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Tutkielmani tarkoituksena on tarkastella seksuaalivähemmistöjen edustajien pukeutumiselleen antamia 
merkityksiä suomalaisissa Pride-tapahtumissa. Keskityn erityisesti siihen, miten tutkimukseen osallistuneet 
vastaajat neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä. Tämän lisäksi tarkastelen, millaisia tilanteisia merkityksiä 
pukeutuminen saa Pride-tapahtumissa. Olen rajannut tutkimukseni kohteeksi seksuaalivähemmistöt ja heidän 
kokemuksensa pukeutumisen merkityksistä. Tutkielman teoreettisena lähtökohtana on toiminut pukeutumisen 
tutkiminen sosiaalisena, ruumiillisena ja tilanteisenä käytäntönä.  

Aineistoni koostuu kyselytutkimuksella internetin sosiaalisen median alustoilla ja erilaisten yhteisöjen 
sähköpostilistojen kautta kerätyistä kuva- ja tekstimateriaaleista. Aineisto on kerätty vuonna 2018. Aineiston 
analyysi on toteutettu aineistolähtöisenä teema-analyysina. Aineistoanalyysissani pääpaino on 
avovastauksissa, joiden rinnalla käytän kuvia deskriptiivisesti. 

Aineistonanalyysini rakentuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa käsittelen erityisesti pukeutumiselle 
annettuja sosiaalisia merkityksiä ja analysoin keinoja, joilla vastaajat neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä. 
Toisessa osiossa keskityn pukeutumiselle annettuihin tilanteisiin merkityksiin erityisesti Pride-tapahtuman 
kontekstissa. Ensimmäisessä analyysiosiossa jaottelen aineistoni pukeutumiselle annetut merkitykset kahteen 
pääteemaan; erottautuminen ja normalisointi. Näiden teemojen alla tarkastelen niitä keinoja, joilla vastaajat 
rakentavat identiteettiään pukeutumisensa avulla. Seksuaalivähemmistöön kuulumisen tunnistettavuus ja 
heteronormatiivisuudesta erottautuminen nousivat keskeisimmiksi puhetavoiksi erottautumisen teemassa.  
Pukeutumista merkityksellistettiin normalisoinnin teemassa kuvaamalla sitä arkisuuden ja neutraaliuden kautta 
sekä identiteetti-ilmauksen autenttisuutta korostaen. Analyysini toisessa osiossa Pride-tapahtuman 
kontekstissa pukeutumisen merkitysten kuvauksissa merkittävään rooliin nousi sateenkaariteema sekä värien 
käyttö merkitysten rakentajina ja viestijöinä. Sateenkaaren väreillä ilmaistiin niin kuulumista ja yhteisöllisyyttä 
kuin Pride-erityistä pukeutumistakin. Sateenkaariteeman esityksellisyyden kautta aineistossa esiin nousee 
myös Pride-tapahtuman kaupallistuminen. 
 
Keskeisenä teemana tutkimukseni tuloksissa näkyy seksuaalivähemmistöjen pukeutumiseen ja näkyvyyteen 
liittyvä ambivalenssi kuulumisen ja yksilöllisen ilmaisun välillä. Toisaalta vastaajat halusivat olla osa 
tapahtumaa ja sen yhteisöllisyyttä, mutta toisaalta stereotyyppisinä pidettyjä pukeutumisvalintoja haluttiin 
vältellä. Pride-kulkueisiin liittyy vahvasti myös kysymys siitä, missä määrin tapahtuma on mielenosoitus ja 
missä määrin sitä voidaan pitää karnevalistisena juhlana. Pride-tapahtuma näyttäytyy tutkimuksessani 
erilaisten identiteetti-ilmaisujen ja niiden rakentamisen näyttämönä, jossa pukeutuminen toimii visuaalisena 
keinona ilmaista seksuaalista identiteettiä ja neuvotella näkyvyydestä.  
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1. JOHDANTO  

Pukeutuminen voi merkitä meille arkisuutta, juhlaa, piiloutumisen mahdollisuutta tai näyttävästi 

esillä olemista. Toisinaan pukeutumisen avulla sulaudutaan joukkoon, joskus sillä taas kiinnitetään 

kaikkien huomio. Väistämätöntä kuitenkin on se, että se kuuluu erottamattomana osana 

jokapäiväiseen elämäämme yhteiskunnassa ja kulttuurissa, jossa elämme. Pukeutuminen tekee 

kehoista hyväksyttäviä, tilanteeseen sopivia ja kulttuurisesti tunnistettavia (Entwistle 2001, 33). 

Pukeutuminen tapahtuu aina suhteessa ympäröivään tilanteeseen ja sosiaalisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Jokapäiväiset esteettiset valintamme vaikuttavat siihen, millaisina 

astumme kulttuuriseen ympäristöömme ja miten meitä tulkitaan sosiaalisissa tilanteissa muiden 

ihmisten toimesta. Sosiaalisissa tilanteissa ihmistä ei voi täysin erottaa tämän pukeutumisesta tai 

tyylistä. Kun puhumme ihmisistä, puhumme aina ruumiista, kehoista. Meidän yhteiskunnassamme 

tällöin kyse on nimenomaan puetuista, vaatetetuista kehoista (em. 33). Vaatetuksen jatkuva läsnäolo 

elämässämme kertoo vahvasti sen merkittävyydestä.   

Vaikka jokaista pukemaansa vaatekappaletta ei aina osaisi ajatella julkisena mielenilmauksena ja 

osoituksena syvemmistä aatteista, niillä on kuitenkin merkitystä ja yhteys laajempiin 

kokonaisuuksiin ihmisen elämässä. Ulkoisesta olemuksesta voidaan päätellä asioita ihmisen 

minäkäsityksestä, kuten myös tämän käsityksestä omasta sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan. 

Se, miten ihminen päättää pukeutua, tapahtuu aina ajassa ja paikassa, niihin sidoksissa. Ulkoiset 

valinnat viestivät yksilöistä ympäristölle ja ympäristön kanssa, olivat valinnat sitten tietoisia tai 

tiedostamattomia (Corteen 2002, 260). Ihmisten tekemät esteettiset valinnat ovat tiiviisti sidoksissa 

ihmisen identiteettiin ja sen rakentamisprosessiin. Pukeutuminen on identiteetti-ilmaisun väline, 

keino viestiä omasta identiteetistä ja asettua osaksi sosiaalista ja julkista tilaa.   

Tässä tutkielmassani perehdyn suomalaisiin Pride-tapahtumiin osallistuneiden vastaajien 

kokemuksiin pukeutumisen merkityksistä. Pride-tapahtumilla tarkoitan tässä tutkielmassa Pride-

kulkueita. Jatkossa käytän Pride-tapahtuma nimitystä kuvaamaan aineiston kontekstina toiminutta 

kulkuetapahtumaa. Tutkimukseni kohteeksi olen rajannut seksuaalivähemmistöt ja heidän 

pukeutumisensa. Pyrin selvittämään tutkielmassani sitä, miten tutkimukseni vastaajat käsittelevät 

pukeutumistaan ja neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä sen avulla. Keskityn pukeutumiseen 

teoreettisesti sen sosiaalisuuden, ruumiillisuuden sekä tilanteisuuden näkökulmasta. Kontekstina 

koko tutkielmalle toimii Pride ja taustana seksuaalivähemmistöjen pukeutumisesta tehty aiempi 

tutkimus. Tutkin aihetta teoriaan nojaten, kyselyaineiston sekä siihen liittyvien vastaajien 
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omakuvien pohjalta. Pääpaino on aineiston kirjallisissa vastauksissa, joiden rinnalla käytän 

keräämiäni kuvia deskriptiivisesti. Tutkimukseni tarkoituksena on pienen aineiston avulla tuottaa 

tietoa pukeutumisesta kokemuksellisuuden näkökulmasta. 

Pride-tutkimusta Suomesta on tehty suhteellisen vähän, joten suurin osa käyttämästäni 

kirjallisuudesta puhuu Suomen ulkopuolisista Pride-tapahtumista. Olen hyödyntänyt tätä 

kirjallisuutta parhaani mukaan ja soveltanut sitä suomalaiseen Pride-juhlinnan tarkasteluun. Uskon 

kuitenkin, että vaikka tapahtumat eri puolella maailmaa ovat paikoin hyvin erilaisia, niissä on myös 

paljon yhdistäviä tekijöitä. Pride ilmiönä tarjoaa rutkasti näkökulmia tutkittavasti, mutta oma 

perspektiivini rajautuu Pride-tapahtumaan näyttämönä seksuaalisuuden estetiikan esityksille. Olen 

kiinnostunut siitä, miten Pride muokkaa ja valtaa tilapäisesti julkista kaupunkitilaa ja mahdollistaa 

seksuaalivähemmistöjen näkyvyyden tavallisesti heteronormatiivisessa tilassa. Merkittävänä osana 

tätä urbaanin ympäristön ruumiillista ja visuaalista haltuunottoa toimii Pride-osallistujien 

pukeutuminen ja estetiikka. Kyse on henkilökohtaisten identiteetti-ilmausten astumisesta osaksi 

sosiaalista ja kulttuurista tilaa. Pukeutumisen avulla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt tulevat 

sosiaalisesti näkyväksi ja ohittamattomaksi osaksi julkista tilaa. Oma kiinnostukseni suuntautuu 

siihen, miten tätä näkyvyyttä neuvotellaan ja millä keinoilla.   

Pukeutumisesta on tehty tutkimusta Suomessa ja maailmalla, mutta sen asema tutkimuksen 

kohteena ei ole kovinkaan vakiintunut tai laaja. Pukeutuminen on usein nähty melko triviaalina 

aiheena akateemiseen tutkimukseen (mm. Entwistle 2000). Alun perin halusin tutkia pukeutumista 

nimenomaan siitä syystä, että olen törmännyt usein kommentteihin siitä, miten pukeutuminen on 

turhaa, pinnallista ja merkityksetöntä. Pukeutumisen merkityksettömyyteen minun on kuitenkin 

mahdotonta uskoa, sillä se on jokapäiväinen ruumiillinen käytäntö, joka koskettaa varmasti meistä 

jokaista. Pukeutuminen on niin olennainen osa jokaisen elämää, ettei sen merkitys voi olla 

pelkästään pinnallista. Pukeutuminen on toistuvaa valintaa, joka tapahtuu aina suhteessa 

sosiaaliseen ympäristöön. Se vaikuttaa meidän elämäämme siitä hetkestä, kun astumme 

vaatekaappimme luota ja ulos ulko-ovesta. Ihminen saa esteettisen ja sosiaalisen merkityksen, tulee 

arvostelluksi, hyväksytyksi ja hylätyksi sosiaalisissa suhteissa ulkoisen olemuksensa perusteella.  

Tarkastellessani seksuaalivähemmistöjen pukeutumista Pride-tapahtuman sisällä, keskeiseksi 

kysymykseksi nousee neuvottelu sosiaalisesta näkyvyydestä. Beverly Skeggs (1999, 220) on 

muotoillut näkyvyyden tarkoittavan empiiristä tunnustamista siitä, että kuuluu tai on sopimaton 

johonkin paikkaan. Tunnustuksen vaatiminen vaatii uskomista siihen, että tietää, missä oman paikan 

tulisi olla ja sitä, että on valmis vaatimaan tätä tilaa itselleen (em. 220). Pukeutumisen avulla 
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neuvotellaan sosiaalisista merkityksistä, siitä kuka saa näkyä ja millä ehdoilla. Mielenkiintoista on 

myös se, miten ihmiset haluavat tulla nähdyiksi. Kaikille näkyvyyden saavuttaminen esimerkiksi 

seksuaalisen suuntautumisen perusteella ei ole tavoiteltu tilanne, vaan nimenomaan jotakin, jota 

halutaan vältellä. Identiteettikokemukset ovat moninaisia, kehittyviä ja epätäydellisiä. Visuaaliseen 

identiteettiesitykseemme vaikuttavat monimutkaiset systeemit ja identiteettien eri osat. Aina oma 

identiteetti-ilmaisua ei ole myöskään helppo sanallistaa tai selittää ulkopuoliselle ihmiselle.  

Tutkielmassani olennaisiksi teemoiksi nousevat myös identiteetti, feminiinisyys ja maskuliinisuus, 

seksuaalivähemmistöihin liitetyt erityiset tyylit, stereotypiat, sekä heteronormatiivisuus. Näitä 

käsitteitä ja teemoja hyödyntäen analysoin aineistossani ihmisten omalle pukeutumiselleen antamia 

sosiaalisia ja tilanteisia merkityksiä. Keskeisenä osana näkyvyyden saavuttamisessa toimii 

neuvottelu heteronormatiivisuudesta. Pukeutumista koskevat normit ovat perinteisesti 

heteronormatiivisen kulttuurin ja yhteiskunnan tuotosta, jolloin seksuaalivähemmistöjä tutkittaessa 

huomio kiinnittyy helposti normien rajoittavuuteen. Normien mukaisten käytäntöjen noudattaminen 

voi tuottaa ihmisille kuitenkin myös mielihyvää, voimaannuttaa tai vahvistaa omaa 

identiteettikokemusta.   

Pride-tapahtumaa ja seksuaalivähemmistöjä tarkasteltaessa on mielestäni tärkeää pitää mielessä 

myös ihmisten väliset yksilölliset erot sekä yhteisöjen sisäiset valtarakenteet. Pride-tapahtumissa 

juhlivien ihmisten, seksuaalivähemmistöjen edustajien eri ryhmien sisällä on eroja, luokitteluja, 

normeja ja normaaleja, syrjittyjä ja syrjiviä rakenteita. Ihmiset tarkastelevat ja tuovat esille 

seksuaalisuuttaan eri tavoin, eri lähtökohdista ja erilaisissa elämäntilanteissa. Eriarvoisuus ja 

arvottaminen eivät tapahdu ainoastaan heteronormatiivisen yhteiskunnan, heteroseksuaalisuuden ja 

muiden seksuaalivähemmistöjen välillä. Kyseessä on paljon monimutkaisempi ja moniulotteisempi 

kokonaisuus. Eri ryhmien väliset hierarkiat kamppailevat siinä, missä ryhmien ja niiden alaryhmien 

sisäisetkin hierarkiatkin. Tärkeää on myös huomata, ettei hyväksyttävän tai normaalin 

seksuaalisuuden rajanveto mene vain homoseksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden välillä 

(Hubbard 2002, 368). Kaikki heteroseksuaalisuuskaan ei läpäise yhteiskunnan normeja. Esimerkiksi 

vanhemman naisen ja nuoren miehen väliset suhteet, moniavioisuus tai maksullinen seksi rikkovat 

normeja, vaikka tapahtuisivatkin heteroseksuaalisten suhteiden puitteissa. Kuten Rossi (2015) 

muistuttaa, heteroseksuaalisuus ei ainoastaan aseta normeja muille seksuaalisuuksille, vaan se on 

hyvin voimakkaasti säätelyn kohde myös itse.  
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2. TUTKIMUSKYSYMYKSET    

Tässä tutkimuksessa tutkin pukeutumista osana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen suurinta 

vuosittaista tapahtumaa, Pridea. Tutkimukseni päätavoitteena on tutkia seksuaalivähemmistöihin 

identifioituvien ihmisten pukeutumiselleen antamia merkityksiä suomalaisten Pride-kulkueiden 

kontekstissa. Olen kiinnostunut siitä, miten vastaajat neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä ja miten 

he merkityksellistävät pukeutumistaan tässä prosessissa.   

Tutkimuskysymykset ovat:  

1) Miten vastaajat merkityksellistävät pukeutumistaan ja neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä?   

2) Millaisia tilanteisia merkityksiä pukeutuminen saa Pride-tapahtuman kontekstissa?   

   

  

3. AIKAISEMPI TUTKIMUS JA TUTKIMUKSEN KONTEKSTI  

Ennen siirtymistä varsinaiseen aineistooni sekä sen analyysiin, käsittelen aikaisemmin 

seksuaalivähemmistöjen pukeutumisesta tehtyä tutkimusta ja teoriaa sekä avaan lyhyesti Pride-

tapahtumaa tutkimukseni kontekstina. Seksuaalivähemmistöille erityisten tyylien osalta keskityn 

lesbouteen liitettyihin maskuliinisuuden sekä homoihin liitetyn feminiinisyyden kuvauksiin. 

  

3.1 Pride tapahtumana  

Pride on suurin yksittäinen LGBTIQ-yhteisön vuosittain järjestämä tapahtuma, josta on tullut 

kansainvälinen ja laajalle levinnyt ilmiö. Ennen Pride-liikkeen syntyä, monella tapaa 

käänteentekevänä hetkenä historiassa seksuaalivähemmistöjen kannalta voidaan pitää Stonewallin 

mellakoita New Yorkin Greenwich Villagessa vuonna 1969. Väkivaltaisessa yhteenotossa LGBT-

yhteisön jäsenet vastustivat poliisin ratsiaa Stonewall Inn -klubille kesäkuisena aamuna (mm. 

D’Emilio 2014, 210-212, Kaiser 2012, 158). Tapahtumat saivat aikaan kulttuurista ja poliittista 

liikehdintää ja uudenlainen aktivismi alkoi nostaa päätään (D’Emilio 2014, 192). Tapahtumasta 

muodostui eräänlainen lähtölaukaus homojen vapautusliikkeelle ja symboli seksuaalivähemmistöjen 

oikeustaistelulle erityisesti Yhdysvalloissa (Kaiser 2012, 158). Vuosi Stonewallin tapahtumien 
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jälkeen, vuonna 1970, järjestettiin ensimmäinen Pride-tapahtuma (Hubbard 2012, 22). Siitä lähtien, 

tapahtumaa on järjestetty vuosittain ympäri maailmaa, yhä useammassa kaupungissa.   

Suomessa Seksuaalinen tasa-arvo SETA ry, nykyinen Seta ry, perustettiin vuonna 1974. Samana 

vuonna järjestettiin ensimmäinen julkinen mielenosoitus. Järjestö alkoi järjestää Vapautuspäivät-

nimellä tapahtumaa, josta sittemmin muotoutui Pride-tapahtuma (Mustola 2007, 240). 

Ensimmäinen suuri mielenosoitusmarssi järjestettiin Suomessa 1981 (Helsinki Pride –yhteisö 

2020). Niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa tapahtumat ovat kasvaneet ja saaneet sittemmin 

poliittisen kannanoton rinnalle myös karnevalistisia ja kaupallisia piirteitä. Tapahtuma on kasvanut, 

muuttanut muotoaan ja kehittynyt yhä laajemmalle yhteiskuntaan ulottuvaksi poliittiseksi 

karnevaaliksi. Suomessa voidaan pitää olennaisena muutoksena vuoden 2013 Tahdon2013-

kampanjaa. Kyseessä oli kansalaisaloitekampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta (Tasa-

arvoinen Suomi ry 2020). Aloite hyväksyttiin ja uusi laki astui voimaan maaliskuussa 2017. Tämän 

kampanjan sekä sitä seuranneen mediakeskustelun ja yleisen ilmapiirin muutoksen seurauksena 

myös Pride-tapahtumat saivat uutta tuulta alleen. Niiden osallistujamäärät kasvoivat ja tapahtumat 

saivat lisää näkyvyyttä niin mediassa kuin julkisessa tilassa muutenkin.   

Pride-tapahtumissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tuodaan aktiivisesti esille julkisessa tilassa, 

jolloin samalla näkyviin pääsevät poliittiset ja ihmisoikeudelliset vaatimukset (Ammaturo 2016, 

19). Pride asettaa tutut mallit uuteen valoon ja horjuttaa totuttuja normeja tuomalla ”ei-toivotun” ja 

piilotellun esille siten, että sitä on mahdotonta sivuuttaa. Julkinen tila ja sosiaalinen konteksti 

muodostavat ikään kuin alustan näille tapahtumille ja niiden karnevalistisen ulkokuoren takana 

vaikuttaville poliittisille ja sosiaalisille päämäärille. Ammaturo (em. 22) toteaa 

seksuaalivähemmistöjen kulkueilla olevan kulttuurista, sosiaalista ja poliittista arvoa, joka tuodaan 

esille visuaalisin keinoin. Pienessä, rajatussa ajassa ja paikassa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 

ottavat haltuun julkisen tilan ja saavat alustan omien identiteetti-ilmaisujen esityksille. Phil Hubbard 

(2012, 105) kuitenkin muistuttaa, että nämä julkiset esitykset täytyy aina ymmärtää osana pitkää 

homofobian ja väkivaltaisuuksien historiaa, joka julkisiin paikkoihin liittyy. Homoiksi ja lesboiksi 

identifioituvat yksilöt joutuvat neuvottelemaan näkyvyydestään. Julkisen tilan esitykset pakottavat 

yksilöt tekemään taktisia valintoja, kuten mennäkö läpi heteroseksuaalina vai esittää ruumiinsa 

tavoilla, jotka haastavat julkisen tilan heteronormatiivisuuden (em. 105).  

Kuten Kates ja Belk (2001, 393) tuovat artikkelissaan esiin, Pride-juhlinnoissa tarkoituksellisesti 

sekoittuu monet eri agendat ja ideat. Ne ovat sekä julkisia karnevaaleja, kulttuurisesti jaettuja 

siirtymäriittejä että poliittisia mutta kaupallistumista puoleensa vetäviä festivaaleja. Huomattavaa 
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onkin nimenomaan Pride-tapahtumien kaupallistuminen ja sen tuomat uudet ulottuvuudet. 

Maailmalla kaupallistumisella on suuremmat ja näkyvämmät vaikutukset tapahtumaan ja sen 

luonteeseen, mutta myös Suomessa muutosta on ollut nähtävissä viimeisten vuosien aikana, kun 

tapahtumat ovat kasvattaneet näkyvyyttään ja laajentuneet myös koskettamaan kulkueen 

ulkopuolista elämää. Browne (2007, 17) nostaa esiin, että jos tapahtuman pääpaino on juhlinnassa, 

vaarana voi myös olla, että näkyvyyden politiikka ja vaatimus tasa-arvosta hukkuvat kaiken muun 

hulinan keskellä. Toisaalta ihmisten kokemukset ja mielipiteet tapahtuman tarkoituksesta voivat 

vaihdella suuresti. Osalle Pride on nimenomaan karnevaali ja vähemmistön juhla, toisille taas 

poliittinen sanoma taustalla on olennaisemmassa roolissa. Pride voikin tarjota näyttämön, jossa 

nämä ristiriidat kaupallistumisen ja yhteisöjen, politiikan ja juhlien sekä marginaalisen ja 

valtavirtaistetun homouden välillä pääsevät esille (Browne 2007, 118).   

Heteroseksuaalisuuden normalisointi ja samalla muiden seksuaalisten suuntautumisten 

piilottaminen liittyvät vahvasti näkyvyyteen ja sen rajoittamiseen. Se, ketkä tai mikä saa näkyä 

katukuvassa ja millä ehdoilla, vaikuttaa niin ihmisten käsitykseen itsestään kuin heidän 

käyttäytymiseensä julkisessa tilassa. Tässä näkyvyyden neuvottelussa esteettisillä valinnoilla, kuten 

pukeutumisella, on valtava merkitys. Seuraavaksi siirryn käsittelemään lyhyesti 

seksuaalivähemmistöjen pukeutumista koskevaa aikaisempaa teoretisointia ja tutkimusta.   

  

3.2 Pukeutumisen merkitys seksuaalivähemmistöille  

Historian aikana seksuaalivähemmistöt ovat kehittäneet strategisia tapoja viestiä 

seksuaalisuudestaan estetiikkansa avulla (Kaiser 2012, 160). Esimerkiksi homomiehet ovat 

käyttäneet 1970-luvulla värikoodattuja nenäliinoja, lävistyksiä ja muita symboleja viestimään 

esimerkiksi seksuaalisesta suuntautumisestaan mutta tarkemmin myös seksuaalisista 

mieltymyksistään (em. 160). Pukeutumisella ja muilla esteettisille valinnoille on annettu 

merkityksiä sidottuna aikaan ja paikkaan, jolloin niillä on ollut mahdollista viestiä tarkasti haluttuja 

asioita.   

Homo- ja lesboliikkeiden tavoitteina on ollut kumota ennakkoluuloja lesbojen ja homojen 

tunnistamisesta ulkoisten piirteiden perusteella, tai siitä, että he eroaisivat sukupuolirooleiltaan 

muista miehistä ja naisista (Hekanaho 1996, 195). Kun homo- ja lesboliikkeet ovat yrittäneet tehdä 

homoudesta sosiaalisesti hyväksyttävää heteronormatiivisen yhteiskunnan silmissä, tärkeää on 
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korostaa seksuaalivähemmistöjen normaaliutta, eli heteroihin verrattavaa samanlaisuutta. Kuitenkin 

samaan aikaan homoyhteisöjen sisällä on syntynyt erilaisia alaryhmiä, jotka nimenomaan ovat 

halunneet korostaa omaa seksuaalista identiteettiään pukeutumisen kautta ja erottautua 

heteronormatiivisesta kulttuurista. Normaaliuden korostamisen ja tunnistetuksi tulemisen diskurssin 

välinen neuvottelu on jatkuvasti käynnissä oleva ja keskeinen osa seksuaalivähemmistöjen 

pukeutumista koskevaa dynamiikkaa.  

Tunnistetuksi tulemiseen liittyy myös tärkeänä näkökulmana turvallisuus. Tunnistetuksi tuleminen 

on ollut tärkeää, jotta on voitu turvallisesti lähestyä ja osoittaa kiinnostusta muita samaa sukupuolta 

olevia kohtaan ilman pelkoa väkivallasta tai syrjinnästä. Toisaalta homoseksuaalien ihmisten on 

ollut turvallisuutensa vuoksi tärkeää pukeutua siten, että he ovat menneet läpi heteronormatiivisessa 

yhteiskunnassa (Kaiser 2012, 162). Tilanteesta riippuen tunnistetuksi tuleminen voi toimia 

turvallisuuden tuottajana tai aiheuttaa turvallisuuden tunteen menettämisen. Ei-heteronormatiivisille 

ihmisille voi olla välttämätöntä tietää, miten pukeutua tarpeeksi turvallisesti välttääkseen 

homofobiaa, mutta haasteena voi olla samanaikaisesti kommunikoida omasta seksuaalisuudestaan 

muiden LGBTQI-yhteisön yksilöiden välillä (em. 162-163). Tätä ristiriitaa identiteetin 

ilmaisemisen ja sosiaalisen hyväksyttävyyden välillä voidaan pitää jatkuvana ja pysyvänä osana 

seksuaalivähemmistöjen näkyvyyden problematiikkaa.  

  

3.3 Lesboihin liitetty maskuliinisuus   

Seksuaalivähemmistöjen pukeutumista tarkastellessa esiin nousee vahvasti feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden teemat. Seuraavaksi perehdyn näiden termien kautta lesboestetiikalle 

historiallisesti tärkeisiin butch ja femme –identiteetteihin ja tyyleihin. Nämä tyylit ovat olleet 

näkyvä osa lesbotyylien historiaa. Nykyään näiden lesbotyylien rinnalle on noussut monia muita 

itseilmaisun tapoja, ja tyylit ovat saaneet uusia muotoja. Taustoitan kuitenkin tätä identiteettien 

hajautumista ja pirstaloitumista tuomalla esiin muutamia butch/femme –tyyleihin liittyviä 

tutkimuksia ja teoretisointeja. Vaikka butch ja femme –rooleja on olemassa myös muissa 

kulttuureissa, suurin osa butch/femme tutkimuksesta on keskittynyt USA:han (Smith, Konik, Tuve 

2011, 658-659).  

Anna Lassila on määritellyt butchin maskuliinisuuteen ja femmen feminiinisyyteen pukeutuvaksi 

naiseksi (1996, 139). 1990-luvulla butchien kuvattiin hylkäävän stereotyyppisesti feminiinisinä 
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pidetyt fyysiset esitykset ja käytösmallit, kun taas femmejen nähtiin olevat stereotyyppisesti 

feminiinisempiä fyysisissä esityksissään (Smith ym. 2011, 658). Butch- ja femme-kulttuurissa 

naiset siis käyttävät heteronormatiivisesta kulttuurista otettuja symbolisia ja sukupuolitettuja 

merkitsijöitä, joita hyödyntävät omassa pukeutumisessaan muokaten niiden merkitystä ja 

kontekstia. Kyse ei ole kuitenkaan pelkistä vaatekoodeista, vaan butch- ja femme-roolit saattavat 

näkyä myös käytöskoodeina (Lassila 1996, 139).   

Butchia ja androgyynia ulkonäköä on käytetty viestimään ei-heteroseksuaalisesta identiteetistä 

(Huxley, Clarke, Halliwell 2014, 205). Se on saanut tätä kautta kenties vahvemman leiman 

lesbouden visuaalisena esityksenä. Butch-tyyliin kuuluvaksi on nimetty muun muassa lyhyet 

hiukset, meikittömyys, vaatteiden maskuliinisuus ja käytännöllisyys (Clarke & Turner 2007, 

2).  Femmet on luettu ulkopuolisten taholta feminiinisyytensä vuoksi herkemmin heteroiksi (em. 

206). Femme-tyylin kohdalla tarkat kuvaukset tyylin kulmakivistä ovat vähemmän selkeitä 

Hayfield, Clarke, Halliwell & Malson 2013, 173). Tavallisesti femme-tyyliin liitetään feminiinisinä 

pidetyt asiat, kuten pitkät hiukset, mekot ja, meikki ja korkeat korot. (em. 173).  

Käsitteitä on erityisesti käytetty kuvaamaan lesbopareja (Stasia 2003, 185), ja sanaparista on myös 

muodostunut eräänlaisen stereotypian symboli. Stasian (em. 185) mukaan heteroseksuaaleille tai 

edes välttämättä biseksuaaleille naisille butch ja femme –tyylejä ei luettu vielä 1990-luvulla 

mahdollisiksi. Hän perustelee väitettään sillä, että näitä tyylejä toteuttava nainen koodattiin 

automaattisesti lesbouteen, sillä b/f on aina luettu lesbojen välisiin suhteisiin (em. 185, 188). 

Sittemmin femme on käsitteenä Stasian (em. 188) mukaan vapautunut käsittämään myös lesbisen 

identiteetin ulkopuolisita identiteettikokemuksia.  

Vaikka butch ja femme hyödyntävät maskuliinisuuden ja feminiinisyyden esityksiä, ne eivät 

kuitenkaan tarkoita identifioitumista toiseen sukupuoleen. Butch ja femme eivät ole vastikkeita 

miehelle ja naiselle, vaan ne ovat halun kategorioita (Stasia 2003, 185). Ne viestivät uudesta tavasta 

ajatella sukupuolta ja leikittelevät sukupuolen määritelmillä rikkoen yleisen mielikuvituksen rajoja 

siitä, mitä on feminiinisyys (em. 188). Kyse ei ole heteroseksuaalisen kulttuurin kopioimisesta 

sellaisenaan, vaan enemmänkin tulkinnasta ja muuttuvaan merkitysjärjestelmään asettuvasta 

sovellutuksesta (Lassila 1996, 140).   

Butch ja femme -identiteettejä on alettu nykyään tutkia monimutkaisempina kuin vain imitaatioina 

heteroseksuaaleista sukupuolirooleista (Smith ym. 2011, 658-659). Niiden on historiallisesti 

käsitetty tiiviisti seksuaalisuuteen liitettynä kahden pysyvän identiteetin suhteena, jossa kumpikaan 



9 
 

ei voinut olla olemassa ilman toista, eikä kumpaankaan voitu viitata ilman toisen olemassaoloa 

(Stasia 2003, 184, 185). Stasia (em. 185) on tuonut esiin mahdollisuuden, että butch ja femme 

identiteettijaottelun sijaan, ne olisivat muuntautuneet yhdeksi identiteetiksi. Feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden eri puolet voivat näkyä yhden ihmisen identiteetti-ilmaisussa ja saada uusia 

merkityksiä. Butchin ja femmen ei siis tarvitsisi olla sijoitettuna kahteen eri ihmiseen, vaan ne 

voisivat esiintyä myös osana yhden ihmisen identiteettiä.  

Lesbotyylien voidaan katsoa valtavirtaistuneen ja monipuolistuneen viimeisten vuosikymmenten 

aikana, mikä on johtanut siihen, ettei lesbo- ja heterotyylien välillä ole enää niin selviä rajoja 

(Huxley ym. 2014, 205). Huxley ym. (em.) ovat tutkineet nykytyylejä lesbo- ja biseksuaalien 

naisten yhteisöissä. He tuovat tutkimuksessaan esille, miten naiset sekä korostavat tyylien 

moninaisuutta, mutta samaan aikaan toistuu kuvaus butchista tai maskuliinisesta tyylistä 

tavallisimpana tyylinä lesbojen keskuudessa. Esiin nousivat ristiriitaiset toiveet tuoda esiin 

sosiaalista identiteettiä tiettyjen lesbotyylien kautta, mutta samaan aikaan olla autenttinen yksilö 

vastustamalla näitä alakulttuurin tyylejä (em. 205).   

  

3.4 Homomiehiin liitetty feminiinisyys 

Feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat keskeisessä osassa seksuaalivähemmistöjen pukeutumista 

tarkasteltaessa. Naisiin liitetty maskuliinisuus on edellä kuvatusti yhdistetty monin tavoin 

lesbouteen, mutta samaan tapaan miesten feminiinisyys on liitetty usein homoseksuaalisuuteen. 

Homomiehiin on usein liitetty feminiinisinä pidetty piirteitä, eleitä ja tyylillisiä valintoja. Tätä 

kautta on muodostunut stereotypioita, jotka elävät erityisen vahvoina mediakuvissa, mutta ovat 

myös nähtävillä arkipäiväisessä vuorovaikutuksessa.   

Feminiinisyys esteettisenä itseilmaisun keinona voi olla resurssi, jonka avulla homomiesten on 

mahdollista vastustaa normeja, mutta toisaalta siitä on muodostunut myös vahingollisenakin koettu 

stereotypia. Halperin (2012, 305) on nostanut esiin homomiehiin kohdistettuihin stereotypioihin 

liittyvät riskit. Hän muistuttaa, ettei homomiesten feminiinisyys ole pelkästään harmiton 

stereotypia, vaan sillä on pitkä ja vahingollinen historia. Tätä naismaisen homon stereotypiaa 

voidaan hänen mukaansa pitää menneisyydestä muistuttavana, ahdistusta herättävänä homofobisen 

ennakkoluulon symbolina. Tällöin homoista saatetaan tehdä esimerkiksi naurunalaisia, satiirisia 

hahmoja, tai jopa vihan ja väkivallan kohteita. (Em. 2012, 305.)  



10 
 

Erottuva pukeutuminen voi olla myös tietoinen valinta tai selviytymiskeino vaikeista sosiaalisista 

tilanteista. Halperin (2012, 318) kuvaa feminiinisyyttä keinona, jolla homomiesten on mahdollista 

puolustaa tiettyä heteronormatiivisessa yhteiskunnassa epätyypillistä tapaa olla, tuntea ja 

käyttäytyä. Se edustaa ajattelutapaa, joka on ristiriidassa heteroseksuaalisen maskuliinisuuden 

ilmentymien kanssa (em. 318).  Olennaista on siis vallitsevien heteronormatiivisten 

maskuliinisuuksien vastustaminen ja haastaminen. Epätyypillinen tapa olla mies ajatellaan helposti 

feminiinisyytenä ja se taas vertautuu homoseksuaalisuuteen. Halperin (em. 334) muistuttaa, että 

vaikka monet vastustavat ja yrittävät häivyttää feminiinisyyden olemassaolon homokulttuurista, sitä 

on mahdoton sivuuttaa täysin osana homokulttuurin historiaa ja myös nykyisyyttä. 

Medhurstin (1997, 276) mukaan esimerkiksi camp voidaan nähdä yhtenä homomiesten tapana 

selviytyä vihamielisessä ympäristössä. Campilla tarkoitetaan tyylejä ja käytäntöjä, joita on lainattu 

populaarikulttuurista ja uudistettu homomiesten kulttuurin kontekstissa (Tasker 1994, 181). Camp 

vastaa heteroseksuaaliseen paheksuntaan hyökkäävyydellään, jolloin se ikään kuin ruumiillistaa 

homofoobikon pahimmat pelot tuomalla homouden näkyväksi tavalla, jota ei voi ohittaa (Medhurst 

1997, 276). Medhurst (em. 276) pohtii artikkelissaan myös campin suhdetta lesboestetiikkaan ja 

siihen, voisiko lesbojen butch/femme-kulttuuri olla jonkinlainen vastine homomiesten campille. 

Ajatus pohjautuu osittain siihen, että molemmat näyttäytyvät jonkinlaisena leikittelynä sukupuolen, 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kanssa.  

  

3.5 Seksuaalivähemmistöjen pukeutumista koskeva aikaisempi tutkimus  

Monet feministiset muodintutkijat ovat tuoneet esille pukeutumisen ja ulkoisen olemuksen 

merkityksen seksuaalisten identiteettien, erityisesti marginaalisten seksuaalisuuksien esiin 

tuomisessa (mm. Entwistle 2000, Hayfield ym. 2013, Clarke & Turner 2007). Lesbot ovat 

käyttäneet merkityskoodeja pukeutumisessaan tuodakseen esiin identiteettejään, vastustaakseen 

heteronormatiivisia sukupuolen ja seksuaalisuuden rakenteita, mennäkseen läpi heteroseksuaaleina, 

luodakseen yhteisöjä ja käyttääkseen puettua ruumistaan poliittiseen toimintaan ja vastarintaan 

(Hayfield ym. 2013, 173, Clarke & Turner 2007, 268). 

Philip Warkander on tutkinut tyylin, seksuaalisuuden ja sukupuolen välisiä suhteita nyky-

Tukholmassa. Hänen tutkimuksensa keskittyy tyylin tuottamisen monimutkaiseen ja kollektiiviseen 

prosessiin ja siihen, miten tämä prosessi tapahtuu nimenomaisesti tietyssä ajassa ja paikassa. 
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Warkander keskittyy tutkimuksessaan kolmeen tyylin tuottamisen näkökulmaan; sanalliseen 

kommunikointiin ja nimeämisen politiikkaan, pukeutumisen tilanteisuuteen sekä tyylin 

ruumiilliseen tuottamiseen tilassa. (2013, 17-18.)  

Hayfield ym. (2013) ovat tutkineet lesboiksi ja biseksuaaleiksi itsensä identifioivia naisia, heidän 

ulkoista olemustaan ja visuaalista identiteettiään. Visuaalisella identiteetillä he viittaavat 

henkilökohtaisen, sosiaalisen ja kulttuurisen identiteetin ilmaisuun pukeutumisen kautta. 

Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti biseksuaalien naisten visuaalisiin identiteetteihin. 

Tutkimuksessa biseksuaalit naiset pystyivät kuvaamaan ja tunnistamaan selviä lesbojen visuaalisia 

identiteettejä, mutta eivät pystyneet kuvailemaan biseksuaalien visuaalisia identiteettejä samalla 

tavalla. Aikaisempiin tutkimuksiin verrattuna poikkeavaa oli kuitenkin se, etteivät tutkittavat 

kokeneet säätelevänsä ulkoista olemustaan sen hetkisen kumppaninsa sukupuolen mukaan. (Em. 

173.) 

Hayfield ym. (2013, 173) nostavat esiin tutkimuksessaan, miten lesboiksi identifioituville naisille 

voi muodostua yhteisöjen sisällä pukeutumisnormeja, joita noudattamalla he voivat tulla osaksi 

yhteisöä ja tulla luetuiksi lesboiksi visuaalisen identiteettinsä perusteella. Näitä normeja 

noudattamalla voidaan merkitä sosiaalista kuulumista, kun taas normien hylkäämisellä on 

päinvastaisia vaikutuksia. Esimerkiksi feminiinisten lesbojen kohdalla feminiinisyydestä voi olla 

sekä hyötyä heteronormatiivisessa yhteiskunnassa, että haittaa lesboyhteisön sisällä (em. 173). 

Lesbotyylien normeja noudattavat taas riskeeraavat hyväksytyksi tulemisen laajemmassa 

kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa mittakaavassa. Myös Clarke ja Turner (2007) ovat tehneet 

tutkimusta pienessä homomiesten, lesbojen ja biseksuaalien ryhmässä siitä, kokevatko nämä ihmiset 

painetta pukeutua lesbo- ja homotyylien normien mukaan. He tutkivat myös sitä, miten he käyttivät 

vaatetusta ja ulkonäköä visuaalisen lesbo-, bi- tai homoidentiteetin rakentamiseen.  

Muun muassa Clarke ja Turner (2007, 278) sekä Hayfield ym. (2013, 173) ovat todenneet, ettei 

biseksuaalien naisten sosiaalisten identiteettien rakentamiseen ole keskitytty 

seksuaalivähemmistöön kuuluvien naisten pukeutumista tutkittaessa samalla tavalla kuin lesbojen 

kohdalla. Hayfieldin ym. (2013, 177) tutkimuksessa kävi ilmi, miten biseksuaalisuuden 

näyttäytyessä lesbouteen verrattuna ruumiillisesti näkymättömänä ja tunnistamattomana, 

biseksuaalisuuden kommunikointi vaati verbaalisen julkitulon hienovaraisten ulkoisten vihjeiden 

sijaan. Biseksuaalien naisten kohdalla aikaisemmat tutkimukset viittaavat siihen, että heiltä 

ryhmänä puuttuu selvä jaettu estetiikka ja sen sijaan heidän ulkonäkönsä on rakennettu suhteessa 

sekä lesbisen ulkomuodon normeihin ja maskuliinisuuteen että heteroseksuaalisuun 
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feminiinisyyksiin (em. 174). Rothblumin (2010) tekemässä tutkimuksessa kävi ilmi, että 

lesbovastaajat kuvasivat biseksuaaleja ulkomuodoltaan femmeiksi, mutta biseksuaalit naiset eivät 

pitäneet itseään butchina tai femmenä, vaan ennemminkin hieman molempina (kts. Hayfield ym. 

2013, 173).   

Faithe Day (2018, 267) on tutkimuksessaan mustien queer-naisten sukupuolen ja seksuaalisuuden 

performanssien säätelystä, todennut, että vaikka kaikki seksuaalivähemmistöjä edustavat naiset 

eivät asetu butchin ja femmen kategorioihin, niillä on tärkeä rooli siinä, miten 

seksuaalivähemmistöön kuuluvia naisia tunnistetaan yhteisöjen sisällä ja niiden ulkopuolella. 

Monet eivät identifioidu kumpaankaan kategoriaan ja useat kokevat olevansa jotakin niiden väliltä, 

mutta samaan aikaan stereotypiat ja oletukset sukupuolitetusta ja seksuaalisesta normatiivisuudesta 

kontrolloivat tapoja, joilla seksuaalivähemmistöjen naiset ovat yhteydessä toisiinsa (em. 267).   

Freitas ym. (1997) tutkivat laajassa haastattelututkimuksessaan identiteettiä ja ulkoista olemusta 

siitä näkökulmasta, miten haastateltavat kuvasivat identiteettiään sen kautta, mitä he eivät ole ja 

miltä he eivät halua näyttää. Haastateltavien suhdetta inhokkivaatekappaleisiinsa käsiteltiin 

suhteessa ikään, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä etnisyyteen. Tutkittavat käyttivät vähiten 

miellyttävää vaatettaan sekä ottivat etäisyyttä tiettyihin ryhmiin rakentaakseen sukupuolitettuja ja 

seksuaalisia identiteettejä. Muun muassa useat miesvastaajat etäännyttivät itseään 

feminiinisyydestä, mutta myös siitä, että heidät tulkittaisiin homoseksuaaleiksi (em. 329). 

Kuvaamalla sitä, mitä maskuliinisuus ei ole, haastateltavat kietoivat yhteen sukupuolen ja 

seksuaalisuuden. Hallitsevalle maskuliinisuudelle liika näkyvyys näytti rinnastuvan 

feminiinisyyteen ja homoseksuaalisuuteen. Myös homo- ja lesbovastaajilla huoli stereotyyppisenä 

homona tai lesbona näyttäytymisestä nousi pintaan. Näille vastaajille oli tärkeää, ettei heistä tullut 

”visuaalisia karikatyyrejä” (em. 329). Freitas ym. muistuttavat kuitenkin, että etäännyttäminen 

tapahtuu suhteessa stereotyyppiseen estetiikkaan, ei homo- ja lesbokulttuuriin itsessään. 

Erottautuminen stereotyyppisestä estetiikasta ei kuitenkaan merkinnyt vastaajille 

heteroseksuaalisuuden omaksumista, vaan monet haastoivat hallitsevia sukupuolinormeja, jotka 

nähtiin liian valtavirtaisina, tylsinä tai sortavina. Monille naisille, etenkin lesboille, hallitsevat 

feminiinisyyden representaatiot olivat jotakin, jota he halusivat välttää omassa pukeutumisessaan. 

Näihin liittyivät olennaisesti myös keskiluokkaisuuden kokemukset. (Em. 329.) 
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4. TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

Lähden liikkeelle tutkimuksessani esittelemällä ensimmäisenä tutkimuksessani käyttämäni 

keskeisimmät käsitteet ja teoriat. Teoreettisena lähtökohtana käytän Joanna Entwistlen (2001, 34) 

teoriaa pukeutumisesta sosiaaliseen maailmaan juurtuneena ja paikantuneena ruumiillistuneena 

käytäntönä (situated bodily practice). Entwistlen lisäksi pohjaan omaa ajatteluani muun muassa 

Woodwardin (2007) sekä Susan B. Kaiserin (1998, 2012) teoretisointeihin pukeutumisen 

sosiaalisuudesta sekä tilanteisuudesta. Keskityn pukeutumiseen tilaan, aikaan ja paikkaan 

sidonnaisena, ruumiillisesti tuotettuna ja toistettuna käytäntönä. Tilanteisuuden lisäksi tuon esiin 

pukeutumisen sosiaalisen ulottuvuuden ja sen merkityksen yksilön pukeutumiskokemukselle. 

Käsittelen pukeutumista tutkimuksessani ennen kaikkea jatkuvasti käynnissä olevana, 

keskeneräisenä, kehittyvänä ja muutokselle alttiina prosessina.   

Käsitän pukeutumisen monimuotoisena ilmiönä, en ainoastaan yksittäisenä kuvana tai ulkoisena 

kuvauksena minuudesta tai identiteetistä. Ajatuksenani on tuoda esiin pukeutuminen ihmisten 

välisenä ja sosiaalisena ilmiönä, joka toimii ikään kuin linkkinä yksilön identiteettikokemuksen ja 

sosiaalisen kuulumisen välillä (Entwistle 2001, 47). Haluan kuitenkin korostaa, että en käsittele 

ruumista ainoastaan muokkauksen ja muutoksen kohteena, vaan myös aktiivisena toimijana, 

kokijana ja kokemusten muokkaajana. Kuten Woodward (2007, 15) on tuonut esille, yksilön 

identiteetin voi nähdä jonakin, jota ihmiset rakentavat ja kyseenalaistavat ja sovittavat ruumiillisen 

ja materiaalisen käytännön kautta, sen sijaan, että sitä vain ilmaistaisiin vaatteilla. Vaatetus antaa 

ihmiselle ulkoisesti symbolisen merkityksen suhteessa ympäröivään kulttuuriin ja sosiaaliseen 

tilanteeseen. Se ei ainoastaan heijasta ympäröivää kulttuuria tai viesti yksilön yksittäisistä 

valinnoista, vaan esteettiset valinnat tuottavat ja uudelleentuottavat kulttuuria kaiken aikaa (mm. 

Barnard 2011, 4).   

Pukeutumisen lisäksi keskeisiä käsitteitä tutkielmalleni ovat identiteetin, heteronormatiivisuuden 

sekä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden käsitteet. Sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelen tässä 

yhteydessä erottelujen ulottuvuutena. Tarkastelen identiteettiä ja sen ilmaisemista Stuart Hallin 

(2000, 16-17) määritelmän mukaisesti strategisena ja positionaalisena konstruktiona. Identiteetti ja 

siten myös sen ilmaisemisen materiaaliset ja symboliset resurssit eivät ole koskaan valmiita, vaan 

jatkuvasti työn alla (em. 16-17). Pukeutumista tutkittaessa ajatus identiteetin ulkoisesta ilmauksesta 

nousee keskeiseen rooliin. Käsittelen tätä Hayfieldin ym. (2013) käyttämän visuaalisen identiteetin 

käsitteen avulla. Erityisesti seksuaalisuudesta puhuttaessa viittaan seksuaali-identiteetin ilmaisuun 

myös Tristan Bridgesin (2014) kehittelemän seksuaalisuuden estetiikan käsitteellä. Bridges 
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määrittelee seksuaalisuuden estetiikan kulttuuriseksi ja tyylilliseksi erottautumiseksi, jota käytetään 

homo- ja heterokulttuurien ja yksilöiden välisten rajojen hahmottelemiseen (2014, 59).  

Seksuaalivähemmistöjen pukeutumista tarkastellessa olennainen käsite on myös 

heteronormatiivisuus sekä siihen liittyvät feminiinisyyden ja maskuliinisuuden käsitteet. 

Heteronormatiivisuudella viittaan malliin, jossa heteroseksuaalisuus on normi, luonnollistettu ja 

oletusarvoinen tapa olla ja toimia sosiaalisissa ja seksuaalisissa suhteissa (Rossi 2015). 

Feminiinisyys ja maskuliinisuus taas ovat keskeisiä piirteitä, joilla normatiivista pukeutumista 

arvioidaan ja käsitetään. Philip Warkander (2013, 28) on käsitellyt sukupuolta, seksuaalisuutta, sekä 

feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta pukeutumiskäytäntöjen materiaalisuuden avulla korostettuina 

ilmaisuina. Käytän tätä ajatusta maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä ilmaisullisina tekoina myös 

oman ajatteluni pohjana. Lesbo- ja homotyylien historiassa feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat 

olleet suuressa roolissa ja niitä on käytetty nimenomaan tietynlaisen sukupuolitettujen roolien 

haastamisen ja leikittelyn välineinä. Käsitän feminiinisyyden ja maskuliinisuuden resursseina, joita 

hyödyntämällä on mahdollista ilmaista identiteettiään esimerkiksi sulautuakseen 

heteronormatiiviseen ympäristöön tai vaihtoehtoisesti tavalla, joka rikkoo heteronormatiivisuuden 

asettamia rajoja.   

Seuraavaksi siirryn käsittelemään tutkimukseni teoreettista taustaa kolmesta eri näkökulmasta. 

Ensimmäisenä tarkastelen pukeutumista identiteetin ja itseilmaisun välineenä, sekä ruumiillisena 

käytänteenä. Toisessa osiossa perehdyn pukeutumisen rooliin sosiaalisena ja tilanteisena 

käytäntönä. Lopuksi käsittelen pukeutumista normatiivisuuden, erityisesti heteronormatiivisuuden, 

näkökulmasta, ottaen tarkasteluun sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksen.   

  

4.1 Pukeutuminen identiteetti-ilmaisuna  

Ensimmäisenä tarkastelen pukeutumista itseilmaisuna, identiteetin ilmaisun välineenä. Keskityn 

identiteetin rakentumiseen ruumiillisena käytäntönä. Kuten käsitteiden määrittelyssä totesin, 

tarkastelen identiteettiä ihmisen jatkuvasti rakentuvana ja paikantuneena ymmärryksenä omasta 

itsestään. Koska identiteetit ovat jatkuvan prosessoinnin ja muokkauksen kohteina, on myös 

mahdollista, että nämä identiteettiesitykset ovat horjuvia ja epätäydellisiä. Identiteettien rajojen 

rakentaminen ja korjaaminen määrittelevät sitä, mitä olemme ja emme ole (Freitas ym. 1997, 323). 

Kaiserin (1998, 539-540) mukaan identiteettiä voidaan ajatella konseptina, joka sisältää kaiken sen, 

miten yksilö jokapäiväisessä elämässään ymmärtää, tulkitsee ja esittää itsensä itselleen sekä muille 
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vaihtuvissa ja moninaisissa konteksteissa. Tämän ajatuksen pohjalta identiteettiä voidaan ajatella 

eräänlaisena itsensä asettamisena kontekstiin, jolloin rakennetaan ymmärrystä siitä, kuka minä olen, 

millainen minä olen ja miten minä olen ja toimin tässä ympäristössä.   

Tarkastelen identiteetin rakentumista tässä tutkimuksessa pukeutumisen näkökulmasta. 

Pukeutumista voidaan pitää yhtenä merkittävänä tapana, jolla ruumis saa merkityksen, identiteetin 

ja se tulee osaksi sosiaalista elämää (Woodward 2007, 7). Olen kiinnostunut pukeutumisen ja 

estetiikan kautta avautuvasta mahdollisuudesta sekä rakentaa että ilmaista omaa identiteettiä. 

Pukeutuminen voi toimia sekä viestinnän välineenä, mutta toisaalta se voi olla myös muokkauksen 

kohde. Vaatetuksella voi osoittaa kuuluvansa tiettyyn ryhmään, rakentaa omaa seksuaalista 

estetiikkaansa tai erottautua toisista ihmisryhmistä ja yhteisöistä. Samalla pukeutuminen uusintaa ja 

luo näitä eroja ja yhteenkuuluvaisuuksia eri ryhmien välillä. Vaatetus ei vain heijastele ihmisen 

erilaisia rooleja elämässä, vaan se nimenomaan rakentaa henkilöä näissä rooleissaan (Woodward 

2007, 62).   

Identiteettikokemukset voivat olla myös tietyssä suhteessa yhteisöllisiä. Gamson (1998) viittaa 

kollektiivisella identiteetillä tilanteeseen, jossa toisilleen entuudestaan tuntemattomat ihmiset voivat 

tuntea läheisyyttä identifioituessaan samalla tavalla. Esimerkiksi Pride-tapahtumissa 

identiteettikokemuksesta voi tulla kollektiivinen, ainakin hetkellisesti, tuhansien ihmisten 

jalkautuessa kaduille juhlistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä.   

Viestinnällisen ulottuvuuden lisäksi pukeutuminen on aina ruumiillista toimintaa. Ruumis ei ole 

ainoastaan paikka, josta käsin koemme ympäröivän maailman, vaan ruumiidemme kautta tulemme 

nähdyksi maailmassa (Entwistle 2001, 44). Tutkittaessa pukeutumista, ei ruumista voida erottaa 

tästä yhtälöstä. Se on olennainen tekijä identiteetin muodostumisessa, mutta myös sen 

ilmaisemisessa. Pukeutuminen taas muodostaa yhteyden identiteetin ja ruumiin välille, ja tarjoaa 

keinoja ja materiaalia identiteettien esittämiselle (em. 47). Puetun ruumiimme avulla meidän on siis 

mahdollista viestiä identiteetistämme materiaalisella tavalla.   

Visuaalisen identiteetimme kautta myös muiden on mahdollista tehdä tulkintoja laajemmasta 

identiteetistämme (Hayfield ym. 2013, 173, Boultwood & Jerrard, 2000). Siten visuaalinen 

identiteetti on sekä osa laajempaa identiteettikokemusta että nonverbaalisen viestinnän ruumiillinen 

väline, jonka läpi voidaan ilmaista muun muassa sosiaalista luokkaa, sukupuolta, etnisyyttä, 

kulutustottumuksia, poliittisia aatteita ja seksuaalisuutta (Hayfield ym. 2013, 173, Entwistle 2001).  
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Kun pukeutuminen toimii itseilmaisun välineenä, on olemassa myös mahdollisuus, ettei omaa 

itseään välttämättä aina pystytä ilmaisemaan halutulla tavalla. Voidaan kokea vahvaa 

identifioitumista tiettyihin ihmisryhmiin ja sitä kautta tietynlaiseen pukeutumiseen, mutta 

olosuhteista johtuen ei kuitenkaan olla valmiita muokkaamaan omaa ulkonäköään yhteisön jaettuun 

estetiikkaan kuuluvaksi. Syynä saattaa olla esimerkiksi pelko syrjinnästä, tuomituksi tulemisesta 

naurunalaiseksi joutumisesta. On siis mahdollista, että yksilön halut ja toiveet eivät näy ulospäin 

pukeutumisen tasolla, vaikka ne olisivat todellisia yksilölle itselleen.  

Pukeutumiseen vaikuttavien tekijöiden kirjo on laaja, ja seksuaalisuuden lisäksi monet muut 

identiteetin osat ovat vuoropuhelussa visuaalista identiteetti-ilmausta rakennettaessa. 

Seksuaalisuuden ja muiden identiteetin osien väliset rajat voivat olla hyvin hämärtyneitä ihmisten 

estetiikkaa, sen luomista ja sen tulkintaa tarkastellessa (Kaiser 2012, 149). Kokemukset 

seksuaalisesta suuntautumisesta ovat niin henkilökohtaisia ja erityisiä, ettei pukeutumisesta ole 

mahdollista vetää selkeitä päätelmiä pelkän seksuaalisuuden perusteella. Myöskään kollektiivisesta 

identiteetistä ei ole voida tehdä johtopäätöksiä ottamatta huomioon muita identiteettiin vaikuttavia 

tekijöitä. Alakulttuureja ei ole mielekästä ajatella vain yhtenäisinä, koherentteina sosiaalisina 

ryhminä (Woodward 2007, 32). Mustolan (2007, 244) mukaan toisistaan eroavien identiteettien ja 

yksilöiden ryhmän (”homot ja lesbot”) sitoo löyhästi yhteen ainoastaan se, etteivät he ole 

heteroseksuaaleja. Identiteetin muut osat vaikuttavat pukeutumiseen ja oman minuuden hallintaan ja 

esitystapoihin mahdollisesti yhtä paljon tai enemmän kuin seksuaalinen suuntautuminen. Vaikka 

seksuaalisella suuntautumiselle saattaa olla vaikutusta ja merkitystä yksilön pukeutumiselle, ei se 

välttämättä ole ainoa tai merkittävin vaikuttava tekijä yksilölle itselleen. Hajautuneet merkitykset ja 

pukeutumisen taustalla olevat poliittiset syyt eivät välttämättä artikuloidu enää niin vahvasti 

pukeutumisen kautta kuin aikaisemmin. Koska seksuaaliset identiteetit ovat niin hajanaisia ja 

eriytyneitä yksilöiden välillä, myös heidän pukeutumisensa heijastaa tätä muutosta.  

  

4.2 Pukeutuminen sosiaalisena käytäntönä  

Edellisessä osiossa avasin pukeutumista identiteetti-ilmaisuna, ja nyt siirryn kuvaamaan tämän 

identiteetti-ilmauksen sijoittumista sosiaaliseen maailmaan. Käsittelen pukeutumisen sosiaalisuutta 

julkisen ja yksityisen rajanvetona, kontekstisidonnaisena ja tilanteisena käytäntönä, jossa 

merkitykset vaihtelevat ja ne saavat uusia ulottuvuuksia henkilökohtaisella ja sosiaalisella tasolla.   
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Pukeutuminen tekona on yleensä hyvin intiimi, vaikkakin tavanomainen ja arkipäiväinen hetki 

ihmisen jokapäiväisessä elämässä. Woodward (2007, 2) muistuttaakin, että olipa ikämme, 

seksuaalisuutemme, uskontomme, ammattimme mikä tahansa, tai kiinnostipa vaatteet meitä kuinka 

vähän tai paljon tahansa, valitsemme vaatteet päällemme vähintään kerran päivässä. Pukeutuminen 

tapahtuu yleensä yksityisesti, esimerkiksi oman huoneen tai vaatekaapin suojissa tai vähintäänkin 

muiden katseilta sivussa. Kaikki alkaa valintojen tekemisestä. Ihminen päättää mitä laittaa päälleen 

ottaen huomioon muun muassa tilanteen, jossa pukeutuu, jota varten pukeutuu, miltä haluaa näyttää 

ja millaisena haluaa muiden hänet näkevän. Vaatekaapin edessä tehdyistä valinnoista tulee osa 

julkista minää samalla kun ihminen astuu sosiaaliseen maailmaan. Kuten Entwistle (2000, 7) onkin 

todennut, henkilökohtainen ja yksilöllinen pukeutumisen hetki on kehon valmistelemista sosiaalista 

maailmaa varten. Pukeutumisella kehosta tehdään sopiva, hyväksyttävä ja mahdollisesti myös 

haluttava (emt, 7). Pukeutumisen merkitys on sosiaalisesti huomattavan suuri, sillä sen perusteella 

tulemme sosiaalisesti tarkastelluiksi, hyväksytyiksi ja arvostelluiksi.   

Julkista esittelyä varten luotu minä onkin aina luotu yksityisesti (Woodward 2007, 3). Tässä 

pukeutumisen ja minän esityksen luonnin prosessissa yksityinen ja julkinen sekoittuvat ja ohjailevat 

toimintaamme yhdessä. Ihmiset pukeutuvat vaatteisiin ja asusteisiin luoden itsestään ja ruumiistaan 

julkisen esityksen, mutta vasta sosiaalisessa kanssakäymisessä tämä henkilökohtainen estetiikka 

asettuu lopulliseen muotoonsa muiden tulkintojen myötä. Käsitykset siitä, mikä on 

henkilökohtaista, asetetaan sosiaalisen maailman tarkasteltavaksi. Pukeutuminen on samaan aikaan 

sekä henkilön intiimiä kokemusta omasta ruumiistaan että sen julkista esittämistä (Entwistle 2000, 

7). Ruumiin rajoilla tapahtuva pukeutuminen operoi myös osana yksilön ja sosiaalisen maailman 

rajapintaa. Ihmiset voivat kuulua elämänsä aikana moniin erilaisiin sosiaalisiin ryhmiin ja 

kategorioihin, joissa heitä arvostellaan ja erotellaan toisistaan, esimerkiksi seksuaalisuuden, 

sukupuolen tai iän perusteella kaiken aikaa. Nämä sosiaaliset kategoriat voivat toimia ikään kuin 

kehyksenä ihmisten vaatevalinnoille, mutta ne eivät välttämättä määritä näitä valintoja (Woodward 

2007, 4). Vaatetuksen avulla ruumiista tulee osa sosiaalista ja se suhteutuu sosiaaliseen ympäristöön 

vaatetuksen kautta. Pukeutumisen avulla ihminen voi kontrolloida itseään sosiaalisessa 

kontekstissa. Pukeutumisen avulla ihmiset voivat osoittaa kuulumista tiettyyn yhteisöön, luoda 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja sosiaalista identiteettiä. Toisaalta pukeutumisen avulla voidaan 

myös sulautua joukkoon tai irtaantua yhteisöistä.   

Entwistlen (2000) mukaan tietyllä tavalla pukeutumiseen vaikuttavat kontekstuaalisesti erityiset 

käsitykset siitä, mitä tyyli saattaisi merkitä tietyssä ajassa ja paikassa. Ihmiset siis suhteuttavat 
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pukeutumisensa siihen tilanteeseen ja paikkaan, johon ovat kyseisessä asussa menossa. Näin ollen 

määränpäällä voi olla suurikin vaikutus siihen, millaisin perustein ihminen pukeutuu. Koppenin 

(2010, 169) mukaan on olemassa niin paikkoja, joissa ihmisiltä edellytetään toisistaan eroavaa 

pukeutumista, mutta myös paikkoja, kuten julkiset tapahtumat ja kadut, joissa vaatetuksen tulisi olla 

mahdollisimman yhtenäistä esteettisen ja sosiaalisen epäjärjestyksen välttämiseksi. Ihmisten 

odotetaan, erityisesti julkisessa tilassa, pukeutuvan tiettyjen normistojen mukaisesti ja toteuttavan 

normien mukaisia käyttäytymismalleja. Esimerkiksi Pride-tapahtumissa pukeutumiseen saattavat 

vaikuttaa erilaiset kulttuuriset kontekstit ja odotukset kuin työhaastatteluun mentäessä. Tämä ei 

kuitenkaan tarkoita, että ihminen automaattisesti pukeutuisi eri tavoin tilanteesta ja paikasta 

riippuen. Käyttäytymiselle ja pukeutumiselle asetettuja tilanteisia ja paikallisia odotuksia ja sääntöjä 

voi yhtä hyvin rikkoa pukeutumalla odotusten vastaisesti. Ihminen voi siis esimerkiksi hyvin 

tietoisesti pitää kiinni työhaastattelussa samoista tyylivalinnoistaan kuin joita suosisi Pride-

kulkueessa. Tällöin on myös mahdollisuus tuoda esiin itselle tärkeitä asioita sekä tehdä selviä 

visuaalisia kannanottoja. 

Pukeutumisen sosiaalisuus on vahvasti yhteydessä myös sen tilanteisuuteen. Joskus vaatteelle 

henkilökohtaisesti annettu funktio saattaa estää meitä käyttämästä sitä tiettyjen vaatteiden kanssa tai 

tietyissä tilanteissa. Kuten Woodward (2007, 11) on todennut, vaikka asu olisi täydellisen sopiva, 

mutta paita työvaate, saattaa se tulla hylätyksi sopimattomana klubi-iltaan kaveriporukan kesken. 

Pukeutumista ei siis ohjaile joko sosiaalinen ympäristö tai henkilökohtaiset mieltymykset, vaan 

nämä pukeutumista sääntelevät odotukset ovat jatkuvassa vuoropuhelussa, kun ihminen rakentaa 

esteettistä ja visuaalista identiteetti-ilmaisuaan sosiaalista tilannetta varten. 

Tila ja tilanne vaikuttavat pukeutumiseen, mutta pukeutumisella voi olla myös vaikutusta tilaan ja 

sen saamiin merkityksiin. Pride-kulkueen aikana seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen poliittisen 

karnevaalin näyttämöksi muuttuva kaupungin keskusta saa tapahtuman aikana normaalista 

poikkeavan merkityksen, mutta samaan aikaan tila ja paikka saavat eri merkityksiä pienempien 

yksiköiden välillä. Paraatiin osallistuvalle transsukupuolisten oikeuksia ajavalle aktivistille tila voi 

saada hyvin erilaisia merkityksiä kuin sivusta tapahtumaa seuraavalle ja sitä paheksuvalle 

heteroseksuaalille katsojalle.  Tilan saamat merkitykset muovautuvat ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa ja samalla muokkaavat sitä, miten ihmiset tekevät valintoja ja käyttävät 

vaatteita läpi tilanteisten sääntöjen eri tasojen ja ulottuvuuksien.  
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4.3 Pukeutumisen normatiivisuus  

Tähän mennessä olen avannut pukeutumisen roolia identiteetin ruumiillisena ilmaisun välineenä 

sekä sosiaalisena käytäntönä. Tutkielmani teoriaosuuden lopuksi käsittelen pukeutumista 

normatiivisuuden näkökulmasta. Normatiivisuuden kautta korostuvat soveliaisuuden sekä 

seksuaalisuuden ja sukupuolen saamat merkitykset. Keskeisenä käsitteenä toimii 

heteronormatiivisuus.   

Normit ja niiden mukaiset käytännöt syntyvät ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, sosiaalisissa 

suhteissa ja hierarkioissa. Vaatetus sovittaa ihmisruumiin sosiaalisen maailman asettamiin 

sääntöihin, jolloin ruumis asettuu arvostelun kohteeksi suhteessa ympäröiviin normeihin. Ihminen 

voi tulla hyväksytyksi tai hylätyksi osana sosiaalista ympäristöään riippuen vaatetuksen 

sopivuudesta. Se, mihin asti puettu ruumis voi ilmaista itseään voi siten olla symbolinen tämän 

sijainnille: esimerkiksi, mitä virallisempi ja konservatiivisempi tilaisuus on, sitä enemmän 

rajoituksia on asetettu ruumiin ja siten myös sen vaatetuksen ympärille. (Entwistle 2001, 38.) 

Esimerkiksi uimarannalle ja työhaastatteluun ei tavallisesti mennä samalla tavalla pukeutuneina. 

Näissä tilanteissa ja paikoissa vallitsevat erilaiset normit ja käyttäytymismallit, joita noudattamalla 

tai rikkomalla voi osoittaa joko hyväksyvänsä ja noudattavansa näitä normeja tai vastaavasti 

irtisanoutua niistä. Kumpikin valinta johtaa sosiaalisiin seurauksiin, tilanteesta ja ympäristöstä 

riippuen. Sosiaaliset tilat voivat asettaa paineita ja odotuksia, joiden täyttymättömyys saattaa 

aiheuttaa ihmisissä häpeän tunteita (em. 48). Sellaiset ruumiit, jotka eivät noudata ja sopeudu 

kulttuurisiin normeihin tai kulkevat ilman hyväksyttävää vaatetusta, haastavat kaikkein 

perustavanlaatuisimpia sosiaalisia koodeja ja siten ovat vaarassa joutua ulkopuolelle jätetyiksi, 

halveksunnan kohteiksi tai naurunalaisiksi (em. 33).  

Pukeutumista koskevia normeja tarkasteltaessa keskeisiksi teemoiksi nousevat sukupuoli ja 

seksuaalisuus ja sitä kautta heteronormatiivisuuden käsite. Heteronormatiivisuus operoi usein 

feminiinisyyden ja maskuliinisuuden käsitteiden kautta. Heteronormatiivisen pukeutumisen voidaan 

katsoa rakentuvan feminiinisyydelle ja maskuliinisuudelle annettujen ja yhteisesti jaettujen 

sukupuolitetuille merkityksille. Sukupuolen näkökulmasta naisruumis, sekä siihen liittyvät olemisen 

ja kaunistautumisen tavat, ovat tiettyjen ruumiillisten diskurssien tuotetta (em. 38-39). Se, miten 

naisellisuutta käsitellään, tuotetaan ja arvioidaan, tapahtuu kulttuurisessa kontekstissa, jossa 

sukupuolittuneen normit olemisesta ja tekemisestä hallitsevat ja vaikuttavat kaiken aikaa 

käyttäytymiseemme. Heteronormatiivinen feminiinisyys on yleensä näkyvämpää tai merkitympää 

kuin heteronormatiivinen maskuliinisuus, jota rakennetaan usein ensisijaisesti etäännyttämällä se 
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feminiinisyydestä ja homoudesta (Freitas ym. 1997, 328, Kaiser 2012, 162). Toisin sanoen, 

maskuliinisena pidetyt asiat rakentuvat usein sen kautta, että ne ovat kaukana feminiinisestä ja 

määrittely perustuu sille, mitä maskuliinisuus ei ainakaan ole. (Freitas ym. 1997, 328). 

Maskuliinisuuden ilmaisun vaikeus tuleekin maskuliinisuuden luonteesta merkitsemättömänä (em. 

329).  

Pukeutumista ja esteettisiä valintoja tarkastellessa seksuaalivähemmistöt vertautuvat monessa 

suhteessa heteroseksuaaleihin ja sitä kautta heteronormatiivisiin käytäntöihin. Heteroseksuaalisuus 

näyttäytyy usein oletettuna, merkitsemättömänä ja rakentuu ajatukselle siitä, mitä se ei ole (Kaiser 

2012, 157). Homoseksuaalisuuden esteettisestä merkitsemisestä tulee usein tätä kautta määrittelevää 

myös heteroseksuaalisuudelle. Huomattavaa on, miten heteroseksuaalisuus vertautuu tässä 

suhteessa vahvasti miehiseen heteroseksuaalisuuteen ja sen merkitsemättömyyteen. Kaiserin (em. 

157) mukaan heteroseksuaalisuus vaatii jatkuvaa työtä, jonka ei ole tarkoitus näkyä. Jos homous 

merkitään tyylillisesti ja heterous vastakohtaistuu siihen, siitä tulee ikään kuin merkitsemätöntä. 

Brickell (2000, 166) kuvaa heteroseksuaalisuutta näkymättömästi näkyväksi. Se on näkyvää siinä 

mielessä, että se on yleensä kaikki, mitä on nähtävillä, mutta samalla näkymätöntä, koska sitä ei 

tunnisteta heteroseksuaalisuudeksi (em. 166). Toisin sanoen heteroseksuaalisuus ei ole merkittyä, 

mutta toiseutena näyttäytyvä homoseksuaalisuus on. Kun normilla ei ole selkeitä merkitsijöitä tai 

visuaalisia vihjeitä, poikkeavuuteen liitetyt merkitsijät tekevät erilaisuudesta merkittyä ja näkyvää. 

Tämä merkitseminen voi osittain tapahtua esteettisten valintojen kautta.  

Jonkun nimeäminen homoksi voidaan nähdä reaktiona sille, ettei pukeutumistyylin nähdä sopivan 

normatiiviseen kontekstiinsa (Warkander 2013, 116-117). Normatiivisuudesta poikkeaminen 

voidaankin nähdä yhtenä suurimpana tekijänä sille, että jokin pukeutumistyyli mielletään 

seksuaalivähemmistöille kuuluvaksi. Ei-heteroseksuaaleille ihmisille pukeutuminen voi olla myös 

tapa merkitä erityisyyttään suhteessa heteronormatiiviseen yhteiskuntaan. Kysymys on usein siitä, 

kuinka näkyviä haluamme olla vai onko tavoitteemme pikemminkin joukkoon sulautuminen 

(Entwistle 2001, 50). Tähän taas vaikuttavat monet sosiaaliset tekijät, etenkin tila, jossa puettu 

ruumis asettuu sosiaalisen katseen alle.   

Tilan sukupuolittuneisuuden ja heteronormatiivisuuden seurauksena syrjivät rakenteet voivat 

vaikuttaa ihmisten pukeutumiseen ja haluun ilmaista identiteettiään sen kautta. Kaupunkitilan 

heteronormatiivisuutta rakennetaan sekä hienovaraisten että avoimesti näkyvien prosessien 

välityksellä (Hubbard 2012, 105). Seksuaalivähemmistöön kuuluvat ihmiset voivat tuntea olonsa 

turvattomaksi ja sopimattomiksi, johtuen esimerkiksi väkivallan mahdollisuudesta tai sen uhasta 
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(Corteen 2002, 260). Historiallisesti tarkasteltuna tilallinen syrjiminen onkin ollut hallitseva 

prosessi sosiaalisten rajojen luomisessa länsimaisissa yhteiskunnissa (Sibley 1995). Liialliseksi 

koetun huomion, syrjinnän tai jopa väkivallan pelko saattavat vaikuttaa suuresti ihmisten tapaan 

käsitellä omaa seksuaalisuuttaan. Hubbard (2002, 367) toteaakin näiden uhkakuvien olevan osa 

monien urbaaneissa ympäristöissä elävien homoseksuaalien jokapäiväisiä kokemuksia. Joukkoon 

sulautuminen ja huomion välttäminen voivat toimia selviytymiskeinona. Monet ihmiset saattavatkin 

piilottaa homoseksuaalisuutensa julkisilla paikoilla homofobisen käytöksen ja suvaitsemattomuuden 

pelossa (Skeggs 1999).   
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5. AINEISTO JA MENETELMÄT  

Tässä osiossa kuvaan aineistonkeruumenetelmäni sekä esittelen kerätyn aineiston 

yksityiskohtaisemmin. Tämän jälkeen siirryn aineiston analyysimenetelmään ja käyn läpi vaiheet, 

joiden kautta päädyin toteuttamaan tutkielmani analyysin seuraavassa osiossa nähtävällä tavalla.   

  

5.1 Aineisto  

Aineistonkeruumenetelmänäni käytin verkossa jaettavaa kyselylomaketta (ks. liitteet). 

Kyselylomakkeeni koostui sekä taustoittavista valintakysymyksistä, kuvasta että sen pohjalta 

tehdyistä avovastauksista. Aineistonkeruuta varten loin e-lomakkeen, jolla tavoittelin vastauksia 

ympäri Suomen erilaisten sosiaalisen median kanavien kautta. Kyselylomakkeen tarkoituksena oli 

kartoittaa ihmisten esteettisiä valintoja, suhtautumistaan omaan pukeutumiseensa Pride-tapahtumiin 

osallistuessa sekä näiden suhdetta heidän seksuaalisuuteensa. Tavoitteenani oli luoda 

mahdollisimman yksinkertainen lomake, johon ihmisten olisi henkilökohtaisesta aiheesta 

huolimatta helppo tarttua.   

Lomakkeen aluksi keräsin vastaajilta taustoittavina tietoina syntymävuoden, sukupuolen sekä 

seksuaalisen suuntautumisen sellaisena, kuin he sen itse kokivat. Näihin kategorisointeihin annoin 

vastaajille suhteellisen vapaat kädet ja mahdollisuuden määritellä tai selittää omaa vastaustaan 

haluamallaan tavalla. Eettisenä ohjenuorana käytin ajatusta siitä, että tutkimusta tehdessä tulee 

välttää kaikenlaista tutkittavien johdattelua, joka voisi vääristää lopputulosta (Paasonen 2013, 61). 

En halunnut rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia kuvata omaa käsitystä itsestään tai luoda turhan 

tarkkoja lokerointeja. Käytin taustatietoja lähinnä omassa työssä jäsentämään vastauksia ja 

taustoittamaan vastaajien lähtökohtia.   

Taustatietojen jälkeen pyysin vastaajia liittämään vastaukseensa kuvan itsestään Pride-

tapahtumassa. Ajatuksena oli kerätä kuvamateriaalia, jonka pohjalta osallistujat vastaisivat 

kirjallisesti esittämiini kysymyksiin. Tarkoituksenani oli, että vastaajat voisivat käyttää kuvaansa 

visuaalisen estetiikkansa sanallisen kuvaamisen tukena. Kyselyn avovastausosiossa pyysin 

valitsemansa kuvan perusteella vastaajia vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:   

 Missä ja milloin kuva on otettu? (Kuka kuvan on ottanut?)   
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 Kuvaile pukeutumistasi kuvassa.  

 Miksi olet pukeutunut juuri näin?   

 Miten pukeutumisesi liittyy seksuaalisuuteesi vai liittyykö se mitenkään?   

 Oletko saanut kommentteja tai palautetta pukeutumisestasi? Jos olet, millaista?   

 Miten saamasi kommentit ovat vaikuttaneet sinuun tai pukeutumiseesi, jos ovat?    

  

Kyselylomaketta ryhdyin jakamaan muun muassa yliopiston sähköpostilistojen kautta sekä 

sosiaalisen median kanavissa, kuten Facebookissa. Lisäksi lähestyin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöille suunnattuja järjestöjä sähköpostitse ja levitin tietoa tutkimuksestani 

Facebookissa eri kaupunkien Pride-tapahtumien sivuilla sekä otin yhteyttä niiden kautta heidän 

yhteistyökumppanijärjestöihinsä. Sosiaalisen median kautta tavoittelin eri ryhmien välityksellä 

potentiaalisia vastaajia. Tässä mielessä aineistonkeruuni oli valikoivaa, sillä suuntasin kyselyä 

nimenomaan Pride-tapahtumiin todennäköisimmin osallistuville henkilöille ja yhteisöille. En 

kuitenkaan valikoinut vastaajia tämän tarkemmin, vain kyselyn suuntaamisessa hyödynsin 

todennäköisten vastaajien joukkoa. Keräsin vastauksia aluksi muutaman kuukauden ajan kesällä 

2018, ja jatkoin keräysaikaa seuraavan syksyn saadakseni lisää vastauksia.   

Aineistonkeruusta teki jo lähtökohtaisesti haastavaa aiheen henkilökohtaisuus sekä vastaajien 

omakuvien jakaminen tutkimuskäyttöön. Susanna Paasonen muistuttaa (2013, 51) että tutkijan tulisi 

pitää mielessään aineiston laatu ja arkaluontoisuus, intiimiys ja se, kuinka julkiseksi alkuperäinen 

materiaali on tarkoitettu. Tätä ajatellen olen kyselylomakkeessa pyytänyt luvat erikseen kuvien 

käytölle sekä tässä tutkimuksessa että mahdollisissa myöhemmissä tutkimustarkoituksissa. Olen 

pyrkinyt avoimuuteen, erityisesti aihealueen mahdollisen arkaluonteisuuden sekä 

henkilökohtaisuuden vuoksi. Tiesin myös tutkimusta aloittaessani, että aineiston saaminen saattaisi 

olla hankalaa henkilökohtaisten omakuvien keräämisen ja hyvin henkilökohtaisen aiheen vuoksi.   

Vastauksia kertyi yhteensä 17 kappaletta, joissa 16 mukaan oli liitetty kuva henkilöstä itsestään 

Pride-tapahtumassa. Kuvat olivat kuudesta eri Pride-tapahtumasta ympäri Suomea vuosilta 2014-

2018. Vastaajien jakautuivat syntymävuodeltaan välille 1956-1997 ja heistä suurin osa (11) 

määritteli itsensä naisiksi ja yhtä lukuun ottamatta kaikki kokivat kuuluvansa johonkin 

seksuaalivähemmistöön. Kirjalliset vastaukset olivat taustatiedot mukaan lukien keskimääräisesti 

112 sanan ja 818 merkin mittaisia. Pisin vastaus oli 375 sanan ja 2665 merkin mittainen, kun taas 

lyhyin vastaus koostui 51 sanasta ja 339 merkistä.  
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Tutkimuseettisistä syistä olen anonymisoinut aineiston vastaajat. Käsittelen jatkossa tutkimukseeni 

osallistuneita ihmisiä aakkosin nimettyinä. Tutkielmani aineistossa esiintyvät siis vastaajat A-Q. 

Olen päätynyt anonymisoimaan vastaajat hyvien tutkimuseettisten käytänteiden mukaisesti heidän 

yksityisyydensuojansa takaamiseksi. Samasta syystä tutkimuksessani ei esiinny vastaajien kuvia. 

Vaikka olen kyselylomakkeessani pyytänyt luvat kuvien käyttöön tutkimuksessani, päädyin 

jättämään kuvat varsinaisen työni ulkopuolelle. Olen päätynyt tähän ratkaisuun, jotta vastaajien 

henkilöllisyys ei paljastuisi silloin, kun viittaan aineistoanalyysissani kuviin. Koen, että vastaajien 

henkilöllisyys olisi voinut paljastua näistä kuvista, jolloin heidän anonymiteettinsa olisi 

rikkoutunut. Tämä olisi ollut ristiriidassa myös nimien anonymisoinnin kanssa.  

 

5.2 Analyysimenetelmät 

Tämä tutkielman aineistonanalyysi on toteutettu aineistolähtöisenä temaattisena analyysina. 

Temaattinen analyysi on kvalitatiivisen tutkimuksessa käytetty menetelmä analysoida, tulkita ja 

tunnistaa aineistosta esiin nousevia merkityksiä, kuvioita ja teemoja (Clarke & Braun 2017, 297). 

Teema-analyysia voidaan tehdä joko deduktiivisesti eli teorialähtöisesti tai induktiivisesti eli 

aineistolähtöisesti ja sitä voidaan käyttää ilmeisten ja selvien, eksplisiittisten sekä taustalla olevien, 

implisiittisten, piilevien merkitysten esiin nostamiseen (em. 298). Tässä tutkielmassani hypoteesini 

on, että pukeutuminen on sosiaalinen ja tilanteinen käytäntö, ja tämä teoreettinen lähtökohta on 

myös ohjannut aineiston analyysiani. Lähtökohtana toimii pukeutumisen tutkiminen sosiaalisena ja 

tilanteisena käytäntönä Pride-kontekstissa.   

Tämän tutkielman kuva-aineisto koostuu vastaajien kyselyyn liittämistä, pääsääntöisesti jo 

valmiiksi olemassa olleista kuvista, jotka ovat tutkimukseen osallistuvien ihmisten itsensä 

tuottamia. Kuvat on otettu eri tilanteissa ja eri syistä, mutta niitä yhdistävänä tekijänä toimii Pride 

tapahtumapaikkana ja innoittajana. Kuvia ei siis lähtökohtaisesti ole luotu tätä nimenomaista 

tutkimusta varten, vaan ne ovat olleet olemassa jo ennen sitä. Täten myös syyt kuvien ottamiselle, 

kuvien sisällölle ja tutkimukseen lähetettävän kuvan valinnalle ovat monimutkaisia. Niiden 

alkuperäiset käyttötarkoitukset ovat vastaajien henkilökohtaisia ja siten tutkijan tavoittamattomissa. 

Se, miksi ja miten vastaajat ovat päätyneet lähettämään tietyn kuvan tutkimuskäyttöön, on 

mielenkiintoinen valintatilanne sinällään. En kuitenkaan koe valinnan analyysin olevan 

tarkoituksenmukaista tässä tutkimuksessa. Kuvat on otettu yksityiseen käyttöön, kenties kavereille 

lähetettäväksi, omaksi muistoksi tai muuten vain tallenteeksi erityisestä hetkestä. Kuvien tarkoitus 
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ei välttämättä myöskään ole ollut tuottaa kuvamateriaalia päivän asusta tai sen yksityiskohdista, 

mikä näkyy osassa kuvia muun muassa kuvakulmissa ja kuvien rajaamisessa.    

Aineiston analyysi lähti liikkeelle aineiston tekstivastausten lukemisesta ja systemaattisesta 

läpikäymisestä useaan kertaan. Analyysiosiossa kuvien rooli jäi avovastauksia kuvittavaksi. Ensin 

luin kertyneen aineiston läpi ilman ennalta päätettyä näkökulmaa, jonka jälkeen aloin etsiä tästä 

syntyneiden havaintojen pohjalta samankaltaisuuksia eri vastaajien vastausten välillä. Lähdin 

liikkeelle tavoista, joilla vastaajat puhuivat omasta pukeutumisestaan ja valinnoistaan. Millaisilla 

tavoilla he kuvasivat pukeutumistaan, värien, arkisuuden ja esimerkiksi juhlavuuden kautta. Tämän 

jälkeen hain seksuaalisuuteen liitettyjä merkityksenantoja painottaen eri näkökulmia 

seksuaalisuuden ja pukeutumisen välisestä yhteydestä. Merkitsin ylös toistuvat teemat sekä esiin 

nousevat poikkeukset tai merkittävät huomiot. Tärkeimpinä tässä vaiheessa esiin nousivat tavat 

puhua seksuaalisuuden merkityksettömyydestä suhteessa pukeutumiseen sekä toisaalta korostaa 

seksuaalisuuden esiin tuomista pukeutumisella hyödyntämällä Pride-tapahtuman tarjoamaa 

näyttämöä. Huomioni kiinnittyi samankaltaisuuksien lisäksi tarkemmassa lähiluvussa yksittäisten 

vastaajien vastauksien sisäisiin ristiriitaisuuksiin, kuten siihen, miten seksuaalisuudella ei nähty 

olevan mitään merkitystä omalle pukeutumiselle, mutta samaan aikaan vastauksista kävi ilmi, että 

seksuaalisuuden suuntautumisen häivyttäminen pukeutumisesta saattoi olla hyvinkin aktiivista 

stereotypioiden välttelemistä.   

Teemoittelun ja toistuvasti esiin nousevien aiheiden merkitsemisen jälkeen aloin käydä läpi 

aineistoa vastaaja kerrallaan, keskittyen yhden henkilön kokemukseen yhtenä 

kokonaisuutena. Tässä vaiheessa pysähdyin aina välillä tarkastelemaan aiemmin luomiani 

teemakokonaisuuksia, kuten seksuaalisuuden ja pukeutumisen välisen yhteyden tunnistaminen sekä 

yhteyden merkityksettömyys, sekä värikkyydelle ja tavallisuudelle annetut merkitykset, vertasin 

niitä uusiin, syventyneisiin havaintoihini. Tarkemmassa lähiluvussa keskityin samankaltaisuuksien 

lisäksi myös siihen, mitä vastauksissa ei tuotu esille, mitä jätettiin sanomatta. Huomioni kiinnittyi 

erityisesti siihen, miten pukeutumista kommentoitiin useasti niiden asioiden kautta, jotka omasta 

estetiikasta puuttuivat. Muutamat aiemmin epämääräisiltä, mutta kiinnostavan potentiaalisilta 

vaikuttaneet ajatukset aineistossa alkoivat muodostaa yhteyksiä ja kokonaisuuksia. Aiemmin 

irrallisilta tuntuneet kommentit siellä täällä löysivätkin merkityksellisesti toisensa vastausten välillä. 

Tällaisia olivat esimerkiksi toistuvasti väreille annetut symboliset merkitykset. Toisaalta myös 

aiemmin tekemäni teemoittelut seksuaalisuuden ja pukeutumisen välisestä yhteydestä eivät enää 

lopulta vaikuttaneetkaan tarkoituksenmukaisilta. Olennaista analyysini kehityksessä ja 
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työskentelyssäni ylipäätään on ollut myös se, että tutkielman tekeminen ajoittui pitkälle aikavälille, 

jolloin suhtautumiseni aineistoon muuttui myös ajan kuluessa. Löysin uusia näkökulmia saatuani 

etäisyyttä aineistoon. Suoranta ja Eskola toteavatkin koodauksen elävän tutkijan tilanteen ja ajan 

kulumisen myötä. Samaa aineistoa voidaan koodata hyvin eri tavoilla, jopa saman tutkijan tekemä 

koodaus saattaa muuttaa muotoaan ja painopistettään ajan kuluessa (Suoranta ja Eskola 2003, 157).  

Lähdin tekemään analyysia teorian ohjaamana, tavoitteenani etsiä ja nostaa aineistosta esiin tapoja, 

joilla vastaajat kuvaavat ja merkityksellistävät pukeutumistaan ja identiteetti-ilmaisujaan. 

Teoriataustana toimii Joanna Entwistlen (2001) ajatus pukeutumisesta sosiaalisena ja tilanteisena 

käytäntönä. Aineistostani lähdin paikantamaan tätä teemaa seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta 

ja Pride-tapahtuman kontekstissa. Aineiston teemoittelua en tehnyt minkään valmiiden ennalta 

luotujen kategorioiden pohjalta, vaan nostin esiin havaitsemiani teemoja aineistosta käsin, mutta 

teorian ohjaamana. Lopullinen analyysini muotoutui sosiaalisen näkyvyyden sekä pukeutumisen 

sosiaalisuuden ja tilanteisuuden ympärille. Tämän ajatuksen alle päädyin muodostamaan kaksi 

pääteemaa, erottautuminen ja normalisoiminen.   

Nostan analyysiosiossa aineistostani esiin näytteitä tämän luomani teemoittelun pohjalta ja kuvaan 

sekä analysoin niiden sisältöä. Erottautumisen ja normalisoimisen teemojen sisällä käsittelen 

tunnistamisen merkityksellisyyttä, neuvottelua normatiivisuudesta, stereotypioiden tiedostamista ja 

hyödyntämistä omassa pukeutumisessa sekä Pride-tapahtuman esityksellisyyttä ja 

näyttämöllisyyttä. Käsittelen aineistoni kuvamateriaalia vain deskription kautta säilyttääkseni 

vastaajien anonymiteetin. Käytän teemoittelua analyysini jäsentelyn välineenä, eli analysoin 

tekstejä ja kuvia näistä teemoista käsin. Erottelen myös niitä merkityksellistämisen keinoja, joilla 

erottautumista ja normalisoimista toteutetaan aineistossani. Myöhemmin pohdintaosiossa paneudun 

tarkemmin tulkitsemaan näitä teemoja ja niiden kautta esiin nousseita merkityksenantoja.   
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6. AINEISTON ANALYYSI  

Aineiston ja menetelmien esittelyn jälkeen siirryn itse aineiston analyysiosioon. Tarkastelen 

analyysissani sitä, miten vastaajat neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä, ja millaisia sosiaalisia ja 

tilanteisia merkityksiä vastaajat antavat pukeutumiselleen Pride-tapahtuman kontekstissa. Olen 

jäsentänyt keräämääni aineiston analyysin ensimmäistä osuutta kahden pääteeman avulla. Käsittelen 

kuvia ja avovastauksia erottautumisen ja normalisoinnin teemojen kautta. Ensimmäisessä osiossa 

perehdyn näiden pääteemojen alla aineistosta esiin nouseviin ilmiöihin tunnistetuksi tulemisen 

merkityksellisyyden sekä heteronormatiivisuudesta erottautumisen sekä arkisuuden ja neutraaliuden 

sekä identiteetti-ilmaisun autenttisuuden kuvausten näkökulmasta. Analyysin toisessa osiossa 

keskityn Pride-tapahtuman esityksellisyyteen ja näyttämöllisyyteen ja kuvaan sateenkaariteeman 

käyttöä pukeutumisen merkityksellistämisen välineenä.   

  

6.1 Erottautumalla näkyväksi  

Ensimmäisenä teemana käsittelen pukeutumisen merkitystä erottautumisen välineenä. Useat 

vastaajat kertoivat seksuaalisuutensa näkyvän tai vaikuttavan pukeutumiseensa, mutta toivat myös 

esiin pukeutumisen vaikutuksen seksuaaliseen identiteettikokemukseensa. Pukeutumisen merkitystä 

erottautumisen välineenä korostavista vastauksista nostan esiin kaksi päälinjaa: 

heteronormatiivisuudesta erottautuminen sekä erottautuminen seksuaalivähemmistön edustajana. 

Näistä teemoista käsittelen ensimmäisenä jälkimmäistä ja analysoin niitä keinoja, joilla vastausten 

perusteella omaa seksuaali-identiteettiä tuodaan visuaalisesti näkyväksi pukeutumisen avulla. 

Toisena keskityn niihin vastauksiin, joissa heteronormatiivisuudesta erottautuminen näyttäytyy 

olennaisena tekijänä pukeutumisen merkityksellistämisessä.   

Vastauksista käy myös ilmi, että vastaajat tunnistavat omaan toimintaansa vaikuttavia normeja ja 

säädöksiä ympäröivästä kulttuurista ja kontekstista ja peilaavat näitä omiin identiteettiesityksiinsä. 

Pääsääntöisesti erottautumiset tapahtuvat heteronormatiivisuutta haastamalla tai leikittelemällä 

normatiivisilla käsityksillä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Käyttämällä värejä, 

sateenkaariasusteita ja hyödyntämällä tiettyjä kulttuurisia tyylejä, vastaajat ovat tuoneet esille omaa 

seksuaalista suuntautumistaan tai tukea Pride-liikettä kohtaan. Tärkeässä osassa on myös 

stereotypioiden hyödyntäminen oman identiteetin visuaalisessa ilmaisussa. Pukeutumisvalinnat 
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saavat niin laajempia yleisiä merkityksiä arvomaailman kuin henkilökohtaisen 

identiteettikokemuksen esiin tuojina.  

 

6.1.1 Tunnistetuksi tulemisen merkitys  

Yhtenä erottautumisen teemana aineistosta voidaan nostaa esiin seksuaalivähemmistöön 

kuulumisen tunnistettavuuden merkitys. Pride-tapahtuma tarjoaa näyttämön seksuaalisuuden 

estetiikalle sekä sen erilaisille toteutuksille. Aineistoni kuvista vastaajat nostivat esiin 

identiteettiesitystensä osia, joiden avulla he toivovat tulevansa tunnistetuksi seksuaalivähemmistön 

edustajaksi. Neuvottelut näkyvyydestä ja tunnistettavuudesta liittyvät aineistossa vahvasti 

käsityksiin normatiivisuudesta. Eri sukupuolille ja seksuaalisuuksille on normatiivisia ja oletettuja 

tapoja pukeutua, joista muodostuu stereotypioita. Aineistossani vastaajat tuovat esiin 

seksuaalivähemmistöön ja heidän pukeutumiseensa liitettyjä stereotypioita, ja hyödyntävät näitä 

pukeutumisessaan ilmaistakseen seksuaali-identiteettiään visuaalisin keinoin.   

Aineistossa jotkut vastaajista toivovat seksuaalisuutensa olevan tunnistettavissa heidän 

pukeutumisestaan ja toiset erittelevät pukeutumisestaan tapoja, joilla voivat seksuaali-identiteettiään 

tuoda näkyväksi. Pukeutumiseen liitetyt stereotyyppiset elementit näyttäytyvät aineistossani 

monimutkaisina, mutta samaan aikaan hyödynnettävissä olevina resursseina. Pukeutumisen normeja 

ja stereotypioita saatetaan tiedostaa ja niitä voidaan myös kritisoida, mutta niitä voidaan tästä 

huolimatta myös noudattaa tai hyödyntää omassa pukeutumisessa. Seuraavassa esimerkissä vastaaja 

kuvaa neuvotteluaan normatiivisen pukeutumisen ja oman identiteettinsä ilmaisun välillä.   

  

Koen sen (seksuaalisuuden) liittyvän kausittain. Yleisesti suosin ns. Femmejä vaatteita 

kuten mekkoja ja hameita, vaikkakin vaatteiden luokitteleminen sukupuolen mukaan 

on mielestäni melko naurettavaa. Joskus pukeudun "miehekkäämmin" esim. 

Kauluspaitaan, nahkavyöhön ja farkkuihin. Tällöin tunnen yleensä korostuneemmin 

olevani lesbo, varmaankin opittu kulttuurinen malli.   

Vastaaja A  

  

Tässä vastauksessa omaa pukeutumista jäsennetään tunnistettaviin lesbotyyleihin viittaavilla 

kuvauksilla. Tulkitsen femmen ja miehekkään pukeutumisen viittaavan tämän lesboksi itsensä 
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määrittelevän vastaajan kohdalla ainakin etäisesti jonkinlaisiin butch/femme-kulttuurin 

pukeutumiskoodeihin. Vastaaja tuo esiin feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen yhdistetyt 

kulttuuriset mallit sekä niiden näkymisen oman identiteettinsä ilmaisussa. Hän erottelee tiettyjä 

vaatekappaleita, kuten kauluspaidat ja nahkavyöt, joille hän antaa merkityksiä niiden tuottaman 

identiteettikokemuksen mukaan. Vaikka hän pitääkin vaatteiden sukupuolittamista naurettavana ja 

tuo esiin kokemuksensa taustalla vaikuttavista opituista kulttuurisista malleista, hän kokee lesbisen 

identiteettinsä myös vahvistuvan näiden mallien hyödyntämisestä.   

Toinen naiseksi itsensä identifioiva vastaaja leikittelee Pride-pukeutumisessaan samaan tapaan 

sukupuolitetuilla vaatekappaleilla ja tyyleillä. Hänellä on kuvassa päällään oman kertomansa 

mukaan miesten shortsit, läpinäkyvää mesh-kangasta oleva paita, jonka päälle hän on pukenut 

Game of Thrones –t-paidan.   

 

Pukeutumiseni liittyy tuossa kuvassa seksuaalisuuteni eri tavoin. Biseksuaalisena ja 

hieman tomboy-henkisenä naisena koen t-paidat hyvin omakseni sekä Pridessä että 

arkipukeutumisessani. Lisäksi Pride on riemun juhlaa, joten värikäs t-paita kruunaa 

kokonaisuuden. Lisäksi tuo Mesh-paitani kuvaa minulle hyväksyntää kinkylle 

elämäntyyleille. Pidän Mesh-kangasta seksikkäänä ja puoleensavetävänä.  

Vastaaja N  

 

Tämän henkilön vastauksessa materiaaleille annetaan henkilökohtaisia merkityksiä tietynlaisten 

elämäntyylien hyväksymisestä oman identiteetin ilmaisemiseen. Normien ja stereotyyppisten 

kulttuuristen mallien kanssa leikittelemällä vastaaja on onnistunut luomaan seksuaalisuuden 

estetiikastaan tavoittelemansa kaltaisen siinä määrin, että on tullut tunnistetuksi seksuaali-

identiteettinsä perusteella. Seuraavassa esimerkissä vastaaja kuvailee tilannetta, jossa hän on 

kohdannut kommentointia ja huutelua valitsemansa estetiikan vuoksi. Kaksi miestä on huutanut 

hänen peräänsä ja kutsuneet häntä lesboksi nauraen tämän kommentin perään. Huutelijoiden 

haukuiksi tarkoitetut kommentit kääntyvät kuitenkin tilanteessa päälaelleen.   

 

Ehkä omitusta, mutta koin itseni tuossa tilanteessa ylpeäksi. Jos nuo sattumanvaraiset 

miehet näkivät minut ei-heterona, niin ehkä tulevaisuudessa jotkut kohtaamani naiset 
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voivat myös potentiaalisesti nähdä minut ei-heterona. Ehkä minullakin on toivoa 

saada tulevaisuudessa tyttöystävä! Toivon siis tavallaan, että minun seksuaalinen 

marginaalisuus on jollain tasolla tunnistettavissa arkipukeutumisestani.   

Vastaaja N   

  

Tässä tekstissä tärkeäksi muodostuu sekä henkilön oma identiteettikokemus että ulkopuolisten 

hänestä estetiikkansa perusteella tekemät tulkinnat. Seksuaalisen suuntautumisen ja 

marginaalisuuden hän toivoo näkyvän ulospäin ja olevan tunnistettavissa hänen pukeutumisestaan. 

Pukeutuminen saa tässä selkeän funktion, sen tarkoituksena on viestiä varsinkin tietyille ihmisille 

hänen identiteetistään. Biseksuaalin tai lesbon naisen esteettinen tunnistettavuus on olennaista 

varsinkin tilanteessa, jossa tarkoituksena on viestiä toisille naisista kiinnostuneille naisille omasta 

potentiaalisesta kiinnostuksestaan. Toinen samankaltainen merkki erottautumisen 

merkityksellisyydestä ja ulkopuolisten ihmisten negatiivisiksi tulkittujen huomionosoitusten 

voimaannuttavuudesta nousee seuraavan vastaajan tekstissä:  

 

Eräs vanha paikallinen pariskunta katsoivat kieroon t-paitaani ja osoittelivat sormilla. 

Kyseessä on Kirkkonummen kunta, jossa sukupuolivähemmistöä ei arvosteta. -- Nostin 

päätäni korkeammalle ja hymyilin. Ajattelin, että jos hassu t-paita saa tuollaisia 

katseita aikaan niin en voi odottaakaan ensivuoden stailausta.  

Vastaaja O  

  

Vastaaja identifioituu demiseksuaaliksi androgyyniksi naiseksi. Kuvassa hänellä on päässään 

kukkaseppele demiseksuaalien lipun väreissä sekä päällään t-paita, jossa lukee ”Equality 1969”. 

Hän tulkitsee julkisessa tilassa kohtaamansa pariskunnan osoittelut ja ”kieroon katsomisen” 

johtuvan hänen pukeutumisestaan ja erityisesti paidastaan. Muuten vastaaja on kuvaillut 

pukeutuneensa ensimmäiseen Pride-tapahtumaansa ”ulkona kaapista” melko yksinkertaisesti. 
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6.1.2 Heteronormatiivisuudesta erottautuminen   

Toisena erottautumisen teemana nostan aineistostani esiin tavoitteen erottautua 

heteronormatiivisista pukeutumiskäytännöistä. Pukeutumista voidaan käyttää keinona erottaa 

itsensä esimerkiksi ei-toivotuista mielikuvista tai viiteryhmistä.   

  

En halunnut laittaa tavallisia vaatteita, sillä silloin olisin kokenut olevani ns. piilossa. 

En olisi tavallisessa asussa erottunut katukuvasta verrattuna kulkuetta sivusta 

seuraajiin.   

Vastaaja M  

  

Tavallisiin vaatteisiin pukeutuminen olisi tälle henkilölle merkinnyt näkyvyyden menettämistä ja 

Pride-tapahtuman yhteydessä kenties myös seksuaalisuutensa ja vähemmistöidentiteettinsä 

piilottamista. Vastaaja tuo esille avoimuuden tärkeyden omasta identiteetistään viestimisessä, ja 

samalla korostaa erontekoa katsojien asemassa oleviin, Pride-juhlijoiden näkökulmasta 

mahdollisesti heteronormatiivisiin sivusta seuraajiin.  

Seuraavassa esimerkissä vastaaja kuvaa niitä keinoja, joiden avulla hän pyrkii biseksuaalisuuttaan 

esteettisesti toteuttamaan ja erottautumaan heteronormatiivisuudesta. Näin hän vastaa kysymykseen 

pukeutumisensa ja seksuaalisuutensa yhteydestä:   

  

Usein se on silleen olennainen, että en haluaisi näyttää heterolta :'D Tykkään 

erikoisista yksityiskohdista (esim. iso hiuskoriste, rintamerkki, outo huulipuna jne) ja 

tykkään yhdistellä maskuliinista ja feminiinistä tai vetää kokonaan jompaankumpaan 

ääripäähän.   

Vastaaja C   

  

Vastaaja käy ikään kuin neuvottelua normatiivisuuden kanssa ja hakee esteettisiä keinoja 

erottautuakseen muista. Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden normit tunnistetaan ja niitä käytetään 

sosiaalisen identiteetin neuvottelun välineenä. Kuvassa hänellä on päässään sini-pinkki-violetti 

kukkaseppele, muuten sään vuoksi pukeutunut tummaan ulkotakkiin. Vastaaja käsittelee 
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seksuaalista estetiikkaansa sen kautta, miltä ei ainakaan haluaisi näyttää. Erikoiset yksityiskohdat 

nousevat esiin tekijöinä, joita henkilö käyttää erottautuakseen heteronormatiivisesta 

pukeutumisesta. ”Heteroksi” tulkittavan estetiikan välttäminen edellyttää sitä, että pitää olla 

olemassa joitakin tekijöitä, jotka tekevät tyylistä tai pukeutumisvalinnoista hänen kokemuksensa 

mukaan tämän näköisiä. Samalla näin koodatut vaatteet tai tyylit saavat aikaan sen, että joistakin 

asioista tulee vastakohtia näille tyyleille ja siten ne voidaan mahdollisesti tulkita ei-normatiivisiksi 

tyylivalinnoiksi. Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden normeilla leikittely ja erikoisuus 

näyttäytyvät asioina, joiden avulla tämä henkilö voi kokemuksensa mukaan saavuttaa 

haluamanlaisensa henkilökohtaisen estetiikan ja ilmaista omaa identiteettiään. Näin ollen tyylistä 

voi tulla väline ei vain jonakin olemiseen vaan joksikin tulemiseen (Kaiser 2001, 82).  

  

6.2 Seksuaalivähemmistöjen normalisointi  

Seuraavaksi siirryn käsittelemään analyysini toista pääteemaa, seksuaalivähemmistöjen 

normalisointia. Tämän teemakokonaisuuden pohjana pidän vastaajien tapaa kertoa 

pukeutumisestaan ja merkityksellistää sitä tavallisuuteen ja hyväksyttävyyteen vetoamalla. 

Pukeutumisen ei koeta olevan merkityksellistä oman seksuaali-identiteetin ilmaisulle ja oman 

seksuaalisuuden hyväksyttävyyttä pyritään korostamaan pukeutumisen tavallisuudella. Olen jakanut 

normalisoinnin kahteen teemaan, joilla pukeutumista merkityksellistetään normaaliuden tuottajana: 

Pukeutumisen arkisuuden sekä identiteetti-ilmaisun autenttisuuden korostaminen. Pukeutumista 

kuvataan aineistossa muun muassa neutraalina ja arkisena, eikä Pride-tapahtumille ominaista 

värikkyyttä ja erottuvuutta koeta omaan itseilmaisuun sopivana. Toistuvana kuvaustapana toimii 

oman pukeutumisen kuvailu sen kautta, mitä vastaaja ei ole, tai miten hän ei ainakaan halua 

pukeutua. Vastaajat käyvät neuvottelua omasta näkyvyydestään ja siitä, missä oman identiteetin 

ilmaisun mielekkäät rajat kulkevat. Tärkeää on myös konteksti, jossa oma identiteetin ilmaus 

toteutuu. Vastauksista on luettavissa Pride-tapahtumaan liitettävä oletus värikkyydestä ja 

erottuvuudesta, johon monien vastaajien oma pukeutuminen vastakohtaistuu.   

  

6.2.1 Arkisuuden ja neutraaliuden kokemus  

Aikaisemmin käsittelin stereotypioita niiden hyödyntämisen näkökulmasta erottautumisen 

välineenä, mutta nyt siirryn käsittelemään niitä toisen teemakokonaisuuden alla. Stereotypioiden 
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olemassaolo tiedostetaan myös seksuaalisuuden normalisoimisen teemassa. Olennaista näissä 

vastauksissa on julkilausuttu pyrkimys irtaannuttaa itsensä erilaisista seksuaalivähemmistöihin 

liitetyistä ennakkokäsityksistä. Tällöin stereotypioista itsensä irtaannuttaminen toimii tavallisuuden 

ja hyväksyttävyyden osoituksena. Kuitenkin olennaista on niiden olemassaolon tiedostaminen ja 

hyödyntäminen siinä suhteessa, että tiedetään, millaista estetiikkaa tulisi vältellä.   

Onnistuakseen tähän vaaditaan joitakin yhteisesti jaettuja käsityksiä siitä, miten 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ihmiset pukeutuvat ja miten heidän seksuaalisuuttaan voidaan 

lukea heidän ruumiistaan. Näitä jaettuja käsityksiä ja stereotypioita nostetaan aineistossani esille 

pääsääntöisesti epäsuorasti kuvailemalla omaa pukeutumista sen kautta, mitä sillä koetetaan välttää 

tai mitä se ei ainakaan ole.   

  

En halua erottua liikaa joukosta ja haluan osoittaa, että seksuaalisuuteen tai 

parisuhdemuotoon ei liity tietynlaista pukeutumista.   

Vastaaja E   

  

Vastaajalla on pukeutumiselleen selkeä funktio ja hän haluaa viestittää tavallisuudellaan muille 

Pride-osallistujille tai sivustaseuraajille, ettei hänen seksuaalisuutensa määritä hänen 

pukeutumistaan. Hän kertoo tarkasti, ettei halua erottua, vaan pikemminkin sulautua valtavirtaan ja 

enemmistöön. Samalla hän kokee, että voi osoittaa pukeutumisensa tavallisuudella seksuaalisen 

identiteettinsä normaaliutta. Vastaaja tunnistaa seksuaalivähemmistöjen pukeutumiseen liitetyt 

stereotypiat ja niiden olemassaolon. Tällöin hän voi hyödyntää tiedostamiaan stereotyyppisiä 

pukeutumisen elementtejä siten, että välttää niiden käyttämistä omassa estetiikassaan.   

Pride-tapahtumiin pukeutuneista vastaajista osa kokee pukeutuneensa kuten arkenakin, ja kuvailee 

oman pukeutumisensa noudattavain samoja linjoja tilanteesta riippumatta. Osassa vastauksia 

korostuu esimerkiksi käytännöllisyyden merkitys pukeutumisvalinnoille.  

  

Päälläni on samat vaatteet joissa muutenkin viihdyn, mustat polvihousut ja hihaton 

paita. -- Vaatteet on valittu sen mukaan missä viihdyn, paita esimerkiksi on urheiluun 

tarkoitettua kangasta koska sää oli varsin lämmin.  
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Vastaaja L  

  

Pukeutumiselle on annettu merkitys viihtyvyyden ja tuttuuden tuottajina. Seksuaali-identiteetin 

sijaan korostuvat käytännöllisyys ja muut mukavuustekijät. Pride-tapahtuma ei näyttäydy tälle 

vastaajalle arjesta poikkeavana, esityksellisenä itseilmaisun näyttämönä. Myös vastaaja L korostaa 

vastauksessaan, ettei hänen seksuaalisuutensa liity hänen pukeutumiseensa mitenkään. Mukavuus ja 

neutraalius sen sijaan ovat olennaisia arvoja.  

  

Pukeudun arkena yleensäkin näin, koska arvostan mukavia ja väriltään melko 

neutraaleja vaatteita.   

Vastaaja J  

  

Tässä esimerkissä vastaaja kertoo omaa pukeutumistaan motivoivista tekijöistä ja korostaa myös 

mukavuuden ja neutraaliuden tunnetta. Holliday (2001, 222) puhuu mukavuuden tunteesta oman 

pukeutumisen kuvaajana ja määrittäjänä. Hänen mukaansa tämä tunne mukavuudesta voi syntyä, 

kun identiteettikokemuksen ulkoinen esitys vastaa tunnetta omasta minästä (em. 222). Tähän 

arkisuuden korostamiseen liittyy tietty ajatus arkisen minän autenttisuudesta sekä jonkinlainen 

aidon minuuden ja identiteetin olemassaolon olettamus.   

  

6.2.2 Identiteetti-ilmaisun autenttisuus  

Toisena teemana nostan esiin oman identiteetti-ilmaisun autenttisuuden korostamisen. Tähän 

pukeutumisen aitouden ajatukseen liittyy aineistossani vahvasti myös edellä mainitut neutraaliuden 

ja tavallisuuden teemat. Koenkin, että analyysissani eri teemat ovat vuorovaikutuksessa toistensa 

kanssa ja saattavat toimia lomittain sen sijaan, että olisivat selvästi erillään toisistaan.   

Seuraavissa esimerkeissä valtavirrasta erottuva pukeutuminen nähdään itselle vieraana tai muille 

kuuluvana. Oma pukeutuminen käsitetään omana itsenään pysymisenä. Vastaajat ikään kuin käyvät 

jatkuvaa neuvottelua siitä, miten ilmaista omaa autenttista identiteettiään ja sosiaalista näkyvyyttään 

itselle sopivalla tavalla.   
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Olen oma itseni. En lisäillyt mitään ylimääräistä omaan olemukseeni tai poikennut 

omasta pukeutumistyylistäni.   

Vastaaja E   

  

Tässä vastauksessa korostuvat omana itsenään olo, ilman ylimääräisenä koettua tyylittelyä tai 

erityistä pukeutumista. Oma olemuksellisuus nähdään aitona ja autenttisena, samoin oma 

pukeutumistyyli näyttäytyy ikään kuin olemuksellisena ja alkuperäisenä. Tyylin ilmaisullisuutta ei 

tunnisteta, koska omasta pukeutumisesta ei ole löydettävissä mitään erityistä tai itselle ylimääräistä. 

Normin mukainen pukeutuminen ei näyttäydy siten tyylivalintana. Henkilö tuo esille, miten omana 

itsenään pysyminen on jotenkin aidompaa kuin jos olisi tehnyt siihen muutoksia tapahtuman takia 

tai muista ulkoisista syistä johtuen. Poikkeavuus tavallisesta mieltyy ylimääräiseksi. Samalla esiin 

nousee olettamus Pride-tapahtumaan liitetty ajatus sen olemuksellisuudesta värikkään ja näyttävän 

pukeutumisen näyttämönä.   

Myös seuraavassa kommentissa seksuaalisuuden näkyminen pukeutumisessa vertautuu itsensä esiin 

tuomiseen ja vastakohtaistuu neutraaliuden kanssa.   

  

(Miten seksuaalisuutesi näkyy pukeutumisessasi)   

Mielestäni hyvin vähän. Pukeudun yleensä hyvin neutraalisti, enkä tuo itseäni esille.   

Vastaaja J   

  

Tässä vastaaja J kuvaa omaa pukeutumistaan neutraaliuden käsitteen kautta ja kokee, että sen 

vuoksi hänen seksuaalinen suuntautumisensa ei ole ulospäin kovin näkyvää. Hän myös yhdistää 

seksuaali-identiteetin ulkoisen näkymisen itsensä esiin tuomiseen, jota ei omasta toiminnastaan 

tunnista. Aineistossa muissakin vastauksissa seksuaalisen suuntautumisen näkyminen ja 

näyttäminen ulkoisilla valinnoilla näyttäytyy monessa kohtaa valintana tuoda itseään esille. Tämä 

taas koetaan itselle vieraana. Osalle vastaajista tämä näyttäytyy ikään kuin ylimääräisenä, aitoon 

omaan itseen asioiden lisäämisenä.   
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Olen pukeutunut normaalin arkityylini mukaan. -- Minulle ei ollut ominaista pukeutua 

"räväkästi" enkä myöskään ajatellut sitä minulle kuuluvaksi, koska olin kulkueessa 

"liittolaisena" - ei ollut mitään piilotettua tyyliä tai omaa itseä, jota olisin halunnut 

esitellä.   

Vastaaja F   

  

Edellisen esimerkin tavoin tässäkin vastauksessa esiin nostetaan oman itsen esittelemisen konsepti. 

Erottuvuus ja ”räväkkyys” ajatellaan muille kuuluviksi itseilmaisun tavoiksi. Oman pukeutumisen 

arkisuus ja tavallisuus asettuvat oman itsensä esittelyn vastakohdaksi. Vastaaja F kuvaa tietynlaisen, 

itseään esittelevän, pukeutumisen Pride-tapahtumissa kuuluvan vain sukupuoli- ja 

seksuaalivähemmistöille, jolloin tällainen pukeutuminen ei hänelle ”liittolaisuutensa”, tulkintani 

mukaan heteroseksuaalisuutensa, vuoksi kuulu. Piilotetun tyylin tai oman itsen esittely näyttävät 

myös vaativan pukeutumiselta hänen mukaansa jotakin arkityylistä erottuvaa.  

Olen tähän mennessä käsitellyt aineistostani nousevia teemoja pukeutumisen merkityksestä 

erottautumisen ja normalisoimisen välineenä. Päällimmäisenä teemana kaiken yllä pysyy kuitenkin 

koko ajan sosiaalisen näkyvyyden kanssa kamppailu. Pride tarjoaa rajatun julkisen tilan, jossa 

seksuaalisuuden ja identiteetin eri osien merkityksillä voi leikkiä ja hakea omia identiteetti-

ilmaisunsa rajoja samalla ottaen haltuun tilaa ja tullen näkyväksi. Seuraavaksi siirryn käsittelemään 

tutkimukseni toista kysymystä Pride-kontekstin luomista pukeutumisen tilanteisista sosiaalisista 

merkityksistä. Keskityn erityisesti niihin keinoihin ja esityksiin, joilla vastaajat toteuttavat omaa 

identiteettiään Pride-tapahtuman sisällä.   

  

6.3 Pride-tapahtuman esityksellisyys - sateenkaaren väreissä  

Pride ei sinänsä tapahtumana vaadi osallistujiltaan pukeutumisen suhteen mitään, mutta tästä 

huolimatta vastauksista nousee esiin oletuksia ja tapahtuman sisäisiä normeja koskien osallistuvien 

ihmisten pukeutumista. Ehkäpä merkittävin ja lähestulkoon kaikkia aineiston vastauksia yhdistävä 

piirre on värikkyyden tai tarkemmin sateenkaaren värien oletettu läsnäolo pukeutumisessa Pride-

tapahtumissa. Sateenkaaren värejä ja värikkyyttä merkityksellistetään monin tavoin ja niille 

annetaan yleisemmän symboliikan lisäksi monia henkilökohtaisempia merkityksiä. Kuten Kaiser on 
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todennut, tyyliä voidaan käyttää yksilöllisesti tai kollektiivisesti ilmaisemaan ajatuksia ja aatteita, 

joiden koetaan olevan tärkeitä ja ansaitsevan tulla kuulluksi (2001, 84). Ennen kaikkea värikkyys 

liittynee tapahtumassa Pride- eli sateenkaarilipun lisäksi näkyvyyden vaatimisen ja tilan 

haltuunoton teemoihin.   

Aineiston keruussa käytetyssä kyselylomakkeessa ei mainittu kertaakaan sateenkaarta, värejä tai 

viitattu niihin millään tavalla. Kuitenkin lähes jokaisessa vastauksessa värikkyyttä on käytetty 

kuvailemaan tai erittelemään omaa pukeutumista tai vähintään viitattu värien puuttumiseen omassa 

pukeutumisessa. Väreille on annettu suuri painoarvo verrattuna muihin mahdollisiin pukeutumiseen 

liittyviin tekijöihin. Seuraavaksi käsittelen pukeutumiselle annettuja merkityksiä Pride-kontekstissa. 

Erityisesti tarkastelen värien ja värikkyyden saamia merkityksiä sosiaalisen näkyvyyden 

näkökulmasta sekä tarkastelen sitä, millaisia esityksiä niihin liittyy. Käsittelen Pride-tapahtuman 

näyttämöllisyyttä kolmen teeman kautta: sateenkaaren käyttö kuulumisen ja erityisyyden 

merkitsijänä, sateenkaarevuus Pride-erityisenä pukeutumisena sekä lopuksi Pride ja sateenkaari 

kaupallistuneena ja karnevalistisena pukeutumisena.   

  

6.3.1 Sateenkaaren värit kuulumisen merkitsijöinä   

Merkittävänä osana aineistossani esiintyy sateenkaaren värien symboliikka ja niiden eri 

käyttötarkoitukset. Sateenkaaren värejä käytetään aineistossa, sekä kuvissa että avovastausten 

teksteissä, vahvasti erilaisiin seksuaalivähemmistöryhmiin kuulumisen merkitsijöinä. Pride-

lippusomisteen tai värikkäiden vaatteiden avulla ilmaistaan omaa seksuaali-identiteettiä tai luodaan 

yhteyksiä ja yhteenkuuluvuutta muiden vähemmistöedustajien kesken. Sateenkaari ikään kuin 

symbolisesti yhdistää Pride-tapahtuman osallistujat, myös pukeutumisen tasolla. Värikkäästi 

pukeutuneet ihmiset kokevat olevansa osa Pride-yhteisöä ja -tapahtumaa, ja tämä tulkinta tehdään 

helposti myös ulkopuolisten toimesta heidän värikkään pukeutumisensa vuoksi. Koska osallistujat 

yhdistävät sateenkaariteeman niin vahvasti osaksi Pride-tapahtumaa, pystyvät he myös viestimään 

omasta identiteetistään sen avulla.    

 

Vaikka kyse on syrjinnän vastaisesta kulkueesta, koen että kulkue on myös juhlava, 

iloa ja hyväksyntää täynnä. Halusin tuoda iloni seksuaalisuudestani juhlavalla asulla 

ja sateenkaariasusteilla. --- Sateenkaarikaularusetti ja samana päivänä ostettu 

sateenkaariranneke kertovat hyväksymisestäni itsenäni ja muita kohtaan.   
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Vastaaja M  

   

Tässä vastaaja liittää yhteen tapahtuman, sateenkaaripukeutumisen sekä oman seksuaalisuutensa. 

Omaa pukeutumista jäsennellään sanallisesti värien kautta, samalla kun kuvan kautta nähtävissä on 

symbolisesti sateenkaaren käyttäminen osana asua. Kuvassa kameralle poseeraa juhlavaan, 

valkopohjaiseen kukkakuvioiseen kotelomekkoon ja punaiseen vyöhön sekä mustiin kenkiin 

pukeutunut pitkätukkainen henkilö, jolla on ranteessaan sateenkaariranneke ja kaulassaan 

sateenkaaren väreissä erottuva rusetti. Samaan tapaan seuraavassa esimerkissä vastaaja kuvaa 

pukeutumistaan tapahtumaan suhteessa seksuaalisuuteensa sateenkaaren värien kautta.   

   

Haluan värivalinnoilla osoittaa olevani osa tapahtumaa ja kannattavani 

yhdenvertaisuutta. -- Sateenkaaren värit liittyvät seksuaalisuuden ja sukupuolen 

moninaisuuteen. En edusta seksuaalienemmistöä, joten on luontevaa käyttää 

sateenkaaren värejä.   

Vastaaja B  

  

Värien käyttö on sekä keino liittää itsensä osaksi tiettyä yhteisöä ja vähemmistöryhmää, mutta myös 

laajemmin keino osoittaa tukea ja kannatusta Priden taustalla olevalle arvomaailmalle. Toisaalta 

niillä on merkitystä myös tapahtumaan osallistumisen osoituksena. Vastaaja B:n kuva on 

lähestulkoon ainoastaan kasvoihin rajattu selfie, josta kuitenkin nähtävissä värien käyttö meikissä 

strassikoristeluin, vaatetuksessa sinisessä toppatakissa sekä asusteissa kirjavassa kaulahuivissa. 

Vastauksessaan hän liittää sateenkaaren värien käytön luontevuuden osaksi seksuaalivähemmistöjä 

ja korostaa siten niiden symbolista merkitystä.   

  

Halusin tuolla värillisiltä asusteilla sateenkaarevuuttani esille ja paidan tekstillä 

Rebel Love viittaan seksuaaliseen suuntautumiseeni, joka poikkeaa valtaväestöstä ja 

on täten ns. kapinallista.   

Vastaaja Q  
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Värillisillä asusteilla on selvä funktio identiteetin ilmaisun välineenä. Omasta 

seksuaalivähemmistöön kuulumisesta, sateenkaarevuudesta, viestitään muille lisäämällä omaan 

pukeutumiseen tunnistettavia symboleita, kuten sateenkaari-kuvioita, tai osia siitä, kuten 

sateenkaaren värejä. Symbolisten merkitysten lisäksi vaatetuksessa voi olla suoria tekstejä, joille 

ihmiset antavat merkityksiä suhteessa omaan identiteettiinsä.  

Pride-kulkueessa marssivat ihmiset voivat viestiä vähemmistöön kuulumisestaan sateenkaaren 

värein yleisemmällä tasolla, mutta tämän lisäksi ihmiset voivat merkityksellistää omaa 

pukeutumistaan ja värien käyttöään yksityiskohtaisemmin myös vähemmistöryhmän sisällä. 

Aineistosta esiin nousee esimerkiksi panseksuaalien lipun väreihin pukeutunut henkilö, joka on 

hyvin tietoisesti valinnut lipun värien mukaiset vaatteet kuvaamaan omaa seksuaalisuuttaan.   

  

Minulla on päälläni pienet keltaiset shortsit (eivät näy kuvassa) ja turkoosi-pinkki 

toppi. Eli panseksuaali-pride-lipun värit!   

Vastaaja K   

  

Panseksuaalien Pride-lipun väreihin pukeutuminen merkitsee tälle vastaajalle hyvinkin tarkasti 

oman seksuaalisen suuntautumisen ulkoista merkitsemistä. Pukeutuminen tiettyihin väreihin ei ole 

vain yleisesti seksuaalivähemmistöihin hänet liittävää, vaan hyvin yksityiskohtaisesti seksuaalisen 

suuntautumisen symbolisesti määrittelevää. Seksuaalisuutensa hän liittää pukeutumiseensa 

konkreettisesti värejä käyttämällä. Myös toinen vastaaja aineistossa kertoo pukeutumisensa 

viestivän värien kautta hänen seksuaalisesta identiteetistään.   

  

Tämä oli ensimmäinen Pride-tapahtumani ulkona kaapista, joten menin aika 

yksinkertaisella tyylillä, värikkäät farkut ja paita missä lukee 'equality 1969'   -

- Kukkaseppeleeni värit edustavat demiseksuaalisten lipun kaikkia värejä.   

Vastaaja O  

  

Kuvassa kameralle poseeraa värikkäissä sydämenmuotoisissa aurinkolaisessa kukkaseppele 

päässään pinkin kumiflamingon päällä istuva nainen. Hän kuvailee pukeutuneensa rennosti, sillä 
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kyseinen tapahtuma on hänelle ensimmäinen ”ulkona kaapista”. Vastaaja merkityksellistää omasta 

pukeutumisestaan seksuaali-identiteettinsä kannalta erityisesti päässään olevan kukkaseppeleen sen 

värien vuoksi. Näissä esimerkeissä omasta seksuaalisesta suuntautumisesta viestitään muille Pride-

osallistujille hyvin tarkkojen värien ja väriyhdistelmien avulla. Tällainen merkityksenanto vaatii 

muulta ympäristöltä ja viestin tulkitsijoilta samoja tietoja ja ymmärrystä tullakseen tulkituksi ja 

merkityksellistetyksi samalla tavalla. Ilman tietoa demiseksuaalisuudesta tai sille omistetun lipun 

väreistä, kukkaseppeleen kukkien värit eivät vielä välttämättä herätä muissa ihmisissä samoja 

ajatuksia kuin seppelettä käyttävä ihminen on tarkoittanut.   

  

6.3.2 Sateenkaarevuus Pride-erityisenä pukeutumisena   

Suurelle osalle vastaajista oma pukeutuminen arvottuu nimenomaan suhteessa ympäröivään 

tilanteeseen, Pride-juhlintaan. Omaa pukeutumista ja ulkoista olemusta jäsennellään muun muassa 

juhlan ja arjen käsitteillä, jolloin pukeutumisen erityisyys vertautuu nimenomaan tilanteeseen, jossa 

sitä toteutetaan. Monessa vastauksessa tuodaan esille pukeutumisen samankaltaisuutta arjesta tai 

juhlasta riippumatta. Tässä vastaaja perustelee vaatevalintojaan käytännön ja omien mieltymystensä 

pohjalta.   

  

Pukeudun arkena yleensäkin näin, koska arvostan mukavia ja väriltään melko 

neutraaleja vaatteita. Paidassa olevan tarran sekä kasvomaalauksen sain Pride-

tapahtuman yhteydessä. Halusin osoittaa tukevani tärkeää asiaa myös kulkueen 

jälkeen.  

Vastaaja J  

  

Tämän vastaajan kuva on otettu vastaajan mukaan baarin vessassa peilin kautta. Vastaajasta on 

nähtävillä vain puolet, sillä allaspöytä peittää osan kehosta. Hihattomaan farkkupaitaan pukeutunut 

nainen poseeraa kännykkäkameran kautta poskessaan iso maalattu sateenkaarilippu ja rinnassaan 

sateenkaaripinssi. Vastaaja itse kuvaa vaatteitaan neutraaleiksi ja arvostaa myös niiden mukavuutta 

ajasta ja paikasta riippumatta. Pride kuitenkin antaa oman identiteetin ilmaisulle sateenkaariteeman 

myötä uusia ulottuvuuksia. Kun omaa pukeutumista kuvataan muuten neutraaliuden kautta, 
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värikkäät symbolit saavat erityisiä merkityksiä esimerkiksi tuen osoittajina. Vastaavasti seuraavassa 

kommentissa esiin nostetaan niin asun arkisuus kuin sen erityisinä pidetyt piirteetkin.   

  

Biseksuaalisena ja hieman tomboy-henkisenä naisena koen t-paidat hyvin omakseni 

sekä Pridessä että arkipukeutumisessani. Lisäksi Pride on riemun juhlaa, joten 

värikäs t-paita kruunaa kokonaisuuden.  

Vastaaja N  

  

Vastaaja kokee pukeutumisensa olevan sekä arkista, että Pride-erityistä. Värikkään t-paidan saama 

merkitys riemun juhlan kruunaajana antaa värien käytölle suuren painoarvon. Myös vastaaja Q 

kertoo Pride-pukeutumisensa olevan linjassa arjessa koetun kanssa, mutta korostaa tapahtuman 

vaikutusta värikkyyden ja sanoman kautta.  

  

Tämä on samanlaista pukeutumista, kun miten pukeudun arkenakin. Kiinnitin 

huomiota värikkyyteen (lei) ja paidassani on teksti Rebel Love, joka sopii pride- 

henkeen.   

Vastaaja Q  

  

Kuvassa on nähtävissä farkkushortseihin, mustaan t-paitaan, tennareihin ja lippalakkiin pukeutunut 

nainen, jolla on kaulassaan kirjava lei ja kädessään hän heiluttaa sateenkaarilippua. Kuvasta ei näy 

paidan tekstiä, jolla on vastaajalle itselleen erityistä merkitystä Pride-tapahtumaan osallistuttaessa. 

Arkipukeutuminen kohtaa ”Pride-hengen” värikkäiden asusteiden myötä.   

Värikkyys on aineistossani niin merkittävässä osassa ihmisten Pride-kokemuksia, että he 

käsittelevät aihetta myös silloin, kun värikkyys ei ole läsnä heidän pukeutumisessaan heidän 

haluamallaan tavalla. Kun omaa seksuaalisuutta halutaan tuoda ilmi sateenkaaripukeutumisella, 

Esimerkiksi vastaaja C suhteuttaa esteettiset valintansa värikkyyteen ja sen määrään omassa 

pukeutumisessaan.   
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Olisin halunnut pukeutua värikkäämmin, mutta lämpö oli kys. päivänä ensisijainen 

juttu. Kukkakruunu sai toimittaa väritäplän virkaa liilojen juttujen lisäksi.   

Vastaaja C   

  

Tämä henkilö olisi halunnut ilmaista itseään värikkäämpien pukeutumisvalintojen kautta, mutta 

kylmän sään vuoksi värikkyys joutui väistymään käytännöllisyyden tieltä. Taustalta on luettavissa, 

miten sateenkaaren väreissä loistaminen näyttäytyy taas kerran olennaisena osana Pride-tapahtumiin 

pukeutumista. Toisaalta huomionarvoista on myös se, etteivät kaikki pukeutumis- ja tyylivalinnat 

ole vain yksilöiden esteettisistä toiveista ja tavoitteista kiinni, vaan niihin vaikuttavat vahvasti myös 

ulkoiset tekijät.   

Pride-kulkueeseen liittyy aineistossa vahvana oletuksena karnevalistisuus ja sateenkaaren värit. 

Omaa pukeutumista ja identiteettiä heijastellaan ja vertaillaan suhteessa näihin oletuksiin ja sisäisiin 

normeihin, joita tapahtumaan on syntynyt.  

  

Pridessä voisi toki olla karnevalistisempikin, mutta itsestä tuntui tärkeältä ilmaista 

itseä juuri noin.  

Vastaaja D  

  

Vastaajan seisoo kuvassa banderollia pidellen kukkamekossa, valkoiseen takkiin pukeutuneena, 

jalassaan ballerinat ja kaulassaan hempeän värinen kukallinen huivi. Hän kertoo identifioituvansa 

transvestiitiksi, ja nimeää itsensä osa-aikanaiseksi, joka pitää naisista. Pukeutuminen tähän asuun on 

saanut hänet tuntemaan itsensä naiselliseksi, minkä vastaaja kokee tärkeäksi identiteettinsä 

ilmaisuksi. Tilanteen karnevalistisuus siis tiedostetaan, mutta tärkeämmäksi nousee oman itsensä 

ilmaiseminen itselle oikealta tuntuvalla tavalla. Useissa vastauksissa toistuu samankaltainen ajatus 

tapahtuman luonteen ja oman itsen välisestä neuvottelusta.   

Prideen liitettyjen oletusten ja normien tiedostaminen ei tietenkään tarkoita, että kaikki 

noudattaisivat niitä sellaisenaan. Esimerkiksi yläpuolella olevassa esimerkissä henkilön oma 

identiteettikokemus ja sen ilmaiseminen esteettisesti itselle sopivalla tavalla muodostuu 

tärkeämmäksi kuin tapahtuman ”teeman” mukaan pukeutuminen. Karnevalistisuus ja 
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sateenkaariteeman olemassaolo tiedostetaan vahvasti, mutta niiden soveltamista omassa 

pukeutumisessa toteutetaan omaan identiteettiin ja estetiikkaan suhteuttaen. Mikäli henkilö kokee 

sateenkaaren värien olevan kuvaava ja itselle sopiva tapa ilmaista omaa identiteettikokemustaan, 

hän voi hyödyntää tämän symboliikan olemassaoloa haluamallaan tavalla. Jos taas 

sateenkaarisymboliikka on ristiriidassa muiden identiteettien osien kanssa, voi ihminen kokea ne 

vieraaksi omassa estetiikassaan.  

 

6.3.3 Kaupallistunut ja esityksellinen sateenkaari   

Sateenkaariteema on jo niin olennainen osa Pride-tapahtumaa, että se on myös varsin tehokkaasti ja 

monipuolisesti kaupallistettu. Sateenkaariasusteista on tullut ikään kuin naamiaisasuja, joita 

käytetään Pride-tapahtuman kaltaisissa tapahtumissa mutta myös muuten ikään kuin rekvisiitan 

asemassa.   

  

Sain hyvän mielen ja aion jatkossakin pukeutua sateenkaariteemaan. Harkitsen 

sateenkaariperuukin ja/tai sateenkaariasun ostamista Prideä ja vastaavia tapahtumia 

varten.   

Vastaaja M   

  

Aineistossani olennaista sateenkaaren väreihin pukeutumisessa on, että niiden käyttö keskittyy 

nimenomaan Pride-tapahtumaan. Kaikki tapahtumaa varten ostetut sateenkaariasusteet ja 

mahdolliset tulevat hankinnat suunnitellaan nimenomaan tulevia tapahtumia silmällä pitäen. 

Sateenkaaripukeutuminen näyttäytyy nimenomaan osana Pride-tapahtumaa, eikä siirry sellaisenaan 

esimerkiksi arkipukeutumiseen.   

Lapselle sateenkaariraidat taas ovat muutenvain päivän teeman mukainen valinta. 

Vähän niin kuin vappuna voi pukeutua peruukkiin ja jouluna punaiseen.  --- 

Lapsen pukeminen ei tunnu niin liittyvän omaan seksuaalisuuteeni, se liittyy 

ennemminkin Pride-päivään ja sen tukemiseen. Mielestäni myös heterot voisivat 

mielellään pukea lapsensa sateenkaariraitoihin Pride-päivänä. 

Vastaaja G   
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Tässä kommentissa sateenkaaren väreihin pukeutumisesta tehdään hyvin Pride-erityinen, 

vappuperuukkiin ja joulunpunaiseen verrattavissa oleva yksittäistä juhlaa symboloiva asuste tai 

rekvisiitta. Sateenkaaren väreihin pukeutumisesta tämä vastaaja puhuu hyvin vahvasti 

esityksellisyyden kautta. Sateenkaariteema pukeutumisessa näyttäytyy ikään kuin naamiaisasuna, 

jonakin, johon naamioidutaan tietyissä erityisissä tilanteissa. Tämä naamioituminen ei kuitenkaan 

välttämättä tarkoita tai tähtää niinkään minkään peittämiseen, vaan pikemminkin jonkin 

esiintuomiseen. Sateenkaaren värejä käytetään tuomaan esiin ja viestimään omista identiteeteistä 

sekä osoittamaan hyväksyntää ja tukea muita vähemmistöön kuuluvia kohtaan. Karnevalistinen 

sateenkaaripukeutuminen on osa Pride-juhlintaa, mutta sillä on myös syvempi merkitys suhteessa 

tapahtuman taustalla vaikuttaviin ihmisoikeudellisiin ja poliittisiin kysymyksiin.  
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7. POHDINTA JA LOPPUPÄÄTELMÄT  

Olen käsitellyt tässä tutkielmassani pukeutumista sosiaalisena, ruumiillisena ja tilanteisena 

toimintana. Tavoitteenani on ollut selvittää keräämäni aineiston pohjalta, miten vastaajat 

merkityksellistävät pukeutumistaan ja neuvottelevat sosiaalista näkyvyyttä. Toinen tutkimukseni 

näkökulma on ollut keskittyä vastaajien pukeutumiselleen antamiin tilanteisiin merkityksiin 

merkityksille nimenomaan Pride-kulkueiden yhteydessä.   

Tässä osiossa käsittelen tutkimukseni tuloksia sekä analyysistani esiin nousevia pohdintoja. Lähden 

liikkeelle pohtimalla analyysini tuottamia tulkintoja ja peilaan niitä aikaisemmin tehtyyn 

tutkimukseen. Lopuksi reflektoin tutkimuksen toteuttamiseen liittyviä kysymyksiä, sekä pohdin 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Pyrin myös analysoimaan tutkimusaineistoani sekä sen asettamia 

rajoituksia ja tarjoamia mahdollisuuksia. 

 

7.1 Erottautumisen merkitykset 

Analyysiosiossani nostin vastaajien tekstivastausten ja kuvien pohjalta esiin merkityksiä ja keinoja, 

joilla pukeutumisen merkityksiä tuotettiin. Analyysini ensimmäisessä osiossa jaottelin aineistoni 

erottautumisen sekä normalisoimisen teemoihin. Näiden yläkäsitteiden alla pyrin kuvaamaan niitä 

keinoja ja merkityksellistämisen tapoja, joilla vastaajat kuvasivat pukeutumistaan. Erottautumisen 

teemassa keskeiseksi nousivat kysymykset tunnistetuksi tulemisesta sekä heteronormatiivisuudesta 

erottautumisesta.  Vastauksissa korostui toive erottua muista, tulla tunnistetuksi seksuaalisuutensa 

perusteella, erityisesti Pride-kontekstissa. Erottuvuutta ja siten myös näkyvyyttä tavoiteltiin niin 

väreillä kuin kulttuurisesti tunnistetuilla tyyleilläkin. Osittain erottautuminen jäi epätarkasti 

ilmaistuiksi toiveiksi, mutta toisinaan vastaajat erottelivat esimerkiksi erikoisten asusteiden tai 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden sekoittelun avulla erottautumistaan.   

Seksuaalivähemmistöihin liitettyjä stereotyyppejä aineistossa hyödynnettiin kahdella eri tavalla. 

Niiden tiedostamisen kautta joillekin vastaajille tuli mahdolliseksi tuoda esiin esimerkiksi omaa 

lesbouttaan tai biseksuaalisuuttaan. Toiset käyttivät maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

merkityksiä horjuttaakseen heteronormatiivisuutta pukeutumisessaan. Kuten Hekanaho (1996, 194) 

on todennut, lesbojen pukeutumiseen liittyvät stereotyyppejä ja tabuja käytetään jatkuvasti 

esteettisen leikin, karnevaalin ja kumoamisen välineinä. Stereotyypit ja norminmukainen 

käyttäytyminen ovat myös lähtökohtia uudelleentekemiselle ja -määrittelylle. Omaa 
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identiteettikokemustaan voi tuoda ilmi, muokata ja rakentaa uudelleen hyödyntämällä olemassa 

olevia sääntöjä ja rajoituksia. Maskuliinisuus ja feminiinisyys eivät tällöin automaattisesti ole vain 

vastakkaisia voimia, vaan ne voivat toimia jatkuvan vuoropuhelun yhtä aikaa vaikuttavina tekijöinä. 

Kulttuuriset normit ja mallit eivät siis automaattisesti ole vain rajoittavia tekijöitä pukeutumiselle, 

vaan päinvastoin ne voivat tarjota myös mahdollisuuden leikittelyyn ja erilaisten identiteetin osien 

korostamiseen näiden jaettujen merkitystenantojen avulla.    

Tämän tutkielman aineiston vastaajista muutamat kuvasivat pukeutumistaan butch ja femme 

kulttuureihin etäisesti viitaten, mutta hallitsevassa asemassa tämä teema ei vastauksissa ollut. 

Maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kuvauksia sen sijaan käytettiin muutamaan otteeseen oman 

pukeutumisen merkityksellistämisessä. Aikaisempaan tutkimuksen tapaan identiteettien 

moninaisuus näkyy aineistoni vastauksissa. Selkeitä nimettyjä identiteetti-ilmauksia ei välttämättä 

tehty, mutta olemassa oleviin stereotypioihin ja oletuksiin kuitenkin tehtiin viittauksia. Kuten Day 

(2018) on todennut omassa tutkimuksessaan, monet naiset eivät identifioidu butch ja femme-

kategorioihin, vaan kokevat asettuvansa johonkin näiden välille. Samalla nämä oletukset kuitenkin 

kontrolloivat niitä tapoja, joilla naiset kommunikoivat keskenään. Samaan tapaan aineistossani on 

havaittavissa identiteettien asettumista johonkin oletusten välimaastoon. Vastaajat toivat esiin sekä 

kokemuksensa stereotypioiden olemassaolosta että kertoivat niiden hyödyntämisestä omassa 

pukeutumisessaan.   

Hayfieldin ym. (2013) tutkimuksessa biseksuaalien naisten visuaalisten identiteettien kuvaaminen 

koettiin hankalaksi, kun taas puolestaan lesbojen pukeutumista pystyttiin kuvaamaan tarkemmin. 

Myös muissa aiemmissa tutkimuksissa (esim. Clarke ja Turner 2007) on tehty samankaltaisia 

havaintoja. Omassa aineistossani lesbouteen liitettyjä tyylivalintoja, kuten maskuliinisina pidettyjä 

kauluspaitoja tai nahkavöitä, käytettiin oman identiteetin ilmaisemiseen. Oman seksuaalisuuden 

kategorisoimista olennaisempana näyttäytyi maskuliinisuudella ja feminiinisyydellä operoiminen ja 

niihin liittyvien oletusten kanssa leikittely. Lesbouteen liitettyjä tyylillisiä elementtejä käytettiin 

aineistossa oman marginaalisuuden esiin tuomiseen, vaikka vastaaja ei olisikaan identifioitunut 

lesboksi. Vastaajat saattoivat identifioitua pan- tai biseksuaaleiksi, mutta puhua estetiikastaan 

viitaten lesboihin liitettyihin stereotyyppisiin tyyliseikkoihin, kuten maskuliinisiin 

vaatekappaleisiin. Yleisenä huomiona voisi pitää identiteetti-ilmausten monimutkaisuutta, jossa 

pukeutumisen piirteitä ei eroteltu niin selvästi pelkän seksuaalisuuden perusteella. Suuressa osassa 

vastauksia oli nähtävissä identiteettien monimuotoisuuden vaikutus identiteetin ilmauksen 

kuvauksessa. Omaa pukeutumista ei välttämättä kuvattu ainoastaan yhden identiteetin osan, kuten 
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seksuaalisuuden näkökulmasta, vaan siihen vaikuttivat myös muut tekijät. Sosiaaliset odotukset ja 

esimerkiksi käytännön asiat, kuten sää, saattoivat olla myös tärkeässä asemassa siinä, mihin asuun 

vastaaja oli päätynyt pukeutumaan.   

 

7.2 Normalisoinnin merkitykset 

Aineistoanalyysini ensimmäisen osan toinen osuus koostui normalisoinnin teeman käsittelystä. 

Tässä teemassa pukeutumista merkityksellistettiin arkisuuden ja neutraaliuden käsitteiden kautta 

sekä vetoamalla identiteetti-ilmaisun autenttisuuteen. Seksuaalivähemmistöjen pukeutumiseen 

liitetyt olettamukset tuotiin esiin näissäkin vastauksissa, mutta niihin suhtauduttiin eri tavalla kuin 

erottautumisen puhetavoissa. Toisille stereotypioiden olemassaolo mahdollisti niiden välttämisen 

omassa pukeutumisessa, jolloin tämän kuvattiin merkitsevän vastaajalle itselleen seksuaalisen 

identiteetin normalisointia. Seksuaalivähemmistöjen pukeutumiseen liitetyt tyylit koettiin itselle 

vieraina ja niistä pyrittiin irtaantumaan. Kuten eräs vastaajista pukeutumisvalintojaan kuvaillessaan 

tuo aineistossa esille, hänen tavoitteenaan on vastustaa stereotyyppiseksi seksuaalivähemmistön 

edustajaksi tulkituksi tulemista. Hänen kokemuksensa mukaan seksuaalisuus ei näy ulospäin 

mitenkään, joten hän todistaa tämän pukeutumalla tavalla, jonka vuoksi häntä ei voida tunnistaa 

vähemmistön edustajaksi. Vastaaja tuo esiin stereotypian olemassaolon ja halun irtaantua tästä. 

Tästä syystä hän pukeutuu tavalla, joka ei anna muille mahdollisuutta lukea seksuaalisuutta hänen 

estetiikastaan. Se, ettei henkilö halua erottua joukosta seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi, siirtyy 

käytännössä tietynlaiseen pukeutumiseen. Joukosta erottumiseen sisältyy tässä vaara siitä, että 

erottuminen tulkittaisiin seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaksi. Monet LHBTQI-ihmiset 

pyrkivätkin esittämään itsensä mahdollisimman ”normaaleina”, pitäen seksuaalisuutensa 

yksityisenä asiana (Doderer 2011, 433).   

Tulkitsen tämän sulautumisen tapahtuvan ennen kaikkea heteronormatiivisen yhteiskunnan ja 

kulttuurin normeihin. Olennaisia normeja pukeutumiseen liittyen ovat sukupuolittuneet 

pukeutumisnormit. Se, miltä miehen ja naisen oletetaan esteettisesti näyttävän, on samalla 

sidoksissa siihen, että nämä miehet ja naiset oletetaan yhteiskunnassamme heteroseksuaalisiksi 

yksilöiksi. Tällöin edellä kuvatun vastaajan kaltaisessa tilanteessa esteettisesti homoseksuaaliksi 

luetuksi tulemisen välttäminen tarkoittaa käytännössä hyvin pitkälti heteroestetiikkaan sulautumista. 

Kun ei haluta erottua, pukeutumista säädellään mahdollisimman lähelle normatiivisia käytäntöjä. 
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Heteronormatiivisessa kulttuurissa tämä puolestaan hyvin usein tarkoittaa esteettisesti heterona läpi 

menemistä.   

Merkittävässä osassa vastauksia pukeutumiseen viitattiin jollakin tasolla sen kautta, mitä se ei ollut 

tai miltä ei ainakaan haluttu näyttää. Tämä on vahvasti linjassa esimerkiksi Freitasin ym. (1997) 

tekemän tutkimuksen tulosten kanssa. Heidän tutkimuksessaan kävi ilmi, miten tutkittavien oli 

helpompi kuvata pukeutumistaan sanallisesti siitä puuttuvien asioiden kautta. Myös omassa 

aineistossani pukeutumista merkityksellistettiin mm. värien puuttumisen kautta tai kuvaamalla sitä, 

mitä omalla ilmaisulla haluttiin välttää.  

Kiinnostavaa aineistossani oli se, miten normin mukainen pukeutuminen ei näyttäytynyt tyylinä. 

Vastauksissa se nähtiin ikään kuin jonakin oletettuna ja valmiiksi olemassa olevana, jota vasten 

normista poikkeaminen näyttäytyi aktiivisena valintana. Seksuaalisuuden esiin tuominen 

esteettisillä valinnoilla käsitettiin ikään kuin jonkin ylimääräisen lisäämisenä omaan identiteetti-

ilmaisuun. Tämä itsensä esiin tuomisena kuvattu toiminta näyttäytyy aktiivisuutta vaativana 

toimintana ja ennen kaikkea valintana, jollaisesta osa vastaajista haluaa irtisanoutua täysin tai 

ainakin osittain. Pukeutuminen onkin sosiaalisena käytäntönä ennen kaikkea toistuvaa valintojen 

tekemistä. Pukeutumista toteutetaan aktiivisesti rutinoituneissa ruumiillisissa käytännöissä 

(Entwistle 2001, 34). Usein omaa pukeutumista kuulee kuvailtavan sen vaatimaa vaivannäköä 

vähättelevästi, huolettomuutta ja pukeutumisen merkitystä väheksyen. Kuitenkin huolettomuus ja 

välinpitämättömyyskin näyttäytyvät aktiivisena valintaprosessina aivan kuten ulkonäköönsä 

tietoisesti panostavien toiminnassa. Ihminen jatkuvasti sekä valitsee että hylkää asioita 

rakentaessaan estetiistä esitystään.  

Olemme tottuneet elämään keskellä valtavia määriä opeteltuja sääntöjä ja kieltoja, joiden lisäksi 

meitä ympäröi kaiken aikaa normien ja säännösten viidakko, joiden olemassaoloa emme aina edes 

ymmärrä. Noudatamme normeja ja sääntöjä rutiininomaisesti tiedostamattamme (Entwistle 2001, 

50). Yksi merkittävimmistä tekijöistä normien noudattamisessa on se, että pyrimme 

toiminnallamme useimmiten selviytymään tilanteista herättämättä vääränlaista huomiota tai 

vääränlaisia tunteita toisissa tai itsessämme. Tämä nousi esiin myös normaaliutta korostavissa 

vastauksissa. Osalle vastaajista liika huomio, etenkin vääränlainen liika huomio näyttäytyi 

välteltävänä asiana.  
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7.3 Sateenkaarevat merkitykset 

Analyysin toisessa osiossa keskityin Pride-tapahtuman näyttämöllisyyteen ja sateenkaariteeman 

käyttöön pukeutumisen merkityksellistämisen välineenä. Sateenkaari ja värien käyttö esiintyivät 

aineistovastauksissa sekä kuvissa merkittävän paljon. Lähes kaikki vastaajista käsittelivät omaa 

pukeutumistaan värien kautta, jos ei muuten, niin niiden puuttumisen näkökulmasta. Sateenkaari- 

eli Pride –lippuun liitettiin niin yleisesti vähemmistöjen tukeminen kuin oman seksuaalisen 

marginaalisuuden esiin tuominenkin.   

Ammaturo (2016, 21) on kuvannut kollektiivisiin tapahtumiin osallistumista mahdollisuutena tuoda 

esiin omaa ylpeyttään. Ylpeyttä ja tukea tapahtumalle ja sen kannanotoille taas ilmaistaan 

pukeutumisen erityisyyden kautta. Sateenkaaren värit ovat mahdollisuus saavuttaa toivottua 

näkyvyyttä, vaikka se tapahtuukin vain tietyissä olosuhteissa, tietyssä hetkessä ja tietyssä 

tapahtumassa. Konteksti määrää sen, miten seksuaalisuutta tuodaan esille. Tässä tapauksessa 

sateenkaari ja sen värien käyttäminen toimivat yhtenä tärkeimpänä keinona saavuttaa näkyvyyttä ja 

tulla huomatuksi.  

Värejä käyttämällä vastaajat liittivät itsensä osaksi tapahtumaa ja seksuaalivähemmistöjen yhteisöä. 

Yleisestä merkityksestä tehtiin näin henkilökohtainen yksilötason merkitsijä. Laajemmassa 

mittakaavassa sateenkaaren värit ja niiden käyttö luonnollistettiin osaksi tiettyjen ryhmien tai 

yksilöiden ominaista identiteetti-ilmaisua ja niillä merkityksellistettiin omaa identiteettiä. 

Sateenkaaren värien käyttö liitettiin osaksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, jolloin erityisesti 

Pride-tapahtuman yhteydessä sitä pidettiin ennen kaikkea luontevana itseilmaisukeinona tähän 

yhteisöön kuuluville. Aineistossa myös viitattiin siihen, miten sateenkaaren väreistä tulee tätä kautta 

heteroseksuaaleille ikään kuin epätyypillinen tapa edustaa omaa viiteryhmäänsä. Sateenkaaren värit 

saivat vastauksissa edustuksellisen aseman, ja niiden avulla ihmiset saattoivat sekä tuoda esiin 

ulkoisesti omaa identiteettikokemustaan että samalla rakentaa sitä näiden värien kautta. Värit eivät 

välttämättä viesti ympäristölle siitä, millainen seksuaali-identiteetti henkilöllä tarkalleen on, mutta 

ne asettavat tämän henkilön tietynlaiseen seksuaalivähemmistöjen kehykseen ja kontekstiin. 

Aineistossani on myös esimerkkejä siitä, miten väreillä viestitään tarkasti tiettyyn seksuaaliseen 

vähemmistöön, kuten panseksuaaleihin kuulumista. Tällöin värit saavat hyvin tarkan merkityksen ja 

niillä viestitään ympäristölle omasta identiteetistä itselle merkityksellisellä tavalla.   

Sateenkaarilipun sisältämät yleiset merkitykset ovat olennaisia myös yksilöllisten 

merkitystenantojen kannalta. Sateenkaaren värien jaetut merkitykset mahdollistavat yksilölliset 
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tulkinnat ja uudelleenmäärittelyt yhteisön sisällä. Jotta värejä voi käyttää symboloimaan omaa 

identiteettiään ja viestiä siitä ymmärrettävästi ympäristölle, tulee muiden ihmisten ymmärtää 

konteksti, jossa tätä symboliikkaa käytetään. Jos ulkopuoliset tietävät, mihin sateenkaarilippu 

yleisesti ottaen viittaa, on yksilöiden helpompi merkityksellistää omaa pukeutumistaan ja 

identiteettikokemustaan tämän kattokäsitteen sisällä. Sateenkaaren värit ikään kuin symboloivat 

kokonaista aatteiden ja arvomaailmojen kirjoa, mutta samalla ovat tarpeeksi erityisiä ja 

kulttuurisesti jaettuja merkityksiä täynnä, jotta niitä voidaan pukeutumisessa hyödyntää 

ymmärrettävällä tavalla. Sateenkaaren värien avulla seksuaalisuutta ja seksuaalivähemmistöön 

kuulumista voidaan ilmaista tilassa ja ajassa, jossa ne ymmärretään osaksi Pride-liikettä.   

Omaa tyyliä voi muokata, kehittää ja arvioida sen pohjalta, mitä sillä haluaa itsestään muulle 

maailmalle viestiä. Sitä voi käyttää esimerkiksi poliittisena kannanottona, jolloin tietyt värit yhdessä 

tietyn tilanteen ja paikan kanssa saattavat saada poliittisesti latautuneita merkityksiä tässä 

nimenomaisessa konteksteissa. Tyyli voi toimia itsensä ilmaisun välineenä, jolloin sitä voi 

hyödyntää sekä yksilöllisesti että kollektiivisesti ilmaisemaan ajatuksia ja kannanottoja, joiden on 

tärkeää päästä näkyville (Kaiser 2001, 84). Pride-tapahtuma näyttäytyy samaan aikaan sekä juhlana 

ja karnevaalina, että mahdollisuutena normalisoida seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. 

Aineistossa suureen rooliin nousevat sateenkaaren värit toimivat niin välineenä itseilmaisulle kuin 

yhteenkuuluvuuden osoittamisellekin, mutta ennen kaikkea ne ovat sosiaalisen näkyvyyden 

neuvottelun välineitä. Sateenkaari ja sen värit saavat erityisesti merkityksiä sekä henkilökohtaisella 

että yleisemmälläkin tasolla nimenomaan Pride-tapahtuman kontekstissa. Vastaajat käyvät 

vuoropuhelua arkisen identiteetti-ilmaisun ja karnevalistisen Pride-tapahtuman välillä, tuottaen 

erilaisia merkityksenantoja estetiikastaan.    

Olennaista kuitenkin on, että usealle vastaajalle värit toimivat seksuaalivähemmistöön kuulumisen 

symboleina nimenomaan Pride-kulkueen kontekstissa. Arkipukeutumisesta he eivät samalla tavalla 

värikkyyden merkitystä tunnista tai he kokevat Pride-tapahtumiin pukeutumisen olevan erilaista 

esimerkiksi juhlavuutensa vuoksi. Monissa kuvissa ja niihin liittyvissä vastauksissa on nähtävissä 

juhlavaa pukeutumista, pitkiä samettimekkoja, suuria hiuskoristeita ja kukallisia kotelomekkoja. 

Vastaajat määrittelevät kirjallisissa vastauksissaan itse vaatetustaan juhlavaksi tai erottavat sen 

sanallisesti arkipukeutumisestaan. Myöskään pukeutumisesta saatujen positiivisten kommenttien ei 

koettu siirtyvän suoraan arkeen, mutta Pride-pukeutumista nämä kommentit vastaajien mukaan 

vahvistivat.  
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Kuten Entwistle (2000, 11) huomauttaa, huomioon pitää ottaa aina myös kehon historialliset ja 

sosiaaliset rajoitteet. Erityisesti seksuaalivähemmistöistä puhuttaessa näillä voi olla iso vaikutus 

siihen, millä tavalla ihmiset kokevat, että ovat vapaita tai oikeutettuja pukeutumaan. Omassa 

aineistossani on sekä pukeutumisen vapautta korostavia puheenvuoroja, joissa tuodaan esiin 

värikkyydellä leikittely ja näkyvyyden ansaitseminen, mutta myös niitä vastauksia, joissa pintaan 

nousee näkyvyyden välttely, joukkoon sulautumisen tarve ja tiedostetut keinot tämän 

saavuttamiseen.   

Esteettisten valintojen sosiaaliset rajoitukset tarjoavat myös mahdollisuuden päinvastaisen 

toteuttamiselle. Pride rikkoo esteettisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti niitä yhteneväisyyden 

normeja, joita noudattamalla yhteiskunta ja kaupunkien katukuva säilyvät niin heteronormatiivisena 

kuin se on. Rikkomalla esimerkiksi juuri poikkeavan pukeutumisen avulla näitä 

heteronormatiivisuuksia, luodaan samalla uusia, pienempiä alaryhmiä, joiden sisällä muodostuu 

uusia yhteneväisyyksiä. Esimerkiksi sateenkaarilipun käyttö ja sen merkityksellisten värien 

näkyminen vaatetuksessa erottaa normeja rikkovan joukon ”muista”, paraatin ulkopuolisista 

tahoista, mutta samalla yhdistää kulkueen sisällä toimivia osallistujia yhdeksi isommaksi ryhmäksi. 

Tämän isomman Pride-ryhmän sisällä taas on monia pienempiä alaryhmiä, joilla voi olla niin 

yhdistäviä tekijöitä kuin täysin toisistaan poikkeavia intressejä.  

Aineistossa vastaajien pukeutumiselle antamat merkitykset ovat myös vahvasti sanallisia. Eräs 

vastaajista kertoo, että värillisillä asusteilla hän halusi tuoda omaa ”sateenkaarevuuttaan” esiin. 

Sateenkaari seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen symbolina on saanut sanallisen muodon, jolla 

vastaaja ilmaisee oman asemansa ja merkityksellistää pukeutumisvalintojaan sen kautta. 

Välttämättä ihmisten kokemukset oman pukeutumisen merkityksellisyydestä eivät kuitenkaan viesti 

ainoastaan vaatetukselle annetusta arvosta, vaan kyse voi olla sen sanallistamisen merkityksestä. 

Omasta vaatetuksesta ja siten omasta identiteetti-ilmaisustaan kertominen ei välttämättä näyttäydy 

kaikille yhtä tärkeänä tai oman estetiikan kuvaaminen verbaalisesti voidaan kokea hankalana.  

 

7.4 Neuvottelut sosiaalisesta näkyvyydestä 

Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana toiminut ajatus pukeutumisen sosiaalisuudesta, 

ruumiillisuudesta ja tilanteisuudesta kävi ilmi Pride-tapahtuman kontekstissa monella tapaa. 

Vastaajat merkityksellistivät pukeutumistaan suhteessa tilanteisiin ja sosiaalisiin normeihin sekä 
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toteuttivat visuaalista identiteetti-ilmaustaan ruumiillisesti. He erittelivät tapoja erottautua halutuista 

seikoista ja normalisoida omaa viiteryhmää ja omaa identiteettiä. Pukeutuminen näyttäytyi 

aineistossa keinona ilmaista identiteettiä ja neuvotella sosiaalista näkyvyyttä. Lopulta tämän 

aineiston perusteella voisin todeta, että vaikka näkyvyydessä on kyse siitä, kuka saa näkyä ja millä 

ehdoilla, siinä on kyse myös siitä, miten ihmiset haluavat tulla nähdyiksi. Näkyvyys ja siihen 

liittyvä ambivalenssi oli keskeistä aineistoni vastauksissa. Kaikki vastaajat eivät kokeneet 

näkyvyyden saavuttamista tavoiteltavana, voimaannuttavana tai omaa identiteettiä tukevana asiana. 

Kuten Beverly Skeggs on todennut, kaikki eivät välttämättä halua tehdä vaatimuksia identiteetilleen 

tai tilallistaa tunnistetuksi tulemistaan, vaan näkymättömyys ja merkitsemättömänä pysyminen 

tarjoavat heille valtaa. Tilaa voidaan käyttää näkyvyyden vaatimusten esiintuomiseen mutta myös 

vaatimuksiin näkymättömyydestä (em. 220). Näkyvyyteen on liittynyt seksuaalivähemmistöjen 

kohdalla aina problematiikkaa. Toisaalta tavoitellaan tunnustusta ja paikkaa yhteiskunnan näkyvänä 

ja hyväksyttynä osana, mutta toisaalta näkyvyys ei näyttäydy olennaisena tavoitteena kaikille. Osa 

kokee seksuaalivähemmistöjen normalisoinnin ja tavallisuuden korostamisen tavoitellumpana 

asiana. Mielenkiintoista aineistossani oli myös se, miten Pride-kulkueeseen muuten liitetty 

näyttömöllisyyden ja esityksellisyyden ajatusta ei kaikissa vastauksissa koettu osaksi omaa 

estetiikkaa. Esimerkiksi käytännöllisyyden ja viihtyvyyden kokemukset nostettiin tärkeämmäksi 

osaksi pukeutumista ohjaavia valintoja.  

Pride-kulkue tapahtumana sisältää jännitteitä monella tasolla. Tapahtuma on samaan aikaan sekä 

karnevaali että mielenosoitus. Muutamissa vastauksissa korostettiin sitä, miten tilanteeseen liittyi 

odotuksia karnevalistisuudesta, mutta oma itseilmaisu koettiin tärkeämmäksi asiaksi. Osallistujat 

ikään kuin kamppailivat sen kanssa, miten omaa identiteettiään tulisi ilmaista tilanteeseen nähden 

sopivalla tavalla. Toisaalta aineistossa tärkeäksi asiaksi koetaan juhlinta ja riemu omasta 

identiteetistä, mutta samalla käydään neuvottelua siitä, missä kulkee oman identiteetti-ilmaisun 

mielekkäät rajat. Ambivalenssi liittynee ennen kaikkea siihen, miten kuulua yhteisöön ja ilmaista 

solidaarisuutta, mutta samaan aikaan olla yksilö ja ilmaista itseään tavalla, joka vastaa omaa 

käsitystä itsestä.  

Pukeutuminen on saanut tutkimuksessani niin yksityiskohtaisia henkilökohtaisia kuin yhteisöllisiä 

ja yhteenkuuluvuutta lisääviä merkityksiä. Pukeutumisen avulla Pride-tapahtumissa on ollut 

mahdollista erottautua, tuoda esille ylpeyttä omasta identiteetistään ja ottaa julkista tilaa haltuun ja 

saavuttaa näkyvyyttä. Toisaalta Pride on antanut näille ihmisille mahdollisuuden tuoda esiin oman 

identiteettinsä normaaliutta ja tarjonnut näyttämön tuoda itseään esille itselle sopivalla tavalla. 
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Pukeutuminen toimii keinona luoda ulkoinen, visuaalinen identiteetti, viestiä omasta itsestä muille 

ja neuvotella normatiivisuudesta julkisissa tiloissa. Pukeutumisen avulla on mahdollista säädellä 

sitä, miten muut näkevät oman itsen, mutta myös vahvistaa omaa käsitystään itsestään ja 

identiteetistään.  

Sateenkaari toimi aineistoni vastauksissa ulkoisena viestimenä, symbolina ja vahvistajana erilaisille 

identiteettikokemuksille. Ennen kaikkea sateenkaari saa aineistossani näin suuren merkityksen, sillä 

se liittyy vahvasti nimenomaan Pride-kulkueen estetiikkaan. Sen avulla kadut valtaavassa 

tapahtumassa luodaan esityksellistä yhtenäisyyttä. Sateenkaarilipun alla marssivat ihmiset ovat 

kaukana yhtenäisestä ja jaetusta identiteettikäsityksestä, heidän välillään on valtavasti eroja, mutta 

Pride-tapahtuman yhteydessä sateenkaarilippu yhdistää näitä ihmisiä siihen sisältyvien suurempien 

merkitysten kautta. Vaikka ihmisten identiteettikokemukset ovat keskenään erilaisia, hyväksyntä, 

yhdenvertaisuus ja tasa-arvoiset ihmisoikeudet toimivat yhteisenä tavoitteena ja aatteena. Yleisten 

tavoitteiden ja arvojen sisällä taas ihmiset voivat antaa uusia ja erilaisia, henkilökohtaisia 

merkityksenantoja sateenkaaren väreille.  

Mielenkiintoista aineistossani on ollut myös se, mitä on jätetty huomion ulkopuolelle. Esimerkiksi 

sukupuolen rooli pukeutumisessa jäi vastauksissa odotettua pienemmäksi. Ennakko-oletuksenani 

oli, että rajaus Pride-tapahtuman yhteydessä pelkkään seksuaalivähemmistöjen ryhmään aiheuttaisi 

närkästystä ja esimerkiksi sukupuoleen liittyvien kysymysten ulosrajaaminen nostettaisiin esille 

useammin aineistossa. Sukupuolesta ei lopulta kuitenkaan keskusteltu kuin muutamassa 

vastauksessa, joissa vastaajat identifioituivat transvestiiteiksi. Yllätyksekseni transsukupuolisuus ei 

noussut aineistossani esiin laisinkaan. Pride-liikkeen sisällä kysymys painopisteestä seksuaali- sekä 

sukupuolivähemmistöjen välillä on keskeinen. Viime vuosien aikana on käyty paljon keskustelua 

siitä, onko Pride seksuaalivähemmistöjen juhlintaa, ja ottaako se transihmiset ja heidän oikeutensa 

huomioon osana yhteisöä (mm. Helsinki Pride -yhteisö 2020). Toisaalta esimerkiksi Turku Pride sai 

vuonna 2017 kritiikkiä liiasta transkeskeisyydestään. Keskeisessä asemassa keskustelussa on myös 

niin sanottu trans-lippujen symboliikka. Pride- eli sateenkaarilipun lisäksi transihmisten käytössä on 

vaaleanpuna-sininen lippu kuvaamassa trans-ihmisiä.  
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7.5 Lopuksi  

Tässä tutkielmassani olen pyrkinyt avaamaan aineistossani pukeutumiselle annettuja sosiaalisia, 

ruumiillisia ja tilanteisia merkityksiä suomalaisissa Pride-tapahtumissa. Olen keskittynyt erityisesti 

seksuaalivähemmistöjen estetiikkaan sekä visuaalisen identiteetin ilmaisuihin. Aineistoni koostui 

sekä kuvista, että niiden pohjalta tehtyjen kysymysten tekstivastauksista. Pääpaino analyysissani oli 

teksteissä, joiden rinnalla käytin kuvia analyysin tukena.   

Näin tutkielmani loppusuoralla tiedostan prosessiin sisältyvät puutteet ja mahdolliset 

toisintekemisen paikat. Jos lähtisin toteuttamaan tätä tutkimusta nykyisillä tiedoillani, 

todennäköisesti pyrkisin saamaan joko laajemman aineiston kyselymenetelmällä tai vaihtoehtoisesti 

toteuttaisin tutkimuksen pienemmällä otannalla, mutta laajemmilla haastatteluilla. Myös kuvien 

rooli analyysissani olisi voinut olla suuremmassa osassa. Toisaalta koen, että niiden käyttö 

kuvailevina ja kirjallisten vastausten tukena toimi näissä olosuhteissa parhaalla mahdollisella 

tavalla. Kyselylomakkeessa ajatuksenani oli visuaalisen aiheen vuoksi lähteä liikkeelle 

kuvamateriaalista, jota vastaajat voisivat käyttää ikään kuin inspiraation lähteenä ja 

ponnahduslautana omien ajatusten esiin tuomiselle. Samaan tapaan ajattelin käyttää annettuja kuvia 

myös omassa analyysissani kuvailun kohteina ja tekstivastausten taustana.   

Kuvamateriaalin ollessa osa tutkimusaineistoa, on olennaista huomata myös se, että aiheen 

käsitellessä seksuaalisuutta ja omakuvan ollessa osa aineistonkeruuta, se on väistämättä rajannut 

osan vastaajista pois. Uskon, että monelle oman kuvan antaminen vieraan ihmisen tutkimuksen 

käyttöön saattaa olla pelottavakin ajatus. Toisaalta lähdin siitä ajatuksesta liikkeelle, että ne ihmiset, 

jotka tästä aiheesta ovat kiinnostuneita ja ovat Pride-tapahtumiin osallistuneet, ovat kenties myös 

valmiita heittäytymään mukaan kuvan kera. Olinkin tyytyväinen siitä, että lopulta sain vastauksia 

lopulta 17 kappaletta. Monet vastauksista olivat verrattain lyhytsanaisia, mutta toisaalta joukosta 

löytyi myös hyvinkin pitkiä tekstejä. Yleisesti ottaen voisi sanoa, että ne vastaukset, joissa kuvattiin 

seksuaalisuuden näkymistä omassa estetiikassa ja tunnistettiin sen vaikutus pukeutumiselle, olivat 

mitaltaan pisimpiä. Ne vastaukset, joissa seksuaalisuuden yhteyttä estetiikalle ei niinkään 

tunnistettu, olivat taas huomattavasti lyhyempiä.   

Tätä tutkimusta tehdessä olen kamppaillut useasti toteutukseen liittyvien kysymysten kanssa, sekä 

pohtinut eettisiä valintoja aiheen henkilökohtaisuuden sekä kuvamateriaalin mukanaolon vuoksi. 

Uskon kuitenkin saavuttaneeni lopputuloksen, jossa olen parhaani mukaan ottanut huomioon 

erilaisuudet ja erityisyydet sekä pyrkinyt ymmärtämään aiheeseeni liittyvien teemojen 
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monimuotoisuuden ja monimutkaisuuden. En ole pyrkinyt ratkaisemaan identiteettiin tai sen 

ilmaisuun liittyvää problematiikkaa, vaan tuomaan esille pienen otoksen kautta niitä tapoja, joilla 

juuri nämä ihmiset visuaalista identiteettiään ilmaisivat.   

Jatkossa Pride-tapahtumaa ja pukeutumista voisi tutkia laajemman kuvamateriaalin kautta, jota 

voisi kuvata itse tutkijan asemassa Pride-tapahtumien keskellä. Haastavaa tällaisessa 

lähestymistavassa olisi sen eettinen toteuttaminen ja kuvien käyttöön liittyvät lupa-asiat. Minua 

kuitenkin kiinnostaisi tehdä laajempaa kuvatutkimusta pukeutumisen tavoista ja merkityksistä 

Pride-tapahtumissa. Myös seksuaalivähemmistöjen estetiikkaan ja identiteetti-ilmaisuun olisi 

mielenkiintoista perehtyä mahdollisesti toisenlaisessa kontekstissa. Ajatuksissa on ollut muun 

muassa haastattelututkimuksen toteuttaminen muutaman haastateltavan kanssa pukeutumisen 

teemasta, mutta arkipäiväisyyden näkökulmasta. Tutkimusvaihtoehtoja pukeutumiseen liittyen on 

valtavasti, eikä oma kiinnostukseni aihetta kohtaan ole vähentynyt tätä tutkielmaa tehdessä, 

päinvastoin.   

Uskon, että tämän tutkielmani avulla olen avannut pienen aineistoni valossa niitä kokemuksia, joita 

kyselyyn vastanneilla Pride-osallistujilla on omasta pukeutumisestaan. Olen pyrkinyt tuomaan esiin 

havaintojani siitä, miten sosiaalisen näkyvyyden problematiikka on näkynyt tässä aineistossa ja 

millaisilla keinoilla ihmiset ovat tästä näkyvyydestä neuvotelleet pukeutumisellaan. Olennaista on 

se, miten visuaalisen identiteetti-ilmauksen rakentaminen pukeutumisen avulla on sosiaalisissa 

suhteissa ruumiillisesti tapahtuvaa aktiivista toimintaa. Pride-tapahtuman kontekstissa 

pukeutuminen saa erityisiä merkityksiä, erityisesti sateenkaariteeman alla. Seksuaalivähemmistöjen 

näkyvyyteen liittyvä ambivalenssi on ollut vahvasti läsnä tässä tutkimuksessa. Neuvottelu siitä, 

kuka saa näkyä ja millä ehdoilla, on jatkuvassa liikkeessä. Poliittisena karnevaalina Pride-kulkueet 

tarjoavat näyttämön seksuaalivähemmistöön kuuluvien ihmisten identiteetti-ilmauksille, olivatpa ne 

kuinka näyttäväksi tai arkipäiväiseksi koettuja tahansa. 
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9. LIITTEET 

 

Kyselylomake  

Estetiikka ja seksuaalisuus Pride-tapahtumissa 

Kyselylomake pro gradu -tutkielmaan pukeutumisen ja seksuaalisuuden yhteydestä suomalaisissa 

Pride-tapahtumissa. 

Tutkimus 

Teen pro gradu -tutkielmaani Tampereen yliopiston sukupuolentutkimuksen oppiaineeseen 

yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa. Tarkoituksenani on tutkia, miten, miten ihmiset pukeutuvat ja 

millaisia esteettisiä valintoja he tekevät osallistuessaan Pride-tapahtumiin Suomessa. Olen 

kiinnostunut siitä, miten ulkoisilla valinnoilla tuodaan esiin seksuaalista suuntautumista ja millä 

tavoin seksuaalisuus on osa Pride-tapahtumassa juhlivien ihmisten pukeutumista. 

Vastausaikaa kyselyyn on 31.12.2018 asti. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajien luvalla ne arkistoidaan Työväenmuseo 

Werstaan LHBTIQ-kokoelmiin käytettäväksi tulevaisuudessa muihin tutkimuksiin ja näyttelyihin. 

Jos kyselyyn vastatessa herää kysymyksiä tai ongelmia, minuun voi olla rohkeasti yhteydessä 

sähköpostin välityksellä. Osoitteeni on hauhia.veera.e@student.uta.fi. 

Taustatiedot 

Kyselyn aluksi pyydän sinua vastaamaan muutamaan taustoittavaan kysymykseen. Ikä, sukupuoli ja 

seksuaalinen suuntautuminen ovat merkityksellisiä tekijöitä tutkimukseni kannalta. Tavoitteenani ei 

siis ole määritellä tai lokeroida kyselyyn vastanneita ihmisiä tarpeettomasti, vaan kerätä 

tutkimuksen kannalta olennaisia taustatietoja. Valitse vapaasti parhaiten itsellesi sopiva vaihtoehto 

ja tarvittaessa tarkenna vastaustasi kysymyksen jälkeen olevaan vastauslaatikkoon. 

Syntymävuosi   

 

Sukupuoli  

Nainen Mies   Muu    En halua vastata 

Lisätietoja 

Seksuaalinen suuntautuminen  

Homoseksuaali Heteroseksuaali Biseksuaali Panseksuaali Joku muu En halua 

vastata 
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Lisätietoja 

Liitä lomakkeen lopussa olevan linkin kautta kuva itsestäsi Pride-tapahtumassa. Varmista, että 

sinulla on itselläsi kuvaan tekijänoikeudet tai kuvaajan myöntämä lupa. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin valitsemasi kuvan pohjalta. 

Missä ja milloin kuva on otettu? (Kuka kuvan on ottanut?) 

Kuvaile pukeutumistasi kuvassa. 

Miksi olet pukeutunut juuri näin? 

Miten pukeutumisesi liittyy seksuaalisuuteesi/seksuaaliseen suuntautumiseesi vai liittyykö se 

mitenkään? 

Oletko saanut kommentteja tai palautetta pukeutumisestasi? Jos olet, millaista? 

Miten saamasi kommentit ovat vaikuttaneet sinuun tai pukeutumiseesi, jos ovat? 

Vastausten käyttöluvat  

Arkistoitua tekstiäni saa käyttää tämän pro gradu -tutkielman lisäksi jatkossa muissakin 

tieteellisissä julkaisuissa  

Arkistoitua kuvaani saa käyttää tämän pro gradu -tutkielman lisäksi jatkossa muissakin 

tieteellisissä julkaisuissa  

Työväenmuseo Werstas saa luvan arkistoida ja käyttää kuvaani tulevaisuudessa muissa 

tutkimuksissa ja näyttelyissä  

Työväenmuseo Werstas ottaa yhteyttä sähköpostitse kuvan käyttöoikeuksista. Museolahjoituksesta 

lisätietoja voi kysellä Werstaan kokoelmapäällikkö Leena Ahoselta: 

leena.ahonen@tyovaenmuseo.fi 

Lisää tähän yhteystietosi (nimi ja sähköpostiosoite) yhteydenottoa varten. 

Lisätietoja  

Kommentteja, palautetta, kysymyksiä? 

Kiitos osallistumisestasi! 
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