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LIHAAN KIRJOITETTU

Toimitimme vuonna 1996 kirjan Naisen naamio, miehen maski. Katse 
ja sukupuoli mediakuvassa. Kirja syntyi tarpeesta tuottaa opiskelijoil-
le oppimateriaalia sukupuolen ja katseen tarkasteluun mainoksis-
sa ja journalistisissa teksteissä. Kirja on ollut tenttivaatimuksissa 
monissa oppilaitoksissa näihin päiviin asti. Sille on ollut tilausta 
huolimatta siitä, että monet konkreettiset esimerkit ovat jo van-
hentuneet. Muutenkin maailma on mennyt joitakin kirjan ana-
lyyseja ajatellen uuteen suuntaan. Tämä teos, Median merkitsemät. 
Ruumis ja sukupuoli kuvassa, tarjoaa uusia lähestymistapoja tutkia 
sukupuolen esittämistä mediakuvissa.

Mediassa puhutaan lakkaamatta ruumiista. Sitä nuorenne-
taan, hoikennetaan, parannetaan ja kuntoutetaan. Ruumis on 
erotisoitava, sitä on rääkättävä ja siitä on osattava nauttia. Mei-
dät on viekoiteltu täydellisen ruumiin fantasiaan. Tässä prosessis-
sa mediakuvilla on keskeinen asema. Haluamme herättää kirjan 
avulla kysymyksiä siitä, miten ihmisistä puhutaan. Tarkastelun 
kohteena on kuvia sanoma- ja aikakauslehdistä televisioon ja por-
nokuviin.

Käsityksemme ruumiista syntyvät aikaan ja paikkaan sidottui-
na määritelminä. Ruumis ei siis näyttäydy koskaan sellaisenaan, 
”paljaana”, vaan aina erilaisissa kuvissa, teksteissä ja puhetavoissa 
muovautuneena. Kulttuuri, sen vallankäytön muodot, yhteisön 
normit, stigmat ja hierarkiat kirjoittautuvat ihmisen lihaan (Ok-
sala 1997, 183, Douglas 2000, 22). Esimerkiksi ihonvärillä ja ruu-
miin koolla on merkitystä, vammainen mielletään vastakkaiseksi 
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terveelle, jengitappelussa saaduilla arvilla on enemmän statusta 
kuin sairauden seurauksena syntyneillä arvilla (varsinkin naisille). 
Luetteloa voi jatkaa loputtomiin.

Ruumista koskevissa käsityksissä tuotetaan ajatus sukupuo-
lesta. Kummatkin ovat siis historiallisesti määrittyneitä. Uuden 
ajan alkuun saakka oli olemassa vain yhdenlainen ruumiin ra-
kenne, nimittäin mies. Naisen katsottiin olevan heikompi versio 
miehestä. Kaikki miehessä olevat elementit löytyivät naisestakin. 
Esimerkiksi kohdun sanottiin edustavan ”sisäistä penistä”. Nykyi-
senkaltaiseen kaksinapaiseen sukupuolimalliin siirryttiin 1700-
luvulla. Tällöin sukupuolielimistä tehtiin eron perusta ja niistä 
alettiin johtaa niin ruumiin materiaan kuin tunne- elämään liit-
tyviä päätelmiä sukupuolten eroavaisuuksista. (Liljeström 1996, 
118, Männistö 2003, 10.)

Tunteiden valtaan joutuminen nähtiin naisille tyypillisenä 
heidän hermojensa biologispohjaisen herkkyyden vuoksi. Siinä 
missä naista hallitsevana elimenä pidettiin 1800-luvulla kohtua 
tai hermoja, miehen elämää ohjasivat aivot. Tyttöjen aivojen ra-
situs oli lääkäreiden mukaan vaarallista, sillä aivotoiminnan vaa-
tima energia vähensi suorassa suhteessa kohdun käytössä olevia 
energiavaroja. Niinpä liiallisen lukemisen väitettiin vievän voimat, 
ja siten tyttö omalla välinpitämättömyydellään aiheutti kuukau-
tisten kivulloisuutta ja epäsäännöllisyyttä. Tahto taas pääteltiin 
lääketieteessä hermoelimeksi, joka oli miehillä vahva suurempien 
aivojen ja vahvemman hermoston vuoksi. (Männistö 2003, 46–51, 
60, Uimonen 1998, 269–270, Helen 1998, 327.)

”Luonnollisiksi” merkityillä käsityksillä oli konkreettisia seu-
rauksia. Naisten tuli terveytensä ja naiseutensa nimissä välttää 
esimerkiksi opiskelua ja työntekoa kodin ulkopuolella ja keskit-
tyä pelkästään lasten hankintaan. Pyöräily sopi vain terveimmille 
tytöille, eikä heillekään kuukautisten aikana. Erityisen hengen-
vaarallista silloin oli tanssiminen: se aiheutti parantumattomia 
vammoja sisäelimissä. (Männistö 2003, 68, 70.) Pojille pyöräilystä 
ja tanssimisesta ei ollut vaaraa. Miesten ruumis käsitettiin heidän 
henkensä hallinnassa olevaksi työvälineeksi. Vain seksuaalivietti 
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oli niin vahva, että se vaati kontrolloimista. Tytön tehtävä oli miel-
lyttää miestä ja samalla hallita paitsi omaa myös miehen seksuaa-
lisuutta. (Männistö 2003, 56, 83.)

Voi kysyä, miten paljon (lääketieteelliset ym.) käsitykset biolo-
gisesta ruumiista pohjautuvat kunkin ajan normeihin ja moraa-
livaatimuksiin. Kun naiset ajoivat itselleen oikeuksia ”henkisinä 
olentoina” ja pääsivät opiskelemaan ja mukaan poliittiseen pää-
töksentekoon, muuttuivat selitykset naisen materiaalisesta ruu-
miista uuteen suuntaan (ks. Palin 1996, 227).

Sukupuoli ei palaudu tiettyyn ruumiissa olevaan ominaisuu-
teen, vaan muovautuu jatkuvasti kulttuurisena ymmärryksenä. 
Sukupuolten eroja korostetaan, mutta erojen purkamisesta ja su-
kupuolen uusista määrittelytavoista käydään kaiken aikaa myös 
neuvottelua ja kamppailua.

Kun puhutaan ruumiista ja sukupuolesta, puhutaan useimmiten 
tytöistä ja naisista. Miestutkija Arto Jokisen (2003, 238–239) mukaan 
valtaosassa tutkimuksia tarkastellaan miehiä ilman, että heidän su-
kupuoltaan problematisoidaan. Usein myös tutkimuskohde on niin 
automaattisesti miehet, että sukupuoli katoaa tähän itsestään sel-
vyytenä pidettyyn asetelmaan. Media on omalta osaltaan tuottamas-
sa käsitystä miehestä ihmisen mittana. Media on kuitenkin vain yksi 
instituutio muiden joukossa. Koululla, tieteellä, kirkolla ja kodilla 
on myös paikkansa sukupuolikäsitysten uusintajana.

Tutkimalla median ruumiskuvastoja ei voi välttämättä tietää 
sitä, miten oikeat miehet ja naiset käyttäytyvät ja omaksuvatko 
he median käsityksiä ruumiista ja sukupuolesta. Mediakuvat 
tarjoavat kuitenkin näköalapaikan siihen, mistä lähtökohdista 
ruumiita kunakin aikana tarkastellaan ja mitä asioita naisille ja 
miehille tarjoillaan sallittuina tai kiellettyinä, normaaleina tai 
epänormaaleina.

Nykypäivän muovattavaksi, korjattavaksi ja paranneltaviksi 
määriteltyihin ruumiisiin on kirjoittautunut yhä yksityiskohtai-
sempia eroja, joita nimetään vioiksi, puutteiksi, torjuttaviksi ja 
tavoiteltaviksi piirteiksi. Ruumiin hierarkiaan kiinnittyy häpeää 
ja haavoittuvuutta. (Julkunen 2004, 30.) Media sekä synnyttää yhä 
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tiukempaa käsitystä ideaalista ruumiista että purkaa sen tavoitte-
lemiseen liittyvää pettymystä ja ahdistusta.

Muutama sana kirjan käsitteistä: Mediat ja sen lajit (jour-
nalismi, tv-sarjat, mainokset jne.) ovat merkityksiä tuottavia eli 
diskursiivisia käytäntöjä siinä missä koulu, kirkko, tiede tai tai-
dekin. Nämä käytännöt tuotetaan sosiaalisesti, osana ihmisten 
omaa toimintaa. Diskurssi on näkemistä ja käsittämistä tietyllä ta-
valla. Esimerkiksi sairauden näkeminen joko koululääketieteen, 
homeopatian, psykologisten selitysten tai sattumaa ja elämän 
epävarmuutta korostavassa diskurssissa tuottaa (ainakin joil-
tain osin) erilaista ymmärrystä paitsi sairaudesta itsestään myös 
ruumiista, ihmisestä ja elämästä yleensäkin. Yhteiskunnassa on 
yleensä vallalla tietty diskursiivinen tapa ymmärtää joku asia. Se 
on ”oikea” tapa ajatella tai ”yleisesti hyväksytty” lähtökohta, eikä 
sitä usein tarvitse edes perustella. Ihmiset nojaavat diskursseihin 
jäsentäessään elämää ja tapahtumia ympärillään.

Diskurssin taustalla saattaa olla syvään juurtuneita kyseen-
alaistamattomia käsityksiä, joiden purkaminen edellyttää asioiden 
uudelleen käsittämistä ja niistä keskustelemista. Tietty diskurssi 
voi olla sukupuolittunut: se kohdistuu miehiin, mutta ei naisiin 
tai päinvastoin. Onkin syytä pohtia, miksi jokin tapa puhua suku-
puolesta tietyssä yhteydessä, kuten mediassa, on säännönmukai-
sempi kuin toinen. Samoin jotkut ihmisryhmät hallitsevat jotain 
median osa-aluetta toisten kustannuksella. Esimerkiksi uutisissa 
esiintyy eniten keski-ikäisiä, valkoihoisia, kaikenkokoisia miehiä, 
ja viihteessä kaikenikäisiä miehiä ja nuoria ja hoikkia naisia. Hal-
litseva tapa puhua ja esittää sukupuolta edellyttää jonkinlaista 
yleistä hyväksyntää. Hallitsevan diskurssin liepeillä on kuitenkin 
myös toisin- tai uudelleenajattelijoita, jotka pyrkivät haastamaan 
tekstejä ja kuvastoja ja tuottamaan asioille uusia merkityksiä.

Representaatioilla tarkoitetaan jonkin ryhmän tai asian esittä-
mistä ja edustamista kuvassa tai tekstissä. Representaatiot eivät 
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kuitenkaan ainoastaan esitä ja heijasta todellisuutta, vaan myös 
omalta osaltaan tuottavat todellisuutta. Esimerkiksi jos elokuvassa 
tai tv-sarjassa oli muutama vuosikymmen sitten homo, hänet rep-
resentoitiin sipsuttelijaksi, sössöttäjäksi, sairaalloiseksi rikolliseksi 
tai yhteiskunnan uhriksi. Nykyään seksuaaliset vähemmistöt ovat 
tulleet näkyväksi yhteiskunnassa, mikä on luonut painetta medi-
aan. Erityisesti homoja (vähemmän lesboja) esiintyy paljon myös 
suurelle (hetero)yleisölle suunnatussa tv-viihteessä. Heidät esite-
tään aikaisempaa monipuolisemmin, mikä mahdollisesti vähentää 
leimautumista.

Todellisten naisten ja miesten elämä vaikuttaa siis represen-
taatiossa esiintyvän Naisen ja Miehen ideaan, ja Naisen ja Miehen 
idea määrittää jokaista elävää naista ja miestä. Kysymys on erään-
laisesta vuorovaikutuksesta, jossa oikeat ihmiset ja heistä tehdyt 
esitykset muokkaavat, myötäilevät ja vastustavat toinen toisiaan. 
(Lauretis 2004, 48.) Esimerkiksi käsitykseemme ”kiltistä” tytöstä 
tai ”naismaisesta” miehestä liittyy tiettyjä ruumiillisia toimia ja 
eleitä, joita representaatiot välittävät ja ylläpitävät. Niiden mer-
kitystä tulkitaan kustakin ajasta käsin. Sääntöjä noudattamalla 
pysyy kategoriassa, mutta niitä voi toistaa myös ”väärin”. Jossakin 
vaiheessa ”väärin” toistamiset ehkä aiheuttavat muutoksen suku-
puolen määrityksessä. (Männistö 2003, 19–20.)

Representaatiot ovat diskurssien tapaan kiinni esittämisyhte-
yksissään: Mies ja Nainen esitetään toimintaelokuvissa eri tavoin 
kuin television saippuaoopperoissa. Merkitys tuotetaan tietyssä 
kontekstissa. Kontekstualisointi tarkoittaa, että mediakuvastoa tar-
kastellaan sen esittämisyhteydessä, osana genreä eli lajityyppiä, 
yhteiskunnallista tilannetta tai mennyttä aikakautta. Konteksti 
voi olla myös analyysin lopputulos. Tällöin mediaesityksestä etsi-
tään viittauksia aikaan ja paikkaan, yhteiskunnallisen suhdantee-
seen tai sukupuolten asemaan. Nämä viittaukset eivät välttämättä 
ole yhteneväisiä todellisuuden kanssa, vaan kertovat sen jostain 
puolesta omaa tarinaansa.
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Miehen ja naisen ikääntyminen merkitään kulttuurissamme 
eri tavalla. Populaarikulttuurissa korostetaan iän tuomia ruu-
miin merkkejä enemmän naisen kuin miehen kohdalla. Siinä 
missä ikääntyneet miestähdet (Sean Connery, Harrison Ford, 
Clint Eastwood jne.) rakennetaan elokuvissa ja muussa medias-
sa charmikkaiksi ja seksuaalisesti kykeneviksi, yli 40-vuotiaiden 
naisnäyttelijöiden voi olla vaikea saada minkäänlaisia rooleja. 
Vanheneva mies paritetaan fi ktioissa usein itseään nuoremman 
naisen kanssa, vaikka tarinaan ei sisältyisi edes jälkeläisten hank-
kimista. Hyvin harvoin asetelmaa näkee toisin päin, ainakaan 
positiivisia merkityksiä tuottavana. Kun media kytkee naiselli-
suuden määreet ja seksuaalisen haluttavuuden nuoren hoikan 
naisen ulkomuotoon, se vaikuttaa kaikenikäisten naisten esillä 
oloon, arvioimiseen ja kohteluun. Miehen ikääntyminen raken-
netaan naisen vanhenemista henkisemmäksi. Tosin myös mie-
hen ruumis on nykyään yhä tiukemman määrittelyn kohteena, 
ja naisen vanhenemisen voi ajatella myös tuottavan (ainakin 
joillekin) naisille vapauttavaa paikkaa ulkonäkö- ja eroottisuus-
paineista.

Nainen ja Mies ovat kulttuurisesti määriteltyjä aikuispaikkoja, 
joihin tytöt ja pojat kasvavat. Kypsyminen aikuiseksi ja vanhene-
minen eivät ole vain ajan tuoma automaattinen prosessi, vaan 
myös sosiaalinen ja yksilöllinen suoritus jotakin kohti. Näitä 
tavoitteita media muokkaa meille kaiken aikaa. Amerikkalainen 
tutkija Judith Kegan Gardiner (2004, 91–96) peräänkuuluttaa iän 
huomioimista nykyistä enemmän sukupuolen teoretisoinnissa. 
Sukupuoli tulisi nähdä monimuotoisena ja muuntuvana kate-
goriana, ei niin pysyvänä ja staattisena kuin tällä hetkellä. Yh-
teiskunnan ikään liittyvät määrittelyt muokkaavat kumpaakin 
sukupuolta eri tavalla eri ikävaiheessa. Esimerkiksi teinityttöä 
kannustetaan työstämään itseään ikäistään vanhemman näköi-
seksi ja keski-ikäistä taas itseään nuoremmaksi. Pikkupojat saa-
vat nykyään jo itkeä; aikuisille miehille sitä suvaitaan vain urhei-
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lussa ja sodassa. Jopa sukupuolten sekoittumista siedetään eri 
tavalla eri ikävaiheessa, monissa tapauksissa se on sallitumpaa 
alaikäisille kuin keski-ikäisille (pojan ”feminiinisyys” ja varsinkin 
tytön ”poikamaisuus”).

Irma Kaarina Halonen käsittelee tässä kirjassa sukupuolta 
nimenomaan ikään liittyen. Hän kysyy, miten sukupuolta tuo-
tetaan naistenlehden teksteissä ja kuvissa silloin kun kulttuu-
risen katseen kohteena on vanhenevan naisen ruumis. Halonen 
nostaa esiin yhdenikäisyyden pakon, jota kauneutta käsittelevät 
jutut tuottavat. Vanheneva naisruumis otetaan haltuun hirviödis-
kurssilla, jonka kautta lukijalle opetetaan nuorennustyötä. Nuo-
rennustyötä tehdään ruumiin pintaa, ihoa tai ruumista itseään 
(plastiikkakirurgia) muuttamalla niin, että ajan jättämät jäljet, siis 
eletyn elämän merkit, häviävät tai ainakin vähenevät.

Iiris Ruoho tarkastelee, millä tavalla fi ktiossa tuotetaan uhkia 
ja toivekuvia suomalaisesta yhteiskunnasta. Mitä epävarmem-
maksi miehen asema patriarkaalisen ja heteroseksuaalisen perus-
järjestyksen horjuessa on käynyt, sitä voimallisemmin nämä uhat 
tavataan esittää miesruumiiseen kohdistuvina. Poikkeuksellisen 
suuren suosion saaneessa Raid-sarjassa yhdeltä mieheltä puut-
tuu varpaita, toinen kärsii erektiovaikeuksista, kolmannella on 
takapuoli jatkuvasti ruvella. Ruoho pohtii myös sitä, miten nämä 
hahmot vertautuvat sarjan tapaan käsitellä naispuolisten henki-
löhahmojen ruumiillisuuksia.

Urheileva nainen on ollut jatkuvasti kulttuurisesti hämmen-
tävä ilmiö urheilulehtien kuvissa ja teksteissä. Jussi Turtiainen 
tarkastelee tähän liittyviä esittämisen tapoja historiallisesta 
näkökulmasta. Pilapiirroksissa 1900-luvun alussa urheilevaa 
naista maskulinisoimalla lehdet tuottivat käsitystä sukupuolen 
”luonnollisista” rajoista. Nykyisin samaa hämmennystä työs-
tetään rakentamalla urheilevan naisen vartalosta ideaalinaisen 
spektaakkeli. 

Sairauden käsite kuten käsitykset tietyistä sairauksista ovat 
historiallisesti ja kulttuurisesti muuttuvia. Marianna Laiho jäljit-
tää artikkelissaan sitä traditiota, jossa rintasyövästä on tullut suo-
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malaisessa (kuva)kulttuurissa paikka, johon kiinnitetään ei-toi-
vottavaa naiseutta. ”Väärin” elämisellä viitataan niin sanottuun 
perinteiseen käsityksen naisesta passiivisena, nöyränä ja toisten 
tarpeita toteuttavana ihmisenä. Se kostautuu naiselle sairauden 
muodossa. Kun media tuottaa näkemystä epäonnistuneesta nai-
seudesta, samalla se tulee säädelleeksi, millainen on oikeanlainen 
tapaa elää nykynaisen elämää. Kuva sairaasta on aina myös kuva 
vallassa olijasta, sairaan ja sairauden määrittelijästä.

Sairauden ja terveyden käsityksiä tuotetaan sosiaalisen kautta. 
Ihmiset tulkitsevat lukemaansa ja näkemäänsä ja ottavat kantaa 
toistensa näkemyksiin. Niin sanotun asiantuntijapuheen kritisoi-
minen tai suoranainen hylkääminen voi olla kuitenkin huomatta-
vasti vaikeampaa sairauksien kohdalla kuin esimerkiksi vanhem-
muuden tai työelämän ongelmien kommentointi. Lääketieteen, 
psykiatrian yms. nimissä tuotettu väite aukeaa käsitteistöltään ja 
lähtökohdiltaan vain harvoille. Lääketieteen auktoriteetit nautti-
vat myös suuresta arvostuksesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 
Edes journalismilla ei ole vahvaa kriittistä traditiota analysoida 
tai kyseenalaistaa terveyden nimissä tuotettua puhetta. Laihon ar-
tikkelissakaan ei väitetä syöpäkasvaimesta sinänsä sitä eikä tätä, 
vaan tehdään näkyväksi syöpään liittyvien väitteiden historiatto-
muutta ja sukupuolittunutta luonnetta.

Ihmisen henkilökohtaisista ominaisuuksista tehdään pitkälle 
vietyjä päätelmiä ruumiin koon ja muodon perusteella.

Lihavuudesta on tullut ihmistä voimakkaasti leimaava piirre. 
Katariina Kyrölä tutkii genrelähtöisesti lihavuuden esittämistapo-
ja mediassa. Kulttuurissa, jossa tuotetaan ideaalikuvaa hoikasta ja 
hallitusta nuoresta ruumiista, lihavuudesta tulee kategoria, jota 
esitetään useimmiten stereotyyppisesti. Kyrölän mukaan tietyt 
genret hylkivät ja toiset genret mahdollistavat lihavan ruumiin 
tuottamista osana tarinaa. Jälkimmäisessä tapauksessa ihmisen 
ruumis voi olla joko tirkistelyn ja objektivoinnin kohde tai sitten 
sitä käytetään kuvaamaan lihavan henkilön omaehtoisuutta, jopa 
valtaa määritellä omaa ruumiillisuuttaan, kuten Kyrölä esimer-
keillään osoittaa.
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Internetin pornokuvien räjähdysmäinen kasvu on tuonut 
kuvastot paitsi aikuisten myös lasten ja nuorten ulottuville. Por-
nografi an konventioita on alettu hyödyntää elokuvissa, televisio-
sarjoissa, muotikuvissa ja mainoksissa. Kaarina Nikunen pohtii 
artikkelissaan kulttuurin pornoistumista vanhemmuuden ja eri-
tyisesti äitiyden kategorian kautta. Miten aikuinen suhtautuu ku-
vastoihin lapsen kasvattajana ja saman sukupuolen edustajana? 
Saako pornografi a erilaisen merkityksen, kun äiti lainaa lapsen 
katsetta sen sijaan, että hän katsoo sitä vain itsenään, aikuisena 
naisena?

Kiitämme kaikkia teitä, jotka luitte ja kommentoitte artikkelei-
ta, kuuntelitte, kannustitte, kirjoititte suosituksen ja olitte muu-
tenkin mukana. Kiitos Taiteen keskustoimikunnalle apurahasta.

Tampereella 19. syyskuuta 2005
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