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Heinähattu ja Vilttitossu matkalla 

yhteiseen tyttöyteen.  

Tyttöys Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -lastenkirjassa 

Kirsti Janke 

Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka flickan i litteraturen. Materialet i undersökningen består 

av bilderbokens illustration och text. Genom att använda nya feministiska litterära begrepp 

utarbetade i ett nordiskt flickforskningssamarbete, undersöks hur flickan framställs i barn- och 

flickboken Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset (Heinähattu, Vilttitossu och bröderna 

Rubens) skriven av Tiina och Sinikka Nopola. Resultaten visar att i bilderboken Heinähattu, 

Vilttitossu ja Rubensin veljekset skapas en skildring både av den traditionella goda flickan 

Heinähattu och av den ouppfostrade flickan Vilttitossu, men även en intressant skildring av 

hur båda flickorna bryter mot stereotypa könsroller.  

Nyckelord: flicka, flickforskning, litteratur, könsroller, bilderbok  

 

Abstract 

The aim of this study is to analyze the girl in literature in the children´s book Heinähattu, 

Vilttitossu ja Rubensin veljekset. The data of this study consist of the illustrations and the text 

of the picture book. By using new feminist conceptions that were framed through a Nordic 

girl research collaboration, the description of the girl is examined in the girl book Heinähattu, 

Vilttitossu ja Rubensin veljekset (Heinähattu, Vilttitossu and the Ruben brothers) written by 

Tiina and Sinikka Nopola. The study shows that both the traditional good girl Heinähattu and  

the badly behaving Vilttitossu are included, but also an interesting description of how both 

girls brake the stereotypical rules of gender.  

Keywords: girl, girl research, literature, gender role, picture book 
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1. Johdanto 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

Lastenkirjallisuus on ensimmäinen kosketus, jonka lapset saavat kirjallisuuden maailmaan. 

Lastenkirjallisuudella tarkoitan kirjallisuutta, jonka ovat kirjoittaneet, julkaisseet, markkinoineet 

ja käsitelleet lasten asiantuntijat ja jonka yleisö on pääasiassa lapset (Nikolajeva 1998:15). 

Kirjallisuus luo lapsille käsitystä siitä, mikä on hyvää ja huonoa. Sen kautta lapsi voi tutustua 

aikansa arvoihin ja normeihin (Voipio 2015: 15). Kirjallisuuden henkilöihin tutustutaan heidän 

käyttäytymisensä ja ulkonäkönsä kautta, heidän omien ajatustensa ja lausumien kautta, toisten 

lausumien avulla ja kertojan kommenttien avulla. Vanhemmassa lastenkirjallisuudessa on usein 

ilmiselvää, että henkilöt ovat esimerkiksi laiskoja, tyhmiä, rohkeita tai pelkureita. Tämän päivän 

lastenkirjallisuudessa on tavallisempaa, että lukija muodostaa itse mielipiteensä (Nikolajeva 

1998:106).    

 

Kuvakirjat ovat merkittävä osa lastenkirjallisuutta. Ne perustuvat sanan ja kuvan yhteistyöhön 

Kuvakirjojen kuvitus on erityisen tärkeää, varsinkin silloin, kun lapset eivät vielä osaa lukea. 

Kuvituksen avulla lapsi voi muodostaa oman käsityksen tarinasta ja henkilöhahmoista. Aikuiselle 

lukijalle kuvat saattavat olla vain koristeita, mutta lapsilukijalle ne syventävät kertomusta 

(Nikolajeva & Scott 2001:2). 

 

Lastenkirjojen kuvituksella ja tekstillä voidaan antaa lukijalle erilaisia esikuvia. Esikuvat antavat 

eri vaihtoehtoja ja voivat vaikuttaa lukijan omiin valintoihin. Tällaiset esikuvat ovat tarpeellisia 

etenkin tytöille, sillä pojille on perinteellisesti ollut runsaasti erilaisia esikuvia kirjallisuudessa 

(Österlund, Söderberg, Formark 2013: 17). Kirjallisuuden esikuvat ovat tärkeitä tyttölukijalle, 

sillä ilman esikuvia on vaikea uskaltaa uhmata yhteiskunnassa vallitsevia odotuksia. Tästä 

voidaan käyttää esimerkkinä Vihervaaran Anna -tyttökirjoja. Kirjasarjan päähenkilö on orpotyttö 

Anna 1900-luvun alun Kanadassa. Kirjailija Lucy Montgomery kertoo tytöstä, joka ei vastaa 

aikakautensa tyttökuvaa hiljaisesta, hyvin käyttäytyvästä tytöstä. Vihervaaran Anna kouluttaa 

itsensä opettajaksi, kun häneltä odotetaan vain hyvää avioliittoa.  Tyttö, joka uskaltaa kouluttaa 

itsensä kirjallisuudessa, näyttää tietä tytölle todellisuudessa. Vaikka Vihervaaran Anna ei 
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nykypäivänä vaikuta kapinalliselta, tulkittiin hänen tyttökuvauksensa eri tavalla 1900-luvun 

alussa.  Anna loi uraa tytölle, jolla voisi olla samat mahdollisuudet elämässä kuin pojilla.   

Vihervaaran Annasta on tullut esikuva tyttölukijalle. Monet tutkijat ovat todenneet kirjojen 

emansipatorisen potentiaalin, joka on rohkaissut lukijoita tekemään uudenlaisia valintoja 

(Österlund, Söderberg, Formark 2013: 29-37).   

 

Kuten tutkimuksella Vihervaaran Annasta, kirjallisuuden tyttötutkimuksella on mahdollista tuoda 

esille erilaisia tyttökuvauksia. Tyttökirjallisuutta voidaan kutsua sukupuolen ja vallan 

kulttuuriseksi neuvottelupaikaksi, joka kirjoittaa tytöt esille, saa heidät näkyviksi sekä kirjoittaa 

uudelleen tuttuja rooleja. Täten tyttökirjallisuus osoittaa vallitsevia tyttöihin liittyviä odotuksia, 

normeja ja käytäntöjä (Voipio 2015:29).  

 

Tyttökirjallisuuden ohjailun traditioon yhdistyy viihteellisyyden tarve. Tyttöjä on pyritty 

kasvattamaan kunnollisiksi ja hyviksi nuoriksi naisiksi tyttökirjallisuuden avulla. Tyttölukijaa on 

kuitenkin vaikeaa tavoittaa, jos kirja ei viihdytä lukijaa (Voipio 2015). Tyttökirjallisuus 

tasapainoilee näin didaktisuuden ja viihteellisyyden rajalla. Teokset luovat kuvauksia tytöstä; 

mikä milloinkin on hyvää, huonoa tai normeja rikkovaa. Samalla niiltä vaaditaan viihteellisyyttä, 

mikä muodostaa emansipaation ja ohjailun ristivedon (Voipio 2015:18).  

 

Tutkimuksessani tarkastelen vuonna 2016 julkaistun tyttö- ja lastenkirjan tyttökuvaa 

feministisestä tyttötutkimusnäkökulmasta. Seuraavassa alaluvussa esittelen tutkimuksen 

tavoitteita ja tutkimuskysymyksiä. Jatkan aineiston lähemmällä tarkastelulla. Toisessa luvussa 

siirryn tutkimuksen teoriakehykseen ja tutkimuskysymyksiin. Kolmas luku sisältää analyysin. 

Analyysia seuraa kokoava loppukappale, jossa pohdin tutkimuksen tuloksia. 

 

1.2  Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Ostin sattumalta lastenkirjan Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset käydessäni Suomessa. 

Minuun vetosi kaupassa kirjan hauskasti kuvitettu kansi, jossa kirjan päähenkilöt tytöt Heinähattu 

ja Vilttitossu hymyilevät ystävällisesti. Tarkoituksenani oli lukea sitä 7-vuotiaalle 

pojantyttärelleni Emilialle.  Lukiessani huomasin sen kuvituksen ja tekstin sopivan erinomaisesti 

kandidaattityön aineistoksi. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset edustaa tyttökirjaa, joka 
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yhdistää tyttökirjojen viihteellisyyden ja didaktisen tradition. Kirjan päähenkilöt, Heinähattu ja 

Vilttitossu ovat 7–11-vuotiaita sisaruksia. He ovat siis molemmat tyttöjä, mutta heidän 

kuvauksestaan voi löytyä erilaista tyttöyttä.    

 

Kandidaattitutkimukseni tavoitteena on tutkia uusinta Heinähattu ja Vilttitossu -lastenkirjaa 

vuodelta 2016 (= HVR). Tutkimusaiheeni on tämän kirjan kuvitus ja teksti 

tyttötutkimusnäkökulmasta. Tutkimukseni pääkysymys on, miten tyttöjä esitetään Heinähattu, 

Vilttitossu ja Rubensin veljekset -kirjan kuvituksessa ja tekstissä. Tutkimushypoteesini on, että 

kirjasta löytyy lähinnä kahdentyyppistä tyttökuvausta. Oletan, että kuvituksesta ja tekstistä löytyy 

perinteistä tyttökuvausta, mutta myös uudenlaista sukupuolirajoja rikkovaa tyttökuvausta. 

Tarkastelen sen lisäksi tyttökuvauksen kehitystä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -

kirjassa. 

 

Työni teoriakehys on feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa. Tutkimuskohde ja työn 

keskeinen käsite tyttö kytkevät tutkielman etenkin pohjoismaiseen tutkimusperinteeseen ja 

tyttötutkimukseen. Feministisien tyttökäsitteiden määrittelyssä hyödynnän tieteidenvälistä 

antologiaa Flicktion Perspektiv på flickan i fiktionen, jonka ovat toimittaneet Mia Österlund, Eva 

Söderberg ja Bodil Formark. Hyödynnän myös Maria Nikolajevan kuvakirjatutkimusta. 

 

Heinähattu ja Vilttitossu -kirjoista on tehty aikaisempaa tutkimusta. Lotta Korpimäki on tutkinut 

pro gradu tutkielmassaan (2010) sarjan henkilönimiä1 ja Anna Kankainen pro gradu -

tutkielmassaan (2012) huumoria sarjan kielessä ja tarinamaailmassa2. Kirjan Heinähattu, 

Vilttitossu ja Rubensin veljekset -kirjan kuvituksen ja tekstin tutkiminen tyttönäkökulmasta tuo 

esille ajankohtaista tyttökuvausta. Kustannusyhtiö Tammi on antanut luvan kuvien käyttöön 

tähän tutkimukseen (Warras, Anna 23.4. 2018). 

 

1.3 Tutkimuksen aineisto 

                                                   
1 https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/25940/URN:NBN:fi:jyu-

201101241165.pdf?sequence=1 
2 https://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/84086/gradu06307.pdf?sequence=1 
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Heinähattu ja Vilttitossu -lastenkirjoilla on merkittävä asema suomalaisessa lastenkulttuurissa. 

Kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola ovat tuottaneet kuvitetun kirjasarjan, joka on viihdyttänyt 

lapsia jo vuodesta 1989.3 Sen lisäksi kirjoista on tehty lukuisia näytelmiä ja kaksi elokuvaa. 

Ensimmäinen Heinähattu ja Vilttitossu -kirja ilmestyi 1989 ja viimeisin Heinähattu, Vilttitossu ja 

Rubensin veljekset 2016. Sisarukset Sinikka ja Tiina Nopola ovat tunnettuja lastenkirjailijoita, 

joiden tuotanto on menestynyt sekä Suomessa että ulkomailla (ks. http://kirjakauppaliitto.fi/kirja-

ala-suomessa/mita-suomi-lukee/.) Nopolat tunnetaan varsinkin heidän humoristisista 

lastenromaaneistaan, joihin kuuluu mm. Risto Räppääjä. Kirjan päähenkilö on Risto Räppääjä, 

joka rakastaa räppäystä ja rummutusta.4 Nopoloiden kirjojen julkaisuoikeuksia on myyty 

lukuisiin maihin, kuten Kiinaan, Japaniin ja Brasiliaan. Joulukuussa 2017 ensi-iltansa nähnyt 

elokuva Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset on ollut myös suuri katsojamenestys.5 

 

Vuonna 2016 julkaistu Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset on uusittu laitos. 

Ensimmäinen versio ilmestyi vuonna 2001. Versiot eroavat toisistaan merkittävästi.  Vuoden 

2001 versiossa päähenkilönä oli perheen kuopuspoika, äidin lemmikki Petteri Matti Kasimir. 

Uudessa laitoksessa häntä ei ole enää, vaan päähenkilöiksi ovat nousseet perheen tytöt Heinähattu 

ja Vilttitossu. Uusi kirjaversio perustuu näytelmään Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset, 

joka esitettiin ensimmäistä kertaa Helsingin Kaupunginteatterissa 2003 Katja Krohnin 

ohjaamana. 

 

Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -lastenkirja kertoo Kattilakosken perheen 

vauhdikkaasta mökkilomasta. Tärkeitä henkilöitä kertomuksessa ovat poliisit Isonapa ja 

Rillirousku, jotka ovat onnellisia, kun voittavat ilmaisen lomaviikon mökillä. He luulevat 

pääsevänsä eroon rasittavasta Kattilakosken perheestä viikoksi. Näin ei kuitenkaan tapahdu, vaan 

poliisiraukat joutuvat Kattilakosken perheen lomamökin naapureiksi. Poliisit naamioituvat 

taitelijoiksi, jottei Kattilakosken perhe tunnistaisi heitä. Pahankurinen Vilttitossu epäilee heti 

poliisien identiteettiä. Ujo ja suloinen Heinähattu ei ensin usko siskoaan, mutta todisteet puhuvat 

                                                   
3 https://fi.wikipedia.org/wiki/Hein%C3%4hattu_ja_Vilttitossu 
4 https://fi.wikipedia.org/wiki/Risto_R%C3%A4pp%C3%A4%C3%A4j%C3%A4 
5 https://fi.wikipedia.org/wiki/Hein%C3%A4hattu_ja_Vilttitossu 

http://kirjakauppaliitto.fi/kirja-ala-suomessa/mita-suomi-lukee/
http://kirjakauppaliitto.fi/kirja-ala-suomessa/mita-suomi-lukee/
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omaa kieltään. Tarinasta muodostuu jännittävä dekkarikertomus, jonka hauska ja vauhdikas 

kuvitus kertoo tyttösankareiden Heinähatun ja Vilttitossun tempauksista.   

 

Ennen vuotta 2012 Heinähattu, Vilttitossu -kirjoja kuvitti Markus Majaluoma, palkittu 

lastenkirjojen kuvittaja. Majaluoma sai paljon kiitosta ruskea- ja mustasävyisestä kuvituksestaan 

(ks. liitteet).  Suurin muutos uusimmassa Heinähattu ja Vilttitossu ja Rubensin veljekset -

lastenkirjassa onkin juuri sen kuvitus. Kirjan on kuvittanut Salla Savolainen, joka hänkin on 

palkittu lastenkirjojen kuvittaja. Kuvituksessa on käytetty kirkkaita värejä. Savolainen ei 

myöskään epäröi käyttää vaaleanpunaista, joka on ollut lastenkirjoissa ristiriitainen väri. 

Vaaleanpunainen on yhdistetty usein lastenkirjojen perinteiseen kuvaukseen. Tätä väriä on 

haluttu välttää lastenkirjojen värityksessä, ettei toistettaisi sukupuolta koskevia stereotyyppejä 

(Söderberg, Österlund, Formark, 2013: 170-171). Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -

lastenkirja on runsaasti kuvitettu. Siitä löytyy 64 kuvaa, joista 40:ssä ovat mukana tyttöhahmot 

Heinähattu ja Vilttitossu.  

 

                             

2. Teoriakehys ja keskeiset käsitteet 

 

2.1  Kirjallisuuden naiskuvatutkimus 

Feministinen kirjallisuuden tyttötutkimus pohjustaa analyysiani Heinähattu, Vilttitossu ja 

Rubensin veljekset -lastenkirjan kuvituksesta ja tekstistä. Tyttötutkimus on läheistä sukua 

naiskuvatutkimukselle. Feministisen kirjallisuustutkimuksen tapa, naiskuvatutkimus, syntyi 

Simone de Beauvoirin perusteesistä, jonka mukaan mieskirjailijat eivät esitä naisia 

asianmukaisesti. Beauvoir painotti kirjallisuuden ja myyttien merkitystä feminismille, sillä käsite 

nainen määritellään juuri näillä alueilla selkeimmin (Koskela, Rojola 1997: 143).  

 

Michel Foucault´n diskurssikäsitteellä on ollut suuri merkitys feministiselle naiskuvalle. Kuvaa ei 

enää ajatella todellisuuden oikeaksi tai vääräksi heijastumaksi vaan diskursiivisesti luoduksi 

konstruktioksi. Täten tutkitaan, miten naiskuva luodaan ja millaisista komponenteista se on 

rakennettu (Koskela, Rojola 1997: 144).  
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Foucault’n teorian mukaan diskurssi tarkoittaa lausumien ryhmää. Näiden lausumien avulla 

kehittyy erityinen kieli, jolla pystytään puhumaan jostakin asiasta. Lausekkeiden esittäminen 

tietyn diskurssin sisällä johtaa asian näkemiseen tietyllä tavalla. Samalla se myös johtaa siihen, 

ettei asiaa voida esittää muilla tavoilla. Diskurssit ovat käytäntöjä, jotka muokkaavat 

järjestelmällisesti ne kohteet, joista puhutaan. Näistä diskurssin käytänteistä muodostuu 

pakottavia, lausumattomia sääntöjä. Nämä säännöt puolestaan sanelevat, mitä voi sanoa, kuinka 

se sanotaan ja kuka voi puhua (Koskela, Rojola 1997: 163-164).  

 

Kirjallisuuden naiskuvatutkimus on ajankohtainen ja kiinnostusta herättävä tutkimuskohde 

Suomessa. Kati Launiksen (2005) väitöskirja Kerrotut naiset kuvailee Suomen varhaista 

naiskirjallisuutta ja sen myötä vallitsevaa naiskuvaa. Suomen ensimmäiset naisten kirjoittamat 

romaanit 1840-luvulta 1860-luvun lopulle antoivat suuren vaikutuksen naiskuvalle. Fredrika 

Wilhelmina Carstens, Ulrika Charlotta Falkman, Wendla Randelin, Maria Kraftman, Fredrika 

Runeberg ja Marie Linder toivat esille uutta naiskuvaa naisten kuvaamana. Romaanit 

muodostivat kanavan, jonka avulla naiset pystyivät osallistumaan julkisuuteen ja kirjallisuuteen. 

Näissä romaaneissa keskusteltiin naisille tärkeistä asioista, kuten ajan näkemyksestä naisesta 

kodin hengettärenä. Näkemys kyseenalaistettiin ja sen rinnalle tuotettiin erilaisia ajankohtaisia 

naiskuvia. Launiksen tutkimus tuo esille moninaista naiskuvaa ja muutosta kyseisenä aikana. 6 

Moninaisuuden ja muutoksien esille tuominen rikastuttaa historiallista naiskuvaa. Naiskuvauksen 

tutkimus liittyy läheisesti tyttötutkimukseen, jota esittelen lähemmin seuraavaksi. 

  

 

2.2 Flicktion 

Feministinen kirjallisuuden tyttötutkimus on melko uusi tutkimushaara. Pohjoismainen 

tyttötutkimus sai vauhtia 2010, kun tieteidenvälinen yhteistyöseminaari Flickan i Fiktionen 

pidettiin Härnösandissa Ruotsissa. Tämän seminaarin tuloksena syntyi feministinen kirjallisuuden 

käsite flicktion, joka yhdistää sanat flicka ja fiktion. Vuonna 2013 julkaistiin Flicktion Perspektiv 

på flickan i fiktionen, jonka ovat toimittaneet Mia Österlund, Eva Söderberg ja Bodil Formark. 

                                                   
6 http://www.ts.kulttuuri/1074081345/Kotilieden-hengettaresta+kasvaa+tavoitteestaan-

+ietoinen+sinisukka  
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Antologia käsittelee tytön esittämistä kirjallisuudessa, miten tyttö ottaa tilaa kirjallisuudessa ja 

taiteessa eri aikoina ja eri taidegenreissä.  

 

Leikkimielisellä yhdistelmällä flicktion halutaan korostaa, että käsite tyttö on suurelta osin 

narratiivinen tulos. Käsite flicktion voidaan liittää naiskuvatutkimuksen traditioon. Käsite tyttö 

muodostaa ideologisen ja esteettisen jännityskentän ja kertoo kirjailijoiden ja taitelijoiden 

käyttämästä historiallisesta ja yhteiskunnallisesta kontekstista. Kontekstit voivat olla sekä 

pysyviä että muuttuvia. Tutkijoiden Mia Österlundin, Eva Söderbergin ja Bodil Formarkin 

tavoitteena on muuttaa kirjallisuuden käsitettä tyttö tuomalla esiin uudenlaisia tyttökuvauksia.  

Näiden kuvauksien avulla käsitteestä tulee monimuotoisempi.  Kirjailijat ja taiteilijat voivat 

käyttää ajatusfiguuria tyttö intellektuellina ja emotionaalisena työkaluna sukupuolen ja 

sukupolven tutkimuksessa (Österlund, Söderberg, Formark 2013: 14-15). 

 

Tämä näkemys tytöstä muuttuvana, narratiivisena prosessina tukee omaa tutkimustani 

lastenkirjan Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset kuvituksesta. Käsitteellä flicktion 

voidaan valaista sitä uudenlaista kirjallisuuden tyttökuvausta, jota voi löytyä tämän päivän 

lastenkirjallisuudesta. Sukupuolen tutkiminen feministisellä flicktion -käsitteellä mahdollistaa 

uusia havaintoja, joista voi päätellä, miten tyttöä esitetään tällä vuosikymmenellä. Tyttöys on 

erilaista kuin aikaisemmin, sillä tyttö ottaa yhä enemmän tilaa kirjallisuudessa ja taiteessa. Tyttö 

voi tehdä asioita, joita ei olisi aikaisemmin hyväksytty yhteiskunnassa. Hänen on helpompi 

uhmata vallitsevia sukupuolirajoja, ilman että häntä rangaistaan.  

 

Österlundin, Söderbergin ja Formarkin (2013:15) mukaan tytön ja kirjallisuuden vuorovaikutus 

kehittää kitkaa, joka paljastaa tyttöyden eri kerroksia:  

”Med hjälp av begreppet flicktion vill vi således skapa ett konceptuellt utrymme 
som samtidigt antyder att samspelet mellan flickan och fiktionen också rymmer 
friktion. Vi vill uppmärksamma att det är just genom att studera det som skaver, 
det som skapar friktion, som några av dem mest betydelsebärande skikten av 
flickskapet blir synliga.” 

 

Tämä kitka tuo esille kirjallisuuden ja taiteen ambivalentteja asenteita tyttöä kohtaan. Tällaiset 

ambivalentit asenteet ovat yleisiä kirjallisuudessa, ja sen vuoksi tärkeitä feministisen tutkimuksen 

kohteita. Aiempi tutkimus on huomioinut, miten kuvio hyvä tyttö ja huono tyttö kulkee punaisena 
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lankana tyttökirjallisuudessa, nuortenkirjallisuudessa ja naiskirjallisuudessa (Österlund, 2013). 

Hyvä tyttö sopeutuu odotettuihin asenteisiin, huono tyttö ei sopeudu. Tarkastelen teksti- ja kuva-

analyysissani näiden ambivalenttien asenteiden näkyvyyttä ja seurauksia Heinähattu, Vilttitossu 

ja Rubensin veljekset -lastenkirjassa. Hyödynnän analyysissäni sekä uutta feminististä käsitettä 

flicktion että aikaisemman tutkimuksen esille tuotua hyvä tyttö, huono tyttö -kuviota. 

 

 

2.3 Gurleski  

Feministinen kirjallisuuden tyttötutkimus on saanut käsitteitä myös anglosaksisista maista. Käsite 

gurleski on amerikkalaisten, feministisien runoilijoiden Arielle Greenbergin ja Lara Glenumin 

kehittämä käsite. Gurleski yhdistää sanat girl, grotesque ja burlesque ja uhmaa fiktion vallitsevia 

sukupuolikuvauksia.7 

 

Pohjoismaisessa kirjallisuudessa käsitettä gurleski ovat pohjustaneet Mia Österlund ja Maria 

Margareta Österholm. Österlundin (2013) mukaan käsite gurleski liioittelee ja käsittää 

tarkoituksellisesti väärin tyttöyden. Gurleski tyttö provosoi ja herättää huomiota. Esimerkkinä 

tästä Österlund tuo esille kirjallisuuden tyttöjä, jotka tarkoituksellisesti punaavat huuleensa yli 

rajojen. Näin huulten punaamisesta voi tulla sekä spektaakkeli että poliittinen toiminta. 

Österholm (2013) korostaa gurleskia humoristisena väärinkäsityksenä tyttöydestä, joka leikkii 

vallattomasti seksistisien ja heteronormatiivien käsitysten kanssa. Tutkija selittää käsitettä 

viittaamalla tyttöhuoneeseen, jossa voi tapahtuu gurleskeja asioita. Tässä huoneessa asuu 

vaaleanpunaista halaava hirviö, joksi tyttö on muuttunut (Österlund, Söderberg, Formark 2013: 

107). Näin käytetään hyväksi värin vaaleanpunaisen ambivalenssia merkitystä. Samalla kun 

vaaleanpunainen yhdistetään stereotyyppisesti, usein alentuvasti sukupuoleen tyttö, sen avulla 

voidaan kritisoida patriarkaalisia tyttöön kohdistettuja asenteita. Tämä feministinen 

vaaleanpunainen vastarinta on johtanut värin merkityksen muutokseen. Vaatimalla takaisin värin 

positiivinen merkitys, annetaan väri vaaleanpunainen takaisin tytöille ja naisille. (Österlund, 

Söderberg, Formark 2013:180). Analyysissäni tarkastelen erityisesti tytön gurleskia 

                                                   
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Arielle_Greenberg  

https://en.wikipedia.org/wiki/Arielle_Greenberg
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käyttäytymistä Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -tyttökirjassa ja miten se näkyy 

kuvituksesta ja tekstistä. 

 

 

2.4 Kuvakirja-analyysi 

Nikolajeva (2000:11-14) korostaa, että kuvakirjoja analysoitaessa on oleellista tuntea 

kuvakirjojen omat säännöt ja konventiot, sillä ne eroavat tavanomaisesta romaanista. Tutkijan 

mukaan kuvakirja-analyysin keskeisiä käsitteitä ovat semiotiikka, hermeneutiikka ja aukot. 

Semiotiikalla tarkoitetaan oppia siitä, miten kommunikoimme merkkien avulla. Visuaalista 

kommunikaatiota edustavat ikoniset merkit eli kuvat, verbaalista edustavat konventionaaliset 

merkit eli sanat. Ne luovat yhdessä kuvakirjan. Ikonisten merkkien tehtävä on kuvata, kun taas 

konventionaalisten merkkien ensisijaisena tehtävänä on kertoa. Kuvat eivät ole suoraviivaisia niin 

kuin sanat, eivätkä kerro meille, miten niitä pitäisi lukea. Tästä muodostuu jännityskenttä, joka 

luo loputtomia mahdollisuuksia niiden yhdistelemiseen. 

 

Hermeneutiikan avulla pystytään tulkitsemaan eri tyyppisiä kommunikatiivisia ilmoituksia. 

Nikolajevan (2000: 12-13) mukaan tämä oppi auttaa selittämään kuvakirjan tulkintaa. Hän vertaa 

kuvakirjan lukemista hermeneuttiseen ympyrään. Kuten tässä käsitteessä, lukija aloittaa 

kokonaisuudella ja siirtyy sitten yksityiskohtiin ja palaa taas kokonaisuuteen. Tämän ikuisen 

ympyrän avulla lukija ymmärtää enemmän ja enemmän lukemastaan. Lukija käyttää hyväkseen 

sekä kuvia että sanoja.  

 

Kuvat ja sanat jättävät kuvakirjassa aukkoja, joita lukija täyttää aikaisemmilla tiedoilla ja 

kokemuksilla. Nikolajeva (2000:13) toteaa, että kuvakirjan tekijä voi jättää tarkoituksella tällaisia 

aukkoja. Toisaalta tekijä voi arvioida väärin lukijan taitoa tulkita teosta. Sekä sanat että kuvat 

jättävät aukkoja, joiden avulla voidaan tehdä monenlaisia tulkintoja. Kuvat voivat täydentää 

sanojen jättämiä aukkoja, samoin kuin sanat voivat täydentää kuvien.  

 

Kirjallisuuden tutkimuksessa laiminlyödään usein visuaalisen aspektin merkitys. Kuten edellä 

mainitaan sen merkitys saattaa olla suuri tai jopa ratkaiseva kuvakirjan tulkinnalle. Kuvitusta 

analysoitaessa on oleellista tarkastella mm. värejä, muotoa, objektien sijaintia toisiinsa nähden ja 



13 

 

liikkeen kuvausta (Nikolajeva & Scott 2001:3). Kuvitus soveltuu hyvin henkilöiden ulkonäön 

kuvailuun. Henkilökuvauksessa kuvituksella voidaan myös korostaa yhtäläisyyttä tai 

vastakkaisuutta (Nikolajeva 2000: 140). Kuvat ovat ylivoimaisesti parempia kuin sanat 

näyttämään henkilöiden sijaintia ja varsinkin henkilöiden keskinäistä sijaintia, joka usein 

heijastaa heidän psykologisia ja valtasuhteitaan. Henkilöiden keskeinen sijainti kuvassa kertoo 

heidän keskeisestä asemasta kertomuksessa. (Nikolajeva 2000:141.) 

 

Kuvakirja on ainutlaatuinen taidemuoto, joka käyttää sekä verbaalista että visuaalista 

kommunikaatiota. Näin sitä voidaan pitää synteettisenä mediana, jota voidaan verrata teatteriin 

tai elokuvaan. Yhteisenä tekijänä näillä medioilla on sanan ja kuvan käyttö. Kuvakirjan 

visuaalinen informaatio on staattinen, kun teatterissa ja elokuvissa voidaan puolestaan käyttää 

liikkuvia visuaalisia impulsseja (Nikolajeva 2000:11). Toisaalta kuvakirjoissa voidaan käyttää 

kirjan aukeamia teatterimaisina minikohtauksina, joihin lukijan on tarkoitus pysähtyä pitemmäksi 

aikaa (Nikolajeva & Scott 2001:21).   

 

Kuvakirjojen analyysi sukupuolen näkökulmasta on tärkeä osa lastenkirjallisuutta eivätkä 

kuvakirjat ole tästä poikkeus. Nikolajevan (2000: 166) mukaan sukupuolitutkimuksessa on otettu 

esille vahvoja naisia ja tyttöjä, kun taas piiloseksismin tutkiminen olisi tärkeää mutta ilmeisesti 

vaarallisempaa. Pelkästään positiivisten esimerkkien esille tuominen ei riitä 

sukupuolitutkimuksessa, vaan tutkimuksen pitäisi pyrkiä tuomaan esille syvempiä sukupuoleen 

liittyviä ongelmia. Kuvakirjojen päähenkilöt ovat jakautuneet tasaisesti poikiin ja tyttöihin. 

Toisaalta päähenkilöiden sukupuoli ei ole välttämättä ratkaisevaa heidän käytökselleen. 

Nikolajeva painottaa, ettei biologinen sukupuoli ole ratkaiseva kirjallisuuden analyysille, vaan 

sosiaalisesti konstruoitu sukupuoli. On monia kansansatuihin perustuvia kuvakirjoja, joissa 

kyseenalaistetaan stereotyyppisiä sukupuolinormeja, kuten Babette Colen Prinsessa Hoksnokka 

ja Tarzanna ja Lasse Sandbergin Poika, prinsessa ja vihreä. Näissä usein hyvin humoristisissa 

kirjoissa kumotaan ja kyseenalaistetaan sukupuolirooleja. Prinsessat pärjäävät aivan erinomaisesti 

ilman prinssin apua ja prinssit puolestaan kuvataan pelkureina tai avuttomina (Nikolajeva 2000: 

169).  
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Käytän kuva-analyysia havainnollistamaan, miten kirjan Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin 

veljekset kuvitus valaisee tytön ulkonäköä. Ulkonäön kautta voidaan tulkita tytön ilmeitä ja 

asenteita, jotka antavat tietoa teoksen tyttökuvauksesta. Tytön sijainti kuvituksessa kertoo, kuinka 

keskeinen hän on tarinalle. Kuva-analyysi soveltuu tutkielmassani erityisesti tytön 

vastakkaisuuden ja yhtäläisyyden tutkimiseen. Tämän aspektin tutkimiseen antavat 

mahdollisuuden myös kirjan teatterimaiset minikohtaukset.  

 

 

3. Heinähattu ja Vilttitossu matkalla yhteiseen tyttöyteen 

 

3.1 Kirjan päähenkilöt 

Päähenkilöt ovat tärkeitä kohteita kirjallisuuden tutkimuksessa. Päähenkilöt ovat keskeisiä 

teoksen juonelle ja henkilökuvaukselle.8  Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -

lastenkuvakirjan päähenkilöt Heinähattu ja Vilttitossu esitellään kirjan etukannessa. Heidät voi 

ymmärtää päähenkilöiksi tavasta, jolla he vangitsevat lukijan katseen kurkottautumalla auton 

ikkunoista. Heinähattu ja Vilttitossu ovat molemmat 7-11-vuotiaita tyttöjä. Käsitteellä flicktion 

voidaan kuvata näitä monimuotoisia tyttöjä kirjallisuudessa. Vilttitossu on pikkusisko, joka 

uskaltaa, eikä ujostele. Hänen tukkansa sojottaa villisti. Vilttitossu katsoo suoraan lukijaan ja 

virnistää itsevarmasti. Heinähattu on isosisko, joka ei halua ottaa yhtä paljon tilaa kuin 

pikkusiskonsa. Hänen tukkansa on sievästi letillä. Hän heiluttaa käsiään ystävällisesti, hymyilee 

viehkosti ja katsoo pois lukijasta. Hän on hieman salaperäinen. Heinähattu edustaa perinteistä 

tyttökuvausta. 

 

Kuvakirjan lukija saa ensimmäisen mielikuvan kirjasta katsomalla kirjan etukantta. Etukansi on 

tärkeä, koska se kuvaa usein kirjan päähenkilöitä ja heidän kauttaan myös tarinaa.  Näin lukija 

voi valita kirjan, joka vetoaa häneen. Lukijalle on usein tärkeää, että voi samaistua kirjan 

                                                   
8 
https://www.edu.fi/taiteen_perusopetus/sanataide/henkilohahmon_rakentaminen_eri_ikatas

oilla/henkilohahmojen_jaottelua_kirjallisuudessa 
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päähenkilöihin. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset tarjoaa lapsille mahdollisuuden 

samaistua kahteen eri tyyppiseen tyttöön. Kannessa Kattilakosken tytöt Vilttitossu ja Heinähattu 

ovat matkalla kesämökille.  He istuvat perheen Volkswagenbussissa ja unelmoivat hauskasta 

lomasta. Uskalias Vilttitossu unelmoi rosvoista ja vakoilemisesta. Hän tuskin malttaa odottaa, 

että pääsee perille. Rohkea Vilttitossu vetoaa lukijaan, joka haluaa kokea seikkailuja ja uhmata 

rajoja. Vilttitossussa on emansipatorista potentiaalia, joka rohkaisee tyttölukijaa kokeilemaan 

sukupuolirajojen ylittämistä. Täten Vilttitossua voidaan pitää feministisenä esikuvana. 

Heinähattukin odottaa paljon lomasta, mutta käyttäytyy hyvin ja hillitysti. Heinähatusta lukija 

löytää tyttöhahmon, joka on turvallinen ja tavallinen pikkutyttö. Samalla hänen salaperäinen 

katseensa antaa viitettä toisenlaisesta tyttöydestä. Samoin kuin sisarensa Vilttitossu, Heinähattu 

kurkottaa ulos auton ikkunasta kohti uusia seikkailuja (ks. seuraava sivu). 
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3.2 Tyttökuvaus syvenee 

 

 

 

Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset – kirjan etukannessa esitellään päähenkilöiden 

Vilttitossun ja Heinähatun erilaisuus. Aukeamalla 6-7 tyttökuvaus syvenee. Kuvakirjan aukeama 

muistuttaa teatterin näyttämöä, jossa näytetään tytön erilaisuutta. Tekstin kautta lukija saa tietää 

kohtauksen dialogin. Kattilakosken perhe on lähdössä mökkilomalle ja tavaroiden pakkaus on 

täydessä vauhdissa. Äiti Hanna valmistautuu korkeatasoiseen huvilalomaan. Hän on pukeutunut 

naiselliseen, hienoon puhvihihaiseen kesämekkoon. Hän on jopa päättänyt ottaa mukaan 

kristallikruunuun juhlistamaan kesälomapaikkaa. Heinähattu taas istuu puussa oksan haarassa ja 

kirjoittaa runoja: ”Ja kaikki niitä ihailee, ja perhosetkin tykkäävät…” Hän on omassa 

maailmassaan eikä halua, että häntä häiritään. Hänen kasvonsa loistavat tyytyväisyydestä ja hän 

hymyilee leveästi. Hän tuijottaa taivaalle suurin pyörein silmin. Heinähattu on todella 
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rentoutunut, koska hän tekee sitä, mitä hän rakastaa. Hän on kultturelli ja luova. Heinähattu 

voidaan liittää kirjallisuuden runotyttötraditioon 9. Heinähattu nyrpistää nenää Vilttitossun 

anelulle leikkiä vakoilua. Vilttitossu ei hyväksy Heinähatun kieltäytymistä vaan nappaa 

runovihkon Heinähatulta. Vilttitossu provosoi Heinähattua huutamalla ”Lällälällällieru”, joka on 

kaikkea muuta kuin kultturellia. Hänen pahankurisuutensa näkyy kasvojen irvistyksestä ja kuuluu 

hänen käyttämästään kielestä. Heinähatun ja Vilttitossun vastakohtaisuus tyttönä on selkeä.  

 

 

3.3 Odotuksia tytöstä   

Tutkimalla sitä, minkälaista kitkaa löytyy tytön ja kirjallisuuden yhdistämisessä, voidaan saada 

selville, mitä tytöltä odotetaan.  Nämä odotukset paljastavat yhteiskunnan asenteita tyttöä 

kohtaan. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -teos tuo esille tällaisia odotuksia kirjan 

alusta alkaen. Äiti Hanna on ottanut esille Heinähatun vanhan, vaaleanpunaisen mekon ja haluaa, 

että Vilttitossu laittaisi sen päälleen. Hanna kysyy Vilttitossulta: ”Etkö sinä voi kerrankin olla 

äidille mieliksi?” Vilttitossu vastaa: ”En” (HVR 9).  Kuten edellä on mainittu, äiti Hanna 

valmistautuu kesälomaan pukeutumalla naisellisesti puhvihihaiseen kesämekkoon. Hän odottaa 

samaa Vilttitossulta. Vilttitossuhan on tyttö ja siksi hänen pitäisi pukeutua niin kuin tyttö. Hyvä 

tyttö pukeutuu mekkoon, joka on signaali naissukupuolesta. Vilttitossun vastaukset äidin 

kulttuurisiin odotuksiin ovat: ”Yäk” ja ”En”. Hän ei aio pukeutua mekkoon, vaikka hänen ”hyvä” 

sisarensa Heinähattu onkin tehnyt sen. Toisaalta Heinähatultakin odotetaan tyttömäisempää 

pukeutumista. Äiti Hanna komentaa: ”…Heinähattu ota tuo rikkinäinen hatunreuhka pois!” (HVR 

8). Heinähattu ei tottele äitiään ja näyttää näin olevansa tyttö, joka uskaltaa rikkoa 

sukupuolirajoja. 

 

Vaikka olemme vasta kirjan alussa, saamme tietää huomattavasti Vilttitossun sopeutumisesta 

kulttuurisiin odotuksiin. Äiti Hanna valittaa: ”Etkö sinä voi kerrankin olla äidille mieliksi?” 

(HVR 9). Hänen repliikkinsä paljastaa, ettei Vilttitossu yleensäkään välitä äidin tai toisten 

odotuksista. Vilttitossu voidaan käsittää huonona tyttönä, joka ei sopeudu yhteiskunnan 

odotuksiin. Hän pukeutuu lötköhousuihin, koska se sopii hänelle. Lötköhousujen taskuihin 

                                                   
9
 https://www.wsoy.fi/kirja/l-m-montgomery/pieni-runotytto-e-kirja/9789510421215 
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mahtuu kaikenlaista, kuten suurennuslasi tai taskulamppu. Hän on vakoilija ja pukeutuu sen 

mukaan.  Hän valitsee vihreät lötköhousut, ei vaaleanpunaista mekkoa. Vaaleanpunainen on 

ristiriitainen väri lastenkirjallisuudessa, siksi on mielenkiintoista, että Savolainen käyttää sitä 

värityksessä (Österlund, 2013). Voidaan kysyä, haluaako hän tai kirjailijat provosoida tällä 

värivalinnalla. Pohjoismaissa kuvakirjan kirjoittaja ja kuvittaja työskentelevät yleensä yhdessä, 

toisin kuin USA:ssa (Nikolajeva 2000:89). Värin vaaleanpunaisen valinta viittaa mielestäni 

siihen, että kirjailijat ja kuvittaja käyttävät hyväkseen sen ristiriitaista sisältöä. Väri liitetään 

yleisesti stereotyyppiseen tyttöön, mutta sen käyttö voi myös merkitä feminististä vastarinnan 

tekemistä. Kuvakirjailijat Wirsén ja Lindenbaum ovat esimerkkejä pohjoismaisista kirjailijoista, 

jotka käyttävät hyväkseen tätä vaaleanpunaisen ambivalenssia merkitystä. (Österlund, Söderberg, 

Formark 2013:180.) 

 

Sen lisäksi, ettei Vilttitossu ole äidille tai muille mieliksi, hän on röyhkeä. Hän vaatii, että 

trampoliini pitäisi ottaa mukaan mökkilomalle. Vaikka äiti selittää, ettei se mahdu, Vilttitossu ei 

välitä siitä. Hän huutaa: ”Me halutaan trampoliini!” (HVR 9). Heinähatustakin trampoliinin voisi 

ottaa mukaan: ”Trampoliini on kiva.” Hän ei vaadi, että trampoliini pitäisi ottaa mukaan, mutta 

sanoo mielipiteensä kohteliaasti. Isä ei sekaannu keskusteluun, hän miettii sen sijaan, mitä 

mielenkiintoista lomalukemista ottaisi mukaansa. Äitikin unohtaa pian konfliktin trampoliinista. 

Hän nauttii ajatuksesta, ettei tarvitse tavata konstaapeleja tai Alibullenin neitejä kokonaiseen 

viikkoon (HVR 9). 
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Kun Vilttitossu ei saa tahtoaan perille, hän päättää karata Alibullenin neideille. Hän selittää: ”Ei 

tässä perheessä voi lapset asua. Hei sitten, kuivapallot!” (HVR 9) Pian tytöt istuvat neitien 

sohvalla ja mutustelevat pikkuleipiä. Halise ja Helga eivät edes paljasta Heinähattua ja 

Vilttitossua heitä etsiville poliiseille. Heidän mielestään Vilttitossun ja Heinähatun käytös ei ole 

kummallista tytöille vaan he tukevat heitä. Vilttitossun röyhkeys kannattaa, hän saa tahtonsa läpi. 

Kun äiti tytöt löydettyään haluaa lähteä mökille, Vilttitossu uhkaa jäädä kotiin, jos trampoliinia ei 

oteta mukaan. Heinähattu tukee sisartaan ja tytöt vaativat yhteen ääneen: ”Trampoliini, 
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trampoliini, trampoliini!” ”Hyvä on, Hanna sihahti kiukkuisena. – Otetaan trampoliini.” (HVR 

21) Äiti antaa periksi Vilttitossulle, hän ei jaksa riidellä asiasta. Pian Kattilakosken perhe huristaa 

mökkilomalle trampoliini ja kristallikruunu katolla.  

 

 

3.4 Gurleski Vilttitossu  

Vilttitossu edustaa gurleskia tyttöä lastenkirjassa Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset. 

Gurleski yhdistää söpön tyttöyden burleskiin ja groteskiin käyttäytymiseen. Tämä Vilttitossun 

gurleski käyttäytyminen näkyy useaan otteeseen kirjassa ja lisää tarinaan hauskuutta ja 

vauhdikkuutta. Vilttitossun liioittelu muodostaa tärkeän osan kirjan viihteellisyydestä, joka on 

olennaista tyttökirjallisuudelle. Samalla se muodostaa mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, miten 

hyvä tyttö voi käyttäytyä. Tytön käyttäytymisen ohjailu on ollut olennainen osa tyttökirjallisuutta 

ja vaikuttanut sen kirjoittamiseen (Voipio 2015:29).  Gurleski Vilttitossu löytyy erilaisista 

tilanteista. Vilttitossu ahmii herkkuja, laulaa hävyttömiä lauluja, vakoilee rosvoja ja kiristää 

konstaapeleita. Savolaisen kuvitus sisältää gurleskin eri osat: tytön, burleskin ja groteskin ja 

täydentää kirjailijoiden tekstiä. Näin lukijalle ilmaistaan tyttöyttä, joka rikkoo tytöille asetettuja 

rajoja.  

 

Vilttitossun gurleski ahmiminen on näkyvä osa Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset - 

lastenkirjaa. Vilttitossun ahmimisesta on monta esimerkkiä. Se ei ole yllättävää, sillä kirjassa 

herkutellaan useaan otteeseen. Alibullenin neidit, jotka ovat  Kattilakosken perheen naapureita, 

rakastavat kahvikekkereitä. He leipovat vadelmatäytekakkuja, suklaakeksejä, tuulihattuja, 

kaneliässiä, pullia, unelmatorttuja ja korvapuusteja. Eksplisiittinen esimerkki Vilttitossun 

ahmimisesta on sivulla 16 (ks. seuraava sivu). 
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 Heinähattu ja Vilttitossu ovat juuri karanneet kotoa, koska äiti halusi, että Vilttitossu pukisi 

päälleen Heinähatun entisen kesämekon. Alibullenin neidit tarjoilevat lapsille vadelmakakkua ja 

suklaakeksejä. Heinähattu on kerännyt lautaselleen yhden suklaakeksin. Hän katsoo 

silmäkulmasta, kuinka Vilttitossulla kasaa ahneesti itselleen keksejä. Vaikka hänellä on jo viisi, 

hän nappaa vielä yhden Alibullenin neidin tarjoamalta keksilautaselta. Gurleski Vilttitossu on 

tyytyväinen omaan käyttäytymiseensä ja hymyilee kauniisti. Vilttitossun silmät ovat pyöreät ja 

antavat hellyttävän vaikutelman. Samalla hänen kuvauksestaan huomaa, että kauniin hymyn ja 

suloisten silmien takana on itsekkyyttä ja huonoa käytöstä. Hänen poskensa pullottavat täynnä 

herkkuja ja ruumiin asento osoittaa ambivalenssia käytöstä. Samalla kun hän ottaa kakkuja 
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pöydältä, hän ojentautuu ottamaan niitä myös Alibullenin neidiltä. Tämä on vastakohtana 

Heinähatun kohteliaalle käytökselle. Vilttitossun sijoitus keskelle kirjan sivua viittaa siihen, että 

hän on kuvan keskeinen henkilö.  

 

Sivulla 52 gurleskin Vilttitossun kaunis hymy on muuttunut kauniista hymystä rumaksi 

irvistykseksi. Vilttitossun huono käytös on huonontunut entisestään. Kattilakosket ovat kutsuneet 

”taiteilija” Kustaan ja ”trubaduuri” Adamin kahville. 

 

 

 

Vilttitossu kilpailee Kustaan kanssa siitä, kuka ehtii ahmia eniten kahvipöydän herkkuja. Hänen 

käyttäytymistään voisi kuvailla sananparrella: hän syö kuin kunnon mies. Toisin sanoen Kustaa 
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näyttää Vilttitossulle, miten kahvipöydässä voi käyttäytyä miehenä. Vilttitossun pyöreät, 

lapselliset kasvot ovat muuttuneet imuriksi, joka voisi imeä mahdollisimman paljon pikkuleipiä 

ja kermakakkua. Kukaan muu kuin Heinähattu ei reagoi Vilttitossun ahmimiseen. Heinähattu 

litistyy tuoliaan vasten, pois päin kuvasta, häveten Vilttitossun käyttäytymistä. Vilttitossu 

puolestaan melkein makaa pöydällä hyökättyään pikkuleipien kimppuun. Hänen hiuksensa 

sojottavat ylöspäin osoittaen Vilttitossun nopeaa liikkumista. Kustaa yrittää saada viimeisen 

kakkupalan itselleen: ”Me voimme ottaa kakkua Adamille evääksi, jos sitä jää.” Gurleski 

Vilttitossu huutaa: ”Mutta kun ei jää!” Heinähattu raukka jää ilman kakkua ja valittaa: ”Minä en 

saanut mitään.” (HVR 52-53) Hänen koko asentonsa ja kasvonsa antavat kuvan periksi annosta. 

Hän on hävinnyt kakkukamppailun.  

 

 

Gurleski Vilttitossu näyttäytyy taas hetkistä myöhemmin, kun viimeisetkin kakunmurut ovat 

hävinneet kahvipöydästä. Hänet on jälleen sijoitettu keskelle kuvaa, joka viittaa hänen keskeiseen 

rooliinsa. Hanna-äiti on todella innostunut kesämökkiloman taiteilijanaapureista ja haluaa 

kerskua taiteellisilla tyttärillään (HVR 54). Hän työntää tytöt Rubensin veljesten eteen ja sanoo: 

”Meidän tytöt ovat hyvin temperamenttisia ja hyvin taiteellisia, vähän niin kuin minä. Tytöt 

laulakaapa taitelijoille.” (HVR 54) Hanna odottaa, että hänen tyttärensä käyttäytyvät niin kuin 

hän käyttäytyisi. Heinähattu ei ole innostunut, hän katselee varpaitaan. Hän kuitenkin täyttää 

äitinsä toiveen ja aloittaa kauniin kesävirren: ”Jo joutui armas aika…”Vilttitossu ei aio käyttäytyä 

äitinsä toiveiden mukaan vaan sabotoi Hannan hienon suunnitelman. Hän työntää Heinähatun 

sivuun ja kailottaa: ”Ukko Nooa, Ukko Nooa oli kunnon mies. Kun se kiipes puuhun, päästi 

paukun kuuhun…” Vilttitossun laulun valinta osoittaa, että hän ei halua olla taiteellinen vaan 

maanläheinen ja burleski. Vilttitossu levittää kätensä kuin suuri tähti, joka tietää oman arvonsa. 

Hänen pyöreät silmänsä loistavat mielihyvästä ja suu kailottaa hävytöntä sanomaa. Savolainen 

käyttää ohuita viivoja osoittaakseen suusta tulevia sanoja. Ne antavat viitteen siitä, etteivät laulun 

sanat ole aivan ne tavalliset Ukko Nooan sanat. Vaikkakin Vilttitossu on gurleski, hänen 

kuvauksensa on miellyttävää. Vilttitossu esitetään suloisena, samalla kun hänen käyttäytymisensä 

on vastoin hyviä tapoja (HVR 54) 
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Sivulta 61 löytyy gurleski Vilttitossu, joka esitetään selvästi vastenmielisenä. Taiteilijoita 

vakoileva Vilttitossu epäilee, etteivät Kustaa ja Adam ole sitä, mitä väittävät. Kustaa maalaa 

muotokuvaa Hannasta lomamökin pihalla. Hanna makaa nojatuolissa houkuttelevan näköisenä. 

Hänen asentonsa kutsuu taiteilijaa maalaamaan hänestä hienon maalauksen. Vilttitossu taas 

kuvataan rumana ja kummallisessa ruumiinasennossa. Hänen kasvonsa ovat kiukkuiset: hänen 

suunsa on pitkä tiukka viiva ja silmät pullistuvat ulos päästä. Hänen kehonsa on kävelemässä 

toiseen suuntaan, samalla kuin pää vääntyy aivan päinvastaiseen suuntaan taaksepäin. Tämä ei 

ole mahdollista ihmisen keholle. Se kuitenkin kuvaa tehokkaasti Vilttitossun epäluuloisuutta 
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Kustaata kohti. Vilttitossun pieni söpö nenä on piirretty mustaksi kolmioksi, joka näyttää melkein 

viiksiltä. Myös oikean silmän alle on vedetty mustaa viivaa kuvaamaan epäluuloista vakoilijaa.  

 

 

 

 

Vilttitossun gurleski käyttäytyminen on moninaista. Vilttitossu ei ole vain ahmatti, huonosti 

käyttäytyvä tyttö ja vakoilija. Hän on myös kiristäjä (HVR 109-110). Vilttitossu, joka odottaa 

lomaltaan jännitystä ja seikkailuja, epäilee heti kesälomamökin naapureita ”taiteilija” Kustaata ja 

”trubaduuri” Adamia. Heillä on liian monia yhtäläisyyksiä konstaapeleiden Isonavan ja 

Rillirouskun kanssa. Sen lisäksi Vilttitossu ja Heinähattu kuulevat puhelun, jonka mukaan he 
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voisivat olla jopa rosvoja. Kun on lopulta selvinnyt, että kesämökin naapurit ovat Kattilakosken 

perheen antagonistit poliisit Isonapa ja Rillirousku, Vilttitossu käyttää tietojaan kiristääkseen 

poliisiraukkoja. Hän haluaa käydä soittamassa poliisiauton pilliä kymmenen kertaa. Kun 

Rillirousku haluaa antaa heidän soittaa vain yhden kerran, uhkaa Vilttitossu paljastaa salaisuuden 

äidille: ”Yhden kerran … Kyllä ainakin äidille täytyy kertoa, ettei taulua maalannutkaan oikea 

taiteilija.” Näin hän saa tahtonsa läpi. Hän on tähtisilmäinen söpöliini. Hän puhuu käsillään 

vaatien kunnioitusta vaatimuksilleen. Heinähattu tukee sisartaan seisoen sisarensa takana kädet 

lantioilla. Hän hymyilee ja on tyytyväinen sisarensa käyttäytymiseen Olen tähän asti olettanut, 

että Heinähattu käyttäytyy aina kunnollisesti ja melkein liiankin kiltisti. Nyt näyttäytyy 

Heinähattu, joka ottaa tilaa. Hän ei kuitenkaan ole qurleski, vain päättäväinen. 
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3.5 Tyttöyden muutos 

Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin veljekset -lastenkirjassa on myös dekkarimaisia piirteitä. 

Vilttitossu ja Heinähattu ovat harrastajaetsiviä, jotka tutkivat ja ratkaisevat kirjan ”rikoksen”.  

Näin tarinasta tulee jännittävä ja ennalta-arvaamaton.  

 

Heinähattu ja Vilttitossu olivat juosseet taakseen katsomatta mökille. He istahtivat hengästyneinä 

ruohikolle. Avoimesta ikkunasta kuului Hannan Ja Matin kuorsaus. 

- Vähältä piti, Heinähattu sanoi. 

- Mitä varten ne esittävät taiteilijoita, jos ne ovat vankikarkureita? Vilttitossu ihmetteli.  

- Ne luulevat, ettei taiteilijoita epäillä, Heinähattu arveli. 

- Ne eivät tiedä, että me olemme salapoliiseja, Vilttitossu uhosi. 

- Kohta ne ovat kiikissä, Heinähattu ennusti. 

(HVR 76) 

 

Etsivätarinan kautta esitetään myös uudenlaista tyttökuvausta, jota voi löytää hyödyntämällä 

feminististä käsitettä flicktion. Sivun 76 kohtaus tuottaa tyttöyttä, joka analysoi ja kyseenalaistaa. 

Käsitteen mukaan tyttö kirjallisuudessa on suurelta osin narratiivinen tulos. Tyttöys tänä päivänä 

on moninaisempaa ja muuttuvaa. Heinähattu ja Vilttitossu ja Rubensin veljekset -kirjassa 

flicktion-käsite tuo esille yhteisen tyttöyden kehittymistä. Tytöt ovat erilaisia, mutta tukevat 

toisiaan sisarellisesti opettamalla toisilleen erilaisia asioita. He muuttuvat tarinan edetessä. 

Seuraavassa kuvassa (HVR 91) Heinähatun henkilöhahmo on keskipisteenä, mikä osoitetaan 

sijoittamalla hänet keskelle kuvaa. Vilttitossu opettaa sisartaan rosvojen kiinniotossa, mikä on 

tärkeä taito rosvojen salapoliisina. 
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Heinähattu valittaa, ettei osaa käydä rosvojen kimppuun. Poikamainen Vilttitossu selittää, miten 

tapellaan: ”Puret, potkit ja huudat senkin rosvonpökäle!” Se on kuitenkin vaikeaa Heinähatulle, 

siksi Vilttitossun täytyy kannustaa Heinähattua vielä enemmän (HVR 91). 
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Heinähattu oppii Vilttitossulta, miten rosvojen kimppuun hyökätään. Vilttitossu komentaa 

Heinähattua: ”Huuda kovempaa!”  Heinähattu karjaisee. ”Senkin rosvonpökäle! Senkin ilkeä, 

kauhea pökäle, rökäle, rontti, hunsvotti, vankikarkuri!” Vilttitossu kehuu sisartaan: ”Hyvä, 

Heinähattu! Nyt sinä osaat!” (HVR 92).  Heinähattu näyttää uutta voimakasta, äänekästä tyttöyttä. 

Kuva Heinähatusta kivellä ja teksti eli dialogi täydentävät toisiaan. Niistä tulee kokonaisuus, joka 

muistuttaa sarjakuvan ruutua. Heinähatun repliikki sisältää allitteraatiota: ”pökäle, rökäle, rontti, 

hunsvotti”, mikä kuulostaa hauskalta. Samalla kokonaisuus huokuu tyttövoimaa. Siitä löytyy 

myös intertekstuaalinen viittaus Aleksis Kiven Seitsemään veljekseen. Veljekset ovat paenneet 
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Hiidenkivelle härkiä pakoon ja Lauri saarnaa kivellä seisoen.10 Kuten Seitsemän veljeksen Lauri, 

Heinähattu puristaa käsiään nyrkkiin ja uhoaa. Kivellä seisominen osoittaa valta-asemaa. 

Viittausta tukee myös Heinähatun käyttämä sana hunsvotti, jonka löytää Seitsemästä 

veljeksestä.11 

 

Heinähatun lahjakkuus on erityisesti kielellistä, mikä näkyy jo edellisessä esimerkissä. Siksi ei 

ole yllättävää, että hän opettaa Vilttitossulle salakieltä (HVR 44). Salakieltä ei pystytä esittämään 

kuvituksessa, vaan se löytyy tekstistä. Sen voi kuitenkin melkein kokea osana kuvitusta, sillä 

typografiassa on käytetty hyväksi tekstin sijoitusta kuvitukseen nähden. Kuvan voi tulkita siten, 

että Heinähattu jahtaa Vilttitossua, koska haluaa hänen oppivan salakielen (ks. seuraava sivu).   

 

                                                   
10 http://www.aleksiskivi-kansalliskirjailija.fi/artikkelit/hiidenkivelle/ 

11 https://www.kp24.fi/uutiset/29664/mita-august-ahlqvist-todella-kirjoitti 
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Tällä kertaa Vilttitossu on sivun keskipisteenä. Hänelle opetetaan salakieltä, josta on hyötyä, kun 

on vakoilija. Vilttitossu ei ymmärrä, miten kieltä muodostetaan: ”Höh, Vilttitossu tuhahti. Miksi 

siinä pitää olla se kontti? Heinähattu vastaa: ”Se on salakieltä.” Heinähattu tukee sisartaan: ”Sinä 

opit sen vielä!” (HVR 44).  

 

Tytöt Heinähattu ja Vilttitossu ovat matkalla yhteiseen kieleen, jolla he voivat kommunikoida 

ilman, että aikuiset ymmärtävät heitä. He ovat myös matkalla yhteiseen käytökseen. Kun 

Vilttitossu parantaa tapojaan, Heinähattu unohtaa ne. Tytöt muuttuvat kertomuksen narratiivisessa 

prosessissa. 

- Juustokakku on vielä syömättä! Helga ilmoitti. – Olkaa hyvät.  

- Kiitos! Isonapa hengähti.  

- Vilttitossu nappasi kakkulautasen käteensä ja kiipesi puun oksalle. Isonapa tuijotti kakkua 

huuliaan lipoen. Vilttitossu tunsi ensimmäisen kerran myötätuntoa Isonapaa kohtaan. Hän 

otti palasen ja nakkasi loput Isonavalle, joka sai kopin. Kaikki taputtivat käsiään.  

- Äkkiä Heinähattu kiipesi puuhun ja kaappasi puolet Vilttitossun palasta.  
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- Häh? Vilttitossu paheksui 

 (HVR 115) 

 

Heinähatun käyttäytyminen osoittaa, ettei hän ole ainoastaan kunnollinen ja hyvätapainen tyttö. 

Kun Helga ilmoittaa, että juustokakku on vielä syömättä, Vilttitossu nappaa itsekkäästi koko 

kakkulautasen ja kiipeää puuhun syömään sitä. Nähdessään Isonavan lipovan huuliaan Vilttitossu 

tuntee äkillistä myötätuntoa tätä kohtaan. Vilttitossu heittää palasen juustokakkua Isonavalle, 

mitä kaikki arvostavat. Nyt puolestaan Heinähattu osoittaa pahankurisuutta kiipeämällä puuhun ja 

nappaamalla puolet Vilttitossun palasta. Vilttitossu yllättyy sisarensa uskaliaasta, ilkikurisestä 

käytöksestä (HVR 115). Olemme saaneet viitteitä Heinähatun toisenlaisesta tyttöydestä jo 

aikaisemmin kertomuksessa. Tästä on esimerkki heti tarinan alussa, kun hän vastustaa äitiään 

pitämällä rikkinäistä olkihattua päässään. Vähän myöhemmin hän oppii huutamaan kasvot 

punaisena: ”Senkin rosvonpökäle! Senkin ilkeä, kauhea pökäle, rökäle, rontti, hunsvotti, 

vankikarkuri!” Lopussa hän näyttää pystyvänsä olemaan pahankurinen niin kuin sisarensa. Hän 

näpäyttää huonotapaista sisartaan nenälle antamalla takaisin samalla mitalla. Tällä kertaa on 

Vilttitossun vuoro paheksua sisarensa huonoa käytöstä. Heinähatusta löytyy moninaista tyttöyttä, 

samoin kuin Vilttitossusta. Vilttitossu on gurleski, mutta myös siskostaan huolehtiva, empatiaa 

tunteva tyttö. Etukannessa heidät on kuvattu erilaisina, mutta viimeisellä sivulla heitä on vaikea 

erottaa toisistaan. Heidän jännittävä mökkilomansa päättyy yhteiseen leveään, päättäväiseen 

vakoilijoiden virnistykseen.  
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4. Lopuksi  

Ostin sattumalta Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoittaman lastenkirjan Heinähattu, Vilttitossu ja 

Rubensin veljekset pojantyttärelleni, mutta se osoittautui pian sopivan myös erinomaisesti 

kirjallisuuden tutkimuskohteeksi. Löysin siitä monia valaisevia esimerkkejä, miten tyttöä 

esitetään modernissa lasten- ja tyttökirjassa.  Keskityin tutkimaan tyttökuvausta kirjan 

kuvituksessa ja tekstissä tyttötutkimusnäkökulmasta. Teorikehyksenä käytin feminististä 

kirjallisuustutkimusta. 
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Heinähattu ja Vilttitossu ja Rubensin veljekset -tyttökirjan tyttökuvaus lähtee liikkeelle sisarusten 

Heinähatun ja Vilttitossun kuvauksesta päähenkilöinä kirjan etukannessa. Jo etukannen kuvitus 

antaa viitteitä kahdenlaisesta eri tyyppisestä tyttöydestä. Rohkeasti virnistävä Vilttitossu ja ujosti 

hymyilevä Heinähattu ovat perheensä kanssa matkalla jännittävälle mökkilomalle. Vilttitossun 

virnistys sisältää emansipatorista potentiaalia, joka kutsuu rohkeaa tyttöä mukaan seikkailuun. 

Perinteinen Heinähattu lupaa tyttölukijalle turvallisen, mutta viihteellisen tyttötarinan. 

Heinähatun ja Vilttitossun erilainen tyttöys tuodaan selvästi esiin kirjan ensimmäisellä 

aukeamalla (HVR 6-7). Tällä aukeamalla, kuin teatterin näyttämöllä, näyttäytyy runotyttö 

Heinähattu ja pahankurinen vakoilija Vilttitossu. Aukeaman kuvitus ottaa taitavasti esille tyttöjen 

vastakkaisuuden, samalla kun teksti vahvistaa sitä.  

 

Kirjallisuuden ambivalentit asenteet tyttöä ja naista kohtaan ovat keskeinen feministisen 

kirjallisuudentutkimuksen kohde. Tällaisia asenteita löytyy Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin 

veljekset -kirjasta mm. tutkimalla tyttöihin kohdistettuja odotuksia. Vilttitossulta odotetaan 

mekon käyttämistä (HVR 9), mikä osoittaa kulttuuriin sidottuja sukupuoleen kohdistettuja 

normeja. Vilttitossulle tarjottu mekko on kaiken lisäksi vaaleanpunainen, jota voidaan pitää 

stereotyyppisenä tyttövärinä. On mahdollista, että kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola ja kirjan 

kuvittaja Salla Savolainen käyttävät tietoisesti tätä ristiriitaista väriä, joka voi myös merkitä 

feminististä vastarintaa. Näin he jatkaisivat pohjoismaisten kuvakirjailijoiden Wirsénin ja 

Lindenbaumin esimerkkiä.   

 

Tytön käyttäytymisen ohjailu on ollut olennainen osa tyttökirjallisuutta ja vaikuttanut sen 

kirjoittamiseen (Voipio 2015:29). Tyttökirjan didaktinen tehtävä on ollut kasvattaa hyviä tyttöjä, 

jotka sopeutuvat yhteiskunnan normeihin ja arvoihin. Heinähattu, Vilttitossu ja Rubensin 

veljekset osin seuraa tätä didaktista traditiota, osin hylkää sen. Heinähattu vaikuttaa perinteiseltä 

hyvältä tytöltä, mutta näyttää myös toisenlaista tyttöyttä. Esimerkkinä tästä on, että hän oppii 

salapoliisina uhkailemaan rosvoja. Hänen uhkailunsa sisältää kylläkin allitteraatiota, joka tekee 

uhkailusta hienostuneempaa, mutta se osoittaa tyttövoimaa. Gurleski Vilttitossu ei käyttäydy kuin 

hyvä tyttö. Itse asiassa hän käyttäytyy välillä kuin ”kunnon mies”. Voidaan kysyä, tekeekö se 

hänestä huonon tytön? Tulkitsen Vilttitossun miehisen käytöksen kritiikiksi sitä kohtaan, miten 

miehenä voi käyttäytyä, mutta tyttönä ja naisena ei.  
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Olen käyttänyt tutkimuksessani uusia feministisiä kirjallisuuden käsitteitä, kuten käsitettä 

gurleski ja flicktion. Gurleski yhdistää söpöyden, burleskin ja gurleskin ja antaa näin 

mahdollisuuden moderniin, sukupuolirooleja haastavaan tyttökuvaukseen. Vilttitossu kuvataan 

sekä miellyttävänä, tähtisilmäisenä tyttönä, että suorastaan vastenmielisenä, viiksisenä tyttönä. 

Vilttitossu uhmaa sukupuolirajoja riippumatta siitä, millaisena gurleskina hänet kuvataan. Se 

osoitetaan hänen huonolla käytöksellään. Gurleski Vilttitossu tuo liioittelullaan vauhdikkuutta ja 

viihteellisyyttä kertomukseen.  

  

Feministinen kirjallisuuden käsite flicktion on seurausta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Sanojen 

flicka ja fiktion leikkimielisellä yhdistelmällä etsitään uudenalaista tyttökuvausta kirjallisuudessa. 

Tällaista uutta tyttökuvausta löytyy Heinähattu ja Vilttitossu ja Rubensin veljekset -lastenkirjasta. 

Kirjan sankarit, Heinähattu ja Vilttitossu, tuovat esille moninaista, muuttuvaa tyttöyttä. Se näkyy 

sekä kirjan kuvituksessa että tekstissä. Kertomuksen alussa tytöt kuvataan kahtena erityyppisenä 

tyttönä. Heinähattu edustaa perinteistä hyvää tyttöä, kun taas Vilttitossusta löytyvät kaikki 

huonon tytön ainekset. Tarinan edetessä Heinähatun ja Vilttitossun tyttöydestä annetaan 

uudenlaisia, monisisältöisiä esimerkkejä. Nämä esimerkit tukevat käsitettä, että tyttö 

kirjallisuudessa on suurelta osin narratiivinen prosessi. Kirjailijat Sinikka ja Tiina Nopola 

näyttävät Heinähattu ja Vilttitossu ja Rubensin veljekset -kirjassa hylkäävän hyvän tytön ja 

huonon tytön tradition, mikä antaa toivoa uudesta tyttöydestä kirjallisuudessa. Uuden, tasa-

arvoisemman tyttöyden löytyminen lasten- ja tyttökirjojen sivuilta, edistää sukupuoleen 

kohdistuvien arvojen muuttumista. Tyttö, joka uskaltaa ja saa uhmata sukupuolirajoja 

kirjallisuudessa, näyttää tietä todellisuuden tytölle. Heinähatun ja Vilttitossun matka yhteiseen 

tyttöyteen näyttää näin tietä sekä rohkeille ja että ujoille tytöille.   
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