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1. Johdanto 

 

Tytöt ja tyttöys ovat nousseet kiistatta yhdeksi suomalaisen sekä ulkomaalaisen 

nykytaiteen keskeiseksi ja kiinnostavaksi aihealueeksi.
1
 1990-luvun ja 2000-luvun alun 

kuvataiteiden lisäksi kiinnostus tyttöjä ja tyttöyttä kohtaan on näkynyt samanaikaisesti 

myös akateemisissa keskusteluissa, mediassa ja populaarikulttuurissa, kuten elokuvissa, 

televisiossa sekä kirjallisuudessa. On puhuttu esimerkiksi tyttötaiteesta, tyttöelokuvista
2
  

ja tyttökirjallisuudesta
3
 – käsitteistä, joiden kaikkien avulla on pyritty tavalla tai toisella 

määrittelemään erityisesti juuri 90-luvun alkupuolella alkanutta tyttökeskeisen taiteen 

tradition voimistumista: nuorten, tyttöaiheita käsittelevien naistaiteilijoiden sekä heidän 

tyttöjä ja tyttöyttä käsitteleviä teoksien voimakasta esiin nousua. Kiinnostus tyttöjä ja 

tyttöyttä kohtaan on ollut niin laajaa ja näkyvää, että esimerkiksi nuorisotutkija Helena 

Saarikoski on omassa väitöskirjassaan Nuoren naisellisuuden koreografioita: Spice 

Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä (2009) nimittänyt koko 1900-luvun ”tyttöyden 

vuosisadaksi”.
4
 

Vaikka tyttö- ja nuori nainen -teemat ovat nousseet vahvasti esille niin kuvataiteissa, 

mediassa kuin populaarikulttuurissakin, ovat tyttöjen ja tyttöyden erilaiset esitykset ja 

niiden merkitykset jääneet silti yllättävän vähälle huomiolle.
5
 Varsinkin 

maalaustaiteessa esiintyviä tyttöjen ja tyttöyden representaatioita ei ole juurikaan 

tutkittu. Tämän tutkimuksen aiheena on vähän tutkittu ilmiö ja käsite nimeltä 

”tyttötaide” sekä kolmen suomalaisen naistaiteilijan, Katja Tukiaisen (s.1969), Stiina 

Saariston (s.1976) sekä Maria Wolframin (s.1961), tyttöaiheiset maalaukset.  
 
                                                           
1
 Ks. esim. Grant & Waxman 2010, 1; Toivakka Savon Sanomat 27.8.2003. 

2 Esimerkiksi elokuvatutkija Heta Mulari käyttää käsitettä ”tyttöelokuva” puhuessaan ennen kaikkea 

1990-luvun puolivälin ja 2000-luvun alun ruotsalaisista nuortenelokuvista, kuten Fucking Åmål (2008), 
Hip Hei Hutsu (Hip Hip Hora! 2003). Mularin mukaan nämä elokuvat muodostavat selkeän 
”tyttöelokuvien” syklin, jonka synty kietoutuu tiiviisti yhteiskunnallisiin keskusteluihin muun muassa 
tasa-arvosta, feminismistä ja niin sanotuista ”uusista, vahvoista tytöistä”. Mulari 2007, 3–16; Mulari 
2009, 270–271. 

3
 Tyttökirjallisuudella tarkoitan nuorten naiskirjailijoiden kirjoittamia teoksia, joiden aiheena on tavalla 

tai toisella tytöt ja tyttöys. Esimerkiksi Ruotsissa tyttökirjallisuudella on ollut vahva jalansija 1990-luvun 
puolivälistä lähtien. Ks. Martin 2003, 23–24. Yksi tunnetuimmista ruotsalaisista tyttökirjailijoista on 
varmasti Monika Fagerholm ja erityisesti hänen kirjansa Diva (1998). 

4 
Saarikoski 2009, 304. 

5
 Ks. esim. Widegren 2007, 9. 
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1.1 Tutkimuskysymykset ja tutkimukselliset tavoitteet 

 

Tutkimukseni yhtenä tavoitteena on tyttökeskeisen taiteen tradition taustoittaminen. 

Otan tutkimuksessa selvää tyttötaiteesta – 1990-luvun alussa, erityisesti ruotsalaisessa 

taidekeskustelussa nousseesta käsitteestä ja ilmiötä, jota on käytetty puhuttaessa 

nuorista nykynaistaiteilijoista ja heidän tyttöaiheisista teoksistaan. Selvitän, kuinka 

tyttötaide on määritelty erilaisissa kirjoituksissa: keitä taiteilijoita, millaisia aiheita tai 

kuvamaailmaa ja estetiikkaa tyttötaide-käsitteen alle oikeastaan luetaan? Selvitän myös 

käsitteen ja ilmiön feministisiä taustoja, jolloin tarkastelen tyttötaidetta suhteessa 

aikalaiskeskusteluihin tyttöyden murroksesta sekä ”uusista, vahvoista” tytöistä. 

Tavoitteenani on tarkastella tyttötaidetta myös suomalaisessa kontekstissa sekä pohtia 

käsitteeseen sisältyviä ongelmia. Oman tutkimukseni ehdottomaksi vahvuudeksi näen 

sen, että se nostaa ensimmäistä kertaa kriittisesti ja analyyttisesti esille kiinnostavan 

tyttötaiteen käsitteen suomalaiseen taidekeskusteluun sekä tarkastelee myös 

monimuotoisesti käsitteeseen sisältyviä ongelmia. 

Vaikka puhunkin työssäni ”tyttötaiteesta”, haluan korostaa, ettei tarkoituksenani ole 

omalla tutkimuksellani tulla vahvistaneeksi minkäänlaista tietynlaista tyttö- tai 

naistaiteen leimaa tai luoda yksiselitteistä tyttötaiteen kategoriaa, vaan suhtautua 

pikemmin lähtökohtaisesti analyyttisesti ja kriittisesti koko käsitteeseen sekä samalla 

myös moninaistaa ja problematisoida tyttöydestä ja sen merkityksestä käytävää 

keskustelua. Lähtökohtanani tutkimuksessani tulee olemaan ennen kaikkea koko 

tyttöyden kategorian problematisoiminen, tyttöyden moninaisuuden sekä erilaisten 

tyttökuvien osoittaminen. Nämä tavoitteet nousevat keskeisiksi erityisesti luvussa 

kolme, jossa siirryn analysoimaan valitsemiani Katja Tukiaisen, Stiina Saariston sekä 

Maria Wolframin tyttöjen ja tyttöyden representaatioita.
 
 

 

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teosten tulkinnan yhteydessä olennaiseksi nousee 

yhtäältä kysymys siitä, minkälaisia erilaisia merkityksiä tyttö, tyttöys ja tyttömäisyys 

saavat näiden kolmen naistaiteilijan teoksissa ja toisaalta, kuinka nämä käsitykset 

suhteutuvat erityisesti tyttötutkimuksen sekä feministisen keskustelun 

kysymyksenasetteluihin ja näkökulmiin. Asetan teokset dialogiin erityisesti Judith 

Butlerin sukupuolen performatiivisuuden teorian kanssa, jolloin tarkastelen sitä, miten 

teoksissa tehdään tyttöyksiä: millaisista normeista, diskursseista, stereotypioista teosten 
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tytöt rakentuvat. Koska tiedostan, että luon myös itse helposti erilaisia tyttöyden 

normeja ja stereotyyppejä tarkastellessani teosten tyttöyden rakentumista, tavoitteenani 

on tuoda esille myös vaihtoehtoisia tapoja tehdä tyttöyttä toisin. Tutkimukseni kannalta 

varsin olennainen kysymys kuuluukin: onko teoksista mahdollista löytää vaihtoehtoisia, 

kumouksellisia tyttöyden rakentamisen ja esittämisen tapoja esimerkiksi 

stereotyyppisesti kuvatulle, viattomalle, kiltille tyttöydelle vai vahvistavatko teokset 

pikemminkin stereotyyppistä kuvaa tyttöydestä? Tavoitteenani on näin tyttökuvan 

traditionaalisten esittämis-, katsomis- ja tulkitsemistapojen haastaminen. 

  
1.2 Teoreettinen viitekehys ja keskeiset käsitteet  

 

Tutkimukseni on poikkitieteellinen. Se hyödyntää taidehistorian, tyttötutkimuksen sekä 

feministisen tutkimuksen keskusteluja ja näkökulmia. Feminismistä, feministisestä 

tutkimuksesta ja teoriasta puhuttaessa on tärkeää tuoda aluksi esille näihin käsitteisiin 

sisältyvä laajuus ja moniäänisyys; nykyisin on jo varsin selvää, ettei ole olemassa yhtä 

feminismiä tai feminististä teoriaa, vaan pikemminkin useita erilaisia feministisiä 

lähestymis- ja ajattelutapoja sekä näkökulmia. Feministisen tutkimus onkin ymmärretty 

usein eräänlaiseksi sateenvarjokäsitteeksi, joka kattaa allensa useita erilaisia metodeja, 

traditioita, näkökulmia ja päämääriä.
6
  

Tässä tutkimuksessa feministinen ajattelu on ollut hyödyksi erityisesti tavassa, jolla se 

tekee näkyväksi ja kyseenalaistaa olemassa olevia järjestyksiä, perinteisiä määrityksiä ja 

rajoja sekä saa mahdollisesti aikaan myös muutoksia valtasuhteissa.
7
 Olennaista 

tutkimukselleni on myös nykyfeminismien tapa kyseenalaistaa luonnollisen, 

essentialistisen sukupuolen ajatus. Tässä tehtävässä hyödynnän yhdysvaltalaisen 

feministifilosofin ja queer-teoreetikon Judith Butlerin vaikutusvaltaisessa teoksessaan 

Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990)
8
 esittämää sukupuolen 

performatiivisuuden (gender performativity) teoriaa. Ajatus sukupuolen 

                                                           
6
 Oksala & Werner 2005, 3. 

7
 Ibid. 

8
 Käytän itse tässä tutkielmassani alkuperäisen vuonna 1990 julkaistun Gender Trouble rinnalla myös 

teoksesta vuonna 2006 suomennettua versiota Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin kumous 
(suom. Tuija Pulkkinen & Leena-Maija Rossi). 
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performatiivisuudesta on erityisesti essentialismin kritiikkiä:
9
 performatiivisuuden 

teoriassa sukupuoli ajatellaan kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneeksi konstruktioksi 

ilman oletusta muuttumattomasta, luonnollisesta sukupuolesta. 

Feminististä tutkimusta on usein syytetty siitä, ettei se ole huomioinut lainkaan tyttöjä.
10

 

Tutkimus on keskittynyt yksinomaan naisiin, jolloin tytöt ovat jääneet selvästi 

marginaaliin. Jos tyttöjä on tarkasteltu, heitä ei ole tarkastelu heidän omista 

lähtökohdistaan lähtien, vaan heidät on nähty pikemminkin aina suhteessa aikuiseen 

naiseen ja naiseuteen.
11

 Siinä missä feministisessä tutkimuksessa on usein laiminlyöty 

tytöt, on tytöillä ja tyttöydellä sen sijaan hyvin keskeinen merkitys tyttötutkimuksessa. 

Naistutkimuksen lisäksi tutkimukseni edustaa ennen kaikkea tyttötutkimusta. Olen 

kiinnostunut tyttöjä ja tyttöyttä kuvaavista representaatioista ja erityisesti niissä esille 

nousevista erilaisista tyttöyden tekemisen ja rakentamisen tavoista.  

Koska taidehistoriassa on hyödynnetty varsin vähän tyttötutkimusta ja sen näkökulmia, 

näen aiheelliseksi valottaa hiukan tyttötutkimuksen taustaa ja historiaa. Samalla avaan 

tutkimukseni avainkäsitteitä, joita ovat tyttö, tyttöys/naiseus sekä tyttömäisyys. 

1.2.1 Tyttötutkimus 

Tyttötutkimus on monitieteinen tutkimussuuntaus, jossa keskitytään eri-ikäisten tyttöjen 

tutkimiseen erityisesti naistutkimuksen teorioita ja näkökulmia hyväksikäyttäen.
12

 

Tyttötutkimuksen historiasta ja taustasta kirjoittanut Karoliina Ojanen on esimerkiksi 

luonnehtinut tyttötutkimusta nimenomaan naistutkimuksen pikkusiskoksi tai 

tyttäreksi.
13

 Naistutkimuksen lisäksi tyttötutkimuksessa liikutaan myös 

nuorisotutkimuksen sekä lapsuudentutkimisen välimaastossa.
14

 Erona tosin näihin 

                                                           
9
 Ks. esim. Vänskä 2006, 37. 

10
 Ks. esim. Driscoll 2002, 9; Eisenhauer 2004, 80. 

11
 Driscoll 2002, 9, 131; Eisenhauer 2004, 86–88. Sekä Eisenhauer (2004, 81) että Driscoll (2002, 127, 

197; 2008, 19) näkevät yhtenä hyvänä esimerkkinä tyttöjä väheksyvästä keskustelusta 
ranskalaisfeministi Simone de Beauvoirin teoksessa Le deuxième sexe (1949) esittämän kuuluisan 
sitaatin ”naiseksi ei synnytä, naiseksi tullaan” (on ne naît pas femme: on le devient). 

12
 Ojanen 2011, 10; Ojanen 2008, 1. Ojanen (2008, 1) on määritellyt tyttötutkimuksen olevan 

feminististä tutkimusta eri-ikäisistä tytöistä. 

13
 Ojanen 2008, 1; Ojanen 2011, 11. 

14
 Ojanen 2011, 10. 
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tieteenaloihin on pidetty sitä, että siinä missä nuorisotutkimus ja lapsuuden tutkimus on 

usein sukupuolisokeaa, on tyttötutkimuksessa sen sijaan sukupuoli keskeinen tutkimusta 

ohjaava lähtökohta.
15

  

Tyttötutkimuksen katsotaan alkaneen irtautua omaksi tutkimusalakseen 1970-luvun 

aikana naistutkimuksen ja nuorisotutkimuksen kysymyksenasettelujen nivoutuessa 

toisiinsa.
16

 Tutkimussuunta syntyi kun nuorisotutkimuksessa havahduttiin siihen, ettei 

tyttöjen kulttuureja oltu juuri lainkaan tutkittu.  Nuorisotutkimus oli merkinnyt 

yksinomaan vain poikien tutkimista, jolloin nuoriso-käsite oli leimautunut läpikotaisin 

maskuliiniseksi.
17

 Jo vuonna 1975 julkaistussa klassikkoteoksessaan Resistance 

Through Rituals: Youth Subcultures in Post-war Britain niin sanotun Birminghamin 

koulukunnan piiriin lukeutuneet naispuoliset nuorisokulttuuritutkijat Angela McRobbie 

ja Jenny Garber käänsivät huomion poikien tutkimisesta nimenomaan tyttöjen 

kulttuurien tutkimiseen.
18

 Toisin kuin aiemmat nuorisotutkijat olivat arvelleet, 

McRobbie ja Garber havaitsivat, että myös tytöillä oli lopulta oma, erityisesti kodin 

yksityisiin tiloihin sijoittuva kulttuurinsa, jonka tutkijat nimesivät tyttöjen 

makuuhuonekulttuuriksi (bedroom culture).
19

 

Vaikka tyttötutkimusta on tehty enenevässä määrin jo 1970-luvulta lähtien, on 

tyttötutkimus Suomessa varsin tuore tutkimusalue. Tutkimussuunta yleistyi Suomessa 

vasta 1980-luvun lopulla.
20

 Aluksi tyttötutkimusta tehtiin erityisesti sosiologien 

                                                           
15

 Ojanen 2011, 10. 

16
 Ojanen 2011, 13. 

17
 Ojanen 2011, 14. 

18
 Ojanen 2011, 14; Ojanen 2008, 2; Nayak & Kehily 2008, 53. 

19
 Termi ”makuuhuonekulttuuri” (bedroom culture) perustuu siihen, että McRobbien ja Garberin 

mukaan tyttöjen kulttuuri löytyi kamareista, haaveiden, meikkailun ja teinipoplevyjen kuuntelun 
täyteisestä tilasta. Birminghamilaiset tutkijat tulkitsivat tyttökulttuurin syntyneen ennen kaikkea 
patriarkaalisen valtajärjestelmän tuloksena; sukupuolten rakenteellisen epätasa-arvon ajateltiin estävän 
tyttöjä toimimasta julkisissa tiloissa. Tutkijoiden mukaan tyttöjen tulisikin lopettaa tyttökamareissaan 
nuokkuminen ja uneksiminen ja tulla näkyviksi katujen kulttuurissa. Ks. Ojanen 2011, 14–15; Nayak & 
Kehily 2008, 54–56. 

20
 Ojanen 2011, 10; Ojanen 2008, 1. Ojasen (2011, 10) mukaan 1980-luvun lopulla valmistuivat 

esimerkiksi ensimmäiset tyttöihin keskittyvät opinnäytetyöt. Vuonna 1988 julkaistiin myös 
Nuorisotutkimuslehden ensimmäinen tyttötutkimusnumero (3/1988).  
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toimesta, ja koko tyttötutkimus-termin onkin katsottu vakiintuneen suomalaiseen 

keskusteluun juuri sosiologisen tyttötutkimuksen kautta.
21

  

Nykyisessä tyttötutkimuksessa kiinnostus kohdistuu sukupuolijärjestelmään sekä 

sukupuolen merkityksiin, joten tyttötutkimus sisältää myös kriittistä, feminististä teoriaa 

hyödyntävää, poikien tutkimusta.
22

 2000-luvun tyttötutkimuksessa ollaan kiinnostuneita 

myös muun muassa tyttöjen moninaisuudesta, tyttöjen välisistä eroista sekä tyttöjen 

vallasta ja toimijuudesta.
23

 Yhtenä tärkeänä lähtökohtana on tyttöyden kategorian 

problematisoiminen:
24

 mitä tarkoitamme puhuessamme tytöistä ja tyttöydestä? 

1.2.2 Tyttö, tyttöys ja tyttömäisyys 

 

”Tyttö naispuolinen henkilö, joka ei vielä ole saavuttanut sukupuolikypsyyttään; myös 

nuori naimaton nainen, neitonen.”
25

 

Yleisen, myös sanakirjasta löytyvän, määritelmän mukaan tyttö nähdään usein 

naispuolisena lapsena tai nuorena naisena, joka ei ole saavuttanut vielä 

sukupuolikypsyyttään, eli tullut aikuiseksi naiseksi. Nykyisessä tyttötutkimuksessa 

tämänkaltainen, yksinomaan biologisiin ominaisuuksiin rajoittuva, tyttöyden 

määritelmä on kuitenkin asetettu monella tapaa kyseenalaiseksi.
26

 Esimerkiksi Karoliina 

Ojasen mukaan ”tyttötutkimuksessa tyttöys ei ole vain elämän vaihe, jota määrittävät 

psykologiset kehityskaaret ja biologiset prosessit”.
27

 Myös tyttötutkija Catherine 

Driscoll kyseenalaistaa teoksessaan Girls: Feminine Adolecence in Popular Culture & 

Cultural Theory (2002) ikään ja psykologiaan perustuvat tyttöyden määritelmät; 

                                                           
21

 Ojanen 2011, 13; Ojanen 2008, 1. Sosiologisen tyttötutkimuksen voimakkuudesta Suomessa kertoo 
muun muassa sen, että ensimmäiset Suomessa julkaistut, poikkitieteelliset tyttötutkimusantologiat, Letit 
liehumaan (2002) sekä Tulkintoja tytöistä (2002) ilmestyivät molemmat sosiologien toimittamina. Letit 
liehumaan -antologiassa myös monet kirjoittajista olivat sosiologeja. Ks. Ojanen 2011, 14; Ojanen 2008, 
2. 

22
 Ojanen 2011, 10. 

23
 Ojanen 2008, 5–9. 

24
 Ks. esim. Driscoll 2002, 5-6; Eisenhauer 2004, 86; Saarikoski 2009, 43. 

25
 Nykysuomen sanakirja 1978. Ks. myös Martin 2003, 23. 

26
 Ks. esim. Ojanen 2008, 3; Aapola et al 2005, 1. 

27
 Ojanen 2008, 3. 
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huolimatta siitä, kuinka selvästi murrosiän on katsottu yleisesti määrittelevän rajaa 

tyttöyden ja aikuisen naiseuden välillä,
28

 on tyttöys lopulta Driscollin mukaan enemmän 

kuin tietyn iän, sukupuolen, ruumiin tai käytöksen tulosta.
29

 Driscollin mukaan tyttöyttä 

voisi pikemminkin tarkastella eräänlaisena prosessina, jolloin tyttöys voi käsitteenä 

liittyä hyvin myös aikuiseen naiseuteen.
30

 Tyttötutkimuksessa tutkittavaa kohdetta ei 

rajatakaan tarkkarajaisesti iän perusteella, joten tytöksi voidaan hyvin nimetä myös 

henkilöitä, jotka joissakin toisessa tutkimuksessa määrittyisivät pikemminkin nuoriksi 

naisiksi.
31

 Joissain tapauksissa ”tyttöidentiteetti” saattaa määrittää myös toisen 

sukupuolen edustajaa.
32

 

Tarkastelen tässä tutkielmassa tyttöyttä nimenomaan prosessina, joka ei rajoitu tiettyyn 

ikävaiheeseen tai sukupuoleen. Pohjaoletuksena on tyttötutkimuksen kannattama 

konstruktionistinen ajatus, ettei tyttöys ole pelkästään synnynnäinen ominaisuus, vaan 

sukupuolisuus on tuotettua. Samalla pohjaan tutkimuksessani käsityksen tyttöydestä 

osaksi Judith Butlerin ajatteluun. Hän esittää teoksessaan Gender Trouble (1990), että 

sukupuoli ei ole olemista, vaan tekemistä, esittämistä eli performatiivisuutta. 

Käytän tutkimuksessani ”tytön” ja ”tyttöyden” lisäksi myös käsitteitä ”tyttömäinen” 

sekä adverbiä ”tyttömäisesti”. Puhun esimerkiksi teosten tulkinnan yhteydessä 

”tyttömäisestä” käyttäytymisestä, pukeutumisesta tai tyylistä, jolloin tyttömäisyys siis 

luonnehtii kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentunutta tyttöyden olemisen tai tekemisen 

tapaa. Käyttäessäni tutkimuksessani näitä erilaisia tyttöyteen viittaavia käsitteitä, 

tiedostan, että olen myös itse samalla luomassa käsityksiä niin tytöistä, tyttöydestä kuin 

tyttömäisyydestäkin.  

                                                           
28 

Tiukummillaan tyttöikänä on pidetty leikki-iän ja murrosiän välistä 7–13 vuoden ikää. Ks. esim. Tyvand 
2006, 13. 

29 
Driscoll 2002, 5–6. Ks. myös Martin 2003, 23. 

30
 Driscoll 2002, 5–6. 

31
 Ojanen 2011, 11. Tyttötutkimuksessa käytetään tyttöydestä myös ilmaisua ”nuori feminiininisyys” 

(young femininity). Vaikka tarkkaa tyttöikää määritellään tyttötutkimuksessa harvoin, on 
ikäkausitutkimuksella silti edelleen merkittävä rooli tyttötutkimuksessa. Ks. Ojanen 2008, 3. 

32
 Myös poika voi olla ”tyttömäinen” tai käyttäytyä ”tyttömäisesti”. Miehiä ei sen sijaan usein 

luonnehdita tyttömäisiksi, vaan tutumpi määrite on ”naismaisuus” tai ”neitimäisyys”, jotka ovat samalla 
arkipuheessa negatiivisesti sävyttyneitä tapoja puhua homoseksuaalisuudesta. Myös pojan kohdalla 
tyttömäisyyttä on tulkittu usein homoseksuaalisuutena. Ks. Tuomivaara 2003, 72; Ojanen 2005, 220. 
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Käytän tutkimuksessani aina sanoja ”tyttö”, ”tyttöys” tai ”tyttömäinen” eräänlaisina 

historiallisina, kulttuurisina ja diskursiivisina yläkäsitteinä.  Haluan näin korostaa, ettei 

tämä ole tutkielma ”oikeista”, ”todellisista” tytöistä ja siitä, kuinka he näkevät itsensä ja 

oman tyttöytensä,
33

 vaan pikemminkin siitä, kuinka tytöt ja tyttöys ja niiden merkitykset 

näyttäytyvät naistaiteilijoiden tekemissä teoksissa: Kuinka naispuolisten taiteilijoiden 

teokset ymmärtävät tyttöyden ja millaisia käsityksiä tyttöydestä ne rakentavat? 

Millainen on siis toisin sanoen aikuisen naisen kuva tyttöydestä?   

1.3 Metodit 

Käytän tutkimuksessani yhtenä teosten tulkintametodina lähilukua (close reading), jolle 

on ominaista kuvan, usein jopa merkityksettömiltä vaikuttavien, detaljien merkitysten 

lukeminen ja tulkinta. Metodina lähiluvun voidaan katsoa perustuvan hollantilaisen 

kirjallisuudentutkijan Mieke Balin kehittämään katsoja positiota korostavaan 

tulkintametodiin, jossa kuvaluennan keskiöön nousee teosten yksityiskohtien 

keskinäinen viittaussuhde.
34

 Yksi pienikin yksityiskohta voi muuttaa teoksen tulkinnan 

ambivalentiksi ja jännittyneeksi. 

Kotimaisissa taidehistoriallisissa tutkimuksissa detaljin lähiluenta on ollut hyvin esillä 

viime vuosikymmenellä. Tutta Palin on hyödyntänyt detaljin lähilukua tulkitessaan 

1800-luvun miljöömuotokuvia väitöskirjassaan Oireileva miljöömuotokuva: 

yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina (2004). Lähilukemisella
35

 Palin 

tarkoittaa huomion kiinnittämistä epäolennaisilta tuntuviin yksityiskohtiin, jotka 

kuitenkin tuottavat esitykseen konventionaalisia merkityksiä rikkovia tulkintoja.
36

 

                                                           
33

 Vrt. Projanky 2007, 46. Vaikka en tutki ”todellisten”, ”oikeiden” tyttöjen kokemuksia ja näkemyksiä 
tytöistä ja tyttöydestä, on tyttöjen sekä tyttöjen ja tyttöyden representaatioiden välillä nähty vallitsevan 
jonkinlainen, monimutkainen suhde; representaatioiden käsitykset tytöistä ja tyttöydestä rakentavat 
oikeiden tyttöjen näkemyksiä omasta tyttöydestä. Ks. esim. Projansky 2007, 46. Teokset eivät siis vain 
heijasta käsityksiä tytöistä ja tyttöydestä, vaan myös rakentavat, synnyttävät, kierrättävät ja muokkaavat 
niitä. 

34
 Lehtonen 2011, 9. 

35
 Palin on omaksunut lähilukemisen käsitteensä Mieke Balilta ja Griselda Pollockilta. Pollockin mukaan 

lähilukeminen on kriittinen käytäntö, jossa kulttuurisia tekstejä luetaan uudelleen (re-reading) 
oireluennan kautta ja jossa oleellista on huomion kiinnittäminen siihen, mitä sanotaan ja myös siihen, 
mitä jätetään sanomatta. Ks. Vänskä 2006, 63. Detaljien lähiluentaa kutsutaankin joskus oireiden 
lukemiseksi, jolloin se liittyy psykoanalyyttisessa diskurssissa epäonnistuneeseen torjuntaan. Ks. 
Lehtonen 2011, 18. 

36
 Palin 2004, 46. Ks. myös Vänskä 2006, 15.  
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Palinin tutkimuksessa yksityiskohdat muuttuvatkin merkityksellisiksi kuvan rakentajiksi 

ja toimivat näin ollen erityisesti sukupuolen hierarkian haastajina.  

Tutta Palinin lisäksi myös Annamari Vänskä on käyttänyt yhtenä kuvien lukemisen 

metodina lähiluentaa väitöskirjassaan Vikuroivia vilkaisuja. Ruumis, sukupuoli, 

seksuaalisuus ja visuaalisen kulttuurin tutkimus (2006).
37

 Vänskän mukaan 

”lähilukeminen on olennaisesti hidasta ja perehtyvää. Se vaatii lukijalta sellaista 

teoreettisista ja historiallista tietoa, jonka kautta yksityiskohdat alkavat puhua”.
38

 

Kuvien lähilukemisessa keskeisessä asemassa on myös usein tutkijalta paljon tietoa 

vaativa vertaileva analyysi, jolla pyritään löytämään teoksista sekä kirjallisia että 

kuvallisia intertekstuaalisia viitteitä ja yksityiskohtia.
39

 Tässä tutkielmassa en 

kuitenkaan tule, yksistään tutkielman rajallisuuden vuoksi, tulkitsemaan tyttöyden 

kuvaamista aikaisemman taidehistorian kuvakerrostumien kautta. Työssäni lähiluvulla 

tarkoitan sen sijaan Tutta Palinin tavoin tarkkaan katsomista,
40

 johon liittyy olennaisella 

tavalla pienien, jopa merkityksettömiltä tuntuvien yksityiskohtien lukeminen. 

Lähilukemisessa olennaiseksi nousee samalla myös merkitysten avoimuus; siinä missä 

sana tulkinta tuntuu taidehistoriassa viittaavan oikeiden, lopullisten tulkintojen 

mahdollisuutta sekä taiteilijoiden intentioiden tutkimiseen, korostuu kuvien lukemisessa 

pikemminkin merkityksenmuodostamisen avoimuus.
41

 Myöskään tässä tutkimuksessani 

tarkoituksenani ei ole esittää teoksista tekemiäni tulkintoja ainoina mahdollisina, vaan 

tehdä omista, lähinnä feministisistä ja tyttötutkimuksellisista, näkökulmista käsin joitain 

tulkinnallisia ehdotuksia, toisin sanoen sanoa: näinkin teoksia voi lukea.
42

 

 

                                                           
37

 Palinin ja Vänskän lisäksi esimerkiksi Leena-Maija Rossi (2003, 14) sekä Virpi Lehtonen (2011, 8, 19) 
ovat hyödyntäneet lähilukua omissa tutkimuksissaan.  
 
38

 Vänskä 2006, 15. 

39
 Ks. esim. Lehtonen 2011, 9. 

40
 Vrt. myös Rossi 2003, 14. 

41
 Ks. Palin 2004, 33. 

42
 Vrt. Rossi 2003, 16–17. 
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Lähiluvun ohella toisena keskeisenä metodisena työvälineenäni työssäni tulee 

toimimaan vastakarvaan lukeminen (resisting reading).
43

 Metodina vastakarvaan 

lukeminen muistuttaa hyvin paljon lähilukua ja myös bell hooksin vastakatseen ja toisin 

katsomisen ideaa (oppositional gaze).
44

 Kuvien merkitysten lukemisella vastakarvaan 

tarkoitetaan kuvien tietoista lukemista vastoin ilmeisintä, kanonisoitua lukutapaa.
45

 

Tutkimuksessani pyrinkin tuomaan teoksista tietoisesti esille tulkintoja, jotka eivät 

esimerkiksi sovi käsityksiin ideaalityttöydestä ja -naiseudesta. Toisaalta nostan samaan 

aikaan myös esiin teoksissa esiin nousevia erilaisia tyttöyden stereotyyppisiä 

merkityksiä, jolloin voitaisiin puhua eräänlaisesta ”myötäkarvaan lukemisesta”. 

1.4 Aikaisempi tutkimus ja kirjallisuus 

Vaikka ulkomaisia ja kotimaisia tyttötutkimuksellisia tutkimuksia on olemassa 

runsaasti, ovat tyttöyden representaatiot ja niiden merkitykset jääneet silti yllättävän 

vähälle huomiolle.
46

 Kajsa Widegren on huomauttanut, että edelleen suurin osa 

tutkimuksista käsittelee lapsuutta eräänlaisena sukupuolineutraalina yläkäsitteenä, 

eivätkä näin huomio lapsuuden kategorian sisälle kytkeytyviä sukupuolieroja.
47

 Yleistä 

lapsuuden representaatioita tutkivassa kirjallisuudessa on myös lapsuuden ja 

aikuisuuden asettaminen toisiaan vasten.
48

 Lapsuuden representaatioita sekä lapsuuden 

ja aikuisuuden rajoja ovat tutkineet esimerkiksi Patricia Holland kirjassaan Picturing 

Childhood. The Myth of Child in Popular Imagery (2004) sekä Anna Higonnet 

                                                           
43

 Vastakarvaan lukeminen on alkujaan Judith Fetterlyn lanseeraama käsite. Fetterly tarkoittaa 
vastakarvaisella lukemisella naislukijoiden poliittista tapaa lukea mieskirjailijoiden teoksia erilaisia 
sukupuolioletuksia kyseenalaistaen. Ks. Vänskä 2006, 15. Vastakatseen tai -karvaan katsomisen ideaa 
Suomessa ovat hyödyntäneet esimerkiksi Leena-Maija Rossi (2003) sekä Annamari Vänskä (2006). 

44
 Gloria Jean Watkins, eli kirjailijanimeltään bell hooks, kirjoittaa vastusta katseesta ja mustista 

naiskatsojista esseessään Mustat naiskatsojat ja vastakatse (1995). Olennaista hooksin vastakatseen 
määritelmässä on katsojien kyselevä ja kyseenalaistava asenne. Katsojilla on siis aina valtaa 
näkemäänsä. Ks. Hooks 1995, 21, 35–38; Vänskä 2006, 15. 

45
 Ks. Vänskä 2006, 15. Vaikka vastakarvaan lukemisen on katsottu vastustavan kanonisoitua, yleistä 

lukutapaa, on huomioitava, ettei vastakarvaan lukeminen voi kuitenkaan tarkoittaa aivan minkälaisia 
tulkintoja hyvänsä. Kuvat kutsuvat usein automaattisesti tietynlaiseen tulkintaan. 

46
 Ks. esim. Widegren 2007, 9. 

47
 Widegren 2007, 8–9. 

48
 Grant & Waxman 2011, 10. 
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teoksessaan Pictures of Innocence. The History and Crisis of Ideal Childhood (1998). 

Molemmat näistä tutkimuksista sijoittuvat taiteen ja populaarikuvastojen rajoille.  

Erityisesti populaarikulttuuriset tyttöyden representaatiot ovat olleet suosittu 

tutkimuskohde viime vuosina.
49

 Sarah Projansky on esimerkiksi tutkinut lehtien 

kansissa olevia tyttöyden esityksiä artikkelissaan ”Mass Magazine Cover Girls: Some 

Reflections on Postfeminist Girls and Postfeminism’s Gaughters” (2007). Myös 

tyttöyden kulttuurisia kuvastoja ja diskursseja pohtineen Catherine Driscollin teos Girls 

(2002) keskittyy erityisesti populaarikulttuurin ja tyttöyden suhteisiin. 

Kuvataiteen kontekstissa tyttöyttä on tarkasteltu erityisesti valokuva- ja videotaiteen 

kautta. Esimerkiksi Girls! Girls! Girls! in Contemporary Art (2011) -nimisen teoksen 

painotus on nimenomaan valokuvissa sekä videotaiteessa. Ainoa kyseiseen 

artikkelikokoelmaan kirjoittanut suomalainen taiteentutkija on Taru Elfving, joka on 

tutkinut 2000-luvun alusta saakka tytön käsitteestä erityisesti Eija Liisa Ahtilan 

videoteoksissa.
50

 Näkökulmana Elfvingin kirjoituksissa toimii usein psykoanalyysi, joka 

onkin ollut varsin yleinen teoriakehys tyttöyttä käsittelevissä tutkimuksissa.
51

  

Oman tutkimukseni ja sen näkökulmien kannalta erityisen tärkeitä tyttöyden 

representaatioihin keskittyviä tutkimuksia ovat olleet Heta Mularin nuorisoelokuvien 

tyttökuvaa käsittelevät artikkelit,
52

 Katarina Wadstein MacLeodin tutkimus Lena 

Gronqvist: Reflections of Girls (2006) sekä Kajsa Widegrenin väitöskirja The Girl 

Figure in the Works of Marie-Louise Ekman (2007). Näistä erityisesti viimeiseksi 

mainittu tutkimus on osoittautunut hyödylliseksi, koska siinä sivutaan myös tyttötaiteen 
                                                           
49

 Ks. Projansky 2007, 46. 

50
 Ks. Elfvingin artikkelit ”Kuviteltuja henkilöitä ja nauhoitettuja keskusteluja” (2002) sekä ”Haunted: 

Writing with the Girl” (2011). Myös Elfvingin tekeillä oleva väitöskirja käsittelee Eija-Liisa Ahtilan 
videotaidetta ja sen tyttökuvaa. 
 
51

 Myös Virpi Lehtonen hyödyntää omassa pro gradu -tutkielmassaan psykoanalyyttista teoria- ja 
käsitekehikkoa. Ks. Lehtonen 2011, 5, 70–71. Itse en kuitenkaan koe psykoanalyysiä mielekkääksi 
näkökulmaksi oman tutkimuksen kannalta. Tämä johtuu osaltaan siitä, että psykoanalyysin valossa tyttö 
ja tytön ruumis koetaan usein puutteelliseksi ja negaatioksi suhteessa miehen ruumiiseen. Ks. esim. 
Elfving 2011, 107–109; Lehtonen 2011, 70–71. 

52
 Mularin artikkelit ovat olleet hyödyllisiä tämän tutkimuksen kannalta erityisesti niiden postfeminististä 

tyttöyden murrosta käsittelevän näkökulmansa vuoksi. Ks. Mularin artikkelit ”Ruotsalainen uusfeminismi 
ja tyttöyden murros Ella Lemhagenin tyttöelokuvissa 13-årsdagen (1994), Drömprinsen (1996) ja 
Välkommen till festen (1997)” (2009) ja ”Våga bara säga hora till mig!” Valtaistaminen ja uusi 
ruotsalainen nuortenelokuva” (2007). 
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käsitettä. Widegrenin tutkimuksen ohella tärkein tyttötaidetta käsittelevä julkaisu on 

ehdottomasti Maria Lindin Bang-lehdessä ilmestynyt artikkeli ”Kvinnokultur eller 

flickkonst: frälsning eller förbannelse?” (1993). Myös Karoliina Theimerin 

taidepedagoginen opinnäytetyö I min lilla värld av blommor. Hur svenska kvinnliga 

konstnärer har använt sig av flickrumestetik (2007) viittaa tyttötaiteen käsitteeseen.  

Vaikka tähän työhöni valitsemat suomalaiset naistaiteilijat, erityisesti Katja Tukiainen 

ja Stiina Saaristo, ovat viime vuosina nousseet vauhdilla tunnetumpien ja 

merkittävimpien naistaiteilijoiden joukkoon, ei myöskään heidän tuotantoon ole, paria 

opinnäytetyötä sekä lehtiartikkelia ja -kritiikkiä lukuun ottamatta, tutkittu sen 

systemaattisemmin. Tämän tutkimuksen kannalta hyödyllisiä, valitsemiani taiteilijoita 

koskevia, tutkimuksia ovat olleet erityisesti Jaakko Uotin Stiina Saariston teosten 

parodiaa ja kumouksellisuutta tarkasteleva kandidaatintutkielma Camp, ironia ja 

identiteetti: Stiina Saariston etäännytetyt omakuvat parodisena identiteettileikkinä 

(2010) sekä Annamari Vänskän artikkeli ”Hirviömäistä infantilismia” (2010), jossa 

Vänskän kiinnostuksen kohteena ovat Saariston teoksissa näkyvä tyttöyden ja naiseuden 

rajojen ambivalenttius sekä lapsuuden ja kulutuksen suhde. Katja Tukiaisen teokset 

olivat puolestaan pääosassa kandidaatintutkielmassani Postmodernit naiseuden 

naamiaiset – performatiivista naiseutta ja Katja Tukiaisen kumouksellisia naiskuvia 

(2009), jossa analysoin Tukiaisen teoksia sukupuolen performatiivisuuden sekä 

naisellisuuden naamioitumisen (masquerade) teorioiden näkökulmasta. Siinä missä 

Tukiaisen ja Saariston teoksista on kirjoitettu molemmista yksi taidehistoriallinen 

opinnäytetyö, ei Maria Wolframin teoksista ole puolestaan kirjoitettu yhtään ainoaa 

tutkimusta. Koenkin, että tyttöteeman avulla minulla on ylipäätään mahdollisuus 

tarkastella hyvin kiinnostavien ja vähän tutkittujen nykynaistaiteilijoiden, Tukiaisen, 

Saariston ja Wolframin, tuotantoa varsin tuoreista lähtökohdista käsin. 
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1.5 Tutkielman rakenne 

 
 
Tutkielmani ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa, eli luvussa kaksi, tavoitteenani on 

käsitteen tyttötaide määrittely, taustoittaminen sekä kontekstualisoiminen. Kysyn, 

kuinka käsite tyttötaide on ylipäätään syntynyt ja, millaisia feministisiä keskusteluja ja 

ideologioita sen taustalta löytyy? Tyttötaideilmiön synnyn ja taustoittamisen jälkeen 

siirryn luvussa kolme tulkitsemaan valitsemiani Katja Tukiaisen, Stiina Saariston sekä 

Maria Wolframin tyttöaiheisia maalauksia sukupuolen performatiivisuuden 

näkökulmasta. Esittelen myös luvussa kolme tarkemmin myös valitsemani taiteilijat 

sekä teokset ennen siirtymistä varsinaiseen teosten tulkintaan. Teosten tulkintaani ohjaa 

ennen kaikkea kysymys siitä, kuinka teoksissa tyttöys tuotetaan ja millaiset ehdot ja 

normit määrittävät tyttöyden rakentumista? Luvussa neljä asetan vielä valitsemani 

Tukiaisen, Saariston sekä Wolframin tyttöaiheiset teokset voimaannuttavaan, 

kumoukselliseen kontekstiin. Lähtökohtanani tulkinnalleni toimii ennen kaikkea teosten 

ristiriitaisuus ja monimerkityksisyys: kysyn, voidaanko analysoimiani teoksia lukea 

jopa voimaannuttavina, kumouksellisina tyttöyden esityksinä vai vahvistavatko ne 

pikemminkin stereotyyppistä kuvaa tyttöydestä? Tulkinnassani hyödynnän erityisesti 

Judith Butlerin ajatusta sukupuolen kumouksellisesta toisin toistamisesta. 
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2. Tytöt ja tyttöys 1990-luvun ja 2000-luvun alun taiteessa sekä taidekirjoituksessa 

ja -puheessa – tarkastelussa käsite ja ilmiö nimeltä tyttötaide 

  
Tytöillä ja nuorilla naisilla on ollut taiteessa kautta aikojen merkittävä rooli lähinnä 

viattomina pikkulapsina tai seksuaalisesti kuvattuina hahmoina.
53

 Kuitenkin vasta 1990-

luvun alkuvuosista lähtien erilaiset tyttöjen ja tyttöyden representaatiot ovat yleistyneet 

räjähdysmäisesti niin taiteessa, populaarikulttuurissa kuin mediassakin.
54

 Monet tutkijat 

ovat nostaneet tähän yhdeksi keskeiseksi syyksi varsinkin samoihin aikoihin syntyneen 

ja vaikuttaneen postfeministisen keskustelun; tutkijat ovat olleet vahvasti sitä mieltä, 

ettei 1990-luvulla vahvistunutta kiinnostusta tyttöihin ja tyttöyteen voida ymmärtää, 

jollei huomioon oteta sen hetkistä feminismin vaihetta, niin sanottua feminismin 

kolmatta aaltoa,
55

 myös postfeminismiksi luonnehdittua suuntausta, ja sen myötä 

syntyneitä käsityksiä tytöistä ja tyttöydestä.
56

 

 

Postmodernista feminismistä, lyhyemmin postfeminismistä tai postfeminismeistä, 

puhuttaessa on huomattava, että kyseessä ei ole mikään selvärajainen, selkeästi 

määrittyvä feministinen suuntaus tai aikakausi, vaan kyse on pikemminkin 

hajaantuneesta ilmiöstä, jonka alle kuuluu hyvin erilaisia feministisiä suuntauksia. Myös 

eri tutkijat ja kirjoittajat ovat liittäneet käsitteeseen hyvinkin erilaisia merkityksiä ja 

tulkintoja.
57

 Käsitteen saamista erilaisista tulkinnoista huolimatta postfeminismi 

ymmärretään usein postmodernin ajattelun ja teorian vaikutuksena syntyneenä, 

                                                           
53

 Wadstein MacLeod 2006, 10. 

54
 Ks. Driscoll 2002, 2; Aapola et al 2005, 18; Wadstein MacLeod 2006, 12; Grant & Waxman 2011, 1. 

55
 Feminismin historia jaetaan usein kolmeen erilliseen aikakauteen tai aaltoon: 1) ensimmäinen aalto 

1800-luvun puolivälistä 1920-luvulle 2) toinen aalto 1960- 1970-luku 3) kolmas aalto 1990-luvulta 
alkaen. Ks. esim. Rossi 1999, 19. Monet tutkijat ovat kuitenkin myös kritisoineet tätä jakoa kolmeen 
aaltoon. Esimerkiksi Leena-Maija Rossi (1999, 19) on todennut, että ”feminismin jakaminen aaltoihin ja 
asteisiin tapahtuu helposti liikaa kategorisoiden ja jyrkkiä ajallisia rajoja vetäen”.  

56
 Grant & Waxman 2011, 1; Driscoll 2008, 22; Projansky 2007. Esimerkiksi Sarah Projanskyn artikkeli 

”Mass Magazine Cover Girls. Some Reflections on Postfeminist Girls and Postfeminist Daugters” (2007) 
käsittelee nimenomaan postfeminismin ja tyttödiskurssin suhdetta. Projansky (2007, 44) pohtii 
artikkelissaan, miksi postfeminismi ja tyttödiskurssi voimistuivat samaan aikaan ja miksi ne ovat tulleet 
riippuvaisiksi toisistaan. 

57
 Yvonne Tasker ja Diane Negra (2007, 19) ovat esimerkiksi teoksensa Interrogating Postfeminism 

(2007) esipuheessaan huomauttaneet, että ”definitive conceptualizations of postfeminism are as elusive 
as references to postfeminism are persasive”.  
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erityisesti 1990-luvun feministisenä suuntauksena tai aikakautena.
58

 Jos halutaan pitää 

kiinni feminismin vaiheistuksista, paikannetaan postfeminismi usein osaksi feminismin 

niin sanottua kolmatta aaltoa.
59

 Tulkinnasta riippuen postfeminismi on nähty joko 

uudenlaisena tapana ymmärtää feminismiä tässä ajassa tai vaihtoehtoisesti suoranaisena 

anti-feminisminä tai vähintään feminismin jälkeisenä tilana: asenteena, johon liittyy 

feminismin ylittäminen, ohittaminen tai tarpeettomana taakse jättäminen.
60

 Tyttöjen 

kohdalla näkemys postfeminismistä eräänlaisena antifeminisminä on liitetty usein 

näkemykseen, jonka mukaan tytöt olisivat nykyään jo niin vapautuneita, että feminismi 

olisi perinteisessä muodossaan muodostunut tytöille tarpeettomaksi.
61

 Postfeministisen 

diskurssin onkin nähty usein nostavan esiin nimenomaan ”vahvoja” tyttöjä.
62

 

Tässä luvussa taustoitan tarkemmin 1990-luvulla tapahtunutta tyttökeskeisen taiteen 

tradition voimistumista. Samalla erityinen mielenkiintoni kohdistuu 1990-luvun 

feminististä keskustelua kohtaan, jolloin alettiin määritellä niin sanottua uutta tai 

kolmannen aallon feminismiä. Kysynkin työssäni, millaisia muutoksia tämä 

uudenlainen feministinen liikehdintä, myös postfeminismiksi kutsuttu vaihe, oikeastaan 

toi käsityksiin tytöistä ja tyttöydestä, ja kuinka nämä muutokset vaikuttivat erilaisiin 

tyttöyden esityksiin: millainen on ”uuden” postfeministisen ajan tyttöys sekä tyttöjen ja 

tyttöyden kuvat? Samalla tarkasteluni kulminoituu erityisesti 1990-luvun alussa 

syntyneeseen tyttötaiteen käsitteeseen (ruots. flickkonst, engl. girl-art
63

). Avaan ja 

taustoitan tässä kappaleessa tämän kiinnostavan ja vähän tutkitun käsitteen syntyä ja 

sidon sen osaksi muita samankaltaisia käsitteitä, kuten ”tyttöjenhuone-estetiikka” (ruots. 
                                                           
58

 Vaikka postfeminismi vakiintui julkiseen keskusteluun vasta 1990-luvulla, katsotaan sen saaneen 
alkunsa kuitenkin jo 1980-luvulla. Ks. Rossi 1999, 17; Gamble 2001, 44; Tasker & Negra 2007, 8. Myös 
Suomessa postfeminismistä alettiin puhua vasta 1990-luvun lopulla.  

59
 Rossi 1999, 20. Toisaalta erimielisyyttä on herättänyt kysymys siitä, mikä on lopulta postfeminismin 

suhde kolmanteen aaltoon: kuinka postfeminismi lopulta eroaa tästä feminismin kolmannesta aallosta, 
vai eroaako se lainkaan. Ks. esim. Gamble 2001, 51–53. 
 
60

 Rossi 1999, 17.  

61
 Ks. esim. Ojanen 2008, 8. 

62
 Ks. esim. Projansky 2007, 42–45; Tasker & Negra 2007, 3, 9; Mulari 2009, 274–275. 

63
 Englanninkielisellä käsitteellä girl art viitataan tyttötaiteen lisäksi myös 1930–50-luvun 

amerikkalaiseen sarjakuvaa, jonka pääosassa ovat pin-up-tyyliset sankaritytöt. Girl art -käsitteen alle 
ryhmittyvät sarjakuvat jaetaan vielä kahteen eri ala-kategoriaan – good girl art ja bad girl art – niiden 
sankarina esiintyvän tyttöhahmon luonteen, joko hyvätahtoisuuden tai pahuuden ja väkivaltaisuuden 
mukaan. Ks. Burrows 2008. 
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flickrumsestetik, engl. girl’s room aesthetic). Selvitän, millaiset ovat näiden 

monimerkityksisten käsitteiden historiallisten juuret, eli kuka tai ketkä alkujaan 

lanseerasivat käsitteet ja milloin. Pohdin myös sitä, kuinka käsite tyttötaide ylipäätään 

määritellään, vai onko sille mahdollista löytää lainkaan yhtä vakiintunutta määritelmää 

tai merkitystä. Tyttötaide-käsitteen historiallisen tarkasteluni lähtökohtana on ennen 

kaikkea 1990-luvun alun ruotsalainen taidekeskustelu, minkä jälkeen siirryn 

tarkastelemaan tyttötaidetta suomalaisessa kontekstissa: voidaanko myös suomalaisesta 

taidepuheesta löytää ilmiötä nimeltä tyttötaide? Luvun lopussa pohdin vielä tyttötaide-

käsitteeseen sisältyviä ongelmia, minkä jälkeen siirryn kohti valitsemieni Tukiaisen, 

Saariston sekä Wolframin teosten tulkintaan.  

 

2.1 Tyttötaiteen määrittelyä sekä sen rinnakkaiskäsitteet  

Tyttötaide näyttäytyy monella tapaa hyvin kiinnostavalta ja toisaalta myös varsin 

problemaattiselta käsitteeltä, joka herättää lukuisia eri kysymyksiä. Millaisia teoksia, 

taiteilijoita, tyylejä ja aihealueita voidaan lukea tyttötaiteen piiriin? Entä kuka 

ylipäätään määrittelee, mikä on tyttötaidetta tai ketkä taiteilijat ovat ”tyttötaiteilijoita”? 

Voivatko myös miestaiteilijat tehdä tyttötaidetta, vai onko kyseessä vain 

naistaiteilijoille ja heidän tyttöaiheisille teoksilleen varattu termi?  
 

Tyttötaide-käsitteen juuret löytyvät ruotsalaisesta 1990-luvun alun taidepuheesta ja 

erityisesti Maria Lindin Bang-lehdessä ilmestyneestä artikkelista ”Kvinnokultur och 

flickkonst: frälsning eller förbannelse?” (1993). Siinä Lind luo aluksi katsauksen 1970-

luvulla heränneeseen niin sanottuun naiskulttuuriin (kvinnokultur) – varsin ristiriitaiseen 

ja monimerkityksiseen käsitteeseen, joka syntyi kun naisten kulttuuri, kuten naisten 

tekemät käsityöt sekä esimerkiksi taide, elokuvat että kirjallisuus, alkoivat saada 

osakseen entistä enemmän yhteiskunnallista ja kulttuurista kiinnostusta.
64

  

Samalla kun Lind nostaa artikkelissaan ”Kvinnokultur och flickkonst” esille 

naiskulttuuri-käsitteen tärkeyttä ja monimerkityksisyyttä, hän pohtii myös käsitteeseen 

sisältyviä ongelmia. Lind kritisoi naiskulttuuri-käsitettä esimerkiksi siitä, ettei kukaan 

ole pohtinut sitä, mikä tekee tietystä kulttuurista ja askareista juuri naisten kulttuuria ja 

                                                           
64

 Lind 1993, 9. Lindin mukaan yhteistä näille erilaisille naisten tekemille taiteen lajeille oli se, että ne 
olivat naisten tekemiä ja käsittelivät erityisiä naisellisia aiheita, kuten esimerkiksi naisten arkielämää. 
Tavoitteena oli Lindin mukaan löytää jopa erityinen naisellinen estetiikka. Ks. Lind 1993, 8. 
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kuinka ne tulevat merkitsemään ylipäätään naiseutta. Käsite ei pohdi Lindin mukaan 

sitä, mitä nainen ja naiseus oikeastaan merkitsevät, vaan käsitteeseen sisältyy usein 

käsitys naisista varsin yhtenäisenä, homogeenisena kategoriana. Tietyt asiat katsotaan 

automaattisesti ja yksiulotteisesti kuuluvan naiseuteen, kun taas tietyt toimet, kuten 

meikkaus, tuomitaan pahaksi ja suljetaan näin yksiselitteisesti ”oikeanlaisen” naiseuden 

ulkopuolelle.
65

 Käsitteeseen naiskulttuuri sisältyy myös näkemys ”oikeista” ja 

”vääristä” naiskuvista -keskustelu, joka oli vallalla erityisesti 1970–1980-luvuilla, niin 

sanotun feminismin toisen aallon vaiheessa. Tällöin feminismin pyrkimyksenä oli etsiä 

mahdollisimman paljon todellisuutta vastaavia naiskuvia ja tuomita puolestaan ne 

representaatiot, jotka eivät vastanneet käsitystä ”oikeasta” naiseudesta.
66

 

Lindin artikkelissa naiskulttuuri-käsitteen historiallinen tarkastelu ja siihen kohdistuva 

kritiikki kulminoituvat lopulta kiinnostavalla tavalla historiallisesti uudempaan 

käsitteeseen ”tyttötaide” (flickkonst). Siinä missä käsite naiskulttuuri sulkee naiseuden 

piiristä usein esimerkiksi kaikki nautintoon, mielihyvään ja kitschiin viittaavat asiat, on 

näillä ”kielletyillä” aineksilla Lindin mukaan sen sijaan tärkeä asema nimenomaan 

tyttötaiteessa – 1990-luvun alussa syntyneessä käsitteessä, jota käytetään Lindin 

mukaan ennen kaikkea puhuttaessa saman aikakauden nuorista naistaiteilijoista ja 

heidän tekemistä tyttöaiheisista teoksistaan. Tyttötaide eroaa Lindin mukaan 

naiskulttuuri-käsitteestä myös siinä, että kun naiskulttuuri kasvoi yhteisistä, lähinnä 

naisliikkeen poliittisista lähtökohdista, ei tyttötaiteella sen sijaan ole minkäänlaista 

kaikkia taiteilijoita yhdistävää ideologista pohjaa. Lind huomauttaakin, että 

”tyttötaiteilijat” ovat ennen kaikkea taidekriitikoiden nimeä ryhmä, ei taiteilijoiden 

itsensä.
67

 Tyttötaide koskee siis käsitteenä vahvasti tiettyä, yleensä kriitikoiden 

määrittelemää, taiteilijajoukkoa – ennen kaikkea nuoria, 1990-luvun ruotsalaisia 

naispuolisia taiteilijoita. Lindin mukaan erityisesti taiteilijoiden ikä, nuoruus, 

yhdistettynä sukupuoleen on ollut määräävä ilman, että on välttämättä pohdittu sitä, 

mikä näiden naistaiteilijoiden teoksia lopulta edes yhdistää.
68

 

                                                           
65

 Lind 1993, 9. 

66
 ”Essentialistisesta” naiskuvatutkimuksesta ja sen ongelmista ks. esim. Nikurinen 1996, 4, 19–20.  

67
 Lind 1993, 9. Ks. myös Theimer 2007, 9. 

68
 Lind 1993, 9. 
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Esimerkeiksi tyttötaiteilijoista Lind mainitsee artikkelissaan ruotsalaiset, 1990-luvun 

naistaiteilijat, kuten Maria Johanssonin (s. 1959), Carin Ellbergin (s. 1959), Maria 

Lindbergin (s. 1958) sekä Helene Billgrenin (s. 1952). Yhteistä näille taiteilijoille on 

Lindin mukaan se, että he sisällyttävät taiteeseensa elementtejä tyttöjen arkipäivästä, 

kulttuurista ja esinemaailmasta.
69

 Ruotsalainen taidehistorioitsija Kajsa Widegren, joka 

on kirjoittanut tutkimuksensa yhdestä ensimmäisestä ”tyttötaiteilijaksi” luokiteltavasta 

ruotsalaisesta naistaiteilijasta Marie-Louise Ekmanista (s. 1944),
70

 on hiukan 

stereotyyppisesti todennut, että tällaisia joko pieniin tyttöihin tai teinityttöihin viittaavia 

asioita ja esineitä voivat olla esimerkiksi meikkivälineet, Barbie-nuket sekä hienot 

vaatekappaleet, kuten prinsessamekot.
71

 Yhteistä näille Widegrenin listaamille, 

tyttöyteen viittaaville esineille ja asioille on se, että ne löytyvät Widegrenin mukaan 

usein tyttöjen huoneesta.
72

 Tyttötaiteen ohella Widegren viittaakin tutkimuksessaan 

uuteen, kiinnostavaan käsitteeseen ”tyttöjenhuone-estetiikka” (ruots. flickrumestetik, 

engl. girl’s room aesthetic), johon myös Karolina Theimer viittaa omassa ruotsalaista 

tyttötaidetta ja sen estetiikkaa käsittelevässä opinnäytetyössään I min lilla värld av 

blommor. Hur svenska kvinnliga konstnärer har använt sig av flickrumestetik (2007).  

Tyttöjenhuone-estetiikka on tyttötaiteen tapaan kiinnostava ja toisaalta hyvin 

monimuotoinen käsite, joka tuntuu venyvän eri käyttötarkoituksiin. Käsitteelle 

tyypilliseksi on jo nimensäkin puolesta katsottu se, että se hakee inspiraatiota 

nimenomaan tyttöjenhuoneesta,
73

 sen eri toiminnoista ja siellä olevista esineistä, 

erityisesti leluista, kuten nukeista, barbeista, nukkekodeista ja leluponeista.
74

 Theimer 

mainitsee tyttöjenhuone-estetiikalle ominaisiksi piirteiksi myös vaaleanpunaisen värin, 

                                                           
69

 Lind 1993, 9. 

70
 Ruotsalainen naistaiteilija Marie-Louise Ekman lasketaan usein tyttötaiteen eräänlaiseksi 

edelläkävijäksi. Hän alkoi hyödyntää teoksissaan tyttöjä sekä tyttöjen maailmasta löytyviä esineitä jo 70-
luvulla. Ks. Widegren 2007, 56; Theimer 2007, 5.  

71
 Widegren 2007, 56. 

72
 Widegren 2007, 56–57. 

73
 Käsite tyttöjenhuone-estetiikka viittaa tyttöjenhuone-sanan avulla myös kiinnostavalla tavalla Angela 

McRobbien ja Jenny Garberin luomaan tyttöjen makuuhuonekulttuuri-käsitteeseen (bedroom culture), 
jonka avulla kuvataan tyttöjen yksityisiin tiloihin, lähinnä heidän omaan huoneeseensa, sijoittuvaa 
kulttuurista tilaa. 

74
 Theimer 2007, 9–11. 
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kimalluksen eli glitterin, erilaiset ornamentit, kuten kukat ja rusetit – ominaisuudet, 

jotka usein kaikki löytyvät myös tyttöjen leluista. Vallitsevina ominaisuuksina ja 

tyyleinä tyttöjen leluissa ovat Theimerin mukaan usein myös pehmeys, suloisuus, 

söpöys sekä naivius ja vaarattomuus.
75

 Kuten käsite tyttöjenhuone-estetiikka antaa siis 

ymmärtää, tyttötaide sidotaan usein stereotyyppisesti tyttömäisen söpöihin, 

koristeellisiin ja pinkkeihin aiheisiin, kuten tyttöjen huoneesta löytyviin leluihin, 

barbeihin ja poneihin. Näin tyttöjenhuone-estetiikka -käsite osoittaa samalla, ettei 

tyttötaiteen tarvitse välttämättä kuvata tyttöjä, vaan yksinomaan tyttöyteen viittaavat 

objektit ja esineet riittävät tekemään jostain taiteesta tyttötaidetta. 

Tyttötaiteen ja tyttöjenhuone-estetiikan ohella tutkimuksissa on puhuttu myös niin 

sanotusta ”poikataiteesta” tai ”poikaestetiikasta”. Esimerkiksi Maria Lind muistuttaa 

artikkelissaan, että 1980-luvun lopulta asti on ollut olemassa useita miestaiteilijoita, 

jotka ovat kiinnittäneet katseensa nimenomaan poikien maailmaa kohtaan.
76

 Myös 

Widegren nostaa tutkimuksessaan esille tyttötaiteen ja tyttöjenhuone-estetiikan lisäksi 

myös käsitteen ”poikienhuonetaide” tai ”-estetiikka” (boy’s room art/aesthetic). 

Widegrenin mukaan kyseisten käsitteiden synty voidaan ylipäätään nähdä feministisessä 

tutkimuksessa tapahtuneena muutoksena, jossa yksinomaan naisten elämän ja 

feminiinisyyksien tutkimisesta on siirrytty tarkastelemaan sukupuolijärjestelmää, joka 

rakentaa sekä miehiä ja maskuliinisuuksia että naisia ja naiseutta.
77

 Myös esimerkiksi 

Leena-Maija Rossi on huomauttanut, ”ettei postfeminismin analyysin kohteena ole enää 

biologinen, perustaluontoinen naiseus, vaan pikemminkin sukupuolijärjestys erilaisine 

sukupuolen ja seksuaalisuuden positioineen”.
78

 Nykyfeminismeissä huomion 

kiinnittäminen sukupuolen keskinäisiin eroavaisuuksiin on mahdollistanut myös tyttöjen 

tarkastelun, jotka ovat usein jääneet feministisessä keskustelussa yhtenäiseksi oletetun 

naissubjektin jalkoihin.
79
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 Theimer 2007, 10–11. 

76
 Lind 1993, 9. Ks. myös Widegren 2007, 57. 

77
 Widegren 2007, 57. 

78
 Rossi 1999, 19. 

79
 Ks. Driscoll 2002, 9, 131; Eisenhauer 2004, 79–88. 
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2.2 Postfeministinen tyttöyden murros – Tyttövoimaa!  

 

Tyttötaide-käsitettä tarkasteltaessa olennaiseksi nousee kysymys käsitteen ideologisesta 

ja feministisestä taustasta: millaisia keskusteluja ja ideologioita tyttötaiteen taustalta 

oikeastaan lopulta löytyy?  

Lindin mukaan tyttötaiteen käsitteen lanseerasi käyttöön alkujaan ruotsalainen 

taidekriitikko Leif Nylén, joka kirjoitti tyttötaiteesta erityisesti eräänlaisena 

vaihtoehtona tai tapana muodostaa vastakuvia maskuliiniselle, patriarkaaliselle 

kuvamaailmalle.
80

 Lind puolestaan käyttää itse artikkelissaan tyttötaiteen käsitettä 

tehdäkseen historiallisen eron 1970–1980-lukujen naiskulttuuri-käsitteestä kumpuavan 

tradition sekä 1990-luvun feministisen taidekentän välille. Keskiössä ei näin ollen enää 

ole patriarkaatin alaisten ”oikeiden” ja ”todellisten” naiskuvien etsimisessä niin kuin 

1970-luvun käsite ”naiskulttuuri” antaa ymmärtää, vaan tyttötaiteessa huomio kiinnittyy 

pikemminkin erilaisilla kulttuurisilla merkeillä ja identiteetin rakennusaineilla, kuten 

meikeillä ja vaatteilla, leikittelyyn ja niiden tutkimiseen.
81

 Lind painottaakin 

artikkelissaan eroa 1970-luvun dogmaattisen feminismin ja myöhemmän feminismin 

välillä, joka sallii naisille esimerkiksi juuri pukeutumisen ja meikkaamisen tuottaman 

nautinnon ja ilon.
82

 Myös amerikkalaiset Jennifer Baumgardner ja Amy Richards 

korostavat populaarifeministisessä kirjassaan Manifesta (2000/2010) kaikkea 

tyttömäistä (girlie) korkokengistä, kynsilakkoihin ja Barbie-nukkeihin 

voimaannuttavina ja tärkeinä tyttökulttuurin ja tyttömäisen feminismin (girlie feminism) 

osina.
 
 Baumgardner ja Richards pitävät kaikkea tyttömäistä leimallisena nimenomaan 

oman sukupolvensa feministeille: siinä missä 1970-luvulla tyttömäisyys hylättiin, 1990–

2000-luvuilla se käännetään voimavaraksi.
83

 Postfeminismeille tai kolmannen aallon 

                                                           
80

 Lind 1993, 7, 9. Ks. myös Widegren 2007, 56. Käyttämäni aineiston perusteella on lopulta vaikea 
sanoa, kuka ensimmäisenä otti tyttötaide-käsitteen ensimmäisenä käyttöönsä. Vaikka myös Widegren 
(2007, 56) tuo esille Leif Nylénin merkityksen tyttötaide-käsitteen lanseeraajana, hän myös mainitsee 
Inga-Maj Beckin yrityksen muotoilla tyttöaiheiden parissa työskentelevien naistaiteilijoiden traditiota. 
Widegrenin mukaan Beck kiinnittää huomiota vuonna 1993 kirjoitetussa teoksessaan Vingspeglar: 
Möten med samtida konstnärer nimenomaan siihen, kuinka nuoren sukupolven naistaiteilijat ovat 
innostuneet joukolla hyödyntämään tyttöaiheita teoksissaan. 

81
 Widegren 2007, 57.  

82
 Ibid. 

83
 Baumgardner & Richards 2010, 136–139, 161. Ks. myös Baumgardner & Richards 2004, 60; Laukkanen 

& Mulari 2011, 183. 
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feminismille katsotaankin usein ominaiseksi se, etteivät ne pidä naisellisuuden 

korostamista millään tavoin negatiivisena, vaan pikemminkin aktiivisena 

roolileikkinä.
84

 Naiseudella ja siihen liittyvällä rekvisiitalla on mahdollista huoletta 

leikkiä, jolloin naisen tai tytön identiteetti näyttäytyy kaikkea muuta kuin staattisena. 

Nykyfeminismi kannattaa myös ajatusta siitä, etteivät subjekti ja identiteetti, tyttöys ja 

naiseus mukaan lukien, ole koskaan lukkoonlyötyjä, lopullisia tai valmiita.
85

 

Keskusteluissa tyttötaiteesta sekä tyttöjenhuone-estetiikasta tärkeässä asemassa näyttää 

olevan nimenomaan totuttujen tyttöyteen ja naiseuteen liitettävien ominaisuuksien 

haastaminen ja kääntäminen vastakohdikseen. Heta Mulari on esimerkiksi katsonut 

tällaisen sanojen merkityksen muuttamisen tietoisesti kielteisistä myönteisiksi olevan 

keskeinen osa 1990-luvun niin sanotulle ”uusfeministiselle retoriikalle”.
86

 Strategiassa, 

jossa tyttöyden merkityksiä pyrittiin kääntämään negatiivisesta positiiviseksi, on kyse 

sekä itsemäärittelyn voimasta että myös tyttöyden määritelmän tietoisesta 

laajentamisesta: aiemmin negatiiviseksi koetun aikuisten naisten ”tytöttelyn”
87

 sijaan, 

nyt – 1990–2000-luvuilla – jopa aikuiset naiset alkoivat käyttää itsestään termiä ”tyttö”.
 

Helena Saarikoski onkin Spice Girlsin tyttövoimaa ja sen faniuden tapoja käsittelevässä 

väitöskirjassaan osuvasti todennut, että ”viime vuosikymmenien aikana tyttö-sana on 

kadottanut paljon aikaisemmasta halventavasta merkityksestään ja latautunut uudestaan, 

merkitsemään kaikkea sitä juhlivaa, mitä nuoruus merkitsee, ja samalla sitä, mitä 

moderni vapautunut ja tasa-arvoinen naiseus merkitsee.”
88
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 Ks. esim.  Negra & Tasker 2007, 43. 

85 Rossi 1999, 20. 

86
 Mulari 2009, 276. Ks. myös Aapola et al 2005, 20. Esimerkkinä ”uusfeminististä strategioista” Mulari 

(2009, 278) mainitsee esimerkiksi ruotsin kielen sanan tjej (tyttö, likka, nuori nainen) käytön. Mularin 
mukaan tjej-sanaa käytettiin 1990-luvun feministisessä kirjallisuudessa ja muussa kulttuurintuotannossa 
sanan flicka (tyttö) sijaan erityisesti sanan sisältämän voiman sekä muutospotentiaalin vuoksi. Mularin 
mukaan toinen esimerkki ”uusfeminististä strategioista” on amerikkalaisen Riot grrrl -tyttöbändin ja 
liikkeen nimessä oleva sanaleikki ”grrrl”, joka viittaa karjumiseen (growling) ja liittää näin 
aggressiivisuuden ja äänekkyyden merkityksiä sanaan ”girl”. Mularin mukaan tyttö-sanan 
uudelleenkäyttämistä voidaan hyvin verrata myös sanan queer (outo, vino, kummallinen) kääntämiseen 
myönteiseksi ja voimauttavaksi termiksi. Ks. Mulari 2009, 279. 

87
 ”Tytöttelystä” esim. Aapola et al 2005, 6; Baumgardner & Richards 2010, 52.  Myös Leena-Maija Rossi 

(1999, 129) on väitöskirjassaan huomauttanut, kuinka esimerkiksi naistaiteilijoista puhuttiin Suomessa 
vielä 1990-luvulla vähättelevästi ”taiteilijatyttöinä”. 

88
 Saarikoski 2009, 304. 



 

22 

 

Niin populaarikulttuurissa, julkisessa keskustelussa kuin akateemisissa tutkimuksissakin 

tyttöys on nähty viime vuosina enenevässä määrin positiivisena voimana, 

”tyttöenergiana” tai ”tyttövoimana”, mihin on liittynyt esimerkiksi tyttöjen 

menestymisen ja vahvuuksien korostaminen niin opiskelussa kuin esimerkiksi 

ihmissuhteissakin. Näkemys ”uudenlaisesta”, aktiivisesta ja voimakkaasta tyttöydestä – 

nuoresta naisesta, jolla mahdollisuus saada ja tehdä mitä hän vain ikinä haluaakin – 

tiivistyy hyvin myös ilmiössä nimeltä Girl power. Kyseessä on ilmiö ja diskurssi, joka 

nousi kansainväliseen tietouteen 1990-luvun alkupuolella, erityisesti brittiläisen 

tyttöbändi Spice Girlsin ansiota,
89

 ja se on siitä lähtien saanut paljon huomiota niin 

julkisissa kuin akateemisissa keskusteluissakin.
90

 Myös tyttötaide ja ylipäätään 

tyttöaiheiden räjähdysmäinen nousu voidaan nähdä osana länsimaalaista tyttökeskeisen 

populaarikulttuurin voimistumista sekä kaupallis-kulttuurista girl power -ilmiötä, jossa 

juhlitaan tyttöjen voimaa ja valtaa. Useita tyttötaiteilijoiksi luonnehdittuja taiteilijoita, 

kuten Marie-Louise Ekmania, Maria Lindbergiä, Helen Billgreniä, on sanottu 

yhdistävän nimenomaan halu haastaa tyttöyden stereotyyppisiä esityksiä sekä tuoda 

esille sen sijaan vahvoja tyttöjä. 
91

  

Tarkasteltaessa tyttötaidetta suhteessa postfeministiseen keskusteluihin ”uusista, 

vahvoista tytöistä”, on huomattava, että kyseiseen diskurssiin sisältyy myös ongelmia. 

Monet tutkijat ovat esimerkiksi painottaneet sitä, että vaikka uusi, nuori feminismin 

sukupolvi on kokenut paljon muutoksia, eivät kaikki nuoret naiset suinkaan nauti 
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 Vaikka viimeistään tyttöbändi Spice Girlsin myötä girl power levisi kaikkien tietouteen, ei Spice Girlsiä 
pidetä kuitenkaan ideologian virallisena alullepanijana. Girl power -ilmiön lähtökohdaksi mainitaan usein 
sen sijaan 1993 syntynyt amerikkalainen Riot grrrl -tyttöbändi. Kyseessä oli lähinnä valkoisista, 
keskiluokkaisista naisista koostunut ryhmittymä, jonka tavoitteena oli kritisoida paikallisia, miesvaltaisia 
punk-alakulttuureita ja niistä ponnistavaa seksismiä, elitismiä ja väkivaltaa. Ks. esim. Aapola et al 2005, 
20; Mulari 2009, 274; Saarikoski 2009, 22. 

90
 Girl power -ilmiön laajuudesta ja näkyvyydestä kertoo paljon jo se, että vaikka varsinaisen termin 

juuret ovat Yhdysvalloissa ja englanninkielisissä maissa, siitä on tullut varsin käytetty käsite ympäri 
maailmaa. Esimerkiksi yksinomaan Pohjoismaissa käsitettä girl power on käytetty lukuisissa eri 
konteksteissa aina tytöille suunnatuista urheilutapahtumista, teatteriesityksistä aina kansainvälisiin, 
tytöille suunnattuihin vaihto-oppilasohjelmiin asti. Usein termiä girl power saatetaankin käyttää 
houkuttimena melkein kaikissa tapahtumissa ja ilmiössä, joissa mukana on vain nuoria naisia. Ks. Aapola 
et al 2005, 19–20. 

91
 Ks. esim. Wadstein MacLeod 2006, 11. Ekmanin, Lindbergin sekä Billgrenin lisäksi esimerkiksi myös 

monien muiden naistaiteilijoiden, kuten Siri Derkert’in, Vera Nilsson’in, Molly Faustman’in sekä 
Marianne Lidberg de Geer’in tyttöaiheisissa töissä on nähty halua tuoda esille positiivisesti määrittynyttä 
tyttöyttä. Ks. Grant & Waxman 2011, 9–10. 
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tasapuolisesti mahdollisuuksista muokata heidän elämäänsä.
92

 Samaan aikaan kun 

tyttötutkimuksessa ja feministisessä keskustelussa on puhuttu tyttöjen ja tyttöyden 

uudenlaisesta voimasta ja kumouksellisuudesta, on keskusteluissa noussut esille myös 

toisenlainen, tyttöyden ongelmia, kriisejä ja uhriutumista korostava näkökulma. 

Näkemyksen kahdesta tyttöyttä määrittelevästä vastakohtaisesta diskurssista ovat 

vakiinnuttaneet sosiologit Sinikka Aapola, Anita Harris sekä sukupuolentutkija Marnina 

Gonick. Teoksessaan Young Feminity. Girlhood, Power and Social Change (2005) 

kirjoittajat esittävät, että myöhäis-modernissa länsimaalaisessa yhteiskunnassa on 

vallalla kaksi diskurssi, jotka määrittelevät, kuinka tyttöjä ja tyttöyttä ymmärretään. 

Nämä kaksi, osin vaihtoehtoista diskurssi he nimeävät ”tyttövoimaksi” (girl power) 

sekä ”tyttöydeksi kriisissä” (reviving Ophelia).
93

  

Postfeministisistä ”uusista tytöistä” puhuttaessa on myös huomioitava, että vaikka 

1990-lukua katsottaisiinkin leimaavan vahvasti tyttöyteen ja tyttöihin liittyvä 

muutospuhe, eivät 90-luvun tytöt sittenkään välttämättä todellisuudessa olleet niin 

radikaalisti erilaisia kuin aiempien vuosikymmenten tytöt.
94

 Heta Mulari onkin 

asianmukaisesti todennut, etteivät voimakkuus, aktiivisuus ja näkyvyys ja kuuluvuus 

tyttöyden määrittelijöinä ole feminismin historiassa mitenkään ainutlaatuisia, vaan 

historian poispyyhkiminen, muutos ja kumouksellisuus ovat pikemminkin olleet 

keskeisiä kerronnan tapoja 1990-luvun feministisessä keskustelussa.
95

 Mularin mukaan: 

”uusfeminismin ja populaarikulttuurin uudet, vahvat tytöt ovat näyttäytyneet pitkälti 
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 Ks. esim. Aapola et al 2005, 32–35. Monet tyttötutkijat painottavat ylipäätään intersektionaalisen 

tarkastelun, kuten rodun, luokan ja seksuaalisuuden, tärkeyttä tyttöjä tutkiessa. Ks. esim. Ojanen 2008, 

3.  

93
 Aapola et al 2005, 18–55. Ks. myös Mulari 2009, 281. Tyttöyden ongelmia, ja kriisejä korostava 

näkemys, jonka Aapola, Gonick ja Harris ovat nimenneet Reviving Ophelia -diskurssiksi, on saanut 
nimensä amerikkalaisen psykologin Mary Pipherin menestysteoksen Reviving Ophelia: Saving the Selves 
of Adolescent Girls (1994) mukaan. Kyseisessä teoksessa Pipher esittää, että nykyinen yhteiskunta 
ryöstää tytöiltä heidän oman äänensä ja identiteettinsä jättäen heidät näin psyykkisesti ja henkisesti 
hyvin haavoittuvaisiksi. Ks. Aapola et al 2005, 40–42. Reviving Ophelia -käsitteen sijaan käytän itse tässä 
tutkimuksessa diskurssista nimeä ”tyttöys kriisissä”. Kyseinen nimitys tulee Anita Harrsin teoksesta 
Future Girl: Young Women in the Twenty-first Century (2003, 1) jossa Harris kutsuu nykyajan tyttöjä joko 
can-do tai at-risk -termeillä. Ks. myös Projansky 2007, 47–48. 

94
 Esimerkiksi 1980-luvulla naistutkimuksessa paljon käytetty käsite naiserityisyys, jolla viitattiin naisten 

ja miesten olemukselliseen erilaisuuteen, mahdollisti jo sinällään tyttöjen omien, erityisten käytäntöjen 
tarkastelemisen. Tyttöyden juhlinta kytkeytyykin olennaisella tavalla niin sanottuun olemusfeministiseen 
ajatteluun: naiseus, kuten myös tyttöys, ovat sinänsä arvokkaita asioita. 
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 Mulari 2009, 281. 
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historiattomina, kuin tyhjästä syntyneenä uutena sukupolvena.”
96

 Postfeminististä, 

”uutta” tyttöyden kertomusta voi näin verrata postfeminismiin yleensä; vaikka myös 

postfeminismiä on usein katsottu luonnehtivan nimenomaan selkeä muutos suhteessa 

aikaisempiin feminismin vaiheisiin, on samaan aikaan muistutettu siitä, että 

postfeminismiä voidaan tarkastella pikemminkin jatkumokäsitteenä, eikä suinkaan 

yksiselitteisenä oppositiosuhteena aikaisempiin feminismin vaiheisiin.
97

 Postfeminismi 

asettaa itsensä pikemminkin historialliseen jatkumoon, se rakentaa ja laajentaa 

aikaisempien feminismin vaiheiden kysymyksiä ja näkökulmia, jotka eivät suinkaan ole 

jääneet historiaan tai lakanneet vaikuttamasta, vaan elävät yhä postfeminismin rinnalla.  

  
Vaikka tyttötaiteen nähtäisiin kaikesta huolimatta kytkeytyvän olennaisella tavalla 

uusfeministisiin keskusteluihin ”uusista, vahvoista tytöistä”, on myös huomioitava, ettei 

tyttötaidetta voida palauttaa yksinomaan postfeminismiin. Kiinnostus tyttöjä ja tyttöyttä 

kohtaan näyttäytyy pikemminkin hyvin monenlaisten erilaisten tekijöiden summana. 

Tyttötaide ja ylipäätään koko tyttökeskeisen taiteen voimistuminen näyttäytyy hyvin 

laajana ja moniulotteisena ilmiönä, joka kytkeytyy aikansa feministisen keskustelun 

lisäksi luonnollisesti myös oman aikansa taidemaailmaan ja taidepuheeseen sekä moniin 

muihin yhteiskunnallisiin ja kulttuuriin tekijöihin. Tällaisia, tyttötaide-ilmiöön 

olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa nuoruutta korostava yhteiskunta ja 

markkinavoimat sekä naistaiteilijoiden voimakas esiin nousu. 
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2.3 Tyttötaide suomalaisessa kontekstissa – ”tyttöily” sekä nuorten 

naistaiteilijoiden esiinmarssi 

Tyttötaiteen ja tyttöjenhuone-estetiikka käsitteiden tarkastelu erityisesti ruotsalaisesta 

taidepuheesta ja -kirjoituksesta käsin herättää kysymyksen käsitteiden olemassaolosta ja 

merkityksestä suomalaisessa taidekontekstissa. Onko myös suomalaisesta taidekentältä 

tai -puheesta löydettävissä viitteitä tyttötaide- tai tyttöjenhuone-estetiikka -käsitteistä tai 

ylipäätään tyttökeskeisen taiteen tradition voimistumisesta? Ja jos on, milloin 

suomalaiset taiteilijat alkoivat hyödyntää tyttöihin ja tyttöyteen viittaavaa 

kuvamaailmaa ja estetiikkaa teoksissaan? Tai entä, keitä ylipäätään ovat nämä 

suomalaiset taiteilijat, jotka käsittelevät tyttöjä ja tyttöyttä teoksissaan? 

Tyttötaide tai tyttöjenhuone-estetiikka eivät ole vakiintuneet suomalaiseen 

taidekirjoitukseen ja -puheeseen, vaan aivan kuten Maria Lind on artikkelissaan tuonut 

esille, kyseiset käsitteet ovat sitoutuneet vahvasti tiettyihin, yleensä kriitikoiden 

määrittelemiin ruotsalaisiin taiteilijoihin, kuten Marie-Louise Ekmaniin sekä Helena 

Billgreniin.
98

 Vaikka suomalaisesta taidekeskustelusta on vaikea löytää mainintaa 

tyttötaiteesta tai tyttöjenhuone-estetiikasta, ei tämä kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

ilmiö olisi olemassa myös suomalaisella taidekentällä. Päinvastoin katsaus erityisesti 

suomalaiseen 2000-luvun alun taidekeskusteluun paljastaa, että tyttökeskeisen taiteen 

tradition voimistuminen on ollut näkyvässä asemassa niin erilaisissa lehtiartikkeleissa ja 

taidekritiikeissä kuin näyttelyinstituutionkin puolella. Hyvä esimerkiksi tästä ovat 

erilaiset taidekirjoitukset ja -kritiikit, joissa on kiinnitetty laajasti huomiota 

naistaiteilijoihin, kuten Katja Tukiaiseen ja Anna Tuoriin (s.1976), ja heidän teosten 

tyttömäisenä pidettyihin esitystapoihin, kuvamaailmaan ja estetiikkaan.
99

 Vaikka 

viittaukset naistaiteilijoiden teoksissa ilmeneviin tyttömäisiin aiheisiin ovat olleet varsin 

systemaattisia, ne ovat kuitenkin usein jääneet vain maininnan tasolle, eräänlaisiksi 

itsestäänselvyyksiksi, joiden merkityksiä ei problematisoida koskaan sen tarkemmin. 

Suomessa jossain kirjoituksissa tyttöys on yhdistetty hiukan vähättelevään sävyyn myös 

ohimenevään ”tyttötrendiin” ja kysytty, mitä mahdollisesti tulee tämän 
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 Lind 1993, 9. 

99
 Esimerkiksi taidekriitikko Marja-Terttu Kiviranta on todennut, että Katja Tukiaisen ”kuvasto on kovin 

tyttömäistä”. Kiviranta HS 19.3.2008. Myös Anna Tuorin teosten tyttömäisyyden on sanottu olevan 
varsin harkittua. Kelola Image 8/2007. 
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”pikkutyttötrendin” jälkeen.
100

 Kuten Catherine Grant ja Lori Waxman kuitenkin 

teoksen Girls! Girls! Girls! in Contemporary Art (2011) esipuheessaan asianmukaisesti 

huomauttavat, ei yli vuosikymmentä kestänyttä nykytaiteessa läsnä olevaa kiinnostusta 

tyttöjä kohtaan kannattaisi suinkaan enää pitää vain ohimenevänä vaiheena tai 

trendinä.
101

  

Suomalaisen ”tyttötaidekeskustelun” eräänlaisena avaajana on toiminut Marja Sakari, 

joka on kiinnittänyt Pinx-kirjasarjan viidennessä ja viimeisessä osassa, Tarinankertojia, 

huomiota nuorten suomalaisten nykytaitelijoiden esitystapoihin. Suomen maalaustaiteen 

suuntauksia esittelevässä Pinx-kirjasarjan artikkelissa ”Hämäävän yksinkertaista” 

(2003) Sakari kirjoittaa varsinkin naistaiteilijoiden suosimasta niin sanotusta 

”huonomaalauksesta”, eli tarkoituksellisen lapsenomaisesta ja kömpelöstä 

maalaustyylistä. Sakarin mukaan monella nuorella taiteilijalla maalausjälki on 

tarkoituksellisen lapsenomaista, sarjakuvista, lasten piirroksista ja graffiteista lainattua. 

Esimerkiksi lapsenomaisesta, koskettavasta piirrostekniikasta Sakari mainitsee Katri 

Sipiläisen (s. 1979)
102

 ja Lotta Määttäsen (s. 1968) teokset, joissa kömpelö 

piirrostekniikka tuo Sakarin mukaan mieleen lasten koulupiirrokset sekä tietynlaisen 

haurauden ja viattomuuden.
103

 Kiinnittäessään huomiota nuorten suomalaisten 

naistaiteilijoiden lapsenomaiseen tyyliin Sakari tulee samalla myös kiteyttäneeksi uuden 

ja kiinnostavan käsitteen, ”tyttöily”. Samaiseen artikkeliin liitetyssä Eeva-Leena 

Eklundin (s. 1972) teoksen Bambies in Heaven (2001) kuvatekstissä Sakari kirjoittaa 

seuraavasti: ”Monet nuoret naistaiteilijat purkavat naiseuttaan eräänlaisen ”tyttöilyn”, 

lapsuudesta tuttujen barbien ja pikkuponien kautta”.
104
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 Oikarinen 2005, 62. 
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Grant & Waxman 2011, 1. 
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 Katri Sipiläinen on itse kommentoinut pääsyään Marja Sakarin ”Hämäävän yksinkertaista” artikkelin 

esimerkkitaiteilijaksi Turun Sanomissa seuraavasti: ”Kirjaan pääsy oli minulle mysteeri. En yhdistä itseäni 
kovinkaan paljon söpöyteen, sillä teen niin monenlaisia töitä, eikä sitä kaikkea voi tiivistää yhden 
lauseen alle.” Ks. Järvi TS 23.6.2006. 
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 Sakari 2003, 209. 
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Marja Sakarin näkemys ”tyttöilystä” muistuttaa hyvin paljon Maria Lindin sekä Kajsa 

Widegrenin määritelmää tyttötaiteesta, jonka keskiössä ovat usein tyttöyteen viittaavat 

kulttuuriset objektit, erityisesti tyttöjenhuoneesta löytyvät lelut, kuten Sakarin 

mainitsemat barbit ja leluponit. Sakarin ”tyttöilyyn” vahvasti liittämä taiteilija Eeva-

Leena Eklund käyttää esimerkiksi teostensa aiheina usein juuri viattomaan tyttöyteen ja 

lapsuuteen viittaavia aineksia, kuten söpöjä leluja ja eläimiä, esimerkiksi nalleja, 

bambeja, kissoja sekä muun muassa kiiltokuvia, kukkia ja koriste-esineitä. Tämän 

söpön ja koristeellisen kuvamaailman lisäksi Eklundin maalausten lähtökohtana on 

usein tyttömäisen ihana värimaailma, ja etenkin vaaleapunainen väri, jonka esimerkiksi 

Karolina Theimer katsoo omassa opinnäytetyössään yksiselitteisesti tyttöjenhuone-

estetiikalle kaikista tyypillisimmäksi piirteeksi erilaisten tyttöjen huoneesta löytyvien 

lelujen ja esineiden ohella.
105

  

Sen lisäksi, että tyttöys yhdistyy Sakarin artikkelissa siis hyvin pitkälti stereotyyppisesti 

tyttömäiseksi katsottuihin, söpöihin, suloisiin ja viattomiin aiheisiin, kuten barbeihin tai 

poneihin, tai vaihtoehtoisesti jopa jonkinlaiseen ”epä-älyllisenä” tai lapsenomaisena 

pidettyyn maalaustapaan, tyttöilyn valintakriteereiksi tuntuu valikoituvan myös 

erityisesti sukupuoli – naiseus tai naistaiteilijuus – yhdistettynä nuoreen ikään; Sakari 

liittää tyttöilyn automaattisesti nuoriin, naispuolisiin taiteilijoihin, joiden ajatellaan 

käsittelevän omaa naiseuttaan juuri tyttöydestä kumpuavien teemojen kautta. Merkille 

pantavaa onkin, että myös Suomessa tyttöaiheiden tekijöiksi lasketaan Maria Lindin 

alkuperäisen tyttötaiteen tapaan automaattisesti erityisesti 1960–1970-luvuilla 

syntyneet, ”nuoret” naistaiteilijat,
 

jotka käsittelevät teoksissaan tavalla tai toisella 

tyttöyden teemoja. Esimerkiksi kuvataiteilija Jarmo Mäkilä on tituleerannut 

”tyttömäiseksi barbi- ja bambisukupolveksi” erityisesti kolmikymppistä 

taiteilijasukupolvea.
106

 Suomessa kolmekymppisestä naistaiteilijoiden sukupuolesta on 

puhuttu jopa eräänlaisena taiteen ”etujoukkona” – vastareaktiona sille naistaiteilijoiden 

joukolle, jotka marssivat kuvataiteen kentällä 1980-luvun aikana.
107
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Marja Sakarin lanseeraamaan ”tyttöilyyn” luontaisesti yhdistyvä nuoruus ja tuoreus 

nousivat olennaisella tavalla esiin myös Amos Andersonin taidemuseon vuoden 2003 

Tyttöjen elämästä -nimisessä näyttelyssä. Kyseessä on paljon julkisuutta ja palstatilaa 

saanut
 
näyttely,

108
 joka kertoi nimensä mukaisesti tyttöjen elämästä seitsemän nuoren 

suomalaisen naistaiteilijan teosten kautta.
109

 Näkökulmia tyttöyteen näyttelyssä avasivat 

vuosien 1960–1975 välillä syntyneet naistaiteilijat: Katja Tukiainen, Leonora 

Fredriksson (s.1967), Pia Bartsch, Elina Merenmies (s. 1967), Maiju Salmenkivi 

(s.1972), Merja Laine (s.1961) ja Aurora Reinhard (s.1975). Näyttelyssä esillä oli niin 

maalauksia, video-, valokuva- kuin installaatioteoksiakin. Näyttelyluettelo johdattelee 

Tyttöjen elämästä -näyttelyn teemoihin seuraavasti: 

”Nykytaiteen etualalle ovat astuneet nuoret naiset. Huomattavan usein he pohtivat 

töissään oman identiteettinsä rakentumista, kokemuksiaan nuoreksi naiseksi 

varttumisesta. Tyttöys ei ole mikään ohimennen sivuutettu elämänvaihe. Kasvamisen 

kivut murtautuvat lapsuuteen yhä aikaisemmin ja yhä useammat aikuiset jäävät 

elämään jatkuvaa jälkinuoruuttaan. Voidaanko puhua tietynlaisesta 

tyttöproblematiikasta? Yhtä hyvin voitaisiin puhua poikaproblematiikasta, mutta nuoret 

miehet ovat taiteessaan harvemmin niin tietoisia tunteistaan, niin rohkeasti itsensä 

altistavia, niin paljaasti itseään tutkistelevia kuin nuoret naiset.”
110

 

Kyseinen, Tyttöjen elämästä -näyttelyluettelon aloitussitaatti edustaa hyvin Marja 

Sakarin kaltaista, taidemaailman ”tyttöilyä” määrittävää tai hakevaa suuntausta: 

nykytaiteen kärkijoukkoon nostetut nuorten naistaiteilijat ja heidän teoksensa kootaan 

yksiselitteisesti tunnistettavan teeman, tyttöyden alle. Anna Tuorin taiteen 

vastaanotosta, ja erityisesti siinä keskeisessä asemassa olevista nuoruuden, tuoreuden ja 

tyttömäisyyden painotuksista, proseminaariesitelmänsä kirjoittanut Emilia Väst näkee 

tämänkaltaisen, taidekentällä läsnä olevan tyttömäisyyden ja nuoren naistaiteilijuuden 

esiin nostamisen hyvin yleisenä. Väst nimeääkin nuorten naisten astuminen nykytaiteen 

etualalle osuvasti ”nuorten naisten asettamiseksi nykytaiteen etualalle”. Västin mielestä 
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taidemaailmassa on yleistä, että sen toimijat, ei niinkään itse taiteilijat, kokoavat tietyt 

ominaisuudet omaavat taiteilijat ja teokset automaattisesti tunnistettavan teeman, 

tyttöyden alle.
111

 Västin mukaan vaikuttaa siltä, että teoksissa läsnä olevan tyttöyden 

valintakriteereiksi riittää toisinaan yksinomaan taiteilijan sukupuoli yhdistettynä 

”nuoreen” ikään, jonka rajat vaikuttavat venyviltä ja häilyviltä: joskus tyttöys tuntuu 

käsittävän ikävuodet neljänkymmenen yli, kun taas toisinaan tyttöys ei ole mikään 

”ohimennen sivuutettu elämänvaihe”, vaan tuntuu seuraavan taiteen naispuolisia 

tekijöitä vuosikymmeniä.
112

 Väst kiinnittää omassa tutkimuksessaan huomiota 

erityisesti siihen, kuinka Anna Tuoria tunnutaan toisinaan käsittelevän erilaisissa 

artikkeleissa ikuisena tyttösenä, varsinkin jos katsoo niitä tapoja, joilla hänen 

teoksistaan kirjoitetaan.
113

 

Amos Andersonin Tyttöjen elämästä -näyttelyluettelon kuvaus ”tyttöproblematiikasta” 

nostaa esille myös keskustelun niin sanotusta ”poikaproblematiikasta”
114

 – aiheen, 

johon myös Maria Lind tarttuu tyttötaidetta käsittelevässä artikkelissaan ”Kvinnokultur 

eller flickkonst”. Samaan tapaan kuin Lind, joka puhuu artikkelissaan miestaiteilijoiden 

teoksista, jotka käsittelevät poikien maailmaa, myös Amos Andersonin näyttelyluettelon 

mukaan olisi mahdollisuus puhua miestaiteilijoiden käsittelemästä 

”poikaproblematiikasta”.
115

 Näyttelyn tyttöteemaa tosin perustellaan sillä, että 

nuorehkot naistaiteilijat tekevät yleisesti mielenkiintoisimpia teoksia kuin 

miestaiteilijat. Näyttelykatalogin mukaan naistaiteilijat ovat usein paljon tietoisempia 

tunteistaan ja taiteessaan rohkeammin itseään altistavia ja tutkiskelevia kuin miehet.
116

 

Kyseinen väite sortuu melkoiseen yleistykseen. On väärin väittää, etteivät nuoret 

miestaiteilijat kykene tai halua eritellä itseään ja elämäänsä samalla tavoin kuin 
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 Väst näkee, että toisinaan teosten kuvailun voin nähdä rinnastuvan suoraan itse tekijään, taiteilijaan. 
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naistaiteilijat, koska miestaiteilijat, samoin kuten eivät naistaiteilijatkaan, ole suinkaan 

mikään homogeeninen joukko.  

Katsaus suomalaiseen taidepuheeseen paljastaa lopulta sen, että myös Suomessa 

”tyttötaiteilijat” ovat Maria Lindin alkuperäisen tyttötaiteen käsitteen tapaan hyvin 

pitkälti kriitikoiden määrittelemä ryhmä joukko noin kolmekymppisiä naistaiteilijoita, 

joiden teokset voidaan koota hyvin väljästi määritellyn tyttöyden ja nuoruuden alle.  

Suomessa naistaiteilijoiden tyttöjen ja tyttöyden teemojen katsotaankin nousseen esiin 

samanaikaisesti, kun nykytaiteen etualalle ovat astuneet yhä vahvemmin nuoret 

naistaiteilijat. Aiheen on katsottu saaneen osakseen yleismaailmallista kiinnostusta 

varsinkin nuorten, noin kolmekymppisten naistaiteilijoiden keskuudessa, jotka pohtivat 

taiteessaan yhä näkyvämmin oman identiteettinsä ja naiseutensa rakentumista sekä 

naiseksi kasvamista.
117

 Samalla tyttöyden käsitteleminen on sidottu myös osaksi 

nostalgiaa ja sen kaipuuta; tyttöyden ei katsota olevan staattinen tila, vaan 

kauaskantoinen prosessi, sillä naistaiteilijat purkavat töissään edelleen nuoruuden 

tunnemuistoja sekä identiteetin muotoutumisesta nousevia kysymyksiä.
118

 Nuoren 

naistaiteilijuuden esiin nostamisen lisäksi tyttöys näyttää viittaavan myös 

naistaiteilijoiden tekemiin teoksiin, jossa tytöt, tyttöys tai tyttömäisyys on voimakkaasti 

läsnä niin teosten sisällön kuin muodonkin tasolla. Näin tyttötaiteeksi voidaan käsittää 

sellaiset teokset, jotka kertovat joko sisältönsä tai muotonsa, esimerkiksi aiheen, tyylin, 

värin, tekotavan, yleisilmeen tai joidenkin näiden tarjoamien yhdistelmien perusteella, 

jotain nimenomaan tytöistä, tyttöydestä ja tyttömäisyydestä. Samoin kuin katsaus 

ruotsalaiseen keskusteluun osoitti, myös suomalaisessa keskustelussa tyttötaide ei saa 

yhtä pysyvää määritelmää, vaan se on pikemminkin liikkuva kategoria, joka tuotetaan 

aina eri tutkimuksissa uudelleen, ja joka voi näin kattaa allensa lopulta hyvinkin 

erilaisia taiteilijoita ja teoksia. 

 

 

                                                           
117 

Ks. esim. Toivakka Savon Sanomat 27.8.2003; Lehtonen 2011, 1.
 

118
 Esimerkiksi Marja Sakari (2003, 209) toteaa artikkelissaan ”Hämäävän yksinkertaista”, että ”Lotta 

Määttäsen (s.1968) kuvitteellisen maisemat kertovat nostalgisesta kaipuusta aitoon kokemukseen, 
lapsuuden mielikuvitusleikkeihin ja viattomuuden aikaan”. Nostalgiasta tyttöaiheiden yhteydessä ks. 
myös esim. Higonnet 1998, 153; Grant & Waxman 2011, 5. 



 

31 

 

2.4 Käsitteeseen sisältyviä ongelmia – Tyttötaide hyöty vai haitta? 

  
Tyttötaiteesta puhuttaessa on olennaista myös pohtia, toimiiko käsite lopulta 

taiteilijoiden kannalta etuna vai pikemminkin painolastina. Voiko termi saada käytöstä 

ja kontekstista riippuen sekä positiivisia että negatiivisia merkityksiä? Onko lopulta 

edes järkevää puhua sellaisesta ilmiöstä kuin tyttötaide?  Eikö ole ylipäätään liian 

leimaavaa niputtaa joitain tiettyjä taiteilijoita ja teoksia tyttötaiteen kategorian alle? 

Kuten jo Maria Lindin tyttötaidetta käsittelevän artikkelin nimi ”Kvinnokultur och 

flickkonst: frälsning eller förbannelse?” paljastaa myös Lindiä kiinnostaa käsitteiden 

naiskulttuuri ja tyttötaide luonteen selvittely: se ovatko käsitteet lopulta hyödyksi vai 

haitaksi. Lind tulee artikkelissaan lopulta siihen tulokseen, että käsitteet naiskulttuuri ja 

tyttötaide eivät ole yksinomaan pelastus eivätkä kirous. Lindin mukaan samaan aikaan 

kun kummatkin käsitteet palvelevat selvästi tiettyä tarkoitusta, niihin sisältyy myös 

huomattavia ongelmia.
119

  

Myös suomalaisessa taidekeskustelussa ”tyttötaiteeseen” on liitetty sekä positiivisia että 

negatiivisia äänenpainoja. Hyvä esimerkki positiivisesta, jopa tyttöyttä juhlivasta ja 

ylistävästä, keskustelusta on edellä esille nostamani Amos Andersonin Tyttöjen 

elämästä -näyttely ja näyttelyluettelo, jossa naistaiteilijat nousevat esille nimenomaan 

heidän tyttöyttä käsittelevien teostensa kautta. Jonkinlaisesta tyttöyttä ”vähättelevästä” 

keskustelusta puolestaan yhtenä esimerkkinä on nähty toimivan Taide-lehdessä käyty 

keskustelu vuoden 2006 nuoren taiteilijan, Heta Kuchkan (s.1974), teoksista ja niiden 

feministisestä sisällöstä. Annamari Vänskä aloitti kyseisen keskustelun kritisoimalla 

Taide-lehdessä (6/06) Kuchkan teoksia siitä, että ne keskittyvät liiaksi 

heteronormatiivisiin ”tyttöjen juttuihin”, kuten parisuhteeseen ja seurusteluun.
120

 Sara 

Hacklin kommentoi seuraavassa Taide-lehdessä (1/07) Vänskän aloittaman keskustelun 

olevan hyvä esimerkki siitä, että taiteessa tyttöys ja sen käsitteleminen koetaan usein 
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edelleen vaikeana, jopa kiistanalaisena ja vähäisenä aiheena.
121

 Hacklin toteaa ”jos 

taiteilija vaikuttaa eläytyvän teoksissaan liiaksi teinityttöjen maailmaan ja kokemuksiin, 

ei hänen taiteensa olen mahdollisesti riittävän vakavasti otettavaa, vaan pikemminkin 

aivan liian pinnallista tai kiusallisen epäkorrektia.”
122

 Hacklinin mukaan tyttöaiheita 

käsitteleviltä taiteilijoilta odotetaankin sitä, että he tiedostaisivat paremmin itsekritiikin 

ja -ironian merkityksen ja osoittaisivat selvemmin myös teinityttöjen elämään liittyvän 

onnettomuuden ja pinnallisuuden.
123

 Keskusteluun tyttöaiheiden ”pinnallisuudesta” 

voidaan hyvin myös liittää keskustelu siitä, tekeekö tyttötaiteessa keskeisen suloisuuden 

ja söpöyden yksipuolinen liittäminen oikeutta tyttöyden moninaisuudelle:
124

 onko 

tyttöys todella vai söpöä, vaaleanpunaista pintaa niin kuin tyttötaiteen käsite antaa 

ymmärtää? Tyttötaiteen vaarana voidaan katsoa olevan usein hyvin stereotyyppisten, 

homogeenisten ja myös heteronormatiivisen tyttö- ja tyttöys -käsitteiden vahvistaminen. 

Puhuttaessa ”tyttötaiteesta” ja ”poikataiteesta” vaarana voi olla myös maskuliininen ja 

feminiininen -jaolle perustuvan kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän vahvistaminen, 

jossa mies ja nainen määrittyvät aina toistensa vastakohdiksi. Korostaessaan useiden 

miestaiteilijoiden kiinnostusta ”poikataidetta” kohtaan Lind, eikä myöskään Widegren 

esimerkiksi pohdi sitä, voivatko myös miehet tehdä ”tyttötaidetta”. Eikö ole ylipäätään 

liian kategorisoivaa todeta, että vain naistaiteilijat voivat käsitellä tyttöjen elämää, kun 

taas miestaiteilijoille on ominaista poikien maailmaan uppoutuminen? On olennaista 

huomata, että myös miehet voivat maalata perinteisesti naisille ominaiseksi tulkittuja 

aiheita, kuten kukkia, kun taas naistaiteilijat voivat käsitellä teoksissaan myös 

maskuliiniseksi katsottuja aiheita.  

Tyttötaiteesta puhuttaessa on hyvä huomioida myös se, että käsite voi hyvin toimia 

taiteilijanaisten kannalta sekä mahdollistavasti että syrjivästi. Samaan aikaan kun 

sellaiset käsitteet kuin "tyttötaide" ja ”naistaiteilijat” ovat muuttuneet museoille melko 

helposti markkinoitaviksi ilmiöiksi ja saattavat näin luoda 
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naistaiteilijoille esittäytymismahdollisuuksia, vaarana voi toisaalta olla myös se, että 

tyttötaiteilijoiksi leimatut naistaiteilijat voivat helposti eristäytyä omaan kategoriaansa 

jonnekin "varsinaisen" taiteen ulkoreunalle, omaan pieneen ja söpöön 

”tyttöjenhuoneeseensa”. Taidemaailmassa mies näyttäytyy edelleen helposti normina, 

jolloin miehistä puhutaan pelkästään taiteilijoina, kun puolestaan naiset ovat usein 

naistaiteilijoita tai tyttötaiteilijoita.
125

 

Myös tyttötaidetta käsittelevä tutkimus voi näyttäytyä helposti tiettyjä taiteilijoita ja 

teoksia kategorisoivana. Siirtyessäni seuraavaksi tyttötaiteen taustoittamisesta kohti 

katsomisen käytäntöä, eli Katja Tukiaisen, Stiina Saariston sekä Maria Wolframin 

teosten analyysiä, vältän tietoisesti tyttötaide sekä tyttötaiteilija -käsitteiden käyttöä. Sen 

sijaan, että pyrkisin niputtamaan valitsemani Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teokset 

jonkun homogeenisen, lukkoonlyödyn tyttötaiteen kategorian alle, pohdin, millaisia 

merkityksiä teokset oikeastaan lopulta antavat tytöille ja tyttöydelle: lähestytäänkö 

teoksissa esimerkiksi jotain tyttöyden stereotypiaa, vai tuovatko teokset pikemminkin 

esille uusia näkemyksiä tyttöydestä. Katson, että tyttötaiteesta puhuttaessa huomiotta 

ovat jääneet usein nimenomaan erilaiset teosten esittämät tyttöyden merkitykset, ja siksi 

ne ovat päähuomiossa tässä työssä. 

3. Tyttöyden performatiivisten tekojen toistoja ja toisin tekemistä – tulkittavana 

Katja Tukiaisen, Stiina Saariston sekä Maria Wolframin tyttöjen ja tyttöyden 

representaatiot 

 

Tässä luvussa kiinnostukseni kohdistuu Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria 

Wolframin tyttöjen ja tyttöyden representaatioihin.
126

 Olen valinnut kyseisiltä 

taiteilijoilta lähempään tarkasteluun yhteensä seitsemän teosta, 1–3 teosta kultakin 

taiteilijalta. Tulkitsemiani teoksia ovat Katja Tukiaisen The Lace Girl (2008) ja Pitsi 

(2008), Stiina Saariston Ein kleines Monster I (2009) ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä 

I–III -teossarja (2002–2003) sekä Maria Wolframin Hiljainen tyttö (2006). 

Tavoitteenani on ollut etsiä keskenään hyvin erilaisia tyttöaiheisia teoksia: valitsemani 

maalaukset ovat tyylillisesti toisistaan paljonkin eroavia sekä muodon ja värin että 

                                                           
125

 Ks. esim. Rossi 1999, 127. 

126
 Tyttöjen ja tyttöyden representaatioilla tarkoitan teoksia, joiden pääosassa esiintyy tytöksi tulkittava 
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aiheen käsittelyn kannalta. Vaikka nämä työhöni valitsemat taitelijat ovat jokainen 

selvästi luoneet oman persoonallisen ja tunnistettavan tyylinsä, ajattelen, että heidän 

teoksiaan yhdistää lopulta kiinnostus juuri tyttöihin sekä tyttöyden ja tyttömäisyyden 

teemoihin. Yhteistä näille kaikille taiteilijoiden teoksille on se, että niiden pääosassa 

nähdään aina epämääräisen ikäinen hahmo, joka on tunnistettavissa tytöksi erityisesti 

tytöille ominaiseksi katsotun, osin varsin stereotyyppiseksi muodostuvan, 

pukeutumisen, asusteiden, käyttäytymisen, eleiden, liikkeiden, asentojen tai 

vaihtoehtoisesti häntä ympäröivän tavaramaailman tai teoksissa käytetyn estetiikan, 

kuten värien kautta. Varsinkin Katja Tukiainen ja Stiina Saaristo hyödyntävät 

teoksissaan usein myös tyttömäiseksi tulkittavaa, söpöä ja suloista kuvamaailmaa sekä 

estetiikkaa, kuten tyttöjen leluja sekä vaaleanpunaista värimaailmaa. Tulkitsenkin, ettei 

”tyttöily” suinkaan näy vain teosten sisältötasolla, kuten yksinkertaisesti tyttöjä tai 

tyttöyttä kuvaavien aiheiden kautta, vaan etenkin Tukiaisen ja Saariston kohdalla on 

yhtä hyvin mahdollista puhua myös eräänlaisesta tyttömäisestä tyylistä tai ilmaisusta.  

Vertailen Tukiaisen, Saariston ja Wolframin erilaisia tyttöaiheisia teoksia keskenään 

tuomalla esille niiden samankaltaisuuksia ja eroja sekä avaan teosten tulkinnan kautta 

erilaisia tytön, tyttöyden ja tyttömäisyyden merkityksiä. Koska ajattelen, että teokset 

ennen kaikkea purkavat ajatusta biologisesta, universaalista tyttöydestä, en kysy mikä 

tai millainen teosten tyttö tai tyttöys on, vaan tarkastelen sitä, kuinka teoksissa tyttöys 

rakennetaan, tuotetaan tai tehdään: millaiset teot, eleet, diskurssit, normit ja rajoitukset 

rakentavat tyttöyksiä teoksissa? Tulkinnassa esille nousevia, ja siten koko tutkimukseni 

kannalta, keskeisiä käsitteitä ja teemoja ovat: tyttöyden performatiivisuus, tyttöyden 

normit sekä diskurssit, erityisesti viattomuus, seksuaalisuus, suloisuus ja passiivisuus, 

tyttöyden stereotyyppisyys sekä sukupuolittava valta. 

Tutkimukseni kannalta varsin olennainen, sukupuolen performatiivisuudesta johdettu, 

jatkokysymys kuuluu: onko tyttöyttä mahdollista myös tuottaa toisin? Voidaanko 

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksista löytää vaihtoehtoisia, kumouksellisia 

tyttöyden rakentamisen ja esittämisen tapoja? Jatkan teosten tyttöyden 

kumouksellisuuden pohdintaa vielä tarkemmin seuraavassa luvussa, eli luvussa neljä.  

Ennen kuin siirryn varsinaiseen teosten tulkintaan, esittelen lyhyesti valitsemani 

taiteilijat ja teokset sekä avaan tarkemmin tyttöyden performatiivisuuden ajatusta. 
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3.1.1 Taiteilijoiden ja teosten esittely 

Kaikista ilmiselvin valinta tämän työn taiteilijaksi oli helsinkiläinen sarjakuvataiteilija 

ja taidemaalari Katja Tukiainen. Tämä vuonna 1969 syntynyt, arvostettu, tunnettu ja 

palkittu taiteilija tunnetaan suomalaisista naistaiteilijoista varmasti parhaiten tyttöjen, 

tyttöyden sekä nuorten naisten ja tyttöjen elämän kuvaajana.
127

 Tytöt ja tyttöys ovat 

olleet hyvin keskeisessä asemassa Tukiaisen teoksissa, sekä hänen öljymaalauksissaan, 

sarjakuvissaan että myös erilaisissa video- ja installaatioteoksissa,
128

 aina 1990-luvun 

puolivälistä lähtien.
129 

Sen lisäksi, että Tukiainen kuvaa teoksissaan usein tyttöjä, 

tyttöjen elämään sekä naiseksi kasvamista, voidaan hänen teostensa kuvasto tulkita 

muutenkin hyvin tyttömäiseksi. Tukiaisen teoksista on mahdollista löytää esimerkiksi 

söpöjä kauriita, bambeja sekä talitiaisia, rusettipäisiä punahilkkoja, karkkitankoja, 

leivoksia, lettinauhoja ja punaisia, pitsein somistettuja verhoja. Tämän hyvin 

tyttömäisen kuvamaailman pääesiintyjänä esiintyy usein japanilaisesta manga-

sarjakuvataiteestakin tutuksi tullut herttaisen ja viattoman oloinen tyttöhahmo, jolla on 

huomiota herättävän iso pää sekä suuret silmät.
130

 Tukiaisen taide on muutenkin 

tulvillaan tarttuvaa ”tyttöenergiaa”: kitsch-maailmasta ponnistavan, kiiltokuvamaisen ja 

lapsenomaisen suloisen tyttökuvaston lisäksi Tukiaisen teoksille on ominaista myös 

heleä, karamellimainen värimaailma, jossa erityisesti tyttömäisellä pinkillä on 

keskeinen sija.  
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kuvituskirjoista. Näiden lisäksi Tukiainen saa visuaalisia virikkeitä ja vaikutteita monimuotoisesti myös 
henkilökohtaisesta elämästään ja kokemuksistaan, matkoiltaan ja arkiympäristöstään, kuten 
postikorteista, valokuvista sekä kiiltokuvista. Kuvataiteilija Katja Tukiaisen suullinen tiedonanto tekijälle 
11.3.2009; Ks. myös Katja Tukiainen Works 2007, passim. 
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Pinkki väri vakiintui osaksi Tukiaisen väripalettia hänen opiskellessaan maalausta 

Venetsian taideakatemiassa 1990-luvun puolivälissä.
131

 Varsinaiset taideopintonsa 

Tukiainen aloitti 1990-luvun alussa Taideteollisessa korkeakoulussa, josta hän valmistui 

kuvataideopettajaksi vuonna 1996. Tukiainen on myös valmistunut kuvataiteen 

maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009,
132

 ja parhaillaan hän suorittaa 

Kuvataideakatemiassa maalauksen tohtoriopintojaan.
133

 Vuodesta 1995 lähtien 

Tukiaisen taidetta, maalauksia, sarjakuvia, installaatio- ja videoteoksia, on ollut laajasti 

esillä lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Myös 

monet suomalaiset museot ovat hankkineet Tukiaisen teoksia omiin kokoelmiinsa.
134

  

Katja Tukiaisen laajasta tuotannosta, joka käsittää niin sarjakuvia, maalauksia, 

installaatio- ja videoteoksiakin, olen valinnut analysoitavaksi kaksi, hyvin paljon tosiaan 

muistuttavaa, öljyvärimaalausta. Kyseessä ovat vuonna 2008 valmistuneet teokset The 

Lace Girl
135 

(kuva 1) ja Pitsi (kuva 2), jotka kuvaavat molemmat isopäistä ja 

suurisilmäistä tyttöhahmoa, joka on asettunut punaisten verhojen rajamaan, 

pelkistettyyn kaksiulotteiseen kuvatilaan. Teoksessa The Lace Girl nähdään suloinen, 

lapsenkasvoinen tyttö, joka poseeraa pienen bambin kanssa. Teos Pitsi esittää 

puolestaan hyvin The Lace Girl teoksen kaltaista herttaista tyttöhahmoa, joka näyttää 

kieltä. Molemmat teokset kylpevät erityisesti punaisen ja vaaleanpunaisen eri sävyissä.  

 

Tukiaisen lisäksi toinen tämän tutkimuksen, hyvin tunnettu ja menestynyt suomalainen 

naistaiteilija, joka pohtii teoksissaan tyttöyden ja naiseuden teemoja, on Stiina Saaristo. 

Tämä vuonna 1976 Kiskossa syntynyt ja nykyään Helsingissä asuva ja työskentelevä 
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 Katja Tukiainen Works 2007, passim. 

132
 Martin 2003, 119; Kuvataiteilija Katja Tukiaisen www-sivut. Tukiainen on suorittanut kuvataiteen 

maisterin tutkinnon lisäksi myös taiteen maisterin tutkinnon Taideteollisessa korkeakoulussa.  

133
 Kuvataiteilija Katja Tukiaisen www-sivut. 

134
 Tukiaisen teoksia löytyy Suomessa esimerkiksi Kiasman, EMMA:n, Helsingin kaupunginmuseon sekä 

Amos Andersonin taidemuseon kokoelmista. Ks. Kuvataiteilija Katja Tukiaisen www-sivut. 

135
 Olen analysoinut Katja Tukiaisen teosta The Lace Girl (2009) myös taidehistorian 

proseminaariesitelmässäni Postmodernit naiseuden naamiaiset – performatiivinen naiseus ja Katja 
Tukiaisen kumouksellisia naiskuvia (2009) sekä sukupuolen performatiivisuuden että naisellisuuteen 
naamioitumisen näkökulmasta. 
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kuvataiteilija valmistui Kuvataideakatemiassa vuonna 2001.
136

 Vuonna 2010 Saaristo 

piti tähän asti laajimman ja paljon huomiota herättäneen retrospektiivisen näyttelynsä 

Ein Kleines Monster 2001–2009 Amos Andersonin taidemuseossa. Saaristolla on ollut 

Suomen lisäksi useita yksityis- ja ryhmänäyttelyitä myös ulkomailla.
137

 

 

Saaristoa on luonnehdittu yhdeksi oman sukupolvensa omaperäisimmäksi ja 

kiinnostavammaksi nykytaiteilijaksi.
138

 Hän on tullut tunnetuksi suurikokoisista ja 

yksityiskohtaisista värikynä- sekä lyijykynäpiirroksista, jotka esittävät usein 

tyytymättömiä ja pettyneen näköisiä, tylleihin ja röyhelöihin puettuja tyttönaisia lelujen 

ja metsän eläinten ympäröimänä. Vaikka taiteilija käyttääkin teostensa mallina itseään, 

ei nainen teoksissa ole lopulta kuitenkaan taiteilija itse, vaan kuvista katsojaa tuijottaa 

pikemminkin tytön ja naisen rajoilla liikkuva, abstrakti tyttönainen, liioiteltu ja 

venytetty näkemys lapsiaikuisesta.
139

 Teoksiaan Saaristo kutsuu itse karikatyyrisiksi 

omakuviksi: hän kuvaa teoksissaan esiintyvän, itseään etäisesti muistuttavan 

naishahmon groteskisti, mutta humoristisesti.
140

 Naiseen kohdistettujen 

kauneuskäsitysten, odotusten sekä vaatimusten lisäksi Saariston suurikokoiset, runsaasti 

symboliikkaa ja yksityiskohtia – kuten eläimiä, leluja, kukkia ja vaatteita – sisältävien 

teosten on nähty kommentoivan monimuotoisesti myös muun muassa lapsuuden ja 

aikuisuuden huokoista rajaa, sukupuolten välisiä tasa-arvokysymyksiä, seksuaalisuutta, 

vallankäyttöä, sukupuolirooleja sekä -stereotypioita.
141

 

Stiina Saaristolta olen valinnut lähempään tarkasteluun teoksen Ein kleines Monster I 

(2009) sekä kolmiosaisen teossarjan Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III (2002–2003). 

Teos Ein kleines Monster I
142

 (kuva 3) on suurikokoinen ja hyvin yksityiskohtainen 
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 Vänskä 2010, 59. 

137
 Ibid. 

138
 Ks. esim. Koljonen 2010. 

139
 Ks. Vänskä 2010, 8. 

140
 Stiina Saaristo. Ein kleines Monster 2001-2009. 15.1 – 8.3.2010 (lehdistötiedoite). 

141
 Ibid. 

142
 Saariston tuotannosta löytyy myös teos Ein kleines Moster II (2009), jossa nähdään hyvin teoksen Ein 

kleines Monster I -teoksen kaltainen, tuimailmeinen tytön ja naisen rajoilla liikkuva hahmo. Teoksen 
tyttönainen on pukeutunut jälleen tyttömäiseen mekkoon ja hänen ympärillään nähdään muutenkin 
tyttöjen maailmaan viittaavaa rekvisiittaa, kuten ilmapalloja ja nukkeja. 
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puuvärikynäpiirros, jonka keskellä seisoo ryppyihoinen, pitsimekkoon pukeutunut 

tyttönainen, joka tuijottaa katsojaa happaman tai kiukkuisen näköisenä. Tämän tytön ja 

naisen rajamailla liikkuvan tyttönaisen rekvisiittana on suuria kukka-asetelmia, leluja ja 

posliinisesineitä. Tytön jalkojen juuressa puolestaan makaa kuolleita verisiä rottia ja 

hänen kädessään nähdään verinen leipäveitsi. Teossarja Tyttöjen välisestä ystävyydestä 

I–III (kuvat 4, 5 ja 6) koostuu sen sijaan kolmesta jättikokoisesta ja värikylläisestä öljy- 

ja puuväriteoksesta.  Kaikkien teosten keskushahmona nähdään hyvin paljon Ein kleines 

Monster I teoksen kaltainen, pitsiseen röyhelömekkoon pukeutunut tyttönainen, joka 

istuu synkeän näköisenä erilaisten lelujen keskellä. Teoksissa Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä I ja II tyttönainen nähdään leikkimässä ja kurittamassa käsillään olevia 

lelujaan, kunnes lelut viimein kostavat ja hyökkäävät tyttönaisen kimppuun teossarjan 

viimeisessä, Tyttöjen välisestä ystävyydestä III (Splatter) nimetyssä, teoksessa.   

Kiinnostavaksi vertailukohdaksi Katja Tukiaisen ja Stiina Saariston teoksille asettuvat 

helsinkiläisen kuvataiteilijan Maria Wolframin (s.1961) tyttöaiheiset teokset.  Helsingin 

Taiteilijaseuraan kuuluva Wolfram valmistui ensin oikeustieteen kandidaatiksi, jonka 

jälkeen hän kävi Vapaan taidekoulun vuosina 1993–1994 ja opiskeli sitten kuvataiteen 

maisteriksi Chelsea College of Art and Designissa, Lontoossa vuosina 1997–2002.
143 

Valmistumisensa jälkeen Wolframin teoksia on ollut esillä useissa ryhmä- ja 

yksityisnäyttelyissä sekä Suomessa ja ulkomailla. 

 

Vaikka Wolfram ei ole ainakaan vielä saavuttanut taiteellaan yhtä suurta tunnustusta ja 

menestystä kuin Tukiainen ja Saaristo, hänen teoksensa asettuvat silti hyvin 

kiinnostavalla tavalla dialogiin näiden kahden muun valitsemani taiteilijan sekä heidän 

teostensa tyttötematiikan kanssa. Kiinnostavan taiteilijan Wolframista tekee työni 

kannalta erityisesti se, että hän on maalannut vuodesta 2005 lähtien suurelta osin 

pelkästään tyttölapsia.
144

 Wolframin tuotannon erikoisuutena ovat varsinkin suuret, 
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 Antinluoma TS 20.4.2007. Ks. myös kuvataiteilija Maria Wolframin www-sivut. 

144
 Vaikka Wolfram tunnetaan erityisesti isokokoisista tyttöteoksista, on hän Tukiaisen tavoin maalannut 

uransa aikansa myös poikalapsia, vanhuksia sekä maisemia. Wolframin mukaan maisemamaalaus on 
hänelle eräänlainen leikki- tai kokeilukenttä. Maisemissa on hänen mukaansa mahdollista leikitellä 
materiaalisuudella sekä väreillä, eikä niissä ole samaa vaatimusta realistisuudesta ja esittävyydestä kuin 
tyttöteoksissa. Toisaalta Wolframin mukaan hänen maalauksensa ja tyttöteokset ovat myös aktiivisessa 
vuorovaikutuksessa keskenään. Maisemien kautta tyttöteoksiin tulee esimerkiksi enemmän väriä ja 
vapautta. Kuvataiteilija Maria Wolframin suullinen tiedonanto tekijälle 27.5.2011. 
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laatikonmuotoiset pylväsmaalaukset, jotka koostuvat aina neljästä noin 2–3 metriä 

korkeasta tyttöaiheisesta maalauksesta.
145

 Teosten materiaalina toimii usein 

suurikokoinen mdf-levy, jolle Wolfram maalaa pääasiallisesti öljyväreillä ja 

pigmenteillä. Wolframin teosten tyttöhahmoja on Saariston tapaan tulkittu myös joskus 

niiden groteskin, jopa hurjan olemuksen kautta.
146

 Saariston töiden kaltaisen tytön ja 

naisen välimaastossa seikkailevan humoristisen ja irvokkaan hahmon sijaan, Wolframin 

teosten keskushahmona on kuitenkin aina selvästi viattoman, hauraan ja jopa pelokkaan 

oloinen isokokoinen, suurisilmäinen ja suppusuinen tyttöhahmo. Etenkin tapa kuvata 

kasvot jättimäisinä suhteessa kutistettuun vartaloon tuo mieleen Katja Tukiaisen 

samantapaiset, japanilaisesta mangasta tutuksi tulleet, suuripäiset ja isosilmäiset 

tyttöhahmot. Vaikka Wolframin tyttöhahmot muistuttavatkin visuaaliselta 

ulkomuodoltaan Tukiaisen suuripäisiä tyttöhahmoja, löytyy taiteilijoiden tyttöhahmoista 

kuitenkin myös selviä eroavaisuuksia: siinä missä Tukiaisen teoksia leimaa voima, 

energisyys sekä pinkki ja pastellinen värimaailma, on sen sijaan Wolframin teosten 

värimaailma usein tummanpuhuva, miltei synkkä. 

 

Maria Wolframilta olen valinnut tähän työhöni, hänen tuotantonsa kannalta hyvin 

keskeisen, Hiljainen tyttö (2006) nimisen teoksen (kuvat 7 ja 8).
147

 Hiljainen tyttö on 

monumentaalinen, pystyformaattiin maalattu öljyväriteos, joka esittää lettipäistä, 

valkoiseen pukuun pukeutunutta tyttöhahmoa, joka katsoo suurin ja vakavin silmin 

suoraan katsojaan. Suurien silmien ja kasvojen lisäksi huomiota tytössä herättää myös 

hänen ihonsa, joka on ikään kuin syöpynyt. 
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 Wolfram on valmistanut isokokoisia, tyttöaiheisia pylväsmaalauksia vuodesta 2007 alkaen. 

Kuvataiteilija Maria Wolframin suullinen tiedonanto tekijälle 27.5.2011. 

146
 Antinluoma TS 20.4.2007. 

147
 Hiljainen tyttö on Wolframin ensimmäinen isokokoinen tyttöteos. Taiteilija on itse pitänyt kyseistä 

teosta samalla yhtenä hänen tärkeimmistä töistään. Kuvataiteilija Maria Wolframin suullinen tiedonanto 
tekijälle 27.5.2011. 



 

40 

 

3.2 Performatiivinen tyttöys – tyttöjä tekemässä 

 
 

Mistä on pienet tytöt tehty, mistä on pienet tytöt tehty? 

Sokerista, kukkasista, inkivääristä, kanelista. 

Niistä on pienet tytöt tehty! 

 

Mistä on pienet pojat tehty, mistä on pienet pojat tehty? 

Etanoista, sammakoista, koiranhäntätupsukoista. 

Niistä on pienet pojat tehty!  

 

Englantilainen kansanruno, suom. Kirsi Kunnas.
148

 

 

Nykyiselle sukupuoliteoretisoinnille on yleistä, että sukupuoli ajatellaan hyvin pitkälti 

jatkuvana tekemisenä olemisen sijaan. Tämä ajatus sukupuolista, erityisesti tytöistä ja 

pojista, tekemisenä olemisen sijaan näkyy hyvin myös yllä olevassa, Mistä on pienet 

tytöt tehty -nimisessä englantilaisessa kansanrunossa. Tässä, monille erityisesti 

lapsuudesta tutussa, runossa esitetään, että tytöt ja pojat on tehty erilaisista, osin hyvin 

vastakkaisista aineksista: tytöt rakentuvat söpöinä ja suloisina pidetyistä aineksista – 

sokerista, kukkasista, inkivääristä ja kanelista – kun puolestaan poikien 

rakennusaineiksi on listattu limaisia, niljakkaita ja karvaisia asioita – etanoita, 

sammakoita ja koiranhännän tupsuja. Samalla kun kyseinen runo listaa tyttöjen ja 

poikien erilaisia rakennusaineita, sen voidaan katsoa tekevän olennaisella tavalla 

perustavan eron tyttöjen ja poikien välille; runo rakentaa käytettyjen sanojen kautta 

kaksi toisistaan eroavaa sukupuolta, joista toinen rakentuu oletetun feminiinisyyden, 

kun puolestaan toinen maskuliinisuuden ympärille.
149
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 Hanhiemon iloinen lipas.  

149
 Myös Annamari Vänskä on analysoinut Taide-lehdessä (6/06) Mistä on pienet tytöt tehty -runoa sen 

kautta, kuinka se rakentaa käytettyjen sanojen kautta kaksi toisistaan eroavaa sukupuolta, tytön ja 
pojan, naisen ja miehen, erityisesti oletetun feminiinisyyden ja maskuliinisuuden kautta. Vänskä pohjaa 
tulkintansa erityisesti kielitieteilijä Deporah Cameronin käsitteeseen ”metaforinen sukupuoli”, jossa 
sukupuolen ajatellaan rakentuvan toisiaan vastetusten asettuvien sanaparien varaan. 
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Oheinen Mistä on pienet tytöt tehty -runo antaa kaikessa stereotyyppisyydessään varsin 

kiinnostavan lähtökohdan seuraavaksi analysoimilleni Tukiaisen, Saariston ja 

Wolframin tyttöaiheisille teoksille. Runon myötä nousee esille ajatus siitä, kuinka 

tyttöys ja poikuus eivät ole luonnollisia, biologisia tosiasioita, vaan pikemminkin 

kulttuurisesti rakentuneita käsitteitä, jotka kiinnittyvät hyvin pitkälti perinteisiin 

sukupuolen esittämisen tapoihin sekä sukupuolistereotypioihin. Näin runo avaa samalla 

kiinnostavalla tavalla sukupuolen, erityisesti tyttöyden ja poikuuden rakentumiseen, eli 

performatiivisuteen liittyviä kysymyksiä.   

 

2000-luvun tyttötutkimuksessa Judith Butlerin performatiivisuuteen nojaava ymmärrys 

sukupuolista on muodostunut vallitsevaksi tyttöjen ja tyttöyden käsitteellistämisen 

tavaksi.
150

 Sukupuolen performatiivisuudella
151

 Butler tarkoittaa sitä, että sukupuolella 

”ei ole mitään ontologista, olemiseen liittyvää statusta irrallaan niistä monenlaisista 

teoista, jotka muodostavat sen todellisuuden”.
152

 Jos sukupuoli ymmärretään siis 

performatiiviseksi, voidaan katsoa, että sukupuoli on tekemistä, jonka takaa ei paljastu 

minkäänlaista olemuksellista ydinsukupuolta.
153

 Butler katsoo, että sukupuolen 

ilmausten takana ei ole mitään pysyvää sukupuoli-identiteettiä, vaan sukupuoli 

muodostuu itse asiassa performatiivisesti juuri niillä ilmauksilla, joiden ymmärretään 

olevan seurausta siitä.
154

 Butlerin mukaan koko sukupuolen sisäinen eheys, todellisen 

sukupuolen ajatus, tuotetaan ruumiin pinnalle, erilaisia tekoja, eleitä ja ruumiillisia 
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 Ojanen 2011, 11. 

151
 Butler on omaksunut performatiivisuuden käsitteen kielitieteestä, J. L. Austinin puheaktiteoriasta. 

Austinin teorian mukaan performatiivit ovat tekeviä ilmaisuja, jotka todellistuvat vasta oikeissa 
olosuhteissa. Esimerkiksi ”lupaan” on performatiivi: sen tekee todeksi vasta ympäristön asettamat 
säännöt (toisin sanoen se, että kulttuurissa on lupaamisen instituutio). Samaan tapaan myös sukupuoli 
voidaan esittämällä toteuttaa vain, koska kulttuurissa on olemassa sukupuolittava käytäntö (esim. tietyt 
eleet, koodit). Ks. Pulkkinen 1998, 214–217; Ojanen 2006, 32; Vänskä 2006, 17. 

152
 Butler 1990, 136; 2006; 229. 

153
 Tärkeää Butlerin teoriassa on sukupuolen tarkastelu genealogisesti. Genealogisuus viittaa siihen, että 

sukupuoli on läpikotaisin vallan aikaansaama sosiaalinen ilmiö eikä sillä ole ydintä, vaan se tehdään aina 
uudelleen esityksissä. Genealogisessa kritiikissä kieltäydytään siis etsimästä sukupuolen alkuperää, aitoa 
tai autenttista seksuaalista identiteettiä. Ks. Butler 1990, viii–ix; 2006, 41. Ks. myös Pulkkinen 1998, 176, 
219. 

154
 Butler 1990, 25; 2006, 80. Butler seuraa Foucault’ta kääntäessään syyn ja seurauksen suhteen 

ympäri. Sen sijaan, että sukupuoli-identiteetti olisi syy tiettyyn käyttäytymiseen tai mielihaluihin, se 
onkin seuraus. Sukupuoli-identiteetti rakentuu performatiivisesti juuri niistä ilmauksilla, joiden 
ymmärretään olevan sen seurauksia. Ks. esim. Oksala 1997, 178. 
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tyylejä toistaen.
155

 Juuri toistolla on keskeinen asema performatiivisuuden teoriassa, 

sillä sukupuolisten tekojen toisto, niin sanotut sukupuolitetut toistoteot,
156

 luovat 

vaikutelman luonnollisesta, sisäisesti järjestyneestä sukupuolesta. 
157

 Butlerin mukaan 

performatiivisuus ei ole siis koskaan kerran tapahtuvaa yksittäistä toimintaa, vaan 

jatkuvaa toimintaa, toistamista.
158

 

 

Sukupuolen performatiivisuudesta johdettu olennainen kysymys kuuluu, Mistä on 

pienet tytöt tehty -runon tapaa, miten tyttöyttä sitten oikeastaan tehdään, rakennetaan? 

Tai ennen kaikkea: millaiset teot, eleet, diskurssit ja normit rakentavat tyttöyksiä 

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksissa? Mistä aineksista teosten tytöt on siis 

lopulta tehty?  

 

3.2.1 Suloisesti puettu ja koristelu tyttöys  

 

Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria Wolframin teoksissa tyttömäisellä tai 

feminiinisellä pukeutumisella voidaan katsoa olevan hyvin keskeinen asema tyttöyden 

rakentumisessa. Jos sukupuoli ajatellaan Butleria tapaan performatiiviseksi, 

muodostuukin pukeutumisesta yksi keskeinen tekijä, millä miestä ja naista, tai 

paremminkin miehen ja naisen, välistä sukupuolieroa tuotetaan.
159

  

 

Erinomainen esimerkki tyttöydestä, joka rakentuu feminiinisen pukeutumisen kautta 

löytyy Katja Tukiaisen teoksista The Lace Girl (kuva 1) 
 sekä Pitsi (kuva 2) – teoksista, 

joissa jo niiden nimet samaistavat tytön ja tyttöyden nimenomaan naiselliseksi 

katsottuihin pitseihin, rimpsuihin ja röyhelöihin. Teosten ”pitsityttö” muistuttaakin 

olennaisella tavalla vaatteiden sukupuolisesta latautuneisuudesta: teoksen 

nukkekasvoinen ja suurisilmäinen tyttöhahmo on pukeutunut valkoiseen, 
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 Butler 1990, 136; 2006, 229. 

156
 ”Toistoteko” ja ”toisin toistaminen” ovat alkujaan Leena-Maija Rossin Butlerin performatiivisuuden 

teoriasta johtamia termejä, jotka kuvaavatkin hyvin Butlerin ajatusta sukupuoli-identiteetin 
performatiivisesta, toistoon perustuvasta luonteesta. Ks. esim. Rossi 2003, 12. 

157
 Butler 1990, 140; 2006, 235. 

158
 Butlerin (2006, 25) mukaan ”sukupuoli ei ole yksittäinen teko, vaan se on toistoa ja rituaalia”. Ks. 

myös Jokinen 2001, 191. 

159
 Jokinen 2001, 191.  
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koristekuviolliseen esiliinaan sekä punaiseen mekkoon. Mekkoa tai hametta pidetään 

yleisesti yhtenä selkeimpänä naiseuden ja tyttöyden merkkinä, kun taas housut 

merkitsevät usein sukupuolineutraaliutta.
160

  Esimerkiksi miestutkija Arto Jokinen, joka 

on tarkastellut Butlerin performatiivisuuden teoriaa mukaillen sukupuolta tyylinä, on 

korostanut naisten ja miesten vaatteiden sukupuolierityisyyttä. Jokisen mukaan vaatteet 

korostavat usein naisellisina tai miehisinä pidettyjä ruumiinosia, kuten minihame 

naisten säärien pituutta tai puvun olkatoppaukset miesten hartioiden leveyttä.
161

 

Vaatteiden jakautuminen kahteen kategoriaan kertoo Jokisen mukaan erityisesti 

hallitsevasta tavasta määritellä sukupuolet toistensa poissulkevina ja toisiaan 

täydentävinä. Se, mikä on miehille ominaista, ei voi olla naisille ominaista, mutta 

yhdessä niistä tulee kokonaisuus.
162

 Näin voidaan siis ajatella, että ”vaatteet tekevät 

miehen lisäksi myös naisen”: naiseus ja mieheys, myös tyttöys ja poikuus, ovat 

pukeutumisen performansseja, joita tulee toistaa. 

Pukeutumisen lisäksi tyttöyttä ja naiseutta voidaan tehdä myös erilaisen tyttömäisen tai 

naisellisen koristautumisen kautta. Erityisesti meikkausta pidetään länsimaissa yhtenä 

selkeimpänä naiseuden performatiivina, traditionaalisena naiseksi laittautumisen 

keinona.
163

 Myös naisten asuihin on usein katsottu liittyvän paitsi heikkouden ja 

avuttomuuden, myös koristautumisen merkityksiä, kuten korkeat korot, avokaulaiset 

mekot sekä hempeät värit.
164

 Tukiaisen teoksissa The Lace Girl ja Pitsi tytön 

koristautumista korostavat hänen kiharoille hiuskutreille asetettu punainen panta sekä 

rusetti sekä tytön ympärillä laskeutuvat tummanpunaiset verhot sekä verhojen takaa 

pilkottava, vaaleanpunainen tausta.
165

 Teoksessa The Lace Girl tytön rinnalla nähdään 

                                                           
160
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vielä myös hänen koristautumistaan sekä viattomuuttaan ja suloisuuttaan symboloiva, 

pieni bambi.
166

   

Näkemys tyttöydestä pukeutumisen ja koristautumisen kautta muodostuvana 

konstruktiona nousee kiinnostavalla tavalla esille myös Maria Wolframin teoksessa 

Hiljainen tyttö (2006) (kuva 7). Tukiaisen The Lace Girl teoksen ”pitsitytön” tavoin 

myös hiljaisen tytön yllä nähdään mekko sekä valkoinen esiliina – attribuutti, jonka 

voidaan nähdä symboloivan naiselle perinteisesti soveltuvaa toimintaa, erityisesti 

ravitsemista ja huolenpitoa muista. Tyttöä ja naista ensisijaisesti arvottavana tekijänä 

pidetään usein nimenomaan hoivataitoa, kun taas hoivaavan eli feminiinisen, 

stereotyyppisesti kuvaten ”pehmeän”, miehen katsotaan puolestaan olevan usein 

poikkeus normista.
167

 Toisista huolehtimisen, avuliaisuuden ja empaattisuuden lisäksi 

hyvän tytön ja naisen ominaisuuksiin liitetään usein myös siisteys ja puhtoisuus
168

 – 

piirteet, joita myös teoksessa Hiljainen tyttö näkyvän valkoinen esiliinan ja ylipäätään 

hänen kokovalkoisen asunsa voidaan katsoa ilmentävän. Valkoisen esiliinan ja puvun 

lisäksi tyttö on koristautunut myös valkoiseen huiviin, joka on kiedottu löysästi rusetille 

hänen kaulalleen. Hiljainen tyttö -teoksessa hyvän, viattoman tytön attribuuttina 

toimivat vielä kahdelle letille kiedotut hiukset. 

Näkemys tyttöydestä eräänlaisena pukeutumisen performanssina nousee kiinnostavalla 

tavalla esille myös Stiina Saariston teoksessa Ein kleines Monster I (2009) (kuva 3). 

Kypsästä ulkokuorestaan ja tuimasta ilmeestään huolimatta tämä teoksen tyttönainen on 

pukeutunut varsin tyttömäisesti. Jo muuten aikuisen mitoissa oleva tyttönainen on 

ahtautunut selvästi liian pieneen, valkoiseen ruusukuviolliseen pitsimekkoon, jonka 

lyhyt helma ja hihat eivät peitä läheskään naisen pitkiä sääriä ja käsivarsia. Teoksen 

asetelma on kaiken kaikkiaan varsin koominen: naishahmon muuten melko rujo 

ulkomuoto sekä tuima ilme korostuvat irvokkaasti suhteessa hänen päällään olevaan 

valkoiseen pitsimekkoon. Teos tuo oivasti läsnä ajatuksen aikuisuuden 
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infantilisoitumisesta sekä aikuisuuden ja lapsuuden rajojen huokoistumisesta. Nyky-

yhteiskunnassa ei ole ollenkaan tavatonta, että aikuiset naiset pukeutuvat kuin pienet 

tytöt, kun taas lapset puetaan kuin miniatyyriaikuiset.
169

 Samalla teoksessa kiinnitettään 

huomiota siihen, etteivät sukupuolittavat merkitykset astu suinkaan esiin vasta kun 

yksilö on aikuinen, vaan että sukupuolittamisen prosessi on jatkuvaa. Sukupuolittamisen 

prosessit alkavat heti lapsuudessa, kun tyttö puetaan kukkamekkoon ja jatkuvat läpi 

elämän.
170

 Sukupuolia tehdään ja rakennetaan jatkuvasti; subjektit ovat koko ajan 

sukupuolittavan vallan ja sukupuolittavien pakkojen alaisia objekteja.
171

 Teoksen 

pukuleikki tuo mieleen myös ajatuksen dragista ja ristiinpukeutumisesta – 

mahdollisuudesta muunnella sukupuolta pukeutumisen avulla.
172

 Teoksessa nainen ei 

tosin ole, dragin ja ristiinpukeutumisen tapaan, pukeutunut toisen sukupuolen 

edustajaksi, vaan tyttöyteen. 

Pukeutumisen lisäksi teoksen Ein kleines Monster I tyttönainen on myös koristautunut 

hyvin tyttömäisesti. Teoksessa pitsistä, ruusukuvioista mekkoa koristavat mekon 

liivimäiseen yläosaan kiinnitetyt pienet, vaaleanpunaiset ruusukoristeet sekä pieni 

koristerusetti. Tytön hiukset on puolestaan kiedottu Wolframin hiljaisen tytön tavoin 

kahdelle letille, joita koristavat vielä kaksi kirkkaanpunaista rusettia sekä hyvin 

lapsenmieliset, muoviset koristepinnit ja -nauhat. Tytön letteihin kiedotuissa punaisissa, 

sydämenmuotoisissa hiusnauhoissa lukee vihrein ison kirjaimin sana ”sweet”, joka 

toimii kuin huutomerkkinä jo muuten tytön suloiselle, yltiöfeminiiniselle ulkonäölle. 
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 Miesten ristiinpukeutumista ja dragia tutkinut Arto Jokinen (2001, 191–212) on tulkinnut 
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Oman lisänsä teoksen tyttönaisen hyvin feminiiniseen habitukseen tuovat vielä varsin 

runsaat ja värikkäät kukka-asetelmat. Kukat ovat nimenomaan hyvin tunnettu ja 

latautunut feminiinisyyden merkki, symboli.
173

 Ne yhdistävät naisen myös luontoon, 

mihin nainen on perinteisestikin liitetty, miehen puolestaan edustaessa kulttuuria.
 

Teoksessa yksi kukka-asetelmista on sijoitettu tyttönaisen pään ympärille, jolloin se 

koristaa entisestään tytön näyttävää kampausta. Lisää koristeellisuutta teokseen tuovat 

vielä tytön vierelle, korkealle pöydälle, asetettu pieni posliininen tyttöaiheinen koriste-

esine sekä muoviset lastenlelut,  joita lojuu sekä pöydällä että tytön jalkojen juuressa. 

Tarkastelen Saariston teoksissa yleensä varsin keskeisessä asemassa olevaa lelun ja 

lelujen teemaa vielä tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

Tarkempi katse Saariston teokseen osoittaa, että pukeutumistaan ja koristautumistaan 

lukuun ottamatta tyttö osoittautuu kuitenkin lopulta kaikkea muuta kuin tyttömäisen 

viattomaksi tai söpöksi. Teoksen tyttö tuijottaa katsojaa kiukkuisen tai happaman 

näköisenä ja hänen kädessään nähdään verinen leipäveitsi. Myös tytön, yleensä 

viattomuutta ja puhtautta symboloiva, valkoinen pitsimekko on yllättäen veren tahrima. 

Tytön paljaiden jalkojen juuressa näkyy lopulta myös tyttönaisen aggression kohde. 

Lattialle makaa kuolleita, verisiä rottia, jotka teoksen lapsiaikuinen on päättänyt 

kesyttää tappamalla ne omin käsin. Yhdeksi syyksi tähän veriseen kostotoimeen on 

esitetty sitä, etteivät rotat sovi söpöyskategoriaan ja piilavat näin ollen teoksen muuten 

huippuunsa viritetyn kitschnäyttämön.
174

 Teoksessa Ein kleines Monster I söpön, 

viattoman ulkokuoren alle naamioitunut jättilapsi on siis muuttunut yllättäen 

turhautuneeksi kostajaksi – teoksen nimeä mukaillen pieneksi riiviöksi, hirviöksi. 

Saariston Ein kleines Monster I -teoksen tyttömäisiin vaatteisiin ja koristeisiin 

sonnustautunut aikuinen herättää kysymään, onko nainen kohtauksessa todella itse 

vallan käyttäjä vai pikemminkin vallankäytön kohteena. Onko Saariston teoksessa kyse 

naisen vallasta päättää itse siitä, kuinka vanha tai nuori hän on, vai onko siinä kyse 

pikemminkin ulkopuolisen vallan luomista paineista, jotka saavat naisen pukeutumaan 
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kuin lapsi?
175

 Butlerin sukupuolen performatiivisuuden ajatus on usein liitetty 

harhaanjohtavasti ajatukseen, että sukupuoli olisi kuin vaate ja jokainen voi vapaasti 

päättää, mitä sukupuolta hän haluaa olla.
176

 Butler on kuitenkin itse kritisoinut 

näkemystä, jonka mukaan sukupuoliperformanssi palautetaan pelkäksi tyyliksi.
177

 Sen 

sijaan, että sukupuoli olisi jokin vaate tai rooli, joka olisi vapaasti valittavissa ja 

vaihdettavissa, Butler on korostanut, että sukupuolen tekemistä ohjaa pikemminkin 

tietty pakonomainen toisto.
178

 Butlerin mukaan sukupuoli ei olekaan koskaan 

vapaaehtoista yksilöllistä valintaa, vaan se on sosiaalisesti jaettua ja pakottavaa toistoa.  

 

Performatiivisuuden ja vallan vahvan kytköksen huomioon ottaen, valta on nähtävä 

olevan olennaisella tavalla läsnä myös pukeutumisessa; jos sukupuoli on vaate, siihen ei 

ainoastaan voi pukeutua, vaan siihen pitää pukeutua. Pukeutumista ohjaavat tietyt 

pakonomaiset, yhteisöllisesti jaetut normit ja rutiinit, joita tulee toistaa, jotta voi tulla 

tunnistetuksi täysivaltaisena yhteisönsä jäsenenä. Myös Tukiaisen, Saariston ja 

Wolframin teoksissa tyttöyttä tehdään yhä uudelleen toistaen suhteessa sosiaaliseen 

merkitysmaailmaan; taiteilijat ovat luoneet teoksissaan oman ”tyttöyden kieliopin”, 

merkitysvaraston, joka toistuessaan saa merkityksen ”tyttömäinen”. Teoksissa tyttöys 

rakentuu performatiivisesti erilaisten ”tyttöyden attribuuttien” – feminiinisyyteen sekä 

tyttöyteen perinteisesti liittyvien, varsin tunnettujen ja latautuneiden merkkien – kuten 

mekkojen, lettien, rusettien, pitsien sekä röyhelöiden kautta. Samalla teosten voidaan 

nähdä myös vahvistavan valtakulttuurin heteronormatiivista järjestelmää, jossa tytön 

oletetaan pukeutuvan viehättävästi.
179

 Vaikka performatiivisesti tuotettu tyttöys onkin 

usein tarkasti säänneltyjen tekojen ja esitysten kautta muotoutuva konstruktio, voi 

sukupuolitetun identiteetin tekeminen esimerkiksi vaatetusten ja ruumiin merkkien 

kautta pitää sisällään paitsi pakonomaisen toiston, myös nautinnon mahdollisuuksia. 

Esimerkiksi Saariston teoksessa Ein kleines Monster I tyttönaisen voidaan katsoa myös 

nauttivan pukeutumisestaan tytön rooliin. 
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3.2.2 Tytöt lelu- ja tavarataivaassa – tyttöyden rakentuminen leikin ja kulutuksen 

kautta  

Stiina Saariston teoksissa tyttöyttä rakennetaan feminiinisen pukeutumisen ja 

koristautumisen lisäksi myös lapsuuteen, erityisesti tyttöyteen, viittaavien lelujen avulla. 

Saariston teoksissa näkyy usein erilaisia tyttöjen maailmasta tuttuja muovisia leluja, 

kuten värikkäitä barbeja, nukkeja, leluhelistimiä ja -poneja. Kaiken tämän söpön, 

keinotekoisen ja massatuotetun tavaranpaljouden keskellä istuu usein tyytymättömän 

näköinen, tyttömäisiin vaatteisiin ja koristeisiin naamioitunut tyttönainen.  

Siinä missä edellisessä luvussa analysoimassani Saariston värikynäpiirroksessa Ein 

kleines Monster I muoviset lelut toimivat muutenkin jo hyvin tyttömäisen ympäristön 

rekvisiittana erilaisten kukkien sekä posliiniesineiden kanssa, on leluilla hyvin 

keskeinen rooli myös Saariston teoksissa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III (2002–

2003) (kuvat 4, 5 ja 6). Kyseisessä kolmiosaisessa, öljy- ja puuväriteoksista 

koostuvassa, teossarjassa nähdään jokaisessa keskushahmona Ein kleines Monster I -

teoksesta tutuksi tullut värikkääseen röyhelömekkoon pukeutunut synkeän näköinen 

tyttönainen, joka tällä kertaa istuu epämukavassa asennossa erilaisten lelujen keskellä. 

Jo nopealla silmäyksellä on mahdollista huomata, että suurin osa tytön ympärillä 

olevista leluista liittyvät hyvin vahvasti nimenomaan tyttöjen maailmaan sekä tyttöjen 

leikkeihin. Teossarjan kahdessa ensimmäisessä teoksessa, eli teoksissa Tyttöjen 

välisestä ystävyydestä I-II (kuvat 4 ja 5), tyttönaisen ympärillä nähdään barbeja, nukkeja 

sekä My Little poneja – tyttöjen leikeille ominaisia leluja, jotka ovat keskeisessä 

asemassa myös tyttötaiteen sekä tyttöjenhuone-estetiikan käsitteissä.
180

 Samat, hyvin 

perinteiset tyttöjen lelut ovat löydettävissä myös teoksen Tyttöjen välisestä ystävyydestä 

III (Splatter) (kuva 6) valtavan lelu- ja tavarapaljouden keskeltä. Tarkempaan kyseistä 

teosta katsoessa tosin huomaa, että tuttujen tyttöjen lelujen, kuten barbien ja erilaisten 

muovisten vauvanukkejen lisäksi, joukkoon on eksynyt myös sininen, leluaseen kanssa 

oleva smurffifiguuri sekä yksinäinen, surullisen näköinen legoukko, joka on parhaillaan 

ikään kuin pakenemassa kuvasta. Teoksen pakeneva legoukko vahvistaa näkemystä, 

jonka mukaan teoksessa olisi ikään kuin kyse eräänlaisesta tyttöjen ja poikien lelujen 

”valtataistelusta”, jossa tyttöjen lelut ovat selvässä määrällisessä etulyöntiasemassa. 
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Lasten leikkikulttuuri ja lelut on vahvasti sukupuolittuneita. Kun tyttöjen katsotaan 

perinteisesti leikkivän esimerkiksi Barbeilla, erilaisilla nukeilla, nukkekodeilla sekä My 

Little Pony -leluponeilla, poikien leikeille ominaisia leluja ovat muun muassa Action 

Man -toimintanuket, erilaiset taistelu- ja sotalelut sekä leluautot.
181

 Tyttöjen leluista 

tunnetuin, tunnistettavin ja myös brändätyin on ehdottomasti Barbie-nukke, joita 

esiintyy jopa kolme kappaletta myös Saariston teoksessa Tyttöjen välisestä ystävyydestä 

III (Splatter). Barbiesta kirjoittavan mediatutkijan Susanna Paasosen mukaan Barbie 

tunnetaan tyttöyden ja naiseuden kiistattomana kulttuurisena ikonina, symbolina,
182

 joka 

on herättänyt runsaasti keskustelua sekä puolesta että vastaan. Barbieta on kritisoitu 

kapeiden ja mahdottomien kauneusnormien ja ruumiinkuvan ylläpitämisestä,
183

 

pinnallisuudesta, seksistisyydestä aina muun muassa hegemonisen valkoisuuden ja 

kulutuskulttuurin pönkittämiseen saakka.
184

 Helena Saarikosken mukaan lapsille 

tuotettuna kulttuurina, esineenä ja kauppatavarana Barbie nukke on ennen kaikkea 

ideologinen lelu: se kantaa ja luo kulttuurin naiskuvia ja on nimenomaan tytöille 

tarkoitettu tuote.
185

 Saarikosken mukaan barbeilla leikkiminen on tyttömäiseksi 

leimattu, sukupuolittunut käytäntö, jossa tytöt luovat ja tuottavat tyttömäistä olemisen 

tyyliä, tyttöyden merkityksiä sekä tyttökulttuuria.
186

   

 

Saariston teoksissa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III erilaisilla tyttöyteen 

perinteisesti viittaavilla leluilla voidaan nähdä olevan hyvin merkittävä asema tyttöyden 

rakentumisessa. Tunnistettavat tyttöjen lelut, kuten Barbiet ja nuket, toimivat teoksissa 

kiistattomina tyttöyden merkkeinä, symboleina ja rakentavat näin ollen teosten 
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naishahmon sukupuolta samaan tapaan kuin edellä analysoimani teosten tyttönaisen 

naisfeminiininen ulkonäkö, joka perustuu hyvin pitkälti tyttönaisen feminiiniseksi 

katsotulle pukeutumiselle, vaatteille ja koristautumiselle.
187

 Teoksessa Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä III (Splatter) näkyvät juhlapukuihin puetut Barbiet vahvistavat erilaisten 

muiden tyttömäisesti puettujen nukkejen kanssa entisestään teoksen tyttönaisen 

feminiinistä ulkonäköä: tyttönainen on pukeutunut barbien ja nukkejen tapaan 

värikkääseen, röyhelömekkoon ja hänen hiuksiaan koristaa kaksi kukkaa. Nimenomaan 

Barbie-nuken on katsottu olevan erinomainen esimerkki ”hyperfeminiinisyydestä”. 

Susanna Paasonen esimerkiksi toteaa, että Barbie voidaan lukea ”esimerkkinä tavoista, 

joilla naisellinen pukeutuminen, ehostaminen ja laittautuminen samalla sekä tuottavat 

sukupuolta että elehtivät tämän tuottamisen keinotekoisuutta ja normatiivisuutta”.
188

 

Tytön ja nuken samanmuotoisuudesta hyvänä esimerkkinä toimii myös tytön 

vertaaminen nukkeen. Usein varsinkin tytön hennot, herttaiset ja kauniit kasvonpiirteet 

saattavat synnyttää assosiaatioita nukesta ja sen vastaavista piirteistä.
189

 Myös Tukiaisen 

The Lace Girl ja Pitsi sekä Wolframin Hiljainen tyttö -teoksissa tyttöjen kasvot on 

kuvattu hyvin nukkemaisina.  

 

Sen lisäksi että pojille ja tytöille on yhteiskunnassa määritelty selkeästi eri lelut ja leikit, 

ovat myös pojille ja tytöille suunnatuilla leluilla harjoiteltavat taidot hyvin erilaisia. 

Lelujen avulla lapsen ajatellaan oppivan sukupuolelleen tyypillistä käyttäytymistä ja 

sukupuolirooleja. Erityisesti tyttöjen leluista perinteisimmillä, kuten nukeilla ja 

barbeilla, voidaan katsoa olevan keskeinen rooli tytön oikeanlaisen feminiinisyyden 

kehittymisessä. Nuket ja niiden hoitaminen, kuten esimerkiksi niiden kampaaminen 

sekä pukeminen, harjoittavat varsinkin tytöiltä vaadittavaa hoivaluonnetta ja 

valmistelevat näin tyttöä kohti aikuista naiseutta, heteronormatiivista perhe-elämää ja 
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äitiyttä.
190

 Poikien lelut, kuten autot ja erilaiset sotalelut, liittyvät puolestaan hyvin 

vahvasti vauhtiin ja mahdollistavat näin ollen toiminnallisen, aktiivisen leikin. 

Myös Saariston teossarjassa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III tytön ympärillä 

nähdään nimenomaan viattomaan sekä suloiseen lapsuuteen viittaavia leluja, kuten 

nukkeja ja barbeja, joilla leikkimisen on katsottu yleensä harjoittavan tytöille 

ominaiseksi katsottua hoivaluonnetta. Toisaalta esimerkiksi Annamari Vänskä on 

nähnyt Saariston teoksissa esiintyvien lelujen, Barbie-nukkejen ja My Little Pony -

leluponien, viittaavan myös ajatukseen, jonka mukaan lapsuus on aikuisuuden 

vastakohta. Vänskän sanoin: ”lasten ei ole syytä murehtia aikuisten maailman asioista, 

sillä lasten työtä on viaton leikkiminen.”
191

 Leikkien maailma sekä ajatus siitä, että 

leikki on lasten työtä, ovat omiaan pitämään yllä lapsuuden viattomuuden myyttiä. 

Nimenomaan leikin ajatellaan suojelevan lasta vaaroilta, jotka tulevat aikuisten 

maailman liian aikaisesta omaksumisesta. 

Lelujen ja leikkien kulttuurisia merkityksiä tarkasteltaessa on usein korostettu sitä, että 

se, kuinka lapset lopulta leikkivät leluilla, on eri asia kuin lelujen ja leikkien usein 

varsin stereotyyppiset, staattiset sisällöt.
192

 Ajatus leikkimisen kurittomuudesta ja 

merkitysten luovasta yhdistelystä nousee kiinnostavalla tavalla esiin myös Saariston 

teoksissa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–II, joissa nähtävä leikki ei olekaan lopulta 

kovinkaan viatonta.
193

 Teoksissa tyttö ei leiki ympärillä olevilla leluilla tytöille 

perinteisesti katsotulla, viattomalla tavalla, kuten hoitamalla tai pukemalla niitä, vaan 

kurittaa leluja hyvin väkivaltaisella, miltei brutaalilla tavalla. Myöskään leikkijänä ei ole 

lopulta pieni, viaton tyttölapsi, vaan ahdistuneen näköinen jättikokoinen naistyttö.  

                                                           
190

 Esimerkiksi Theimerin (2007, 10) mukaan tytöille ominaisia leluja ja leikkejä yhdistää usein se, että ne 
kasvattavat usein jollain tavoin lapsen hoiva- ja huolenpitokykyjä; tytöt hoivaavat, kampaavat, pukevat 
ja ruokkivat esimerkiksi nukkeja, jotta he oppivat hoitamaan tulevaisuudessa omia lapsiaan sekä 
huolehtimaan tulevasta kodistaan. 
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 Vänskä 2010, 12. Ks. myös Widegren 2007, 58. 

192
 Leikkimiseen olennaisena kuuluva arvaamattomuus ja merkitysten luova yhdistely ovat nousseet 

esille esimerkiksi Barbie-nukkea koskevissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Saarikoski (2009, 252) ja Susanna 
Paasonen (1999, 56) ovat tuoneet esille, että vaikka Barbie on vallitseva diskurssi, joka kutsuu 
tietynlaiseen subjektiuteen, se voi samalla mahdollistaa myös tottelemattomuuden, niskuroinnin ja 
parodisen liioittelun. Ks. myös Driscoll 2002, 195–196. 

193
 Vänskän (2010, 12) mukaan Saariston piirroksissa leikki ei ole lopulta viatonta, vaan niissä näytetään 

pikemminkin lapsuuden toinen puoli: sen tuhovoima. 
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Tyttöjen välisestä ystävyydestä -teoksessa nähdään herttaiseen keltaiseen mekkoon 

pukeutunut, saparopäinen tyttönainen istumassa epämukavassa asennossa toisessa 

kädessään veitsi ja toisessa pieni, alaston nukke. Tytön jalkojen juuressa puolestaan 

lojuu vasara sekä tytön väkivallan kohteeksi jo päätyneitä leluja; alaston ja päätön 

Barbi-nukke sekä muovinen vauvanukke, johon tyttönainen on iskenyt nauloja kuin 

voodoo-nukkeen.
194

 Tyttöjen välisestä ystävyydestä -teoksesta tutut, alastomiksi riisutut 

ja nauloja täyteen pistellyt, nuket esiintyvät myös teossarjan toisessa teoksessa, 

teoksessa Tyttöjen välisestä ystävyydestä II, jossa hyvin keskittynyt ilme kasvoillaan 

oleva tyttönainen esitetään värittämässä vihreällä tussilla Barbie-nuken naamaa. Tytön 

värityksen kohteeksi on mitä ilmeisimmin päätynyt jo lattialla lojuva, alaston 

vauvanukke, sillä sen otsassa nähdään vihreällä tussilla piirretty ”kirkkovene”, 

halventava ja provosoiva pilakuva naisen sukupuolielimistä. Tytön jalkojen juuressa 

lojuu nukkejen lisäksi myös irtileikattuja nuken hiustupsuja sekä sakset.    

 

Teossarjan viimeisessä osassa, teoksessa Tyttöjen välisestä ystävyydestä III (Splatter) 

tyttönaisen ja lelujen välinen, väkivaltainen asetelma kääntyy lopulta yllättäen nurin 

kurin. Maalauksessa tyttönaisen kurittamat ja pahoinpitelemät nuket ja lelut heräävät 

henkiin kesken leikin ja saavat lopulta kostonsa hurjaksi kääntyvässä, 

väkivaltaelokuvagenren mukaan nimetyssä, ”splatterissä”.
195

 Teoksessa nuket ja barbiet 

muun muassa kuristavat tyttönaista hyppynarulla, iskevät neuloja hänen jättiläismäiseen 

käsivarteensa ja säärilihaansa sekä osoittavat tyttönaista haarukalla. Osa nukeista ja 

barbeista on puolestaan aseistautunut naishahmoa vastaan arkisin kaunistamiseen 

liittyvin esinein, kuten kynsiviiloin ja ihokarvanpoistajin. Tavalliseen, kilttiin ja 

viattomaan lapsuuteen yleensä yhdistetyt nuket ja lelut ovat tässä työssä hyökänneet 

tyttönaisen kimppuun ja muuttuneet verenhimoisiksi tappajiksi ja anarkistisiksi 

kapinallisiksi. 

Saariston teossarjassa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III, ja varsinkin sarjan 

viimeisessä teoksessa Tyttöjen välisestä ystävyydestä III (Splatter), näkyvä 

tavaranpaljous avaa kiinnostavalla tavalla leikin ja lelujen merkitysten lisäksi 
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 Ks. Vänskä 2010, 12; Granbacka HB 16.2.1010. 
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keskustelua myös tyttöyden ja kulutuksen suhteista.
196

 Esimerkiksi lapsuuden, 

visuaalisuuden ja kulutuskulttuurin yhteyksiä tutkiva Annamari Vänskä on analysoinut 

Ein kleines Monster -näyttelyluettelossa (2010) Saariston teoksia hyvin pitkälti juuri 

kulutuskulttuurin näkökulmasta. Vänskän mukaan Saariston teosten ”äärellä on 

mahdollista avata keskustelua kaupallisuuden ja kulutushyödykkeiden vaikutuksesta 

elämäämme.” Vänskän mukaan: ”jokapäiväinen arkemme ei ole ainoastaan kuvien 

täyttämää, vaan se on myös tavaroiden läpäisemää.”
197

 Nyky-yhteiskunnassa 

ympärillämme olevat tavarat määrittelevät meidät: ne eivät kerro vain meistä, vaan 

ihmiset luovat meistä mielikuvia omistamiemme ja käyttämiemme tavaroiden 

perusteella. 

Samoin tavoin kuin lelut, myös tytöille ominaiseksi katsottu shoppailu ja kuluttaminen 

voivat tuottaa tyttöyttä ja sitä kautta myös tulevaa naiseutta.
198

 Esimerkiksi Saarikoski 

näkee shoppailemisen nimenomaan tyttöjen käytäntönä, tapana tehdä tyttöystekoja.
199

  

Viimeaikaisessa, lapsuutta ja nuoruutta ja kulutusta koskevissa tutkimuksissa onkin 

korostettu nimenomaan tyttöjen asemaa tämän päivän kulutusyhteiskunnassa.
200 

Nuoret 

naiset, tytöt nähdään kulutusyhteiskuntamme ideaalisina kuluttajina, joilla on entistä 

enemmän valtaa päättää sekä omista että perheen tavara- ja kulutushankinnoista.
201

 

Lapsille ja nuorille tuotetaan ja myydään yhä enemmän myös heille varta vasten 

                                                           
196

 Saariston teosten lisäksi myös Katja Tukiaisen teokset kommentoivat usein kiinnostavalla tavalla 
kuluttamisen ja tyttöyden suhteita. Toisin kuin Saariston teoksissa, Tukiaisen teoksissaan ei tosin nähdä 
lasten maailmaan viittaavia leluja, vaan hyvin tunnettuja ja brändättyjä kulutushyödykkeitä. Yksi 
Tukiaisen teosten toistuvimmista kulutustuotteista on Louis Vuitonin -laukku, joka esiintyy esimerkiksi 
teoksessa Rise up babes, Louis Vuitton for everybody (2010). Tukiainen ottaa teoksissaan usein leikkisästi 
kantaa myös muun muassa kapitalismiin. Hänen teoksissa esiintyy esimerkiksi Karl Marx yhdessä 
Tukiaisen teoksista tutun tyttöhahmon sekä bambin kanssa.  
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 Vänskä 2010, 10. 
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 Ks. esim. Wilska 2006, 36. Saarikosken (2010, 228) mukaan ”kulutus on leikin ohella kulttuurista 

itsetiedostusta tuottava rituaalinen käytäntö, jossa toimivat ihmiset peilaavat itseään, tulevat tietoiseksi 
toiminnastaan, neuvottelevat siitä ja asemoivat itsensä toimijoina.” 
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 Saarikoski 2009, 221. 

200
 Ks. esim. Harris 2004, 163–167; Grifiin 2004, 43–42; Nayak & Kehily 2008, 67–68, 126. 

201
 Harris 2004, 166. Toisaalta eri tutkimuksissa on myös haluttu kyseenalaistaa kulutuskäytäntöjen 

naiselliseksi leimaava stereotypia. Tutkimuksissa on esimerkiksi tuotu esille, että poikien 
kulutuskulttuuri on lähentymässä tyttöjen kulttuuria, ja pojat esimerkiksi kuluttavat nykyään paljon 
sellaisia tuotteita, kuten vaatteita, jotka on usein katsottu vain tytöille ominaiseksi. Ks. esim. Autio 2006, 
18; Wilska 2006, 40. 
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suunniteltuja kulutustuotteita sekä palveluita, ja markkinoille on syntynyt kokonaan 

lapsiin ja erityisesti teini-ikäisiin nuoriin keskittyvät markkinat.
202

 Myös postfeminismin 

sekä girl power -diskurssin on nähty korostavan voimakkaasti tyttöjen asemaa 

nimenomaan kuluttajina.
203

 

Kuluttamisen sukupuolittumista koskevissa tutkimuksissa on painotettu usein tyttöjen ja 

poikien erilaisia kulutustottumuksia. Tyttöjen on katsottu suosivan kulutuksessa 

tavaroiden määrää esimerkiksi laadun kustannuksella, ja tyttöjen katsotaan nauttivan 

usein myös vaatteiden, kosmetiikan ja asusteiden ostamisesta.
204

 Usein tytöt nähdäänkin 

stereotyyppisesti hedonistisina shoppailijoina, kulutuskulttuurin passiivisina uhreina, 

jotka lankeavat turhuuksiin, kun taas miehet ja pojat nähdään sen sijaan harkitsevina 

kuluttajina, jotka tekevät usein vain tarpeellisia hankintoja.
205

  

Tyttöyden rakentuminen kulutuksen kautta ja tyttöjen ja naisten kuluttamiseen tiukasti 

yhdistetty holtittomuus ja turhamaisuus voidaan nähdä konkretisoituvan selkeästi 

erityisesti Saariston teoksessa Tyttöjen välisestä ystävyydestä III (Splatter), jossa varsin 

ahdistuneen näköinen tyttönainen esitetään istumassa erilaisen ”krääsän”, 

massatuotettujen ja muovisten lelujen keskellä. Erilaisia lapsuuteen liittyviä leluja 

nähdään teoksessa niin paljon, että teoksen keskushahmona oleva tyttönainen tuntuu 

olevan lopulta kuin vain osa suurta asetelmasommitelmaa. Valtavasta 

tavaranpaljoudesta huolimatta teoksen tyttönainen ei kuitenkaan näytä onnelliselta, vaan 

pikemminkin hyvin ahdistuneen näköiseltä. Annamari Vänskä onkin todennut, että 

Saariston piirroksissa näyttää ”poseeraavan 1900-luvun loppupuolella syntynyt nainen, 

josta ei tullut onnellista, vaikka ympäristö muistuttikin tavarataivasta.”
206

 Teos Tyttöjen 

välisestä ystävyydestä III (Splatter) kommentoi, kuinka yletön materian määrä on yksi 

tämän päivän ongelma; elämänarvot ja asioiden tärkeysjärjestys hukkuvat helposti 

pinnallisten asioiden sekamelskaan. 
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 Ks. esim. Vänskä & Autio 2010, 54. Markkinoilla on syntynyt 1990-luvulla jopa englanninkielinen, 
yleisesti käytetty, käsite tween (esiteini), jolla tarkoitetaan erityisesti nuorta, noin 7–12-vuotiasta 
ostovoimaista teini-ikäistä tyttöä. Griffin 2004, 35; Cook & Kaiser 2004, 203–205; Wilska 2006, 27, 32. 
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 Griffin 2004, 34–35; Tasker & Negra 2007, 2, 8. 
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Tyttöjen ja naisten kuluttamiseen on usein liitetty myös bränditietoisuus.
207

 Ajatus 

tytöistä varsin bränditietoisina kuluttajina näkyy hyvin Saariston teoksessa Tyttöjen 

välisestä ystävyydestä III (Splatter), jossa teoksen tyttönainen nähdään varsin 

tunnettujen ja brändätyiden tyttöjen lelujen, kuten Barbie-nukkejen ja My Little Pony -

leluponien keskellä. Lasten lelu- ja vaateteollisuuden on katsottu muuttuvan ylipäätään 

yhä muoti- ja merkkitietoisemmaksi, mikä on tehnyt lasten elämismaailmasta yhä 

bränditympää; jo pienistä lapsista on tullut hyvin merkki- ja trenditietoisia kuluttajia, 

mikä näkyy esimerkiksi tunnettujen, brändättyjen lelujen, kuten Barbien, Hello Kitty -

hahmojen suosiossa.
208

 Samaan aikaan kun tutkimuksissa on korostettu lapsuuden 

sitoutuvan yhä tiiviimmin kulutuskulttuuriin, on esitetty myös huoli lapsuuden 

loppumisesta. Esimerkiksi Daniel Thomas Cook on esittänyt lasten kulutuskulttuurin 

historiaa kartoittavassa teoksessaan Commodification of Childhood (2004) varsin 

pessimistisen kuvaan siitä, kuinka nykyinen lapsuuden käsite on kokonaisuudessaan 

sidoksissa kaupalliseen kulttuuriin ja kapitalismin syntyyn.
 209

  

 

3.2.3 Eleiden, asentojen ja liikkeiden kautta tuotettu tyttöys  

 

Sukupuolierityisen pukeutumisen, koristautumisen sekä tyttöjen maailmaan viittaavien 

lelujen ja kulutustuotteiden lisäksi Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksissa tyttöyttä 

tehdään myös naiselliseksi tai tyttömäiseksi tulkittavien eleiden, liikkeiden ja asentojen 

avulla. Butler onkin performatiivisuuden kohdalla puhunut osuvasti sukupuolesta 

ruumiillisena, lihallisena
210

 tyylinä.
211

 Butlerin mukaan sukupuoli on toistoa, rituaalia, 

joka tuotetaan jatkuvasti sukupuolta esittävien eleiden (gestures) sarjana. Nämä teot 

puolestaan esitetään sukupuolitetuilla kehon tyyleillä. Butlerin mukaan ”sukupuoli on 

                                                           
207 Vaikka usein erityisesti tyttöjä pidetään varsin bränditietoisina kuluttajina, on toisaalta esimerkiksi 

Wilska (2006, 36, 40) tuonut omassa, suomalaislasten lasten kulutustottumuksia käsittelevässä, 
tutkimuksessaan esille, että brändit ovat lopulta paljon tärkeämpiä varhaisnuorille pojille kuin tytöille. 

208
 Vänskä & Autio 2010, 60. 
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 Cook 2004; Vänskä & Autio 2009, 59. 

210
 Butlerille liha on eräänlainen periaate, tyyli tai ele. Ks. esim. Oinas 2011, 251. Butler on omaksunut 

lihan-käsitteen (chair) fenomenologi Merleau-Ponty’ltä, joka kuvaa sillä ruumista, sen 
intentionaalisuutta ja suhdetta kieleen. Merleau-Ponty’lle liha on yleiskäsite, joka kattaa havaitsijan, 
maailman sekä näiden kohtaamisessa syntyvät havainnot ja merkitykset. Ks. Petäjäniemi 1997, 251.  
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identiteetti, joka muotoillaan heiveröisessä ajassa, ja joka pannaan alulle ruumiin 

ulkopuolisessa tilassa tyyliteltyjen tekojen sarjana”.
212

 Butlerin tapaan myös Sara 

Heinämaa on väitöskirjassaan Ele, tyyli ja sukupuoli (1996) korostanut sukupuolta 

tyylinä, tekemisenä, sävyinä, vivahteina ja melodioina.213 Heinämaan mukaan naiseus ja 

mieheys voidaan ajatella erityislaatuisina olemisen tyyleinä.
214

 Heinämaan mukaan 

tyylin käsitteellä on monia kiinnostavia seuraamuksia käsityksillemme sukupuolista;
215

 

jos sukupuoli ajatellaan tyyliksi, sukupuoli ei merkitse ruumiillista eikä mentaalista 

ominaisuutta, vaan ihmisen olemisen tai tekemisen tapaa.
216

 Samalla olennaiseksi 

nousee Heinämaan mukaan kysymys siitä, miten me olemme, eikä suinkaan se, mitä me 

olemme.
217

  

Maria Wolframin Hiljainen tyttö -teoksessa tyttö seisoo hyvin passiivisena paikallaan, 

ja hän on kietonut kätensä yhteen esiliinan päälle hyvin muodollisella, vähän tilaa 

vievällä tavalla. Iris Marion Young, joka on kirjoittanut artikkelissaan ”Throwing Like a 

Girl: A Phenomenology of Feminine Body Comportment, Motility and Spatiality” 

(2006) feminiinisistä ja maskuliinisista tavoista liikkua ja ottaa tilaa haltuun, on 

todennut, että tytöille ja naisille on ominaista nimenomaan se, että istuvat, seisovat tai 

kävelevät usein kädet tai jalat lähellä vartaloa.
218

 Myös Pirinen on todennut 

artikkelissaan ”Naiseus nyrkkeilyhanskassa” (2001), että nimenomaan ”kapeilla, vähän 

tilaa vievillä asennoilla tehdään naiseutta, kun taas leveillä, paljon tilaa vievillä 
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 Butler 1990, 140; 2006, 235. 

213
 Sara Heinämaan esittämää tyylin käsitettä seuraten myös Helena Saarikoski (2009, 54–55) on 

väitöskirjassaan määritellyt tyttöysteot ennen kaikkea tyttöjen tyylillisiksi teoiksi.  
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 Heinämaa 1996, 174. 
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 Heinämaa 1996, 157. Ks. myös Petäjäniemi 1997, 256. 
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 Heinämaa 1996, 157, 162. Heinämaan (1996, 163) mukaan: ”Me emme tunnista ihmistä naiseksi tai 

mieheksi siksi, että hänellä on jokin tietty fyysinen tai psyykkinen ominaisuus, vaan siksi, että hänen 
eleensä, ilmeensä ja asentonsa jatkavat – mutta myös muuttavat – tiettyä liikkumisen rytmiä ja 
melodiaa.”   
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 Heinämaa 1996, 160–161. Heinämaan (1996, 160) mukaan toimintaa ja tekemistä luonnehtivat 
adverbit ”naisellisesti” ja ”miehisesti” osoittautuvat ylipäätään vähemmän harhaanjohtaviksi 
sukupuolen kuvaamisessa kuin yleisnimet ”nainen” ja ”mies”, jotka saavat meidät helposti ajattelemaan 
olioiden pysyviä rakenteellisia ominaisuuksia. 
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asennoilla esitetään mieheyttä”.
219

 Teoksessa Hiljainen tyttö huomio kiinnittyy tytön 

vähän tilaa vievän käsien asennon lisäksi myös tytön hyvin puhuttelevaan katseeseen. 

Vaikka tyttö tuijottaakin suoraan katsojaan, hänen katseensa tuntuu silti olevan varsin 

sisäänpäin kääntynyt. Tyttö ei ota kontaktia ulkopuolelle, vaan tytön silmät ovat 

painuneet syvälle kasvoihin tummiin silmäkuoppiin.  

Myös Tukiaisen teoksissa The Lace Girl ja Pitsi erilaisilla eleillä ja asennoilla on 

pukeutumisen ja koristautumisen lisäksi hyvin keskeinen asema tyttöyden 

rakentumisessa. Teoksissa pitsitytöt ovat nostaneet molemmat kätensä kasvoille 

teoksesta Hiljainen tyttö tutulla kapealla, vähään tilaa vievällä tavalla. Teoksessa The 

Lace Girl tytön alavartalosta on puolestaan näkyvillä vain toinen jalka, joka työntyy 

oudon koomisella tavalla vartalosta ulospäin. Näiden pakotetun omaisen käsien ja 

jalkojen asentojen vuoksi koko teosten tytön olemus tuntuu huokuvan eräänlaista 

naisellista vähäeleisyyttä, jännitteisyyttä ja muodollisuutta. Käsien ja jalkojen asentojen 

lisäksi Tukiaisen teoksissa huomio kiinnittyy Wolframin teoksen tavoin myös tytön 

katseeseen, suuriin myötätuntoa herättäviin ”bambisilmiin”, jotka tuntuvat kaikessa 

suloisuudessaan ja haavoittuvuudessaan kertovan tyttöihin ja naisiin yleensä sitkeästi 

istutetusta miellyttämisen halusta sekä passiiviseksi katseen kohteeksi asettumisesta. 

Vaikka myös teoksen Pitsi tyttöhahmo tuntuu ulkoiselta habitukseltaan, 

pukeutumiseltaan, käsien asennon ja katseen osalta pyrkivän esittämään The Lace Girl 

teoksen tytön tavoin mahdollisimman hyväksyttyä naiseutta, kapinoi hän kuitenkin 

samanaikaisesti viattoman, hyvän tytön kategoriaa vastaan: teoksen ulkomuodoltaan 

varsin herttainen pitsityttönen näyttää teoksessa yllätyksellisesti kieltä.  

Vaikka esimerkiksi Iris Marion Young on löytänyt artikkelissaan feminiinisiä tapoja 

liikkua ja ottaa asentoja, hän kuitenkin samalla muistuttaa, etteivät havainnot koske 

välttämättä kaikkia naisia; tavoitteena ei ole löytää yhdenlaista, feminiinistä olemusta, 

essentiaa, joka olisi yhteinen kaikille naisille.
220

 Myös Judith Butler on varoittanut 

yleisen naiskategorian vaaroista, jotka johtavat essentialistiseen karkeasti 

pelkistettävään naisten ja miesten kulttuurien erotteluun. Naisten kulttuurin erityisyyden 

korostaminen saattaa johtaa hautautumiseen entistä syvemmälle sukupuolijaon kliseisiin 
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vallihautoihin ja jättää näin samalla huomiotta muut erot, kuten etnisyyden tai luokan.
221

 

Heinämaan mukaan juuri tyylin avulla sukupuolta voidaan pohtia ilman ennakko-

oletuksia muuttumattomasta miehen ja naisen olemuksesta; kun käsitämme sukupuoli-

identiteetin nimenomaan tyylin identiteetiksi, näyttäytyy naiseus avoimena ja 

vaihtelevana.
222

 Tyylillinen identiteetti ei edellytäkään ydintä eikä pysyvyyttä, vaan 

kyse on aina muutoksen luonteesta.
223

 Myös Butlerin mukaan sukupuolta tulisi ajatella 

pikemminkin eräänlaisena tulemisena tai toimintana, jonkinlaisena lakkaamattomana ja 

toistuvan toimintana, kuin minään pysyvänä olemuksena.
224

  

  
Samoin kuin sukupuolitettu pukeutuminen, myöskään tyylit eivät ole Butlerin mukaan 

koskaan täysin omatekoisia, koska tyyleillä on historia, joka asettaa eri 

mahdollisuuksille ehtoja ja rajaa niitä.
225

 Sukupuoli voidaan siis tosin sanoen suorittaa 

ymmärrettävästi, koska on olemassa kulttuurisesti vakiintunut ilmausten joukko, joka on 

matkittavissa ja toistettavissa.
226

 Vaikka tyttöyden tekemistä ohjaa tarkasti säännelty 

laittautumisen ja esittämisen perinne, on tyttöyden tekemisen perinnettä toisaalta myös 

mahdollisuus vastustaa. Tämän osoittavat kieltä näyttävä teoksen Pitsi tytön lisäksi 

hyvin myös Saariston Ein Kleines Monster I veristä veistä pitelevä tyttönainen sekä 

teossarjan Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III leluja kurittavat tyttönaiset. 
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3.2.4 Tyttöyden performansseja, rooleja ja naamioita  

 

Saariston, Tukiaisen ja Wolframin teosten esiin nostamat tyttöyttä tuottavat teot, kuten 

vaatetus, eleet ja asennot, johdattavat pohtimaan sukupuolen, tyttöyden 

esityksellisyyttä. Voidaanko teoksissa tyttöys tulkita eräänlaisena esityksenä tai 

roolinottamisena? Butlerin performatiivisuuden teoretisointi liitetään usein nimenomaan 

ajatukseen sukupuolesta eräänlaisena esityksenä.
227 

Myös Butler itse on sanonut 

hyväksyvänsä ajatuksen siitä, että sukupuoli on puhtaasti roolinottamista, joksikin 

tekeytymistä.
228

 Butlerin mukaan sukupuoli on eläytymistä, tekeytymistä ja 

siteeraamista ilman oletusta mistään alkuperäisestä, muuttumattomasta ja pysyvästä 

sukupuolesta. Sukupuoli ei ole ihmisen pysyvä ominaisuus, vaan illuusio ja fantasia 

pysyvästä sukupuolesta tuotetaan jatkuvasti toistavilla sukupuolta esittävillä teoilla. 

Kuten Butler on osuvasti tuonut esille ”todellinen sukupuoli on ruumiin pintaan 

sijoitettu ja kirjattu fantasia”.
229

 

 

Butlerin ajatus sukupuolesta esittämisenä sekä roolin ottamisena on hyvin läsnä 

Wolframin Hiljainen tyttö teoksessa. Teoksen hiljainen tyttö seisoo kuvassa avuttoman 

näköisenä kuin valokuvaan asettuneena. Kaikki aina tytön pukeutumisesta, eleistä ja 

asennoista lähtien vahvistavat ajatusta passiivisen, hiljaisen tytön roolin omaksumisesta. 

Myös tytön kolmiulotteiset, täydellisen ovaalin muotoiset, kasvot sekä teoksen pinnalla 

kiiltelevä, valon mukaan elävä helmiäispigmentti, saavat aikaan sen vaikutelman, kun 
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 Butler liittää Gender Troublessa (1990, 136–141, 146–148; 2006, 229–236, 242–245) 
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tytön hahmo heijastettaisiin, projisoitaisiin jostain muualta. Teos osoittaa, että tyttöys 

merkitsee nimenomaan erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia rooleja; yhteiskunta tarjoaa 

tiukasti säänneltyjä ja ennalta määriteltyjä malleja – valintaa juuri hiljaisen tytön, kiltin 

tytön tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi poikatytön tai tuhman tytön väliltä.
230

  

 

Myös Saariston Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III -teokset 

konkretisoivat kiinnostavalla tavalla ajatusta sukupuolesta jäljittelynä ja 

roolinottamisena.
231

 Teoksissa huomio kiinnittyy tyttönaisen pukeutumisen, 

koristautumisen ja eleiden lisäksi teosten näyttämöllisyyteen. Toiminta tapahtuu 

etualalla korostetun poseeratusti, ja nainen seisoo tai istuu rimpsuissaan ja röyhelöissään 

turhautuneen näköisenä jälleen kuin valokuvaan asettuneena. Teatraalisuus tulee ilmi 

teoksissa myös samankaltaisten lavastettujen interiöörien ja erilaisen rekvisiitan, kuten 

kukkien ja muovilelujen, toistuessa teoksesta toiseen. Tämän söpön ja pinnallisen 

kitschmaailman keskellä aikuinen, tytöksi naamioitunut, nainen tuntuu leikkivän 

omanlaisiaan prinsessa-,
 
puku- ja nukkeleikkejään. Saariston teosten tyttönainen on kuin 

näyttelijä, joka esittäytyy keinotekoisissa tyttöyden kulisseissa tai näyttämöllä.  

 

Myös Tukiaisen teoksissa The Lace Girl ja Pitsi tytöt ovat asettautuneet kirjaimellisesti 

näyttämölle, näytteille. Tyttöhahmot poseeraavat teoksissa omissa tyttöyden roolissaan 

punaisten esirippujen takana. Hahmot näyttävät olevan osallisena tyttöyden 

roolileikeissä, ikään kuin naamiaisissa, jossa tyttöys näyttäytyy lopulta vain päälle 

liimattuna pintana, eräänlaisena naamiona. Ajatus tyttöyden performatiivisuudesta ja 

erilaisista rooleista voidaankin hyvin liittää myös käsitykseen tyttöydestä eräänlaisena 

naamiona,
 

siis puhtaasti tuotettuna ja esitettynä tyttöytenä. Tyttöyden naamioilla 
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voidaan ymmärtää sekä tytöille ominaiseksi katsottuja vaatteita, koristeita, ilmaisevia 

eleitä, tapoja liikkua ja ottaa asentoja että myös niitä erilaisia rooleja ja normeja, joita 

tytöt joutuvat ottamaan. Erityisesti Tukiaisen ja Saariston teoksissa tunnutaan 

naamioituvan erilaisiin tyttöyden naamioihin,
232

 valepukuihin, jolloin ”luonnollinen”, 

”todellinen” tyttöys on vain loputtoman esittämisen varassa. 

 

Butlerin näkemys sukupuolen performatiivisuudesta, esityksellisyydestä on usein liitetty 

harhaanjohtavasti ajatukseen, jonka mukaan sukupuoli on vain esitys ja ihminen voi 

halutessaan helposti muuttaa sukupuoltaan esittämällä sen toisin.
233

 Kyseinen näkemys 

on kuitenkin lopulta hyvin kaukana Butlerin tavoitteista, sillä performatiivisuuden 

ajatuksella hän korostaa sitä, että yksittäisen sukupuoliesityksen ehdot ovat aina 

riippuvaisia kulttuurin sukupuolittavasta vallasta. Tuija Pulkkinen esimerkiksi 

huomauttaa, että ”sukupuolittava valta toimii ehtona jokaiselle subjektiasemalle, ja tämä 

tekee mahdottomaksi sen, että yksittäinen ihminen voisi jättää tämän vallan huomiotta 

tai vastustaa sitä mielensä mukaan”.
234

 Pulkkisen mukaan Butler ei siis väitä, että 

erilaiset esitykset tehtäisiin yleisestä sukupuolittavasta vallasta riippumattomina, vaan 

hän päinvastoin muistuttaa, että ne ovat mahdollisia vain siksi, että sukupuolittava valta 

on olemassa.
235

 

Vaikka Butler puhuu siis sukupuolen esityksellisyydestä, hän ei suinkaan tarkoita sillä 

sitä, että sukupuolta ei olisi olemassa, vaan sukupuoli on pikemminkin pakko esittää 

sosiaalisissa tilanteissa toimimisen ehtona. Valta on olennaisella tavalla läsnä myös 

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksissa. Tukiaisen teoksissa The Lace Girl ja Pitsi 
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ennen kaikkea verhot synnyttävä ajatuksen pakonomaisen vallan läsnäolosta; koska 

tytöt poseeraavat hyvin askeettisen luonnottomassa ja pelkistetyssä tilassa, jossa verhot 

rajaavat ja sulkeistavat heidät sisäänsä, näyttää siltä, kun he toimisi ikään kuin loukossa, 

häkissä. Butler onkin osuvasti todennut, ettei sukupuolen performatiivisuus ole suinkaan 

”vapautta, vaan kysymys on siitä, kuinka toimia siinä ansassa, johon on väistämättä 

joutunut”.
236

 Teoksissa The Lace Girl ja Pitsi punaisten esirippujen rajaamalla 

näyttämöllä pikkusievän nukketytön roolit näyttäytyvät hyvin pitkälti vain eräänlaisena 

sosiaalisena teatterina, pakotettuna identiteetin rakentamisen tapana.  

Myöskään Wolframin ja Saariston teosten kuvaamalla naiseuden näyttämöllä tyttöys ei 

näyttäydy vain keveänä, vapaavalintaisena roolileikkinä. Wolframin Hiljainen tyttö sekä 

Saariston Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III -teoksissa 

tyttöhahmot poseeraavat Tukiaisen The Lace Girl ja Pitsi tyttöjen tavoin 

immateriaalisessa sekä tarkasti rajatussa, suljetussa tilassa, minkä voidaan katsoa 

asettavan erilaisia vaatimuksia teosten tyttöhahmoille. Esimerkiksi Jaakko Uoti on 

nähnyt Saariston teosten tarkasti rajattujen interiöörien sekä asetelmallisuuden olevan 

osa mielenkiintoista viittausta feminiiniseksi, ja samalla myös rajoittavaksi koettuun 

kodin ja yksityisen piiriin.
237

 Myös tyttöjen kulttuureja on lähestytty tutkimuksissa usein 

yksityisen ja julkisen jaottelun kautta, mikä näkyy hyvin myös niin sanotussa tyttöjen 

makuuhuonekulttuuri-käsitteessä.
238

 

 

3.2.5 Tyttöys ja ruumiillisuus  

  
Saariston, Tukiaisen ja Wolframin teokset herättävät lopulta kysymään, onko tyttöys 

sittenkin vain jatkuvaa esittäytymistä, pintaa? Jos tyttöys ymmärretään kerran 

performatiiviseksi, siis diskurssiivisesti rakentuneeksi, tarkoittaako se sitä, ettei tyttöys 

määrity lainkaan ruumiillisuuden kautta?   

Butlerin sukupuolen performatiivisuuden, samoin kuin koko jälkistrukturalistista, 

teoriaa on usein kritisoitu siitä, että se unohtaa kokonaan ruumiin materiaalisuuden; jos 

kaikki, myös biologinen sukupuoli, ymmärretään diskurssiivisesti rakentuneeksi, katoaa 
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ruumiin merkitys kokonaan.
239

 Butler on itse huomioinut tämän kritiikin erityisesti 

Gender Trouble jälkeen julkaistussa teoksessaan Bodies that Matter: On the Discursive 

Limits of “Sex” (1993), jonka nimi on jo paljon puhuva: teoksen otsikko väittää, että 

diskurssiivisen vallan alueella juuri ruumiilla on merkitystä.
240

 Kyseisessä teoksessaan 

Butler muotoilee uudelleen näkemyksensä ruumiin materiaalisuudesta. Vaikka Butlerin 

mukaan ruumis ei voi olla olemassa sukupuolitetun diskurssin ulkopuolella, tämä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö ruumista ja materiaa olisi olemassa. Butlerin mukaan 

voimme pikemminkin ymmärtää ruumiillisuuden ja materiaalisuuden ainoastaan 

kielellisyyden ja siten diskurssiivisen nimeämisen kautta.
241

 Ruumiillisuus ilmestyy 

tutkimuskohteeksi siis ainoastaan kulttuurisen vallan ja tiedon verkostojen tuotteena.
242

 

Butlerin ruumiillisuuskäsitystä tutkineen Elina Oinaan mukaan performatiivisessa 

sukupuoliteoriassa ”sosiaalista ja ruumiillista sukupuolta ei tarvitse edes erotella, sillä 

kyseessä on sama ilmiö: sosiaalinen tuottaa ruumiillisen”.
243

 Butlerin itsensä mukaan 

sukupuoli voitaisiinkin ymmärtää eräänlaiseksi kulttuuris-ruumiilliseksi toiminnaksi.
244

  

Vaikka Saariston, Tukiaisen ja Wolframin teoksissa tyttöys näyttää rakentuvan 

performatiivisesti ruumiin pinnalle, esimerkiksi pukeutumisen ja koristautumisen 

avulla, on olennaista kiinnittää huomioita myös teoksissa olevien tyttöhahmojen 

ruumiillisuuteen. Esimerkiksi teoksissa The Lace Girl, Pitsi ja Hiljainen tyttö nähtävät 

tyttöyttä tuottavat eleet, kuten käsien ja jalan asennot, ovat nimenomaan ruumiillisia. 

Kyseisissä Tukiaisen ja Wolframin teoksissa korostuvat myös tytön suurena kuvatut 

kasvot sekä silmät. Myös Saariston teoksissa Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä I–III ruumiillisuudella voidaan nähdä olevan tärkeä osa. Teoksissa ei toisin 

ole pääosassa tunnistettava nuoren tytön ruumis, vaan niissä korostuu pikemminkin 

aikuisen naisen ruumiin lihallisuus ja groteskius. Teosten tyttönainen on kuvattu 

rehevänä ja hänellä on muun muassa pattipolvet, pullistuvat suonet sekä ryppyjä. 
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Teoksen jättiläismäisenä kuvattu tyttönainen muistuttaakin ruumiillisesti aikuista naista, 

kun taas tyttöyden merkit ovat ruumiin pinnalla, vaatteiden ja koristeiden muodossa. 

Nimenomaan tyttöjä tutkiessa ruumiillisuuden teoreettinen tarkastelu on tärkeää, sillä 

tyttöyttä tulkitaan helposti juurin ruumiin ja sen muutosten kautta.
245

 Myös tyttöjen oma 

ruumiinkuva ja siihen kohdistuvat erilaiset häiriöt, kuten syömishäiriöt, ovat tärkeä 

tyttötutkimuksen kiinnostuksenkohde.
246

 Viime aikoina tyttötutkimuksessa on pohdittu 

ennen kaikkea sitä, miten voitaisiin löytää tyttöyden tulkintatapoja, jotka eivät 

palautuisi puhtaasti sosiaaliseen tai ”luonnolliseen” kategoriaan.
247

 Nykyään 

keskusteluissa voidaan nähdä painottuvan näkökulma, jonka mukaan kulttuurinen ja 

ruumiillinen muokkaavat toisiaan eikä kummassakaan ole kyse staattisista 

kategorioista;
248

 vaikka tyttöys ymmärretäänkin kulttuuriseksi konstruktioksi, sen 

voidaan nähdä olevan yhteen kietoutunut myös materiaalisen todellisuuden kanssa. 

 

3.2.6 Tyttöyden normit ja diskurssit – hiljaisuus sekä viattomuus tyttöyden 

konstruktiosssa  

 

Tulkitsemissani Saariston, Tukiaisen sekä Wolframin teoksissa tyttöyden 

performatiivisuudesta seuraa se, että tyttöys rakentuu hyvin pitkälti erilaisten tyttöyttä 

tuottaviin normien sekä diskurssien kautta. Judith Butlerin koko 

sukupuolenteoretisoinnin ja erityisesti hänen sukupuolen performatiivisuuden teorian 

kannalta on keskeistä ajatus sukupuolesta nimenomaan normina.
249

 Butler korostaa, 

ettei ole tärkeää ymmärtää vain, miten sukupuoli rakentuu kulttuuristen tulkintojen 

kautta, vaan on myös oleellista tarkastella niitä normeja, joiden seurauksena sukupuoli 

materialisoituu.
250

 Sen sijaan, että performatiivisuus nähtäisiin normien rajoittamana, 
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Butler esittää normeja ja rajoituksia performatiivisuuden ehdoiksi.
251

 Toisin sanoen 

identiteettejä ei tehdä rajoituksista huolimatta, vaan niiden ansiosta: yksilö rakentuu 

toistaessaan normeja. Butlerin mukaan ei olemassa ”erästä”, joka esittää 

sukupuolinormin, vaan tämän sukupuolinormin toistaminen on välttämätöntä, jotta voi 

ylipäätään tunnistautua ”erääksi”. 
252

  

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teokset konkretisoivat kiinnostavalla tavalla Butlerin 

sukupuoliteoreettista ajatusta, jonka mukaan henkilön sukupuoli ei ole hänen 

yksityisomaisuuttaan, vaan jotakin, joka muodostuu lukuisten erilaisten sääntelevien 

normien, diskurssien ja sosiaalisten pakkojen seurauksina. Tällaisesta tyttöyden 

rakentuneisuudesta seuraa se, ettei tyttöydessä ole kysymys olemisesta, essentiasta tai 

ontologiasta, vaan pikemminkin siitä, kuinka tyttöys rakentuu historiallisesti ja 

kulttuurisesti muuttuvissa erilaisissa diskurssiivissa käytänteissä. 

Wolframin Hiljainen tyttö teoksessa selvin tyttöyttä määrittävä normi on jo teoksen 

nimestä päätellen hiljaisuus. Tulkitsen teoksessa hiljaisuuden viittaavan teoksen nimen 

lisäksi myös tytön oletettuun hiljaisuuteen sekä tytön ruumiin hillittyyn ja hallittuun 

olemiseen, kuten tytön käsien asentoon, haavoittuvaan katseeseen, ihoon sekä myös 

hänen puhtautta ja viattomuutta, jopa pyhyyttä253 korostavaan valkoiseen asuun. Teos 

osoittaakin, että hiljaisuus kohdistuu tyttöihin kaiken kaikkiaan hyvin 

kokonaisvaltaisesti; hiljaisen tytön stereotyyppi ei koske vain ääntä, puhetta tai 

pikemminkin sen käyttämättä jättämistä, vaan myös tytön kokonaisvaltaista 

passiivisuutta, objektiksi asettumista ja objektina olemista. Teoksessa Hiljainen tyttö 

tytön ruumiillisuus onkin nimenomaan passiivista, eikä hän ole sijoittanut itseään 

näkyvästi, kun ei kuuluvastikaan tilaan. Teos tuo näin hyvin kokonaisvaltaisesti esille 

tytöiltä vaaditun traditionaalisen hiljaisen, hillityn ja hoivaavan ihanteen. 

Wolframin Hiljainen tyttö teos osoittaa, että pukeutumisen ja erilaisten liikkeiden ja 

asentojen ohella yksi tärkeä performatiivinen sukupuolen merkki on ääni. Äänen kautta 

määritellään hyväksyttyä naiseutta ja mieheyttä, jolloin ääni ja sen vastapariksi 
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rakentuva hiljaisuus muodostuvat merkittäviksi sukupuolieronteon kategorioiksi;
254

 

siinä missä poikia ja miehiä määritellään usein toiminnan ja äänen kautta, määritellään 

tyttöjä ja naisia sitä vastoin äänen käyttämättä jättämisen, eli hiljaisuuden ja 

passiivisuuden kautta. Esimerkiksi tyttöjen äänen käyttämistä ja käyttämättä jättämistä 

kouluympäristössä tutkineet Tuula Gordon ja Elina Lahelma ovat kiinnittäneet 

huomiota siihen, kuinka tyttöjen äänenkäyttöön on usein suhtauduttu eri tavoin kuin 

poikien äänenkäyttöön.
255

 Gordonin ja Lahelman mukaan koulussa äänekkäisiin 

tyttöihin reagoidaan huomattavasti herkemmin kuin vastaaviin paljon ääntä käyttäviin 

poikiin, jolloin ”hyvä tyttö” määrittyy siis hiljaisuuden kategorian kautta, kun taas 

äänekkäät tytöt saatetaan usein kokea negatiivisesti.
256

 Vaikka tyttöjen näkyvyyttä ja 

kuuluvuutta pidetään usein häiritsevänä, jopa pelottavana ilmiönä, on se toisinaan 

tulkittu ihannoivasti merkitsevän myös vastarintaa rajoittavia naiseuden malleja 

kohtaan.
257

 Naiselle sopivan, oikean aktiivisuuden ja äänen käytön etsiminen 

muodostuukin aina jatkuvaksi, monimutkaiseksi tasapainotteluksi.   

Myös Karoliina Ojanen on artikkelissaan tallityttöjen sukupuoliperinteestä tarkastellut 

hiljaisen tytön stereotyyppiä osana hyvän tytön tekemistä, konstruoimista.
258

 Ojasen 

mukaan siinä missä poikien kohdalla villiys ja rajuus ovat jopa toivottuja, tai ainakin 

heille oletettavissa olevia piirteitä, tyttöjen kohdalla villitys tekee puolestaan tytöistä ei-

tyttöjä.
259

 Ojasen mielestä hiljaisuus tytön ominaisuutena muodostaakin osan 

sukupuoliperinnettä, eli sukupuolta tuottavia, jaettuja ja toistettavia merkitysrakenteita 

ja käsityksiä. Samalla sukupuoliperinteen käsitteeseen voi Ojasen mukaan rinnastaa 

hyvin Butlerin sukupuolinormin käsitteeseen: legitimoitu sukupuoliperinne on 

hallittava. Ojasen mukaan hiljaisuuden perinnettä tulee toistaa ja tuottaa se osaksi 
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toivotunlaista tyttöyttä, jos haluaa olla ylipäätään täysivaltainen yhteisönsä jäsen.
260

 

Näin ollen äänen kautta ei pelkästään nimetä naiseksi, vaan sen kautta asetutaan myös 

naisellisuuden jatkumoon. Hiljaisista tytöistä tulee toisin sanoen naisellisuuden merkki, 

joka vahvistaa sukupuolieron olemassaolon luonnollisuuden. Toisaalta esimerkiksi 

Elina Oinas on muistuttanut, että on harhaanjohtavaa ajatella, että kaikki tytöt ovat 

rauhallisia ja pojat rasavillejä. Kaikki tytöt ja pojat eivät suinkaan ole samanlaisia, ja 

sukupuolten sisällä olevat erot voivat olla usein jopa suurempia kuin erot niiden 

välillä.
261

 Myös Tuula Gordon Ja Elina Lahelma ovat varoittaneet, että tyttöjen ja 

poikien yksinkertaistava vastakkainasettelu ylläpitää olennaisella tavalla sukupuolten 

välisiä eroja ja niihin kytkeytyviä valtarakennelmia.
262

 

Hiljaisuuden lisäksi analysoimissani teoksissa nousee esiin myös viattomuuden normi, 

jonka esimerkiksi Anne Higonnet on tutkimuksessaan Pictures of Innocence. The 

History and Crisis of Ideal Childhood (1998) nähnyt yhdeksi vallitsevammaksi 

lapsuutta määritteleväksi diskurssiksi.263 Viattomuuden vaatimus heijastuu varsinkin 

tyttölapsiin, joiden odotetaan olevan luontaisesti hyviä ja puhtaita kuin pieniä enkeleitä. 

Tyttöyden ja viattomuuden kytkeytymisestä kertoo myös niin sanottu ”kiltin tytön 

syndrooma”, johon on usein liitetty varsin negatiivisia mielleyhtymiä. Esimerkiksi 

Tanja Tyvandin mukaan ”tytön kohdalla kiltteydestä on tullut erityisen tulenarka aihe, 

koska se edustaa passiivisuutta, alistuvaa, pehmeää feminiinisyyttä, joka jää helposti 

muiden jalkoihin.”
264

 

 
Viattomuus tulee esille analysoimissani Saariston, Tukiaisen ja Wolframin teoksissa 

erityisesti tyttöhahmon pukeutumisen kautta. Kaikissa tulkitsemissani teoksissa tytöt 

ovat pukeutuneet tytöiltä vaaditulla tavalla siististi ja suloisesti. Teoksissa The Lace Girl 
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ja Hiljainen tyttö myös tyttöhahmon käyttäytyminen ja eleet, käsien ja jalan asennot, 

vahvistavat käsitystä viattomasta tyttöydestä. Hiljaisen tytön viattomuudesta, 

herkkyydestä ja haavoittuvuudesta265 kertoo myös tytön iho, joka on läiskikäs, ikään 

kuin syöpynyt. Teokset osoittavat, että hiljaisuuden tavoin myös viattomuuden vaatimus 

kohdistuu tyttöihin hyvin kokonaisvaltaisesti: tyttöjen tulee muun muassa käyttäytyä 

moitteettomasti, näyttää söpöiltä ja pukeutua siististi.266 Tuodessaan esille näitä erilasia 

rooleja ja kehyksiä, joiden avulla tytön- sekä tyttöyden-käsitteitä kulttuurissa 

määritellään tai on joskus määritelty, tuntuvat teokset samalla myös vahvistavan 

näkemystä, jonka mukaan sukupuolet, tyttöys ja poikuus, naiseus ja mieheys, 

määritellään usein toistensa avulla sekä toisensa poissulkevina; siinä missä tyttö ja 

tyttöys määrittyvät juuri esimerkiksi viattomuuden, haavoittuvuuden, kiltteyden, 

passiivisuuden sekä hiljaisuuden kautta, näyttäytyy poika ja poikuus pikemminkin 

aktiivisuutena, kovaäänisyytenä sekä uhkarohkeutena. Yhteiskunnassamme vallitsevat 

siis usein erilaiset normit sekä tytöille että pojille.  

 

Butler puhuu normien lisäksi teoksessaan Undoing Gender myös normalisaatiosta, eli 

tavalliseksi tekemisestä.
267

 Butler kysyy kirjassaan, kuinka normia tavallistetaan? 

Tulkitsemani teokset havainnollistavat, että kuvalliset esitykset, representaatiot toimivat 

yhtenä keskeisenä alueena, jossa normia tavallistetaan; teokset pönkittävät käsityksiä 

esimerkiksi hiljaisesta, viattomasta, kiltistä ja passiivisesta tyttöydestä. Toisaalta 

erityisesti Saariston ja Tukiaisen teokset osoittavat, että kuvat ovat myös yksi tärkeä 

alue, jossa käsityksiä tyttöyden luonnollisesta viattomuudesta voidaan myös purkaa. 

Myös Anne Higonnetin teos Pictures of Innocence käsittelee nimenomaan niin sanotun 

romanttisen, eli viattoman lapsuuden kuvallista historiaa ja samalla myös sitä, kuinka 

käsitys viattomuudesta on ajautunut monella tapaa kriisiin.
268

 Myös Butlerin mukaan 

normia on aina mahdollisuus toistaa toisin:
269

 jos esimerkiksi viattomuuden normi 
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kerran tuotetaan toistamalla tiettyjä eleitä ja ruumiillisia tyylejä, niin normia voidaan 

myös vastustaa toistamalla normia toisin. Butlerin mukaan sukupuolinormit voidaan 

lopulta kyseenalaistaa vain normien sisältä käsin, vääristämällä ja laajentamalla niitä 

niin pitkälle, ettei niissä ole enää mitään järkeä.
270

 

   
4. Kumouksellisia tyttöyden tekoja  

 

Olen tähän mennessä tarkastellut tyttöyden rakentumista Tukiaisen, Saariston ja 

Wolframin teoksissa performatiivisesti erilaisten, osin stereotyyppiseksi tulkittavien, 

tyttöyden tekojen, kuten pukeutumisen, eleiden, roolien sekä normien vaikutuksena. 

Samalla olen tarkastellut teoksia osittain myös tyttöyttä purkavina esityksinä. Tässä 

graduni viimeisessä luvussa paneudun tarkemmin mahdollisuuksiin tuottaa tyttöyttä 

toisin: luovatko Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teokset mahdollisesti uusia, jopa 

emansipatorisia, tyttöyden esityksiä laajentamalla esimerkiksi tyttöyden ja 

feminiinisyyden, usein varsin ahtaaksi koettuja, mahdollisuuksia ja merkityksiä? 

Huomioni kohdistuu ennen kaikkea siihen, kuinka teokset haastavat tyttöyden ja 

naiseuden rajat sekä kiltin, viattoman tytön stereotyypin. Työni yksi tavoite on 

nimenomaan kyseenalaistaa ja kritisoida lapsia, erityisesti tyttöjä, koskevaa 

viattomuuden normia, mikä on ollut varsin keskeinen tehtävä myös nykyisessä 

tyttötutkimuksessa
271

 ja niin sanotussa uudessa lapsuuden tutkimuksessa.
272

 Teen tämän 

lukemalla teoksia ”vastakarvaan” eli nostamalla esiin tulkintoja, jotka tavallisesti jäävät 

viattomuuden idealogian tuottamien tulkintojen jalkoihin. Viattoman, kiltin tytön sekä 

tyttöyden ja naiseuden rajojen pohtimisen lisäksi tarkastelen tässä luvussa myös teosten 

tyylin kumouksia: onko teosten tyylistä, estetiikasta löydettävissä merkkejä tyttöyden 

tai naiseuden, tyttömäisyyden tai naisellisuuden merkitysten voimaannuttamisesta? 

Voiko tyttömäiseksi tai naiselliseksi tulkittu estetiikka, kuten vaaleanpunainen väri ja 

koristeellisuus, toimia feministisen politiikan kannalta käyttökelpoisena 

vastastrategiana, eräänlaisena toisin lukemisen välineenä? 

                                                           
270

 Butler 1990, 127; 2006, 216. Ks. myös Oksala 1997, 178. 

271
 Ojanen 2011, 19; Aaltonen 2011, 270.  

272
 Vänskä 2010, 12. ”Uudeksi lapsuuden tutkimukseksi” nimetty tutkimussuuntaus syntyi 

yhteiskuntatieteissä 1990-luvulla. Tälle tutkimussuuntaukselle on katsottu ominaiseksi erityisesti 
luonnollisen, biologisen lapsuuden käsitteen murtaminen Philippe Arièsin klassikkoteoksen Centuries of 
Childhood (1962) hengessä. Ks. Vänskä & Autio 2009, 54–55. 



 

70 

 

Lähtökohtanani teosten kumouksellisuuden tarkastelulle ovat erityisesti Judith Butlerin 

pohdinnat sukupuolen kumouksellisesta toisin esittämisestä, jotka ovat hyvin keskeisiä 

hänen performatiivisuuden teorialleen. Tyttöjen ja tyttöyden voimaannuttaminen 

(empowerment)
273

  ja siihen läheisesti kytkeytyvä keskustelu tyttöjen toimijuudesta ovat 

olleet tärkeitä teemoja myös 1990–2000-lukujen tyttötutkimuksessa sekä erilaisissa 

tyttöaiheisissa opinnäytetöissä.
274

 Toisaalta tyttöjen voimaannuttamista kohtaan on 

esitetty myös runsaasti kritiikkiä. Esimerkiksi Jaana Lähteenmaa on pohtinut 

artikkelissaan Tyttöjä pelastamassa (2002), kuinka tyttöjen valtaistaminen ja 

emansipoiminen ovat voineet sinnitellä lähes kyseenalaistamattomassa asemassa 

feministisen tyttötutkimuksen ytimessä vuosikymmenestä toiseen, vaikka maailma ja 

tyttöjen asema ovat huomattavasti muuttuneet vuosien saatossa.
275 

Lähteenmaa 

kysyykin artikkelissaan, ”onko oikein lähteä valtaistamaan naisia ja tyttöjä ylhäältäpäin 

sanelluin ohjelmin?”
276

 Lähteenmaa tulee itse artikkelissaan lopulta siihen tulokseen, 

että on ylimielistä pyrkiä tyttöjen valtaistamiseen ja emansipoimiseen ilman aitoa 

dialogia tutkittavien kanssa.
277

 Haluan itse painottaa, että tässä työssä tavoitteena ei ole 

oikeiden, todellisten tyttöjen voimaannuttaminen, vaan pikemminkin niin sanotun 

välillisen vallan lisääminen.
278

 Tällä tarkoitan muun muassa tyttöyden muotoutumisen 
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rajoitusten ja mahdollisuuksien tutkimista ja tätä kautta myös tyttöyden merkitysten 

laventamista sekä ylipäätään myös tyttöjen tutkimisen näkyvyyden lisäämistä. 

 

4.1 Viattoman, kiltin tytön kapinaa – irtiottoja tyttöyden perinteisestä 

esittämisestä 
 
 
Judith Butlerin ajattelulle on keskeistä muutoksen mahdollisuus. Teoksissaan Gender 

Trouble ja Undoing Gender (2004) Butlerin projektina on kysyä, että jos sukupuoli ja 

seksuaalisuus ovat historiallisesti vallan efekteinä tuotettuja rakenteita, eikö ole myös 

mahdollista tuottaa normeja rikkovia sukupuolia ja seksuaalisuuksia.
279

 Butlerin 

mukaan juuri sukupuolen performatiivinen luonne mahdollistaa lopulta muutoksen 

mahdollisuuden; jos sukupuoli ajatellaan kerran performatiiviseksi, eli sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti rakentuneeksi ilman biologisen sukupuolen ajatusta, sukupuoli ei ole 

koskaan staattinen tai valmis, vaan pikemminkin aina keskeneräinen, moninainen ja 

muuttuva kategoria, johon sisältyy aina myös ristiriitoja ja konflikteja.
280

 Butler toteaa: 

”Jos biologisen ja sosiaalisen sukupuolen säätelevät fiktiot ovat itsessään 

moninkertaisesti kiistanalaisia merkityksen muodostumisen paikkoja, rakentumisen 

monenlaiset muodot pitävät yllä mahdollisuutta särkeä niiden näennäistä 

yksiselitteisyyttä.”
281

 Tällä tavoin sukupuoli, kaikessa mielivaltaisuudessaan ja 

hataruudessaan muodostuu eräänlaiseksi kamppailun areenaksi, jossa voidaan tuottaa 

kriittistä ja muutokseen tähtäävää sukupuolipolitiikkaa. Sukupuolta tuottavia pakottavia 

ja alistavia valtarakenteita on mahdollista haastaa ja purkaa sekä samalla rakentaa myös 

vaihtoehtoisia, kumouksellisia sukupuolen esittämisen strategioita. 

Butlerin kumouksellisuuden pohdinnoista seuraa se, että myös tyttöyttä on mahdollista 

tuottaa toisin. Esimerkiksi poikatytön on katsottu rikkovan perinteisiä feminiinisiä 

rooleja muun muassa käyttäytymällä, pukeutumalla ja leikkimällä pojille tyypillisellä 
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tavalla.
282

 Siinä missä tytöt voivat hieman helpommin toimia maskuliinisiksi 

koodattujen tapojen mukaisesti, olla poikatyttöjä, on puolestaan poikien 

feminiinisyyden todettu olevan astetta hankalampaa erityisesti heteronormatiiviseen 

yhteiskuntajärjestykseen sisältyvän homofobian vuoksi.
283

 Lisäksi ihmisen normiksi 

määrittyy usein yhä mies, jolloin tyttömäisyyden korostamiseen liittyy automaattisesti 

myös kulttuurinen oletus sen vähempiarvoisuudesta.
284

 

 

Myös Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria Wolframin teoksista on mahdollista 

löytää kumouksellisia tyttöyden esitystapoja – tapoja tuottaa tyttöyttä ”väärin”. Hyvä 

esimerkki normin mukaisen tyttökuvan toisin toistamisesta löytyy esimerkiksi 

Tukiaisen teoksesta Pitsi. Vaikka kyseisessä teoksessa tyttö täyttää muuten 

olemukseltaan hyvin sovinnaisen ”kiltin tytön attribuutit” herttaisena, rusettipäisenä ja 

mekkoon pukeutuneena, vastustaa hän kuitenkin avoimesti perinteistä kiltin tytön 

normia näyttämällä kieltä.
285

 Kielen näyttäminen voidaan tulkita tytön kapinoivaksi, 

jopa provosoivaksi eleeksi, joka rikkoo tyttöihin perinteisesti istutettua stereotyyppistä 

roolia kilttinä, suloisina ja passiivisina olentoina. Kielen näyttäminen tekeekin tytöstä 

aktiivisen, itsemääräävän olennon, joka ei alistu yhtä helposti perinteisen kiltin tytön 

rooliin.
286

 Samalla kieltä näyttävä, teoksen Pitsi tyttö osoittaa, että hyvän tytön 

konstruoimisessa – mitä ikinä se sitten tarkoittaakin – on kyse lopulta vain 

tavoittamattoman ihanteen jatkuvasta jäljittelystä. Butlerin mukaan sukupuolta onkin 

lopulta mahdoton ”asuttaa”. Butlerin sanoin: ”käsky olla jotain tiettyä, ennalta annettua 

sukupuolta tuottaa väistämättä myös epäonnistumisia”.
287

 Sukupuolta ei voi siis 
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Butlerin mukaan koskaan tuottaa täydellisesti, vaan se sisältää aina myös 

epäonnistumisen pakkoja.  Butlerin mukaan sukupuolen muuntumisen mahdollisuudet 

löytyvät nimenomaan mielivaltaisesta suhteesta sukupuolitettujen tekojen välillä, 

mahdollisuudesta epäonnistua toistossa tai parodisesta toistosta, jotka paljastavan 

pysyvän identiteetin, sukupuolen lopulta vain hataraksi rakennelmaksi.
288

 

Myös Saariston teoksista Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III 

tyttöjen stereotyyppisiä piirteitä rikotaan ja saatetaan liikkeelle. Teoksissa esiintyy 

Tukiaisen teosten tavoin suloisesti ja viattomasti puettu, tytön ja naisen rajoilla liikkuva 

hahmo, joka kuitenkin eleiltään, ilmeiltään ja käytökseltään rikkoo suloisen, viattoman 

tytön myyttiä. Teoksessa Ein kleines Monster I rusettipäinen ja mekkoon pukeutunut 

tyttö pitelee esimerkiksi kädessään veistä, ja myös hänen ilmeensä on myrtynyt. Lelujen 

teemaa ja tavaranpaljoutta käsittelevässä teossarjassa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–

III tyttö ei puolestaan hoivaa lelujaan tytöiltä vaaditulla tavalla vaan kurittaa niitä tai 

joutuu itse niiden silmittömän väkivallan kohteeksi. 
289

  

Kumouksellisuutta Saariston teossarjaan tuo myös taiteilijan sille antama nimi: 

väkivaltaa pursuava teossarja on nimetty ironisesti Tyttöjen väliseksi ystävyydeksi. 

Tyttötutkimuksessa on usein painotettu nimenomaan ystävyyssuhteiden merkitystä 

tytöille.
290

 Karoliina Ojasen mukaan tytöt muodostavat usein niin sanottuja dyadeja eli 

kahdenvälisiä ystävyyksiä, joita leimaa vastavuoroinen, tiiviin läheisyyden tavoittelu 
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tytöt kurittavat pieniä, omia vanhempiaan muistuttavia, nukkehahmoja. Leikeissään tytöt alistavat 
vanhempiaan ja asettavat heidät julman naurun alaisiksi. Tytöt nöyryyttävät ja kiduttavat äiti- ja 
isänukkejaan esimerkiksi tunkemalla heitä ahtaisiin lasimaljoihin ja tai viilieläinten häkkeihin. Ks. 
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 Ajatus tyttöjen välisestä ystävyydestä juontaa paljolti juurensa erityisesti tyttöbändi Spice Girlsin 

levittämään tyttövoima-, Girl power-idealogiaan; sen mukaan tärkeintä on nimenomaan tyttöjen välinen 
ystävyys, joka muodostaa vastaiskun patriarkaaliselle, maskuliiniselle kulttuurille. Ks. esim. Saarikoski 
2009, 248. Tällainen ihanne naisten, tyttöjen välisestä sisaruudesta luotiin toisaalta jo niin sanotun 
toisen aallon feminismin myötä esiin nousseissa erilaisissa tiedostamisryhmissä, joissa korostettiin 
naisten yhtenäisyydestä lähtevää politiikkaa.  
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sekä intensiivisyys.
291

 Tytöt edellyttävät ystävyyskulttuureissaan empatiaa ja pyrkivät 

ratkaisemaan keskinäiset ristiriidat neuvotellen ja kompromisseihin pyrkien. Toisaalta 

tutkimuksissa on tuotu esille myös tyttöjen välisen ystävyyden toinen puoli: juoruilu 

sekä valtasuhteiden manipulointi kuten porukoista ulossulkeminen.
292

 Jaakko Uoti 

onkin pohtinut Saariston Tyttöjen välisestä ystävyydestä -teossarjan äärellä, onko 

tyttöjen välinen ystävyys sittenkin vain raadollista leikkiä?
293

 Nimestään huolimatta 

teossarjassa ei näy lopulta merkkejä tyttöjen välisestä ystävyydestä, huolenpidosta tai 

empatiasta, vaan pikemminkin väkivallasta ja aggressiivisuudesta. 

Sekä teossarjassa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III että Ein kleines Monster I 

teoksessa epätavallista on nimenomaan tytön esittäminen häikäilemättömänä 

vallankäyttäjänä. Teoksissa tyttö ei ole esitetty sukupuolelleen odotetulla tavalla 

hoivaamassa heikompiaan, teosten tapauksissa leluja tai elämiä, vaan teokset esittävät 

pikemminkin tyttöyden toisen, vaietun ääripään: suoran väkivallan, alistamisen ja 

toiminnan, joita on yleisemmin pidetty miehisinä ominaisuuksina. Esimerkiksi Sari 

Näreen mukaan tyttöjen aggressioiden ilmaisuille asetetaan yhteiskunnassa usein 

tiukemmat rajat kuin poikien. Vallitsevaan kulttuuriin kuuluu, että poikien aggression 

ilmauksia ihaillaan, kun taas tyttöjen rajoitetaan.
294

 Useissa puheenvuoroissa tyttöjen ja 

naisten väkivaltaisuuteen ja muihin normirikkomuksiin, kuten lisääntyneeseen 

päihteidenkäyttöön, on liitetty huoli siitä, että tytöt ovat ottaneet käytökseensä 

vaikutteita poikakulttuurin huonoista puolista ja hylänneet puolestaan perinteiset 

naiselliset arvot, kuten hoivan ja huolenpidon. Huolena on näin tyttöjen 

”miehistyminen” eli tyttöjen käyttäytyminen miehisen normin mukaisesti.
295
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Vaikka tyttöjen väkivaltaa pidetään usein vieraana, jopa pelottavana ilmiönä, on siihen 

toisinaan suhtauduttu myös ihannoivasti.
296

 Esimerkiksi mediassa, taiteessa,
297

 

kirjallisuudessa, populaarikulttuurissa ja myös akateemisissa tutkimuksissa on puhuttu 

1990-luvulta alkaen paljon aggressiivisista tytöistä.
298

 1990-luvun tyttötutkimuksessa on 

myös luotu kritiikkiä herättänyt
299

 käsite ”uusi tyttö”,
300

 jonka ytimessä on niin sanottu 

pärjääjä tyttö, jonka ajatellaan suvereenisti yhdistävän feminiiniset ja maskuliiniset 

piirteet, kuten hoivan, aggression ja vallankäytön. Myös Saariston teoksissa tyttöjen 

vallan ja väkivallan osoittamisen voidaan nähdä olevan vapauttavaa, koska se tuo esille 

vastakkaisen näkökulman tyttöjen kuvaamiselle. Kuvatessaan tytön tai naisen piilotettua 

vihaa ja aggressioita Saariston teosten voidaan tulkita olevan eräänlaisia vastakuvia 

naisen ja tytön kuvien pitkälle traditiolle, jotka toisintavat mielikuvaa tytöstä tai naisesta 

hoivaavana, passiivisena ja alistuneena. Aggressiivisuus ei välttämättä näin ole mikään 

negatiivinen ominaisuus, vaan voi ilmetä rakentavana voimana; tytön tai naisen viha 

voidaan tulkita olevan yksi vastarinnan muoto, joka saattaa horjuttaa muun muassa 

sukupuolistereotypioita sekä yhteiskunnallisia valtarakenteita. 

Tytön tai naisen väkivallan kuvauksen lisäksi käsityksen tyttöyden viattomuudesta 

rikkoo myös Saariston teoksissa läsnä oleva seksuaalisuus. Teoksissa Ein kleines 

Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III esiintyy ulkoisesti tyttöä muistuttava, 

mutta kuitenkin ruumiiltaan rehevänä kuvattu aikuinen nainen. Teoksen päähenkilön 

seksuaalisuus korostuu erityisesti teossarjassa Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III, 
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 Aaltonen & Honkatukia 2002, 208; Lavin 2011, 98. 
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 Uusi tyttö -käsitteen takana on naistutkimuksen niin sanottu uusi nainen -käsite, jonka keskiössä ovat 

usein pohdinnat naisten muuttuneista asemista ja rooleista, kuten naisten omaksumasta 
maskuliinisuudesta. 
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jossa tyttönainen nähdään istumassa epämukavan näköisessä asennossa, missä hänen 

omat sukuelimet melkein näkyvät. Naisen seksuaalisuutta korostaa myös teoksessa 

Tyttöjen välisestä ystävyydestä II lattialla makaava nukke, jonka otsaan tyttönainen on 

piirtänyt ”kirkkoveneen”, tunnetun ja halventavan pilakuvan naisen sukupuolielimistä.  

Saariston teossarjassa näkyvä seksuaalisuus on yllättävää tyttöyden esitystavassa, sillä 

tytöiltä vaadittu viattomuus liitetään usein varsinkin heidän tietämättömyyteen 

seksuaalisista asioista. Lapsen, tytön ruumiin katsotaan olevan luonnostaan viaton ja 

turmeltumaton sekä ulkopuolella seksuaalisista konnotaatioista.
301

 Seksuaalisuus on 

ollut länsimaissa kautta aikojen myös keskeinen hyvän ja pahan tytön välinen erottelija. 

”Hyvä tyttö” näyttäytyy puhtaana ja viattomana, kun taas ”paha tyttö” tulkitaan 

avoimen seksuaaliseksi, aktiivisen haluavaksi ja siten huonoksi ja paheksuttavaksi.
302

 

Tyttöjen maineesta kirjoittanut Susanna Aaltonen on todennut, että myös tyttöjen 

mainetta on useimmissa tutkimuksissa analysoitu suhteessa tyttöjen seksuaalisuuteen 

sekä tyttöjen seksualisoimiseen.
303

 Aaltosen mukaan ”huonon tytön maineella on 

perinteisesti viitattu seksuaaliseen maineeseen ja arveluttavana pidettyyn 

seksuaalimoraaliin”.
304

 Myös Helena Saarikoski on esittänyt tyttöjen seksuaaliseen 

maineeseen keskittyvässä väitöskirjassaan Mistä on huonot tytöt tehty (2001), että tytöt 

määritellään lähestulkoon aina ensisijaisesti seksuaalisen kunniansa kautta, mikä 

tarkoittaa konkreettisesti sitä, että tyttöjen toimintaa kahlitsee vaara saada huoran 

leiman.
305

 Vaikka tyttöjen seksuaalisuus nähdään usein tuomittavana ja paheksuttava, 

muistuttaa Aaltonen toisaalta asianmukaisesti, että seksuaalisuudella on myös 

väistämättä aina keskeinen osuus siinä, miten tyttöyttä määritellään: naiseksi 

kasvamiseen liittyy erottamattomasti ruumiin ja ruumiin osien seksualisoiminen.
306
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Myös Katja Tukiaisen teosten tyttöhahmot ovat joskus herättäneet kohua 

seksuaalisuudellaan.
307

 Esimerkiksi vuoden 2009 kirjamessujen julisteessa ollut, hyvin 

paljon tulkitsemiani The Lace Girl ja Pitsi teoksia muistuttava, Tukiaisen tyttöteos 

herätti keskustelua juuri siksi, että osa yleisöstä koki tytön jopa seksuaalisia 

mielleyhtymiä herättävänä.
308

 Kyseinen tulkinta saattaa osaltaan johtua teoksen tytön 

yltiöfeminiinisestä pukeutumisesta. Liiallisen feminiinisyyden ruokkiminen hyvin 

nuorissa tytöissä on nähty seksualisoivan lapsen liian varhain ja väärällä tavalla.
309

 

Kaikinpuolinen liiallisuus, räikeys sekä keinotekoisuus ovat avainasemassa myös 

kiistellyssä, jopa suoranaista mediapaniikkia herättäneessä tyttötyylissä, 

”pissismissä”.
310

 Tukiaisen teoksen herättämä kohu voi kertoa ylipäätään myös siitä, 

kuinka tyttöjä arvioidaan ennen kaikkea seksuaaliolentoina; jopa Tukiaisen teosten 

herttaiselta ja viattomalta vaikuttava pitsityttö voi herättää joissain katsojissa 

seksuaalisia konnotaatioita.
311

 Tyttöjen oletettu viattomuus ja toisaalta heidän 

seksualisoiminen näkyy hyvin myös tunnetussa, Lolita-nimisessä tyttöhahmossa, josta 

on tullut synonyymi seksikkäälle tyttölapselle niin mediassa, populaarikulttuurissa kuin 

taiteessakin.
 312

  

Tukiaisen Pitsi, Saariston Ein kleines Monster I sekä Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–

III teosten kumouksellisuus liittyy ennen kaikkea tapaan, jolla ne kyseenalaistavat, 

kritisoivat ja purkavat tyttöyteen vahvasti liittyvää viattomuuden myyttiä. Tukiaisen ja 
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Saariston teokset osoittavat, että myös ilkeitä, tuhmia tyttöjä on olemassa ja, että kiltti, 

suloinen tyttöys on osaltaan vain pelkkää myyttiä ja historiaa: tytöt eivät ole 

yksinomaan vain kilttejä ja söpöjä. Näin Tukiaisen ja Saariston teokset nostavat samalla 

kiinnostavalla tavalla esiin tyttöyden jakautumisen kahteen, toisilleen vastakkaiseen 

kategoriaan: hyviin, kiltteihin ja viattomiin tyttöihin sekä pahoihin, tuhmiin tyttöihin.
313

 

Kyseisen, hyvin tunnetun, tyttöyden hyvyyttä ja pahuutta korostavan jaottelun on nähty 

heijastavan jopa yleistä, kristinuskoon perustuvaa madonna–huora-dikotomiaa.
314

 

Myös Wolframin teoksen Hiljainen tyttö kapinoi tyttöyden perinteisiä odotuksia 

vastaan. Teoksessa Hiljainen tyttö tyttöä ei ole kuvattu suloisena, herttaisena olentona, 

vaan teoksessa korostuu pikemminkin tytön rumuus ja rujous.
315

 Teoksen tyttöä ei ole 

myöskään kuvattu suloisesti hymyilemässä katsojalle – tavalla, joka yleensä katsotaan 

tytöille ominaiseksi
316

 – vaan tytön kasvot ovat vakavat ja täysin hymyttömät. Tytön 

katse on kääntynyt ikään kuin sisäänpäin, eikä hän ota kontaktia ulkopuolelle. 

Käsityksen suloisesta tyttöydestä ja myös nykykulttuurissa vallitsevasta sileäihoisuuden 

normista rikkoo myös tytön laikukas iho. Teoksessa Hiljainen tyttö Wolfram pyrkii 

selvästi esittämään kritiikkiä vallitsevaa tyttöyden ihannetta kohtaan sekä löytämään 

myös eräänlaisia vastakuvia, vaihtoehtoisia tapoja nähdä tyttöyttä.
317

  

 

Myös Saariston on sanottu käsittelevän teoksissaan naiseen kohdistettujen ennakko-

odotusten ja vaatimusten taakkaa.
318

 Vastoin nykyisiä kauneuskäsityksiä teosten Ein 

kleines Monster I sekä Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III tyttönaisilla on suuri nenä, 

paksu iho laajentuneine huokosineen, pullistuvat verisuonet, miehekkäät ja paksut kädet 
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sekä jalat. Kyse on normin mukaisen naiskuvan tai -ihanteen toisin toistamisesta. 

Nainen ei täytä niitä ulkoisia mittoja, joita kulttuurimme tuntuu naisilta ja tytöiltä 

edellyttävän. Saariston töitä kuvaillaan usein naishahmon groteskin olemuksen kautta, 

joka tulkitaan kapinana aikamme kauneusihanteita ja naiseuden kuvaamisen perinnettä 

kohtaan.
 319

 Groteskilla eli liioittelevalla, jopa irvokkaalla ilmaisulla hän ottaa kantaa 

pelkän kauniin ulkokuoren palvontaan. Taiteensa kautta Saaristo haluaa kritisoida 

yhteiskuntamme pinnallisia ulkonäköihanteita ja herätellä keskustelua siitä, miksi 

vaikkapa vain tietynlainen vartalo on kaunis ja hyväksytty. Ristiriita syntyy median 

luoman länsimaisen stereotyyppisen, kauniin naiskuvan ja sitä vaihtelevamman 

todellisuuden välillä.  

 

Teoksissaan Saariston voidaan tulkita parodioivan paitsi naiskuvaa ja kauneusihanteita, 

myös omakuvan perinteistä luentaa.  Jaakko Uoti onkin huomauttanut, että teokset 

voidaan nähdä identiteetinkritiikkinä, töinä, joissa taiteilija kyseenalaistaa parodisen 

katseen avulla paitsi sukupuolensa, myös taiteilijaidentiteettinsä.
320

 Parodia, liioittelu ja 

uudelleen kontekstualisointi ovat nimenomaan yleisiä keinoja, joilla esimerkiksi monet 

naistaiteilijat ovat pyrkineet horjuttamaan kulttuurin perinteistä naiskuvaa.
321

 Myös 

Butlerille sukupuolen kumouksellinen toisin tekeminen on nimenomaan joko tietoista 

tai tiedostamatonta
322

 valtajärjestelmän parodiaa, jäljittelyä
323

 tai rajojen ylitystä. 
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Sukupuoliparodioista Butler nostaa esimerkeiksi muun muassa dragin ja 

ristiinpukeutumisen sekä lesbojen butch- ja femme identiteetit.
324

 Butlerin mukaan juuri 

nämä sukupuoliparodiat osoittautuvat varsin tehokkaiksi vastarinnan strategioiksi, 

koska ne paljastavat sekä sukupuolen keinotekoisuuden että samalla myös kumoavat 

luonnollisen sukupuoli-identiteetin oletuksen; jäljitellessään parodisesti sukupuolen 

vakiintuneita sosiaalisia ja kulttuurisia koodeja esimerkiksi drag ja ristiinpukeutuminen 

osoittavat, kuinka hatara raja todellisen sukupuolen ja kopion välillä oikeastaan on, 

jolloin paljastuu, että koko alkuperäisen sukupuolen ajatus on jo itsessäänkin vain 

jäljitelmä.
325

 Butlerin mukaan nämä ”väärin” rakentuneet identiteetit tarjoavatkin 

mahdollisuuden paljastaa ”oikein” rakentuneet sukupuoli-identiteetin keinotekoisiksi, 

tiettyjen normien vaikutuksena muodostetuiksi tuotteiksi.
326

  

 

Butler puhuu teoksessaan Gender Trouble myös naurun mahdollisuudesta särkeä 

sukupuolikategorioita. Esimerkiksi dragissa kliseinen sukupuolien jako naisellisiin 

naisiin joutuu kyseenalaiseksi tai suorastaan naurunalaiseksi. Myös Saariston teoksissa 

huumorilla on oma tärkeä, kumouksellinen osansa. Teosten Ein kleines Monster I sekä 

Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III pahat tyttönaiset saavat humoristisia piirteitä 

esimerkiksi liioitellun tyttömäisen ulkonäkönsä sekä teoksissa olevien voimakkaiden 

vastakkainasettelujen, kuten viaton–väkivaltainen, suloinen–aggressiivinen sekä lapsi–

aikuinen, kautta. Teoksissa läsnä oleva huumori antaa aiheelle sen tarvitseman 

välimatkan ja ”kielletyille” asioille nauraminen voi olla monesti myös vapauttava 

kokemus. 
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4.1 Naisia, tyttönaisia vai pikkutyttöjä? – tyttöyden ja naiseuden rajamailla  

Saariston teosten kumouksellisuus on mahdollista liittää myös tapaan, jolla ne 

kyseenalaistavat lapsuuden ja aikuisuuden sekä ennen kaikkea tyttöyden ja naiseuden 

rajat. Teoksissa Ein kleines Monster I sekä Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III 

poseeraa molemmissa ulkoisesti aikuista naista, taiteilijaa itseään läheisesti muistuttava 

hahmo, joka on kuitenkin pukeutunut ja koristautunut varsin tyttömäisesti. Teosten 

aikuinen tyttölapsi myös käyttäytyy lapsellisen uhmakkaasti ja hänen ilmeensä on 

lapsellisen kiukkuinen, uhmakas tai ylimielinen. Esimerkiksi teossarjassa Tyttöjen 

välisestä ystävyydestä I–III myrtynyt ja hätääntynyt tyttönainen nähdään leikkimässä 

väkivaltaisia leikkejä erilaisten lelujensa kanssa.  

Saariston teoksissa Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III 

aikuisuuden ja lapsuuden, naiseuden ja tyttöyden välinen ero hämärtyy ja kääntyy 

osittain päälaelleen. Teoksissa hahmon ulkonäkö viittaa jo elettyyn elämään, mutta 

tyttönaisen vaatteet sekä hänen ympärillä olevat tavarat sekä hänen ilmeensä ja 

tunnetilansa tuovat mieleen pikkutytön. Teosten naishahmo elää siis toisin sanoen 

tavallaan fyysisen vanhenemisen vankina, vaikka hänen sisällään asuu edelleen pieni 

tyttö. Annamari Vänskän mukaan Saariston piirrokset esittävätkin väitteen: vaikka 

haluamme erottaa lapsuuden aikuisuudesta toisistaan, limittyvät nämä kategoriat 

todellisuudessa aina toisiinsa.”
327

 Vänskä toteaa: ”ei ole puhdasta lapsuutta sen 

paremmin kuin puhdasta aikuisuuttakaan – sen sijaan esimerkiksi tyttöyteen liittyvillä 

merkityksillä on mahdollista leikitellä vielä aikuisenakin.”
328

 Myös tyttötutkimuksessa 

on pohdittu tyttöyden ja naiseuden rajoja ja havaittu, että on ylipäätään vaikea 

määritellä, mihin tyttöys päättyy ja mistä puolestaan aikuisuus ja naiseus alkavat. 
329

 

Erityisesti tyttöyden näkemisestä performatiivina, rakentuneena konstruktiona seuraa se, 

ettei tyttöys rajoitu tiettyyn ikävaiheeseen, vaan näyttäytyy pikemminkin prosessina: 

tyttöysteoilla ei tuoteta ainoastaan tyttöyttä, vaan ne voivat yhtä hyvin rakentaa myös 

aikuista naiseutta, feminiinisyyttä.  

 

                                                           
327

 Vänskä 2010, 12. 

328
 Ibid. 

329
 Ks. esim. Driscoll 2002, 5–6;Ojanen 2011, 11. 
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Tyttöyden ja naiseuden rajojen ambivalenssi tulee ilmi hyvin teoksessa Ein kleines 

Monster I, joka viittaa nimensä puolesta kiinnostavasti termiin ”pikku hirviö”. Tämä on 

nimitys, jonka Saaristo usein itse antaa teostensa tyttönaisille.
330

 Saariston itsensä 

mukaan hänen teostensa tyttönaisista tulee hirviömäisiä, jos ne eivät sovi suoraan 

naiseuden eivätkä tyttöyden kategorian alle.
331

 Myös Annamari Vänskä on todennut 

artikkelissaan ”Hirviömäistä infantilismia” (2010) Saariston tyttönaisten 

hirviömäisyyden viittaavan nimenomaan aikuisuuden ja lapsuuden, naiseuden ja 

tyttöyden rajojen sekoittumiseen ja rikkoutumiseen. Vänskän mielestä hirviömäistä 

Saariston teoksissa on se, että ”naisessa edelleen elävä villi lapsi tulee aikuisen naisen 

ruumiissa näkyville, vaikka lapsuus ikäkautena onkin jäänyt jo naisen taakse”.
332

  

Vänskän mukaan hirveintä onkin jos, nainen ei jätä Saariston teosten tapaan 

prinsessaleikkejä taakseen ja kasva aikuiseksi. Vänskän sanoin: ”Normiaikuisessa tyttö 

ei saa näkyä.”
333

 

Saariston teossarja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III antaa tilan pohtia aikuisuuden ja 

lapsuuden limittymistä erityisesti kulutuskeskeisessä kulttuurissa. Tutkimuksessa 

tällaista aikuisuuden ja lapsuuden sulautumista toisiinsa nimetään usein infantilismin 

eetokseksi (ethos of infantilism).
334

 Käsite viittaa kulutuskulttuurin haluun pitää aikuiset 

lapsina ja tehdä lapsista aikuisia; samaan aikaan kun kulutuskulttuuri tekee lapsista 

aikuismaisia kuluttajia, jotka tunnistavat jo muutaman vuoden ikäisinä useita kymmeniä 

brändejä, haluaa kulutuskulttuuri luoda toisaalta jatkuvasti uusia haluja, jotka tekevät 

aikuisista ikuisesti kaikkea uutta kinuavia lapsia.
335

 Yleisesti yhteiskunnassamme onkin 

                                                           
330

 Sen lisäksi, että termi ”pikku hirviö” esiintyy Saariston teoksissa Ein Kleines Monster I ja II, se on myös 
nimi, jonka taiteilija antoi Amos Andersonilla vuonna 2010 olleelle Stiina Saaristo – Ein kleines Monster 
2001–2009 retrospektiiviselle näyttelylleen.  

331
 Granbacka HB 16.2.1010. 

332
 Vänskä 2010, 14. 

333
 Ibid. 

334
 Vänskä 2010, 15; Vänskä & Autio 2010, 64. Infantilismin eetos (ethos of infantilisim) on alkujaan 

Benjamin Barberin teoksessaan Consumed: How Markets Corrupt Children, Infantilize Adults, and 
Swallow Citizens Whole (2007) luoma käsite. Ks. Barber 2007, 21–23.  

335
 Vänskä 2010, 15. 
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hyvin näkyvissä lapsuuden lyhentyminen.
336

 Lapset pyrkivät olla aikuisten kaltaisia jo 

hyvin nuorina, kun taas aikuiset haluavat venyttää omaa nuoruutta loputtomiin.
337

 Tämä 

ajatus aikuisuuden ja lapsuuden sulautumisesta näkyy hyvin Saariston Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä III (Splatter) -teoksen huikean tavaranpaljouden keskellä istuvassa, 

tyttömäisesti pukeutuneessa ja koristautuneessa aikuisen naisen hahmossa.
338

 

Myös Katja Tukiaisen ja Maria Wolframin teoksissa liikutellaan Saariston teosten 

tavoin tyttöyden ja naiseuden rajoja. Tukiaisen teoksissa The Lace Girl ja Pitsi 

tyttömäisen suloisesti pukeutuneet, lapsen pyöreäkasvoiset pikku tytöt käyttäytyvät 

aikuismaisesti: ne flirttailevat, keimailevat ja leikittelevät aikuisen naisen rooleilla 

eleiden ja asentojensa avulla. Wolframin Hiljainen tyttö on puolestaan omaksunut 

hiljaisuuden normin, joka on myös aikuisen naisen oletettu rooli.
 339

 Sekä Tukiaisen että 

Wolframin teokset osoittavat, että tyttöyden kategoria rakentuu suurelta osin suhteessa 

naisfeminiinisyyteen.
340

 Yksi tyttöyttä säätelevistä normeista on ehdottomasti tytön 

asemoiminen aikuisen naisen kulttuurisiin rooleihin, paikkoihin ja ihanteisiin: tyttöyttä 

tuotetaan jatkuvasti suhteessa oletettuun feminiinisyyteen, naiseuteen, jolloin aikuista 

naiseutta säätelevät normit ja merkitykset siirtyvät määrittelemään myös tyttöyttä.  
                                                                                                            

                                                           
336

 Ks. esim. Saarikoski 2009, 38; Vänskä & Autio 2009, 63–64. Lapsuuden lyhentymisestä sekä 
aikuisuuden ja lapsuuden rajojen huokoistumisesta on kirjoittanut esimerkiksi Neil Postman teoksessaan 
Lyhenevä lapsuus (1982). Ks. Vänskä & Autio 2009, 63.  

337
 Ks. esim. Saarikoski 2009, 38. Vänskä & Autio 2009, 64–65. 

338
 Ks. Vänskä 2010, 15. 

339
 Myös Wolframin itsensä mukaan katsoja voi nähdä hänen teoksissaan samaan aikaan sekä nuoren 

että vanhan naisen hahmon. Taiteilijan mukaan hänen teoksensa ovat myös yrityksiä kuvata tilaa, jossa 
joku on koko ajan muuttumassa joksikin muuksi. Wolframin omien sanojen mukaan häntä kiehtoo 
nimenomaan muutoksen, eräänlaisen metamorfoosin sekä hetkellisyyden ja ajan kuvaaminen. 
Kuvataiteilija Maria Wolframin suullinen tiedonanto tekijälle 27.5.2011. 

340
 Ks. esim. Tyvand 2006, 72–73. 
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4. 3 Teosten tyylin, estetiikan kumouksia – pinkkiä väriä sekä kapinointia söpöilyä 

vastaan 
 

Saariston, Tukiaisen ja Wolframin teoksiin kumouksellisuutta voidaan nähdä luovan, 

myös tapa, jolla ne on maalattu tai piirretty. Esimerkiksi Jaakko Uoti on omassa 

kandidaatintutkielmassaan tarkastellut Saariston teosten kumouksellisuutta niiden 

sisällön lisäksi myös teosten maalauksellisuuden ja teknisen toteutuksen tasolla.
341

 

Lopulta teosten sisältöä ja muotoa on edes mahdotonta erottaa; tyttöyden ja 

tyttömäisyyden tarkastelu edellyttää luonnollisesti huomion siirtämistä teosten sisällön 

lisäksi myös niiden muotoon, tyyliin ja estetiikkaan.  

Katja Tukiainen hyödyntää usein teoksissaan tyttömäiseksi tulkittavaa, söpöä kuva- ja 

värimaailmaa, erityisesti vaaleanpunaista väriä.
342

 Myös useissa lehtiartikkeleissa ja 

taidekritiikeissä Tukiaisen teoksia ja koko hänen maalaustuotantoaan kuvaillaan usein 

juuri suloisuuden, söpöyden ja vaaleanpunaisen värin kautta.
343

 Taiteilijan tuotantoa 

vuosilta 1999–2007 esittelevässä teoksessa Katja Tukiainen Works (2007) taidekriitikko 

Timo Valjakka on esimerkiksi todennut vaaleanpunaisen olevan yksiselitteisesti koko 

Tukiaisen maalaustuotantoa hallitseva väri; vaikka Tukiaisen teoksissa olisi käytetty 

muitakin värejä kuin vaaleanpunaista, on värin olemus hänen maalauksissaan Valjakan 

mukaan kuitenkin aina jollain merkillisellä tavalla ”pinkki”.
344

  

Tukiaisen teoksille hyvin ominainen, väreistä häpeämättömin, hehkuva pinkki sekä 

suloinen, feminiininen kuvasto ovat vahvasti läsnä myös teoksissa The Lace Girl ja 

Pitsi. Teoksissa suloisuus kietoutuu ennen kaikkea kiiltokuvamaisen pitsityttösen, 

bambin sekä vaaleanpunaisen värimaailman ympärille. Vaaleanpunainen, tutummin 

pinkki, on väri, johon liitetään varmasti eniten sukupuolittuneita merkityksiä ja 

mielleyhtymiä. Se on kiistaton pikku tyttöjen ja naisten väri, ja usein esimerkiksi 

tyttöjen prinsessamaailmaa kuvaillaan vaaleanpunaiseksi. Tyttömäisyyden ja 

                                                           
341

 Uoti (2010, 3) tarkastelee Saariston teosten kumouksellisuutta kolmella eri tasolla: teosten ironisena 
liioitteluna, kitsch-estetiikan hyödyntämisenä sekä perinteisen omakuvallisuuden parodiana. 

342
 Tukiainen on itse kertonut käyttävänsä juuri sellaisia väriyhdistelmiä ja visuaalisia keinoja, jotka 

liittyvät nimenomaan naiselliseen, feminiiniseen estetiikkaan. Rantanen TS 8.2.2008. 

343
 Marja-Terttu Kiviranta on esimerkiksi luonnehtinut Tukiaisen teoksia sanoilla ”söpöjä, suloisia ja 

pinkkejä”. Kiviranta HS 19.3.2008. 

344
 Katja Tukiainen Works 2007, passim. 
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feminiinisyyden
345

 lisäksi vaaleanpunainen yhdistetään vahvasti myös lapsellisuuteen, 

pehmeyteen, herkkyyteen, viattomuuteen samoin kuin turhamaisuuteen ja 

keinotekoisuuteen.
346

 Tukiaisen teoksiin The Lace Girl ja Pitsi vaaleanpunainen luo 

tyttömäisyyttä, suloisuutta sekä viattomuutta ja vahvistaa näin entisestään teoksen 

tyttöhahmon jo muutenkin suloista olemusta. Tukiaisen teosten tapauksessa väri, 

vaaleanpunainen, voidaankin tulkita eräänlaiseksi tyttöyden performatiiviksi: se 

rakentaa tyttöyttä yhtä paljon kuin esimerkiksi aikaisemmin tulkitsemani tytön vaatteet, 

eleet ja asennot.  

Sen lisäksi, että vaaleanpunainen on väreistä sukupuolittunein, on sen sanottu 

herättävän väreistä myös eniten ristiriitaisia tulkintoja:
347

 hempeän vaaleanapunainen 

voi olla samanaikaisesti sekä ihana ja suloinen että myös luotaantyöntävä väri.
 

Tukiaisen teoksiin vaaleanpunainen luo tietynlaista provosoivuutta sekä ristiriitaisuutta.
 

Tukiainen on itse useissa haastatteluissaan, teoksen Katja Tukiainen Works (2007) 

ohella, tuonut esille, että pinkin värin käyttöön ottamisessa oli kyse tietoisesta 

provokaatiosta. Tukiaisen mukaan pinkki väri ja teosten muutenkin hyvin röyhkeä 

tyttömäisyys ja lapsellisuus olivat tarkoitettu alkujaan suoriksi vastalauseiksi 

nimenomaan maalaus- ja kuvataidetta perinteisesti hallinneille maskuliinisuudelle ja 

herooisuudelle.
348

 Vahvat maskuliiniset perinteet omaavassa kuvataiteessa 

tyttömäisyyden, söpöilyn, hempeilyn ja vaaleanpunaisen värin käytön onkin katsottu 

                                                           
345

 Vaikka vaaleanpunainen liitetään usein automaattisesti tyttöihin ja tyttöyteen, on vaaleanpunaisen 
historia tyttöjen värinä kuitenkin verrattain lyhyt. Pinkki väri oli länsimaissa poikien väri aina 1920-
luvulle asti kun puolestaan vaaleansininen liitettiin sen herkkyyden ja pehmeyden vuoksi pieniin 
tyttöihin. Toisen maailmansodan jälkeen tapahtuneiden yhteiskunnallisten ja sosiaalisten muutosten 
jälkeen värien merkitys kääntyi kuitenkin lopulta päinvastoin. Sininen alettiin liittää poikiin ja miehiin 
sekä miehisiin ammatteihin (esim. laivasto), pinkki väri taas tyttöihin ja feminiinisyyteen. Ks. Koller 2008, 
403-404; Luoma-Aho HS Kuukausiliite 5/2011.  

346
 Koller 2008, 411, 402. Sen lisäksi, että pinkki väri assosioituu vahvasti feminiinisyyteen sekä 

konventionaalisiin feminiinisiin ominaisuuksiin ja luonteenpiirteisiin, se on liitetty vahvasti myös 
seksuaalisuuteen, seksuaaliseen identiteettiin ja erityisesti homoseksuaalisuuteen. Ks. Koller 2008, 409, 
396. Käsitys pinkistä homoseksuaalien värinä juontaa juurensa natsi-Saksan ajoille, jolloin 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat miesvangit pakotettiin käyttämään keskitysleireillä pinkkiä kolmiota. 
Myöhemmin homojen oikeuksia ajanut liike käänsi heikkoutena ja feminiinisyyden merkkinä toimineen 
pinkin värin merkityksen positiiviseksi ja tekivät pinkistä kolmiosta koko homoliikkeen tunnuksen.  
Nykyään myös esimerkiksi homojen ostovoimaa kutsutaan ”pinkiksi rahaksi”. Ks. Luoma-Aho HS 
Kuukausiliite 5/2011. 

347
 Koller 2008, 396. 

348
 Katja Tukiainen Works 2007, passim; Rantanen TS 8.2.2008. 
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olevan harvoin hyveitä.
349

 Esimerkiksi Ella Kainulainen on omassa, söpöyttä ja 

suloisuutta nykytaiteen ilmiönä käsittelevässä, pro gradu -tutkielmassaan tuonut esille, 

että ”siinä missä kukaan ei kyseenalaista taiteilijan uskottavuutta, jos ainoastaan maalaa 

abstraktia kuvaa tai miehistä ahdistusta, pelkästään tietynlaisten feminiinisiksi koettujen 

kuva-aiheiden valitseminen voi tehdä teoksesta tai taiteilijasta vähemmän 

uskottavan”.
350

 

 

Myös Stiina Saariston teoksissa toistuvat Tukiaisen teosten tavoin tyttömäiseksi 

tulkittavat, kirkkaat ”karkkivärit”. Teoksista Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä I–III on esimerkiksi mahdollista löytää niin vaaleanpunaista, turkoosia, 

keltaista kuin violettiakin, jotka kaikki korostuvat erityisen hyvin teosten muuten 

harmaata tai tummaa taustaa vasten. Värit on kuvataiteen traditiossa totuttu yleensä 

liittämään nimenomaan naiseen ja naisellisuuteen, kun puolestaan dynaamisen viivan on 

katsottu edustavan miessukupolvea.
351

   

Saaristo hyödyntää tyttömäiseksi tulkittavan värimaailman lisäksi teoksissaan myös 

kitsch-estetiikkaa sekä koristeellisia yksityiskohtia, detaljeja. Kitsch onkin sana, joka 

voidaan hyvin liittää Saariston töihin.
352

 Se sopii terminä hyvin kuvaamaan kaikkea sitä 

tavaramaailmaa, jota Saariston teoksissa esiintyy: esimerkiksi tyttönaisen muoviset 

hiuskoristeet sekä tytön ympärillä levittyvät, värikkäät muovilelut, posliiniesineet ja 

kukat. Saariston teoksissa kitschiin on nähty toisaalta viittaavan myös teosten 

ylenpalttisuus, huolellinen toteutus sekä räikeän kirkkaat värit.
353

 Teokseen Tyttöjen 

välisestä ystävyydestä III (Splatter) koristeellisuutta luo ennen kaikkea maalauksen 

                                                           
349

 Rantanen TS 8.2.2008. 

350
 Ks. Kainulainen 2010, 13. Kainulaisen tutkimuksen lähtökohtana olevat taiteilijat Riikka Hyvönen ja 

Rakel Liekki kirjoittavat esimerkiksi omassa ”manifestissään” seuraavasti: ”Tyttö kasvaa söpöyden 
keskellä, mutta aikuistuttuaan hänen on luovuttava siitä, jos hän ei halua luopua uskottavuudestaan. 
Myös taiteen kentällä uskottavuutta etsitään usein negatiivisesta. Avoimen positiiviset ja feminiiniset 
teemat ovat vähemmän esillä kuin ahdistuneet ja miehiset aiheet.”  
 
351

 Kyseinen taidehistoriassa kauan vallinnut jaottelu piirrokseen ja väriin on peräisin Charles Blancin 
vuonna 1867 julkaistusta teoksesta Grammaire des arts du dessin (Piirtämisen taiteiden kielioppi). Siinä 
Blanc tuo esille, kuinka piirros (le dessin) edustaa taiteen miessukupolvea ja väri (la couleur) puolestaan 
naissukupolvea. Ks. Kortelainen 1998, 54; Wadstein MacLeod 2006, 142.  

352
 Saaristo käyttää myös itse kitsch-sanaa perustelemalla sitä valintaa, joka teoksissa esiintyvän 

rekvisiitan suhteen on tehty. Ks. Koljonen 2010. 
 
353

 Koljonen 2010. 
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pinnalla kimmeltävä glitter, glamourin ja loisteliaan kimalluksen symboli, joka Uotin 

mukaan paljastuu teosta tarkemmin katsoessa lopulta kuitenkin vain kimaltavaksi 

muoviksi.
354

 Glitter, hile voidaan tulkita eräänlaiseksi pikkutyttöjen merkitsijäksi, 

performatiiviksi,
355

 jota käytetään hyödyksi usein esimerkiksi tytöille suunnatuissa 

kulutustuotteissa, kuten meikeissä ja vaatteissa. Glitter yhdessä kaiken ylenpalttisen, 

ylellisen, koristeellisen kanssa liittyy olennaisesti myös käsitykseen stereotyyppisestä, 

feminiinisestä mausta.
356

 

Samoin kuin värit, myös koristeleminen ja koristautuminen ovat, käsitöiden lisäksi, 

kuuluneet viimeisten parinsadan vuoden ajan nimenomaan naisellisuuteen. Naisellisen 

koristautumisen sekä nätin, sievän ja söpön merkityksiä väitöskirjassaan tarkastelleen 

kuvataiteopettajan Pirjo Seddikin mukaan kosmetiikka, koristetaide ja kaikenlainen 

itsensä koristeleminen yhdistettiin primitiivisyyteen, epämoraalisuuteen sekä 

kaaokseen, jonka modernistiset taiteilijat asettivat kurinalaisuuden ja järkiperäisyyden 

vastakohdiksi.
357

 Modernistinen estetiikka pitikin tärkeänä koristeen karsimista pois niin 

arkkitehtuurista, kuvataiteista, muotoilusta kuin muustakin esineympäristöstä.
358

 Myös 

yksityiskohdan käsitteelle on annettu historian saatossa varsin halventavia merkityksiä. 

Klassisen taideteorian kehyksessä liiallisten yksityiskohtien ajatellaan ennen muuta 

häiritsevän varsinaisen viestin välittymistä tai eheän komposition syntymistä.
359

 Samalla 

pieni ja pikkutarkka on ornamentin tapaan usein luokiteltu taiteen historiassa 

naiselliseksi. Yksityiskohtien, detaljien politiikkaa ja merkityksiä väitöskirjassaan 

Oireileva miljöömuotokuva: yksityiskohdat sukupuoli- ja säätyhierarkian haastajina 

(2004) tutkineen Tutta Palinin mukaan naiset ovat kautta maalaustaiteen historian 

                                                           
354

 Uoti 2010, 19–20. 

355
 Ks. esim. Saarikoski 2009, 220. 

356
 ”Feminiinisestä mausta” ks. Sparke 1995, 1–12, 15–30. 

357
 Seddiki 2010, 118. Myös jaossa kuvataiteisiin ja sovellettuihin taiteisiin (decorative, lesser, applied 

art) on löydetty naisellisen koristautumisen ja kaunistautumisen pyrkimyksen ja toisaalta miehisen 
ilmaisun välinen ero. Ks. esim. Seddiki 2010, 43–44. 
 
358

 Ajatuksen koristeiden turmiollisuudesta vakiinnutti aikoinaan arkkitehti Adolf Loos (1870–1933) 
vaikutusvaltaisessa esseessään Ornamentti ja rikos (1908). Loosille ornamentti oli muisto barbaarisesta 
yhteiskunnasta: se edusti ihmiskunnan energian holtitonta tuhlaamista, siinä missä modernismi sen 
sijaan arvosti yksinkertaistamista, järkevyyttä ja massatuotantoa. Loosin mukaan pahinta mitä taiteessa 
voi tehdä, on olla koristeellinen. Ks. myös Seddiki 2010, 110; Luoma-Aho HS Kuukausiliite 5/2011. 

359
 Palin 2004, 40. 



 

88 

 

saaneet tehdä maalauksiin yksityiskohdat ja koristeet, kun puolestaan kyky hallita 

kokonaisuuksia on saanut miehisen etuliitteen.
360

  
         
Räikeiden värien, koristeellisuuden ja pienien detaljien lisäksi Saariston teoksissa 

tyttömäisyyteen tai naisellisuuteen voidaan katsoa viittaavan myös tekniikka, jolla 

teokset on tehty. Kaikki tulkitsemani Saariston teokset, teosta Tyttöjen välisestä 

ystävyydestä III (Splatter) lukuunottamatta, on toteutettu puuväritöinä. Saariston 

mukaan ”puuvärien valinta liittyy muistoihin ala-asteen värittämisestä ja 

väkertämisestä ja siihen, että puuvärit yleensä mielletään tyttöjen tekniikaksi. 

Nysvätään jotain söpöä ja sievää, kun jätkät revittelee suurieleisesti maalein ja 

sudein.”
361

 Saariston sitaatti viitaa siihen, että söpöjä asioita ja söpöilyä pidetään usein 

tyttöjen juttuna, kun taas miehille ja pojille söpöyttä ei sallita. Performatiivisuuden 

teorian mukaan voisi ajatella, että söpöys tuottaa ja ilmentää nimenomaan tyttöyttä. 

Esimerkiksi taidekasvatuksen tutkija Karolina Kill on päätynyt tutkimuksessaan 

koululaisten kielletyistä kuva-aiheista siihen johtopäätökseen, että poikien söpöily on 

vaikeasti tunnistettavaa. Poikien piirtämissä kuvissa ei söpöä aiheen käsittelyä 

esiintynyt lainkaan, tyttöjen kuvissa kylläkin.
362

 Myös Ella Kainulainen on havainnut 

omassa tutkielmassaan eroja tyttöjen ja poikien ilmaisun välillä. Siinä missä tytöt 

piirtävät ja maalavat Kainulaisen mukaan usein suloisia ja kauniita asioita, kuten 

kukkia, monet pojat puolestaan piirtävät toistuvasti toiminnallisia ”splatter- ja mättö”, 

eli taistelu- ja sotakuvia.
363

 

Vaikka söpöily ja söpöt aiheet liitetään usein tyttöihin ja naisiin, on huomioitava, 

etteivät kaikki naiset pidä kuitenkaan automaattisesti söpöistä asioista tai 

vaaleanpunaisesta väristä. Joillain naisilla voi olla hyvin voimakaskin vastareaktio 

söpöyteen ja vaaleanpunaiseen värimaailmaan, kun taas joitain miehiä se saattaa 

puolestaan viehättää.
364

 Vaikka Saariston teokset Ein kleines Monster I ja Tyttöjen 

                                                           
360

 Palin 2004, 40.  
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 Oikarinen 2004, 43. 
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 Kill 2009, 221. ks. myös Seddiki 2010, 42–43. 
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 Kainulainen 2011, 45–46.  
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 Ks. esim. Kainulainen 2011, 52. Esimerkiksi Japanissa myös miehet voivat olla helposti söpöjä, eli 

”kawaii”. Ks. Kainulainen 2011, 65–66. 
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välisestä ystävyydestä I–III ovat värimaailmaltaan räikeitä ja makean karkkimaisia, ne 

kuvaavat kuitenkin sisällöiltään ja aiheiltaan jotakin luotaantyöntävää – verisiä rottia, 

väkivaltaa, kipua ja ahdistusta. Saaristo leikkiikin teoksissaan hämmästyttävillä 

vastakohdilla. Hän yhdistää maalauksissaan tyttökulttuurille ominaisen suloisen ja 

pikkutarkan kuvakielen väkivallan, kauhun ja lihallisuuden elementteihin. Teoksissa 

ihana pinta on särjetty inhalla. Myöskään Tukiaisen taide vaaleanpunaisen verhon 

takana ei ole yksinomaan vain kepeää söpöilyä.
365 

Tukiaisen aihevalinnoille ja 

värimaailmalle on Saariston tapaan ominaista suloisuus, mutta teoksissa feministiseen 

estetiikkaan on kuitenkin sekoitettu lopulta myös provosoiviakin piirteitä.
366

 

Esimerkiksi teoksessa Pitsi ulkoiseltaan olemukseltaan muuten hyvin suloinen tyttö 

näyttää yllätyksellisesti kieltä. Kyseinen teos johdattaa viattomuuden maailmaan, joka 

ei kuitenkaan lopulta olekaan niin viaton kuin, miltä se saattaa ensi silmäyksellä 

näyttää.
367

 

Saariston ja Tukiaisen teosten kokonaisvaltainen ”tyttömäisyys” näyttää kaikesta 

huolimatta lopulta varsin harkitulta. Teoksissa on läsnä tyttömäiseksi tai feminiiniseksi 

tulkittavia, hentoja pastellivärejä, koristeellisuutta eli ornamentiikka sekä pieniä 

detaljeja. Teokset tuntuvatkin hyvin avoimesti ikään kuin leikittelevän söpön ja kitschin 

estetiikalla. Saariston ja Tukiaisen teoksissa söpöys sekä tyttömäinen aihe- ja 

värimaailma eivät ole enää rikos, vaan sisällöllisesti merkittävä valinta, eräänlainen 

feministinen ele, kannanotto: ylisöpö ja näkyvät tyttömäiset asiat voivat olla 
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 Tukiaisen ja Saariston lisäksi myös muut suomalaiset naistaitelijat yhdistelevät teoksissaan 
aggressiivisia ja suloisia aineksia. Esimerkiksi yhden Suomen johtaviin nykytaiteilijoihin kuuluvan Elina 
Merenmiehen teoksissa vaaleanpunaiset ja hennot värisävyt sekä lasten leikeistä tutut hahmot, kuten 
sievät nallet asetetaan vastakkain veren, kauhun ja väkivallan kanssa. Ks. esim. Lehtonen 2011, 7. Myös 
Anna Tuorin, Mari Sunna (s. 1972) ja Katri Sipiläisen ja Eeva-Leena Eklundin teoksia on liitetty tietoisesti 
söpöjä aineksia uhkaaviin, painajaismaisiin kuviin. Esimerkiksi monet Tuorin maalauksista näyttävät 
päällepäin viattomilta: kauniita maisemia, pinkkiä ja karkkivärejä. Lähemmin tarkasteltuna ne kuitenkin 
”nyrjähtävät”. 

366
 Helsingin Sanomien kuukausiliitteen pinkkiä käsittelevän artikkelin mukaan Tukiaisen taktiikka on 

seuraava: aluksi hän lumoaa katsojan ihanalla vaaleanpunaisella vyörytyksellä. Lumoutuneena katsoja 
on vastaanottavaisempi ja hänelle voi puhua myös vakavista aiheista, kuten katseen vallasta, tytöistä 
katseen kohteena, aikuisen rajoista ja vastuusta. Ks. Luoma-Aho 2011, 53. Taidekriitikko Veikko 
Halmetoja (2010) on puolestaan todennut, että Tukiaisen teosten ”vaaleanpunainen hattaramaailma 
pitää entistä osuvammin ja kypsemmin sisällään myös unelmien kääntöpuolen”. Orasen (2009) mukaan 
taas ”kaiken pölysokerin alla tuntuu olevan aika raadollinen maailma”. 

367
 Tukiaisen itsensä mukaan pikku tytöt ovat visuaalinen keino saada ihmisiä sisälle viattomuuden 

maailmaan, joka ei lopulta olekaan niin viaton. Kuvataiteilija Katja Tukiaisen suullinen tiedonanto 
tekijälle 16.5.2011. 
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voimaanuttavia kokemuksia tytöille ja naisille yhteiskunnassamme aivan kuten myös 

tyttötaiteen käsite osoittaa. Saariston ja Tukiaisen teosten omanlainen tyttömäinen tai 

naisellinen estetiikka toimii samalla teosten hyvin voimallisena tehokeinona. Näin kyse 

voi tavallaan olla jopa oman, naisellisen ilmaisutavan esilletuomisesta. Esimerkiksi 

vaikutusvaltainen naistutkija Hélène Cixous on vaatinut naisia nimenomaan keksimään 

uusia ilmaisutapoja: kieltä, joka eroaa patriarkaalisesta merkitysjärjestelmästä, joka on 

alistanut naisia vuosisatoja.
368

 Toisaalta sekä Tukiainen että Saaristo hyödyntävät 

teoksissaan myös vanhaa, patriarkaaliseksi tulkittavaa figuratiivista öljymaalauksen 

perinnettä. Esimerkiksi Uotin mukaan maalaustaide voidaan nähdä nykytaiteen 

monimediaisessa kontekstissa hyvin perinteisenä tekniikkana.
369

 

Siinä missä Tukiainen ja Saaristo hyödyntävät teoksissaan usein tyttömäiseksi tai 

feminiiniseksi tulkittavaa kirkasta, jopa räikeää värimaailmaa ja estetiikkaa, Wolframin 

teoksissa puolestaan vallitsevat usein tummuus ja synkkyys.
370

 Esimerkiksi teoksessa 

Hiljainen tyttö vallitsevat erilaiset tumman, ruskean ja harmaan sävyt. Wolfram on 

jynssännyt ja raaputtanut teoksesta väriä pois, kunnes teoksen pohjana käytetyn mdf-

levyn alkuperäinen, ruskea väri kuultaa teoksesta läpi.
371

 Menetelmällä taiteilija on 

saanut aikaan rosoisen ja hämyisen lopputuloksen, jolloin kuvatun tyttöhahmon 

tunteiden risaisuus ja repalemaisuus tulevat vieläkin paremmin esille. Samoin kuin 

Tukiaisen ja Saariston teosten tyttömäisen värimaailman, myös Wolframin teosten 

tummuuden, synkkyyden ja kuluneisuuden voidaan ajatella luovan teoksiin omanlaista 

kumouksellisuutta. Hiljainen tyttö -teos ottaa kantaa ja heittää vastalauseen 

vaaleanpunaisena ja kiiltokuvamaisena pidettyihin tyttöyden ja lapsuuden kuviin.
 372
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 Cixous 1986, 63–132. Ks. myös Wadstein MacLeod 2006, 179–181. 
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 Uoti 2010, 20. 

370
 Wolfram tuotannosta on mahdollista löytää myös värikkäitä sekä kokonaan valkoisia töitä, kuten teos 

Kalpea tyttö (2008). Wolfram on itse kertonut, että hänen unelmanaan on maalata nimenomaan täysin 
valkoinen teos. Kuvataiteilijan Maria Wolframin suullinen tiedonanto tekijälle 27.5.2011. 
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 Kuvataiteilijan Maria Wolframin suullinen tiedonanto tekijälle 27.5.2011. 
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 Wolfram on kertonut kokeilleensa myös ”mukavien” teosten maalaamista, mutta kokeneensa sen 

riittämättömäksi tavaksi tehdä työtään. ”Olen sitä mieltä, että taide saa olla haastavaa, ei sen tarvitse 
aina olla kaunista ja silmää leputtavaa materiaalia. Taide saa olla sellaista, joka herättää kysymyksiä ja 
tunteita.” Leppälä Kansan Uutiset 6.2.2009. 
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Wolframin teoksissa tummuuden ja synkkyyden lisäksi myös teosten suuri koko sekä 

tyttöhahmon frontaalisuus luovat teoksiin kumouksellisuutta, voimaa.
373

 Hiljainen tyttö 

ja erityisesti hänen kasvonsa on kuvattu tarkoituksella isoiksi. Tyttö myös katsoo alas, 

mikä luo lisää hänen voimakkuuden tunnettaan. Wolframin tavoin myös Saariston 

teokset on toteutettu katsojan paikalleen pysäyttävään monumentaaliseen 

pystyformaattiin. Saariston teoksissa koko toimii ennen kaikkea eräänlaisena 

etäännytyskeinona: lähes kolmimetrisenä kuvattu hahmo siirtyy katsomiskokemuksessa 

välittömästi liioittelun sfääriin. Sekä Wolframin että Saariston teosten mittavuus tuntuu 

lopulta ennen kaikkea taiteilijoiden symboliselta, teosten sisältöön kytkeytyvältä eleeltä: 

teoksessa usein marginaaliseksi tulkitulle aiheelle – tytölle ja tyttöydelle – on varattu 

suuri mittakaava. Pienen, jopa arkipäiväisen aiheen kuvaaminen suuressa koossa on itse 

asiassa taktiikka, jota useat naistaiteilijat ovat kautta aikojen käyttäneet omissa 

teoksissaan.
374

  
 
 

4. 4 Teosten ambivalentti kumouksellisuus – teosten kumouksellisuudesta sekä 

tulkinnan merkityksestä  

 

Olen edellä osoittanut erilaisia tapoja, kuinka Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria 

Wolframin teoksia on mahdollista lukea kumouksellisina tyttöyden representaatioina. 

Seuraavaksi pohdin vielä lyhyesti kumouksellisuuteen olennaisesti kuuluvaa kysymystä 

siitä, toimiiko kumouksellisuus lopulta vallitsevia sukupuoli-ideologioita horjuttavana 

vai vahvistavana. Onko Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria Wolframin teoksista 

mahdollista löytää vaihtoehtoisia, kumouksellisia tyttöyden rakentamisen ja esittämisen 

tapoja, vai vahvistavatko ne pikemminkin stereotyyppistä kuvaa tyttöydestä? 

Lähtökohtana teosten tarkastelulleni on ennen kaikkea tyttöyden merkityksen sekä myös 

tulkinnan ambivalenttius, eli sen ristiriitaisuus ja monimerkityksisyys. 
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 Wolfram on itse todennut, että: ”Työni ovat niin isoja sen vuoksi, että en halua näiden tyttöjen 
olevan mitään reppanoita. Olen ajatellut, että teosten  koko  auttaa niitä tuomaan esille jonkinlaista 
voimaa.” Leppälä Kansan Uutiset 6.2.2009. 
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 Esimerkiksi Helene Schjerfbeckin (1862–1946) teos Pikkusiskoaan ruokkiva poika (1881) herätti 

aikoinaan hämmennystä juuri sen suuren koon vuoksi; teoksessa mitättömäksi tulkittu aihe, köyhät 
lapset, oli kuvattu silmiinpistävän suuressa koossa. Myös monet muut taiteilijat ovat pyrkineet 
suurentamaan töitään eri syystä. Esimerkiksi kitsch-aiheistaan tunnettu nykytaiteilija Jeff Koons (s. 1955) 
pyrkii välttämään teostensa tuomitsemista sieviksi valmistamalla suuria, lähes monumentaalisia töitä. 
Ks. Seddiki 197–198. 
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Butler on teoksensa Gender Trouble kirjoittamisen jälkeen huomauttanut, että hänen 

käyttämänsä termit, kuten ”sukupuolen imitoiminen” ja ”kumouksellinen parodia”, ovat 

joutuneet täysin valtoimenaan käyttöön: mikä tahansa voidaan nähdä kumouksellisena 

parodiana, koska se on ironista.
375

 Butler on kuitenkin itse todennut, että mikä tahansa 

sukupuolen jäljitteleminen, parodioiminen ei ole aina kumouksellista.
376

 Butlerin 

mukaan täytyy olla ylipäätään keinoja ymmärtää, mikä tekee tietyistä parodisista 

toistoista tehokkaasti häiritseviä, todella hankalia, ja millaiset toistot voidaan puolestaan 

kesyttää ja omaksua kulttuurisen hegemonia välineeksi.
377

 Butlerin mukaan tehtävänä ei 

ole ylipäätään ratkaista, pitäisikö sukupuolta toistaako vai ei, vaan itse asiassa toistaa ja 

miettiä, kuinka sitä pitäisi toistaa.
378

  

Butlerin performatiivisuuden kannalta on siis olennaista kysyä, toistetaanko 

konventioita vai toisin toistetaanko niitä. Parodisiin sukupuoliesityksiin on usein liitetty 

vahva pelko siitä, että ne voidaan helposti sulauttaa osaksi kulttuurista hegemoniaa. Sen 

sijaan, että jäljitteleminen ja parodioiminen todella häiritsisi tai purkaisi vakiintuneita 

sukupuolen esitysmalleja ja käsityksiä, se saattaa helposti vain tulla vahvistaneeksi 

niitä.
379

 On mahdollista, että myös Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teokset tulevat 

vain vahvistaneeksi stereotyyppisiä tyttöyden esitystapoja, jolloin ne vain ylläpitävät 

käsityksiä esimerkiksi hyveellisen kiltin ja viattoman tytön rooleista. Esimerkiksi 

Tukiaisen Pitsi teos herättää kysymään, voidaanko kieltä näyttävää tyttöä todella tulkita 

Butlerin tapaan kumouksellisena tyttöyden esityksenä? Eikö pitsitytön muuten melko 

stereotyyppinen vaatetus, käsien asento sekä teoksen tyttömäinen värimaailma kumoa 

sen, että kyseessä voisi olla normin mukaisen tyttökuvan toisin toistamisesta?  

Myös Wolframin teos Hiljainen tyttö herättää kysymyksen tyttöyden 

kumouksellisuudesta. Voidaanko teoksen hiljainen tyttö tulkita uhriksi vai pikemminkin 

voimakkaaksi? Ainakin nimensä puolesta teos saattaa aluksi vaikuttaa tyttöyden 
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normien ja diskurssien, erityisesti tyttöyden oletetun hiljaisuuden, toistamisena 

pikemminkin kuin toisin toistamisena. Kuitenkin teosta, esimerkiksi sen kokoa ja 

teoksen tyttöhahmon olemusta, kuten katsetta, tarkemmin tarkastellessa voi nähdä, että 

hiljaisessa tytössä on myös paljon piiloitettua voimaa.
380

 Karoliina Ojasen mukaan 

2000-luvun tyttötutkimuksessa on korostettu nimenomaan tyttöyden toimijuutta ja 

erityisesti sen monimuotoisuutta. Ojasen mukaan ”toimijuus ei merkitse ainoastaan 

muutosta tai vastarintaa, vaan se voi olla myös piiloutunutta, tiedostamatonta tai 

heikkoa”.
381

 

Siinä missä Tukiaisen Pitsi ja Wolframin Hiljainen tyttö -teosten ”kapina”, 

kumouksellisuus saattaa vaikuttaa aluksi hyvin harmittomalta sekä hienovireiseltä, voi 

Saariston teoksista sen sijaan löytää hyvinkin epätyypillisiä, jopa rajuja tapoja esittää 

tyttöjä ja tyttöyttä. Ein kleines Monster I ja Tyttöjen välisestä ystävyydestä I–III 

teoksista on esimerkiksi mahdollista löytää niin suoraa väkivaltaa, avointa 

seksuaalisuutta sekä ruumiillisuutta kuin tyttöyden ja naiseuden rajojen 

liikuttelemistakin. Annamari Vänskän mukaan Saariston teoksissa katsojalle 

annetaankin mahdollisuus katsoa tyttöyden tematiikkaa toisin silmin.
382

  

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksista voi löytää ylipäätään hyvin erilaisia tapoja 

esittää tyttöjä ja tyttöyttä ja myös toistaa normin mukaista tyttökuvaa toisin. 

Butlerilainen feminismi ei annakaan tietynlaisia, yhdenlaisia sääntöjä, direktiivejä, 

kuinka tytöt voisivat parodioida tai jäljitellä sukupuoltaan.
383

 Tyttöjen käytäntöjä voi 

sen sijaan toistaa hiukan väärin tai omalla tavallaan, jolloin toisin toistaminen tuottaa 

riitasointuja ja muutosta.
384
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 Vaikka useat katsojat ovat Wolframin mukaan nähneet hänen teostensa tytöt uhreina, ei taiteilija ole 
itse kuitenkaan tarkoittanut teostensa tyttöhahmoja uhreiksi, vaan pikemminkin voimakkaiksi. 
Wolframin mukaan: ”Monet katsojat kokevat työni ahdistaviksi, vaikka itse koe niitä mitenkään 
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Tyttöyden kumouksellisuuteen vaikuttaa lopulta hyvin olennaisesti aina tulkinta.
385

 

Vasta katsoja päättää, näkeekö hän esimerkiksi tulkitsemissani Tukiaisen, Saariston 

Wolframin teoksissa minkäänlaista poliittista potentiaalia. Tulkitsemani teokset ovatkin 

hyvin monitulkintaisia ja -ulotteisia ja ne aukeavat moneen eri suuntaan. Esimerkiksi 

Tukiaisen Pitsi teosta voidaan hyvin tulkinta kahdella, hyvin päinvastaisella tavalla: se 

voidaan toisaalta leimata vain söpön naiviksi tyttökuvaksi ja toisaalta se voidaan nähdä 

myös kumouksellisena tyttöyden esityksenä.
386

 Vastaukseksi kysymykseen, 

vahvistavatko vai vastustavatko tulkitsemani Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teokset 

lopulta tyttöyden stereotypiaa, voidaan lopulta esittää että teokset tekevät kumpaakin: 

ne voivat kirvoittaa sekä stereotyyppistä tyttökuvaa vahvistavia että myös sitä haastavia 

tulkintoja. Tällaista teosten kaksijakoista kumouksellisuutta voidaan nimittää 

ambivalentiksi – ambivalenttiudella tarkoittaen tässä yhteydessä kahta, toisilleen 

vastakkaista merkitystä, eli merkitysten liikkuvuutta ja ristiriitaisuutta.
387

 

Tukiaisen, Saariston ja Wolframin teoksissa tyttöys tuotetaan monitasoiseksi ja 

muuttuvaksi. Se on monia piirteitä yhtä aikaa ja lomittain: stereotyyppistä 

feminiinisyyttä ja tyttömäisyyttä, tyttöjen toimijuutta sekä kapinaa. Tyttö ja tyttöys eivät 

näytä näin vakailta käsitteiltä, vaan pikemminkin hyvin hatarilta, liikkuvilta 

kategorioilta. Samoin kuin Butler on teoksessaan Gender Trouble kritisoinut yhteistä 

”naisen” kategoriaa,
388

 myöskään tyttöyttä ei tule ymmärtää pysyväksi ja kestäväksi 
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 Myös Butler (1990, 139; 2006, 233) on korostanut sukupuolen kumouksellisuuden kohdalla 
vastaanoton sekä kontekstin merkitystä. Butlerin mukaan ”parodinen nauru on riippuvainen sellaisesta 
kontekstista ja vastaanotosta, jossa kumouksellista hämmennystä voidaan vaalia”. 
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 Tukiainen on tuonut myös itse esille teostensa vaihtelevat tulkinnat; osa katsojista näkee teokset vain 

söpöinä ja ihanina tyttökuvina, kun taas jotkut pitää niitä jollain tapaa provosoivina, jopa poliittisina. 
Kuvataiteilija Katja Tukiaisen suullinen tiedonanto tekijällä 11.3.2009. Hyvä esimerkki Tukiaisen teosten 
herättämästä provosoivasta tulkinnasta toimii vuoden 2009 Kirjamessujen aikaan noussut kohu. Silloin 
Tukiaisen, hyvin paljon Pitsi ja The Lace Girl teoksia muistuttava, kieltä näyttävä tyttö teos valittiin 
Kirjamessujen mainosjulisteen ja -esitteen kuvaksi. Palauteryöpyn jälkeen Tukiainen joutui kuitenkin 
lopulta tekemään mainoskampanjaan uuden työn, jossa tyttö ei näytä kieltä, sillä yleisö koki kieltä 
näyttävän tytön jollain tapaa loukkaavana, jopa seksuaalisia mielleyhtymiä herättävänä. Ks. Kylänpää 
2009. 
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 Ambivalenttiudesta ks. esim. Wadstein MacLeod 2006, 57; Projansky 2007, 61–66. 
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 Butler (1990, 16; 2006, 48–54) argumentoi, ettei sellaista identiteettiä kuin naiset ole olemassa 

diskurssien ulkopuolisena, yhteisenä ja olemuksellisena identiteettinä. Ks. myös Vänskä 2006, 34. 
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kategoriaksi, vaan pikemminkin moninaiseksi ja muuttuvaksi.
389

 Tällaista muuttuvaa ja 

vaihtelevaa tyttöyttä voitaisiin Karoliina Ojasen mukaan kutsua myös 

”moniaspektiseksi” tai ”kameoleonttiseksi” tyttöydeksi.
390

 Moniaspektisella tyttöydellä 

Ojanen tarkoittaa sitä, sukupuoli ja tyttöys voi muuttaa muotoaan eri konteksteissa. 

Yhtäältä se voi näyttäytyä hyvin stereotyyppisen feminiinisenä ja toisaalta taas 

maskuliinisia, jopa kapinallisia piirteitä omaavana.
391

 Tyttöyden esityksissä voidaankin 

ajatella olevat esillä aina sekä ”vanhat” että ”uudet” representaatiot; vaikka 

traditionaaliset tyttöyden ja naiseuden esitykset ovat erottamaton osa tyttöyden 

kerrontaa, on mahdollisuus silti variaatioon ja uudelleen tulkintoihin.
392

 Tyttöyden 

rakentumisen käytännöt muodostuvat näin varsin kiistanalaiseksi 

merkityksenmuodostumisen paikoiksi. Tyttöys näyttäytyy neuvoteltavana ja jatkuvasti 

liikkeessä olevana historiallisena prosessina sekä sellaisena kulttuurisena konstruktiona, 

jossa ovat esillä perinteiset odotukset ja konventionaaliset sukupuolen esittämisen 

tavat.
393

 Näin myös tyttöjen ja tyttöyden kuvat ovat jatkuvassa muutostilassa, liikkeessä: 

käsitykset tytöistä, tyttöydestä ja tyttömäisyydestä muuttuvat vuosien saatossa ja 

tyttöyden kuvat heijastelevat monin eri tavoin näitä muutoksia. 
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 Ojasen mukaan (2011, 19) nykyisessä tyttötutkimuksessa painottuva tyttöyden moninaisuuden 
tarkastelu juontaa juurensa naistutkimuksessa 1990-luvulla yleistyneeseen keskusteluun naisten 
keskinäisten erojen merkityksestä naistutkimuksessa.  

390
 ”Moniaspektisesta tyttöydestä” ks. Ojanen 2005, 209–210, 222. 

391
 Myös kirjallisuustutkija Mia Österlund (2011, 224) on analysoinut tyttöyden tuottamiseen liittyvää 

neuvottelua erityisesti tyttömatriisi-käsitteen avulla. Österlundin ”tyttömatriisi” perustuu Judith Butlerin 
heteroseksuaalinen matriisi -käsitteeseen, jolla Butler tarkoittaa sitä vallitsevaa järjestystä, jossa 
ideaaliksi asetetaan heteroseksuaalisuuden normi. Ks. esim. Vänskä 2010, 67. Österlundin mukaan 
tyttömatriisi on puolestaan työkalu, jonka avulla voidaan osoittaa, miten sukupuolta rakennetaan, eli 
kuinka tytöt tekevät tyttöyttään. Toisaalta tyttömatriisin käsitteeseen liittyy Österlundin mukaan myös 
mahdollisuus sukupuolen toisin tekemisestä. Österlundin mukaan tyttömatriisi ei koostukaan staattisista 
sukupuoleen sidottujen ominaisuuksien luetteloista, vaan pikemminkin tyttökuvausten neuvotteluista, 
jotka saavat aikaan liikkuvuutta ja muuntuvuutta matriisin sisällä. 

392
 Ks. esim. Ojanen 2011, 42. 

393
 Ks. Ojanen 2011, 11. 
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5. Yhteenveto 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa olen tarkastellut tyttötaiteen käsitettä sekä Katja 

Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria Wolframin tyttöjen ja tyttöyden representaatioita 

tyttötutkimuksen ja feministisen tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimustani on ohjannut 

näkemys tyttöydestä historiallisena, sosiaalisena ja kulttuurisena kategoriana, joka 

tuotetaan moninaiseksi ja muuttuvaksi erilaisissa tieto- ja valtaverkostoissa, normeissa 

sekä diskurssiivisissa käytänteissä.  

 

Tutkimukseni ensimmäisessä varsinaisessa pääluvussa olen pohtinut käsitettä ja ilmiötä 

nimeltä tyttötaide, sen historiaa, taustaa sekä erilaisia määrittelyjä. Tyttötaide-käsitteen 

historialliset juuret olen löytänyt 1990-luvun alun ruotsalaisesta taidekeskustelusta, 

jossa se on saanut rinnalleen myös käsitteen ”tyttöjenhuone-estetiikka”. Tyttötaiteen 

yhtä, selkeää määritelmää etsiessä on käynyt selväksi, ettei tyttötaide ole mikään 

pysyvä, staattinen kategoria, vaan käsite tuotetaan pikemmin jokaisessa tutkimuksessa 

aina uudelleen. Tyttötaiteen erilaisten määrittelyjen sekä historiallisten juurien lisäksi 

olen tarkastellut tutkimuksessani tyttötaidetta myös osana aikansa feministisiä 

keskusteluja, jolloin olen sitonut tyttötaiteen osaksi postfeminististä keskustelua 

tyttöyden murroksesta sekä erityisesti ”uusista, vahvoista tytöistä”. Tyttötaide tarjoaakin 

mielenkiintoisen katsauksen 1990-luvun keskusteluihin muuttuneesta tyttöydestä sekä 

myös feminismin ja feminiinisyyden suhteista. Tutkimuksessani olen kokenut tärkeäksi 

tarkastella tyttötaidetta myös osana suomalaista taidemaailmaa. Suomalaiseen 

taidekirjoitteluun ja -puheeseen käsite tyttötaide ei ole vakiintunut, vaan sen sijaan on 

puhuttu epämääräisemmin esimerkiksi taiteessa näkyvästä ”tyttöilystä” tai 

”pikkutyttötrendistä.” Tyttötaidetta käsittelevän luvun lopuksi olen pohtinut vielä myös 

käsitteeseen sisältyviä ongelmia ja haasteita. Lopulta tyttötaiteen käsite osoittautuukin 

varsin ongelmalliseksi, koska se rajoittuu vain tiettyihin, yleensä kriitikoiden 

määrittelemiin naistaiteilijoihin ja myös sen käsitys tytöistä ja tyttöydestä rakentuu osin 

varsin stereotyyppiseksi.  

Tyttötaide-käsitteeseen sisältyvistä lukuisista ongelmista johtuen, en ole kokenut 

käsitettä erityisen hedelmälliseksi siirtyessäni Katja Tukiaisen, Stiina Saariston ja Maria 

Wolframin tyttöaiheisten teosten tulkintaan. Sen sijaan, että olisin halunnut tarkastella 

valitsemiani teoksia tyttötaide-käsitteen avulla, olen keskittynyt teoksissa oleviin 
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erilaisiin tyttöjen ja tyttöyden merkityksiin. Teoreettisena tulkintavälineenäni olen 

hyödyntänyt Judith Butlerin näkemystä sukupuolesta performatiivisena, toistoon 

perustuvana tekona – eräänlaisena toistotekona. Butlerin sukupuolen 

performatiivisuuden teoriaa seuraten olen analysoinut, että tulkitsemissani Tukiaisen, 

Saariston ja Wolframin teoksissa tyttöys tuotetaan performatiivisesti tekemällä erilaisia 

”tyttöyden tekoja”.
394

 Tyttöysteoilla tarkoitan ennen kaikkea tarkasti säänneltyjä, 

historiallisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti rakentuneita tyttöyden tekemisen tapoja, 

kuten tietynlaista pukeutumista, koristautumista, eleitä ja asentoja, jotka voidaan tulkita 

juuri tytöille ominaisiksi. Saariston teoksissa tyttöyksiä rakentavat myös tyttöyteen 

viittaava esinemaailma, kuten lasten lelut. Näiden, osin myös tyttötaiteessa keskeisten, 

tyttöyttä rakentavien erilaisten normien ja määreiden ansiosta teoksissa piirtyy samalla 

hyvin perinteinen tyttöyden rakennelma: teokset rakentavat osaltaan varsin 

stereotyyppistä ja traditionaalista tyttöyttä. 

Tutkielmani viimeisessä luvussa olen pohtinut vielä valitsemieni teosten 

kumouksellisuutta, mahdollisuutta tuottaa tyttöyttä toisin. Näin olen keskittynyt siihen, 

kuinka teokset rikkovat kiltin, viattoman tytön stereotyypin sekä myös liikuttelevat 

tyttöyden ja naiseuden rajoja. Lapsuus ja tyttöys, jotka on perinteisesti esitetty naivin 

hempeässä, viattomassa valossa, saa tulkitsemissani naistaiteilijoiden teoksissa 

uudenlaisen, jopa aggressiivisen ja seksuaalisen sävyn. Teoksissa läsnä olevien 

viattoman tytön kapinan sekä tyttöyden ja naiseuden rajojen ambivalenssin lisäksi olen 

ulottanut kumouksellisuuden tarkastelun myös teosten tyyliin, kuten teoksissa 

käytettyihin väreihin, koristeellisiin yksityiskohtiin sekä niiden kokoon. Olen 

analysoinut, että teoksissa usein jopa väheksytyksi ja marginaaliseksi tulkittu 

”tyttömäinen” tai ”naisellinen” estetiikka, esimerkiksi vaaleanpunainen väri, toimii 

teosten hyvinkin voimallisena tehokeinona.  

Teosten tyttöyden kumouksellisuus on herättänyt myös kysymyksen tulkinnan 

merkityksestä, jolloin olen pohtinut sitä, voidaanko Tukiaisen, Saariston ja Wolframin 

teoksista löytää kumouksellisia tyttöyden esitystapoja vai vahvistavatko ne 

                                                           
394

 Tyttöysteko on lainattu Helena Saarikosken väitöskirjasta Nuoren naisellisuuden koreografioita: Spice 

Girlsin fanit tyttöyden tekijöinä (2009, 48), jossa Saarikoski nimeää tutkimansa Spice Girls-faniuden 

tuottamisen tavat tyttöysteoiksi. Saarikosken (2009, 54) mukaan tyttöysteko on ennen kaikkea tekojen, 

puheiden ja toiminnan aspekti, joka kuvaa sitä, miten teot tuottavat tyttöyttä. 
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pikemminkin stereotyyppistä kuvaa tyttöydestä. Olen päätynyt tutkimuksessani lopulta 

näkemykseen, jonka mukaan teoksia voidaan lukea yhtä aikaa sekä kumouksellisina 

tyttöyden representaatioina, eräänlaisina tyttöyden vastakuvina, että myös 

normatiivisina tyttöyden esityksinä; teokset toistavat tyttöyden stereotyyppisiä normeja, 

kuten kiltteyttä ja passiivisuutta, toisin samaan aikaan kun ne rakentavat myös 

traditionaalista suloista ja viatonta tyttöyttä. Samankaltainen vastakkainasettelu 

tyttöyden voimaannuttamisen sekä stereotyyppisen tyttökuvan välillä on nähtävissä 

myös tyttötaiteen käsitteessä.  

Koska tyttöyden representaatioita on lähestytty taidehistoriallisissa tutkimuksissa varsin 

vähän, yksi tutkimustuloksistani on eri tutkimus- ja lähestymistapojen ja näkökulmien 

löytyminen sekä myös koko tyttötaideilmiön taustoittaminen. Tulevaisuudessa olisi 

varmasti tärkeää pyrkiä tutkimaan tyttökeskeisen taiteen tradition taustoja sekä syitä 

entistä monipuolisemmin. Koska tyttötaide on laaja ja yleismaailmallinen ilmiö, yksi 

tärkeä tutkimusaihe olisi varmasti historiallinen, vertaileva analyysi, jossa tavoitteena 

olisi tyttöaiheisen taiteen kartoittaminen sekä kansainvälisellä että kotimaisella tasolla. 

Myös ilmiö nimeltä ”poikataide” kaipasi tyttötaiteen tavoin perusteellista, systemaattista 

tutkimusta. Tulevaisuuden tutkijoiden olisi myös tärkeää ottaa tyttöjen omat 

henkilökohtaiset kokemukset ja näkemykset entistä enemmän huomioon tutkiessaan 

tyttöaiheisia representaatioita.
395

 Tyttötaiteesta puhuttaessa törmäämme väistämättä 

tutkimusaiheiden rajattomuuteen: aiheesta on mahdollista kirjoittaa lukuisia tutkimuksia 

eri näkökulmia, teorioita, taiteilijoita ja teoksia hyväksikäyttäen. Valikoitui tutkimuksen 

aiheeksi ja näkökulmaksi sitten mikä tahansa monista eri mahdollisuuksista, varmaa on 

se, että tyttöjen ja tyttöyden representaatiot ovat tärkeä osa feminististä tutkimusta: 

tyttöyden esitysten tutkiminen ei valoita vain ainoastaan tyttönä olemisen ja 

rakentumisen merkityksiä, vaan on olennaisella tavalla luomassa tietoa esimerkiksi 

naiseudesta, feminiinisyydestä sekä myös feminismistä.   

 

 

                                                           
395

 Tyttöjen näkemyksillä omasta tyttöydestä on tärkeä asema esimerkiksi pro gradu -tutkielmani 
pohjalta syntyneessä Hyvinkään lasten ja nuorten taidekeskuksessa järjestettävässä Mistä on tytöt tehty 
-nimisessä näyttelyssä (12.9–28.10.2012). Tyttöjen tekemien omakuvien lisäksi näyttelyssä on esille 
tyttöaiheisia teoksia neljältä eri naistaiteilijalta: Katja Tukiaiselta, Stiina Saaristolta, Maria Wolframilta ja 
Anniina Vainionpäältä (s.1979).  
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Kuvaliite 

 

 

Kuva 1. Katja Tukiainen, The Lace Girl 2008, öljy kankaalle, 80 x 100 cm. 

Lähde: http://www.katjat.net/ 
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Kuva 2. Katja Tukiainen, Pitsi 2008, öljy kankaalle, 80 x 100 cm. 

Lähde: http://www.katjat.net/ 
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Kuva 3. Stiina Saaristo, Ein kleines Monster I 2009, puuvärikynä, 301 x 150 cm.  

Lähde: Ein kleines Monster 2001–2009 / Stiina Saaristo. 
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Kuva 4. Stiina Saaristo, Tyttöjen välisestä ystävyydestä 2002, puuvärikynä, 250 x 150 

cm. Lähde: Ein kleines Monster 2001–2009 / Stiina Saaristo. 
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Kuva 5. Stiina Saaristo, Tyttöjen välisestä ystävyydestä II 2003, puuvärikynä, 250 x 150 

cm. Lähde: Ein kleines Monster 2001–2009 / Stiina Saaristo. 
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Kuva 6. Stiina Saaristo, Tyttöjen välisestä ystävyydestä III (Splatter) 2003, öljy 

kankaalle, 270 x 210 cm. Lähde: Ein kleines Monster 2001–2009 / Stiina Saaristo. 
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Kuva 7. Maria Wolfram, Hiljainen tyttö 2006, öljy MDF-levylle, 250 x 100cm. 

Lähde: www.mariawolfram.com. 
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Kuva 8. Maria Wolfram, Hiljainen tyttö 2006 (kuvafragmentti), öljy mdf-levylle,  

250 x 100cm. Lähde: www.mariawolfram.com. 

 

 

 

 

 

 

 


