen hänen näkyvyytensä länsimaisessa 

yhteiskunnassa. Mikäli analyysia ulottaa koko Yousafzain elämäntarinan pituudelle, voi myös 

vetää seuraavia johtopäätöksiä: Yousafzain kohdalla haavoittuvaisen tytön diskurssin piirteet 

olivat todennäköisesti ennen yleisesti havaittavissa hänen joutuessaan murhayrityksen 

kohteeksi ja tullessaan länsimaisten toimijoiden pelastamaksi. Voidaan olettaa, että Yousafzai 

on kääntänyt hänen elämäntarinastaan mahdollisesti aikaisemmin tulkitun haavoittuvaisen 

tytön diskurssin enemmän harmittoman tytön diskurssin piirteiden mukaiseksi ilmaisemalla 

jälkimmäiseen soveltuvia piirteitä lausunnoissaan. Voi siis pohtia, onko niin, että kolmannen 

maailman tytön on mahdollista ”länsimaalaistua”, mikäli onnistuu ylläpitämään itsestään 

yhteiskunnalle vaaratonta narratiivia yllä. 

 

Thunbergin kohdalla harmittoman tytön diskurssiin liittyvät kysymykset ovat vähintään yhtä 

mielenkiintoisia. Kuten analyysissa aikaisemmin todettu, Thunbergin lausuntojen voi tulkita 

ylläpitävän ei-harmittoman tytön diskurssia. Jo aikaisemmassa tutkimuksessa on todettu, ettei 

näin ei-harmiton toiminta olisi tyttöaktivistille edes mahdollista, ellei kyseessä ole valkoinen 

tyttö (ks. esim. Taft 2020). Thunberg on onnistunut kääntämään rodullisuutensa valkoisena 

tyttönä edukseen, sillä vaikka hänen lausuntonsa ovat tulkittavissa harmittoman tytön 

diskurssin vastaisiksi, hän on silti onnistunut pääsemään globaalisti tunnetun tyttöaktivistin 

asemaan. Analyysia voi laajentaa tässä kohden seuraavasti: Thunberg on herättänyt 

negatiivisia reaktioita ja jopa suoranaista vihaa ympäri maailman (ks. esim. Jung et al. 2020). 

Tätä ilmiötä mahdollisesti selittää Thunbergin itsestään antama vaikutelma ei-harmittomana, 

joka rikkoo yleisempää diskurssia tyttöaktivististeista ”vain” harmittomina ja vaarattomina 

tyttöinä. Tyttöjen harmittomuus on länsimaissa jaettu kulttuurinen normi. Thunbergin 

tietoinen tai tiedostamaton asemoituminen ei-harmittomana tyttönä on kenties osalle 
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ihmisistä liian räikeä rikkomus tätä normia kohtaan. On myös kiinnostavaa huomata, että 

vaikka Thunbergin taustaan kuuluvat vakavat mielenterveysongelmat, ei hän itse 

lausunnoissaan vetoa näihin siten, että niiden kautta rakentuisi haavoittuvaisen tytön 

diskurssi, vaan hyödyntää omia diagnoosejaan strategisena välineenä siten, että niiden kautta 

rakentuvat niin poikkeuksellisen tytön kuin myös ulkopuolisen tytön diskurssit.17 

Konkreettinen ero analyysin perusteella Yousafzain ja Thunbergin harmittomuudessa ja ei-

harmittomuudessa on selkeä: he molemmat vaativat aineiston perusteella jotakin, mutta 

varsin eri tasoisia asioita. Aineistossa Yousafzai pyytää puheessaan kyniä ja kirjoja, joita hän 

kuvaa ”voimakkaimmiksi aseiksemme”, kun taas Thunberg vaatii omassa puheessaan 

päästöjen täyttä leikkaamista, sekä ”tämän päivän politiikan poissulkemista”. Kärjistäen 

voikin todeta seuraavaa: harmittomalle tytölle eli Yousafzaille riittävät kirjotusvälineet, kun 

ei-harmittomalle tytölle eli Thunbergille koko länsimaisen elintavan muutos. Haavoittuvaisen 

ja/tai harmittoman tytön diskurssiin liitettävä performatiivisuuden oletus ilmenee 

Thunbergin ja Yousafzain lausunnoissa myös eroavasti: Thunberg asettuu analyysin 

perusteella performatiivisuudessaan tiedostavalle mutta kielteiselle kannalle, siinä missä 

Yousafzai ei ota aineistossa asiaan omalla kohdallaan kantaa.  

 

Kolmas tyttöaktivisteihin liitettävä diskurssi, häiritsevän tytön diskurssi, ei aineiston 

perusteella ole tunnistettavissa Yousafzain tai Thunbergin lausunnoissa. Tämä on sinänsä 

odotettua, sillä häiritsevän tytön diskurssin ylläpito on yleensä keino vähentää 

(tyttö)aktivistien uskottavuutta itsenäisinä toimijoina. Häiritsevän tytön diskurssi onkin 

kaikista maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssin osasista se, joka selkeimmin rakentuu ja 

pysyy voimassa ulkopuolisten toimijoiden, ei tyttöjen itsensä ansiosta. Siinä, missä sekä 

poikkeuksellisen tytön että haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön diskurssien 

olemassaolon voi nähdä joissain määrin hyödyttävän tyttöaktivisteja (vaikka he pyrkisivätkin 

niistä aktiivisesti eroon), ei häiritsevän tytön diskurssi tarjoa oikeastaan mitään hyötyjä 

tyttöaktivisteille itselleen. Päinvastoin sitä rakentava toiminta syö tyttöaktivistien 

mahdollisuuksia käyttää julkista tilaa hyödykseen sekä samalla vaientaa heidän sanomansa. 

Esimerkiksi häiritsevän tytön diskurssiin kuuluva oletus tyttöaktivistista yksilönä, joka ei 

kykene itsenäiseen ajatteluun, vaan on tullut esimerkiksi muiden aktivistien tai poliittisten 

toimijoiden ”harhaanjohtamaksi” on Thunbergin kohdalla esitetty perusteeksi kyseenalaistaa 

 
17 Vastauksia siihen, miksi Yousafzain kohdalla haavoittuvaisen tytön diskurssi oli seurausta väkivaltaisesta 

hyökkäyksestä, ja miksi taas Thunbergin kohdalla mielenterveysongelmat eivät ole samanlaiseen 

”uhripositioon” johtaneet, ei ole mahdollista tämän tutkielman puitteissa löytää. 
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hänen aktivisminsa aitous. Häiritsevän tytön diskurssiin liitettävä syntipukin ekologian ilmiö 

(Schmitt 2019; Mkono et al. 2020) on myös tyttöjen kohdalla nähtävissä: Thunbergin 

kohdalla hänen omia ilmastotekojaan on verrattu hänen vaatimiinsa päästövähennyksiin, kun 

taas Yousafzain kohdalla hänen kotimaassaan Pakistanissa hänen työtään on vähätelty jopa 

salaliittoteoriaksi. Ei siis näiden ilmiöiden perusteella ole yllättävää, että sekä Yousafzai että 

Thunberg – kuten myös tyttöaktivistit ympäri maailman – eivät toista ja ylläpidä häiritsevän 

tytön diskurssia rakentavia piirteitä tai lausuntoja itsensä kohdalla. 

 

Yousafzain ja Thunbergin ilmaisuista tunnistetut diplomaattisen ja ulkopuolisen tytön 

diskurssit ovat keskenään suhteellisen samankaltaisia ja siksi kiinnostavia diskursseja. 

Diskurssien perusteella voi päätellä, että molempien tytön lausunnoissa he pyrkivät 

asemoimaan itsensä politiikan ulkopuolisiksi toimijoiksi ja aktivisteiksi. Aineiston perusteella 

Yousafzai ja Thunberg rakentavat tätä kuitenkin eri tavoin. Yousafzain lausunnoista 

tunnistettavissa olevassa diplomaattisen tytön diskurssissa korostuu diplomaattisen tytön 

piirteet: hän ei kritisoi suoraan ketään, hän asettuu länsimaiseen positioon, ja hän puhuu 

universaalisti helposti hyväksyttävistä asioista. Yousafzain kohdalla hänestä välittyvästä 

diplomaattisuudesta voi olla vaikea löytää kritisoitavaa: kukapa (länsimaalainen toimija) ei 

olisi sitä mieltä, että tyttöjen kouluun pääsy tai toimiva demokratia eivät olisi hyviä ja 

tavoiteltavia asioita. Pitäessään kritiikkinsä hyvin yleisellä tasolla, Yousafzain diskurssi 

itsestään rakentuu diplomaattisena tyttöaktivistina, jonka näkemyksien kanssa on helppo olla 

samaa mieltä. Diplomaattisen tytön diskurssin ilmenemisen Yousafzain kohdalla voi myös 

tulkita varsin kolonialistiseksi ilmiöksi, sillä Yousafzain aineistossa esittämä kritiikki 

suuntautuu olemassa olevien ongelmien osoittamiseen muualla kuin länsimaissa. Puolestaan 

Thunbergin kohdalla tunnistettavissa oleva diskurssi itsestään ulkopuolisena tyttöaktivistina 

nostaa hänet positioon, jossa hän nimenomaisesti on ulkopuolinen kriitikko, jonka ei 

kuitenkaan tarvitse ”pelata peliä”, kuten yleensä tyttöaktivistien esimerkiksi YK-tasolla 

toimiessaan on tarvinnut. Toisin kuin Yousafzai, Thunberg kritisoi suoraan valtioita ja niiden 

politiikkaa. Analyysia voi jatkaa toisaalta siten, että Thunbergin kritiikki aineiston perusteella 

kohdistuu suoremmin juuri länsimaihin. Tämä saattaa myös olla yksi tekijä, joka rikkoo 

Thunbergin kohdalla harmittoman tytön diskurssia, ja täten rikkoen normeja luo negatiivisia 

tunteita Thunbergin toimintaa kohtaan. 

 

Vaikka sekä Yousafzain että Thunbergin ilmaisusta on tunnistettavissa yleisen 

tyttöaktivistidiskurssin vastaisia diskursseja (Yousafzain kohdalla ei-poikkeuksellisen tytön 
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diskurssia, ja Thunbergin kohdalla ei-harmittoman tytön diskurssia), on heidän kohdallaan 

silti todettava, että maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit ovat ainakin osittain 

onnistuneet määrittelemään heidän julkista kuvaansa tyttöaktivisteina ja maailmanpolitiikan 

toimijoina. Kuten analyysissa aikaisemmin todettua, tyttöaktivistidiskurssit luovat 

kokonaisuutena rakenteen, jossa huomio on nimenomaan aktivistissa – ei hänen 

aktivismissaan, mikä on havaittu myös aiempien tutkimusten tuloksissa (ks. esim. Bent 2020a, 

Taft 2020). Pelkästään Yousafzain ja Thunbergin saavuttama julkisuuden henkilön asema 

kielii siitä, että tässä tyttöaktivistidiskurssit ovat heidän kohdallaan rakentuneet 

tunnistettavaan muotoon, olivatpa tyttöjen omissa lausunnoissa tunnistettavissa olevat 

diskurssit tähän vertautuen ristiriidassa tai eivät. Yhteenvetona voi todeta, että Yousafzai ja 

Thunberg toimivat heihin liitettävistä diskursseista huolimatta osana laajempia 

maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja. Yousafzai saattaa luoda itsestään vaikutelmaa, 

jossa hän vastustaa poikkeuksellisen tytön diskurssin piirteitä, mutta tämä on yleensä 

tavallista tyttöaktivisteille, eikä ole sinänsä merkittävä, diskurssia hajottava tekijä 

Yousafzainkaan kohdalla. Thunbergin kohdalla ristiriita maailmanpolitiikan 

tyttöaktivistidiskurssin ja hänen liitettävien diskurssin välillä on merkittävämpi. Tämä onkin 

mahdollisesti tekijä siihen, miksi Thunbergia kohtaan on esitetty niin voimakasta kritiikkiä: 

rikkoessaan tyttöaktivistidiskurssien piirteitä, Thunberg rikkoo myös laajempaa normistoa 

siitä, millaisia tyttöjen ja aktivistien tulisi olla. Tästäkin huolimatta Thunbergin lausunnoissa 

rakentuu silti myös omalta osaltaan maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja, ja erityisesti 

poikkeuksellisen tytön diskurssia. Thunbergille tämä vaikuttaa analyysin perusteella olevan 

tietoinen valinta, jolla hänen aktivisminsa ja asemansa pysyvät pinnalla mahdollisimman 

kauan. 
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6 Tulokset ja pohdinta 
 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia maailmanpolitiikan 

tyttöaktivistidiskurssit ovat, millaisia diskursseja Malala Yousafzain ja Greta Thunbergin 

lausunnoissa itsestään on tunnistettavissa, ja miten nämä kaikki sopivat tai eivät sovi 

keskenään yhteen. Seuraavaksi käyn läpi tutkimuksen tuloksia ja sitä, miten nämä tulokset 

peilaavat tutkielman teoreettiseen viitekehykseen sekä aikaisempaan tutkimukseen. 

 

Analyysissa todettiin, että maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit koostuvat kolmesta 

tekijästä: poikkeuksellisen tytön, haavoittuvaisen ja/tai harmittoman tytön sekä häiritsevän 

tytön diskursseista. Nämä diskurssit eivät toimi aina kaikki yhdessä tai samanaikaisesti tietyn 

tyttöaktivistin kohdalla, mutta analyysin perusteella voidaan kuitenkin todeta, että 

kokonaisuutena ne muodostavat ne tyttöaktivistidiskurssit, jotka yleisimmin tunnistetaan 

maailmanpolitiikassa. Vaikka tyttöaktivistidiskurssien eri osat saattavat olla keskenään välillä 

ristiriidassa, tyttöaktivistidiskurssien yhteisenä nimittäjänä on tämä: tyttöaktivisti halutaan 

nähdä aktivistina ja yksilönä, jolloin huomio keskittyy häneen itseensä – ei hänen 

aktivismiinsa tai sen tavoitteisiin. Aineistosta tehdyn diskurssianalyysin perusteella 

Yousafzain ja Thunbergin itsestään tekemissä lausunnoissa rakentuu seuraavia diskursseja: 

Yousafzain kohdalla diplomaattisen, harmittoman sekä ei-poikkeuksellisen tytön diskurssit, 

ja Thunbergin poikkeuksellisen, ulkopuolisen ja ei-harmittoman tytön diskurssit. Yousafzain 

ja Thunbergin omista lausunnoista tunnistettavat diskurssit eivät siis suoraan vastaa 

maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja, mutta yleisemmät tyttöaktivistidiskurssit ovat 

silti nähtävissä myös heidän kohdallaan. Analyysin perusteella voi päätellä, että tämän 

tutkielman tulokset laajentavat aikaisempaa ymmärrystä maailmanpolitiikan 

tyttöaktivistidiskursseista osoittaen, että tyttöaktivistit voivat itsensä kohdalla moninaistaa 

tyttöaktivistidiskursseja tuomalla niihin yksilöllisiä vivahteita. Koska Yousafzai ja Thunberg 

myös ylläpitävät omalla kohdallaan osittaisia piirteitä tyttöaktivistidiskursseista (Yousafzai 

harmittoman tytön diskurssia, ja Thunberg poikkeuksellisen tytön diskurssia), eivät he 

myöskään asetu täysin vastakkaiseksi tyttöaktivistidiskursseja ajatellen. Onkin 

mielenkiintoista pohtia, voiko tyttöaktivisti edes päästä maailmanpolitiikan kentille 

vaikutusvaltaiseen asemaan ja toimijaksi, mikäli hän asettuu omilla lausunnoillaan täysin 

tyttöaktivistidiskursseja vastaan. Yousafzain ja Thunbergin kohdalla 

tyttöaktivistidiskursseihin osittain sopeutuminen on mahdollistanut heidän aktivistiuransa, ja 
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julkisen tilan omalle aktivismilleen. Thunbegin kohdalla tämän hyödyntäminen on analyysin 

perusteella strateginen väline, jonka olemassaolon hän tiedostaa erityisen hyvin. 

 

Postkolonialistisen feminismin näkökulmasta tutkimus tarjoaa mielenkiintoisia pohdinnan 

aiheita. Malala Yousafzain itsestään antama vaikutelma harmittomana tyttöaktivistina on 

kenties näistä kiinnostavin. Harmittoman tytön diskurssi, jota usein on ajateltu vain 

valkoisten, ensimmäisen maailman tyttöjen ”etuoikeutena”, oli kuitenkin uskottavasti 

tunnistettavissa aineistosta Yousafzain lausuntojen kautta rakentuvana. Yousafzain 

mahdollisuus muuttua kolmannen maailman haavoittuvaisesta tytöstä harmittomaksi tytöksi 

kertoo kolmannen maailman naisen kategorian muutoksesta (ks. esim. Aganthangelou ja 

Turcottre 2010; Rantonen 1999), jossa globalisaation voi nähdä olevan jonkinlaisessa 

avainasemassa. Vaikka kolmannen maailman nainen on kiistämättä edelleen olemassa oleva 

rakenne, eivät sen rajat analyysin perusteella enää näyttäydy yhtä jyrkkinä kuin ennen 

globalisaation mahdollistamaa liikkuvuutta. Pelkän maantieteellisen liikkuvuuden lisäksi 

(Pakistanista Britanniaan) Yousafzai on onnistunut liikkumaan identiteetissään ruskeana 

musliminaisena siten, että hänet voidaan nähdä osana länsimaista yhteisöä. Tätä kehitystä on 

luultavasti edesauttanut aineistossa havaittu Yousafzain itsestään antama vaikutelma 

diplomaattisena tyttönä, jonka esittämä kritiikki ei kohdistu suoraan länsimaihin vaan 

globaalin etelään. Toisaalta on myös hyvä kysyä, kokeeko Yousafzai itse identiteettiään 

kolmannen maailman naisen kategoriaan soveltuvaksi. Mohantyn (1988) esittämät 

länsimaiden antamat piirteet kolmannen maailman naiselle kuten ”uskonnollinen, 

lukutaidoton ja perhekeskeinen” eivät kovin hyvin pidä paikkaansa Yousafzain kohdalla, joka 

on juuri Oxfordin yliopistosta valmistunut Nobel-voittaja. 

 

Tyttöaktivistidiskurssien sisältämä ajatus keskittymisestä tyttöaktivistiin itseensä toimii 

osaltaan myös postfeminististen sekä neoliberalististen ideologioiden välineenä. 

Tyttövaikutuksen (ks. esim. Koffmann ja Gill 2013) kaltainen ilmiö toteutuu myös 

Yousafzain toimijuudessa tyttöaktivistina: hänen yksilöllinen kehityksensä nähdään välineenä 

kehitykselle laajemmin globaalin etelän kontekstissa. Lisäksi Yousafzain voi nähdä 

toteuttavan tyttövaikutuksen ajatusta siitä, että kun kolmannen maailman tyttö poistuu 

sortavista globaalin etelän rakenteista, hän pääsee tällöin vapautumaan. Thunbergin 

asemoituminen tyttövaikutuksen ilmiöön on myös kiinnostava. Tyttövaikutuksen ideologian 

mukaisesti huomio epätasa-arvoisten rakenteiden olemassaolosta pitäisi suunnatta globaaliin 

etelään (ks. esim. ibid). Analyysin perusteella voidaan päätellä, että Thunberg on toiminut 
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siten tyttövaikutuksen vastaisesti, että hän on osoittanut ongelmien olemassaolon globaalissa 

pohjoisessa. Tämä Thunbergin asenne ja tyttövaikutuksen neoliberalistisen ideologian 

rikkominen voivat myös osaltaan olla selittäviä tekijöitä sille, miksi Thunberg herättää niin 

negatiivisia reaktioita muissa ihmisissä. Kokonaisuudessaan neoliberalistisien intressien voi 

nähdä toteutuvan tyttöaktivistidiskurssien yksilökeskeisyydessä, joten maailmanpolitiikan 

tyttöaktivistidiskurssien voi osaltaan tulkita toimivan välineinä, jotka rajoittavat 

tyttöaktivistien potentiaalia. 

 

Tyttöaktivistien voimaantuminen on heille itselleen yhteisöllinen projekti. Postfeministinen 

voimaantuminen osana neoliberalistisia rakenteita tähtää yksittäisten tyttöjen 

voimaantumiseen yhteiskunnassa, joka myös rajoittaa yhtenäisyyden muodostumista tyttöjen 

ja naisten välille (ks. esim. McRobbie 2009). Poikkeuksellisen tytön diskurssin vahva 

olemassaolo tyttöaktivistien kohdalla perustuu kenties juuri tähän: yksittäisen tytön 

voimaantuminen tai tyttöaktivistissa ilmenevä poikkeuksellisen tytön diskurssi tähtäävät 

yksilökohtaiseen muutokseen, eivät yhteiskuntaa muuttavaan voimaan. Voimaantuminen ja 

poikkeuksellisuus antavat tytöille keinoja selviytyä vallitsevissa rakenteissa, mutta eivät pyri 

muuttamaan niitä. Tyttöaktivistien omassa toiminnassaan oleellisena nähty painotus 

sosiaaliseen muutokseen ei siis sovi yhteen poikkeuksellisen tytön diskurssin kanssa, mikä 

entisestään vahvistaa kahta ilmiötä: tyttöaktivistit haluavat itse eroon poikkeuksellisen tytön 

diskurssista, ja taas vallitsevalle yhteiskunnalle poikkeuksellisen tytön diskurssin ylläpito on 

neoliberalististen tavoitteiden mukaista. Tyttöaktivistidiskurssien sekä Yousafzain ja 

Thunbergin lausunnoista tunnistettavien diskurssien voi siis tulkita toimivan osana 

neoliberalistisia rakenteita, ja ylläpitävän niiden vaikutusta nimenomaan tyttöihin nähden. 

 

Aikaisemman tutkimuksen valossa tämä tutkielma on onnistunut löytämään uusia 

näkökulmia niin maailmanpolitiikan tutkimukseen kuin myös poikkitieteelliseen 

tyttötutkimuksen perinteeseen. Tyttöaktivistit yleisesti sekä varsinkin Greta Thunberg 

aktivistina ovat vielä vähälle tutkimukselle jääneitä aiheita, joiden merkitys tulee 

todennäköisesti vain korostumaan entisestään tulevaisuudessa. Tyttöaktivistien rooli muun 

muassa Fridays for Future -liikkeessä tulee tulevina vuosikymmeninä muuttumaan entistä 

merkittävämmäksi, kun ilmastoliikkeessä toimineet nuoret aikuistuvat ja mahdollisesti 

siirtyvät nuorista aktivisteista poliittisiksi päättäjiksi. Tutkielma on selvittänyt uutta tietoa 

siitä, millaisia tyttöaktivistidiskursseja Yousafzain ja Thunbergin kuvauksissa itsestään on 

tunnistettavissa, ja miten ne vertautuvat maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseihin. 
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Peilatessa tätä tutkielmaa aikaisempaan tutkimukseen, on yksi kiinnostava havainto se, että 

analyysin perusteella Yousafzai tai Thunberg eivät kumpikaan pyri diskursseissaan tekemään 

eroa tyttöyteensä. Vaikka tässä tutkielmassa selvitetyt diskurssit ovat ilmeisen 

sukupuolittuneita, ei kummankaan tytön ilmaisusta ollut tunnistettavissa aikaisemmassa 

tutkimuksessa havaittua ”tyttöyden kieltämistä” (ks. esim. Taft 2011), jossa tyttöaktivistit itse 

pyrkivät korostamaan, etteivät ole ensisijaisesti tyttöjä vaan aktivisteja. Sekä Yousafzain että 

Thunbergin lausunnoissa tätä ilmiötä ei ollut analyysin perusteella havaittavissa, mikä 

mahdollisesti kertoo tyttöyden käsitteen muuttumisesta hyväksyttävämpään suuntaan.  
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7 Lopuksi 

 
Maailmanpolitiikan suhteita on perinteisesti ajateltu valtioiden välisten suhteiden 

pelikentäksi. On selvää, että tämä perinteinen käsitys on myös väistämättä valkoisten, miesten 

ja aikuisten hallitsema. Tässä tutkielmassa pyrittiin laajentamaan tätä käsitystä tutkimalla 

tyttöaktivisteja, jotka voivat myös olla mukana maailmanpolitiikassa aktiivisina toimijoina. 

Tyttöaktivistit tarjoavat jatkossakin mielenkiintoisia tutkimuksen paikkoja 

maailmanpolitiikan tutkimuksen kentällä. Tämän tutkielman teemoja ja kysymyksiä voisi 

tulevaisuudessa jatkaa esimerkiksi suuntaamalla tutkimusta muihinkin tyttöaktivisteihin tai 

laajentamalla Thunbergia ja Yousafzaita koskevia aineistoja. Tässä tutkielmassa esitellyt 

diskurssit voivat myös toimia pohjana tulevaisuuden tutkimukselle. Kiinnostavaa 

jatkotutkimusta tyttöaktivisteista voisi myös tulevaisuudessa toteuttaa pohtimalla niitä 

reaktioita, joita tyttöaktivistit synnyttävät esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa. Tässäkin 

tutkielmassa on sivuttu Thunbergiin kohdistettuja negatiivisia reaktiota, jotka Jung et al. 

(2020) mukaan eivät johdu kuitenkaan esimerkiksi pelkästään ilmastonmuutokseen 

liitettävistä mielipiteistä, vaan myös Thunbergin iästä ja sukupuolesta. Jatkossa feministisen 

maailmanpolitiikan tutkimuksen kentällä onkin varmasti edelleen tarvetta tutkia niitä 

hierarkioita, joiden takia nuorten naisten on vaikeampi toimia maailmanpolitiikassa kuin 

miesten. 

 

Tyttöjen asema maailmanpolitiikassa on tämän tutkielman perusteella osoittautunut 

neoliberalististen ja kolonialististen rakenteiden hallitsemaksi. Tyttöjen, jotka haluavat päästä 

mukaan maailmanpolitiikan toimijoiksi, on ainakin osittain annettava itsestään vaikutelma, 

joka ilmentää maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskursseja. Toisaalta sekä Yousafzai että 

Thunberg ovat osoittaneet, että rajoja voi rikkoa: kolmannen maailman tyttö voi olla 

harmiton, ja tyttöaktivisti itsessään jopa ei-harmiton esittäessään suoraa kritiikkiä päättäjille, 

ilman että julkinen tila toimia tyttöaktivistina katoaa kokonaan. Poikkeuksellisen tytön 

diskurssi on yksilökeskeinen ja rajoittava tyttöaktivisteille, mutta toisaalta Thunberg on 

onnistunut kääntämään sen piirteet hyödykseen. Tyttöjen kyky ottaa heille määritellyt 

diskurssit omikseen ja siirtyä näin ikään kuin valepuvussa maailmanpolitiikan toimijoiksi 

kertoo ironisesti juuri siitä, mitä tyttövaikutuksen kaltaiset ilmiöt ovat pitkään toistelleet: 

maailmaa muuttavat voimat tulevat keskuuteemme tyttöjen muodossa. 

 
”Tänään tapasin roolimallini”, twiittasi Greta Thunberg helmikuussa 2020. Kyseisen twiitin 

yhteyteen oli liitetty kuva, jossa Thunberg istuu yhdessä Malala Yousafzain kanssa puiston 
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penkillä. Yousafzain omassa twiitissä, jossa hän jakoi saman kuvan, luki puolestaan: ”Ainoa 

ystävä, jonka takia lintsaisin koulusta”, viitaten Thunbergiin. (Vanner ja Dugal 2020, vii.) 

Yousafzain ja Thunbergin ura maailmanpolitiikan toimijoina on vasta alussa, eikä heidän 

välisensä solidaarisuuden voi katsoa ainakaan haittaavan tätä kehitystä. Miljoonat nuoret 

ympäri maailmaa seuraavat, mitä Malala ja Greta seuraavaksi tekevät – on siis 

maailmanpolitiikan tutkimuksen kannalta varsin kiinnostavaa seurata jatkossakin, millaisina 

tyttöaktivisteina Yousafzai ja Thunberg itsensä asemoivat, ja muuttuvatko 

maailmanpolitiikan tyttöaktivistidiskurssit mahdollisesti heidän myötänsä. 
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