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LASTEN KUVAKIRJOISSA
SIIVOAVAT LAPSET
Heli Katajamäki
Vaasan yliopisto
The stories in children’s books contain descriptions of different kinds of activities, which
are usual in everyday life of families with children. One of these activities is cleaning. The
aim of this article is to analyse descriptions of cleaning of ten children’s books as social
action based on Fairclough’s (1992a, 1992b) critical discourse analysis. Based on my
analysis it seems that cleaning is represented idealistically. Children are happy to do
cleaning, they smile and even enjoy it. They do not cry or shout. Cleaning is a nice action
which children do even without asking, or when asked, they do it happily. Thus, families
represented in the books do not have conflicts about cleaning. However, in two books
cleaning was represented differently. In these books children shout and argue. In this way
the books represent a world where also the power relationship between parents and children
is seen as prone to conflicts and where children are entitled to challenge norms.
Keywords: children’s books, cleaning, critical discourse analysis, social action

1 JOHDANTO
Lastenkirjoissa kuvataan monenlaisia asioita, joista osa kuuluu
useimpien lapsiperheiden arkeen. Yksi tällaisista asioista on siivoaminen.
Näiden varsin tavallisten asioiden kuvaukset kielen ja kuvien avulla ovat
aina myös ideologisia valintoja, kulttuurissamme hyväksyttyjä tapoja
kuvata maailmaa. Lapselle lukeva aikuinen − ja vielä vähemmän
lukemaan oppinut pieni lapsi − jäänee harvoin miettimään, että lastenkirjoissa kuvatut asiat ja tapahtumat saattavat vaikuttaa lasten käsityksiin
näistä asioista. Bahtinin (1987: 138) mukaan omaksumme käsityksiä
kielen kautta, sillä opimme kaikki sanat ja tiedostamme itsemme muiden
sanomina. Kieli on perusluonteeltaan sosiaalista, sillä se ei koskaan ole
yksilöllistä siinä mielessä, että keksisimme sen itse ja käyttäisimme sitä
vain itseksemme. Lapsi rakentaa sosiaalista todellisuutta kuulemansa ja
näkemänsä kautta. On mahdollista, että hän kuuntelee ja katselee
kertomusta siivoamisesta jo enen kuin on itse ikinä siivonnut. Tällöin voi
ajatella, että lastenkirjat pohjustavat erityisen paljon lapsen käsityksiä
siitä, millaista siivoaminen on ja mikä on lapsen rooli siinä. On kuitenkin
myös muistettava, että realististen kirjojen lukeminen on vain
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todellisuuden yksi osa
(Miettinen 1972: 96).

lapsen

laajemmassa

kehitysympäristössä

2 TAVOITE JA AINEISTO
Tässä artikkelissa tarkastelen lastenkirjoissa kuvattua siivoamista
sosiaalisena toimintana. Todellisuudessa1 siivoaminen on toimintaa, joka
ei tarvitse kieltä toteutuakseen. Lastenkirjoissa siivoaminen on
kielellistetty, jolloin sitä voidaan tarkastella sosiaalisena toimintana
diskurssianalyysin keinoin. Tavoitteeni on selvittää, millaiseksi sosiaaliseksi toiminnaksi siivoaminen esitetään, keitä siivoamiseen osallistuu,
millainen on siivoavan lapsen suhde muihin ihmisiin ja millaista
siivoaminen on lapsen näkökulmasta. Tarkastelemissani lastenkirjoissa
siivoaminen on suurempi tai pienempi osa koko kertomusta, minkä otan
myös analysoinnissa huomioon. Teoreettisena viitekehyksenä työssäni on
Faircloughin (1992a, 1992b, 1995) kriittinen diskurssianalyysi. Lähestyn
lastenkirjoissa kuvattua siivoamisdiskurssia kielen käyttönä, joka
rakentuu ja rakentaa yhteiskunnan uskomus-, tieto- ja sosiaalisen
vuorovaikutuksen käytäntöjä. Nämä käytännöt heijastuvat lastenkirjojen
kielen2 käyttöön toisinaan eksplisiittisesti, toisinaan implisiittisesti.
Lastenkirjojen merkitykset rakentuvat kulttuurisesti tuttujen muotojen
kautta, vaikka esitetyt tapahtumat ovatkin joko kokonaan tai osin
mielikuvitusta. Lastenkirjojen tarkoituksena on usein vieläpä sosiaalistaa
lapsi tiettyihin sosiokulttuurisiin, yleisesti hyväksyttyihin arvoihin.
(Stephens 1992: 1–3.) Samalla lastenkirjojen kasvatuksellinen tarkoitus
merkinnee sitä, että lastenkirjoissa kerrotaan usein totutuista käytännöistä
sovinnaisin tavoin.
Aineistokseni olen valinnut 10 lasten kuvakirjaa (ks. kirjallisuusluettelo), joiden kohderyhmäksi arvioin noin 2−8-vuotiaat lapset. Lasten
kuvakirjoja pidän tekstilajina. Tekstilaji-käsite viittaa tekstiin
sosiaalisena käytäntönä, jolloin tekstin tuottaminen ja tulkinta nähdään
konventionaalistuneena toimintana (Fairclough 1992a, 1992b, 1995;
Rimmon-Kenan 1991: 159). Tekstilajille ominaiset tavat kielellistää
toimintaa virittävät odotuksia siitä, miten ja mitä tekstissä kerrotaan.
Lukijan silmin konventionaalisuus tarkoittaa mm. sitä, että esimerkiksi
saduissa lukijalle ei tarvitse selittää sitä, miksi kissa voi pukeutua
vaatteisiin (Källgren 1979: 114−115).
Aineistona olevat lasten kuvakirjat ovat ilmestyneet viimeisen 30
vuoden aikana. Aineistossa on mukana pelkästään suomenkielisiä kirjoja,
joista osa on alun perin ilmestynyt suomenkielisinä, osa on käännetty
suomeksi. Kaikki kirjat ovat suomalaisten kustantajien kustantamia,
1
Käytän sanaa todellisuus tarkoittaen sillä todellisia, faktuaalisia tapahtumia. Näiden tapahtumien
ymmärrän kuitenkin hahmottuvan tietoisuuteemme erityisesti sosiaalis-konstruktiivisesti (ks. Berger &
Luckman [1966] 1993).
2
Kuten myös koko muuhun lastenkirjoissa käytettyyn semioottiseen systeemiin: kuvitukseen,
kirjasinvalintoihin ja tekstin asetteluihin jne. (Ks. Hodge & Kress 1988.)
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jolloin niiden voi nähdä olevan sosiokulttuurisesti hyväksyttyjä Suomessa. Analyysia olisi joka tapauksessa mahdollista laajentaa moniin eri
suuntiin ja vertailevampaan otteeseen esimerkiksi tarkastelemalla eri
kulttuureissa, eri aikoina tai eri-ikäisille tuotettuja lasten kuvakirjoja.
Aineistoni kirjoista yhdeksän on realistista ja yksi kirja (Kolme pikku
noitaa) fantasiaa. Kaikkia kirjoja tarkastelen yhtä lailla sosiokulttuuristen
käytäntöjen heijastajina. Realistisen ja fantasian erot voidaan ymmärtää
diskursiivisiksi, jolloin realismi toimii metonymisin ja fantasia metaforisin keinoin (Stephens 1992: 7). Fantasiamaisuudesta huolimatta kirja
Kolme pikku noitaa on monin osin realistinen. Fantasia on kuitenkin
mahdollistanut joidenkin realististen käytäntöjen rikkomisen. Kirjan
lapset esimerkiksi asuvat itsenäisesti omassa talossa. Aineistoni kirjoista
yhdeksässä henkilöt ovat lapsia, yhdessä eli Pupen satuhetkessä on
päähenkilönä Puppe-koira, joka on personifikoitu. Vaikka Puppe ei
käytäkään vaatteita, hän puhuu, leikkii, siivoaa ja identifioituu lapseksi
myös sosiaalisten suhteiden kautta.
Tarkasteluni ulkopuolelle olen rajannut kuvituksen, mutta olen sen
huomioinut, mikäli kuvitus on ristiriitainen tekstin kanssa tai täydentää
jotain oleellista kuvauksessa. Näin kuvitus on analyysissäni toissijaisena,
jolloin luentani tutkijana poikkeaa kuvituksen tarkkailuun keskittyvän
lapsen lukutavoista. Tekstityksellä on kuitenkin keskeinen asema
nimenomaan sosiaalisten roolien ja vallan asemoinneissa, ja siksi kielen
käytön analysointi on perusteltua.
3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS JA MENETELMÄ
Teoreettisena viitekehyksenäni on Faircloughin kriittinen diskurssianalyysi, jossa tekstiä tarkastellaan osana diskursiivista ja sosiokulttuurista kontekstia ja näissä esiintyviä toiminnan muotoja eli käytäntöjä.
Diskurssikäytäntö viittaa tekstin tuotannon ja kulutuksen prosesseihin ja
sosiokulttuurinen käytäntö puolestaan viestintätilanteessa ilmestyneen
tekstin sosiaaliseen ja kulttuuriseen yhteyteen. Sosiokulttuuriset
käytännöt Fairclough (1992b: 29; 1995: 43) jakaa tilanteisiin,
institutionaalisiin ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin. Tilanteiset käytännöt
liittyvät erityisiin sosiaalisiin tilanteisiin, institutionaaliset institutionaalisiin ja yhteiskunnalliset laajempiin yhteiskunnallisiin viitekehyksiin.
Nämä käytännöt välittyvät tekstejä tuotettaessa ja tulkittaessa teksteihin
diskursiivisin käytäntein. Käytäntöjen vaikutusten selittäminen on myös
yksi kriittisen diskurssianalyysin tehtävä.
Kriittisessä diskurssianalyysissä käsite diskurssi ymmärretään
laajasti: sillä viitataan yhtäaikaisesti kielen käyttöön kulloisessakin
tilanteessa, tieto-opilliseen ja uskomukselliseen käytäntöön ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Teksteissä käytettävät diskurssit ovat
konkreettisia tekstin sanoja, lauseita ja katkelmia. Tällöin tarkastellaan
diskursseja lajityyppeinä ja käytetään yleensä monikkomuotoa. Samaan
aikaan näillä diskursseilla on myös ulottuvuutensa abstraktiivisemman
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diskurssin tasolla eli tiedon ja uskomusten muotona ja toisaalta
sosiaalisena vuorovaikutuksena. Tämä abstraktiivisempi diskurssi on
puolestaan sosiaalinen ilmiö, tarkemmin sanottuna todellisuuden
sosiaalinen konstruktio. (Fairclough 1992a: 31, 75; 1992b: 38, 64.)
Diskurssi rakentaa todellisuutemme sisältämällä nimityksiä ja luokituksia
esineille ja asioille. Lisäksi diskurssi rajoittaa käsitystämme
todellisuudesta, mikäli se ei sisällä jotain nimitystä tai luokitusta.
Diskurssi myös määrittää, kenellä on oikeus tai mahdollisuus puhua ja
kuunnella ja kenen puheeseen luotetaan. (Foucault 1972: 44−45.)
Faircloughin (1992b: 75−76; 1995: 19) mukaan kielenkäytön
näkemisestä diskurssina seuraa, että kieli on toiminnan muoto, joka
vaihtelee sosiaalisesti ja historiallisesti vuorovaikutuksessa muiden
yhteiskunnallisten alueiden kanssa. Siten kieli vaikuttaa yhteiskuntaan ja
yhteiskunta kieleen. Diskurssit myös muuttuvat ajan myötä, kun tekstien
ympäröimä sosiaalinen ympäristö muuttuu. Esimerkiksi 1970-luvun ja
2000-luvun lapsi elää erilaista todellisuutta. Erot voivat heijastua myös
lasten kuvakirjoihin ja siinä kuvattuun toimintaan ja näin pikkuhiljaa
myös diskurssit muuttuvat.
Koska kielen käyttö rakentaa sekä sosiaalisia identiteettejä että
suhteita ja tieto- ja uskomusjärjestelmiä, jokainen teksti tekee kolme
asiaa yhtäaikaisesti. Ensinnäkin teksti esittää jonkinlaisen kuvan
maailmasta ja luo näin tieto- ja uskomusjärjestelmiä, toiseksi teksti luo
sosiaalisia identiteettejä tekstin tuottajalle ja lukijalle ja tekstissä
esitetyille ihmisille ja kolmanneksi teksti luo sosiaalisia suhteita
viestintään osallistuvien välille. (Fairclough 1992a: 14; 1992b: 64; 1995:
6.) Nämä kolme asiaa ovat lähtökohtana myös tämän työn tavoitteelle.
Siivoamisen kuvaaminen tietynlaiseksi toiminnaksi antaa samalla kuvan
siitä, miten maailma lasten kuvakirjoissa rakennetaan. Lasten
kuvakirjoihin valitut siivoajat, heidän kuvaamisensa ja lapsen
kokemukset ja näkökulma luovat toimijoille sosiaalisia identiteettejä.
Siivoajien ja muiden toimijoiden välille puolestaan muodostuu erilaisia
sosiaalisia suhteita, joita voi tarkastella mm. vallankäytön näkökulmasta.
4 SIIVOAMINEN TEKSTEISSÄ
4.1 SIIVOAMINEN OSANA KERTOMUSTA JA KERROTTUNA
Lastenkirjoissa kerrotaan yleensä jokin tarina. Tarina määritellään
tapahtumien jatkumoksi, jolloin sille ominainen piirre on tapahtumien
järjestyminen kronologisesti. Kertomus voi järjestää tarinan monella
tapaa, joista yksi on kronologisuuden rikkominen. (Rimmon-Kenan
1991: 9−10, 60.) Aineistossani tarinat esitetään kronologisesti, mikä
lienee tyypillistä lastenkirjoille.
Taulukkoon 1 olen koonnut ja numeroinut aineistonani olevat kirjat.
Mikäli kirjassa on episodeja, mainitsen kirjojen nimien lisäksi
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siivoamista käsittelevän episodin nimen. Siivoaminen on aineistossani
hyvin erilaisessa kertomuksellisessa osassa. Yksi kirja on kokonaan
siivoamisesta (1), neljässä kirjassa yksi kokonainen episodi on
siivoamisesta (6, 7, 9, 10) ja lopuissa viidessä kirjassa siivoaminen on
isompi tai pienempi osa koko kertomusta tai episodia (2, 3, 4, 5, 8). Kun
kirjoissa koko kertomus tai episodi on siivoamisesta, siivoamisen
kuvaus muodostaa kertomuksellisen ja itsenäisen kokonaisuuden, jossa
on alku, keskikohta ja loppu. Työssäni tarkastelen kokonaisten
kertomusten lisäksi episodeja itsenäisinä kokonaisuuksina.
Taulukko 1. Kirjojen nimet. Kauttaviivan jälkeen episodien nimet. Lihavoituna
ne kirjan nimet, joissa siivoaminen on osa kokonaisuutta.
Nro

Kirjan nimi

Nro

Kirjan nimi

Mikko Mallikas, isän
apuri
Iltasatuja / Pikku Anu
siivoaa
Pikku Hutilus

6
7

Pupen satuhetki / Puppe
siivoaa
Minttu yllättää / Pullakahvit

8

Vaihdetaan äitejä

4

Mukamas

9

5

Risto Räppääjä ja
pakastaja-Elvi

10

Pikku etiketti −
käytöstapakirja lapselle /
Pidän omat tavarani
järjestyksessä
Kolme pikku noitaa

1
2
3

Kun siivoaminen on osa koko kertomusta tai episodia, sen rooli
kertomuksissa vaihtelee paljon (kirjat 2, 3, 4, 5, 8). Kirjassa Pikku
Hutilus (3) siivoaminen nousee tarinan opetukseksi ja kertomuksen
lopetukseksi, kun siihen saakka kirjassa on kuvailtu hutiloivaa tyttöä,
joka unohtelee tavaroitaan ja sotkee koko ajan. Kirjassa Mukamas (4)
siivoaminen on lasten keksimä ja heidän itse itselleen kehittämä
mahdollinen tapa ilahduttaa äitiä tai isää sen jälkeen, kun he ovat
keksineet kaikenlaisia mielikuvituksellisia ja mahdottomia tapoja
ilahduttamiseen. Kirjassa Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi (5)
siivoaminen on tapa, jolla kertomuksessa kuvataan lapsen (Riston) tädin
luonnetta humoristisesti. Kirjassa Vaihdetaan äitejä (8) kahden perheen
erilaisia tapoja kuvataan siivoamisen kautta: siivoaminen kuvaa eroja
päähenkilön ja hänen kaverinsa huoneissa ja näiden äitien erilaisia
asenteita lasten huoneiden siivoamiseen. Yksi kirja Iltasatuja / Pikku Anu
siivoaa (2) on poikkeuksellinen siten, että kertomuksen kehyksenä on
isän ja lapsen yhteinen iltasatuhetki, jolloin isä kertoo iltasaduksi lapselle
tämän siivoamisesta. Tällöin siivoaminen muodostaa kehyskertomuksen
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sisälle kertomuksellisen kokonaisuuden, mise en abyme -rakenteen (ks.
Makkonen 1991: 17–21), mutta on toisaalta osa laajempaa kertomusta,
joka episodissa esitetään.
(1) Pikku Anun lempivuorokaudenaika on nukkumaanmenon aika. Silloin isä
aina lukee hänelle mukavan iltasadun. − − ”Tämä illan tarina on tosi”, sanoo
isä. ”Se on tarina sinusta, kun olit ihan pieni, vielä pienempi kuin nyt.
Muistatko, kun ensi kerran huomasit, että postinjakaja tuo postia melkein
joka päivä?”

Kertoja tuottaa tarinan ja voidaan määritellä agentiksi, ”joka kertoo tai
harjoittaa edes jotakin kerronnan tarpeita palvelevaa toimintaa”. Tällöin
voidaan tarkastella, miten kertoja teksteissä näkyy. (Rimmon-Kenan
1991: 9−10, 110−113.) Tarkasteltavissa lasten kuvakirjoissa kerronta on
yleisimmin kolmannen persoonan ja suoran esityksen yhdistelyä (kirjat 1,
5, 6, 7 ja 10). Yhdessä kirjassa käytetään pelkästään kolmatta persoonaa
(kirja 9), jolloin tapahtumia kuvataan ikään kuin etäältä, kahdessa
pelkästään dialogia suorana esityksenä (kirja 2 ja 4). Yhdessä kirjassa (3)
kerronnassa käytetään kolmannen persoonan lisäksi monikon
ensimmäistä persoonaa, ja yksi kirjoista (8) on minä-muotoinen.
Kun lasten kuvakirjoissa kerronnan tapana on dialogi, dialogin
esittäjien voi nähdä representoituvan aktiivisina sosiaalisina toimijoina,
joiden näkökulmista asioita kerrotaan. Siivoamista esitettäessä puhujien
rooliin astuu joko lapsi, lapset, äiti, isä tai täti siten, että kirjoissa on
korkeintaan 3 puhujaa. Poikkeuksen sääntöön muodostaa kirja Kolme
pikku noitaa (10), jossa puhujia on 11 (puhujina ovat kolme pikkunoitaa,
eli Saara, Siiri ja Sohvi, sänky, kengät, pöytä, sukat, vaatekaappi, Sohvin
pöllö Tupla-Huu, taikakirja ja Siirin kissa Kiisseli).
Poikkeuksellisia kerronnaltaan ovat kirjat Mukamas (4) ja Pikku
Hutilus (3), joissa kertoja puhuttelee lukijaa lopussa ja näin kertojan
sosiaalinen identiteetti ja tekstuaalinen suhde lukijaan ikään kuin
eksplisiittistyy. Kirjat poikkevat toisistaan kuitenkin siten, että Mukamaskirjassa kerronta on kokonaan suoraa esitystä, Pikku Hutilus -kirjassa
kerronta tapahtuu kertojan kertomana. Kirjassa Mukamas käydään
dialogia lähinnä kirjan päähenkilöiden Marin ja Mikon välillä, kunnes
kirjan lopussa puhutellaan lukijaa kysyen ja kehottaen ”Millainen sinun
sadustasi tuli? – Kerro se.” Näin sosiaaliseksi toimijaksi astuukin kertoja.
Kirjassa Pikku Hutilus kerronta on lähes kokonaan kolmannessa
persoonassa, mutta lopussa kertoja puhuttelee lukijaa ja samalla lukijan
puhutteleminen aloittaa varsinaisen siivoamisdiskurssin. Kirjassa Merja,
jota kutsutaan Pikku Hutilukseksi, esitetään täydellisenä hutiluksena,
joka sotkee ja unohtelee. Pikku Hutilusta seurataan etäältä, ja kerronnan
kautta näytetään, miten Pikku Hutilus saa moitteita ja miten hänen
sotkuisuuteensa suhtaudutaan. Kirjan lopussa siirrytään kuvaamaan, mitä
sotkuisuudelle pitäisi tehdä. Tällöin esitetään kirjan opetus ja lopetus.
Esimerkistä 2 näkyy, miten kertoja kirjan lopussa kirjoittaa
eksplisiittisesti kieleen suhteensa lukijaan sekä oman asenteensa ja
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roolinsa että lukijan roolin. Suhde lukijaan syntyy kysymyksen ja siihen
annetun vastauksen kautta. Kysymyksessä kertoja etäännyttää itsensä ja
lukijan lapsesta sanoilla tuollaiselle lapselle, ja etäännyttäminen jatkuu
vastauksessa sanoilla hänelle ja häntä. Vastauksen alussa kertoja
sisällyttää naurajiksi sekä itsensä että lukijan käyttämällä monikon
ensimmäistä persoonaa, pronominia kaikki ja liitepartikkelia -kin sanan
itse yhteydessä, joilla rakennetaan kertojalle ja lukijalle yhteistä suhdetta
saman asenteen kautta.
(2) Mitä tuollaiselle lapselle oikein mahtaa? Jos nauramme hänelle kaikki,
niin ehkäpä häntä alkaa nolottaa ja Pikku Hutilus itsekin huomaa, mikä
kauhea siivo hänen ympärillään vallitsee.

Esimerkistä 3 näkyy, miten kirjassa lukijan puhuttelu jatkuu ja lukijaa
(joka samalla identifioituu lapseksi) näpäytetään lopuksi. Nyt puhuttelu
näkyy käskymuotoina, yksikön toisen persoonan käyttönä, pronomineina
ja liitepartikkeleina.
(3) Mutta äläpä naura, ennen kuin olet vilkaissut ympärillesi. Ovatko omat
tavarasi järjestyksessä vai ihan sikin sokin? Järjestäpä ne pikapikaa −
muutenhan olet itsekin oikea pikku hutilus!

Kolmannen persoonan kaavasta poikkeaa kirja Vaihdetaan äitejä, jossa
kerronta on minä-muotoista ja kertojana on lapsi (Johanna) itse. Kerronta
nostaa esiin lapsen omat tuntemukset. Kirjassa lapsi-kertoja esittää
muiden puheen suorina esityksinä ja tekee tulkintoja äidin tuntemuksista
äidin puheesta ja puheen sävyistä (ks. myös esimerkki 8).
(4) Meillä taas saa tukkia korvansa enimmäksi aikaa, jotta kestäisi täällä edes
päivän. Kaikkea kun tulee kaksin verroin – tupla-annos kirkumista ja
paukutusta ja läiskinää ja itkua. Kaksoset! Kuka ne oikein tänne hommasi?
Tajutonta. Äiti sanoo, ettei tämä sen kummenpaa ole kuin muillakaan, sama
sekamelska joka paikassa. Ei kyllä Juusolla, minä sanon hänelle. Juuson
kotona on kaikki hienoa.

Myös kuvituksen rooli vaihtelee kirjoittain. Osassa kirjoja kuvia on vain
muutamia, osa kirjoista on sarjakuvamaisesti kuvitettuja. Sarjakuvamaisissa kirjoissa suora esitys esitetään kunkin kuvan alla, usein ilman
johtolausetta3. Kirjojen tekstit ovat pääosin sellaisia, että ne ovat ymmärrettävissä itsenäisesti, ilman kuvia. Kirjoissa kuvitus lähinnä toistaa teksteissä sanottuja merkityksiä, mutta toisinaan myös täydentää niitä.
Kuvituksen tekstejä täydentäviä merkityksiä kerron, mikäli nämä
analyysin kannalta ovat oleellisia.
3

Poikkeuksellinen on kirja Kolme pikku noitaa (10), jossa kuvitus kulkee yleensä tekstin rinnalla, mutta
osa suorista esityksistä on puhekuplina. Suoran esityksen puhuja esitetään kirjassa tällöin graafisesti.
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4.2 SIIVOAMINEN TOIMINTANA
Siivoaminen on aineiston kirjoissa (2, 4, 6, 8, 9) suppeimmillaan
toimintaa, jossa järjestetään leluja ja tavaroita. Lähes kaikissa kirjoissa
(4, 6, 8, 9) esitetään, että tavaroille on oma paikkansa, johon ne
järjestetään.
(5) Jos muistaa vähän järjestystä pitää / ei tarvitse turhaan etsiä mitään. /
Lempilelut on paikoillaan / eikä muutkaan pääse hukkumaan. (Kirja 9)

Silloinkin kun siivoaminen on pelkästään tavaroiden järjestämistä,
kirjassa voidaan puhua yleisemmin sotkuisuudesta. Kirjassa Vaihdetaan
äitejä (8) puhutaan sotkuisesta ja sekasotkuisesta huoneesta ja verrataan
niitä siistiin huoneeseen. Sotku on tällöin tavaroiden sekamelskaa
pikemminkin kuin esimerkiksi pölypunkkien kaivautumista tyynyihin.
Siivoaminen ja sotkuisuus saavat merkityksen ’järjestäminen’ ja
’epäjärjestys’.
Myös kirjassa Iltasatuja / Pikku Anu siivoaa (2) siivoaminen on
tavaroiden järjestämistä. Kirjassa asiat esitetään kuitenkin eri tavoin kuin
muissa. Kertomuksessa pikku-Anu siivoaa siten, että palauttaa
postiluukusta sisälle laitettuja kirjeitä pihalle. Lukija (tai ainakin aikuinen
lukija) ymmärtää, että kertomus on hauska tarina Anun hassunkurisesta
toiminnasta pienenä. Kuitenkin Anun toimintaa kuvataan siivoamisena
isän kertomuksessa, ja pikku-Anu toimijana järjestää tavaroita (väärin
mutta itse sitä tietämättä). Siivoaminen saa siis merkityksen ’tavaroiden
järjestäminen’.
Siivoaminen voi olla myös muuta kuin pelkästään tavaroiden
järjestämistä. Siivoaminen voi olla myös sulaneen jäätelön siivoamista
(kirja 1), omista tavaroista huolehtimista (3), ruuantähteiden ja irrallisten
esineiden irrottamista (5), mattojen pudistelua (7), roskien lakaisua,
pölyjen ja moskien pyyhintää, saippuavaahtoisen lattian siivoamista,
pölyjen pyyhintää sammakkokokoelmasta ja sängyn petaamista (10).
Näissä kirjoissa järjestäminen on useimmiten yksi osa kuvattua
toimintaa. Mikko Mallikas, isän apuri (1) ja Minttu yllättää (7) -kirjoissa
järjestäminen erotetaan kertomuksellisen aseman tai toimijoiden kautta
erilaiseksi kuin muu siivoaminen. Kirjassa Mikko Mallikas, isän apuri
(1) tehdään suurta lauantaisiivousta, mutta tämä kuvataan lähinnä
tavaroiden järjestämiseksi vikkelästi ja ahkerasti. Vasta kun tavarat on
järjestetty väärin ja vaatekaappiin sijoitettu jäätelö sulanut, siivoaminen
muuttuu myös sulaneen jäätelön siivoamiseksi. Kirjassa Minttu yllättää
(7) järjestämisen tekee lapsi, muun siivoamisen äiti, kun muissa kirjoissa
toimijat pysyvät samoina ja vain itse tekemiset muuttuvat.
Kirjassa Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi (5) siivoaminen on
ruuantähteiden ja irrallisten esineiden irrottamista. Siivoaminen esitetään
humoristisesti, ja humoristisuus perustuu hassunkurisuuteen. Siivoaminen kuvataan toimintana, jollaista siivoaminen ei kulttuurisen ymmärryk238

semme mukaan ole. Sosiokulttuuriset käsityksemme siivoamisesta
ohjaavat tulkitsijaa ymmärtämään kirjassa esitettävän siivoamisen
hassunkurisuuden. Samalla siivoamisen kuvauksen funktio kirjassa on
lähinnä Elvi-tädin luonteen kuvaaminen. Risto Räppääjän huoltajan
Rauhan jalka on kipeä, ja taloudenhoitajaksi saapuu Elvi. Elvi panee
töpinäksi ja siihen kuuluu mm. siivoaminen.
(6) − Risto, Elvi aloitti. − Irrota ruuantähteet astioista kostealla paperilla.
Tähteet menevät sian ruuaksi. / − Ei meillä ole sikaa, Risto vastasi. / − Aha,
no aloitetaan sitten perusteellinen siivous. Tyhjennetään huoneista kaikki
irralliset esineet! Sinä menet olohuoneeseen, minä hoitelen muut huoneet. /
Risto seisoi keskellä olohuonetta ja mietti: mikä on irrallinen esine.

Kirjassa Kolme pikku noitaa (10) siivoaminen esitetään kaikkein
monipuolisimmin. Siivoaminen on roskien lakaisua, pölyjen ja moskien
pyyhintää, sotkujen siivoamista, pölyjen pyyhintää sammakkokokoelmasta ja sängyn petaamista (10). Koska siivoamista on paljon, pikkunoidat ottavat myös taikakeinot avukseen ja loitsivat. Loitsut eivät
kuitenkaan toimi kuten pitäisi, ja koti tulee sotkuiseksi. Pikkunoidatkin
innostuvat sotkemaan lisää, mutta siivoavat sitten iloisin mielin jälkensä.
Siivoaminen on kirjassa toimintaa, joka itsestäänselvästi kuuluu
pikkunoitien arkeen. Myös siivoamisen aloittamisen kuvaus tukee
käsitystä, sillä pronomini eräänä viittaa kontekstissaan tavanomaiseen ja
toistuvaan toimintaan.
(7) Eräänä aamuna pikku noidilla oli niin paljon kotitöitä, että he päättivät ottaa
taikavoimat avukseen.

4.3 SIIVOAJIEN ROOLIT JA SUHTEET MUIHIN TOIMIJOIHIN
Ketkä lasten kuvakirjoissa sitten siivoavat, millaisia siivoajia he ovat ja
mitkä ovat heidän suhteensa muihin toimijoihin? Kaikissa kirjoissa
ainakin yksi siivoajista on lapsi. Lasten roolit siivoajina kuitenkin
vaihtelevat. Perhe voi siivota yhdessä (1), lapsi yksin (mikä on yleisintä)
(2, 3, 4, 6, 8, 9), lapsi kaverinsa kanssa (4), lapsi voi olla jonkun käskytettävä (5, 7) tai lapsi siivoaa sekä yksin että loitsujen avittamana (10).
Perhe eli Mikko Mallikas ja hänen isänsä siivoavat yhdessä kirjassa
Mikko Mallikas, isän apuri (1). Kirjan nimi identifioi Mikon selvästi
apurin rooliin. Apurina Mikko on kuitenkin varsin oma-aloitteinen. Isän
ei myöskään tarvitse kehottaa Mikkoa siivoamaan, sillä siivoaminen on
perheen lauantainen tapa. Siivoaminen toteuttaa perheen arvoja, jotka
esitetään kirjan alussa huoneentauluina.
Kirjassa Iltasatuja / Pikku Anu siivoaa (2) Anu siivoaa yksin ja tekee
sen oma-aloitteisesti. Tämä onkin luontevaa, sillä Anuhan ”siivoaa”
tavalla, johon aikuinen ei kehottaisi. Kirjan Pikku Hutilus (3) lopussa
kuvitus esittää Merjan hymyilevänä ja siistissä huoneessa, vaikka kirjassa
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ei kerrotakaan, kuka huoneen siivoaa. Pikku Hutilus ilmeisesti siivoaa
huoneensa itse ja yksin, sillä kirjassa siivoaminen esitetään lapsen
tehtäväksi (ks. esimerkki 2). Kirjassa Mukamas (4) lapset suunnittelevat
yhdessä siivoamista, mutta eri perheiden lapsina siivonneisivat
huoneensa − jos sen tekisivät − kuitenkin yksin.
Kirjassa Vaihdetaan äitejä (8) Johannan pitäisi siivota, sillä hän itse
kokee kotinsa ja huoneensa sotkuiseksi. Hän syyttää sotkuisuudesta
äitiään ja vertaa äitiä kaverinsa Juuson äitiin, joka siivoaa. Äiti kehottaa
Johannaa siivoamaan. Johanna on vastentahtoinen siivoaja, eikä kirjassa
kuvatakaan varsinaista siivoamista.
(8) Katso nyt, äiti, mikä sotku täällä on. Siitä vaan siivoamaan, hän sanoo,
en minä yksin kaikkea ehdi. No, Juuson äitipä sattuu ehtimään! Mikäs sen
hienompaa, äiti mutisee kiukkuisen oloisesti. Voitkin sitten, Johanna, ensi
kerralla tilata itsellesi paremman äidin.

Kirjan siivoamiskeskustelua voikin luonnehtia melko poikkeukselliseksi,
koska siinä väitellään. Vastakkain ovat lapsi ja äiti, jotka molemmat
saavat ilmaista tunteitaan. Kirjan koko kertomuksessa asettuvat vastakkain kaksi erilaista perhettä erilaisine tapoineen ja äiteineen, jolloin vastakkainasettelu siivoamiskeskustelussa on yksi osa tämän kuvaamista.
Samoin kuin kirjassa Vaihdetaan äitejä, myös kirjassa Pikku-Etiketti −
käytöstapakirja lapselle (9) ja sen episodissa Pidän omat tavarani järjestyksessä siivoajaa kehotetaan siivoamaan. Kehottaja on joko isä tai
kertoja. Tosin kuvitus tukee kehottajan tulkintaa isäksi. Kummassakaan
kirjassa lapset eivät ole omatoimisia, vaan heitä pitää kehottaa siivoamaan. Koska kirja Pikku-Etiketti on kuitenkin käytöstapakirja, tässä kontekstissa implisiittisesti kehotetaan omatoimisuuteen. Samoin episodin
otsikko (Pidän omat tavarani järjestyksessä) on pikemminkin ohje kuin
lupaus ja kuvaus oma-aloitteisesta toiminnasta (ks. esimerkki 4)4.
Lasta käskytetään siivoamiseen myös kolmessa muussa kirjassa.
Yhdessä käskijänä on täti (ks. esimerkki 6), kahdessa äiti. Kirjassa Pupen
satuhetki (6) ja sen episodissa Puppe siivoaa lapset (Puppe ja Viljo)
siivoavat yhdessä. Pupella on ollut huoneessaan leikkikaverina Viljo.
Pupen äiti kehottaa lapsia siivoamaan, ja lapset suostuvat heti.
(9) Pupen äiti kurkisti sisään. ”Onpas teillä ollut hauskaa! Mutta nyt on aika
siivota.” ”Hyvä on, äiti”, sanoi Puppe ja työnsi viimeisen kerran autoaan.
”Minä autan sinua”, sanoi Viljo.

Myöhemmin kun huone sotkeentuu uudestaan Pupen etsiessä kadonnutta
nalleaan, äiti ihmettelee sotkua, jolloin Puppe sanoo siivonneensa. Hän
kuitenkin lupaa siivota uudelleen, mihin äiti vastaa: ”Tiedän, että
4

Kyseessä on Hallidayn (1994) termein kieliopillinen metafora, jolloin lauseen merkitys kontekstissaan
ei ole leksikaalis-kieliopillisen muodon kieliopillistuneen merkityksen mukainen.
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siivoat.” Puppe on siis käskytettävä lapsi, joka kuitenkin alistuu
käskyläiseksi ilomielin. Äitikin tietää tämän ja luottaa siksi Pupen
lupaukseen. Lapsi on käskytettävänä myös kirjassa Minttu yllättää (7).
Kirjassa käskijänä on äiti, joka kehottaa Minttua siivoamaan vaatteensa.
Kirjan episodissa päähenkilönä on äiti, joka siivoaa kotia. Hän on saanut
siivottua ja on siitä onnellinen, kunnes hän huomaa, että joku on
levittänyt vaatteensa ympäri lattiaa. Äiti hermostuu ja huutaa Mintulle
käskien tätä siivoamaan jälkensä. Käskeminen toteutuu sekä implisiittisin
([Tule] Heti tänne) että eksplisiittisin (korjaa) käskysanoin, ja moite
esitetään kysymyslauseena.
(10) - Minttuu! Heti tänne - Miten sinä olet heitellyt vaatteesi, korjaa ne heti
pois!

Kirjassa Kolme pikku noitaa (10) lapset siivoavat sekä yksin että
loitsujen avittamana. Kirjan pikkunoidat ovat lapsia, mutta käyttäytyvät
jossain määrin kuin aikuiset. He asuvat itsenäisesti talossaan, eikä talossa
ole äitiä tai isää. He lähtevät kouluun itse, järjestävät juhlat itse,
sotkuisuus häiritsee heitä, ja siksi he myös siivoavat oma-aloitteisesti ja
iloisin mielin, tosin taikakeinoja apunaan käyttäen. Siivoamisen monipuolisuutta selittänee siis se, että kirjassa pikkunoidat elävät muutenkin
aikuismaisesti.
Faircloughin (1995: 5) mukaan kiinnostavaa ei ole pelkästään se, mitä
teksteissä on, vaan myös se, mitä niissä ei ole. Puppea käy
komentamassa äiti, ei isä. Samalla muodostuu käsitys Pupen äidin
roolista perinteisenä läsnäolijana ja käskyttäjänä. Kirjassa Pikku-Etiketti
− käytöstapakirja lapselle (9) ja sen episodissa Pidän omat tavarani
järjestyksessä lasta (Jaskaa) käy komentamassa sen sijaan isä. On
kiinnostavaa jatkaa tätä naisen ja miehen vastakkainasettelun pohdintaa
sen tarkastelulla, miten siivoajien toiminta ja roolit poikkeavat Mikko
Mallikas, isän apuri (1) ja Minttu yllättää (7) -kirjoissa. Ensimmäisessä
Mikko siivoaa isänsä ja kaverinsa kanssa, mutta kodin siivous olisi
pelkästään tavaroiden järjestämistä, ellei järjestäminen olisi aiheuttanut
sotkuja. Jälkimmäisessä äiti siivoaa koko talon pudistellen mattoja ja
tehden myös muuta ja järjestäen. Äidin siivoaminen on monipuolisempaa
kuin isän, Mikon ja Mikon kaverin5.
4.4 SIIVOAMINEN LAPSEN KOKEMANA
Miten sitten lapsi siivoamisen kokee ja millaista palautetta siivoaville
lapsille annetaan? Yleensä kirjoissa siivoaminen esitetään kivana
toimintana ja arvotetaan näin positiiviseksi. Esimerkiksi kirjassa Mikko
Mallikas, isän apuri (1) Mikko Mallikas on mallikas, esimerkillinen
5
Näiden tulkintojen tekoon pitäisi kirjoja pitäisi vielä tarkastella sitä taustaa vasten, millainen koko
perhe on. Esimerkiksi Minttu-kirjoissa perheeseen kuuluu myös isä, joka on töissä.
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poika. Hänestä siivoaminen on kivaa. Siivoaminen on myös lauantainen
tapa ja toteuttaa perheen arvoja, jotka esitetään kirjassa huoneentauluina.
Mikko Mallikas siivoaa siis siivoamisen itsensä vuoksi. Hän ei tarvitse
muuta kiitosta. Myös Puppe saa tyydytystä siivoamisesta itsestään.
(11)”Onpas minulla ollut hauska päivä”, hän ajatteli harjatessaan hampaitaan.
”Ja nyt huoneenikin on mukavan siisti.” (Kirja 6)

Samassa kirjassa äiti antaa palautetta epäsuorasti ja hymyilemällä.
Kirjassa Mukamas (4) lapset suunnittelevat siivoamista ilahduttaakseen
äitiään tai isäänsä. Siivoaminen saa kirjassa merkityksen ’äidin/isän
mielestä hyvä asia’.
Kolmessa kirjassa annetaan lapsille positiivista palautetta
eksplisiittisesti kielen keinoin. Kahdessa näistä kirjoista (9 ja 2)
palautteen antajaksi asemoituu isä. Toisessa kirjassa sanotaan, ”Isä on
ylpeä Jaskasta. Ei siivoaminen ole raskasta!” Toisessa kirjassa PikkuAnu saa ”siivoamisestaan” palautetta isältään. Siivoaminen on toimintaa,
josta seuraa kodin kauneus ja siisteys. Samalla pikku-Anu on ollut kiltti.
Arvotuksia voisi tulkita myös jonkinlaiseksi lempeäksi ironiaksi6, sillä
Anuhan ei varsinaisesti siivonnut.
(12) ” − − Sinä halusit pitää kotimme kauniina ja siistinä. Olit niin kiltti lapsi.”

Esimerkki 13 on kirjasta Kolme pikku noitaa. Kirjassa todetaan
eksplisiittisesti Saaran ja Siirin olleen ahkeria. Sohvin ahkeruus käy ilmi
implisiittisemmin, sillä sana itsekin sisältää merkityksen, että myös Sohvi
on ollut ahkera. Kertomuksessa Sohvi on siivonnut huoneensa loitsun
avulla eikä ole itse tehnyt mitään, eikä kertomuksessa siten arvoteta
loitsujen avulla siivoamista toisin kuin itse siivoamista.
(13) Saara ja Siiri tulivat katsomaan Sohvin siistiä huonetta. He olivat itsekin
olleet ahkeria.

Kertoja arvottaa siivoamisen implisiittisesti positiiviseksi kirjassa Pikku
Hutilus (3). Siinä sotkuiselle Pikku Hutilukselle nauretaan, koska hän ei
ole siisti. Siivoamisen positiivinen arvottaminen tuodaan esiin myös
kehottamalla lukijaa siivoamaan. Kirjan koko teeman voisi kiteyttää
sanoihin ”siivoa, jottet ole siivoton ja hutilus kuten Pikku Hutilus” (ks.
esimerkit 2 ja 3).
Myös kuvitus tukee tulkintaa siitä, että lapset siivoavat mielellään.
Lähes kaikissa kirjoissa siivoavat lapset hymyilevät. Kahdessa kirjassa ei
siivoamista kuvattaessa hymyillä (kirja 7 ja 8). Kirjassa Minttu yllättää
6

Lempeyden tulkintani syntyy sekä kehyskertomuksen että kuvituksen kautta. Kehyskertomuksessa
todetaan isän kertoman iltasadun olevan yksi Anun lempihetkistä. Kuvituksessa isä kertoo iltasatua
hymyillen ja hyväntuulisena, ja Anu kuuntelee itsekin hymyillen isänsä sylissä istuen.
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(7) äiti on suuttunut lattialle levitetyistä vaatteista ja huutaa. Minttu
näyttää nyrpeältä, mutta tekstitys esittää nyrpeyden syyksi sen, ettei
Minttu ymmärrä, miksi äiti huutaa, eikä siis haluttomuutta siivoamiseen.
Myös kirjassa Vaihdetaan äitejä (8) kiukustuminen tarttuu, tällä kertaa
lapsesta äitiin. Johanna on suutuksissa, koska heillä on niin sotkuista, ja
äiti tiuskaisee ja käskee Johannan siivota itse. Erityisesti kirja
Vaihdetaan äitejä onkin poikkeuksellinen siinä mielessä, että siinä lapsi
ei siivoa mielellään. Kaiken lisäksi hän kyseenalaistaa perheen
toimintatapoja vertaamalla niitä kaverinsa Juuson kotiin. Myös äiti saa
näyttää tällöin suuttumuksensa. Lapsen on alistuttava, sillä käytännössä
hän ei voi toteuttaa äidin ehdotusta paremman äidin hankkimisesta (ks.
esimerkki 8).
Kirja Risto Räppääjä ja pakastaja-Elvi (5) on poikkeuksellinen, sillä
siinä siivoaminen esitetään turhaksi ja Rauhaa häiritseväksi toiminnaksi.
Rauha kehottaa Elviä mieluummiin pakastamaan ja sanoo: ”Minä en
parane, jos te rupeatte siivoamaan.” Siivoaminen esitetään siis
pikemminkin turhana kuin hyvänä asiana, josta voisi saada kiitosta.
Selviämättä jää, koetaanko kirjan "maailmassa" kaikki siivoaminen
turhaksi vai vain Elvin tavoin tehtynä. Joka tapauksessa siivoamisen
esittäminen sosiokulttuurisesti vallitsevista käsityksistä poikkeavasti
mahdollistaa sen tulkinnan hassunkuriseksi.
5 KASVATUKSELLISIA JA YHTEISKUNNALLISIA
POHDINTOJA
Siivoamisesta annetaan lasten kuvakirjojen kautta ihannoitu kuva, joka ei
aina vastaa arkitodellisuutta. Lapset siivoavat mielellään ja hymyillen, ja
se on heistä jopa kivaa, eikä siivotessa pahemmin itketä tai huudeta.
Siivoaminen esitetään ahkerointina ja kivana toimintana, jonka lapset
tekevät pyytämättä tai pyydettäessä iloisin mielin. Tässä kohdin lasten
kuvakirjat toteuttavat tehtäväänsä sosiaalistaessaan lapsia kulttuurisiin
käytäntöihin. Samalla lasten kuvakirjojen kodit kuvastavat
ristiriidattomia perheitä, joissa lapset tekevät tehtävänsä vastaan
mukisematta.
Lasten kuvakirjat osaltaan muodostavat lasten käsityksiä siitä, että
siivoaminen on toimintaa, johon lapset voivat ja lasten tulee osallistua.
Näin ne tukevat äitiä tai isää kasvatustyössä ja antavat tavallaan
perusteluja sille, mitä lapselta voi vaatia. Mikäli ajatusta jatkaa
pidemmälle, voisi sanoa, että samalla lastenkirjoista välittyy kuva, että
lapselta voi vaatia tavaroiden järjestämistä, mutta ei pölyjen pyyhintää,
huoneen imurointia tai mattojen pudistelua. Näistä vastaa joku muu.
Lapsi saa siivota, kunhan siivoaa omia sotkujaan ja kunhan siivoaminen
on järjestämistä. Tämä on siinä mielessä luontevaa, että kulttuurissamme
lienee yleistä vaatia pieneltä lapselta juuri näitä asioita. Pölyjen
pyyhinnät ja huoneen imuroinnit ovat ainakin meillä olleet lapsen
leikkiä, ja sekin harvinaista sellaista. Mattojen pudistelua ei pieneltä
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lapselta fyysisistä syistä voi edes vaatia, vaikkakin tällainenkin käsitys
on tietenkin kulttuurisidonnainen.
Kasvatusoppaissa puetaan sanoiksi sosiokulttuurisia, yhteiskunnallisia ohjeita siitä, miten lasta pitäisi kasvattaa ja perheissä elää. Löysin
yhden kasvatusoppaan, jossa annetaan ohjeita lasten siivoamisesta.
Kasvatusoppaan (Riihonen 1993: 144−146) mukaan vasta 3−4-vuotias
voi alkaa harjoitella tavaroiden järjestämistä aikuisen kanssa ja alle 7vuotiaalta ei voi vielä vaatia oman huoneen siivoamista. Oppaassa
tavaroiden järjestäminen ja siivoaminen merkitsevät eri asioita, mutta
tarkemmin ei kerrota, millaista sitten siivoaminen on. Oppaassa myös
ohjeistetaan, että siivoamiseen ohjataan esimerkein, yhdessä
työskentelemällä ja kehumalla, ei käskien. Leluille on oltava lisäksi oma
paikkansa. Yleistäen voi todeta, että lasten kuvakirjat eivät ole
ristiriitaisia oppaan esittämien ohjeiden kanssa, paitsi siinä kohdin, että
lasten kuvakirjoissa myös käsketään lapsia.
Kahdessa kirjassa poikkeuksellisesti huudetaan ja kiukutellaan.
Minttu yllättää -kirjassa (7) äiti huutaa kiukustuessaan ja Vaihdetaan
äitejä -kirjassa (8) lapsi kiukuttelee, koska kotona ei ole siistiä. Lapsen
kiukuttelu äidille nostaa esiin valtasuhteiden ristiriitaisuuden ja samalla
merkityksiä, joiden mukaan lapsikin saa kiukutella. Toisaalta äidin
tokaisu kiukutteluun ”Voitkin sitten, Johanna, ensi kerralla tilata itsellesi
paremman äidin” normittaa tätäkin kiukuttelua kielteiseksi. Kirjassa
arkea ei niinkään ihannoida, vaan päinvastoin arjen ongelmia nostetaan
esiin. Vaikka äidin tokaisu saattaa ensikuulemalta tuntua melko rankalta,
sitä voi pitää myös riitatilanteelle mahdollisena ärtyisenä lausahduksena,
jota ei ole syytä tulkita kirjaimellisesti. Nostaessaan esiin arjen ongelmia
kirja muodostaa hedelmällisen pohjan kirjaa lukevan lapsen kanssa
käytäville keskusteluille niin siivoamisesta kuin ristiriitatilanteiden
kielenkäytöstä. Ehkä lasten itkemisen ja huutamisen kuvaaminen on
harvinaista siksi, että luonnollistuneiden normien kyseenalaistaminen,
näkyväksi tekeminen tai niistä keskusteleminen on vaativa tehtävä.
Tehtävän vaativuus myös kasvaa sitä mukaa, mitä tarkkarajaisemmin
erilaisia normeja käsitellään. Arkea ihannoivien kirjojen lisäksi on
kuitenkin hyvä olla myös kirjoja, joissa kuvataan arjen hankalia asioita.
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