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VALLAN SYRJÄSSÄ VAAN EI SIVUSSA

Arto Jokinen

Miehet kiinnostavat. Mediassa puhutaan toistuvasti miehistä ja
miehisyydestä, miehistä järjestetään yleisötilaisuuksia ja miehiä
koskevaa akateemista tutkimusta tehdään. Skandinaviassa, Britan-
niassa, Saksassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa miehisyyden tutki-
minen on vakiinnuttanut asemansa humanistisissa tieteissä ja yh-
teiskuntatieteissä – puhutaan jopa menestystarinasta. CROME-
projekti kartoitti eurooppalaisia miehiä koskevaa tietoa 10 maas-
sa.1  Kuitenkin suomalainen miestä koskeva tutkimus tyypillisesti
sivuuttaa yhä sukupuolen kysymyksen. Tutkimuksissa tarkastellaan
miehiä ilman, että sukupuolta problematisoidaan, tai tutkimus-
kohde on niin itsestään selvästi miehet, että sukupuoli katoaa tuo-

1  Talvella 2003 päättyi projekti nimeltään ”Critical Studies on Men in Euro-
pe” (CROME), jossa kartoitettiin ja vertailtiin miehiin liittyvää tietoa kym-
menessä eri Euroopan maassa (Viro, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Latvia,
Norja, Puola, Venäjä ja Britannia). Projekti keräsi miehiin liittyvää tilasto-
tietoa ja miehistä tehtyä tutkimusta, kartoitti miehiä koskevia lain-
säädäntöjä sekä vertaili, miten miehet representoituvat eri maiden sanoma-
lehdissä. Kutakin tekstiaineistoa lähestyttiin neljän teeman kautta, jotka
olivat miesten suhde kotiin ja työhön, joidenkin miesryhmien sosiaalinen
syrjäytyminen, miesten väkivalta ja miesten terveys.
(Ks. www.cromenet.org; Hearn etc. 2002a; 2002b; 2002c; 2003.)
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hon itsestään selvyyteen. Näin on tapahtunut muun muassa alko-
holiongelmia, historiaa, väkivaltaa ja työelämää koskevissa tutki-
muksissa. (Hearn & Lattu 2002; Jokinen 1999.)

Kriittisessä miestutkimuksessa (esim. Hänninen 1992; Sipilä
& Tiihonen (toim.) 1994; Siltala 1994; Lehtonen M. 1995; Lehto-
nen J. (toim.) 1999; Huttunen 2001; Tiihonen 2002) sukupuoli
on keskeinen tutkimuksen kohde. Miehiä tarkastellaan sukupuo-
littuneina toimijoina tai subjekteina, joiden paikkaa ja rakentumis-
ta diskursseissa, instituutioissa, osakulttuureissa ja representaatioissa
sukupuoli olennaisesti mahdollistaa ja rajaa. Kriittinen miestutkimus
ammentaa siinä määrin feministisestä tutkimuksesta ja naistutki-
muksesta, että sen voi nimetä osaksi nais- ja/tai sukupuolentutki-
musta. Kriittisyys näkyy muun muassa tutkimuskohteiden valinnois-
sa, kysymyksenasetteluissa ja teoreettisessa lähdekirjallisuudessa. Ta-
voitteena on Jorma Hännisen (1992, 26–27) sanoin ”rakentaa
mieheyden uudenlaisia ja myönteisiksi mieltyviä vaihtoehtoja” ja
siten vapauttaa ”yhdenmukaisuuteen paineistavasta mieskulttuurista
erilaisen mieheyden etsintään”. Yksi tapa purkaa vallitsevia miehe-
yksiä on tehdä niitä näkyviksi ja tuottaa samalla uutta tapaa puhua
miehistä.

Yhdestä puusta käsittelee mieheyksien, joista tässä käytetään ter-
miä ’maskuliinisuudet’, rakentumista ja rakentamista kulttuurisis-
sa teksteissä. Kirjassa tarkastellut tekstit ovat ensinnäkin suomalai-
sia ja toiseksi populaareja. Populaariksi on ymmärretty laajoille ih-
misryhmille suunnatut tekstit, joissa esteettinen funktio ei välttämät-
tä ole keskeinen sekä alakulttuurit omine tuotteineen. Kirjassa on
tavoiteltu suomalaisen nykykulttuurin maskuliinisuuksien rakentu-
mista ei-korkeakulttuurisissa teksteissä. Artikkeleissa nousseita yh-
teneviä teemoja ovat miehille ominainen huumori, marginaalisuus
ja osakulttuurit, autenttisuus sekä nostalgia.
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Kollihuumori osana miesten valtaa

Miehille on ominaista muodostaa ryhmiä ja osakulttuureja jonkin
asian, esineen ja toiminnan ympärille. Maskuliinisuudet rakentu-
vat siten sekä erona feminiinisyyksistä että suhteessa toisiin mie-
hiin. Yhdysvaltalaisen miestutkijan Michael Kimmel (1996) väit-
tää, että miehet esittävät maskuliinisuuttaan ensisijaisesti toisille
miehille. Täten kaveri- tai homososiaalisuus säätelee keskeisesti
maskuliinisuuksien rakentumista. Miesten välisiin ystävyyssuhtei-
siin liittyy läheisyyden ohella käytäntöjä, joilla läheisyyttä säädel-
lään ja koetellaan. Pasi Salosen Pietarinkadun Oilers Go Go –lät-
käohjelmaa ja Elina Mikolan skeittarikulttuuria käsittelevissä ar-
tikkeleissa analysoidaan huumoria yhtenä tällaisena keinona.

Mikola erottelee huumorista kolme funktiota. Ensinnäkin sen
avulla voidaan osoittaa omaa nokkeluutta ja verbaalista kamppailu-
taitoa. Toiseksi keskinäinen solvaaminen perustuu sanattomaan so-
pimukseen ja vahvistaa yhteishenkeä. Kolmanneksi huumori osoit-
taa, mitkä asiat ovat tietyssä osakulttuurissa arvostettuja ja mitkä
taas halveksittuja. Huumori luo yhtenäisyyttä mutta myös hierar-
kiaa. Se pitää yllä yhteisiä arvoja ja normeja sekä toimii yhteisöllisenä
kurinpitovälineenä.

Miesten osakulttuureille on ominaista oman huumorin ja kie-
len luominen, mutta huumori levittäytyy kaikkialle miesryhmiin
ja toimii yhtenä käytäntönä, joka niveltää eri maskuliinisuuksia yh-
teen ja luo siten maskuliinisuuden hegemoniaa. Huumori niveltää
tietyn miesten osakulttuurin ja jopa marginaalisen maskuliinisuuden
osaksi miesten valtakulttuuria ja hegemonista maskuliinisuutta.
Mikolan tarkasteleman skeittarilehden, Salosen tarkasteleman ra-
dio-ohjelman ja Arto Jokisen tarkasteleman miesten elämäntapaleh-
den huumorille on ominaista alatyylisyys, erottautuminen naisista
ja naiselliseksi leimatuista homoseksuaaleista, nokkeluus ja nopeus
sekä itsensä vähättely, jonka avulla torjutaan ennakkoon mahdolli-
nen kritiikki. Huumorista tulee jotain miehille tyypillistä, mikä ei
tarkoita, että naiset eivät osaisi kertoa vitsejä. Vitsailijan paikka,



241

tietty subjektipositio eri diskursseissa, on miehille avoimempi kuin
naisille. Naisten on vaikea olla hauskoja. He ovat ennemmin niitä,
joista vitsejä kerrotaan, kuin niitä, jotka vitsejä kertovat. Huumori
niveltää marginaalisia maskuliinisuuksia osaksi maskuliinisuuden
hegemoniaa, valtakulttuurin keskustaa. Vaikka miehet ja maskulii-
nisuudet asettuvat hierarkkisesti, he suurelta osin liittyvät yhteen
suhteessa naisiin ja feminiinisyyteen.

Osakulttuurin marginaalisesta positiosta käsin miesten kertomat
naisia herjaavat vitsit toimivat useassa ja osittain ristiriitaisessa funk-
tiossa. Ne erottavat kertojan naisista ja feminiinisestä sekä konsti-
tuoivat mieheyttä liittäen kertojan osaksi miesten hegemoniaa, kes-
kustaa, mutta samalla huumori tarjoaa mahdollisuuden erottua
hegemoniasta. Marginaalinen positio mahdollistaa valtakulttuuriin
suuntautuvan ivan ja tiettyyn osakulttuurin (ja sitä kautta subjekti-
positioon) liittyvän niin sanotun oikean asenteen. Huumori voi
osoittaa, että kertoja osaa ’konservatiivisen kollihuumorin’ (kuten
Pasi Salonen sitä nimittää) niin hyvin, että osaa tehdä siitä samalla
pilkkaa.

Maskuliinisuuden pakkoliikkeitä

Nykykulttuurissa identiteettejä, subjektiuksia ja subjektiviteettejä
rakennetaan tuotteiden, kuluttamisen ja tyylien kautta, kuten Joki-
nen osoittaa artikkelissaan Slitz-lehdestä. Haluamansa maskuliini-
sen tyylin voi ostaa tai sitä voi tuottaa kuluttamalla tiettyjä tuottei-
ta. Ongelma on, että nopeassa tuotteiden kierrossa myös tyylit ku-
luvat nopeasti. Ihmiset kaipaavat jotain, mitä he voivat pitää aitona
ja totena, autenttisena. Marginaali voi tarjota aidoiksi tai ainakin
ainutlaatuiseksi miellettyjä kokemuksia. Skeittaamiseen (Mikolan
artikkeli) liittyvät ”haaverit” fyysisine kipuineen ovat ruumiillisia
kokemuksia ja siten eittämättä aitoja. Samoin Kanerva Eskolan
tarkasteleman Rocky Horror Picture Shown faniyleisön tapa pukeu-
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tua rooleihin on valtakulttuurista erottuva ”ainutlaatuinen” koke-
mus. RHPS tarjoaa miehille turvallisen mahdollisuuden ylittää he-
teronormatiivisuuden rajat pukeutumalla etusijaisesti naisille tar-
koitettuihin vaatteisiin karnevaalin ja roolinoton kontekstissa. He
voivat pukeutua ristiin ilman, että leimautuvat transvestiiteiksi. Si-
ten he voivat kokea jotain sellaista, mitä useimmat miehet eivät tee
tai koe. Eskola toteaa, että ”fanikulttuuri antaa mahdollisuuden
osallistua sellaiseen utooppiseen tilaan, jossa sukupuoli ei ole seu-
rausta ruumiista, vaan sillä voi myös leikkiä.”

Sukupuolen merkeillä leikittelevät myös Heli Perkkiön tarkas-
telemat hevimuusikot ja Hans Wesselsin tarkastelemat poptähdet.
Alkujaan nuorisolle suunnattu popmusiikki tai sen tietty alalaji,
kuten heavy-musiikki, asemoituu keskustaan nähden marginaaliin,
mutta samaan aikaan se toistaa hegemonisen maskuliinisuuden pak-
koliikkeitä: miehistä uhoa, naisten objektivointia, väkivaltaa ja ho-
moista erottautumista. Korostaakseen marginaalisuuttaan ja vasta-
kulttuurista asennettaan hevimiehet saattavat lainata naisille mää-
riteltyjä eleitä, kuten meikkaamista, mutta samalla he torjuvat mie-
hisiksi miellettyjen käytäntöjen, kuten aggression, avulla leimautu-
mista feminiinisiksi.

Maskuliinisuuden pakkoliikkeitä ovat aiemmin mainitsemani
kollihuumori, väkivalta, miehinen uho ja naisten objektivointi. Näi-
den lisäksi rationalismi on yksi miehille ominainen sukupuolta raken-
tava käytäntö tai jopa diskurssi. Esimerkiksi Niklas Vainion luke-
ma Veikka, Veikka Gustafssonin tekstuaalinen imago, konstituoi
miehisyyttään äärimmäisen marginaalisen ammatin, vuorikiipeilyn,
kautta. Harvinainen työ ei työnnä Veikkaa maskuliinisuuksien mar-
ginaalien, vaan järjen korostaminen, tunteiden sivuuttaminen, pe-
räänantamattomuus ja suorittaminen rakentavat hänestä kuvaa suo-
malaisen hegemonisen maskuliinisuuden mallinukkena. Veikka rep-
resentoi suomalaisen miehen sisua, kykyä ja järkevyyttä, suomalai-
sen miehen ainutlaatuista laatua.
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Miesten asettumista marginaaliin ei voi rinnastaa siihen tapaan,
miten naiset on sivuutettu marginaaliin mieskeskeisessä kulttuuris-
sa. Hans Wessels kysyykin artikkelissaan, onko todella olemassa mie-
hiä, jotka on sysätty syrjään miesten vallasta samoin kuin naisille
on tapahtunut. Miesten marginaaliin asettuminen tapahtuu mies-
ten keskinäisessä hierarkiassa, jossa naisille ei löydy sijaa edes mar-
ginaalista. Heitä ei toimijoina esiinny. Feministisestä näkökulmas-
ta tämän voi muotoilla siten, ettei mitään marginaalisia maskulii-
nisuuksia, kuten R.W. Connell teoretisoi, edes esiinny. Sen sijaan
maskuliinisuuden hegemonia tarjoaa miehille erilaisia positioita ja
niihin liittyvää toimijuutta suhteessa miesten valtaan. Miehet on
tehty yhdestä puusta, vaikka sen oksat hajautuvat ja kurottavat eri
suuntiin. Runko – miesten valta ja etusijainen asema naisista – on
silti eri miehisyyksien keskeinen aines.

Vastarinnan mahdollinen mahdottomuus

Kirjan artikkeleiden perusteella miesten vallan, hallitsevan masku-
liinisuuden tai symbolisen isän vastustaminen ei johda miehisyy-
den kyseenalaistamiseen. Patriarkaalisen isän organisoiman vallan
korvaa miesten välinen homososiaalinen veljesjoukko. Patriarkaa-
tin murentumisesta ei seuraa sukupuolten välinen tasa-arvo tai val-
lan jako vaan fraternaatti ja veljeskunnan valta. Markku Soikkelin
luenta Baddingistä ikuisen pojan myyttinä ja välittäjähahmona si-
vuaa osaltaan tapaa, jolla maskuliinisuus rakentuu homososiaali-
sen veljeskunnan suosion varaan eikä suinkaan hegemoniaa edusta-
vien isähahmojen hyväksyntään. Baddingin kaltaiset hahmot tarjo-
avat miehille mahdollisuuden kiinnittyä maskuliinisuuden hege-
moniaan ilman, että he täyttävät kaikkia sen vaatimuksia.

Vaikka mies ei täyttäisi hegemonisen maskuliinisuuden attri-
buutteja ja symbolisen isän sijaan konstituoisi mieheyttään homo-
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sosiaalisessa vertaisryhmässä, niin miehen sukupuoli säilyy silti
kyseenalaistamattomana. Sukupuolen kyseenalaistamattomuuteen
niveltyy osaltaan itsestään selvä heteroseksuaalisuus, mikä yhtäältä
edellyttää erottautumista homoseksuaaleista ja kaikesta mikä lei-
mautuu ”homoksi” mutta toisaalta tarjoaa ainakin näennäisen mah-
dollisuuden vastarintaan. Sekoittamalla kulttuurisesti feminiiniseksi
tai ”homoksi” leimattuja eleitä ja tyylejä omaan maskuliinisuuteen
pojat ja miehet voivat ottaa avoimen marginaalisen position suh-
teessa vallitsevaan maskuliinisuuden hegemoniaan. Tällainen vas-
tarinta on kuitenkin näennäistä, kun siihen samanaikaisesti sisältyy
hegemonista maskuliinisuutta performoivia pakkoliikkeitä.

Kirjan artikkeleiden perusteella mies- ja poikavaltaiset osa-, ala-
ja vastakulttuurit eivät välttämättä olekaan niin marginaalisia, mitä
ne itse pyrkivät esittämään. Vaikka valta- ja osakulttuurien välillä
ilmenee eroja, yhdessä asiassa miehet ja pojat näyttävät olevan yh-
destä puusta, ja se on miehen sukupuoli ja siihen liittyvä valta. Yhdes-
säkään tarkastellussa osakulttuurissa tai alkujaan marginaaliselta
näyttäneessä maskuliinisuudessa miehen sukupuolen performaatioi-
ta ei radikaalisti kyseenalaisteta tai edes kysytä. Miehet ja pojat si-
vuuttavat sukupuolensa itsestään selvyytenä ja asemoituvat samoin
suhteessa naisiin ja feminiinisyyteen. Naiset ovat kaipuun, vitsailun
ja lainailun kohteita. Toiminta tapahtuu aina miesten kesken. Mies-
ten valtaa ja maskuliinisuuden hegemoniaa uusinnetaan myös mar-
ginaalisissa osakulttuureissa eikä sukupuolten välisiä sopimuksia kir-
joiteta uusiksi.
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