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Tutkimus käsittelee naisten alkoholivalistusta suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä
vuosina 2004–2006. Sen lehtitekstit liittyvät Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin aihealueeseen.
Tutkimuksen lähtökohtana on hahmottaa alkoholikirjoittelun käsitystä sukupuolesta.
Tavoitteena on selvittää journalististen tekstien puhetapoja naiseudesta ja naisten
alkoholinkäytöstä.

Tutkimus on feminististä mediatutkimusta, ja se sijoittuu terveysviestinnän tutkimuksen
kulttuurilinjaan. Tutkimusaineisto koostuu Observer Finlandin mediaseurannan
Myllyhoitoyhdistykselle keräämistä 103 lehtileikkeestä, joista analyysiin on valittu
tekstikerronnan murtumien perusteella tekstejä 41 lehdestä.

Tutkimuksessa luodaan alkoholikirjoittelun teksteistä synteesi, joka kuvaa analyysin
hahmotteleman kolmen erilaisen puhetavan (moralistinen, biologistinen ja rationalistinen)
tuottamaa naiseutta. Lehtitekstien taustalla vaikuttaa lääketieteen terveyteen velvoittava
valistusajattelu, jossa mies nähdään normina ja naista pidetään poikkeuksellisena. Puhetapa
rakentaa miehen ensisijasuutta vertaamalla naisen alkoholinsietokykyä miehen
alkoholinsietokykyyn. Alkoholivalistuksen tekstien olettama naisen velvollisuus on äitiys.
Puhetapa syyllistää alkoholia käyttävää naista, vetoamalla siveellisyyteen ja järjenkäyttöön.
Tytöille ja nuorille naisille suunnattu viesti sisältää lisäksi uhkaavampaa sotasanastoa.
Lehtitekstien naiseutta ohjaavana tekijänä on kulttuurinen käsitys ideaalisesta
naiskansalaisuudesta. Sen oletuksena on nainen, joka on hyveellinen, siveellinen ja jolla on
korkea moraali ja joka nöyrtyy vallankäyttäjien hallintaan halliten samalla myös oman
käyttäytymisensä. Oletuksena on naisen vietti- ja tunne-elämän korostunut itsekontrolli sekä
alkoholinautinnoista kieltäytyminen, sillä ideaalinen nainen on puhetapaa ohjaavan ajattelun
mukaan sivilisoitunut ja raitis kansalainen.

Lehtitekstien puhetapa ei näe alkoholia käyttävän naisen yksilöllisyyttä, vaan teksti rakentaa
stereotyyppistä naiseutta, jossa elää myyttiseen ajatteluun perustuva kulttuurinen kammo
”huonosta äidistä”, ”huorasta” tai ”aggressiivisesta hysteerikosta”.

Tutkituissa naisten alkoholinkäyttöä kuvaavissa lehtitekstien puhetavoissa ei toteudu hyvin
journalismin keskeiset ihanteet eli vallan vahtiminen ja lähdekritiikki.

Asiasanat: alkoholinkäyttö, feministinen mediatutkimus, lehdistö, päihteet, raittius, terveyden

edistäminen, terveysviestintä
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1 Tervetuliaismalja (Johdanto)

Villin lännen lainsuojaton haastaa Sharon Stonen näyttelemän sankarittaren Nopeat ja
kuolleet -elokuvassa ryyppykilpailuun. Sankaritar katsoo cowboy-hattunsa alta viileästi
bandiittia, juo jättiläisen nopeasti pöydän alle ja lähtee lempimään Leonardo Di Caprion
kanssa. (IS 19.3.04.)

Käsillä olevan tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on naisten alkoholinkäytöstä kertovien

lehtijuttujen naiseutta tuottava puhetapa. Lehtitekstin (IS 19.3.04) kuvaama sankaritar, joka

voittaa lainsuojattoman jättiläisen ryyppykilpailussa ja peuhaa päälle päätteeksi vielä

Leonardo Di Caprion kanssa, tuskin edustaa kattavasti suomalaisten alkoholivalistustekstien

naiseutta. Miten lehtien valistusjutut puhuvat juovasta naisesta? Lehtiteksti jatkaa loiventaen

puhetapansa alkoholivalistusta myötäileväksi:

Jos nyrkin iskujen seuraukset ovat valkokankaalla vähäteltyjä, niin ovat juomisenkin.
Parin viskipullon jälkeen sankaritar olisi päässyt todennäköisemmin hengestään kuin
sänkyyn. (IS 19.3.04.)

Pyrin purkamaan naisten alkoholinkäytöstä kertovassa kirjoittelussa esiintyviä käsityksiä

naiseudesta sekä kahdesta ns. luonnollisesta ja itsestään selvästä sukupuolesta. Naiseus on

rakentunut sekä kulttuurisesti että historiallisesti yhteiskunnallisten käytäntöjen yhteydessä.

Tutkimusaineistona on lehtitekstejä, ja kyseessä on journalismin analysoiminen. Naiseuden

tuottamisen selvittämiseen käytän feministisen mediatutkimuksen tutkimusotetta, joka pohtii

maailman sukupuolittumista median tuotannossa. Fokuksessa on terveysjournalismiin liittyvä

terveysvalistus, jota tutkin kulttuurisesti suuntautuneen terveysviestinnän näkökulmasta. Työ

sijoittuu yhteiskuntatieteen kenttään.

Hahmottelen työni aluksi valistusajattelun ja kulttuurisen terveysviestinnän erilaisia lähtökohtia

sekä naisten alkoholinkäyttöön liittyvää taustaa. Nainen pääsi esimerkiksi ravintolaan ilman

miesseuraa vasta noin 40 vuotta sitten. Tutkimuksen empiirisenä aineistona on Tytöt, naiset
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ja alkoholi -projektiin (TNA) ja sen aiheeseen, tyttöjen ja naisten alkoholinkäyttöön, liittyvä

suomalainen lehtikirjoittelu. Aineistoa kertyi kolmen vuoden (2004–2006) aikana Observer

Finlandin mediaseurantapalvelun poimimana 103 sanoma- ja aikakauslehdissä julkaistua

lehtijuttua, jotka Myllyhoitoyhdistys lahjoitti tutkimuskäyttööni. Tarkempaan kriittiseen

diskurssianalyysiin valikoitui lehtitekstejä 41 lehdestä tekstien kulttuuristen murtumakohtien

perusteella.

Tutkimuksen lähtökohta on konstruktivistinen, ja sen näkökulmana on sukupuolen

tuottaminen ja fokuksena on valistuskirjoittelu. Tavoitteena on pyrkiä selvittämään, miksi

valistusajattelu ja kulttuurinen ajattelu vaikuttavat vastakkaisilta ja miten niiden käsitys

sukupuolesta näyttää erilaiselta. Tällä yhteiskuntatieteellisellä tutkimuksella pyrin

palvelemaan terveysjournalismia, terveysviestintää, terveyden edistämisen tahoja ja

valistusorganisaatioita avaamalla argumentoinnin perusteille molempia näkökulmia, sekä

valistusajattelua että kulttuurista ajattelua, ymmärtävää pohdintaa. Tavoitteenani on myös

tuoda keskusteluun kulttuurisen terveysviestinnän tuulahduksia ja perusteltua journalismin

kritiikkiä. Tutkimuksen tieto naiseuden tuottamisen puhetavoista tuo toivoakseni myös

sukupuolta ja yksilöä ymmärtävää ajattelua yhteiskunnassa vilkkaana käyvään

alkoholikeskusteluun.

Sain alkusysäyksen tähän työhön nähtyäni Tampereen yliopiston tiedotusopin laitoksen

opiskelijoiden sähköpostilistalla viestin, jossa tarjottiin Myllyhoitoyhdistyksen keräämää

mediamateriaalia tutkimuskäyttöön graduntekijälle. Olen monien muiden suomalaisten tavoin

nähnyt läheltä, mitä päihderiippuvuus on. Inspiroiduin tutkimusteemasta välittömästi, sillä

tutkimuksen tekeminen tarjoaa minulle mahdollisuuden selvitellä yhteiskunnassa ilmenevää

monitahoista suhtautumista sekä naiseuteen että alkoholin käyttöön. Pohdin, mistä näissä

asioissa on syvällisemmin kysymys, ja lähden hakemaan vastauksia lehtitekstejä

analysoimalla tietäen, että mediasisällöt ovat olennainen lenkki viestinnän prosessissa. Media

on tärkein yhteiskuntaa koskevan tiedon tuoja: yhteiskunta puhuttelee itseään

mediaorganisaation avulla.

Tämän pro gradu -tutkielman sisällyksen päälukujen otsikot kuvaavat juhlavan päivällisen

alkoholitarjoilua. Tutkielman päälukujen otsikot etenevät siten, että joka ruokalajin kanssa on

tarjolla eri viiniä. Käyttäessäni alkoholijuomia otsikkometaforana haluan kuvata
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juomakulttuurin tiivistä osallisuutta sekä ruokakulttuuriin että kulttuuriin yleisemminkin. Koko

pro gradu -työ sisältöineen on metafora päivällisestä, jonka olen valmistanut ja jonka ääreen

lukijan kutsun. Tarjoilussa pyrin tasapainoiseen ja maukkaaseen kokonaisuuteen. Olen tehnyt

töitä viestinnän parissa jo vuosia. Tiedän, mitä on sovittaa työ, opiskelu ja perhe-elämä.

Niinpä päivällinen-metafora kuvaa myös sitä henkilökohtaista iloa, jota koen päästessäni

jakamaan aterian kanssanne. Toivon, että kattaus puhuttelee ja tutkimuksen antimet

maistuvat. Tämän johdannon tervetuliaissanojen myötä kohotan maljan: ”Terveydeksi! Skål!

Prosit! Cheerio! Salute! A votre santé!”



4

2 Aperitiivi (käsitteet)

Siis, ryyppykö ensistään (Runeberg 1945, 58)?

Aperitiivi, jolla ruokahalua herätellään, avaa makuhermot. Tässä luvussa esittelen tutkimusta

pohjustavaa teoreettista taustaa ja käsitteitä.

2.1 Terveysviestinnän ja valistusajattelun ristivetoa

Tieteiden järjestelmässä luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet eroavat toisistaan merkittävästi.

Ero periytyy myös valistusajatteluun ja kulttuuriseen ajatteluun. Valistusajattelun ja

terveydenhuollon biologistinen näkökulma pohjautuu luonnontieteeseen. Kulttuurisen

ajattelun ja journalismin näkökulma pohjautuu puolestaan yhteiskuntatieteeseen.

Luonnontiede tutkii luonnon muodostamaa ulkokohtaisesti havaittavaa maailmaa.

Yhteiskuntatieteet voivat myös tutkia maailmaa ”ulkoapäin”, esimerkiksi yhteiskunnallisia

rakenteita tai organisaatioiden toimintaa. Sen lisäksi yhteiskuntatieteillä on mahdollisuus

myös tutkia ”sisäistä” maailmaa eli kulttuuria tai kollektiivista tajuntaa. Se tarkoittaa

esimerkiksi merkitysten, asenteiden, arvojen tai ideologioiden tutkimista. (Uusitalo 1991, 44–

45.)

2.1.1 Terveydenhuollon ja journalismin erilainen ajattelutapa

Tutkin naisten alkoholinkäyttöön liittyvän terveyskampanjan saamaa julkisuutta

suomalaisessa sanoma- ja aikakauslehdistössä. Terveys kiinnostaa lukijoita, ja se on siten

journalismille mielekäs aihe (Torkkola 2003). Lehdistön vahvuus on siinä, että se kykenee

välittämään terveysviestinnän tietoa laajasti (Kreps ja Thornton 1984, 79). Terveydenhuolto



5

on omasta puolestaan entistä kiinnostuneempi median kanssa tehtävästä yhteistyöstä, sillä

sen avulla terveydenhuolto pyrkii sekä vaikuttamaan kansalaisten terveyskäyttäytymiseen

että kehittämään viestintäänsä. Taustalla vaikuttavat usein myös lääketieteen rahoitukseen ja

terveyspolitiikkaan liittyvät seikat. (Torkkola 2003, 124.)

Tutkin tässä tutkimuksessa sanoma- ja aikakauslehtien tekstejä, joukkoviestintää (ks. kuvio

1). Terveysviestintään liittyvien lehtitekstien aiheena on naisten alkoholinkäyttö. Tämä

tutkimus on kulttuurisesti suuntautunutta terveysviestintää (terveysviestinnän kulttuurilinja),

jota on tehty 1990-luvun puolivälistä alkaen. Tutkimusalueena terveysviestintä on

monitieteistä, jossa eri tieteet (sosiologia, sosiaalipsykologia, psykologia, terveystiede,

hoitotiede, lääketiede ja viestintätiede) kohtaavat. (Torkkola 2002, 8–11.)

KUVIO 1. Terveysviestinnän kenttä Torkkolan (2002, 8) mukaan.

Terveysviestintä merkitsee eri toimijoille eri asioita. Tässä työssä puhun kulttuurisesta

terveysviestinnästä ja nykyisin vallalla olevasta terveysvalistukseen kytkeytyvästä

valistusajattelusta. Tarkoitan niillä eri asioita. Kulttuurinen terveysviestintä, josta käytän myös

nimitystä kulttuurinen ajattelu, edustaa tässä työssä sekä yhteiskunnallista että kulttuurista

prosessia, jossa rakennetaan käsityksiä terveydestä (sairaudesta) ja sukupuolesta, samalla
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kun puheen kohteena on naisten alkoholinkäyttöön liittyvä terveysviestintä.

Terveysvalistuksen valistusajattelu, jota nimitän lyhyemmin valistusajatteluksi, edustaa tässä

työssä näkökulmaa, jossa terveysviestintä koetaan käytännön alkoholivalistuksen

tiedottamisen välineeksi. Terveysvalistusta kutsutaan myös terveyden edistämiseksi. Tässä

työssä käytän kuitenkin Torkkolan tapaan käsitettä valistus. Kun sukupuoli on viestinnän

kohdistamisen kriteerinä, valistus tulee myös huomaamattaan tuottaneeksi käsitystä

sukupuolesta. (Ks. Torkkola 2002, 8–11).

Terveysjournalismissa, jota tämän tutkimuksen lehtitekstit edustavat, on monenlaista

ristivetoa. Lääketieteen ja terveydenhuollon valistusajattelun näkökulmasta terveysviestinnän

pääasiallinen tarkoitus on siirtää tietoa lähettäjältä vastaanottajalle. (Mt, 72–73.)

Valistusajattelu näkee terveysviestinnän ja terveysjournalismin terveyden edistämisen

päämäärien palvelijana. Valistus olettaa siten apulaisensa ensisijaiseksi tehtäväksi

terveydestä, sairaudesta ja lääketieteestä kertovan tiedon välittämisen asiantuntijoilta

kansalaisille (Torkkola 2003, 124). Kulttuurinen ajattelu näkee asian toisin. Sen mukaan kyse

on myös tiedon välittämisestä, mutta ennen kaikkea siitä, mitä merkityksiä tieto tuottaa

(Torkkola 2002, 73). (Ks. kuvio 2.)

Valistusajattelu (terveysvalistus)

”Terveysviestintä on tiedottamisen väline.”

Fokus: tiedon siirto lähettäjältä vastaanottajalle

Lääketieteen ja terveydenhuollon näkökulma

Kulttuurinen ajattelu (kulttuurinen terveysviestintä)

”Terveysviestintä on kulttuurinen prosessi, jossa tieto

tuottaa merkityksiä.”

Kulttuurinen näkökulma

KUVIO 2. Terveysviestintä valistusajattelun ja kulttuurisen ajattelun näkökulmista.

Valistajien mielestä terveysviestinnän ja terveysjournalismin tehtävänä on pyrkiä

vaikuttamaan sekä yksilöiden että yhteisöjen terveyskäyttäytymiseen. Terveys on valistajien

näkökulmasta arvo, jota ei tarvitse pohtia eikä kyseenalaistaa. (Mt, 75.)

Terveysjournalismi on osa kulttuurista prosessia, jossa rakennetaan muiden muassa

käsityksiä sukupuolesta ja merkityksiä sekä terveydestä että sairaudesta. Samalla kun

terveysjournalismi kuvaa kulttuurista ymmärrystä, se prosessoi kulttuurista ajattelua

rakentamalla sitä. (Mt, 77.)
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Terveysjournalismin, niin kuin journalismin yleensäkin, periaatteena on toimia ns. vallan

vahtikoirana. Esimerkiksi poliittisessa journalismissa kriittisyys on luonteva osa journalismin

toimenkuvaa. Sen sijaan terveysjournalismissa asiaa ei ole mielletty samalla tavoin siihen

oleellisesti kuuluvaksi piirteeksi. Eräänä syynä asian tilaan Torkkola toteaa, että

”lääketieteellinen tieto mielletään helposti ’puhtaaksi, oikeaksi tiedoksi’, jolla ei ole yhteytä

valtaan ja vallankäyttöön”. (Torkkola 2002, 74.) Sekä lääkärikunnan että lääketieteen

arvovalta, ja arvovallan myötä niiden valta, on kasvanut toisen maailmansodan jälkeisinä

vuosikymmeninä, mikä näkyy selvästi esimerkiksi äitiyshuollon tieteellistymisenä (Torkkola

2003, 100). Kuvaan äitiyshuollossa tapahtuneita kulttuurisia muutoksia tarkemmin luvussa

2.2.1.

Terveydenhuollolla ja journalismilla on siis ristivetoinen suhde ensinnäkin siksi, että

journalismin eräänä keskeisenä yhteiskunnallisena tehtävänä on vahtia muiden muassa

lääketieteen valtaa, vaikka lääketiede ja terveydenhuolto puolestaan odottavat journalismin

avustavan heitä tiedon välittämisessä. Toinen ristivetoa aiheuttava perustavaa laatua oleva

seikka on se, että terveyden ja sairauden määritteleminen ei ole yksiselitteistä.

Lääketieteellinen sairauden määrittely on suppea osa yhteiskunnallista terveyden ja

sairauden ulottuvuutta (ks. Torkkola 2003, 120). Sairaus voidaan erotella lääketieteen lisäksi

myös subjektiivisilla tai sosiaalisilla määritelmillä, ja nämä erilaiset sairauden määritelmät

voivat olla myös ristiriidassa keskenään (Torkkola 2003, 117). Terveydellä ja sairaudella on

siis useita ulottuvuuksia (ks. Torkkola 2003, 117–118, 120). Määrittelyt terveydestä ja

sairaudesta ovat lisäksi kulttuurisidonnaisia, ja ne vaihtelevat sekä ajallisesti että tieteenalan

mukaan (Torkkola 2003, 115–123).

Sairauden käsite on siis jatkuvassa muutoksessa, samoin käsitys yksittäisistä sairauksista

(ks. Juvonen 2002, 10). Minna Sääskilahti (2006) kuvaa väitöskirjassaan alkoholivalistuksen

tekstilajia ja sen muuttumista vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Sääskilahden mukaan

myös alkoholivalistustekstit muuttuvat ajan mukana, sillä ne ovat tiiviissä yhteydessä

tekstinulkoiseen todellisuuteen.

Marianna Laihon (2005, 70) mukaan ”tiedotusvälineillä on keskeinen osa terveyttä ja sairautta

rakentavissa kulttuurisissa prosesseissa”. Laiho toteaa: ”Koska terveyden ja sairauden
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käsitteet ovat sosiaalisesti rakentuneita ja sidoksissa aikaan ja kulttuuriin, ne eivät ole

arvovapaita”.

Seuraavaksi tarkastelen feminiinisen sairauden sosiaalisesti rakentunutta käsitettä historian ja

kulttuurin näkökulmasta.

2.1.2 Feminiinisen sairauden psykologisoiminen

Sairauden syyt ja selitykset usein sukupuolittuvat (Laiho 2005, 81). Tässä luvussa kerron

sairauden psykologisoimisesta ja siitä, miten media on psykologisoinut rintasyövän.

Lääketiede ei osannut 1800-luvulla kunnolla parantaa tai selittää orgaanisia sairauksia, niinpä

sairauden psykologisoiminen oli tyypillistä. Käsityksen mukaan sairaus ilmensi ihmisen

karaktääriä, ja uhkaava sairaus oli mahdollista torjua sekä omalla tahdonvoimalla että

hallitsemalla luonteensa. Nämä maallikoiden ja lääkäreiden käsitykset luonteen ja sairauksien

välisestä sidoksesta olivat jäänteitä Hippokrateen ajoilta. Karaktäärisairauksiin liittyi myös

syyllistämistä, sillä sairastumisen syy oli käsityksen mukaan potilaassa itsessään ja hänen

luonteessaan. Anna Kortelaisen (2003) mukaan nykypäivänä vedotaan edelleen 1800-luvun

karaktäärikäsityksiin, kun rintasyöpään sairastuneelle naiselle selitetään hänen kääntäneen

”vihansa, murheensa, paineensa ja pettymyksensä sisäänpäin”. Siten naisen annetaan

ymmärtää itse aiheuttaneen syöpänsä uhrautuvalla itsehillinnällään. Toisaalta kulttuuri

palkitsee naisen uhrautuvuutta ja itsehillintää, mutta toisaalta karaktäärikäsityksiin liittyvän

ajattelun mukaan hyveet muuttuvat yllättäen sairauden (syövän) selittäjiksi. (Mt, 157–158.)

Laiho (2005) kuvaa sitä, miten rintasyöpään sairastuminen mediassa psykologisoidaan ja

sairaudella selitetään ihmisen karaktääriä. Esimerkkinä on YLE TV2:ssa 29.10.2002 esitetty

ohjelma Inhimillinen tekijä. Laihon mukaan ohjelma määrittelee ”tosiseikkoihin” ja

”asiantuntijuuteen” vedoten rintasyöpään sairastumisen naisen omaksi syyksi. Ohjelmassa

esiintyvän psykoanalyytikon puheessa syöpä edustaa ”syvällistä tietoa ajattelun, tuntemisen

ja elämäntavan virheellisyydestä”. Psykoanalyytikko selittää rintasyövän liittyvän

uhrautuvaisuuteen ja muista huolehtimiseen. Monesti uhrautuvaisuus ja muista huolehtiminen
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yhdistetään äitiyteen. Tähän liittyen Laiho tuo esiin mielenkiintoisen kuriositeetin, jonka

mukaan yli kymmenen lasta synnyttäneen naisen rintasyövän riski on äärimmäisen pieni.

Inhimillisen tekijän toimittaja ei kuitenkaan kyseenalaista ohjelmassa psykoanalyytikon

selitystä rintasyövästä ja sen synnystä, vaan hän hyväksyy psykoanalyytikon sairautta

psykologisoivan selityksen. (Laiho 2005, 69–70, 75–80.)

Olen työskennellyt sairaalassa hoitajana syöpää sairastavien lasten osastolla. Hoitamistani

potilaista nuorin oli sairastunut syöpään jo alle vuoden ikäisenä, ja hän menehtyi sairauteen

pian 1-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen. Puhe ”elämäntavan virheellisyydestä” ei sovi

sairauden selitykseksi silloin, kun syöpä on pienellä lapsella. Selitys perustelee

kyseenalaisella tavalla syöpään sairastumisen syitä. Kulttuurissamme ei esimerkiksi ole

tapana selittää eturauhassyöpään sairastumisen syitä psykologisoimalla se liiallisen

uhrautuvaisuuden aiheuttamaksi.

2.1.3 Feministinen metodologia

Kakki tieto tuotetaan sosiaalisissa ja kulttuurisissa suhteissa ja se tukeutuu taloudellisiin

ja institutionalisoituihin järjestyksiin, vaikka lukiessamme julkaistuja tutkimuksia voimme

luulla, että näin asia ei olisi. Tieto on prosessi, tuote, resurssi ja yhä kasvavassa määrin

myös hyödyke. (Liljeström 2004, 9.)

Käsillä oleva suomalaisten lehtien naisten alkoholinkäytöstä kertovaan kirjoitteluun pureutuva

tutkimus hyödyntää feministisen tutkimuksen metodologiaa. Fokuksena on

alkoholivalistuskirjoittelu ja näkökulmana sukupuolen tuottaminen. Tutkimusretoriikkani on siis

feministinen, ja tutkimuksen keskeinen teoreettinen käsite on sukupuoli. Keskityn naiseuden

kuvaamisen tutkimiseen ensinnäkin siksi, että tutkimusaineisto koostuu tyttöihin ja naisiin

sekä TNA-projektiin liittyvistä teksteistä. Toiseksi tutkin naiseutta siksi, että naiseuden

tuottamisen tutkiminen on tässä työssä teoreettinen valinta. Tiedostan, että naiseus ei



10

kuitenkaan ole naisen koko identiteetti, vaikka se määrääkin naisen asemaa yhteiskunnassa

merkittävällä tavalla (Holmila 1992, 7).

Tutkimuksessa pyrin tuomaan esille sukupuolen kuvaamisen yhteiskunnallisia käytäntöjä ja

sukupuolen esittämisen ”luonnollisuutta”. Pyrin paljastamaan niitä logiikoita ja

sukupuolikategorioita, joiden avulla journalismi pönkittää yhteiskunnassa vallitsevaa ajattelua,

sekä sen mukaista tietoa ja vallankäyttöä – tässä tapauksessa terveysjournalismin kentällä.

Tämä tutkimus on konstruktivistista tutkijan tuottamaa kuvaa maailmasta ja sosiaalisesta

todellisuudesta, joten tutkijan puhe ja näkökulma näkyvät tutkimuksessa.

Feministinen tutkimus järjestää tietoa uudenlaisella tavalla, sillä se kyseenalaistaa valtaa ja

vallitsevia normeja sekä ruotii ihanteita. Feministiselle tutkimukselle on luonteenomaista

pyrkiä tekemään näkyväksi ympäristössä hallitsevia patriarkaalisia tai fallosentrisia

olettamuksia. (Mt, 11.)

Rojolan (2004) mukaan feministisessä kirjallisuudentutkimuksen metodologiassa sukupuoli on

keskeinen tutkimusta ohjaava kategoria, ja tutkimuksessa pyritään osoittamaan lukemisen

tapojen merkitysten sukupuolittuneisuus. Tutkimus ymmärretään totuuden tuottamisena.

Teoreettisten käsitteiden uudelleenjärjestely liittyy siis sekä vallan että politiikan kysymyksiin,

ja tutkimuksessa analysoidaan muiden muassa naisia alistavia sukupuolisesti hierarkkisia

valtarakenteita. (Mt, 27.) Feministinen tutkimus on sensitiivisempää kuin moni muu tieteenala

ymmärtäessään politiikan ja tieteen välistä suhdetta. Feministinen tutkimus oivaltaa, että

laajassa merkityksessä kaikki tutkimus on politiikkaa. (Ks. Pulkkinen 2001, 48–49.)

Feministinen teoria ei käsittele vain sukupuolittunutta sortoa, vaan purkamalla myös

rodullista, etnistä, seksuaalista ja luokkasidonnaista alistusta ja toissijaisuutta, valtaa ja

hierarkioita sekä näitä säänteleviä normeja ja luonnollistettuja ymmärryksiä, se pyrkii

toteuttamaan emansipatorista politiikkaa ja luomaan visioita uudenlaisista subjektiuden

muodoista (Liljeström 2004, 13).

Feminismissä on keskeistä tutkia sukupuolen ja sukupuolieron tuottamisen kulttuurisia,

sosiaalisia ja historiallisia ehtoja sekä niiden seurauksia (Liljeström 2004, 13). Sukupuolierolla

ei välttämättä tarkoiteta naisten ja miesten välisiä eroja, vaan lukemisen metodin avulla voi
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tutkia myös naisten keskinäisiä eroja (Rojola 2004, 26–29). Feministisessä

kirjallisuudentutkimuksessa tutkija tuo tekstiin oman kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristönsä,

sekä omat kokemuksensa että oman historiansa. Käsillä olevassa tutkimuksessa tutkija

kontekstuaalistaa eli kutoo yhteen lukemansa lehtitekstit muunlaisten tekstien, esimerkiksi

kaunokirjallisuuden ja tutkimuskirjallisuuden, kanssa. Kontekstuaalistamisen tapa on

metodinen valinta. (Mt, 36.)

”Vastakarvaan lukeminen” on ajatus vastustavasta lukemisen tavasta, ja feministinen

erityisyys tulee lukutapaan siten, että lukija purkaa tekstin patriarkaalisia asenteita raivaten

siten tilaa toisenlaisille lukemisen mahdollisuuksille. Rojola (mt, 40) toteaa: ”Tekstien

tuottamat lukupaikat ovat historiallisia ja sukupuolitettuja”. Tässä tutkimuksessa vastustan

tutkijana lehtien alkoholivalistustekstien tarjoamaa lukupaikkaa ja positioin itseni omilla

ehdoillani feministisen erityisyyden mukaiseen lukijapaikkaan. Tutkimuksessani tuon esiin,

tutkimuskirjallisuuden valottamana, muun muassa lehtitekstien tarjoamia historiallisia ja

sukupuolitettuja asenteita. (Ks., mt 39–41.) Vaikka asia tiedostetaan harvoin, lukemiseen

liittyy aina lähtökohtainen epävarmuus. Lukija valitsee itse lukijapaikkansa ja tulkintansa.

Feministisessä lukemisen metodissa korostuu siten ajatus lukemisen vastuusta. (Mt, 43.)

Paneudun tutkimuksessani myös feministisen mediatutkimuksen olemukseen. Feministinen

mediatutkimus on pyrkinyt tekemään näkyväksi sukupuolten välistä epätasa-arvoista median

esitys- ja tuotantokäytäntöä, sillä vallan käytännöt ja yhteiskunnallinen tieto näkyvät

sukupuolen esittämisessä. Myös kulttuuri on sukupuolittunut ja sukupuolta määrittävä.

Sukupuolen rakentuminen on selvästi kytköksissä valtasuhteisiin. Feminismissä keskeinen

poliittinen ja tietoteoreettinen projekti on sukupuolen ja sukupuolieron tuottamisen tutkiminen.

Feminismi on tieteenkriittistä, sillä se kyseenalaistaa hallitsevaa mieskeskeistä ja objektiivista

tiedon tuottamisen käytäntöä ja sitä, kenellä tiedon auktoriteettiasema on. Kriittiselle teorialle

on luonteenomaista nähdä tiedon prosessit osana historiallista, kulttuurista ja sosiaalista

muutosta. Kriittisyyteen käsitteenä yhdistetään usein ajattelu siitä, että pohdintaan liittyy

lähtökohtien ja omien ehtojen tiedostamista. Feminismi käsittelee muiden muassa

sukupuolittunutta sortoa. Sukupuolen esittämisen käytännöt eivät heijasta todellisuutta, mutta

ne rakentavat sitä, mitä todellisuudella ymmärrämme. (Ojajärvi 2004, 255–273.)
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”Nainen ei voi juoda kuin mies” on Myllyhoitoyhdistyksen TNA-projektin iskulause, joka on

päätynyt myös aiheesta kertovien sanomalehtijuttujen otsikoksi 11,5 prosentissa

tutkimusaineiston jutuista. ”Nainen ei voi juoda kuin mies” on siis poimittu 103

sanomalehtijutun kokonaisaineistossa jutun otsikoksi 12 kertaa, joten se on vedonnut

toimittajiin. Iskulause herättää tutkimuksellisesti kiinnostavan kysymyksen sukupuolen

esittämiseen liittyvistä vallan käytännöistä, sillä se pitää miestä normina verratessaan naista

mieheen. Iskulauseen sanoma kulttuurisesti ajateltuna on, että mies juo kuin mies, mutta

nainen ei voi juoda kuin mies. Mies siis käyttäytyy niin kuin itse haluaa, mutta naiselle se ei

ole sallittua. Tällainen sukupuolittuneen ruumiillisuuden tuottaminen ja uusintaminen on

mediassa tyypillistä (Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006, 7). Olemme sopeutuneet ajatukseen,

että mies tekee jotakin, mutta naiselle on suotavampaa vain olla kuin tehdä.

2.1.4 Lääketiede naiskansalaisuuden rajoittajana

Lääketieteellä on historian valossa tapana tuottaa käsityksiä merkittävistä sukupuolieroista,

jotka vaikuttavat sekä kansalaisuuden kannalta että kansallisesti.

Seuraava esimerkki kansallisesta sukupuolilääketieteestä liittyy 1800- ja 1900-lukujen

vaihteessa vallinneeseen vakavaan huoleen koulutyttöjen mahdollisesta ylirasittumisesta.

Naisen tärkeimpänä velvollisuutena pidettiin äitiyttä, sillä kansakunnan päämääränä oli

väestönlisäys, reproduktio. Sillä perusteella esimerkiksi tyttöjen koulunkäyntiin suhtauduttiin

varauksellisesti. Koulutyön rasituksesta tytölle mahdollisesti koituva hermosairaus ja hysteria

koettiin uhkaksi äitiydelle ja tuleville sukupolville. Hankitun ominaisuuden, esimerkiksi

koulutytön hermorasituksen, uskottiin lääketieteessä vallitsevan lamarkistisen

perinnöllisyyskäsityksen mukaan periytyvän ja lapsen saavan synnynnäisesti äidiltään

alttiuden hermotautiin. Näillä perusteilla tyttöjen koulunkäynti ja opinhalu koettiin

kansakunnan kannalta jopa tulevaisuuden uhkaksi, ja lääketieteen tuottama

hermoterveystieto tuli asettaneeksi rajoja sekä naiskansalaisuudelle että naistoimijuudelle.

(Uimonen 2003, 204–206.)
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Tyttöjen koulunkäynnin arveluttavuuden lisäksi myös aikuisen naisen lukemishaluja pidettiin

riskitekijänä 1800-luvun lopulla. Koulutuksen ohella siis myös naisen ammatillinen

kunnianhimo tai yhteiskunnallinen etenemishalu koettiin sairaalloiseksi hysterian riskitekijäksi.

Hysteriatutkimus oli täydellisen yksimielistä siitä, että lukeminen on naiselle vaaraksi.

Romaanin lukemisen pelättiin aiheuttavan naiselle hysterian lisäksi ”moraalittomia suhteita” ja

”kiellettyjä intohomoja”. Kirjaan uppoutuminen oli uhka, sillä tosielämä kielsi hengen

vapauden, ja lukevan naisen ajatuksia oli mahdoton kahlita tai hallita. Vertauskuvallisesti

romaani edusti avointa ikkunaa, josta nainen saattoi lentää vapauteen. Lääkärit puuttuivat

asiaan, sillä he tulkitsivat naisen lukemisen kapinaksi. Naisen halu edetä asioissa leimattiin

riskiksi sairastua hysteriaan, sillä se vastasi vanhaa mielikuvaa levottomasta kohdusta.

(Kortelainen 2003, 194–195.)

Hysteriaa käytettiin naisten alistamiseen. Tiede toimi apuvälineenä naisen paikan

määrittelyssä, sillä tieteen mukaan nainen oli heikko ja epäluotettava. Jos joku pyrki

vastustamaan vallinnutta ajattelutapaa, hänet voitiin leimata ja eristää hysteriasta oirehtivien

riskiryhmään. (Kortelainen 2003, 362–363.)

Lääkärit ja kansansivistäjät käyttivät siis 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa hermoterveystietoa

ja hysteriaa tai heikkohermoisuutta naiskansalaisuuden ehtojen ja rajojen määrittelyyn. Sen

avulla lääkärit rakensivat jyrkän kahtiajaon nais- ja mieskansalaisuuteen sekä yksipuolisen

näkökulman valtaan ja sosiaalisten rakenteiden toimintaan. Lääketiede tuotti kansallisesti ja

kansalaisuuden kannalta käsityksiä merkittävistä sukupuolieroista. (Uimonen 2003, 206;

Uimonen 1999, 78–79.)

Ensimmäisen maailmansodan myötä huomattiin, että taisteluissa olleet sotaneurooseista

kärsivät miehet käyttäytyivät hysteerikon tavoin: he saivat paniikkireaktioita, pelkotiloja sekä

itku- ja naurukohtauksia. Hysterian ja heikkohermoisuuden selitykset hiipuivat vähitellen.

(Kortelainen 2003, 360.)

Naiskansalaisuuden lisäksi lääketiede pyrki rajoittamaan myös alempiin yhteiskuntaluokkiin

kuuluvien perheiden lasten koulunkäyntiä. Perusteissa lääkärit vetosivat lasten huonoihin

fyysisiin ja terveydellisiin edellytyksiin, eli myös yhteiskuntaluokkaan liittyvät teemat ilmaistiin

terveydellisinä kysymyksinä. Finska Läkaresällskapetin nimittämä valiokunta piti lasten
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koulunkäyntiin liittyvässä lausunnossaan alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien perheiden

jälkikasvun koulunkäyntiedellytyksiä ”vakavan huolestuttavina”. Perusteluissa todettiin, että

alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvien perheiden lapset eivät saa kodeissaan sellaista

”kasvatusta ja henkistä harjoitusta” kuin korkeamman sivistyksen kotien lapset. Lausunnon

mukaan useimmat eivät jaksa kouluopintoja, ja seurauksena on sukupolvi, jolla on

”heikontunut hermosto ja murtunut vastustuskyky”. (Uimonen 2003, 204.)

Ruotsin lähihistoriassa on esimerkki siitä, miten lääketieteen avulla on pyritty kyseenalaisin

perustein luomaan ns. parempaa yhteiskuntaa. Siellä yhteiskuntaluokkiin, köyhyyden

lisääntymisen pelkoon ja syntyvyyden säännöstelyyn liittyvä yhteiskunnallinen kysymys

lääketieteellistettiin ja vietiin niin pitkälle, että alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat köyhien

talojen tyttäret pakkosteriloitiin. Suomalaisen Klaus Härön ohjaama ruotsalaiselokuva Uusi

ihminen (2007) kuvaa sitä, miten lähinnä 1930–50-luvuilla ruotsalaiset sosiaali- ja

terveysviranomaiset kuvittelivat pakkosteriloinneilla edesauttavansa hyvinvointivaltion asiaa.

Tuohon aikaan toiminta oli lääketieteellisesti perusteltua ja näytti kunnialliselta, mutta

nykyajan perspektiivistä katsottuna asia näyttäytyy luokkayhteiskunnan ja rodun

jalostamisena sekä julmana vallankäyttönä heikkoja kohtaan.

Tämän luvun yhteenvetona totean, että lääketieteeseen perustuvilla selityksillä on usein

pyritty rajoittamaan naistoimijuutta. Perustelut on kytketty naisten kykyyn synnyttää lapsia.

2.2 Alkoholikulttuurin feminiinisiä tuulahduksia

Tässä luvussa hahmottelen hieman äitiyshuollossa tapahtuneita kulttuurisia muutoksia ja

kuvaan naisten alkoholinkäyttöön liittyvää 1900-luvun sosiokulttuurista todellisuutta.

Mediakalisaatio liittyy muiden muassa lääketieteen vallankäyttöön ja naisten kykyyn

synnyttää. Medikalisaatio merkitsee myös kehitystä, sillä alkoholia ei enää käytetä

synnytysten lääkeaineena.
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Yleisellä tasolla alkoholikulttuurin sukupuolijärjestelmä muodostuu määrittelyistä, joissa

mies on naista ylempänä eli häntä etuoikeutetumpi, vapaampi ja käyttää valtaa naisen

yli. Samaa todellisuutta voidaan tulkita myös niin, että mies on naista irrallisempi ja

vieraantuneempi inhimillisestä uusintamisesta, erityisesti lapsista. (Nätkin 1988, 133.)

2.2.1 Pirttiviinaa synnyttäjän vahvistukseksi ja maistiaisia kirkkomatkalle

Marie makaa selällään ja vapisee vilusta.
− Miltä se näytti?
− Täysin normaalilta.
− Marie avaa silmät apposen auki.
− Eihän?
− Kyllä vain. Tyttö on täysin normaalisti muodostunut, hyvin laiha ja hyvin pitkä ja hyvin
kaunis, sanoo pitkä vaalea lääkäri ja hymyilee leveästi.
− Entä ruokatorvi?
− Me pistimme saman tien sondin kurkkuun − väylä on auki koko matkan vatsalaukkuun
asti.
Tulipallot sinkoilevat ilmassa. Auringot räjähtelevät.
– –
Marie hautaa kasvonsa käsiin. Kyynelet virtaavat sormien lomasta.
− Voi hyvä Jumala miten ihanaa, miten ihanaa, minä olen niin iloinen niin iloinen ja niin
kiitollinen voi miten ihanaa!
− Pitäisiköhän hänen saada ryyppy? kysyy lääkäri hiljaa.
                                                 (Mörch 1977, 201–202.)

Kaunokirjallisuuden puolella Mörch (1977) kuvaa tanskalaisen synnytyssairaalan käytäntöä,

johon myös alkoholi kuuluu. Synnytyssairaalassa Marie on jo aiemmin nauttinut ”vanhaa

tanskan kitkerää” toisen odottavan äidin kanssa:

Punatukkainen seisoo hänen sänkynsä vieressä pieni nuttu käsissään.
− No, minä vain ajattelin, että olisit ehkä voinut auttaa minua tässä. Kuule, mille sinä
oikein tuoksut? Onko se lääkettä?
− Vanhaa tanskan kitkerää, sanoo Marie ja kurottuu sängynreunan yli ja vetää esiin
pienen paksuvatsaisen pullon yöpöydän kaapista. − Ottaisitko sinäkin?
Punatukkainen nyökkää iloisena ja istuu sängyn jalkopäähän.
                                                           (Mörch 1977, 171–172.)
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Olen valmistunut 1980-luvulla lastenhoitajaksi sairaanhoito-oppilaitoksesta. Tuohon aikaan

synnytyssalissa työskentelevänä lastenhoitajana roolini oli olla synnyttäjän tukena kätilön

huolehtiessa varsinaisesta synnytyksestä. Lapsen synnyttyä otin vastasyntyneen huomaani,

pesin, punnitsin, mittasin, kapaloin ja vein lapsen äidille takaisin ihasteltavaksi. Sillä välin

kätilö oli huolehtinut äidistä ja synnytyksen jälkitoimenpiteistä. Työkokemusteni mukaan

alkoholi ei enää 80-luvulla kuulunut sairaalaympäristöön, ei ainakaan synnytysosastolle.

Erkki Pelkosen lääketieteellinen väitöskirja Über volkstümliche Geburtshilfe in Finnland (1931)

käsittelee 1900-luvun alkupuolen suomalaisia kansanomaisia synnytyksiä ja synnytysapua.

Köyhäänkin taloon hankittiin pirttiviinaa synnyttäjän vahvistamiseksi ja synnytyskipujen

lievittämiseksi. Avustaja tunsi usein myös vahvistuksen tarvetta, ja pitkän synnytyksen lopulla

molemmat, sekä avustaja että äiti, saattoivat olla vahvassa humalassa. (Helsti 2000, 75, 78.)

Synnytysten lääkeaineena käytetty pirttiviina oli poikkeus naisten muuten alkoholittomassa

elämänmenossa. Etnografisissa 1800-luvun Itä-Suomea ja karjalaista kulttuuria koskevissa

kuvauksissa naiset kuvataan kollektiivisena osattomien ryhmänä, joka kadehti miesten

viinaoikeuksia (Raussi 1966, 157). Naisten ja miesten eriarvoista asemaa alkoholinkäytön

suhteen kuvastaa myös se, että nainen ei saanut kontrolloida aviomiehen juomista, vaan

vaimon odotettiin hoivaavan juovaa miestään lempeän ystävällisesti (Apo 2001, 141).

Miehellä sen sijaan oli kontrollointioikeus naisen alkoholinkäyttöön. Toinen poikkeustapaus,

jolloin naisille suotiin lupa juomiseen, oli kirkkomatka. Silloin vanhemmat naiset saivat itse

päättää alkoholin käytöstään ja tarjoilla eväspullosta maistiaisia myös toisille naisille. (Häyhä

1982, 61.)

2.2.2 Tupakointi- ja alkoholikulttuuri naisistuu

Alkoholin käyttö ja tupakointi ovat samantyyppisiä ilmiöitä sekä elämäntavallisesti että

poliittisesti (Piispa 1999, 7−9). Yhdysvalloissa savukkeiden aikakaudella tupakointikulttuurissa

tapahtui suuri muutos, ”naisistuminen”, kun naisasianaiset (George Sand ja Lola Mintez)

ryhtyivät vauhdittamaan tasa-arvovaatimuksiaan tupakoimalla julkisesti (Piispa 1997, 266).

Siihen saakka naisen tupakointia oli pidetty hyvin paheksuttavana. Miesten tupakointiin sen
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sijaan oli esimerkiksi mainonnassa liitetty modernin elämäntyylin ihanne Malboro-miehen

symbolisoidessa urbaania cowboykulttuuria, trendikkyyttä, itsenäisyyttä ja maskuliinisuutta

(Brandt 1990, 157).

Länsimaiden historiallisessa tarkastelussa ylempi luokka eli ns. herrasväki omaksui ensin

tupakoinnin alempien luokkien miesten seuratessa perässä. Naisten savukkeiden käyttö

yleistyi ensimmäiseksi ylempien sosiaaliryhmien keskuudessa lisääntyen rajusti 1900-luvulla.

Sen perussyinä Piispa (1997, 267) mainitsee yhteiskunnalliset syyt, kuten taloudellisen ja

moraalisen tasa-arvoisuuden lisääntymisen. Tuotekehittely vaikutti asiaan myös, sillä

tupakkateollisuus toi markkinoille esimerkiksi naisille suunnattuja kevytsavukkeita. Kun

alempien luokkien naiset aloittivat viimeisenä tupakoinnin, miehet alkoivat jo omalta osaltaan

vähentää tottumustaan. Tupakoinnin kulttuurinen asema on murtunut Suomessa viime

vuosina, ja myös länsimaissa tupakoinnilla on nykyään varsin huono maine (mt, 272).

Kehitysmaissa ja alempiin sosiaaliryhmiin kuuluvien naisten keskuudessa tupakointi sen

sijaan on vielä lisääntynyt, mutta suuntaus muuttunee vähitellen näissäkin ryhmissä

tupakoinnista luopumisen kannalle (mt, 267). Aikoinaan naiset siis osoittivat radikaalisuuttaan

ottamalla itselleen oikeuden polttaa tupakkaa kuin miehet. Alkoholin käytössä kävi samalla

tavoin.

Hanna Kuusen (2003) mukaan naisten juominen oli hyvin paheksuttua 1900-luvun

alkuvuosikymmenien ajan, mutta vapautumisen vuosikymmenellä, 60-luvulla, suomalainen

alkoholikulttuuri muuttui rajusti. Kansainväliset alkoholikulttuuriset tavat rantautuivat

Suomeen, ja alkoholinormisto höllentyi samaan aikaan kun elinkeinorakenne koki murroksen.

Naiset alkoivat vaatia samanlaisia oikeuksia itselleen kuin miehillä oli. (Mt, 300.)

Vuonna 1968 tehdyn juomatapatutkimuksen mukaan miehet käyttivät vielä jopa noin 90

prosenttia Suomessa juodusta alkoholista (Metso, Mustonen, Mäkelä & Tuovinen 2002).

Naisten alkoholin kulutus alkoi kuitenkin lisääntyä, ja sitä vauhditti osaltaan myös

mainostajien toiminta olutmarkkinoiden laajentamiseksi.

Mainos, jossa nainen esiintyi olutta nauttien, oli vielä harvinaisuus 60-luvun Suomessa. Niissä

poikkeuksissa, joissa nainen kuitenkin näyttäytyi oluen kera, mainostajalla oli pyrkimys

vahvistaa viestiä oluen sopivuudesta miesten ohella myös naisille. Naiskuluttajia houkuteltiin
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korostamalla oluen keveyttä ja vaaleutta sekä kertomalla, että olut sopii yhtä hyvin myös

naisten pöytään. (Soikkeli 2006, 391–393.)

Suomalaisessa kulttuurissa miehet käyttävät edelleen 2000-luvulla enemmän alkoholia kuin

naiset, ja miehillä on alkoholin käyttöön liittyviä terveyshaittoja huomattavasti yleisemmin kuin

naisilla (Mustonen 2003, 237, 243). Alkoholin käyttöilmasto muuttui kuitenkin kolmessa

vuosikymmenessä merkittävästi siten, että vuoden 2000 juomatapatutkimuksen (Metso ym.

2002) mukaan naiset juovat noin neljänneksen Suomessa kulutetusta alkoholista. Naisten

kulutuksen suhteellinen nousu oli yli kaksinkertainen miesten kulutuksen nousuun verrattuna,

ja se selittyy osaltaan alkoholia käyttävien naisten määrän lisääntymisellä. Naisilla

koulutusasteen kohotessa alkoholin käyttö yleistyy, mutta humalajuominen sen sijaan

harvenee. Sama suuntaus on havaittavissa myös puhuttaessa ylemmistä toimihenkilöistä.

Sen sijaan työntekijöiden keskuudessa humalajuominen on tavallista.

Naisten lisääntynyt alkoholin käyttö on nähty osoituksena naisten vapautumisesta,

yksilöllistymisestä sekä miesten ja naisten samanlaisista oikeuksista (Paakkanen 1992, 242).

2.2.3 Kulttuuri ja valistus median keskustelun kehyksinä

Tarkoitan tässä tutkimuksessa alkoholikulttuurilla ensinnäkin määrittelyjä, joissa

alkoholinkäyttö saa kulttuurisen merkityksensä ja toiseksi suomalaisen arkielämän

jokapäiväisiä alkoholin käyttöön tai sen kontrolliin liittyviä käytäntöjä.

Aikaisemmassa suomalaisessa tutkimuksessa on tutkittu alkoholipoliittista mediapuhetta,

mutta ei varsinaisesti naisiin liittyvää lehdistön alkoholikirjoittelua. Matti Piispa (1997) on

tutkinut väitöskirjassaan Valistus, holhous, suojelu suomalaista alkoholipoliittista ja

tupakkapoliittista mielipideilmastoa. Piispa (1999) on lisäksi kirjoittanut esimerkiksi

tutkimuksessaan Alkoholi, huumeet ja media mediavaikuttamisen käytännöistä. Piispan

(mt, 9) mukaan valistuskampanjoissa yksilötason vaikuttamisen sijasta tavoitteena tulisi olla

”kulttuurisen muutoksen edistäminen syöttämällä julkiseen keskusteluun uusia aloitteita,
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aineksia ja puheenaiheita”. Yksilötasolla muutokset asenteissa ja käyttäytymisessä muuttuvat

Piispan mukaan vasta, jos yleisemmän kulttuurisen tason muutos aiheuttaa muutospaineen

myös yksilötasolla (mt, 9).

Terveyden edistämisen näkökulmasta julkinen keskustelu päihteistä on toivottavaa. – –

Media määrittää usein myös keskustelun kehyksiä, joita voivat olla kontrolli tai vapaus,

kulttuuri tai valistus. (Mt, esipuhe.)

Tämän tutkimuksen keskiössä on naisten alkoholinkäyttöön liittyvä lehtikirjoittelu, jonka

kehyksinä ovat sekä valistus että kulttuuri ja niiden käsitykset sukupuolesta.

Ennen kuin alan analysoida mediatekstejä ja niiden tuottamaa naiseutta, on tarpeen

määritellä ideologian käsite. Kysymys sukupuolen tuottamisesta on yhteydessä ideologiaan,

sillä lehtiteksteissä, kuten viestinnässä yleensäkin, on keskeistä ideologioiden tuottaminen ja

muuntaminen. Alkaessani analysoida lehtitekstien naiseutta, joudun välittömästi keskelle

ideologioiden temmellyskenttää. Niinpä tukeudun Stuart Hallin (1992, 268) määrittelemään

ideologiakäsitteeseen:

Viittaan ideologialla lyhyesti niihin mielikuviin, käsitteisiin ja asettamuksiin, joiden

viitekehyksessä me miellämme, tulkitsemme ja ymmärrämme jotain yhteiskunnallisen

todellisuutemme puolta niin, että siinä ’on tolkkua’. Ideologia on ajattelun viitekehys,

’representaatiojärjestelmä’. Sen avulla me miellämme maailmaa ja kerromme siitä

muille.

Esimerkiksi sukupuoli näyttää ns. luonnon antamalta ja olemme tottuneet sukupuoleen

liitettyihin ”arkijärkenä” ja ”itsestäänselvyyksinä” pitämiimme sanontoihin tai määritelmiin. Hall

(1992, 268–270) toteaa, että ”historia ja kulttuuri ovat rakentaneet naiseuden ja mieheyden

psyykkisinä ilmiöinä”. Ideologiat ovat kollektiivisia ja tiedostamattomia sekä tehokkaimmillaan

silloin, kun ne ovat salakavalan huomaamaton osa sitä, mitä maailmasta kerromme tai kun

näyttää siltä, että puhumme asioista, joihin ’olemme tottuneet’. Ideologinen ajattelu näyttäytyy

lehtiteksteissä ”itsestäänselvyyksinä” ollen yhteinen kulttuurinen ajattelupohja sekä

lehtitekstejä tuottaville toimittajille että tekstien lukijoille. Ideologiat ovat vahvoja, koska ne
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kätkeytyvät ”luonnollisena” pidettyihin kielenkäyttötapoihin ja niin sanottuihin ”tervejärkisiin

itsestäänselvyyksiin”. Niinpä ne ovat myös vahvoja aseita pyrittäessä vaikuttamaan ihmisten

mieliin. Lehtitekstit siis tuottavat viestinnällään subjekteille yhteiskunnallisia merkityksiä,

kuvauksia, mielikuvia, selityksiä ja tarinoita. Puhuessaan naisten juomisesta lehtiteksti tulee

samalla selittäneeksi, merkityksellistäneeksi ja kuvanneeksi naisten alkoholinkäyttöä.

Joukkoviestimet vastaavat omalta osaltaan ideologioiden uusintamisesta ja tuottamisesta.

Diskurssit liittyvät ideologiseen taustaan, sillä diskurssit ovat peiteltyjä ideologisia

representaatioita (Fairclough 1997, 64–67). Diskurssin käsitettä selventävät esimerkit

erilaisista nimityksistä, joilla diskurssiin tutkimuksissa viitataan: ”puhetapa” (Törrönen 1999,

9–12), ”kehys” (Jokinen, Juhila, Suoninen 1993), ”tulkintarepertuaari”, ”sanasto”,

”merkityssysteemi” (Suoninen 1999, 107) tai ”puheavaruus” (Alasuutari 1996, 18). ”Puhetapa”

kuvaa hyvin käsillä olevassa tutkimuksessa käytettävää diskurssin käsitettä. Analyysissa

tutkitaan naisten alkoholinkäytöstä kertovien lehtitekstien erilaisia puhetapoja, diskursseja.

Diskurssi rakentuu tiedotusvälineiden avainhenkilöiden (esimerkiksi valistusmateriaalin

tarjoajan) käyttämille ”tervejärkisille itsestäänselvyyksille” ja ”luonnollistetuille

kielenkäyttötavoille”. Diskurssin yhtenäisyys perustuu siihen, että myös toimittajat, yleisöt ja

kolmannet osapuolet jakavat samat itsestäänselvyyksinä pidetyt alkuoletukset.

Tiedotusvälineiden representaatiot sisältävät erilaisia näkökulmia, tarkoitusperiä ja arvoja.

Tutkimuksessa tutustutaan alkoholikirjoittelun totuuteen lehtitekstien representaatioiden

kautta. Arvioon liittyy myös se, mitä representaatiot sisältävät ja mitä puolestaan jää niiden

ulkopuolelle. (Fairclough 1997, 64–67.)

Kielenkäyttö, eli jokainen teksti, rakentaa aina yhtäaikaisesti sosiaalisia identiteettejä,

sosiaalisia suhteita, sekä tieto- ja uskomusjärjestelmiä. Jokainen teksti muotoilee

osaltaan näitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia aspekteja. (Mt, 76.)

Diskurssit ovat kielenkäyttöä, joiden avulla tietyt ”sosiaaliset käytännöt representoidaan

tietystä näkökulmasta”. Laajemmin nähtynä diskurssit ovat tietoa ja ne koostavat tietoa. (Mt,

77.)
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Käsite diskurssiverkko on tässä tutkimuksessa metafora. Se tarkoittaa diskurssiverkkoa, joka

syntyy kun yksittäiset langat, diskurssit, solmitaan toistensa kanssa yhteen siten, että

diskursseista muodostuu yhtenäinen diskurssiverkko.

Fairclough (1997, 81–82) käyttää viestintätilanteen kriittisen diskurssianalyysin viitekehystä

kuvatessaan käsitettä diskurssikäytäntö, jonka synonyymi on konteksti. Tässä tutkimuksessa

käytän selvyyden vuoksi kontekstin käsitettä. Siten erotan diskurssiverkon ja kontekstin

käsitteet toisistaan. Tässä tutkimuksessa ne ovat täysin toisistaan erillisiä käsitteitä.

Puhuttaessa median keskustelun kehyksistä en voi ohittaa kontekstia. Kontekstin

käsitteeseen liittyy kolme ulottuvuutta. Ensimmäisenä ulottuvuutena on lehtiteksti. Toisena

ulottuvuutena on konteksti, jossa lehtiteksti näyttäytyy lukijalle ja jossa lukija tulkitsee

lehtitekstiä omasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmastaan. Kolmantena ulottuvuutena

on sosiokulttuurinen käytäntö. Konteksti, lukijan sosiokulttuurinen tulkinta, on välittäjänä

tekstin sekä sosiaalisen ja kulttuurisen käytännön välillä. (Ks. Fairclough 1997, 81–82.)
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3 Alkuruokaviini (Tutkimusasetelma)

Ken ruokaa, juomaa hylkisikään (Runeberg 1945, 58)!

Alkuruokaviini jatkaa ruokahalun herättämistä. Tässä luvussa esittelen tutkimusaineiston,

tutkimusongelman, tutkimusaineistona olevaan lehtikirjoiteluun liittyvän projektin ja

tutkimusmetodin.

3.1 Tutkimusaineisto

Tutkimusaineisto on mediaseurantapalvelu Observerin vuosina 2004–2006 keräämä ja

Myllyhoitoyhdistyksen Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin (TNA) kustantama. Mukana on myös

muutama Myllyhoitoyhdistyksen keräämä artikkeli, jota Observerin palvelu ei ollut löytänyt.

Aineisto sisältää suomalaisista sanoma- ja aikakauslehdistä kerätyt alkoholivalistustekstit,

jotka Mediaseurantapalvelu Observer on poiminut lehdistöstä seuraavilla TNA:n

määrittelemillä hakusanoilla:

– Tytöt, naiset ja alkoholi (projekti)
– Myllyhoitoyhdistys
– Myllyhoito
– Hannele Nykänen (projektipäällikkö)
– Viinin viemää (kirja)
– Maitoa vai valkovenäläistä (esite)
– Nainen ei voi juoda kuin mies (iskulause).

Lehtitekstit liittyvät hakusanojen myötä suurelta osin Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin (TNA)

valistusajatteluun. Lehtiteksteissä esiintyy enimmäkseen alkoholivalistuksen ja lääketieteen

asiantuntijoita sekä jonkin verran ”tavallisia” kansalaisia. Tutkin sisältöjä tekstitasolla.
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Mediaseurannan palvelu poimi hakusanojen perusteella tämän tutkimuksen kannalta myös

hyödyttömiä lehtitekstejä, jotka liittyvät esimerkiksi Myllyhoitoon tai Myllyhoitoyhdistykseen,

mutta eivät tyttöjen ja naisten alkoholinkäyttöön. Kyseiset asiaan kuulumattomat lehtiaineistot

on karsittu tutkimusaineistosta. Myllyhoitoyhdistys ei tilannut mediaseurannan palvelusta

tietoa lehtileikkeiden sivunumeroista, joten se tieto on tutkimuksen lähdeaineistossa

puutteellinen.

Tutkimusaineisto sisältää 103 lehtileikettä. Osa niistä on tiedotteen omaisia viestejä

esimerkiksi TNA:n järjestämistä tilaisuuksista, joten kaikki lehtileikkeet eivät tarjonneet

analyysin tarvitsemaa tyttöjen ja naisten alkoholinkäyttöön liittyvää kulttuurista puhetta. Aluksi

etsin lehtiteksteistä sukupuoleen ja alkoholinkäyttöön liittyviä kulttuurisia murtumakohtia.

Aineistosta valikoitui sillä perusteella diskurssianalyysiin 41 lehtijuttua. Lehtitekstillä en

tarkoita julkaistua tekstiä kokonaisuudessaan, vaan olen poiminut jutuista analyysini kannalta

oleelliset murtumakohdat. Niinpä esimerkiksi kahden sivun jutusta saatan analyysissä esitellä

vain pari riviä lehtitekstiksi kutsumaani tekstiä. Esittelen lehtitekstin yhteydessä suluissa

tekstin lähteen lyhenteen ja julkaisupäivämäärän, joiden selitys löytyy kokonaisuudessaan

tutkimuksen loppuosassa olevasta tutkimusaineistoluettelosta.

Eräs analysoimani lehtiteksti (HoS 7.4.05) ilmestyi samana päivänä myös kahdessa muussa

lehdessä (PH 7.4.05 & OA 7.4.05). Vain lehtiteksti (HoS 7.4.05) on laskettu analysoitujen

tekstien määrään mukaan, ja kaksi sille identtistä lehtitekstiä (PH 7.4.05 & OA 7.4.05) on

jätetty laskuista pois tekstien samanlaisen sisällön vuoksi.

Tutkimusaineistona on lehtitekstejä sekä sanoma- että aikakauslehdistä. Kutsun

tutkimusaineiston materiaalia lehtitekstiksi. Tekstin käsitteellä viittaan kirjalliseen ja

kuvalliseen tuotteeseen.
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3.2 Tutkimusongelma ja kysymykset

Feministisessä tutkimuksessa tutkimuksen tekeminen ymmärretään totuuden tuottamisena tai

muovaamisena. Tutkijana tuon tekstiin mukaan oman kulttuurisen ja sosiaalisen ympäristöni,

oman historiani ja omat kokemukseni. Tekstien kontekstuaalistamisen tapa on metodinen

valinta. Ajatuksena on lukea lehtitekstiä vastakarvaan. Vastakarvaan lukeminen mahdollistaa

vaihtoehtoisen lukutavan, ja siten on mahdollista välttää kulttuurisesti omaksuttu ”hyvin”

lukemisen tyyli. Kyseisen lukutavan avulla tuotan lukutapaan feministisen erityisyyden, jota

käytän työkaluna mahdollisten patriarkaalisten arvojen ja asenteiden raivaamiseen sekä

toisenlaisten mahdollisuuksien esiintuomiseen. (Rojola 2004, 36.)

Tutkimuksen perusdilemma on, miten käsitys sukupuolesta näyttäytyy eri tavoin

kulttuurisessa terveysviestinnässä ja valistusajattelussa?

Tutkimusongelman selvittämiseksi lehtien alkoholikirjoitteluun liittyvät kysymykset ovat:

1. pääkysymys: Miten naisten alkoholinkäytöstä kertova lehtiteksti tuottaa naiseutta?

Ensimmäistä pääkysymystä tarkentavat alakysymykset ovat seuraavat kysymykset:

– Mitä ja miten naisista kirjoitetaan?

– Mitä merkityksiä ja käsityksiä naiseudesta lehtiteksti lukijalle antaa?

2. pääkysymys: Millä tavalla alkoholia käyttävä tai humaltunut nainen nähdään lehtitekstissä?

3.3 Myllyhoitoyhdistyksen Tytöt, naiset ja alkoholi -projekti

Myllyhoitoyhdistys1 on toiminut yli kahdenkymmenen vuoden ajan kouluttajana ja

asiantuntijana ehkäisevän päihdetyön ja hoitoonohjaustyön saralla. Myllyhoitoyhdistyksen

1 Ks. sivu osoitteessa http://www.myllyhoito.fi/ (31.8.2007)

http://www.myllyhoito.fi/
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projekti Tytöt, naiset ja alkoholi pyrkii huomioimaan naisten ja tyttöjen hoitoonohjauksen ja

päihdetyön erityistarpeet. Projektin iskulause nainen ei voi juoda kuin mies antaa lähtökohdan

tähän feministisen mediatutkimuksen näkökulmasta tehtyyn tutkimukseen. Iskulause on

viehättänyt journalisteja, sillä se on siirtynyt myös monen tutkimusaineistossa olevan

lehtiartikkelin otsikoksi. TNA-projekti pohjautuu kansanterveystyöhön. Projektin tiedottajan

mukaan TNA-projektista tiedottamisen keskeisinä tavoitteina ovat tietoisuuden lisääminen

tyttöjen ja naisten päihderiippuvuuden ominaispiirteistä sekä keskustelun lisääminen

päihteiden käytöstä ja päihdesairaudesta (Ahokas 2007).

Myllyhoidon nimeen ja historiaan liittyy olennaisesti työpaikkojen päihdeongelmista 60-luvulla

raportoinut tutkija Toivo Pöysä, joka totesi, että ongelmille pitäisi tehdä jotakin. Pöysä keräsi

70-luvulla Kanadasta materiaalia erääseen alkoholitutkimukseensa ja löysi samalla Smithin

alkoholiklinikalta Myllyhoidon idean. Palattuaan Suomeen vuonna 1978 Pöysä kirjoitti

artikkelin Alkoholikysymys-lehteen. Siinä hän esitteli kanadalaisen klinikan toimintatapaa ja

kuvasi hoidon kahta ensimmäistä viikkoa ”myllyvaiheeksi”. (Kettunen & Leppänen 1994, 25–

37.)

Myllyhoitoyhdistys ry perustettiin vuonna 1983, ja yhdistyksen toimitilat sijaitsevat sekä

Helsingissä että Orimattilassa (mt, 9). Yhdistys tukee hoitoon ohjausta toimimalla sekä

asiantuntijana että kouluttajana ehkäisevässä päihdetyössä työyhteisöissä, sosiaali- ja

terveydenhuollossa, sekä päihdehuollon viranomaisverkostossa. Myllyhoitoyhdistys aloitti

huhtikuussa 2007 hoitotyön Tampereen Myllyhoitoklinikalla myllyhoidollisella työotteella

(Taipale, 2007).  Myllyhoitoyhdistyksen viestintäsuunnitelman perusviestit kansalaisille ovat:

– Päihderiippuvuus on sairaus, josta voi toipua.

– Tavoitteena on vastuullinen alkoholinkäyttö (päihderiippuvaiselle vastuukäyttö

merkitsee päihteettömyyttä).

Tässä tutkimuksessa aineistona on Myllyhoitoyhdistyksen TNA-projektiin liittyvä

lehdistökirjoittelu. Myllyhoitoyhdistyksen viestintäsuunnitelman mukaan viestinnän

pääkohderyhmiä ovat kansalaiset, poliittiset päättäjät, työssään päihdehaittoja kohtaavat ja

työhyvinvoinnista vastaavat henkilöt. Kansalaisten kohderyhmässä media todetaan erääksi
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välineeksi tavoittaa erityisesti päihdeongelmaiset, päihderiippuvuudesta toipuvat ja

päihdeongelmaisten läheiset sekä yhdistyksen jäsenet. Myllyhoitoyhdistyksen iskulause on

”hyvinvointia riippuvuudesta irrottautumalla”.

Myllyhoitoyhdistys on tehnyt jo muutaman vuoden ajan työtä naisten päihdeproblematiikan ja

päihde-ehkäisyn parissa. Vuonna 2000 Myllyhoitoyhdistys sai Terveyden Edistämisen

Keskukselta vuoden määrärahan, jolla yhdistys toteutti tyttöjen ja naisten huumeiden sekä

päihteiden käytön ehkäisyyn liittyvän projektin Ruusut kukkimaan. Tiedotus- ja aineistoprojekti

Naisen elämä ja päihteet käynnistyi vuonna 2002 Terveyden edistämisen keskuksen

kaksivuotisen määrärahan avulla. (Nykänen 2005.)

TNA-projekti alkoi vuonna 2004 ja päättyi vuoden 2006 lopussa. Kujasalon ja Nykäsen (2005)

Viinin viemää -kirja on projektin tuottamaa materiaalia. Myllyhoitoyhdistys on antanut

tutkimuskäyttööni sekä yhdistyksen itse keräämät että mediaseurantapalvelu Observerin

avulla kerätyt lehdistötekstit vuosilta 2004–2006.

3.4 Diskurssianalyysi

Diskurssianalyysissa on oleellista kontekstin vaikutus. Niinpä kiinnitän tässä tutkimuksessa

huomiota myös laajempaan yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen kontekstiin, sillä ne

muokkaavat diskurssikäytäntöjä ja diskurssikäytännöt puolestaan vaikuttavan ajan saatossa

kontekstuaaliseen kehykseen erityisesti median toiminnassa. (Fairclough 1997, 71.) Tämä

tutkimus kuuluu yhteiskuntatieteen kenttään, ja siten diskurssianalyysi liittyy,

yhteiskuntatieteellisen analyysin tavoin, sosiokulttuuriseen näkökulmaan (mt, 73).

Mediadiskurssit ovat oleellinen osa yhteiskunnan elämään. Tiedotusvälineet ja niiden

diskurssit ovat tärkeitä yhteiskunnan valtasuhteiden ja ideologioiden kannalta sekä laajojen

yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten kannalta. Kulttuurin alue näkyy erityisesti

yhteiskunnallisessa järjestyksessä ja muutoksessa. (Mt, 264.)
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Analysoin tässä tutkimuksessa alkoholivalistuksen lehtitekstien diskurssia ja naiseuden

tuottamista. Myös Fairclough (1997, 72) näkee joukkotiedotuksen tutkimuksessa

tarpeellisena, että diskurssin analysoimisessa ja yhteiskunnallisten sekä kulttuuristen

muutosten kannalta huomioidaan myös muiden muassa sukupuoleen ja luokkaan liittyviä

teemoja.

Analysoin tässä tutkimuksessa naiseuden rakentumista naisten alkoholinkäytöstä ja TNA-

projektista kertovissa lehtiteksteissä. Tutkin lehtitekstejä diskurssianalyyttisen lähiluvun

avulla. Diskurssianalyysia luonnehditaan väljäksi teoreettiseksi viitekehykseksi, joka sallii

erilaisia tarkastelun painopisteitä ja menetelmällisiä sovelluksia. Diskurssianalyysin väljyyden

vuoksi raportoinnissa korostuu tutkijan käyttämän sovelluksen kuvailemisen merkitys.

Diskurssianalyysin keskeisiä käsitteitä ovat konstruktiivisuus, konteksti, merkityssysteemit ja

funktio. Toimijat kiinnittyvät merkityssysteemeihin, joita on olemassa useita. Merkityksellinen

toiminta on sidoksissa konteksteihin, ja kielenkäyttö tuottaa seurauksia. Viitekehyksen

rakentumisen perusolettamuksena on, että kielenkäyttö, eli tässä tutkimuksessa lehtiteksti,

rakentaa sosiaalista todellisuutta. Maailman kuvaamisen lisäksi lehtiteksti myös

merkityksellistää, järjestää, uusintaa ja muuntaa sosiaalista todellisuutta. (Jokinen ym. 1993,

17–18.)

Diskurssianalyysille on ominaista ulkoista maailmaa luovien konstruktioiden (merkitysten)

vakiintumisen ja vaihteluiden näkyväksi tekeminen (mt, 19). Merkityssysteemeissä vaikuttaa

kulttuurinen kielioppi. Se tarkoittaa, että merkitykset syntyvät suhteessa toisiinsa – esimerkiksi

nainen suhteessa mieheen. Tutkimusaineistossani tästä on esimerkkinä TNA-projektin

iskulause nainen ei voi juoda kuin mies. Siinä naisen juomisen merkitys syntyy suhteessa

miehen juomiseen. Lehtitekstissä nainen ei voi juoda kuin mies -sanonta on uutisen

kontekstissa, jossa kielen käytöllä on seurauksia ja se rakentaa sekä merkityksellistää

sosiaalista todellisuutta. Koska kielenkäyttö tuottaa seurauksia, journalismi ja sanomalehdet

sekä uusintavat että muuntavat olemassa olevia käsitteellistämisen tapoja (mt, 22).

Diskurssianalyysissa on oleellista kielenkäyttöön liittyvien tilannekohtaisten funktioiden

pohtiminen, eli se, mitä asiantiloja ja tulkintoja kirjoittaja tekstillään mahdollistaa ja reflektoi.

Vaikutus, jonka teksti saa aikaan, ei välttämättä ole kirjoittajan itsensä tarkoittama. On hyvä

huomioida, että kielenkäytöllä saattaa olla laajoja ideologisia seurauksia. Diskurssit saattavat
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kietoutua yhteen vallan kanssa ja legitimoida sekä ylläpitää siten esimerkiksi alistussuhteita.

(Suoninen 2001, 60–61.)

Analysoin lehtitekstiä kulttuurisessa kontekstissa. Luentani perustuu tietoiseen toisin

lukemiseen. Kieltäydyin asettumasta lehtitekstin ”luonnollisena” tarjoamaan valistettavana

olevan lukijan paikkaan.

Analysoin lehtitekstejä kriittisen diskurssianalyysin keinoin ja tarkastelen lehtitekstien

sosiokulttuurista ulottuvuutta sisällyttäen analyysiin myös tilannetta ympäröivää yhteiskunnan

ja kulttuurin kokonaiskehystä sekä institutionaalisten käytäntöjen kontekstia (esimerkiksi

journalismin ja lääketieteen kontekstia). En analysoi lehtiteksteistä niinkään sitä, kuka sanoo

ja mitä, vaan analysoin lehtitekstien diskursseja lähinnä tekstitasolta. Sijoitan analyysissani

tulkinnat diskurssijärjestyksiin eli diskurssikäytäntöjen yhteiskunnalliseen skaalaan.

Sosiokulttuuristen käytäntöjen näkökulmista tutkimuksessa tulee esiin sekä poliittinen (vallan

ja ideologian kysymykset) että kulttuurinen (arvon ja identiteetin kysymykset) näkökulma.

Analyysini on kulttuurista tulkintaa, jossa tukeudun sosiaaliseen ja kulttuuriseen

ymmärtämykseeni. (Ks. Fairclough 1997, 84–85.)

Sosiaaliseen ja kulttuuriseen ajatteluun nojautuminen on sopusoinnussa myös feministisen

tietämisen metodologian kanssa, sillä ”kaikki tieto tuotetaan sosiaalisissa ja kulttuurisissa

suhteissa” (Liljeström 2004, 9).

Tiedotusvälineet, ja siten myös tutkimani sanoma- ja aikakauslehtien lehtitekstit, ovat

tärkeässä asemassa heijastaessaan yhteiskunnan olosuhteita ja muutoksia. Reflektoidessaan

yhteiskuntaa tiedotusvälineet stimuloivat muutoksia yhä yleisemmiksi prosesseiksi, jotka

alkavat näyttää luonnollisilta totuuksilta.

Yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ristiriidat tulevat näkyviin moniaineksisissa teksteissä,

joten ne ovat merkittävää aineistoa tutkittaessa ristiriitoja sekä niiden kehitystä ja

muutosta. (Fairclough 1997, 83.)
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4 Pääruokaviini (Diskurssianalyysi)

Sen, että nyt käykää istumaan,
ja lautanen käskekää;
ja sitten syökää huoleti vaan,
ja syötyä ryypätkää,
ja juotua syökää uudelleen,
se on käskyni ummelleen (Runeberg 1945, 58).

Pääruokaviini on monen viininystävän mielestä aterian huipennus, niin myös tämä

analyysiluku on tutkimuksen ydinasia. Tutkin kriittisen diskurssianalyysin keinoin

sanomalehtien alkoholikirjoittelun tuottamaa naiseutta. Avaan pääruokaviinin aloittamalla

analyysin. Tutkin lehtiteksteistä naisten juomiseen liittyviä suomalaisen kulttuurin

moraalikäsityksiä ja sitä, miten lehtitekstit tuottavat naiseutta valistusteksteissään (luku 4.1

Moralistinen diskurssi). Luvussa 4.2 analysoin luonnontieteen biologiseen naiseuteen ja

lääketieteen ajatteluun perustuvia lehtitekstien puhetapoja (biologistinen diskurssi) ja luvussa

4.3 naisen järjenkäyttöön tai sen puutteeseen liittyviä lehtitekstien puhetapoja (rationalistinen

diskurssi).

4.1 Moralistinen diskurssi

4.1.1 Naisen juominen kulttuurin jännitteenä

Kulttuurimme tuomitsee edelleen herkemmin humalaisen naisen
kuin humalaisen miehen (VP 2006).

Lehtiteksti (VP 2006) kertoo kulttuurissamme olevasta humalaiseen naiseen herkemmin

kohdistuvasta moralisoinnista.

Sama käyttäytyminen ei ole miehiltä ja naisilta sallittua (IS 19.3.04).



30

Lausahdus on kirjoitettu lehtitekstiin suuremmalla kirjainkoolla, joten asiaa on haluttu

korostaa. Naisten ja miesten käyttäytymiselle on lehtitekstin (IS 19.3.04) mukaan erilaiset

normit, koska sama käyttäytyminen ei ole sallittua.

− Kapakassa heiluvat viiden lapsen isät ovat vain hauskoja veikkoja, kun taas
iltapäiväkaljalle baariin lähtevää äitiä harva katsoo hyvällä (S 1.2.05).

− Äitimyytti elää vahvasti: äidit eivät juo (S 1.2.05).

Lehtiteksti (S 1.2.05) valottaa ajatusta erilaisista normeista. Alkoholia käyttävä, ravintolassa

aikaansa viettävä viiden lapsen isä nähdään ”hauskana veikkona”, kun ravintolaan poikkeava

äiti sen sijaan saa osakseen moralisoivia katseita, sillä ”äidit eivät juo”.

Yleensä ottaen aineiston lehtitekstit toistavat säännönmukaisen tunnollisesti TNA-projektin

valistusmateriaalin lääketieteen tietoihin pohjautuvat asiat naisten alkoholinkäyttöön liittyvistä

lukuisista naisille aiheutuvista fysiologisista uhkista. Edellä mainitsemani otteet lehtiteksteistä

eivät siis edusta määrällistä enemmistöä aineiston sisällöstä, vaan ne ovat merkityksellisiä

murtumakohtia. Ne kertovat jotakin siitä, miten naisten alkoholinkäytöstä kertovat lehtitekstit

tuottavat naiseutta. Jokisen ym. (1993) mukaan kielenkäyttö rakentaa sosiaalista

todellisuutta. Kun esimerkiksi lehtiteksti (IS 19.3.04) uutisoi, että ”sama käyttäytyminen ei ole

miehiltä ja naisilta sallittua”, se tulee maailman kuvaamisen lisäksi myös

merkityksellistäneeksi ja uusintaneeksi sekä biologista että kulttuurista naiseutta.

− Päihdeongelmainen nainen saa helposti huonon äidin,
huonon naisen ja jopa huoran leima (VP 2006).

Lehtiteksti (VP 2006) kertoo luonnollisena tosiasiana, että päihdeongelmaisen naisen on

helppo saada syyllistävä naiseuden ytimeen uppoava leima ”huono äiti”, ”huono nainen” tai

”huora”. Leimaamalla naiseus kyseenalaistetaan. Nätkin (1988) toteaa, että julkisuudessa

alkoholin ilmaistaan rumentavan naisen julkista ilmettä esimerkiksi siten, että alkoholi tuhoaa

naisen sosiaalista ”luontoa”. Eräs kulttuurimme pohjavire on, että naisten alkoholin käyttö on

pahempaa ja tuhoisampaa kuin miesten alkoholinkäyttö. Alkoholin ilmaistaan tuhoavan

”kulttuurista naiseutta”. (Mt, 31–36.)
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Tiedotusvälineet ja erityisesti sensaatiolehdet kertovat kernaasti päihteisiin lankeavista

julkkiksista. Jopa kuningatar Silvian ”ryyppääminen” sai aikanaan osakseen moralisointia ja

syyllistämistä, vaikka kyseessä oli ainoastaan erityisen arvokkaissa tilaisuuksissa kohtuullinen

viinin käyttö (ks. Nätkin 1988, 40). Kulttuurinen naiseus sisältää alkoholiin kietoutuvia

jännitteitä. Naisten − jopa kuningattaren − pyhyys ja kunniallisuus voidaan kyseenalaistaa

alkoholin avulla.

Julkisuus antaa ymmärtää, että ”nainen ei sinällään koskaan riitä”, ja se rakentaa kuvia

”vilpittömistä neitsyistä” ja ”epävakaista vampeista”. Hysteerikkokammo elää edelleen, joten

”naisten henki, ruumis ja niiden oireilu saavat osakseen aivan erityistä huomiota, tarkkailua,

vähättelyä, liioittelua ja epäluuloa”. (Kortelainen 2003, 7.)

Nainen ei voi juoda kuin mies -sanonta pitää paikkansa monella tapaa (IL 25.11.2005).

− Naisten juominen kertautuu yhteiskunnallisesti negatiivisina seurauksina eri tavalla
kuin miesten juominen: kun naiset voivat huonosti, niin lapset ja perheetkin voivat
huonosti (OS 9.9.05).

Naisten alkoholinkäyttöön liittyvä lehtikirjoittelu saa aikaan voimakkaita moraalisia latauksia.

Ruumiillisen terveyden ohella lehdissä peilataan alkoholinkäyttöä naisen sosiaaliseen

kuntoisuuteen, eli äitinä olemiseen, naisen perheeseen, lapsiin ja kotiin. (Nätkin 1988, 32–

36.)

Lehtiteksti (HäS 10.5.06) uutisoi naisen kyvykkyyden äitiyteen häiriytyvän juomisen myötä ja

pyrkii osoittamaan, miten juovan nainen on kyvytön ”kunnolliseen” äitiyteen:

Tutkimusten mukaan – – äidin alkoholinkäyttö vaurioittaa lapsen psyykkistä kehitystä eri
tavalla kuin isän juominen.
− Jos äiti käyttää alkoholia, emotionaalinen suhde lapseen kärsii (HäS 10.5.06).

Naisen juomisen vaarallisuuden perustelussa on samankaltaisuutta lääketieteen sadan

vuoden takaisen hysteriaselityksen kanssa. Hysteriatutkimus oli 1800-luvun lopulla täydellisen
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yksimielinen siitä, että lukeminen on naiselle vaarallista. Tyttöjen koulunkäynti oli myös

epäilyttävää, sillä opiskelun tytöille aiheuttama rasitus ja siitä mahdollisesti seuraava

hermosairaus tai hysteria periytyi lääketieteen silloisen lamarkistisen käsityksen mukaan

lapsille. Kansakunnan kannalta kyseessä oli tulevaisuuden uhka. Lääketiede asetti

hermoterveystietoon vedoten rajoja naiskansalaisuudelle ja naistoimijuudelle. (Uimonen 2003,

204–206.)

Kulttuurissamme naisten ja miesten juominen on näennäisesti yhtä sallittua. Taustalla

vaikuttaa kuitenkin kulttuurinen kaksoisstandardi, jonka mukaan humaltuminen

lieveilmiöineen ja seurauksineen on miehille hyväksytympää. (Nykyri 1996, 94 95, Mustonen

2003, 244.)

Kulttuurisessa ajattelussa syntyy jännitteitä, kun juovan naisen sosiaalinen kuntoisuus ja

kulttuurinen kauneus kyseenalaistetaan. Hysteerikkokammo ja pelko sen periytymisestä ovat

elossa edelleen. Selvitän seuraavaksi, miten tällainen sukupuolta kuvaava ”totuus” on

pureutunut kulttuuriimme ja miksi lehtiteksti kirjoittaa siitä samoin kuin ”luonnollisesta”

tosiasiasta. Pohdin myös, mihin naiseuden kyseenalaistamisella ja syyllistämisellä pyritään.

4.1.2 Moraali ja normit vallankäytön välineenä

Alkoholisoitunut nainen koskettaa. Mitäköhän tuonkin lapsille kuuluu? Ja miten nainen
on laskenut itsensä tuohon pisteeseen? (D 2005/5.)

[N]ainen muun muassa humaltuu herkemmin kuin mies, vaurioittaa nopeammin
elimistönsä ja joutuu suuremman paheksunnan kohteeksi alkoholisoiduttuaan kuin mies.
Tästä huolimatta vain joka kymmenes nainen on raitis. (S&A 2005.)

Jostain syystä humaltunut nainen herättää aina enemmän kysymyksiä kuin känninen
mies. Tulee ajatelleeksi, että miten tuokin tuolla tavalla ja tähän aikaan. (D 2005/5.)

Lehtiteksteissä (D 2005/5, S&A 2005) humaltunut tai alkoholisoitunut nainen saa osakseen

paheksuntaa. Lehtitekstit uusintavat moralisoivaa puhetta: ”Mitäköhän tuonkin lapsille kuuluu?
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Ja miten nainen on laskenut itsensä tuohon pisteeseen? Miten tuokin tuolla tavalla ja tähän

aikaan?”

Nainen riskeeraa juomisella huomattavasti enemmän kuin mies (IL 25.11.05).

Nainen saa alkoholivaurioita huomattavasti helpommin kuin mies ja naisella riippuvuus
päihteisiin syntyy vauhdikkaammin kuin miehillä (HäS 10.5.06).

Lehtitekstit (S&A 05, IL 25.11.05, HäS 10.5.06) syyllistävät naista ja vertaavat naista

mieheen: ”Nainen muun muassa humaltuu herkemmin kuin mies, vaurioittaa nopeammin

elimistönsä – –. Tästä huolimatta vain joka kymmenes nainen on raitis.” ”Nainen riskeeraa

juomisella huomattavasti enemmän kuin mies”. ”Nainen saa alkoholivaurioita huomattavasti

helpommin kuin mies ja naisella riippuvuus päihteisiin syntyy vauhdikkaammin kuin miehillä”.

Lehtiteksti (D 2005/ 5, S&A 2005) toteaa, että alkoholisoitunut nainen ”herättää paheksuntaa

ja kysymyksiä” sekä ”koskettaa”. Nainen siis rikkoo juomisellaan kulttuurin normia, jolloin

kulttuurin ”normaali” ydin tulee esiin:

Normit tulevat selkeinä esiin silloin, kun niitä katsotaan rikotun. Neuvottelu kulttuurin

rajoista tekee näkyväksi normaalin, kulttuurin ytimen, joka erottuu vastakohtana ulos

suljetulle, marginaalistetulle ja kielletylle. (Saarikoski 2001, 35.)

Lehtitekstien valistusajattelu pyrkii tekemään näkyväksi ”luonnollista ja normaalia kulttuurin

ymmärtämää naiseutta” kieltämällä ja sulkemalla pois naisten alkoholinkäytön:

Nainen ei voi juoda kuin mies (IS 19.3.04, E-SS 19.3.04, Apu 24.6.05, KuL 2005/9.
Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtitekstit (IS 19.3.04, E-SS 19.3.04, Apu 24.6.05 ja KuL 2005/9) uutisoivat TNA-projektin

iskulauseen ”nainen ei voi juoda kuin mies” otsikoissaan. Sama iskulause toistuu myös

muissa lehtiteksteissä useasti. Seuraava lehtiteksti (KD 15.9.05) sulkee samaan tapaan pois

naisten alkoholinkäytön:
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Naisten juominen kasvoi ongelmaksi (KD 15.9.05. Lihavointi Tuija Lukkari).

Viinaa joivat ennen miehet, nyt sitä käyttää liikaa myös yhä useampi nainen
(KD 15.9.05. Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtiteksti (VL 2005/22) marginaalistaa nuorten juomisen:

− Muihin eurooppalaisnuoriin verrattuna suomalaiset aloittavat juomisen hävettävän
nuorina (VL 2005/22. Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtiteksti (UT 2005/20) sulkee saman kaavan mukaan naisen alkoholinkäytön ja

päihdeongelman ”normaalin” ulkopuolelle:

Päihdeongelmaan on monta suhtautumistapaa.
− Sen voi nähdä sairautena, huonona tapana tai riippuvuutena –  – syntinä – –.
(UT 2005/20. Lihavointi Tuija Lukkari.)

Lehtiteksti (UT 2005/20) toteaa, että päihdeongelman voi nähdä ”sairautena”, ”huonona

tapana”, ”riippuvuutena” tai jopa ”syntinä”. Judith Butlerin mukaan lääketiede on kirkon ohella

sellainen tieto-valtajärjestelmä, joka käyttää valtaa pitääkseen yllä ”luonnollista” käsitystä

naiseudesta ja miehuudesta. Esimerkiksi kirkko ja lääketiede sulkevat homoseksuaalisuuden

pois puhumalla siitä syntinä ja sairautena. (Pulkkinen 2000, 47–51.) Samaan tapaan

lehtiteksti (UT 2005/20) tulee viestittäneeksi, että päihdeongelmainen nainen ei täytä

”luonnollisen naiseuden” eli hyveellisen naiskansalaisen kriteerejä.

Lehtiteksti (KD 15.9.05) tarttuu samaan normiin:

Naisten ongelmajuominen näkyy jo rikostilastoissa sekä jatkuvasti kasvaneina lasten
huostaanottoina (KD 15.9.05).

Lehtiteksti perustaa naisten juomisen ongelmallisuuden sekä rikostilastoihin että lasten

huostaanottoihin. Pohdin ensin rikostilastoihin vetoamisen mielekkyyttä. Marja Holmilan

(1992) mukaan alkoholistien niin kuin rikollistenkin joukossa naiset ovat vähemmistönä, sillä

yhteiskunnassamme miehet rikkovat normeja huomattavasti useammin kuin naiset. ”Riittääkö
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naisten enemmistön hallitsemiseksi se, että miehet rikkovat normeja heidän puolestaan?”,

Holmila kysyy. Lehtiteksti (KD 15.9.05) jättää ongelmallisella tavalla kertomatta ja

perustelematta rikosten tekijöiden määrät ja sukupuolijakaumat. Toiseksi pohdin lasten

huostaanottojen lisääntymiseen vetoamista. Runsaasti alkoholia käyttävä nainen saattaa

Holmilan mukaan laiminlyödä sekä omien että perheen asioiden hoitamista ja rikkoa siten

juomisellaan naisen asemaan ja perheen koossa pitämiseen liittyvää normia.

”Poikkeavuutena” nähtyä naisten juomista pyritään kontrolloimaan lehtien

alkoholikirjoittelussa, sillä naiselle ei mielellään suoda vapautusta perheen ja lasten asioiden

hoitamisesta. (Holmila 1992, 98–99.)

Diskurssin, eli esimerkiksi kyseessä olevan rationalistisen diskurssin, yhtenäisyys perustuu

toimittajien, yleisöjen ja kolmansien osapuolten tuntemiin ”tervejärkisiin” alkuoletuksiin.

Lehtitekstit pohjautuvat ”itsestäänselvyyksiin ja tervejärkisiin luonnollisiin

kielenkäyttötapoihin”. Diskurssit liittyvät ideologiseen taustaan, sillä diskurssit ovat peiteltyjä

ideologisia representaatioita. (Fairclough 1997, 64.)

Tutkimusaineistosta löytyy murtumakohta, kolumni (E-SS 2.7.04), joka nostaa esiin naisten

juomiseen liittyvää sosiokulttuurista ajattelua ja kyseenalaistaa valistuksen paheksunnan:

”[Myllyhoito]yhdistyksellä on – – kampanjassaan ajatus, joka saa ainakin minut
näkemään punaista. Se nimittäin toivoo, että naisten alkoholin käyttöä alettaisiin taas
sosiaalisena normina paheksua. Miksi naiset pitäisi alistaa uuden paheksunnan
alle, kun siitä juuri on alettu vapautua? Miesten juominen saa kuitenkin tässä maassa
paljon enemmän pahaa aikaan kuin naisten. (E-SS 2.7.04. Lihavointi Tuija Lukkari.)

Lehtiteksti (E-SS 2.7.04) sanoo ääneen sen, mikä on luettavissa diskurssianalyysin keinoin

valistusajattelun lehtiteksteistä; kulttuurisen ajattelutavan ymmärryksellä valistus näyttää

moralisoinnilta ja siltä, että naisille vain pyritään kertomaan ikävyyksistä, joita seuraa, kun

normeja rikkoo. Lehtitekstit pyrkivät siis kontrolloimaan naisten alkoholinkäyttöä sekä

kieltämällä että syyllistämällä.

Myös lehtitekstissä (IS 19.3.04) on pieni murtumakohta, jossa toimittaja havahtuu tuomaan

esiin oman kulttuurisen ajattelunsa ja kyseenalaistamaan valistusajattelun rationalistisen

diskurssiin:
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Onko naisten juomiseen liittyvä keskustelu sittenkin vain naisen rajoittamista
(IS 19.3.04)?

Lehtiteksti (IS 19.3.04) viittaa ajatuksella naisten rajoittamisesta naiskansalaisten

käyttäytymisen ideologiseen kontrollointiin. Väinö Linna (1967) on pohtinut yhteiskunnassa

esiintyviä murtumakohtia. Linnan mukaan moraalia käytetään vallankäytön välineenä ja

moralisoinnin luomaa syyllisyyden tunnetta kontrolloijana. Syyn ja syyllisyyden käsite koko

laajuudessaan on jopa yksi kulttuurin kivijaloista. Ristiriitoja kohdatessaan suurin osa

ihmisistä ei suostu uhriksi. Linnan mukaan sekä yksilöt että yhteisöt ja lisäksi myös yhteisöjen

sisällä toimivat ryhmät käyttävät yleisesti pätevänä selviytymiskeinona syyllisyyden

projisoimista toisiin ihmisiin. Sen seurauksena syntyy jatkuva moraalinen taistelu, jossa

murtumat tapahtuvat aina yhteiskunnan heikoimmissa kohdissa. Esimerkiksi herkkyys ja

riippuvuus ovat tekijöitä, jotka altistavat syyllisyyskokemuksille. Linnan mukaan syyllisyys

painottuu sinne, missä se yhteiselämän kannalta olisi vähiten tarpeellista. Sen sijaan vahvat

ja voimakkaat kokevat lähtökohtaisesti oikeutuksen tuntemuksia. (Mt, 44–49.)

Moraali on myös vallankäytön väline ja sen luoma syyllisyydentunne yhteiskunnan

todellinen poliisi ja tuomioistuin (mt, 46).

Kansalaisiin kohdistuva kontrollointi jakautuu epätasaisesti. Marja Holmilan (1992) mukaan

julkisuuden luomat mielikuvat juopottelevasta naisesta ovat tuskin koskaan myönteisiä. Sen

sijaan esimerkiksi kirjoissa tai elokuvissa luodut kuvat miesten juomisesta herättävät usein

myötätunnon, sankarillisuuden tai hauskuuden tunteita. (Mt, 98–99.)

Yhteenvetona totean, että naisten alkoholinkäytöstä valistavat lehtitekstit näyttäytyvät

”poikkeavuuden” kontrollointina. Kontrolloinnin välineenä lehtitekstit paheksuvat naisten

juomista luoden syyllisyyttä ja pyrkien siten osoittamaan naiseudelle sopivat rajat.

Valistusajattelu kieltää ja sulkee pois naisten alkoholinkäytön iskulauseellaan ”nainen ei voi

juoda (kuin mies)”. Naiselle ylhäältä päin osoitetun muotin mukaan naisen pitäisi olla hyvä äiti,

pysyä kaidalla polulla, sillä naiselle ole sopivaa tehdä rikoksia. Lehtitekstien valistusajattelun



37

tavoittelema unelma on analyysin mukaan raitis, itsekontrolloidun hallitusti käyttäytyvä

hyveellinen äiti. Moraali ja normit ovat valistuksen vallankäytön välineitä, joiden avulla

lehtitekstit pyrkivät kontrolloimaan naisten alkoholinkäyttöä sekä kieltämällä että

syyllistämällä.

4.1.3 Myytit yhteiskuntamoraalin perustana

Alkoholista riippuvainen nainen ei suinkaan ole laitapuolen kulkija vaan
päihderiippuvainen nainen kulkee jakkupuku päällä, hoitaa perheensä ja työnsä
(HäS 10.5.06. Lihavointi Tuija Lukkari).

Viiniä ja siideriä sivistyneesti lipittävien jakkupukuisten uranaisten kasvava ryhmä on
syrjäyttämässä perinteiset kassi-Almat päihdeklinikoilla ja AA:ssa
(N 11.11.05. Lihavointi Tuija Lukkari).

Rojolan (2004) mukaan ”feministinen kirjallisuudentutkimus rakentaa sellaista

lukemiskehikkoa, jonka päämääränä on eron tekeminen”. Tutkija tuottaa sukupuolieroa, joka

ei tarkoita pelkästään naisten ja miesten välisiä eroja, vaan se tarkoittaa myös naisten

keskinäisiä ja sisäisiä eroja. (Mt, 29.) Teresa de Lauretis esitti 80-luvulla feministisen

feminismin kritiikin, joka tarttuu valtafeminismin tapaan määrittää naiseus valkoiseksi,

keskiluokkaiseksi ja heteroseksuaaliseksi. Lauretiksen mukaan perinteisellä sukupuolieron

käsitteellä ei voida analysoida naisten välisiä valtarakenteita. Esimerkiksi elokuvateollisuus

tuotti pitkään sellaisia elokuvia, joiden naispääosan esittäjä oli valko-ihoinen, keskiluokkainen

ja hetero. Mustaihoiselle naiselle kyseinen naiseuden representaatio ei tarjonnut mielekkäitä

samaistumiskohteita. (Koivunen 1988, 26−31.)

Käytän tässä luvussa feministisen kirjallisuudentutkimuksen lukemistapaa ja sovellan metodia

lehtiteksteihin. Tutkin, miten tekstit tuottavat naisten keskinäisiä eroja ja miten valistus

samalla tulee tuottaneeksi naiseutta.

Lehtiteksti (N 11.11.05) toteaa, että perinteiset päihdeklinikoiden ja AA:n naisasiakkaat ovat

kassialmoja. Myös lehtitekstin (HäS 10.5.06) luonnollisena odotuksena on, että
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päihderiippuvainen nainen on ”laitapuolen kulkija”. Lehtitekstit perustavat ”luonnollisena”

pitävänsä ajattelun myyttiseen käsitykseen alkoholia käyttävästä langenneesta naisesta.

(Pureudun naisen nimeämiseen, eli sosiaalisella leimaamisella syrjäyttämiseen, lähemmin

luvussa 4.3.3.) Seuraava uutisointi edustaa saman keskustelun sääntöjä:

Tämän päivän alkoholi- tai lääkeriippuvainen nainen
ei läheskään aina ole muovipussi kädessä maleksiva,
yhteiskunnasta syrjäytynyt laitapuolen kulkija
(IH 27.9.04. Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtiteksti (IH 27.9.04) kertoo lehden lukijalle ”luonnollisista” odotuksista poikkeavan uutisen:

alkoholista riippuvainen nainen ei yllättäen aina olekaan ”muovipussi kädessä maleksiva,

yhteiskunnasta syrjäytynyt laitapuolen kulkija”. ”Päihderiippuvainen nainen kulkee jakkupuku

päällä, hoitaa perheensä ja työnsä”, lehtiteksti (HäS 10.5.06) toteaa. Sen lisäksi lehtiteksti

(N 11.11.05) kuvaa päihderiippuvaisen naisen viiniä tai siideriä sivistyneesti lipittäväksi

jakkupukuiseksi uranaiseksi, joka hoitaa myös perheensä ja työnsä.

Lehtitekstit (N 11.11.05, HäS 10.5.06 ja IH 27.9.04) tuottavat naiseutta rakentamalla naisten

välille raja-aitoja. Lehtitekstit edustavat samalla myös Nätkinin mainitsemaa oireellista

alkoholiajattelun yksiulotteisuutta (1988, 32). Lehtiteksteissä yksiulotteisuus näyttäytyy

joko−tai-ajatteluna, eli juova nainen on joko perheensä ja työnsä hoitava äiti tai laitapuolen

kulkija. Juova nainen on joko kassialma tai jakkupukuinen uranainen. Lehtitekstit kuvaavat

alkoholia käyttävää naista ääripäiden avulla mustavalkoisesti. Lehtitekstit tuottavat naiseuteen

myyttien avulla keskinäisiä eroja sekä stereotyyppejä (Ks. Dyer 2002, 52–53). Myyteistä ja

huora–madonna-ajattelusta kerron lisää luvussa 4.3.1. Stereotyyppeihin paneudun tarkemmin

luvussa 4.2.2. Tässä vaiheessa totean stereotyypeistä kuitenkin sen verran, että ne liittyvät

vallankäyttäjien pyrkimykseen säilyttää patriarkaalinen asema.

− Koulutus tai asemat eivät vähennä ongelmaa ja
”myös hienot naiset alkoholisoituvat” (K&M 6/2004).
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Lehtiteksti (K&M 6/2004) toteaa, että vaikka nainen olisi hienossa asemassa ja koulutettukin,

se ei vähennä ongelmaa. Koulutus ja hieno asema eivät siis lehtitekstin mukaan riitä

nostamaan naista vähemmän ongelmaiselle tasolle.

On kyseenalaista, että naisen leimaaminen joko laitapuolen kulkijaksi tai jakkupukuiseksi

uranaiseksi tarjoaisi mielekkään samaistumiskohteen valistuksen kohteelle eli tytölle tai

naiselle. On ongelmallista, jos valistuskirjoittelu tarjoaa leimaamisen kautta keinoja alkoholia

käyttävän naisen syyllistämiseen.

Dyerin (2002, 46–47) mukaan yleistykset ja tyypittelyt ovat tapoja, joilla yhteiskunta pyrkii

tekemään laajasta ja monimutkaisesta tietomäärästä itselleen selvyyttä. Stereotypian

luominen liittyy siis prosessiin, jolla pyritään luomaan järjestystä. Stereotyypin avulla on

helppo tiivistää monimutkainen tieto yksinkertaiseksi. Toisaalta stereotyypin yksinkertaisuus

on pettävää, ja stereotyyppeihin liittyvässä prosessissa on siten pari ongelmaa. Ensimmäinen

ongelmallinen seikka on, että kun ”todellisuuden kukoistava ja kuhiseva valtava sekaannus”

pyritään korvaamaan järjestyksellä, niin sen myötä asian moninaisuus häviää, ja asia alkaa

näyttäytyä yksipuolisena totuutena, jonka osittaisuutta tai puutteita ei enää tunnisteta. Toinen

ongelmallinen stereotyyppien luomiseen liittyvä asia on se, että se tapa, jolla yhteisössä

järjestetään todellisuutta, liittyy oleellisesti sekä historian aikaansaannoksiin että yhteisön

valtasuhteisiin.

Tämän luvun lehtitekstit tuottavat alkoholisoituneeseen naiseen liittyvien myyttien avulla

stereotyyppistä naiseutta, joka on vallan näkökulmasta helppo syrjäyttää sosiaalisella

leimaamisella. Lehtitekstit toisintavat myyttejä ja vanhaa ajattelua naisen alhaisesta

sivilisoitumisen asteesta (ks. Nätkin 1988, 39). Valistusajattelu perustaa argumentointinsa

myyttiseen yhteiskuntamoraaliin.
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4.1.4 Virkanainen himoitsee salarakastaan − juominen romantisoituna

Alkoholi on yhä useammin virkanaisen salarakas (N 11.11.05).

Lehtiteksti (N 11.11.05) viestii virkanaisen nautinnonhalusta korostaen alkoholia

voimakkaiden tunteiden kohteena kertoessaan, että virkanaisen salarakas on alkoholi.

Lehtiteksti kaivaa siten esiin alkoholivalistuksessa vuosina 1755−1968, eli reilut 200 vuotta,

vallinneen alkoholivalistuksen ihmiskuvalle ominaisen perusmetaforan, jonka mukaan

epärationaalinen hedonisti ”rakastaa tai himoitsee palavasti” alkoholia. (ks Sääskilahti 2006,

246).

Metafora järjettömästä alkoholin himoitsemisesta jäi taka-alalle 1960-luvun lopun paikkeilla,

kun keskiolut tuli ruokakauppoihin ja alkoholin myynti vapautui (ks. Peltonen 2006, 435–467).

Sääskilahden (2006, 246) mukaan aihetta alkoholista voimakkaiden tunteiden kohteena ei

esiinny vuosien 1990–2001 alkoholivalistusteksteissä. Myöskään Nätkin (1988) ei mainitse

asiasta tutkittuaan 80-luvun alkoholidiskurssia lehdistökirjoittelussa. Muutaman

vuosikymmenen tauon jälkeen perusmetafora, jossa epärationaalinen nautiskelija tuntee

rakkautta alkoholia kohtaan, näyttää pulpahtaneen Tytöt, naiset ja alkoholi -projektiin

liittyvässä parissa artikkelissa uudelleen pintaan. Lehtiteksti (K 20.1.05) viittaa kyseiseen

metaforaan piirretyn ja oivaltavan kuvan tasolla, jossa nainen taluttaa rakastamaansa

mäyräkoiraa (ks. kuva 1.). Kuva on artikkelin ainoa alkoholin rakastamiseen liittyvä vihje

lehtitekstissä (K 20.1.05), eikä varsinaisessa tekstiosuudessa ole viittauksia romanttiseen

diskurssiin.
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KUVA 1. Kaleva 20.1.2005.

Salarakas on käsitteenä 2000-luvun ilmiö, joka nousi julkisuuteen puhuttaessa parisuhteessa

olevien miesten salarakkaista. Vanha alkoholivalistuksen ihmiskuvaan liitetty perusajatus

järjettömästä ja nautinnonhaluisesta alkoholia himoitsevasta juomarista, on saanut

lehtiteksteissä 2000-luvun muotikuorrutuksen. Samalla salarakasilmiö on käännetty

lehtitekstissä päälaelleen kertomaan, ei miehen, vaan naisen salarakkaasta. Niinpä lehtiteksti

toteaa, että ”alkoholi on yhä useammin virkanaisen salarakas”.

Naisten lisääntyneen alkoholinkäytön romantisoimisen ja puheen salarakkaasta voi helposti

ajatella toimittajan rikkaaksi oivallukseksi. Faircloughin (1997, 84) mukaan diskurssien

luomisessa on ensisijaisesti kyse kuitenkin yhteiskunnallisista olosuhteista:

Diskurssiivinen luovuus johtuu yhteiskunnallisista olosuhteista eikä tiettyjen yksilöiden

luovista ominaisuuksista.

Naisen alkoholinkäytöstä löytyy siis tutkimusaineiston murtumakohtana kaksi kepeänä

näyttäytyvää viittausta alkoholia käyttävän naisen hedonistiseen tapaan himoita salarakasta
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eli alkoholia. Naisen alkoholinkäytön romantisointi ei kuitenkaan poista tekstin moralisoivaa

vivahdetta, sillä salarakas-käsite itsessään tarkoittaa, että naisella on jotakin salattavaa, joka

ei kestä päivänvaloa. Nätkinin (1988, 32) mukaan lehtikirjoittelussa on jo pidempään ollut

vallalla sellainen ajattelu, että samalla kun alkoholi tuhoaa naisen elimistöä, tuhoutuu myös

naisen moraali.

4.1.5 Nuorten naisten protestimieli ääri-ilmiön taustana

Nuorten naisten juopottelu johtaa väistämättä vaikeuksiin
(L-S 29.4.04. Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtiteksti (L-S 29.4.04) valistaa nuoria naisia alkoholin käytöstä uhkaamalla heitä

”väistämättömillä vaikeuksilla”. Seuraava esimerkki povaa myös ongelmia alkoholia

käyttävälle naiselle:

Parikymppinen Mari vetää viinaa neljänä päivänä viikossa, mutta
se ei ole hänestä ongelma. Sietäisi olla.
Naisesta tulee nopeammin juoppo kuin miehestä
(IS 30.4.04. Lihavointi Tuija Lukkari.)

Lehtiteksti (IS 30.4.04) syyllistää parikymppisen Marin käyttäytymisen toteamalla, että Marin

sietäisi ymmärtää juomisen olevan ongelma. Lisäksi sama teksti rakentaa naisen toiseutta

suhteessa tekstin normiksi määrittämään mieheen antamalla ymmärtää, että miehestä ei tule

juoppo yhtä nopeasti kuin naisesta. Lehtitekstin argumentointi perustuu moralisointiin: ”Marin

pitäisi ymmärtää, että hänellä on juomisongelma ja että hänestä on tulossa juoppo miestä

nopeammin!” Samalla teksti rakentaa uhkakuvaa myyttisestä naisjuoposta. Seuraavat

lehtitekstit tuottavat samaan tyyliin tytön toiseutta:

Viina myrkkyä tytöille (ML 8/2004).
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Alkoholi tuhoaa nopeammin tytön (TS 11.7.04).

Sen lisäksi, että lehtitekstit (ML 8/2004 ja TS 11.7.04) uusintavat sukupuoleen liitettyä

toiseutta, ne myös käyttävät voimakkaita, jopa sotaisia, kielikuvia puhuessaan alkoholista

tytön ”tuhoavana myrkkynä”. Pyrkiessään puhuttelemaan tyttöjä ja nuoria naisia lehtitekstit

ovat tarttuneet sota-aseisiin. Samaa sotametaforasanastoa edustaa myös lehtitekstin (TS

11.7.04) puhe aikapommista. Esittelen kyseisen tekstin tarkemmin tämän luvun lopussa.

Hän [yläasteen apulaisrehtori] on havainnut, että jotkut tytöt kilpailevat juomisesta
poikien kanssa: ” Se on osa girl power -ilmiötä. Tytöt hakevat näin ehkä arvostusta
kaveriyhteisössä.” (KV 12.12.05.)

Naisen aggressiivisuuden mahdollisuus nousi suomalaisessa keskustelussa pintaan 1990-

luvulla, ja ns. naisenergiasta puhumisesta tuli trendi. Keskustelulla naisen vihasta on

vertailukohta 1960-luvun seksuaalisuuskeskusteluun. (Nykyri 1998, 191.) Silloin Suomessa

koettiin seksuaalisen vapautumisen kausi, ja sen myötä naista alettiin kyetä esittämään

passiivisen alistujan ja halujensa tukahduttajan sijasta aktiivisena subjektina sekä omien

halujensa toteuttajana. (Helen 1997, 191−192, 350–351.)

Näen tyttöjen ja naisten alkoholinkäyttöön liittyvän keskustelun jatkumona keskustelulle

naisenergiasta ja naisen seksuaalisesta vapautumisesta. Nuorten tyttöjen tapa haastaa

normin raja tulee esiin lehtitekstissä (KV 12.12.05) siteeratun apulaisrehtorin kertomana, kun

tytöt kilpailevat juomisesta poikien kanssa. Seuraava lehtiteksti (N 12.3.04) pyörittelee samaa

naisten miehisen juomisen teemaa:

Suomen kovimmat jätkät − naiset (N 12.3.04).

Holmilan mukaan huonosti käyttäytymisen oikeus saattaa joskus symbolisoida vapautta tai

merkitä sosiaalista täysvaltaisuutta (Holmila 1992, 7). Nätkin (1988, 31) toteaa, että ääri-
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ilmiön, tyttöjen ja nuorten naisten alkoholinkäytön, taustalla voidaan nähdä naisten juomiseen

suunnattu moraalinen tuomio. Poikien tai miesten kanssa kilpaa juominen on joidenkin

nuorten naisten tai tyttöjen tapa protestoida ja herättää tietoisesti pahennusta

ympäristössään.

Tutkimusaineistosta löytyy murtumakohta, jossa lehtiteksti (K 20.1.05) tuo esiin kulttuurisen

ajattelutavan antaen puheenvuoron ns. tavalliselle naiselle − Susannalle. Tavallisen

kansalaisen sosiokulttuurinen ajattelu tuo naisten alkoholinkäyttöön valistusajattelua

laajemman perspektiivin:

Susanna toteaa: ”Media on pahin syyllinen suomalaisten vaikeassa suhtautumisessa
alkoholiin. Asioita paisutellaan liikaa ja moralisoidaan. Tuntuu, että opiskeluaikana
naiset saavat juoda melko vapaasti, mutta perheellistyviä naisia moralisoidaan.
Samanikäisten miesten juomista kuitenkin ihaillaan ja siihen liittyvä äijäkulttuuri on
voimissaan”. (K 20.1.05. Lihavointi Tuija Lukkari.)

Lehtiteksti (K 20.1.05) osoittaa tiedostavansa toisen sukupuolen alkoholinkäyttöön, etenkin

perheellistyvien naisten juomiseen, kohdistuvan moralisoinnin. Tämä lehtiteksti on

poikkeuksellinen siksi, että teksti esittelee tavallisen naisen, Susannan, joka on

kohtuukäyttäjä. Lehtitekstien enemmistö valistaa lukijoita naisten suurkulutuksen kauhuista ja

siitä aiheutuvista ongelmista jättäen mainitsematta, että suurin osa naisista kuitenkin käyttää

alkoholia kohtuudella. Seuraava esimerkki (TS 11.7.04) kuvaa lehtitekstien yleistä

moralisoivaa linjaa:

Yhä useammat tytöt juovat alkoholia enemmän ja rajummin kuin ennen. Lehdet kirkuvat
viinasta ja huonoista tavoista. Vanhemmat voivottelevat. Mikä nykyajan tyttöjä oikein
riivaa? (TS 11.7.04.)

Lehtiteksti (TS 11.7.04) toteaa, että tyttöjen alkoholinkäyttö lisääntyy ja lehdet kiinnittävät

moralisoiden (”kirkuen”) huomion tyttöjen huonoihin tapoihin. Vanhempien keinot vaikuttavat

olevan vähissä, koska he tyytyvät vain voivottelemaan. Lehtiteksti syyllistää: ”Mikä nykyajan
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tyttöjä oikein riivaa?” Lehtiteksti tarkoittaa siis, että tytöt eivät käyttäydy, niin kuin heidän

PITÄISI normin mukaan käyttäytyä. Moralisoinnillaan lehtiteksti haluaa kertoa, että tyttöjen

kuuluisi käyttäytyä hallitun hyveellisesti. Siihen kuvaan ei alkoholi sovi. Jään kuitenkin

pohtimaan, mikä ajatus kaiken takana on? Miksi tytöille on asetettu hyvin käyttäytymisen

tiukka normi? Onko huoli tytön terveydestä niin iso, että lehdet kirkuvat sen vuoksi ja

vanhemmat voivottelevat? Jos kyseessä on huoli tytön terveydestä, niin mikä sitten on se

taustalla vaikuttava valistusajattelun tavoite, joka todellisuudessa säätää tytön

alkoholinkäyttöä moralisoivan normin?

Oli se sitten reilua tai ei, tyttöjen lasin pohjalla tikittää tulevaisuuden aikapommi
(TS 11.7.04. Lihavointi Tuija Lukkari).

Mistä lehtiteksti (TS 11.7.04) todellisuudessa puhuu uhatessaan alkoholia käyttäviä tyttöjä

”tulevaisuuden aikapommilla”? Esittämäni pohdinnat saavat vastauksia seuraavassa (4.2)

luvussa, kun analysoin lisää lehtitekstejä. Jätän siis ”aikapommin” tikittämään hetkeksi, ja

etsin seuraavassa luvussa pommin purkamiseen tarvittavan koodin.

Yhteenvetona nuorten naisten valistamiseen liittyvistä lehtiteksteistä totean, että valistus

käyttää sotaisia ja moralisoivia metaforia saadakseen nuoret tytöt ja naiset havahtumaan, että

juominen on ongelma. Kulttuurinen ajattelutapa sen sijaan näkee tyttöjen ja nuorten naisten

juomisen taustalla sosiaalisen täysivaltaisuuden ja vapauden tavoittelun. Juominen on

tietoinen keino pahennuksen herättämiseksi, samoin poikien kanssa kilpaa juominen. Tytöt ja

nuoret naiset haluavat protestoida sukupuoleen liittyvää juomisen tuomitsemista vastaan.

Naisten alkoholinkäyttöön liittyvän valistusajattelun lehtitekstien moralistisen diskurssin

yhteenvetoon sopii Holmilan eri sukupuolten alkoholinkäyttöä ja julkisuutta koskeva toteamus,

jonka mukaan ”kulkurin valssi on miesten tanssi” ja julkisuudessa yhteiskunta ihannoi juovaa

miestä kuvaamalla hänet myönteisesti (Holmila 1992, 99). Moralistinen diskurssi tulee

valistusajattelun lehtiteksteissä esiin naisten kannalta siten, että juova nainen ei kuule

julkisuudessa myönteisiä luonnehdintoja, vaan lehtiteksteissä nainen kohtaa syyllistämiseen

perustuvaa moralisointia ja sosiaalisen kuntoisuuden kyseenalaistamista sekä kontrollointia.
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4.2 Biologistinen diskurssi

4.2.1 Nainen vertauskuvallisena kohtuna

− Humalaiseen naiseen liittyy aina se, että nainen on huono ja surkea äiti (HäS 10.5.06.
Lihavointi Tuija Lukkari).

Lehtiteksti (HäS 10.5.06) ei kyseenalaista yllä olevaa kommenttia eli humalaiseen naiseen

”aina” liitettyä huonon äidin leimaa mitenkään, vaan ottaa sen annettuna ja kertoo tiedon

asiantuntijan suulla ns. luonnollisena asiana lukijoille. Tapa, jolla lehtiteksti ilmaisee tiedon,

tulee kertoneeksi jotakin yhteiskunnassamme vallitsevasta kulttuurisesta ajattelusta ja

suhtautumisesta humalaiseen naiseen. Diskurssianalyysin (Jokinen ym. 1993,17–18) mukaan

kielenkäyttö kuvaa maailmaa rakentamalla sosiaalista todellisuutta. Se, miten asia kerrotaan,

merkityksellistää ja uusintaa todellisuutta. Niinpä naisen alkoholinkäyttöön lehtitekstissä liitetty

äitiyden kyvykkyyden mitätöinti tulee uusintaneeksi kyseenalaisen ajattelun mukaista

sosiaalista todellisuutta.

Alkoholivalistuksen sisällössä korostuvat Sääskilahden (2006) mukaan terveys- ja

perheteema. Teemat näkyvät selvästi tutkimukseni lehtiteksteissä, tosin perheteema

näyttäytyy äitiyteen pureutuvana teemana. Se johtunee suurelta osalta siitä, että lehtitekstien

pääasiallisena lähteenä on naisten ja tyttöjen alkoholinkäyttöön liittyvä projekti.

Lehtiteksti (HäS 10.5.06) totesi siis humalaisen naisen olevan ”aina huono ja surkea äiti”.

Seuraavat lehtitekstit kyseenalaistavat samaan tapaan naisen tai tytön mahdollisuudet

hyvään ja kunnialliseen äitiyteen, jos tyttö tai nainen käyttää alkoholia:

Siiderikassin kanssa kulkevat nuoret tytöt kantavat arvaamatonta tulevaisuuden uhkaa:
Estrogeeni- ja progesteronihormonien tasot laskevat alkoholin vaikutuksesta.
Miessukupuolihormonin eli testosteronin taso voi nousta jopa 270-kertaiseksi. Tästä voi
aiheutua muun muassa aggressiivisuutta ja hedelmättömyyttä.
− Se on kaikkein isoin aikapommi. Tästä porukastahan pitäisi tulla se tulevaisuuden
perheiden tukipilari, – –. (SV 7.4.2004. Lihavointi Tuija Lukkari.)
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– – muutos näkyy naisissa hedelmättömyytenä – –. Nuorilla fyysinen kehitys saattaa
pysähtyä ja muuttua miehisempään suuntaan. (P 16.6.2005. Lihavointi Tuija Lukkari.)

− Nuorena juominen vaikuttaa myös hedelmällisyyteen, joka
saattaa aiheuttaa vaikeuksia siinä vaiheessa, kun haluttaisiin perustaa perhe
(ES 9.3.06. Lihavointi Tuija Lukkari).

Alkoholidiskurssissa on tapana nähdä nainen erityisesti lasten synnyttäjänä (Soikkeli 2006,

385). Se selittää sitä, miksi alkoholia käyttävä nainen tai tyttö rinnastetaan äidin rooliin.

”Vallitsevassa ja hallitsevassa heteropatriarkaalisessa järjestyksessä naisen on tultava

äidiksi” (Jokinen 2004, 127). Kun nuori tyttö kantaa siiderikassia, se näyttäytyy lehtitekstissä

tulevaisuuden uhkana. Lehtitekstit (SV 7.4.2004, P 16.6.2005, ES 9.3.06) puhuvat tytöistä tai

naisista vertauskuvallisina kohtuina, joille äidiksi tuleminen koetaan itsestäänselvyydeksi.

Tyttö tai nainen nähdään potentiaalisena synnyttäjänä ja ”tulevaisuuden perheen tukipilarina”.

Siiderikassia kantamalla vertauskuvallinen kohtu määrittyy lehtitekstissä ”kaikkein isoimmaksi

aikapommiksi”. Edellisessä luvussa esittämäni kysymys aikapommista saa vastauksen.

Pommidiskurssin ratkaisevaksi koodiksi varmistuu seuraava kaava: alkoholi + kohtu =

aikapommi.

Kohdulla tarkoitan kaikkia naissukupuolen edustajia katsomatta esimerkiksi naisen aikomusta

tulla äidiksi tai kiinnittämättä huomiota naisen ikään. Lehtitekstien valistuksen ajattelutapa

itsestään selvästä äitiydestä (vertauskuvallisesta kohdusta) ei ota huomioon, että

naiskansalaisissa on suuri joukko sellaisia, jotka ovat iän tai jonkin muun seikan (esimerkiksi

ehkäisymenetelmien käytön, oman tai miehen sairauden) kautta joko tahallisesti tai

tahattomasti ohittaneet äidiksi tulemisen mahdollisuuden. Diskurssi vertauskuvallisesta

kohdusta yleistää ongelmallisella tavalla kaikki tytöt ja naiset potentiaalisiksi synnyttäjiksi.

Tiedossa on, että raskauden aikana nautitut pienetkin alkoholimäärät ovat
suuri vammautumisriski syntyvälle lapselle (E-SS 19.3.04).

 [Y]hä useammat vastasyntyneet kärsivät äidin alkoholinkäytön seurauksia,
kun tämä on juonut odottaessaan pienokaista.
Sikiö kestää alkoholia vielä heikommin kuin äiti. (PS 23.1.06.)
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Lehtitekstit (E-SS 19.3.04 ja PS 23.1.2006) ovat esimerkkejä siitä, miten naisten

alkoholikirjoittelussa lehtiteksti tuo esiin sikiölle ja lapselle koituvia uhkia. Naiseus nähdään

ensisijaisesti lapsia synnyttävänä kehona ja vasta toissijaisesti itsenäisenä omasta

hyvinvoinnistaan vastaavana kansalaisena.

Naisista puhuttaessa ei voi unohtaa alkoholilla vammautettuja
lapsia, joita syntyy 200–300 vuodessa ja psyykkisiä ongelmia, joita päihdeperheissä
kasvavilla lapsilla on (OS 19.3.04).

Nätkin (1988, 36) toteaa suomalaista alkoholikulttuuria tutkittuaan, että naiseus edustaa

lapsia tuottavaa ruumista. Niinpä naisten alkoholinkäytöstä puhuttaessa ”ei voi unohtaa

alkoholilla vammautettuja lapsia” ja päihdeperheen lasten psyykkisiä ongelmia, niin kuin

lehtiteksti (OS 19.3.04) uutisoi. Nätkinin (mt, 32–33) mukaan ”alkoholidiskurssin erityinen

muoto naisten kohdalla” on taata toimintakyky kaikkein tärkeimmässä tehtävässä eli lasten

synnyttämisessä. Niinpä lääketieteen edustaja näyttäytyy ehdottomana auktoriteettina

kertoessaan, miten naisen pitäisi elää saavuttaakseen kyseisen toimintakyvyn. Palaan ajassa

taaksepäin, sillä naisen näkemisellä ensisijaisesti äitinä on pitkät kulttuuriset perinteet.

Ilpo Helenin (1997, 13, 158) mukaan 1900-luvun alkupuolella biolääketiede määritteli naisen

”uutta elämää synnyttäväksi äitiruumiiksi”. Valistuskirjoittelussa äidin ruumiin terveyden,

puhtauden ja elinvoiman kerrottiin takaavan reproduktion, eli terveiden ja voimakkaiden

suomalaisten lasten syntymisen jatkossakin.

Hygieenikkolääkärit varoittelivat 1800-luvun jälkipuoliskolla kohtalokkaasta sukupuolitaudista,

kupasta, joka uhkasi äitiruumiin välityksellä myös lasten terveyttä. Kupan kerrottiin

rapauttavan kansanterveyttä, ja se oli yhteiskunnallisesti vakava tekijä. (Mt, 158–159.)

Seuraava lehtiteksti (L-S 29.4.04) on 2000-luvulta. Teksti kuvaa aivan samansuuntaisesti

kansanterveydellistä huolta väestön rappeutumisesta. Valistuksen ydintekijänä on äitiruumis

ja ajatus terveiden sekä voimakkaiden lasten tuottamisesta yhteiskuntaan:
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Naisten elimistö rappeutuu herkemmin. Kun vielä ottaa huomioon
päihteiden käytön vaikutukset kehittyvään sikiöön ja lapsiin, voi vain
todeta, että naisten lisääntyvä juopottelu on yhä enenevässä määrin myös
yhteiskunnallinen ongelma. (L-S 29.4.04.)

Lehtitekstien esimerkeissä tulee esiin väestöpoliittinen ajattelu, josta palautuu mieleen se,

että lääketieteeseen perustuvalla arvovallalla ja selityksillä lääkärit ja kansansivistäjät ovat

pyrkineet aiemminkin rajoittamaan naistoimijuutta. Perustelut kytkettiin silloinkin naisten

kykyyn synnyttää lapsia. Siitä esimerkkinä oli luvussa 2.1.4 mainitsemani 1800- ja 1900-

lukujen vaihteen ”kansallinen sukupuolilääketiede” (ks. Uimonen 2003, 206). Lääketiede

määritteli sukupuolta hermoterveystiedon ja heikkohermoisuuden uhkilla, joilla se rajoitti

esimerkiksi naisten lukemista ja opiskelua sekä asetti siten ehtoja naiskansalaisuudelle.

Lääketiede tuotti kansallisesti ja kansalaisuuden kannalta käsityksiä merkittävistä

sukupuolieroista. Lääkärit rakensivat hermoterveystietoon vedoten jyrkän kahtiajaon nais- ja

mieskansalaisuuteen sekä yksipuolisen näkökulman valtaan.

1800-luvun loppupuolella Suomen väkilukua haluttiin kasvattaa ja vähentää synnytysten

yhteydessä äitien ja lapsien kuolleisuutta (Leisti 2003, 62). Odottavia äitejä kohdeltiin yleensä

hyvin, tosin Pelkosen (1931) mukaan joissakin lähteissä mainitaan, että raskaana olevaa

naista pidettiin saastaisena, eikä nainen sen vuoksi ollut ”siankaan arvoinen” (mt, 78–101,

114–122, Helsti 2000, 75). Valistajien mielestä äidit olivat likaisia, ja valistusajattelu

kyseenalaisti äidin kyvyn hoitaa lasta hyvin, jos äiti ei huolehtinut puhtaudestaan (Helsti 2000,

315). Väestöpoliittisen ajattelun myötä äitejä ja synnytysavustajia alettiin valistaa puhtauden

tärkeydestä. Kansanvalistuksella ja hygienian parantamisella pyrittiin ehkäisemään

lapsivuodekuumetta. Käytännössä valistus muutti puhtauskäsityksiä ja vaikutti naiseuteen

siten, että äitiyteen liitettiin vastuu puhtaudesta. (Leisti 2003, 62.) Lääketieteeseen

perustuvilla näkökannoilla vaikutettiin siis kulttuuriseen ajattelutapaan, ja asetettiin ihanne

puhtaudesta huolehtivasta ”hyvästä äidistä”.

Sosiaalitieteissä ja naistutkimuksessa esitetyn kritiikin mukaan lääkärikunnan

professionaalinen valta-asema ja lääketieteen voittoisuus aiheuttavat medikalisaation

(Nätkin 2003, 106).
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Valistus ja medikalisaatio tuottivat sellaista naiseutta ja äitiyttä, jossa naisen velvollisuudeksi

tuli sekä kodin että lasten ja myös omasta puhtaudesta huolehtiminen. Naiseuteen

medikalisaatiossa liitetyn hygienia-vastuunkin todellinen tarkoitusperä oli siis syntyvyyden

lisääntyminen. (Leisti 2003, 62.)

Foucault (2005, 39 40) suuntautuu vallan kysymyksiin, ja hänen mukaan ruumis on vallan

keskiössä. Foucault kirjoittaa rangaistuslaitokseen liittyvässä tekstissä, että

ruumis kuuluu suoraan myös poliittiseen kenttään, sillä vallan haltijat voivat välittömästi

kohdistaa siihen puristusotteensa, sijoittaa siihen omia tavoitteitaan ja merkitä sen. – –

ruumiista tulee [vallan haltijoille] hyödyllinen voima vasta kun se on samalla sekä

tuottava että alistettu välikappale.

Medikalisaatio määritellään lääketieteen vallan leviämiseksi sellaisille alueille, jotka eivät

aiemmin ole olleet lääketieteellisiä. Lääketiede pyrkii siten kasvamaan pätevyysalueensa

ulkopuolelle, ja samalla se saa modernissa yhteiskunnassa ikään kuin totuuden aseman:

ihmisten käyttäytyminen alistetaan lääketieteen kontrolliin. Medikalisaatio toteuttaa unelmaa

ikuisesta terveydestä ja ruumiin hallitsemisesta sekä rappeutumisen ehkäisemisestä. (Nätkin

2003,101.)

Leistin lisäksi myös Nätkin (mt, 100) kuvaa 1900-luvun äitiyshuollossa tapahtuneita muutoksia

ja lääkärikeskeisyyden rakentumista medikalisaatioksi. Lääkärit olivat väestönlisäyksen

edesauttajia, ja väestöpoliittinen ajattelu kukoisti 1940- ja 1950-luvulla sekä osin myös 1960-

luvulla. Väestölisäyksen teema väistyi sittemmin vähitellen taka-alalle, kun 1970-luvulta

eteenpäin avainsanoiksi tulivat hyvinvointi ja terveys. Lääketieteen arvovallan voittokulku on

jatkunut tasaisesti. (Nätkin 2003, 100.)

Butler (2006, 55) kyseenalaistaa tieteen tuottaman biologisen sukupuolen:

Onko niin, että erilaiset tieteelliset keskustelut ovat diskurssiivisesti tuottaneet

näennäisesti luonnolliset tosiasiat biologisesta sukupuolesta joidenkin poliittisten ja

yhteiskunnallisten intressien palvelukseen?
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Feministinen medikalisaatiokritiikki korostaa medikalisaation sukupuoliluonnetta siten, että

miehisinä instituutioina lääkärit ja lääketiede kontrolloivat sosiaalisesti naissukupuolta.

Lääketieteen näkökulmasta katsottuna naiset ja erityisesti äidit nähdään vertauskuvallisina

kohtuina, ja heitä kohdellaan objekteina eli ”tieteellis-ammatillisten interventioiden kohteena”.

(Nätkin 2003, 101.)

Alkoholidiskurssi, jossa nainen nähdään ensisijaisesti vertauskuvallisena kohtuna, on

kyseenalainen ensinnäkin siksi, että kaikki naiset eivät todellisuudessa ole potentiaalisia

lasten tuottajia. Aamulehti (13.4.07) uutisoi, että Suomessa lapsettomien naisten osuus on

lisääntynyt. Stakesin ja Tilastokeskuksen Suomalainen lapsi 2007 tutkimukseen perustuvassa

uutisessa kerrotaan, että vuonna 1965 syntyneistä naisista viidenneksellä ei ole lapsia

(Lehtinen 2007). Lehtitekstissä (S 7.4.05) haastateltu lääkäri toteaa, että alkoholin käyttö ei

todennäköisesti vaikuta kykyyn saada lapsia. Toisen lehtitekstin (OS 19.3.04) otsikko väittää

päinvastaista: ”Kova ryyppäys vaikuttaa hedelmällisyyteen”. Alkoholin vaikutuksesta

hedelmällisyyteen on lehtiteksteissä siis ristiriitaista tietoa. Viidenneksellä hedelmällisessä

reproduktioiässä olevista naisista ei ole lehtitekstin mukaan lapsia, joten asia liittyy välillisesti

lukuisiin naisiin, joista osa on todennäköisesti jättänyt lapsenteon väliin omasta valinnastaan.

Naisen hedelmättömyyden selittäminen liiallisen alkoholinkäytön seuraukseksi syyllistää myös

muusta syystä tai tahattomasti lapsettoman naisen.

Naisen vertauskuvallisena kohtuna näkevä alkoholidiskurssi on kyseenalainen toiseksi myös

siksi, että tytöt ja naiset eivät suinkaan aina ole fysiologisesta näkökulmasta edes

synnytysiässä elämänkaarensa eri vaiheissa. Koko naissukupuolen leimaaminen

ensisijaisesti lapsia synnyttäväksi kehoksi on ongelmallista liioittelua.

Kolmanneksi äitien päihdeongelma on sosiaaliseen elämään ja elämäntapoihin liittyvä

kysymys, johon voidaan verrata aiempia äitiyspoliittisia ongelmia, kuten kupan torjuntaa tai

laittomien aborttien torjuntaa. Lääkäreiden ja lääketieteen pyrkimys medikalisoida

äitiyspoliittinen ongelma ja torjua varsinkin abortteja 1940–70-luvuilla aiheutti paljon hätää ja

kärsimystä äideille yli parinkymmenen vuoden ajan. Lääketiede ja lääkärikunta ei kyennyt

pitämään tilannetta kummankaan ongelman kohdalla ammattilaisten käsissä.
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Päihdeongelman hoidossa lääketiede kykenee tekemään diagnoosin, mutta se on vasta

alkusysäys. Varsinainen hoito ja ongelmanratkaisu on parhaimmillaan monitieteellistä- ja

ammatillista. Näiden aiempien kokemusten valossa voidaan todeta, että äitien lisääntyvää

päihteiden käyttöä ei voi, eikä kannata, medikalisoida. (Nätkin 2003, 106–107.)

Teresa de Lauretis kritisoi naiseuden määrittämistä suhteessa mieheen tai äitiyteen, sillä

siten naiseus määrittyy ainoastaan negaationa (Koivunen 1988, 26). Anu Koivunen (mt, 27)

toteaa:

Feministisen teorian keskeinen tehtävä on pohtia naiseuden yhteiskunnallista

kokemusta, sosiaalisen sukupuolen (gender) kokemusta, joka on niin kompleksinen,

ettei de Lauretiksen sanoin ”enää ole paluuta naiviin biologismiin”.

4.2.2 Kirkon ja lääketieteen valtajärjestelmässä mies ihmisen normina

Jos mies nähdään ihmisen normina, naisen osaksi jää ”toiseus”:

Nainen on heikompi astia, vaikka ei sitä myöntäisikään.
Nainen ei voi juoda kuin mies.
Naiset humaltuvat herkemmin, ja heille kehittyy nopeammin elimistövaurioita.
Näin siksi, että miehen kehossa on vettä 75 prosenttia, naisen 66 prosenttia,
ja alkoholi on vesiliukoinen aine. (SV 7.4.04.)

Puhe naisesta heikompana astiana on täyttä totta ainakin silloin, kun tuohon astiaan
kaadetaan alkoholipitoisia juomia. Nainen ei yksinkertaisesti siedä eikä kestä viinaa niin
kuin mies. (Ko 2006/3.)

Miehiset juomatavat vievät tyttöjä kohti riippuvuutta (HS 21.6.04).

Pohdin tässä luvussa stereotyyppien roolia valta-asemien ylläpitämisen pyrkimyksissä.

Richard Dyerin (2002, 53) mukaan myös alkoholin käyttö sijoittuu stereotyyppien kategoriaan:
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On tunnetusti vaikea vetää raja harmittoman ja vahingollisen juomisen välille. Mutta

stereotyypit voivat sen tehdä.

Richard Dyer (2002) pohtii stereotyyppien roolia ja toteaa, että mies on patriarkaalisen

ajattelutavan tendenssin mukaan ihmisen normi, ja naiset ovat mieheen verrattuna ”toisia”.

Hänen mukaansa tärkein stereotyypin funktio on tarkkojen raja-aitojen ylläpitäminen ja sen

määritteleminen, kuka rajataan kuulumaan sen sisäpuolelle ja kuka sen ulkopuolelle.

Mielenkiintoista Dyerin ajattelussa on se, että stereotyypit pitävät hänen mukaansa kiinni

rajoista nimenomaan silloin, kun rajoja ei todellisuudessa lainkaan ole. (Mt, 52–53.)

Judith Butlerin mukaan kirkko ja lääketiede ovat sellaisia tieto-valtajärjestelmiä, jotka

käyttävät valtaa ylläpitääkseen sekä heteroseksuaalista järjestystä että käsitystä

itsestäänselvyytenä pidetystä naiseudesta ja miehuudesta. Heteroseksuaalisuus rakentuu

kyseisessä vallan järjestelmässä siten, että sen negaationa on homoseksuaalisuus.

Biologinen järjestyneisyys, jonka koemme luonnollisena, on luonnontieteellisen tiedon

tuotetta, ja se uusintaa tietoa sukupuolijaosta. (Pulkkinen 2000, 47–51.)

Nainen on heikompi astia -vertaus on Raamatusta (1989, 1. Pietari 3: 3:7 vanha käännös),

vaikka kumpikaan lehtiteksti ei kyseistä lähdettä mainitse. Lehtiteksti saattaa tiedostamattaan

hakea vertauksellaan painoarvoa itsestään selvänä pitämälleen naiseuden käsitteelle

vetoamalla kirkon tieto-valtajärjestelmään. Raamatun vertauksella lehtiteksti tulee

perustaneeksi väitteensä kirkon arvovaltaan. Muiden muassa naispappeuden vastustajat

vetoavat argumenteissaan raamatun sanaan − ja yllättäen myös naisten alkoholivalistukseen

liittyvä lehtiteksti pohjaa väitteensä Raamattuun.

Esitän seuraavaksi kuvitteellisen esimerkin, joka kääntää valtajärjestelmän päälaelleen ja

esittää naisen normina miehen jäädessä toiseksi. Jospa särkylääkkeitä markkinoitaessa

otettaisiin kohderyhmäksi miehet ja tavoitteena olisi, että he lisäisivät särkylääkkeiden

käyttöä. Lääketieteen tutkimustuloksilla saataisiin näytettyä toteen, että miehillä on matalampi

kipukynnys kuin naisilla, koska miehet eivät synnytä lapsia. Miehille markkinoitaisiin

lääketieteen tutkimustuloksiin vedoten särkylääkettä iskulauseella ”mies ei kestä kipua kuin

nainen”. Iskulause rikkoisi kulttuurista ajattelua asettaessaan naisen normiksi. Iskulause
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aiheuttaisi todennäköisesti kummastusta verratessaan miehen alempaa kipukynnystä naisen

parempaan kipukynnykseen, ja miehet tuskin innostuisivat hankkimaan särkylääkettä sillä

perusteella, että heidät leimattaisiin huonommin kipua kestäväksi sukupuoleksi. Tuskin

journalismikaan lähtisi mukaan tällaiseen kirjoitteluun.

Patriarkaalinen ajattelutapa tulee esiin lehtitekstien järjestyksestä, jonka mukaan miehet

edustavat ihmisen normia ja naiset ovat ”toisia”. Valistusajattelu ja lehtitekstit vetoavat

pääasiallisesti lääketieteen tutkimustuloksiin, joiden perusteella iskulause ”nainen ei voi juoda

kuin mies” todennetaan. Kun tekstissä mies on asetettu normiksi, saadaan asia näyttämään

itsestäänselvyydeltä. Kyseenalaistaessani tekstin ns. luonnollisen järjestyksen saan selville,

että iskulause ”nainen ei voi juoda kuin mies” projisoi syyllisyyden juomisesta naiselle jättäen

lähtökohtaisesti miehelle juomisen oikeutuksen tunteen (ks. Linna 1967, 44–49).

Syyllistäminen kertoo yhteiskunnan tavasta reagoida poikkeavuuteen pyrkimällä

kontrolloimaan sitä (Holmila 1992, 98). Syyllistämällä alkoholia käyttävä nainen pidetään yllä

yhteiskunnan valtasuhteita ja naisen toiseutta. Siten naiselle osoitetaan sosiaalisen

järjestyksen mukainen paikka yhteiskunnassa.

Lehtiteksti (KuL 2005/9) kiteyttää valistusajattelun yleisen linjan siitä, miten naisen

alkoholinkäyttö nimetään uhkaksi:

Naisten alkoholinkäyttö on yhteiskunnalle ja yksittäisille perheille miesten
alkoholinkäyttöä suurempi riski – – [ja] uhka – – (KuL 2005/9).

Dyerin (2002, 53) mukaan yritys ylläpitää miehen valta-asemaa on mahdoton. Hän jatkaa

pohdintaansa stereotyyppien roolista toteamalla seuraavaa:

Teemme suuren numeron ja luomme stereotyyppejä naisten ja miesten välisestä erosta,

vaikka biologisesta näkökulmasta se on merkityksetön miesten ja naisten

samankaltaisuuteen verrattuna.
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Butlerin mukaan sekä ruumiillinen että sosiaalinen sukupuoliero on jollain lailla tuotettu, mutta

toisinkin voisi olla. Jostakin syystä nykyisin korostetaan sukupuolimerkkejä, kun ihmisiä

jaetaan epäsymmetrisiin luokkiin. Yhtälailla jokin muu fyysinen ero, vaikkapa silmien väri,

voisi periaatteessa olla merkki, jonka mukaan ihmiset kategorioitaisiin vallan suhteen samaan

tapaan, kuin sukupuoleen perustuvassa järjestyksessä on tapana tehdä. (Pulkkinen 2000,

47–51.)

Mediarepresentaatioita tarkasteltaessa on tarpeen kiinnittää huomiota siihen, miten

stereotyypit palvelevat tarinoita. Stereotyyppejä käytetään, ja ne helpottavat usein asioiden

käsittelemistä. Stereotyyppien käyttäminen ei ole väärin, mutta ongelmat liittyvät siihen, mitä

tarkoitusperiä stereotyypit palvelevat, eli kuka niitä määrittelee ja kontrolloi. (Dyer 2002, 46.)

Kun stereotyyppien avulla asioita tullaan ehkä tiedostamattakin arvottaneeksi ja

määrittäneeksi, on hyvä oivaltaa, että stereotyypit liittyvät myös yhteiskunnalliseen vallan

jakaantumiseen (Dyer 2002, 50).

Journalismilla on Kuneliuksen ja Renvallin (2002, 106–107) mukaan mahdollisuus edesauttaa

hyvin argumentoivaa vastavuoroista julkista keskustelua tuomalla esiin toisia ymmärtävää

ajattelua ja arvonäkökulmia. Lehtitekstin pohjatessa argumentointinsa patriarkaalisen

ajattelutavan tendenssin mukaiseen stereotyyppiseen ajatteluun, jossa mies on ihmisen

normi, lehtitekstin mahdollisuus tiedostetusti argumentoivaan vastavuoroiseen julkiseen

keskusteluun ja toisia ymmärtävään ajatteluun kyseenalaistuu. Stereotyypittelyn avulla

lehtiteksti on lähtenyt mukaan valistusajattelun tarjoamaan yksinkertaistamiseen, joka rajaa

alkoholia juovan naisen ulkopuolelle, ”toiseksi”, pitäessään miestä normina. Tarjottu raja

perustetaan kirkon ja lääketieteen tieto-valtajärjestelmään, joka ylläpitää järjestystä

naiseudesta ja miehuudesta itsestään selvinä käsityksinä. Naisen juominen rajataan normin

ulkopuolelle lehtitekstien toteamuksissa ”nainen ei voi juoda kuin mies” (IS 19.3.04; Apu

24.6.05; E-SS 19.3.04 ja KuL 2005/9), ”nainen on heikompi astia, vaikka ei sitä

myöntäisikään” (SV 7.4.04), ”naiset humaltuvat herkemmin” (SV 7.4.04), ”naisille kehittyy

nopeammin elimistövaurioita” (SV 7.4.04) ja ”miehiset juomatavat vievät tyttöjä kohti

riippuvuutta” (HS 21.6.04).
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Lippmannin (1965, 63−64) mukaan stereotyyppisen ajattelun taustalla saattaa vaikuttaa

henkilön tarve puolustaa omaa asemaansa yhteiskunnassa. Stereotyyppien mielekkyys on

niiden mahdollistamassa puolustusmekanismissa. Stereotyypittely sekoittaa tunteet faktaan,

sillä stereotyypin luoja projisoi asiaan tunteen arvostaan, asemastaan ja oikeuksistaan

taatakseen itsekunnioituksensa. Stereotyypit on siten ladattu niihin kiinnitetyillä tunteilla, ja

stereotyyppien käytöllä on ideologisia seuraamuksia, koska stereotyyppien toimintamalli ei ole

neutraali. Näin ollen stereotyyppinen ajattelu on kyseenalaista. Valistusajattelun

sukupuolikäsityksen perustuessa stereotyyppiseen ajatteluun kyseenalaistuu samalla

lehtitekstin viestinnän mielekkyys. Jos valistusajattelu pohjaa perustelunsa biologiseen

miehuuden ja naiseuden sukupuolijakoa uusintavaan järjestyneisyyteen, kirkon ja

lääketieteen valta-aseman pönkittämiseen, ongelma koskee laaja-alaisesti yhteiskunnallista

ajattelua. Jos tekstin tuottaja linnoittautuu traditioiden suojaan pyrkimällä turvaamaan oman

positionsa säilyttämisen, hän tulee toiminnallaan syyllistäneeksi stereotyypittelyn kohteena

olevan alkoholia juovan naisen.

Nätkin (1988, 32–36) toteaa tutkittuaan sanomalehtikirjoittelua naisista ja alkoholista, että

alkoholi rumentaa naisen julkista ilmettä tuhoamalla naisen elimistöä eli biologista naiseutta.

Seuraava luku osoittaa, miten alkoholivalistuksen lehtitekstit pyrkivät vetoamaan naisen

ulkonäköön, terveyteen ja kauneuteen.

4.2.3 Terveys ja kauneus naisen kunnia-asiana

− Kyllä tuossa 40 ikävuoden jälkeen liiallisen juomisen seuraukset alkavat näkyä lähes
kaikkien naisten ulkonäössä – –. Ehkä sen keskeisimmän muutoksen pitäisi tapahtua
juuri arvojen kohdalla. Terveiden elämäntapojen tuomisella yleiseksi normiksi – –.
(KD 15.9.05.)

Lehtiteksti (KD 15.9.05) on muiden muassa huolissaan alkoholia käyttävien naisten

ulkonäöstä, ja se tarjoaa feminiiniseksi ratkaisuksi arvomaailman muutosta ja terveitä

elämäntapoja. Kyseinen teksti paljastaa suhtautumisensa naisten alkoholinkäyttöön jo
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otsikossa toteamalla, että ”Naisten juominen kasvoi ongelmaksi”. Alaotsikko pureutuu

ulkonäköön: ”Keski-iässä seuraukset alkavat näkyä”.

Lehtitekstissä (IL 25.11.05) alkoholin kerrotaan vaurioittavan naisen elimistöä nopeammin

kuin miehen elimistöä. Alkoholin epäsuotuisia vaikutuksia naisen kehoon luetellaan neljän

palstan verran. Lopussa lehtiteksti muistuttaa naista vielä terveydestä ja hoikkuudesta:

Alkoholi lihottaa, mikä lisää monia terveydellisiä riskejä, myös hormonitasolla.
− Harva nainen tulee ajatelleeksi, että alkoholin nauttiminen on kuin voipaketista lusikoisi
rasvaa sisäänsä. Yksi olutpullo tai ravintola-annos viiniä vastaa yhtä voinappia.
 (IL 25.11.05.)

Nätkin (1988, 33–34) mukaan esimerkiksi aikakauslehdistössä vedotaan naisiin yhä

enemmän kauneuden nimissä. Myös alkoholivalistus vetoaa naisen ruumiiseen siten, että

reproduktiokyvyn lisäksi alkoholin kerrotaan tuhoavan myös naisen terveyttä, kauneutta ja

hoikkuutta. Aikakauslehdistöstä poimittu esimerkki (KL 17.5.05) kuvaa tyypillistä

lehtiteksteissä ilmenevää kauneusihanteisiin ja erityisesti hoikkuuteen vetoamista:

Alkoholin lihottavuudesta ei melua pidetä, mutta monen asiantuntijan mielestä syytä
olisi.
− Alkoholi sisältää kaloreja. Jos juo säännöllisesti eikä muuta muita elämäntapoja kuten
syömistä, lihoo varmasti. (KL 17.5.05.)

Naisen terveyteen, kauneuteen ja hoikkuuteen vetoamista käyttää laajalti hyväkseen myös

alkoholimainonta. Terveydellä on ollut ja on edelleen markkina-arvoa (Nätkin 1988, 33).

Soikkelin (2006, 385–386) mukaan jo 60-luvun naisille suunnatussa alkoholimainonnassa

painotettiin suorasanaisesti, että olut ei lihota, ”rapistuta” eikä ”tuhoa” naisen vartaloa.

Terveysvaikutuksia korostettiin esimerkiksi mainostamalla, että ”olut sisältää monia tärkeitä

hivenaineita”.
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Julkisuuden käsitellessä naisen ja alkoholin suhdetta naisen identiteetti samastetaan hänen

ruumiiseensa. Juomisen katsotaan tuhoavan ”naisen biologista luontoa”. (Nätkin 1988, 33,

36.) Siitä on puhe myös seuraavassa (KuL 2005) lehtitekstissä:

− Jos nainen käyttää paljon alkoholia nuoresta pitäen, hän saattaa aikuisena kärsiä jopa
lapsettomuudesta, ennenaikaisista vaihdevuosista ja osteoporoosista (KuL 2005).

Terve elimistö merkityksellistyy naisen kunnia-asiaksi alkoholidiskurssin määritellessä naisen

tärkeimmäksi tehtäväksi lasten synnyttämisen. Mitä siis loppuen lopuksi tarkoitetaan, kun

tansseihin lähtevää tyttöä kehotetaan pitämään kiinni kunniastaan? Pojan kasvatuksessa

kunnia saa eri merkityksen. (Nätkin 1988, 33, 36.)

Seuraavassa luvussa syvennyn tarkemmin kyseessä olevaan naisen kunniaan liittyvään

ajatteluun ja siihen, miten raittiuden ihanne liitetään sekä naisen järjenkäyttöön että naisen

sivilisoituneeseen ja hallittuun käyttäytymisen. Palaan myös luvussa 4.3.1 vielä uudelleen

naisen kunniaan liittyvään ajatteluun.

4.3 Rationalistinen diskurssi

4.3.1 Naisen seksuaalisuus hallittuna

Lehtiteksti (IL 25.11.05) kertoo naisten alkoholinkäytöstä, ja faktalaatikko uutisoi aiheeseen

liittyen ”seksuaalisista lipsahduksista”:

Pikkujoulukauden ollessa kuumimmillaan on hyvä muistaa, että alkoholi saa myös
toimimaan typerästi. Suojaamattomat seksikokeilut liittyvät usein humalajuomiseen.
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Lehtiteksti (AP 2.3.05) kuvaa alkoholin käyttöön liittyvää sukupuolen käsitystä:

Miehille juominen saattaa olla ”kovan jätkän” merkki ja myös usein juovuksissa sattuneet
seksikokeilut ovat miehelle maineeksi ja naiselle häpeäksi.

Lehtitekstit (IL 25.11.05 ja AP 2.3.05) kertovat ”luonnollisena totuutena”, että naisen

alkoholinkäytöstä seuraa typerää toimintaa ja usein lisäksi vielä naiselle häpeäksi olevia

seksikokeiluja, lipsahduksia. Teksti moralisoi ryhtyessään kontrolloimaan ja arvottamaan

juovan naisen seksuaalisuutta. Lehtiteksti kertoo siis alkoholinkäytön olevan uhka naisen

harkitsevalle ja rationaaliselle toiminnalle sekä hallitulle seksuaalisuudelle. Samankaltaista

naiskansalaisten rajoittamiseen tähtäävää ajattelua edusti 1800-luvun lopun hysteriatutkimus

selittäessään, että lukeminen on naiselle vaarallista, koska se aiheuttaa hysterian lisäksi

”kiellettyjä intohimoja” ja ”moraalittomia suhteita” (ks. Kortelainen 2003, 194–195). Alkoholiin

liittyvän historian valossa alkoholivalistuksen ihmiskuvaan on myös ollut tapana liittää

mielikuva juovan ihmisen järjen käytön vähyydestä ja nautinnonhalusta, sillä Sääskilahden

(2006, 246) mukaan alkoholivalistuksen kirjoittamattomiin lähtökohtiin on kiinteästi liittynyt jo

ainakin vuodesta 1755 lähtien ajatus alkoholia lipittävästä epärationaalisesta hedonistista.

Näiden esimerkkien avulla ja asiaa historiaan peilaamalla on ymmärrettävissä, mistä

lehtitekstien (IL 25.11.05 ja AP 2.3.05) valistusajattelun ns. luonnollinen totuus on saanut

lähtökohtansa. Kyseessä on lääketieteeseen pohjautuva ajattelutapa, jolla on pitkät perinteet.

Lehtitekstin (AP 2.3.05) kommentti herättää pohtimaan, onko hedonistinen, epärationaalinen

juovuksissa sattunut seksikokeilu sallittu ainoastaan miehelle. Miksi miehestä tulee kokeilun

ansiosta ”kova jätkä”, mutta naisesta ”häpeällinen”? Palaan luvun 4.2.3 viimeisillä riveillä esiin

nostamaani pohdintaan siitä, mitä oikeastaan sillä tarkoitetaan, kun tansseihin lähtevää tyttöä

kehotetaan pitämään kiinni kunniastaan (ks. Nätkin 1988, 33, 36). Vastauksena on, että

alkoholidiskurssin pitäessä naisen tärkeimpänä tehtävänä lasten synnyttämistä, kulttuurinen

ajattelu on päätynyt hallitsemalla suojelemaan vertauskuvallista kohtua määrittelemällä

naisen rationaaliseksi käyttäytymiseksi itsekontrolliin perustuvan seksuaalisuuden hallinnan

sekä siihen perustuen seksikokeilujen välttämisen. Kulttuurinen ajattelu viestittää moraaliin

vedoten naiselle, että itsekontrolli on keino pitää kiinni kunniasta, vaikka tosiasiassa on kyse
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siitä, että siten biologinen naiseus, eli naisen kohdun terveys ja kyky reproduktioon, ei

vaarannu. Syyllistävä viesti, joka leimaa naisen seksikokeilun ”häpeälliseksi”, edustaa

pohjimmiltaan puhetta, joka pyrkii vetoamaan vertauskuvallisen kohdun (naisen) toiminnan

rationaalisuuteen. Tämän rationaalisuutta painottavan strategian ideologisena tavoitteena on

naisen kohdun toimintakyvyn säilyttäminen sen tärkeimmäksi koetun tehtävän, uuden

sukupolven idätysalustana olemisen, kannalta. Sen sijaan ”kovan jätkän” kunnia näyttäytyy eri

merkityksessä. Nykyaikana on tiedossa, että lapsen aikaansaamiseksi sekä miehen että

naisen sukusolut ovat tarpeen. Siten onkin kyseenalaista, että kulttuurisessa ajattelussa

kansan lisääntymiskyvystä huolehtiminen sysätään yksinomaan naisen ja hänen rationaalisen

käyttäytymisensä vastuulle.

Kun lehtiteksti (AP 2.3.05) toteaa humalassa sattuneen seksikokeilun olevan naisen

maineelle häpeäksi miehen vain kasvattaessaan sillä mainettaan ”kovana jätkänä”, viestii

ajattelu siltä, että kansanomaisessa kulttuurisessa ajattelussa maineen käsite koskee

ristiriitaisella tavalla eri sukupuolia. Helena Saarikoski (2001) on tutkinut tytön maineen

käsitettä perustaen tutkimuksensa ajankohtaisen tyttö- ja naistutkimuksen havainnoille. Hän

tutkii maineen käsitettä ennen kaikkea kulttuurin piirteenä ja toteaa, että huora–madonna-

kahdentuma on voimistunut suomalaisessa kulttuurissa. Tytöt ovat nousseet hiljaiseen

vastarintaan pohtimalla tytön ja pojan erilaiseen maineeseen liittyvää kaksinaista moraalia.

Tyttöjä suututtaa maineen menettämisen mielivaltainen mahdollisuus ja huoraksi leimaamisen

epäoikeudenmukaisuus. (Mt, 25.) Tästä tyypillisestä ilmiöstä kertoo esimerkiksi lehtiteksti

(Apu 24.6.05), joka tulee tekstillään uusintaneeksi myyttiä hyvistä ja huonoista naisista:

– – [Y]mpäristö pitää alkoholia käyttävää naista yhä helposti ”huonona naisena” – –.

Saarikoski toteaa, että koska tyttöjä suututtaa kyseinen epäoikeudenmukainen kaksinainen

moraali, niin sen myötä myös ”suuri kertomus hyvistä ja huonoista naisista” kyseenalaistuu.

Siirrän Saarikosken ajattelun journalismin maailmaan ja totean, että journalismille olisi eduksi

kohdistaa huomionsa erityisesti siihen, minkälaisia naiskuvia maineen käsitteen avulla

rakennetaan ja minkälaista moraalia sen avulla ylläpidetään. (Mt, 25, 34.)
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Eräs lehtiteksti (HoS 7.4.05) onkin muista lehtiteksteistä poiketen kyseenalaistanut

kulttuurisen madonna–huora-ajattelun. Kyseinen lehtiteksti ilmestyi samana päivänä myös

kahdessa muussa lehdessä (PH 7.4.05 & OA 7.4.05):

Yhteiskunnallinen kansalaisomatunto ei ole osannut päättää iänikuista kysymystä:
madonna vai huora vai ei kumpaakaan. Ei ole tajuttu että meissä jokaisessa on kaikki
tarvittava. Miehet eivät ole ainakaan asiaa parempaan suuntaan auttaneet,
miehekkyyden ilmenemismuodot ovat olleet liian säröiset.

Lehtiteksti (HoS 7.4.2005) eroaa lehtitekstien yleisestä linjasta tuomalla esiin kulttuurisen

ajattelun mukaisen huora–madonna-pohdinnan. Kerrottakoon vielä, että lehtiteksti kuvaa

naisen päihderiippuvuutta kahden tarinan kautta, joissa päihderiippuvuuteen sairastuneet ja

siitä parantuneet naiset kertovat kokemuksistaan ja ”elämän kokoisesta helvetistä”.

Kuneliuksen ja Renvallin (2002, 106–107) mukainen ajattelu siitä, että journalismi on

tiedonvälityksen lisäksi myös tarinankerrontaa, toteutuu kyseisessä (HoS 7.4.05)

lehtitekstissä. Tuloksena syntyy syvemmän tason pohdintaa, jossa myös tuodaan esiin

sukupuolen käsitys muita lehtitekstejä laajemmasta perspektiivistä.

Valistusajattelun tuottama kuva alkoholia käyttävästä naisesta kietoutuu ongelmallisella ja

kiinteällä tavalla Saarikosken kuvaamaan kulttuuriseen myyttiin, jonka mukaan

”Huono nainen”, ”huora” ei ole marginaali-ilmiö, vaan kulttuurimme ydinkuva

(Saarikoski 2001, 15).

Valistusajattelun kyseenalaista suhtautumista sukupuoleen selittää myös suomalaisen

yhteiskunnan historia eli se, että yhteiskuntamme on ollut – ja on edelleen – sukupuolien

mukaan jakautunut niin, että mies- ja naiskansalaisuuksilla on omat toimintakenttänsä

(Sulkunen 1991). Naisten rooliodotuksiin tai vastuualueeseen kuuluvat vahvasti itsekontrolli ja

myös muista huolehtiminen (Holmila 1992, Nykyri 1996).
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Palaan vielä naisen huoraksi leimaamisen problematiikkaan. Saarikosken (2001, 36) mukaan

huoran leima edustaa yhteiskunnallista peiliä, joka näyttää − vastakohtaa kuvailemalla −

kulttuurisia ideaaleja, käsityksiä normaalina ja tavoiteltavana pidetystä naiseudesta.

Esimerkiksi alkoholinkäytön kerrotaan lehtitekstissä (AP 2.3.05) uhkaavan ns. normaalina

pidettyä naiseutta:

− Alkoholinkäyttö horjuttaa naisten hormonitasapainoa. – – Hormonitasapainon häiriöt
voivat ilmetä – – naisten voimistuneena – – seksikäyttäytymisenä.

Nätkinin (1988, 36–39) mukaan esimerkiksi viihde leikittelee kulttuurisen naiseuden jännitteillä

tarjoamalla kaavamaisia naiskuvia. Viihteen naishahmoissa alkoholinkäyttö ilmentää

”luonnon” valtaan joutumista ja hallitsematonta käyttäytymistä. Viihde liittää kiinteästi myös

hallitsemattoman seksuaalisuuden naisen alkoholinkäyttöön. Nätkin toteaa hypoteettisesti,

että vastaus tuhoisampana ja pahempana pidettyyn naisen alkoholinkäyttöön on se, että

naisen identiteetissä ruumis on keskeisellä sijalla. Naisen sivilisoitumisen asteen ajateltaisiin

ruumiskeskeisyyden vuoksi olevan niin alhainen, että alkoholin vähäinenkin nauttiminen

saattaisi aiheuttaa hallitsemattoman tilanteen. Hallitsemattomuus voisi olla uhka naiselle,

lapselle tai miehelle, sillä yleensä hallitsemattomuus johtaa pahaan tai tuhoon.

Tulkitsen Nätkinin ajatuksen siten, että kulttuurissamme pelätään naisen alkoholinkäyttöä,

koska humaltumisen myötä naisesta koetaan pahimmassa vertauskuvallisessa uhkakuvassa

kuoriutuvan esiin sivilisoitumaton, eläimeen verrattavissa oleva, ns. luonnon olento, jonka

seksuaalisuus saattaa ryöstäytyä näkyviin epärationaalisen hallitsemattomalla tavalla. Siten

fallosentrisessa heteronormatiivisessa kulttuurisessa ajattelussa humalainen nainen uhkaa

kuvaa sivilisoituneesta hyveellisestä ja hallitusta naiskansalaisesta: humalainen nainen

saattaa käyttäytyy vallattomasti ja olla heikosti alistettavissa miehen tai valtaa pitävien

hallintaan. Nainen ravistelee siten juomisellaan kulttuurisia normeja, ja sen takia naisen

käyttäytyminen pyritään leimaamaan epärationaaliseksi.

Tämän luvun alussa ollut lehtiteksti (IL 25.11.2005) liittää suojaamattomat seksikokeilut

humalajuomiseen ja kohdistaa huolen nimenomaan naisten humaltumiseen. Suomalaisten
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juomatapatutkimuksen (Metso, Mustonen, Mäkelä, Tuovinen 2002) mukaan naisista 8

prosenttia humaltuu toden teolla vähintään kerran kuukaudessa, ja miesten vastaava luku on

29 prosenttia. Karkeasti laskettuna naisista ¼ on siis kuukausittain tuhdissa humalassa

miehiin verrattuna. Siinä tapauksessa, että naisten juominen on juomatapatutkimuksen

jälkeen lisääntynyt muutaman viime vuoden aikana, naiset tuskin vieläkään humaltuvat

samassa määrin kuin miehet. Siten on kyseenalaista, että lehtitekstissä on tavanomaista

kertoa naisten juomisesta ”riistäytyneenä ongelmana” (HäS 10.5.06) ja että lehtiteksti (IL

25.11.05) paneutuu naisten humaltumiseen liittyviin ongelmiin kertomatta asian suhteellista

laajuutta. Tästä tekee poikkeuksen muutama yksittäinen (esimerkiksi VL 2005/22) lehtiteksti.

4.3.2 Raiskaus rikoksena

− Siihen [naisen juomiseen − TL] liittyy usein lieveilmiöitä kuten – – seksuaalisia
ylilyöntejä, ei- toivottua seksiä (KL 17.5.05).

Nainen ei voi juoda kuin mies koska: Sammunut nainen on helppo raiskata
(Sup 2006/6–7).

Lehtiteksti (Sup 2006/6–7) kertoo ns. luonnollisena tosiasiana, että jos nainen erehtyy

juomaan kuin mies ja jos hän sammuu, niin hänet on ”helppo raiskata”. Lehtiteksti (KL

17.5.05) puolestaan valistaa samaan tyyliin, että naisen juomisen lieveilmiönä seuraa usein

ei-toivottua seksiä. Ei-toivotulla seksillä lehtiteksti tarkoittanee harkitsematonta seksiä, jonka

seurauksena naisen terveys vaarantuu. Siinä tapauksessa teksti vetoaa naisen vastuuseen

entisaikojen väestönlisäyspolitiikan mukaisena ”äitiruumiina”. Toisaalta ei-toivotulla seksillä

lehtiteksti kiertää suoran kerronnan siitä, että nainen saattaa joutuu rikoksen uhriksi:

raiskatuksi.

Ongelmallista lehtitekstissä ”nainen ei voi juoda kuin mies koska: sammunut nainen on

helppo raiskata” (Sup 2006/6–7) on tekstin antama mahdollisuus lukea viesti siten, että

naisen epärationaalinen käyttäytyminen (juo kuin mies ja sammuu) olisi rikoksen tekijälle

lieventävä asianhaara. Sammuessaan ja siten menettäessään itsekontrollin nainen tekee
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tekstin mukaan raiskauksen ”helpoksi”. Tekstin taustalla on ajattelu juovan naisen

epärationaalisuudesta ja ns. typerän käyttäytymisen luonnollisista seurauksista. Teksti antaa

ymmärtää, että nainen rikkoo runsaalla juomisellaan yhteiskunnan normia, mikä kostautuu

naiselle kaikkein ikävimmällä naiseutta alistavalla tavalla: nainen joutuu raiskauksen uhriksi.

Samalla naisen kunnia-asiaksi kulttuurisessa ajattelussa määrittyneet terveys ja kauneus

tulevat häväistyiksi. Nainen vertauskuvallisena kohtuna tulee tahrituksi. Myös lehtitekstissä

(KL 17.5.05) raiskaus näyttäytyy ikään kuin normaalin tapahtumasarjan seurauksena, naisen

epärationaalisen käyttäytymisen ”lieveilmiönä”.

Saarikosken (2001, 38) mukaan, riippumatta siitä, minkälainen nainen on, naisella on

taipumus tulla leimatuksi vääränlaiseksi:

Naisten kaikenlaista sosiaalista leimaamista tutkineen Edwin M. Schurin mukaan jo

naiseus yksin on kulttuurissamme hallitseva status, joka aiheuttaa naisen havaitsemisen

ja kohtelun ei yksilönä vaan ”vain” naisena.

Saarikosken ajattelun mukaan naisen nimeämisellä jollakin statuksella (esimerkiksi huora,

hysteerikko tai tässä yhteydessä ns. sammunut nainen) pyritään naisen sosiaaliseen

leimaamiseen ja syrjäyttämiseen. Statuksen avulla pyritään häivyttämään ihmisen

yksilöllisyys ja ainutkertaisuus. Tilalle nousee esineellistävä kohtelu tietyn kategorian

edustajana. (Mt, 38.)

Sammunut nainen edustaa siis tiettyä statusta kulttuurisessa ajattelussa. Lehtiteksti uusintaa

kyseenalaista kulttuurista ajattelua siitä, että sammunut nainen on ”vain” nainen ja

naiskategorian edustaja, jota on tapana kohdella esineellistäen ja yksilöllisyys unohtaen.

Viesti uusintaa ongelmallisella tavalla vallankäyttöön kietoutunutta ajattelua toiseudesta.

Lehtiteksti ei tuo julki sitä tosiseikkaa, että alkoholinkäyttö tai sammuminen ei kuitenkaan ole

rikos − raiskaus sen sijaan on! On ongelmallista, että lehtiteksti kertoo rikoksesta helposti

toteutettavana lieveilmiönä. Aiheellisempaa olisi kyseenalaistaa rikoksentekijän ajattelun

rationaalisuus tai raiskauksen perverssi luonne.
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Eräs toimittaja ihmettelee kolumnissaan sitä, minkälaisen vastaanoton viesti tyttöjen

alkoholinkäytön yhdistämisestä väkivallan ja raiskauksien vaaroihin sai yleisönosastoilla:

Mielenkiintoinen yksityiskohta on ryyppääminen. Suomessa siitä on tullut
kansalaisoikeus. Naiskomisario haukuttiin lyttyyn, kun hän uskalsi ehdottaa tytöille
julkijuopottelun välttämistä väkivallan ja raiskauksen ehkäisemiseksi. Yleisönosastot
täyttyivät raivokkaista vastineista. Varoitus loukkasi tasa-arvoa. (N 12.3.04.)

Tässä luvussa esittämieni perustelujen valossa naiskomisarion saama vastarinta selittyy

sukupuolen käsitykseen liittyvillä erilasilla ajattelutavoilla. Komisarion ajattelu toistaa ja

uusintaa ajattelua naisesta esineellistettynä tietyn kategorian ja statuksen edustajana.

Ajattelutapa pyrkii rajoittamaan oireellisella tavalla naiskansalaisuutta. Lehtiteksti herättää

kulttuuriseen ajatteluun liittyvän pohdinnan siitä, miksi komisario ehdottaa tytöille

alkoholinkäytön välttämistä mutta ei puutu väkivaltaan tai raiskauksiin laaja-alaisempana

ongelmana. Lehtitekstissä mainittu naiskomisario, kolumnin kirjoittaja tai muut lehtitekstit eivät

esimerkiksi ehdota kovempia rangaistuksia sellaisille henkilöille, jotka syyllistyvät väkivaltaan

tai raiskausrikoksiin. On kyseenalaista, että asiaan nähdään vain yksi ratkaisu, ja sen tiimoilta

käännytään naisten puoleen ehdottamalla heille alkoholinkäytön vähentämistä tai välttämistä.

Lehtitekstin (Sup 06/6–7) tapa uutisoida ”nainen ei voi juoda kuin mies koska: sammunut

nainen on helppo raiskata” uusintaa kyseenalaisella tavalla sekä toiseutta että naista

esineellistävää ajattelua. Toisenlaisen ajattelutavan tarjoaa kulttuurinen ajattelu, joka näkee

asian niin, että väkivallan (raiskausten) tradition katkaisemisen edellytyksiä ovat esimerkiksi

tietoisuus uhrin kärsimyksistä ja se, että kärsimyksellä on todistajia (Saarikoski 2001, 37).

Siihen peilaten totean, että journalismilla on ensinnäkin mahdollisuuksia tuoda esiin raiskaus

rikoksena ja toiseksi journalismilla on mahdollisuuksia edesauttaa yhteiskunnassa ilmenevää

alkoholia käyttäviin naisiin kohdistuvaa väkivallan tradition katkaisemista, esimerkiksi

antamalla puheenvuoro väkivallan uhrille ja luomalla siten asialle uudenlaista yksilön esiin

tuovaa näkökulmaa ja ymmärrystä. (Ks. Saarikoski 2001, 37.)
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4.3.3 Raittius rationaalisena naiseutena

30−49-vuotiaista naisista 39 prosenttia oli raittiita vuonna 1968.
Nyt raittiiden määrä on neljä prosenttia. (K 20.1.05.)

Lehtiteksti (K 20.1.05) uutisoi 30−49-vuotiaiden naisten ikäryhmässä olevien raittiiden määrän

vähentyneen vajaan 40 vuoden aikana 39 prosentista 4 prosenttiin. Tieto ei kuitenkaan kerro

sitä, kuinka paljon tai vähän alkoholia naiset käyttävät.

Alkoholi vaikuttaa naisen järjenjuoksuunkin (IL 25.11.2005. Lihavointi Tuija Lukkari.).

− Alkoholi on haitallisempaa naiselle kuin miehelle: naiselle pienemmät määrät
aiheuttavat elinvaurioita kuten – – aivotoimintahäiriöitä (S 7.4.05. Lihavointi Tuija
Lukkari.).

Juotko itsesi tyhmäksi (De 8/2004. Lihavointi Tuija Lukkari.)?

Muisti menee (De 8/2004).

Aivot kärsivät (De 8/2004).

Alkoholi vaikuttaa naisten aivoihin nopeammin kuin miesten. Säännöllisesti ja runsaasti
alkoholia käyttävät naiset menettävät aivokudosmassaa miehiä nopeammin. Vaikutukset
alkavat näkyä noin 30−40 vuoden iässä. (De 8/2004.)

Lehtitekstit (IL 25.11.2005, S 7.4.05 ja De 8/2004) vetoavat naisen tai tytön järjenkäytön

rationaalisuuteen, sillä juomisen myötä naisen tai tytön muistin, aivokudosmassan

toimivuuden ja järjenjuoksun kerrotaan kärsivän. Tosin aivokudosmassan vähenemisen

seuraukset tulevat nuorisolle suunnatun lehden tekstin mukaan naisilla esiin noin 30−40

vuoden iässä. Lehtitekstit kuvailevat myös järjenkäytön puutteesta aiheutuvia seurauksia:

–  Humalainen nainen syyllistyy nykyisin yhä rajumpaan väkivaltaan (E-SS 26.10.04).

– Alkoholi alentaa [naisen] estrogeenitasoa, jolloin aggressiivisuus lisääntyy
(Au 19.11.05).



67

– – tutkimuksen luvut osoittivat humalajuomisen usein johtavan erilaisiin riitoihin ja
väkivaltatilanteisiin. – –. (IL 25.11.05.)

Naisen alkoholinkäyttö ja humaltuminen liittyy lehtitekstien (IL 25.11.05 ja E-SS 26.10.04)

mukaan väkivaltaisuuden lisääntymiseen. Lehtiteksti (Au 19.11.05) selittää naisen

aggressiivisen käyttäytymisen lisääntymistä juomisesta aiheutuvalla estrogeenitason

alenemisella.

Tyttöjen alkoholinkäytön kerrotaan niin ikään johtavan aggressiiviseen käyttäytymiseen:

Alkoholia käyttävät tytöt saattavat välillä käyttäytyä hyvin miehisesti. Tyttöjen
nyrkkitappelutkaan eivät enää ole mitään ennenkuulumatonta. (TS 11.7.04.)

Tyttöjen nyrkkitappelut ovat siis lehtitekstin (TS 11.7.04) mukaan tulleet osaksi juovien

tyttöjen elämänmenoa. Juomisen myötä naisen rationaalisen ajattelun kerrotaan kärsivän

siinä määrin, että alkoholin käyttäjä ylittää sivilisoituneen naiseuden rajat ja alkaa lehtitekstien

(KT 21.10.05 ja P 16.6.05) mukaan käyttäytyä ”hätkähdyttävän miehisellä” tavalla:

− Entistä nuoremmat ovat räkä poskella. Nuorimmat ovat 10–12 vuotiaita. – –
Etenkin tyttöjen ruma, rivo ja väkivaltainen käytös hätkähdyttää, – –. (KT 21.10.05.)

Etenkään nuorilla [naisilla] ei ole tietoa [alkoholin] todellisista vaikutuksista. Juodusta
alkoholimäärästä riippumatta testosteronitaso nousee huomattavasti, ja jopa
moninkertaistuu normaalista jos alkoholia käytetään yhdessä e-pillereiden kanssa.
Tällainen hormonitasapainon muutos näkyy naisissa – – aggressiivisuutena ja
miehistymisenä. (P 16.6.05.)

Lehtitekstit (KT 21.10.05, TS 11.7.04, IL 25.11.05 ja E-SS 26.10.04) selittävät naisen

aggressiivisuutta alkoholinkäytöllä, ja lehtitekstit (Au 19.11.05, N 11.11.05 ja P 16.6.05)

tarkentavat riidanhaluisuuden johtuvan hormonitasapainon muutoksista. Tyttöjen ja naisten

alkoholinkäyttö koetaan uhkaavana. Tosiasiassa aggressiivinen nainen herättää pelon

hysteerisestä naisesta. Hysteriakammosta johtuen
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Naisten henki, ruumis ja niiden oireilu saavat osakseen aivan erityistä huomiota,

tarkkailua, vähättelyä, liioittelua ja epäluuloa (Kortelainen 2003, 7).

Lääketieteen ajattelutapa on ennenkin tuottanut käsityksiä merkittävistä sukupuolieroista (ks.

luku 2.1.4 Lääketiede naiskansalaisuuden rajoittajana). Mainitsin jo aiemmin, että tyttöjen

koulunkäyntiin ja naisten ammatilliseen kunnianhimoon suhtauduttiin 1800- ja 1900-lukujen

vaihteen kansallisessa sukupuolilääketieteessä sairaalloisena hysterian riskitekijänä.

Hysteriatutkimus toimi apuvälineenä naisen alistavassa leimaamisessa tieteen määritellessä

ns. hysteriasta oirehtivan naisen heikoksi ja epäluotettavaksi. (Kortelainen 2003, 194–195,

362–363.) Naista alistava ja leimaava ajattelutapa on yhä voimissaan:

Elämme edelleen hysteerikkokultin- ja kammon maailmassa (Kortelainen 2003, 7).

Valistusajattelu kammoaa tyttöjen vihaa, nyrkkitappeluja ja miehistä esiintymistä (TS 11.7.04),

”rumaa”, ”rivoa” tai ”väkivaltaista” (KT 21.10.05) käyttäytymistä. Kortelaisen (2003) ajatteluun

peilaten sekä lääketiede että valistusajatteluun pohjaavat lehtitekstit (P 16.6.05) toimivat

apuvälineinä naisten alistamisessa määritellessään naisen heikoksi ja leimatessaan alkoholia

käyttävän naisen ”miehiseksi” tai ”aggressiiviseksi”. (Ks. Kortelainen 2003, 194–195, 362–

363.)

Lehtiteksti (N 11.11.05) selittää naisen ”sairaalloista” käyttäytymistä alkoholin juomisesta

aiheutuvalla testosteronilatauksella:

Puukko kädessä riehuva tai nyrkkiä näyttävä nainen ei ole suinkaan aina löytänyt
sisäistä Jeanne D’Arciaan, vaan [se on −TL] näyttö suonissa virtaavasta testosteronista,
joka saa naisen lyömään kuin mies. (N 11.11.05.)

Lehtitekstien tapa kuvata kulttuurisen ideaalin mukainen nainen ’ei-mieheksi’ kiteytyy tavassa

paheksua naisen toimintaa: ”nainen ei voi juoda kuin mies”, ja ”nainen ei voi lyödä kuin mies”.

Siten valistusajattelu toistaa kyseenalaista kulttuurista ajattelua, jonka mukaan ”mies on
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kulttuurissamme tunnusmerkitön normaalitapaus, nainen siitä poikkeava, leimallinen tapaus”.

(Ks. Saarikoski 2001, 38.)

Leimaaminen on naisen sukupuoleen perustuva syrjäyttämisprosessi, joka rinnastuu

muihin yhteisöstä syrjäyttämisen prosesseihin. – – Tällainen leimaamisprosessi on

yhteisön keino rakentaa naisen synnynnäinen poikkeavuus, vääränlaisuus osaksi hänen

omaa kokemustaan, identiteettiään ja persoonallisuuttaan. (Saarikoski 2001, 38.)

Naisen kuvaaminen ’ei-mieheksi’, poikkeavaksi ja leimalliseksi tapaukseksi toistaa

tarpeetonta kahtiajakavaa vastakkainasettelua. Kategorinen toisen osapuolen ominaislaadun

korostaminen näyttäytyy lehtitekstissä ongelmallisena.

Nykyrin (1998, 169–173) mukaan nuoret naiset kuitenkin haluavat ilmaista vihaa. He osaavat

eritellä vihakokemuksiaan, tunnistavat vihantunteensa ja käsittelevät vihaa. Nykyri toteaa

naisen vihaan perehdyttyään, että nuorten ja vanhempien naisten vihan ilmenemisessä on

kontrasti: nuorten naisten ilmaistessa vihaa vanhemmat naiset ihannoivat konfliktien

välttämistä. Vanhemmat naiset korostavat epäaggressiivisuutta, eivätkä he voi hyväksyä

nykynaisten individualistisempia toimintatapoja. Kyseessä on siis sukupolvien välinen murros

ja erilaiset näkemykset siitä, onko naisen suotavaa ilmaista vihaa vai ei. Tämä aiheuttaa

myös kulttuuriin jännitteitä ja skismaa siitä, missä naisen käyttäytymiselle sopiva raja kulkee.

Osoittamani lehtitekstit (KT 21.10.05, TS 11.7.04, IL 25.11.05 ja E-SS 26.10.04) selittävät

naisen vihan johtuvan alkoholinkäytöstä ja humaltumisesta. Tyttöjen ja naisten viha

käsitteenä on kuitenkin monisärmäisempi. Saarikoski (2001, 39) toteaa, että kulttuurimme

rakenteen mukaan tytöt nähdään vastuullisina rationaalisina kulttuurin kantajina ja oman

elämänsä hallitsijoina. Tällainen pakotettu vastuu ja vahvuus sulkee kuitenkin pois

mahdollisuuden haavoittuvuuteen ja heikkouteen. Pojat sen sijaan nähdään kulttuurin

rakenteessa toisin: poikia pidetään miehisine vietteineen luonnon olioina, sillä ”pojat ovat

poikia”.
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Lehtitekstien tarttuminen naisen aggressiivisuuteen kuvaa kulttuurista ajattelua, jonka turvin

kirjoittelu pyrkii muistuttamaan naiselle, että hänen tehtävänsä on olla rationaalinen ja

vastuunsa kantava naiskansalainen:

− Uutisista on käynyt hyvin ilmi, että nuoret tytöt käyttäytyvät aggressiivisesti. Ei 20
vuotta sitten sellaista ollut. (HäS 10.5.06.)

Naisen juominen, aggressiivisuus ja väkivaltaisuus ilmentävät paljon muutakin kuin sitä, että

nainen olisi sekoittanut alkoholilla elimistönsä ja hormonitasapainonsa. Nykyrin (1998, 191)

mukaan aggressio ja viha ovat nykynaiselle itseilmaisun ja itsensä toteuttamisen tapoja,

moraalipohdintojen ja minuustekniikoiden kohteita. Naisiin kohdistuu kuitenkin sivistyneen

käyttäytymisen vaatimus:

Minkkiturkkiin kääriytynyt [alkoholia nauttinut − TL] vanha rouvashenkilö ei päässyt ylös

kaaduttuaan lumisohjoon. Hänen iän haurastuttama seuralaisensa ei saanut uupunutta

ystävätärtään yksin ylös. (N 12.3.04.)

Lumisohjossa konttaava minkkiturkkinen humalainen assosioi mielikuvaa eläimen asteelle

vajonneesta oliosta. Sääskilahden (2006, 246) mukaan humalainen kuvataan usein

järjettömänä ja eläimellisesti käyttäytyvänä olentona, ja rationaalisuuteen vetoaminen on siten

myös kannanotto ihmisen paikkaan luonnossa muiden eläinten yläpuolella.

Juomisen vaaroista valistamalla lehtitekstit pyrkivät muistuttamaan naiselle sivilisoituneen

naiskansalaisuuden määreestä, jonka ideaalina on rationaalinen raitis käyttäytyminen.

Alkoholivalistuksessa rationaalisuus näyttäytyy epärationaalisuutta arvostetumpana, ja

alkoholivalistuksen perinteinen tyypillinen vastakohtapari onkin ”järjetön humalainen” vs.

”rationaalinen selvä ihminen” (mt, 246).

Naisten alkoholinkäyttö on uhka perheelle ja yhteiskunnalle (KuL 2005).

Naisen alkoholinkäyttö, aggressiivisuus ja vihan ilmaukset näyttäytyvät lehtiteksteissä

yhteiskunnan uhkana. Niinpä valistus pyrkii kontrolloimaan naisten juomista, jotta siitä ei

pääsisi paisumaan hallitsematonta tilannetta, pahaa tai tuhoa. (Ks. Nätkin 1988, 39.) (Ks.

Kuvio 3.).
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DISKURSSIT JA NIIDEN REPRESENTAATIOITA LEHTITEKSTEISSÄ

1) Moralistinen

− Päihdeongelmainen nainen saa
helposti huonon äidin, huonon
naisen ja jopa huoran leiman (VP
2006).

− Äitimyytti elää vahvasti: äidit
eivät juo (S 1.2.05).

Nainen ei voi juoda kuin mies
(IS 19.3.04, E-SS 19.3.04,
Apu 24.6.05, KuL 2005/9).

Kulttuurimme tuomitsee edelleen
herkemmin humalaisen naisen
kuin humalaisen miehen (VP
2006).

Sama käyttäytyminen ei ole
miehiltä ja naisilta sallittua (IS
19.3.04).

Selitys: Juova nainen rikkoo
normia. Syyllistämällä ja
leimaamalla lehtiteksti moralisoi
häivyttäen samalla yksilöllisyyden.
Äitiys liitetään kiinteästi
naiseuteen kuuluvaksi. Puheen
kohteena ”kiistämättömät
tosiasiat”.

2) Biologistinen

Humalaiseen naiseen liittyy aina
se, että nainen on huono ja surkea
äiti (HS 10.5.06).

Nainen on heikompi astia, vaikka
ei sitä myöntäisikään (SV 7.4.04).

- Kyllä tuossa 40 ikävuoden
jälkeen liiallisen juomisen
seuraukset alkavat näkyä lähes
kaikkien naisten ulkonäössä − −
(KD 15.9.05).

Alkoholin lihottavuudesta ei melua
pidetä, mutta monen asiantuntijan
mielestä syytä olisi (KL 17.5.05).

Siiderikassin kanssa kulkevat
nuoret tytöt kantavat
arvaamatonta tulevaisuuden
uhkaa: − − tästä voi aiheutua mm
aggressiivisuutta ja
hedelmättömyyttä.
− Se on kaikkein isoin aikapommi.
Tästä porukastahan pitäisi tulla se
tulevaisuuden perheiden tukipilari.
(SV 7.4.04.)

3) Rationalistinen

Epärationaalinen vamppi/
huono nainen / huora

Juotko itsesi tyhmäksi (De 8/04)?

− − alkoholi saa myös toimimaan
typerästi. Suojaamattomat
seksikokeilut liittyvät usein
humalajuomiseen. (IL 25.11.05.)

− − juovuksissa sattuneet
seksikokeilut ovat miehelle
maineeksi ja naiselle häpeäksi
(AP 2.3.05).

Sammunut nainen on helppo
raiskata (Sup 06/ 6-7).

Hysteerikko
− Humalainen nainen syyllistyy
nykyisin yhä rajumpaan
väkivaltaan (E-SS 26.10.04).
− Etenkin tyttöjen ruma, rivo ja
väkivaltainen käytös hätkähdyttää
(KT 21.10.05).

KUVIO 3. Diskurssit ja niiden representaatioita lehtiteksteissä.

Suomalaisten juomistilanteita tutkinut Jussi Simpura (1985, 204–207) toteaa, että alkoholin

käytöllä on tosiasiassa juomistilanteessa vain sivurooli tai toissijainen tehtävä. Hän lieventää

liian alkoholikeskeistä toiminnan kuvaamista toteamalla juomisen olevan enemmänkin ”an

act” kuin ”an activity”. Samantyyppiseen viestiin on lehtitekstien enemmistön vastaisesti

päätynyt lehtiteksti (K 20.1.05), jossa kolmekymppinen, tunnollisesti vaativan työnsä hoitava

ja alkoholia kohtuullisesti käyttävä, Susanna kertoo: ”Alkoholi on osa hauskanpitoa rakkaiden

ihmisten kanssa ja myös makunautinto”. Esimerkki kuvaa sosiokulttuurista ajattelua, joka

näkee naisten alkoholiteeman eri tavalla kuin valistusajattelu.
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4.4 Yhteenveto analyysista

Analyysin mukaan lehtitekstien diskurssit ovat moralistinen diskurssi, biologistinen diskurssi ja

rationalistinen diskurssi. Teen tässä luvussa jokaisesta diskurssista yhteenvedon ja lopuksi

pureudun lehtitekstien ja terveysviestinnän ristiriitaan.

4.4.1 Moralisointi syyllistämisenä

Moralistinen diskurssi näkyy lehtiteksteissä siten, että alkoholia käyttävästä naisesta ei esitetä

myönteisiä luonnehdintoja, vaan lehtiteksteissä nainen kohtaa syyllistämiseen perustuvaa

moralisointia ja sosiaalisen kuntoisuuden kyseenalaistamista sekä kontrollointia. Moralistinen

diskurssi käyttää moraalia ja normeja vallankäytön välineinä ja pyrkii kontrolloimaan naisten

alkoholinkäyttöä kieltämällä ja syyllistämällä heitä. Lääketieteen faktoihin vetoamisen lisäksi

valistusajattelu perustaa argumentointinsa myytteihin kietoutuvaan yhteiskuntamoraaliin.

Lehtitekstit näyttäytyvät poikkeuksellisina jättäessään mainitsematta varaukset yksilöllisistä

alkoholin sietokyvyn vaihteluista. Yleensä alkoholivalistustekstit pyrkivät monin erilaisin

varauksin osoittamaan, että valistuksen väitteet eivät välttämättä pidä paikkansa jokaisen

yksilön kohdalla, vaikka useimpiin yksilöihin väitteet pätevätkin. (Sääskilahti 2006.)

Iskulauseella ”nainen ei voi juoda kuin mies” lehtitekstit lokeroivat naisen omaan

kategoriaansa ilman varauksia yksilöllisistä eroista.

Puhe salarakkaan himoitsemisesta eli alkoholinkäytön romantisoiminen on osa moralistista

diskurssia. Sen piilomerkitys viestittää, että alkoholi tuhoaa naisen elimistön lisäksi myös

naisen moraalin. Tyttöihin ja nuoriin naisiin kohdistuva valistusajattelun moralistinen diskurssi

on astetta vahvempi käyttäessään sotametaforia puhumalla alkoholista myrkkynä, tuhoavana

aineena ja aikapommina. Naisille puhutaan kuluttajan tavoin pyrkimällä kieltämään alkoholin

kulutus moralisoimalla. Naista ei sen sijaan nähdä yksilönä ja kansalaisena, jolle annettaisiin

ensinnäkin mahdollisuus rationaaliseen keskusteluun ja omien valintojen tekemiseen sekä

toiseksi oikeus omasta terveydestä huolehtimiseen. Kansalaisen position sijaan lehtitekstit
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tarjoavat naiselle kaupallisen ideologian mukaan asemaa alkoholin kuluttajana. Alkoholin

kulutus pyritään moralistisella diskurssilla tuomitsemaan. Poikkeuksena näyttäytyy lehtiteksti

(K 20.1.05), jossa moralistisen diskurssin lisäksi on annettu puheenvuoro tavalliselle

kansalaiselle, kohtuullisesti alkoholia käyttävälle Susannalle.

Moralistinen diskurssi edustaa yhteiskunnassa käynnissä olevaa kehitystä, joka suuntaa

ajattelua siten, että terveys koetaan standardina. Terveydestä on tullut muuttuvassa

kulttuurissa ihmiselle oikeuden sijasta velvollisuus, josta yksilö on vastuussa ja jonka

laiminlyönnistä hänen ajatteluaan, käyttäytymistään tai ulkonäköään voidaan tuomita. (Laiho

2005, 94–95.)

Kulttuurisen ajattelutavan näkökulmasta katsottuna tytöt ja nuoret naiset haluavat protestoida

sukupuoleen liittyvää juomisen tuomitsemista vastaan. Juominen on heille tietoinen keino

pahennuksen herättämiseksi, sillä he tavoittelevat sosiaalista täysivaltaisuutta ja vapautta.

Moraalista on ollut naiselle hyötyä historiallisessa naisten vapautumisprosessissa, sillä tiukka

moraali on ollut apuna naisen pyrkiessä määräämään itse oikeuksistaan oman ruumiinsa

suhteen. Moraali on siten suonut naiselle valtakeinoja. Nykyään tiukka moraali ei enää

kykene tarjoamaan naiselle valtakeinoja, vaan tiukka moraali päinvastoin enemmänkin

kahlitsee naista. (Nätkin 1988, 33.)

Syntisen käsite on vallankäytön väline, mutta jos ihmistä vain kielletään, subjektiivinen

vapauden kokemus tulee mahdottomaksi. Pohjimmiltaan ihminen tahtoo vapautta,

hyväksymistä ja turvallisuutta. Syyllistäminen ja pelottelu ovat kyseenalaisia keinoja. (Ks.

Linna 1967, 44–49.)

4.4.2 Sukupuolen biologisuus ”toiseutena”

Lehtitekstin biologistinen diskurssi näkee naisen ensisijaisesti vertauskuvallisena kohtuna,

äitiruumiina, jolle alkoholi edustaa vaaraa ja tulevaisuuden uhkaa. Naisten lisääntyvä

juominen on diskurssin verhotun ideologian mukaan yhteiskunnallinen ongelma, sillä
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terveiden lasten syntyvyys, reproduktio, vaarantuu. Toissijaisesti valistusajattelu yhdistää

alkoholin haitat naiseen itseensä, mutta silloinkin se samastaa naisen identiteetin hänen

ruumiiseensa. Valistusajattelun tavoitteena on rajoittaa naisen alkoholinkäyttöä eli

naistoimijuutta vetoamalla elimistön rappeutumiseen ja kauneutta vähentäviin vaikutuksiin,

muiden muassa lihomiseen. Juominen näyttäytyy ns. naisen biologisen luonnon tuhoajana

(ks. Nätkin 1988, 33, 36). Biologistinen diskurssi rakentaa terveydestä ja reproduktiokyvystä

naiselle velvollisuuden, jonka laiminlyömisestä lehtitekstit tuomitsevat ja syyllistävät alkoholia

käyttävää naista.

Biologistinen diskurssi näkee naiseuden ”toiseutena”, samoin kuin lääketieteen

valtajärjestelmä ja patriarkaalinen ajattelutapa, jossa mies on ihmisen normina.

Samankaltaista naiskansalaisen asemointia, naisten ja miesten välisiä hierarkioita, sekä

kulttuurisia käsityksiä sukupuolesta ylläpitävä esimerkki on yhteiskunnallisista ja

taloudellisista asemista kertova luokittelu, joka lisäksi ylläpitää naisten ja miesten

palkkaerojen pysyvyyttä (Kinnunen 2001, 170).

Biologistinen diskurssi olettaa, itsestäänselvyytenä, naisen olevan ns. heikompi astia, vaikka

nainen ei sitä myöntäisikään. Valistusajattelu rakentaa stereotyypin naisen ja miehen

välisestä erosta ja naisen toiseudesta.

Kulttuurisen ajattelun mukaan stereotyypit määrittelevät todellisuutta valikoidusti, ja niiden

mukana ilmaistaan arvoja. Siten stereotyypit liittyvät yhteiskunnalliseen vallan

jakaantumiseen. (Ks. Dyer 2002, 50.) Biologistisen diskurssin kritiikkinä totean, että

naiseuden stereotyyppi on kyseenalainen ja merkityksetön siihen verrattuna, miten

samankaltaisia biologisesta näkökulmasta katsottuna mies ja nainen ovat (mt, 53).

Kulttuurinen ajattelutapa kyseenalaistaa medikalisaation eli lääketieteen vallan kasvamisen

pätevyysalueensa ulkopuolelle. Feministinen medikalisaatiokritiikki näkee medikalisaation

sukupuoliluonteen ilmenevän lääketieteen naissukupuolen sosiaalisena kontrollointina.

Medikalisaatio on pyrkinyt lääketieteen perusteluin osoittamaan naiselle naiskansalaisen

ideaalia, jossa naiseuteen liitetään ensisijaisesti vastuu reproduktiosta, kodin puhtaudesta ja

siveellisestä äitiydestä. Lehtitekstit ilmentävät edelleen samankaltaista ajattelua.
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Lehtitekstit perustelevat valistusta luonnontieteellisen tiedon tuottamalla luonnollisena

kokemallamme biologisella järjestyneisyydellä, ja siten lehtitekstit uusintavat tietoa

sukupuolijaosta. Ideologinen toiminta näkyy viestistä siten, että se uusintaa yhteiskunnassa

vallalla olevia riisto- ja hallintasuhteita (Fairclough 1997, 63–64).

Ideologiat eivät pistä pahemmin silmään (eivätkä siten antaudu muutettaviksi)

eläessämme annetussa, ’luonnoksi’ tulleessa itsestäänselvyyksien ja arkijärjen

maailmassa (Hall 1992, 270).

Kyseenalaistan Butlerin (2006) tavoin sukupuolen kategorioiden selviöt:

Mitä ”biologinen sukupuoli” oikein on? Onko se luonnollinen, anatominen,

kromosominen vai hormonaalinen, ja kuinka kriittisen feministin tulisi arvioida tieteellisiä

diskursseja, jotka väittävät vain osoittavansa meille ”tosiasioita”? (Butler 2006, 55.)

4.4.3 Järjenkäyttöön vetoaminen leimaamisena

Lehtitekstin rationalistinen diskurssi kuvaa sitä, että naiselle aiheutuu alkoholinkäytöstä

typerää käyttäytymistä ja ns. häpeällisiä seksiin liittyviä lipsahduksia. Leimaaminen edustaa

yhteiskunnallista peiliä näyttäessään kulttuurisen ideaalin vastakohdan (Saarikoski 2001).

Lehtitekstin verhottu piilomerkitys kertoo kulttuurisesta naiskansalaisuuden ideaalista. Sitä

edustaa vilpitön madonna, sivilisoitunut naiskansalainen, jonka ajattelu on rationaalista ja jolla

on siten hyvä sisäinen hallinta sekä korostunut viettielämän itsekontrolli. Ideaalin

vastakohtana on kulttuurinen myytti.

Rationalistisessa diskurssissa alkoholia käyttävä nainen saa myyttisen naisen maineen, jonka

mukainen naiseuden leima on ”sammunut nainen”, ”huono nainen”, ”huora” tai hysteeristä

naista edustava ”aggressiivisen miehisesti käyttäytyvä nainen”. Lehtitekstien valistusajattelun

tavasta tuottaa naiseutta tulee esiin kulttuurissamme vallitseva naisen sukupuoleen perustuva

syrjäyttämisprosessi, joka leimaa naisen helposti vääränlaiseksi (ks. Saarikoski 2001, 38).

Sukupuolten erilaisuutta painottavilla käsityksillä on vankka jalansija luonnontieteen

historiassa. Hysteriadiagnoosi, jolla ns. liian liikkuvia kohtuja kategorioitiin, on esimerkki siitä,
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miten sairauden psykologisoimisella ja lamarkistisella perinnöllisyyskäsityksellä pyrittiin

rajoittamaan naiskansalaisuutta eli naisten mahdollisuutta opiskella ja edetä urallaan.

Naisen nimeäminen ja statuksen antaminen on pyrkimys ihmisen yksilöllisyyden

häivyttämiseen siten, että tilalle tuotetaan esineellistävää kohtelua ja alkoholia käyttävän

naisen kategorioimista tiettyyn lokeroon. Naisen leimaamisen taustalla vaikuttaa kulttuuriseen

ajatteluun syvästi kietoutunut naisen maineen käsite. Naisen ja tytön maine kumpuaa

ideologisesta, perustavaa laatua olevasta, kulttuurisesta ajattelusta, joka perustuu osittain

myytteihin. Kertomukset huorasta ja madonnasta, pyhästä ydinperheestä, puhtaasta

neitsyestä ja romanttisesta rakkaudesta elävät edelleen vahvoina sekä kulttuurissamme että

arjen tarinoissa. Tytön ja naisen maine saa voimansa tarinoiden kollektiivisesta ajattelusta ja

niiden luomasta arvomaailmasta, joka ilmaisee yhteisön pelkoja ja toiveita pitäen siten yllä

sosiaalista järjestystä. Maineen käsitteen avulla yhteisö aktualisoi arvojärjestelmiä.

(Saarikoski 2001, 34–35, 38.)

Naisen leimaamiseen saadaan oikeutus lääketieteen perusteluista, joiden mukaan alkoholi

vaikuttaa naisen järjenjuoksuun aiheuttaen aivotoimintahäiriöitä, typeryyttä ja verhottuna

piilomerkityksenä jopa ei-sivistynyttä eläimellistä käyttäytymistä. Alkoholin kerrotaan

horjuttavan naisen hormonitasapainoa ja nostavan testosteroniarvoja, jotka puolestaan

saavat aikaan ns. voimistunutta seksikäyttäytymistä ja lisääntynyttä aggressiivisuutta.

Lääketieteen perusteluilla tuotetaan käsityksiä merkittävistä sukupuolieroista, ja niihin

vetoamalla pyritään rajoittamaan naiskansalaisen itsemääräämisoikeutta ja toimintaa.

Lääketieteen ajattelu oli samantapaista myös 1800-luvun lopulla, kun tyttöjen ja naisten

opiskeluhaluja ja mahdollisuuksia rajoitettiin varoittelemalla hermosairauden eli hysterian

vaaroista. Hysteerikkokammo ja pelko sen periytymisestä lapsiin vaikuttavat lehtitekstien

ajattelun mukaan olevan verhotusti edelleen elossa.

Tiedotusvälineet ovat keskeisessä asemassa siinä kulttuurisessa prosessissa, joka rakentaa

käsitteitä terveydestä ja sairaudesta. Puhe naisen alkoholinkäytöstä tai päihderiippuvuudesta

on sidoksissa myös arvoihin. (Ks. Laiho 2005, 70.) Yhteiskunnan ja kansalaisten tasa-arvon

ihanteen kannalta on ongelmallista, että kansalaisten alkoholivalistukseen tähtäävä lehtiteksti

levittää naiskansalaisuutta rajoittavaa ideologista ajattelua. Se, miten alkoholia käyttävä tai
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päihderiippuvuutta sairastava nainen nähdään lehtiteksteissä, heijastuu kulttuuriseen

käsitykseen ja siihen, miten sairastunut itse ymmärtää itsensä:

Sairauden määritelmä rakentaa omalta osaltaan todellisuutta tuottaen merkityksiä ja

tulkintoja, joilla on ihmiselle konkreettisia seurauksia. Koska terveyden ja sairauden

käsitteet ovat sosiaalisesti rakentuneita ja sidoksissa aikaan ja kulttuuriin, ne eivät ole

arvovapaita. (Laiho 2005, 70.)

Lehtitekstit siis uusintavat ja tuottavat sekä kulttuurista ajattelua että kuvaavat alkoholia

käyttävää naista, samalla kun tekstit tulevat arvottaneeksi kyseisen sairauden sosiaalista

luonnetta. Kielenkäyttö pitää yllä myös sosiaalisia identiteettejä ja tieto- tai

uskomusjärjestelmiä. (Fairclough 1997, 76). Alkoholia käyttävä nainen tuntee seuraukset

selkänahassaan eli konkreettisesti siinä, miten häneen suhtaudutaan. Naisten juomiseen

liittyvät ennakkoluulot ja pelot hämärtävät kansalaisten rationaalista ajattelua haitaten

päihdeongelmaisen naisen mahdollisuuksia päästä elämäntavoissaan tasapanoon (Holmila

1992, 103). Lehtitekstit eivät puhuttele alkoholia käyttävää naista rationaalisena kansalaisena.

4.4.4 Lehtitekstien ja terveysviestinnän ristiriita

Alkoholivalistusajattelun todennäköisenä tarkoituksena on kansanterveyden edistäminen, jota

pyritään edesauttamaan tuottamalla kansalaisille tietoa ja valistamalla naisia alkoholin

vaaroista. Analyysin mukaan lehtitekstien diskurssit sen sijaan tuottavat naisen toiseutta ja

naiskansalaisen toiminnan rajoittamiseen pyrkivää ajattelua. Tämä ristiriita tulee esiin

analyysissa.

Lehtitekstit ovat osa yhteiskunnallisen uusintamisen ideologiaa, joten niillä on merkitystä

siihen, miten lehtitekstien diskurssit uudelleenrakentavat ja uusintavat yhteiskunnallista

ideologiaa. Tiedotusvälineiden tekstien tehtävänä on olla osa yhteiskunnallista valvontaa.

Analyysista tulee esiin, että lehtiteksteissä lähdekritiikki ja lääketieteen vallan vahtiminen

jäävät ongelmallisella tavalla puutteellisiksi. (Ks. Fairclough 1997, 67.)
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Lehtitekstien lääketieteen sanomaa ja tutkimustuloksia kunnioittavaa asennetta sekä

kriittisyyden puutetta selittää se, että lääketiedettä pidetään auktorisoituna tiedon lähteenä,

jonka kuvitellaan olevan irrallaan yhteiskunnan käytännöistä tai moraalista. Sen vuoksi sitä ei

lähdetä tiedotusvälineissä helposti kritisoimaan. (Torkkola 2003, 124–125.)

Lääketieteellinen tieto mielletään helposti ”puhtaaksi, oikeaksi tiedoksi”, jolla ei ole

yhteyttä valtaan ja vallankäyttöön. Kriittisyyttä ei mielletä osaksi terveysjournalismia

samalla tavoin kuin sitä pidetään osana poliittista journalismia. (Torkkola 2002, 74.)

Lehtiteksteille ominaisena piirteenä on auktoriteettiuskoisuus, joka on yleinen

terveysjournalismiin liittyvä dilemma. Journalismi ymmärtää itsensä vallan vahtikoirana, joten

sen tehtävä on laajempi kuin pelkkä tiedon siirto ja välitys.

Hyvässä journalismissa osataan kyseenalaistaa ja katsoa terveyttä muistakin kuin

terveydenhuollon ja lääketieteen auktoriteettien tarjoamista näkökulmista. Hyvä

journalismi evästää kansalaisia monipuolisesti ja parantaa heidän mahdollisuuksiaan

osallistua julkiseen terveyskeskusteluun ja päätöksentekoon. Se on yksi hyvinvoinnin

edellytys. (Torkkola 2003, 132.)

Terveysjournalismin kehittäminen on haaste journalismille, sillä hyvä terveysjournalismi

kiinnostaa lukijoita ja sille on kysyntää. Terveysviestinnän alaan liittyvällä lehtitekstillä on

tilaisuus tarjota mielenkiintoista luettavaa. Lisäksi lehtitekstillä on mahdollisuus

kyseenalaistaa tai tehdä näkyväksi vallitsevia käytäntöjä, kuten sukupuolihierarkioita ja

lääketieteen ylivaltaa. (Ks. Torkkola, 2002, 87.)

Hyvä journalismi nähdään myös tarinankerrontana. Terveysviestintään liittyvässä

journalismissa on tarinoiden avulla ja toisen aseman ymmärtämisen kautta mahdollisuus

saada aikaan arvoihin liittyvää pohdintaa. Tutkimusaineistossa on toki muutama nämä

kriteerit täyttävä lehtiteksti (esimerkiksi Hos 7.4.05 ja E-SS 2.7.04). Tiedonvälityksen ja

tarinankerronnan lisäksi journalismilla on mahdollisuus edesauttaa julkista keskustelua ja

”vastavuoroista kansalaisuutta”. Toisia ymmärtävä, arvonäkökulmat esiin tuova ja hyvin

argumentoiva vastavuoroinen julkinen keskustelu journalismissa voi sekä tuottaa uutta tietoa
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että edesauttaa julkisten asioiden harkintaa ja päätöksiä. (Kunelius ja Renvall 2002, 106–

107.)

Pelkkä tieto ei vielä auta ihmistä. Päihderiippuvuudessa, niin kuin monessa muussakin

elämänlaatuun vaikuttavassa asiassa, on kyse myös ihmisen arvovalinnoista – siitä, mikä

yksilölle on tärkeää ja mikä ei. Myös journalismin pitäisi kyetä tuomaan esille sen toimintaa

ohjaavat arvot. Kunelius ja Renvall (2002, 108–109) ehdottavat, että terveysviestinnässä

journalismin velvollisuutena pitäisi olla vaiennettujen auttaminen ja journalismin olisi hyvä

avoimesti kertoa toimintaansa ohjaamat arvot. Ehdotuksen mukaan journalismin sitoutuminen

terveydenhoitoon liittyvään julkisuuskirjoitteluun voisi sisältää seuraavanlaisia perusarvoja:

tasa-arvo, ihmisoikeudet ja solidaarisuus.

Analyysin yhteenvedon lopuksi palaan vielä kolmeen eri diskurssiin, joissa on myös paljon

yhteistä. Moralistisen diskurssin, biologistisen diskurssin ja rationalistisen diskurssin ajattelu

menevät lehtiteksteissä myös limittäin, joten eri diskurssit voi kuvitella langoiksi, jotka liittyvät

solmukohdistaan toistensa kanssa yhteen muodostaen yhtenäisen diskurssiverkon. Kerron

diskurssiverkon metaforasta tarkemmin seuraavassa luvussa.
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5 Portviini (Vastaukset tutkimuskysymyksiin)

Pääruoan jälkeen makunautinto täydentyy jälkiruoalla. Tarjolla on portviiniä ja juustoja eli

vastaukset sekä tutkimuskysymyksiin että tutkimuksen perusdilemmaan. Luvun aluksi

esittelen metaforan diskurssien muodostamasta diskurssiverkosta. Sitten kerron lehtitekstin

lukemisen kontekstista ja sen jälkeen vastaan tutkimuskysymyksiin lehtitekstien tuottamasta

naiseudesta. Lopuksi pohdin valistusajattelun ja kulttuurisen terveysviestinnän erilaista

käsitystä sukupuolesta.

5.1 Diskurssiverkko ja konteksti

Käytän siis tässä tutkimuksessa käsitettä diskurssiverkko metaforana. Analyysin tuottamat

diskurssit (moralistinen diskurssi, biologistinen diskurssi ja rationalistinen diskurssi) edustavat

metaforassa yksittäisiä lankoja, jotka yhteen solmittuina muodostavat diskurssiverkon.

Diskurssiverkko on ainutlaatuinen kokonaisuus siksi, että se on solmittu näistä tietyistä

langoista, lehtitekstien kolmesta eri diskurssista. Verkko ei olisi sama, eikä se toimisi näin, jos

siitä puuttuisi jotakin tai jos siihen lisäisi jotakin.

Diskurssit (moralistinen, biologistinen ja rationalistinen) ovat toisiinsa solmittuina yhdessä

enemmän kuin yksittäisinä lankoina, sillä yhdessä niistä muodostuu diskurssiverkko (ks. kuvio

4.). Metaforan ajatusleikkiä jatkamalla diskurssiverkon voi kuvitella verkkokankaiseksi

riippukeinuksi, jossa alkoholikirjoittelun lehtitekstien naiseus lepää. Riippukeinu tarjoaa

miellyttävän hetken hyveelliselle, hallittavalle, itsekontrolliin kykenevälle ja sivistyneen raittiille

naiskansalaiselle. Sen sijaan alkoholia (hieman, kohtuullisesti tai runsaasti) käyttävä nainen ei

lepää riippukeinussa, sillä hän jää vaille diskurssiverkon hyväksyntää. Diskurssiverkossa

lepäämisen mahdollisuus edellyttää, että nainen ns. ymmärtää terveydestään huolehtimisen

kansalaisvelvollisuutensa.
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DISKURSSIT, JOISTA DISKURSSIVERKKO KOOSTUU (puhetavat, joilla alkoholikirjoittelu tuottaa naiseutta)

1) Moralistinen
Fokus: hyveellisyys

2) Biologistinen
Fokus: hallittavuus & itsekontrolli

3) Rationalistinen
Fokus: sivilisoitunut raittius

KULTTUURIN NAISKANSALAISTA OHJAAVA IDEAALI
1) OMAA KORKEAN MORAALIN

Hyveellinen.
Korkean moraalin omaava.
Nöyrä.
Vilpitön.
Siveellinen neitsyt madonna.

2) ULKOAPÄIN HALLITTU
 & HALLITUSTI ITSEÄÄN

KONTROLLOIVA

Vallankäyttäjien hallitsema (naisen
toiseus miehen ollessa normina).
Vertauskuvallinen kohtu = uuden
sukupolven idätysalusta.
Velvollisuus huolehtia
ensisijaisesti reproduktiokyvystään
= ”kunniastaan” (ks. oikea
palsta ”rationaalisesti itseään
kontrolloiva”), korkeasta
moraalistaan (ks. vasen palsta),
terveydestään, kauneudestaan ja
ihannepainostaan.

Biologistinen näkökulma laajenee
alla olevaan kolmeen palstaan,
jotka edustavat lääketieteeseen
pohjaavan valistusajattelun
näkemystä.

3) RATIONAALISESTI ITSEÄÄN
KONTROLLOIVA

Korostuneen itsekontrolloitu vietti-
ja tunne-elämä = rationaalisuus.
Nautinnoista pidättäytyminen =
raittius/ siveellisyys.
Sivilisoitunut (paikka eläinten
yläpuolella).

LÄÄKETIETEEN NAISKANSALAISTA VELVOITTAVA IDEAALI
(lehtitekstien enemmistön omaksuma näkökulma)
Lasten terveyden ja reproduktion
takaamiseksi naisen = äidin
velvollisuus on olla hyveellinen
(ks. yllä oleva ”omaa korkean
moraalin”).

Naisen velvollisuutena on
synnyttää terveitä lapsia
(reproduktio). Velvollisuutena on
huolehtia omasta ja lasten
terveydestä sekä puhtaudesta.

Lasten terveyden ja reproduktion
takaamiseksi naisen = äidin
velvollisuus on olla raitis (ks. yllä
oleva ”rationaalisesti itseään
kontrolloiva”).

KUVIO 4. Diskurssiverkko alkoholikirjoittelun tuottamasta naiseudesta.

Konteksti eli lehtitekstin lukijan näkökulma ja lukijan sosiokulttuurinen tulkinta ovat

ratkaisevan tärkeässä asemassa journalismin viestin välittymisessä vastaanottajalle.

Tutkimukseni kriittisen diskurssianalyysin tarkoitus on tuoda esiin lehtitekstien tuottamia

sosiokulttuuristen tulkintojen mahdollisuuksia. Diskurssit perustuvat tutkijan sosiokulttuuriseen

ymmärrykseen.

Kontekstia pohtiessani huomaan, että valistusajattelun lääketieteen faktoihin pohjautuva

ajattelu on todennäköisesti suunnattu sellaiseen kontekstiin, jossa lukijan oletetaan olevan

havahduttamista tarvitseva päihdesairas nainen. Journalistinen lehtiteksti esiintyy kuitenkin
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kontekstissa, jossa lehden lukijoina ovat kansalaiset omine sosiaalisine ja kulttuurisine

taustoineen. Lehtitekstiä ei vastaanota ainoastaan marginaalinen päihdesairaiden naisten

ryhmä, vaan teksti tavoittaa kaikenlaiset kansalaiset lehden lukijakunnasta riippuen. Niinpä

ensisijaisesti päihdesairaiden naisten havahduttamiseen suunnattu alkoholivalistusviesti

joutuu lehtitekstin ominaisuudessa täysin vieraaseen kontekstiin, jossa tekstin kuluttamisen

tapa on erilainen. Sosiokulttuuriset käytännöt muuttavat tekstin luonnetta. Se tarkoittaa sitä,

että lääketieteen näkökulmasta yksiselitteiseltä vaikuttava valistusajattelu törmää sekä lukijan

sosiokulttuurisiin näkökulmiin että niiden mukaisiin tulkintoihin. (Ks. Fairclough 1997, 81–82.)

5.2 Lehtien alkoholikirjoittelun tuottama naiseus

Tässä luvussa vastaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen perusdilemmaan.

Ensimmäisenä on tutkimuksen pääkysymys miten naisten alkoholinkäytöstä kertova lehtiteksti

tuottaa naiseutta.

Naisten alkoholinkäytöstä kertova lehtiteksti tuottaa naiseutta moralistisella diskurssilla,

biologistisella diskurssilla ja rationalistisella diskurssilla. Nämä kolme diskurssia yhdessä

muodostavat diskurssiverkon, joka edustaa sitä puhetapaa, jolla lehtitekstit tuottavat naiseutta

(feminiinisyyttä) alkoholikirjoittelussa.

Diskurssiverkon mukaan lehtitekstien verhottu ideologinen viesti on se, että naisen tulisi olla

moraalisesti hyveellinen ja rationaalisella tavalla raitis. Miehen edustaessa ihmisen normia,

naiseus näyttäytyy toiseutena, jonka paikkana oletetaan olevan valtajärjestelmien kontrolliin ja

lääketieteen hallintaan alistuminen. Ulkoapäin tulevan hallinnan lisäksi naisen velvollisuutena

oletetaan olevan sisäinen hallinta ja itsekontrolli. Diskurssi pyrkii rakentamaan sivilisoitunutta

yksilöä, jonka yhteiskunnallinen velvollisuus on omasta terveydestä huolehtiminen oikeuden

sijaan. Diskurssi tuottaa naiseutta ammentaen sisältönsä ideologisista, osittain

myyttitasoisista, kulttuurin keskeisistä rakenteista ja perustaen argumenttinsa stereotyyppisen

naisen maineen käsitteeseen sekä lääketieteen arvovaltaan. Yhteenvetona lehtien
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alkoholikirjoittelun naiseutta kuvaa diskurssiverkko, jonka ideologiseen ajatteluun pohjaavan

puheen mukaan feminiinisen oletetaan olevan hyveellinen, hallittu ja raitis naiskansalainen.

Tutkimuksen pääkysymystä tarkentava ensimmäinen alakysymys on mitä ja miten naisista

kirjoitetaan.

Naisista kirjoitetaan painottamalla alkoholia käyttävien naisten lisääntynyttä määrää

suhteessa täysin raittiina oleviin naisiin. Naisten juomiseen liittyviä ongelmia ja erityisesti

siihen liittyviä terveydellisiä uhkia korostetaan. Uutinen saadaan aikaan kauhistelemalla

naisten ”riistäytynyttä” alkoholinkäyttöä tai kertomalla biologisiin eroavuuksiin perustuva

”tieteellinen tosiasia”, jonka mukaan ”nainen ei voi juoda kuin mies”.

Lehtitekstit tukeutuvat pääasiallisesti valistusajatteluun, joka näkee naisen lääketieteen

ideaalin mukaisesti biologisesta näkökulmasta äitinä, vertauskuvallisena kohtuna ja uuden

sukupolven idätysalustana. Tämä biologistinen diskurssi olettaa, että nainen ja äiti ovat

synonyymeja ja tyttö on myös itsestään selvästi tulevaisuudessa äiti. Lehtitekstit olettavat,

että naisen velvollisuus kansalaisena on reproduktiosta ja omasta sekä lastensa terveydestä

huolehtiminen – siis kansakunnan jatkaminen terveitä lapsia synnyttämällä ja kasvattamalla.

Biologistisen diskurssin ideaali naiskansalaisesta on, että nainen ymmärtää toiseutensa

suhteessa normina näyttäytyvään mieheen ja myöntää olevansa ”heikompi astia”.

Biologistinen diskurssi olettaa, että naisen paikka on olla hallittuna ja naisella on sen lisäksi

itsekontrolliin perustuvaa sisäistä hallintaa siinä määrin, että hän hallitsee täydellisesti

alkoholin käyttönsä. Äitinä olemisen ja juomisen kontrolloinnin ohella biologistinen diskurssi

olettaa, että naisen terveydestä huolehtimisen velvollisuuteen liittyy myös kauneuden

hoitaminen ja liikakilojen karttaminen.

Tutkimuksen pääkysymystä tarkentava toinen alakysymys on mitä merkityksiä ja käsityksiä

naiseudesta lehtiteksti lukijalle antaa.

Nainen näyttäytyy lehtiteksteissä ”alemman kategorian” naiseuden edustajana, jossa mies on

normi ja naiselle jää toiseus. Miehen ensisijaisuus naiseen nähden ilmaistaan epäsuorasti

vertaamalla naisen ”heikompaa” alkoholinsietokykyä miehen ”parempaan”

alkoholinsietokykyyn. Tämä on lehtiteksteissä koko aineiston kattava piirre, ja sen alkuvoima



84

on TNA:n iskulauseessa ”nainen ei voi juoda kuin mies”. Iskulause oikeuttaa lähtökohtaisesti

miehen juomisen, sen sijaan naisen juomisen se kieltää tekemällä siitä poikkeuksen ja

osoittamalla sille paikan marginaalista. Alkoholia käyttävän naisen nimeäminen kassialmaksi,

siideriä sivistyneesti lipittäväksi jakkupukuiseksi uranaiseksi, sammuneeksi naiseksi,

humalaiseksi naiseksi tai seuraavanlaisten statuksien antaminen ”äidit eivät juo”, ”nainen ei

voi juoda kuin mies”, ”huono nainen”, ”huora” ovat tapoja uusintaa ongelmallista ajattelua,

joka pyrkii naisen sosiaaliseen leimaamiseen ja syrjäyttämiseen. Nimeäminen saa naisen

näyttämään tietyn kategorian edustajalta, jolloin naisen yksilöllisyys ja persoonan

ainutkertaisuus saadaan häivytettyä ja tilalle tulee naista esineellistävä kohtelu. Lehtitekstien

enemmistössä naisesta puhutaan siten ”vain” naisena − ei yksilönä.

Seuraavana tutkimuskysymyksenä on millä tavalla alkoholia käyttävä tai humaltunut nainen

nähdään lehtitekstissä.

Moralistinen diskurssi leimaa naista ja uusintaa ideologiaa hyveellisestä naisesta

olettaessaan, että ”päihdeongelmainen nainen saa helposti huonon äidin, huonon naisen ja

jopa huoran leiman”. Moralistinen diskurssi näkee naisen esisijaisesti äitinä biologistisen

diskurssin tavoin.

Lehtitekstit ovat osa joukkoviestintää, joka tuottaa ”subjekteille yhteiskunnallisia merkityksiä”.

Siten lehtitekstit pitävät yllä yhteiskunnassa hallitsevia merkitysdiskursseja. Moralistisen

diskurssin tapa leimata päihdeongelmainen nainen ”huonoksi äidiksi” tai ”huoraksi” edustaa

kulttuurisen ideaalin vastakohtaa eli yhteiskunnallista peiliä, joka reflektoi ideaa hyveellisestä,

korkean moraalin omaavasta, siveellisestä, nöyrästä ja vilpittömästä neitsytmadonnasta.

Moralistinen diskurssi osoittaa naiselle yhteiskunnallisen paikan toteamalla ”sama

käyttäytyminen ei ole miehiltä ja naisilta sallittua”.

Rationalistinen diskurssi näkee alkoholia käyttävän tai humaltuneen naisen epärationaalisena

vamppina, huonona naisena tai huorana varoitellessaan ja vihjaillessaan ”helposti sattuvista

seksuaalisista lipsahduksista tai ylilyönneistä” ja ”juovuksissa sattuneista häpeällisistä

seksikokeiluista”. Rationalistinen diskurssi painottaa verhotusti sivilisoituneen raittiuden

ideaalia, nautinnoista pidättäytymistä, siveellisyyttä ja viettielämän korostunutta

rationaalisuutta. Rationalistinen diskurssi viestii siten piiloisesti, että alkoholi romuttaa
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rationaalisen itsekontrollin, ja muistuttaa, että sivilisoituneen kansalaisen paikka on

eläimellisten alkukantaisten viettien yläpuolella. Sammuneen naisen epärationaalisuus

todennetaan sanonnassa ”sammunut nainen on helppo raiskata”.

Rationalistinen diskurssi kammoaa eläimellisen aggressiivisesti tai miehisesti käyttäytyvää

humalaista naista peläten rajua väkivaltaa − verhotusti hysteriaa. Diskurssin mukaan ”etenkin

tyttöjen ruma, rivo ja väkivaltainen käytös hätkähdyttää”.

Tutkimuksen perusdilemma on seuraavanlainen: miten käsitys sukupuolesta näyttäytyy eri

tavoin kulttuurisessa terveysviestinnässä ja valistusajattelussa?

Kulttuurisen terveysviestinnän ja valistusajattelun sukupuolen erilainen käsitys näyttäytyy

analyysin mukaan lehtiteksteissä selvänä. Valistusajattelun taustalla vaikuttaa lääketieteen

”tosiasioihin” pohjautuva näkökulma, joka rakentaa biologisiin sukupuolieroihin perustuvaa

sukupuolten vastakkainasettelua. Valistusajattelun terveyteen velvoittava viesti sulkee pois

naisen alkoholinkäytön ja näyttää tuomitsevan alkoholia käyttävän naisen. Naisen

kategorioiminen ja leimaaminen häivyttää yksilöllisyyden, ja siksi siihen perustuvista väitteistä

tulee kyseenalaisia yleistyksiä, kuten ”nainen ei voi juoda kuin mies”.

Kulttuurinen terveysviestintä pyrkii ymmärtämään, että journalismi on osa kulttuurista

prosessia, jossa sukupuolen käsityksellä rakennetaan sosiokulttuurisia merkityksiä. Samoin

journalismi prosessoi kulttuurista ymmärrystä ja esimerkiksi sairastuneeseen kohdistuvaa

ajattelua terveyden ja sairauden käsityksillä. Kulttuurinen terveysviestintä kyseenalaistaa tai

pyrkii tekemään näkyväksi vallitsevia käytäntöjä, muiden muassa sukupuolihierarkioita ja

lääketieteen ylivaltaa. Se pyrkii huomioimaan tiedon välittämisen lisäksi sen, mitä merkityksiä

ja minkälaista sukupuolen käsitystä lehtiteksti tuottaa. Terveysviestinnän velvollisuutena on

vaiennettujen auttaminen, ja sen sukupuolen käsityksen perusarvona on tasa-arvo.
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6 Kahvi ja avec-juomat (Diskussio)

Juhlavan päivällisen rennoin hetki on koittanut. Kahvin kera on tarjolla joko konjakkia tai

likööriä. Pohdin vielä hetken kahvin ja konjakin ääressä tutkimuksen antimia ja suuntaan

ajatukset tästä eteenpäin. Analyysin tulokset ja vastaukset tutkimuskysymyksiin selvisivät

edellisessä luvussa, joten tässä viimeisessä luvussa puntaroin tulosten vaikutuksia ja sitä,

miten asiat voisivat olla toisin.

Tutkimusaineisto, suomalaisista lehdistä Observer-palvelun avulla kerätyt lehtiartikkelit,

valikoituivat tutkimusaineistoksi asiasisältöjensä mukaisesti hakusanojen avulla.

Tutkimusaineisto edusti vuosien 2004–2006 Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin aiheeseen

liittyvää suomalaista lehtikirjoittelua. Tutkimusaineisto sopi tutkimusasetelmaan. Lehtitekstien

määrä loi pohjan tutkimuksen lähtökohdille.

Tutkimalla tässä pro gradu -tutkielmassa tyttöjen ja naisten alkoholivalistukseen liittyviä

lehtitekstejä perehdyin siihen, miten naisten alkoholinkäyttö yhteiskunnassa ymmärretään,

miten siihen on suhtauduttu eri aikoina sekä miten tutkimani alkoholivalistus- ja lehtitekstit

tuottavat naiseutta. Feminiininen näyttäytyy lehtien alkoholikirjoittelussa ideologisena

kertomuksena sivilisoituneesta ja hyveellisestä naiskansalaisesta, joka kykenee

rationaalisesti kontrolloimaan itsensä ja omat viettinsä, halunsa sekä tunteensa. Feminiinisyys

ja terveys samastuu naisen kehoon, josta naisella on sekä ulkoapäin että sisäisesti iskostettu

velvollisuus huolehtia kauneutensa, terveytensä ja vertauskuvallisena kohtuna toimimisen

vuoksi. Tutkimuksen ansiona on naiseuden tuottamisen tutkiminen alkoholivalistuksen

lehtiteksteistä, sillä tutkimus avaa näkökulman aiheeseen, jota ei ole Suomessa aiemmin

tästä aspektista tarkasteltu.

Kulttuurisen terveysviestinnän ja alkoholivalistuksen perustavaa laatua oleva ajattelutapojen

erilaisuus selittää yhteiskunnassa ilmenevää monitahoista suhtautumista naiseuteen ja

alkoholin käyttöön. Tieteiden järjestelmässä ilmenevä merkittävä luonnontieteen ja

yhteiskuntatieteen lähtökohtien erilaisuus periytyy ajattelutapoihin sekä aiheuttaa

valistusajattelun ja kulttuurisen ajattelun näkökulmien eroavaisuudet sekä puhetapojen

toisistaan poikkeavat lähtökohdat. Luonnontieteeseen perustelunsa rakentavan



87

valistusajattelun ymmärrykseen ei sisälly yhteiskuntatieteeseen pohjautuvan kulttuurisen

ajattelun ymmärrys. Kulttuurisen ajattelun yhteiskuntatieteeseen pohjautuvan ajattelun

traditiossa on mahdollista nähdä ja tutkia myös ”sisäistä maailmaa” eli merkityksiä, arvoja,

asenteita ja ideologioita.

Lehtiteksteissä artikuloituvat kulttuuriset moraalikysymykset. Historian valossa iskulause

”nainen ei voi juoda kuin mies” kertoo naisten yhteiskunnallisesta asemasta miehiä

alempiarvoisina kansalaisina: naisille ei suotu samoja alkoholioikeuksia kuin miehille, ja

naisten ensisijainen tehtävä oli terveiden lasten synnyttäminen eli kansan reproduktio.

Biologistiseen ajatteluun pohjautuva alkoholivalistus ja siihen perustuva lehtikirjoittelu tulee

asettaneeksi rajoja sekä naiskansalaisuudelle että naistoimijuudelle. Yksiulotteinen

luonnontieteeseen pohjaava ajattelu tuottaa sukupuolten välille tarpeetonta

vastakkainasettelua. Lehtitekstit ovat aina osa kulttuurista juonta. Niinpä valistusajattelun

väite ”nainen ei voi juoda kuin mies” on yhteiskuntatieteeseen pohjaavan kulttuurisen

ajattelun näkökulmasta yhtä kyseenalainen kuin väite ”opinhalu laukaisee naisessa hysterian”

tai väite ”nainen viestii rintasyöpään sairastumisella uhrautumisestaan”.

Tutkijan tapaa lukea lehtitekstiä tietoisesti toisin, ”vastakarvaan”, voi kritisoida sanomalla, että

erilaisella lukutavalla tutkimustuloksesta olisi tullut toisenlainen. Konstruktivistinen ja

feministinen tutkimusote kriittistä diskurssianalyysiä tehtäessä antaa mahdollisuuden tämän

tapaiseen tulkintaan. Näillä metodeilla pääsin käsiksi kulttuurin ”sisäiseen” maailmaan. Tämä

on naistutkimuksen tapa. Nuorten naisten protestimieli tutkimissani lehtiteksteissä saattaa olla

lähempänä tämän tutkimuksen ajattelutapaa kuin valistajien ajattelutapaa, sillä

protestimielialassaan nuoret saattavat yhtälailla kieltäytyä asettumasta lehtitekstin

”luonnollisena” tarjoamaan valistettavana olevan lukijan paikkaan.

Valistusajattelun on mahdollista käyttää tuloksia hyödyksi huomioimalla kulttuurisen ajattelun

näkökulmia ja median olemusta. Asiaa auttaisi se, että viesti toteutettaisiin yksittäistä

kansalaista kunnioittavalla ja arvostavalla tavalla. Joukkotiedotuksen viestintä on osa

laajempaa sosiokulttuurista kontekstia: siihen vaikuttavat sosiaaliset ja kulttuuriset rakenteet,

suhteet, käytännöt sekä arvot.
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Tuloksilla on käytännön merkitystä siten, että Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin taustalla

vaikuttava Myllyhoitoyhdistys ja muut naisten alkoholinkäytöstä lehdistölle tietoa sekä

materiaalia antavat tahot saavat tämän tutkimuksen myötä ajattelua avartavaa, uusia

näkökulmia avaavaa ja kulttuurista ajattelua esiin tuovaa pohdintaa. Sen seurauksena heille,

ja mahdollisesti myös muille terveysviestinnän parissa toimiville, tarjoutuu mahdollisuus

terveysviestinnän mielekkäiden strategioiden pohtimiseen ja kehittämiseen. Olin

luennoimassa tästä tutkimuksesta Tytöt, naiset ja alkoholi -projektin päätösseminaarissa

Lahdessa helmikuussa 2007. Siellä oli koolla reilu satahenkinen joukko ammattilaisia, jotka

työskentelevät tai ovat välillisesti tekemisissä tyttöjen ja naisten päihdeongelmiin liittyvien

aihealueiden parissa. Kiinnostusta ja tarvetta tämän alueen tutkimukseen tuntuu olevan. Olen

saanut myös muutaman luentopyynnön. Tämä tutkimus julkaistaan sekä Tampereen

yliopiston2 nettisivulla että Myllyhoitoyhdistyksen3 nettisivulla.

Ehdotan, että alkoholivalistustekstit olisivat enemmänkin kulttuurista terveysviestintää. Niiden

fokuksena olisi herätellä julkista keskustelua ja kertoa esimerkiksi siitä, mitä eroa on alkoholin

kohtuukäytöllä ja suurkulutuksella. Mitä geneettinen herkkyys päihderiippuvuuteen tarkoittaa

ja miten se ilmenee? Tieto antaisi kansalaisille mahdollisuuksia tehdä itselleen sopivia

valintoja alkoholin käytön suhteen. Myös tieto siitä, mitä päihderiippuvuus tarkoittaa, miten se

ilmenee ja mistä siihen sairastunut tai sairastuneen läheiset voivat saada apua tai tukea,

saattaisi auttaa ymmärtämään alkoholiongelmiin liittyvää aihealuetta. Asian esille tuominen

päihderiippuvaisen yksilöllisyyttä kunnioittavalla tavalla lisäisi kansalaisten alkoholiajatteluun

liittyvää ymmärrystä, toisi julkisuuteen erilaisia näkökumia ja avartaisi kansalaisten

suhtautumista sekä alkoholiin että sen käyttöön.

Lehtitekstien kohdistaessa viestinsä sukupuolen mukaan tekstit osoittavat kohtelevansa

sukupuolia eri tavoin alkoholin suhteen. Näen kyseenalaisena seikkana sen, että

valistusajattelun stereotyyppisen naiseuden kuvaamisen myötä lehtiteksteistä on suuressa

määrin karsiutunut pois kukoistava ja monimuotoinen ihmisyyteen liittyvä todellisuus, minkä

myötä lehtiteksti tulee tuottaneeksi yksiulotteista naiseutta. Valistusajattelu ajautuu ongelmiin

sillä ratkaisevalla hetkellä, kun valistus päätyy uuteen kontekstiin eli kulttuurisen välineen

2 Ks. sivu osoitteessa http://tutkielmat.uta.fi/  > Tuija Lukkari. (31.8.2007.)
3 Ks. sivu osoitteessa http://www.myllyhoito.fi/  > julkaisut. (31.8.2007.)

http://tutkielmat.uta.fi/
http://www.myllyhoito.fi/
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(lehtitekstin) osaksi. Silloin valistuksen sisältö alkaakin kertoa ”totuutta” kulttuurista, ja teksti

näyttäytyy maailmaa kuvaavana uutisena. Alkoholivalistukseen liittyvä viesti saa siten

ratkaisevalla tavalla erilaisen sävyn kontekstin muuttuessa, eikä se uudessa ympäristössä

enää tue aiottua ajattelua siitä, että alkoholia käyttäville naisille suotaisiin esimerkiksi

myötätuntoa. Viesti kääntyy alkoholia käyttäviä naisia paheksuvaksi. Valistusajattelun

lääketieteellisiin perusteluihin jumittunut yksipuolinen ajattelu kääntää asian eri kontekstissa

päälaelleen. Ilmiö on laaja, ja se koskee useita muitakin terveysvalistuskampanjoita.

Yhteenvetona totean, että lehtitekstin valistus ei kohtaa kansalaisia, sillä se on liiaksi

takertunut lääketieteen yksipuoliseen näkemykseen. Ongelmallista asiassa on nimenomaan

se, että valistuksen kulttuurinen ajattelu jää puutteelliseksi.

Lehtiteksti tulee kertoneeksi naisten alkoholinkäytöstä yksipuolisen totuuden. Todellisuus

korvautuu stereotyyppisen ajattelun avulla lääketieteen faktoihin perustuvalla järjestyksellä,

jolloin asiaan liittyvät puutteet eivät enää ole lukijoiden tunnistettavissa. Valistusviestinnässä

tulisikin pohtia asioita laajemmasta perspektiivistä: valistusviestinnässä tulisi pyrkiä

kartoittamaan ja ymmärtämään, minkälainen kulttuurinen ilmasto on ja minkälaista viestiä

siihen ollaan lähettämässä. On huomion arvoista, että lehtiteksteillä on muun journalismin

ohella keskeinen rooli terveyttä ja sairautta rakentavissa kulttuurisissa prosesseissa.

Lehtiteksti luo ja toistaa kulttuurista naiseutta.

Terveysviestinnän käytännön haasteeksi jää sukupuoliroolirajojen rikkominen. Se voi pyrkiä

välttämään jyrkkää sukupuoliluokittelua, kahtia jakavaa vastakkainasettelua, kategorista

yhden osapuolen erityisarvoa ja ominaislaatua korostavaa ajattelua sekä naisen tai sairaan

leimaamista tai syyllistämistä. Terveysviestinnän on oleellista ymmärtää myös kulttuurista

ajattelua ja kyetä näkemään viesti osana kulttuurista viestintää, ei ainoastaan osana

lääketieteen arvovallan pönkittämistä. Lisäksi terveysviestinnän on hyvä ymmärtää, että

terveydestä huolehtiminen on kansalaiselle mahdollisuus. Terveys on jokaisen yksityinen

asia. Terveyden ymmärtäminen kansalaisen velvollisuudeksi on kyseenalaista, ja kyseisellä

ajatustavalla tuotetaan helposti kansalaisia syyllistävää ajattelua. Terveysviestinnällä on

mahdollisuuksia viestittää esimerkiksi todellisten naisten arkikokemuksia.

Terveysviestinnän tulevaisuuden tavoitteeksi jää, että lehtien alkoholikirjoittelu pyrkisi

huomioimaan naiset oman historiallisen taustan ja yksilöllisyyden omaavina kansalaisina,
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joiden naissukupuoli edustaa vain erästä ruumiin ominaisuutta, samoin kuin esimerkiksi

silmien väri. Lehtiteksteillä on valtaa ja sen mukana tulevaa vastuuta. Lehtitekstit rakentavat

sitä, mitä todellisuudella ymmärrämme.

Feministisen mediatutkimuksen tarjoama tutkimusote tuotti näkökulmaa kulttuurisen ajattelun

ja valistusajattelun ristivedosta. Tutkimus teki näkyväksi valistusajatteluun liittyvän dilemman

osoittamalla, miten sukupuolen käsitys asettuu valistusajattelussa eri tavoin verrattuna

kulttuuriseen ajatteluun. Toiseksi tämä feministisen mediatutkimuksen alueeseen kuuluva

tutkimus teki konkreettisten esimerkkien avulla näkyväksi median sukupuolten välistä

epätasa-arvoista esityskäytäntöä ja sitä, miten vallan käytännöt ja yhteiskunnallinen tieto

näkyvät samalla, kun lehtiteksti esittää sukupuolta. Kulttuurin ollessa täydellisen

sukupuolittunut ja sukupuolta määrittävä, lehtitekstikin tulee tuottaneeksi sukupuolta

perustamalla ajattelun rakenteet valtasuhteiden kytköksiin.

Feminismin tapaan tämä tutkimus oli tieteenkriittistä. Tutkimus kyseenalaisti pelkkiin

lääketieteen faktoihin nojaavan valistusajattelun mielekkyyden, ja sen myötä hallitsevan

patriarkaalisen ja ”objektiivisen” tiedon tuottamisen käytännöt. Samalla tutkimus antoi kritiikkiä

journalismin alkoholivalistuskirjoittelun käytännöille kysymällä: ”Onko journalismin mielekästä

luovuttaa tiedon auktoriteettiasema lääketieteelle?” Tutkimuksen mukaan journalismi näytti

valistusteksteissään helposti unohtavan vallan vahtikoiran aseman ja tyytyvän

auktoriteettiuskoisesti lehtiteksteissä luovuttamaan vallan lääketieteeseen perustuvalle

valistusajattelulle. Tutkimuksessa nähtiin kriittiselle teorialle luonteenomaisella tavalla tiedon

prosessit osana historiallista, kulttuurista ja sosiaalista muutosta. Tutkimuksen kriittisyyteen ja

pohdintaani tutkijana liittyi sekä konstruktiivinen tutkimusote että omien lähtökohtien

tiedostaminen naisena.

Tutkimus liittyy aiempaan tutkimustraditioon, joka analysoi kriittisesti tiedotusvälineiden

diskursseja ja journalistisia tekstejä. Tutkimustradition edustajana on Norman Fairclough.

Tutkimus pohjautuu feministisen tutkimuksen traditioon, jossa sukupuoli on keskeinen

tutkimusta ohjaava kategoria. Kriittinen diskurssianalyysi tutkimusmetodina sopi tämän alueen

tutkimukseen ja tutkimusasetelmaan.
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Journalismia ajatellen tutkimustulokset antavat medikalisaatioon liittyvän aspektin. Lääketiede

ei kykene yksin hoitamaan päihderiippuvuutta, joten sille on turha antaa valtaa alueella, joka

on sen pätevyysalueen ulkopuolella. Samoin lääketiede ei ansaitse yksinoikeutettua totuuden

kertojan asemaa päihteiden käyttöön liittyvässä asiassa, sillä päihteiden käyttö liittyy myös

kulttuuriin, politiikkaan, elämäntapoihin ja sosiaaliseen elämään. Siten totean tässä

tutkimuksessa asiaan perehdyttyäni, että naisten päihteiden käyttöä tai lehtitekstejä ei

kannata medikalisoida.

Tutkimus paljasti lehtitekstien puhetapojen takana piileviä ajatusmalleja ja niiden kytköksiä

vallankäyttöön, kulttuurisiin arvoihin sekä yhteiskunnan intresseihin. Tutkimus osoitti, että

valistuskirjoittelu ja siihen liittyvät sukupuolen esittämisen käytännöt heijastavat vallan

käytäntöjen todellisuutta, eivätkä ”aitoa” todellisuutta. Siten tutkimus toi esiin valistukseen

liittyvää ongelmallista näkökulmaa.

Tutkimustuloksen on mahdollista tuoda merkitystä myös journalismin käytäntöön.

Ymmärtämällä näitä sidonnaisuuksia journalismin on mahdollista tulevaisuudessa lisätä

julkisen keskustelun demokraattisuutta naisten alkoholinkäytöstä valistavalla ja siitä kertovalla

journalismilla. Journalismilla on mahdollisuuksia tehdä asioita ja sairautta tutuksi, näkemällä,

kuulemalla ja aidosti kohtaamalla ihminen. Sen on myös mahdollista välttää stereotyyppistä

sukupuolen tuottamista tai yleistämistä. Lehtitekstin on mahdollista pyrkiä pois

toivottomuuden ja epäoikeudenmukaisuuden kasaamisesta heikompien harteille välttämällä

moralisointia ja syyllistämistä.

Tutkimustuloksilla on käytännön merkitystä toimittajalle. Kun toimittaja oivaltaa ja

kyseenalaistaa omassa kulttuurisessa ajattelussa olevia ”itsestään selvyyksiä” ja

”luonnollisuuksia”, hän ei tule toistaneeksi ”totuuksia” omassa tekstissään. Siten hän kykenee

välttämään yhteiskunnallisen vallankäytön (esimerkiksi epätasa-arvon ja lääketieteen

ylivallan) legitimoimisen.

Tutkimus on päässyt tavoitteisiin oivallettuaan naisen toiseutta uusintavan ideologian, joka

toimii viitekehyksenä mielikuvalle kulttuurisen naiskansalaisuuden ideaalista. Valistusajattelun

suhde lääketieteeseen on journalismissa ongelmallinen: lehtitekstit pönkittävät
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kyseenalaisella tavalla lääketieteen valta-asemaa sen sijaan, että ne muistaisivat, että

journalismiin kuuluu vallan vahtiminen ja siihen liittyvä kriittisyys.

Tutkimuksen tuloksien käytännön merkitys on myös siinä, että ne tarjoavat näkökulmia siihen,

miltä naisille suunnatun alkoholivalistusajattelun lehtitekstien diskurssit näyttävät

kulttuurisessa ajattelussa. Tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää ja siirtää pitämällä mielessä,

että myös terveyteen liittyvät tekstit perustuvat valinnoille. Liika auktoriteettiusko ei ole

tarpeen edes lääketieteen faktoihin pohjautuvassa argumentoinnissa. Onkin ongelmallista, jos

lehtiteksti toistaa valistusajattelun tekstit ja diskurssit sellaisenaan omassa kontekstissaan.

Journalismi edustaa kulttuurista terveysviestintää, ja sosiokulttuurinen aspekti on oleellinen

osa sitä.

Lehtitekstit kuuluvat laajempaan sosiokulttuuriseen yhteyteen, ja tämä tutkimus ymmärtää

tiedotusvälineiden tutkimustradition mukaisesti, että lehtitekstien diskursseihin liittyy tieto- ja

uskomusjärjestelmiä, valtasuhteita, ideologioita sekä kansalaisten näkemistä diskurssiin

liittyvän ajattelutavan mukaisena. Tutkimus antaa avaimia valistusajattelun ja kulttuurisen

ajattelun erilaisten ajattelutapojen tiedostamiseen ja siten tiedotusvälineiden kulttuurisen

terveysviestinnän kehittämiseen.

Tutkimuksen tuloksien ja pohdinnan on mahdollista käytännössä hyödyntää myös muuta

terveysviestinnän ja valistuksen alaan liittyvää toimintaa. Journalismin rooli voi esimerkiksi

tulla entistä selvemmäksi ja ymmärrettävämmäksi terveysvalistusmateriaalin tarjoajille ja

muille journalistien yhteistyökumppaneille. Tällä tutkimuksella on mahdollisesti osittain

yleistettävyyttä ja siirrettävyyttä muihinkin terveysvalistuksen alueisiin sekä erityisesti

valistuskampanjoihin, joissa tuotetaan sukupuolta. Tutkimus tuo tietoa tyttöjen ja naisten

alkoholinkäyttöön liittyvään journalistisen terveysviestinnän kenttään.

Työn vahvuutena on tutkimusaineiston lehtitekstien valistusajattelun ja kulttuurisen

terveysviestinnän dilemman oivaltaminen. Siihen liittyvänä erityisenä vahvuutena on

sukupuolen käsityksen sosiokulttuurisen ajattelun ja historiallisen taustan ymmärtävä

selittäminen suhteessa lääketieteeseen pohjautuvan valistusajattelun erilaiseen sukupuolen

käsitykseen, ajattelutapaan ja medikalisaatioon. Työn vahvuutena on myös valistusajattelun

ja journalismin lähtökohdiltaan erilaisen tekstin tuotannon ja tekstin kulutuksen kontekstin
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esiin tuominen ja ymmärrys siitä, että journalismin ei tule osallistua valistuksen käytäntöön,

vaan puhua omassa ominaisuudessaan.

Työn heikkoutena voi nähdä lehtitekstien tekstiosuuksien ja kuvien vähäisen esiin tuomisen

suhteessa tutkimusaineiston määrään. Pro gradu -tutkielman rajalliseen laajuuteen nähden

tämä edellä mainittu ratkaisu oli kuitenkin tutkijan valinnan mukaan ensisijainen vaihtoehto,

sillä tutkimuksen näkökulman kannalta lehtiteksteistä on poimittu oleelliset murtumakohdat.

Tosin lehtitekstien runsaus olisi tarjonnut aineksia laajempaankin tutkimukseen, jossa olisi

ollut mahdollista analysoida diskurssien nyansseja yksityiskohtaisemmin.

Yhteenvetona totean, että tämä tutkimus on perehtynyt naisten alkoholivalistuksen

lehtiteksteihin. Tutkimus on lisännyt tietoa tutkitulla alueella siten, että se on paljastanut

lehtitekstien puhetapojen takana piileviä ajatusmalleja ja niiden kytköksiä vallankäyttöön,

kulttuurisiin arvoihin ja yhteiskunnan intresseihin. Näitä sidonnaisuuksia ymmärtämällä

naisten alkoholinkäytöstä valistavan ja siitä kertovan journalismin on mahdollista

tulevaisuudessa lisätä julkisen keskustelun demokraattisuutta. Sukupuolten

vastakkainasettelua ja naisen leimaamista voidaan purkaa esimerkiksi rikkomalla

sukupuoliroolirajoja ja välttämällä jyrkkää sukupuoliluokittelua.

Aloitteena jatkotutkimuksille totean, että tutkimusta on mahdollista laajentaa esimerkiksi

koskemaan laajemmin erilaisista sairauksista valistavia tekstejä. Toisaalta käytössä ollutta

tutkimusaineistoa olisi myös vielä mahdollista hyödyntää esimerkiksi tutkimukseen, joka

tehdään eri näkökulmasta tai eri metodeilla. Laajahko tutkimusaineisto mahdollistaa useita

erilaisia tutkimustapoja. Terveysviestinnän kentällä riittää runsaasti tutkimushaasteita.

Tämän tutkimuksen tulos herättää visioimaan uudenlaista subjektiutta, jossa naiskansalainen

edustaa jotakin aivan muuta muin madonnaa tai huoraa.

Parhaimmat kiitokset tutkimusaineiston lehtileikkeet tutkimuskäyttööni lahjoittaneelle

Myllyhoitoyhdistyksen Tytöt, naiset ja alkoholi -projektille.

Lämpimät kiitokset tutkimustyötäni stipendillä tukeneelle Raittiuden Ystävät ry:lle.



94

Olen oivaltanut tätä tutkielmaa tehdessäni, miten tärkeää huolellisuus on kielellisissä

valinnoissa kaiken kirjoittamisen yhteydessä. Kirjoittajalla on valta ja vastuu.

Koen henkilökohtaista vapautta ja oivalluksen iloa ymmärrettyäni tämän työn myötä, miksi

kulttuurinen ajattelu asettaa rajoja naiseudelle. Koen vihdoin vapautuneeni minua pikku-

tytöstä asti vainonneista, kulttuurisen ajattelun tiukasti asettamista ”hallitun naiseuden”

kahleista.

Juhlapäivällinen juomatarjoiluineen päättyy:

Sankaritar katsoo cowboy-hattunsa alta viileästi bandiittia, juo jättiläisen nopeasti
pöydän alle ja lähtee lempimään Leonardo Di Caprion kanssa (IS 19.3.04).
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