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Tutkielmassani kysyn, millaiseksi muotoutuu naisten toimijuus ja toimijuuden ehdot 

verkkokeskustelujen puheenvuoroissa, jotka käsittelevät naisen suhdetta nuorempaan 

mieheen. Lähtökohtani on heteroseksuaalisen yhteensopivuuden ja ikäjärjestysten 

kulttuurinen tuotanto ja naisten neuvottelu näistä kulttuurisista ehdoista. Aineistonani 

ovat internetin keskustelupalstoilta valitsemani puheenvuorot (130 kpl), joissa naiset 

puhuvat suhteestaan nuorempaan mieheen. 

 

Tutkimukseni paikantuu sosiologian ja feministisen tutkimuksen kentälle kietoen 

yhteen toimijuuden, sukupuolen, iän ja heteroseksuaalisuuden käsitteet. Analysoin 

aineistoa diskurssianalyyttisin menetelmin sekä materiaalista ja diskursiivista 

näkökulmaa yhdistävän toimijuuden teorian avulla.  

 

Diskursiivisesti naiset  rakensivat sosiaalisesti hyväksyttävää identiteettiä 

kiinnittymällä eri tavoin iän, sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin 

heijastaen heihin kohdistuvia moninaisia odotuksia. Vahvan toimijuuden tunnon 

ylläpito oli haastavaa siirryttäessä kahdenvälisestä intiimistä tilasta julkisiin 

kohtaamisiin. Toimijuuden kulttuurisina ehtoina näyttäytyivät kronologisen ikäeron 

näkyvyyden hallinta, poikkeukseksi määrittyminen sekä oman suhteen vertaaminen 

ilmiön tavallisuuteen. Normatiivisen heteroseksuaalisuuden ulottuvuuksista 

nuoruusorientoitunut viehättävyys- ja lisääntymisideaali, feminiininen passiivisuus ja 

vastuurationaalisuus kehystivät toimijuutta. Toimijuuden tunto vahvistui ajan 

kuluessa parisuhteen jatkuessa ja eri-ikäisten naisten toimijuuden ehdot ja resurssit 

mahdollistivat erilaisia toimijapositioita.  

 

Asiasanat: Ikäero, parisuhde, ikä, sukupuoli, (normatiivinen) heteroseksuaalisuus, 

toimijuus, konstruktionismi, materialismi 
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1 Johdanto  

Pro gradu tutkielmassani tarkastelen naisten kuvauksia suhteesta nuorempaan 

mieheen internetin keskustelupalstojen puheenvuoroissa. Ne käsittelevät kokemuksia 

nuoremman miehen kohtaamisesta, suhteen etenemisestä, ikäeron merkityksestä ja 

merkityksettömyydestä sekä siihen liittyvistä tuntemuksista. Yleisellä tasolla 

kohdistan tutkimukseni heteroseksuaalisten ikäsuhteiden sukupuolistumisen 

prosesseihin ja normien rakentumiseen. Tarkastelen naisten puhetta yksilön ja 

yhteiskunnan kohtaamisen näkökulmasta diskursiivisten toimijuuksien, toimijuuden 

teorian sekä sukupuolen, heteroseksuaalisuuden ja iän käsitteiden avulla. 

Lähtökohtani on, että se miten naisen on mahdollista puhua suhteestaan nuorempaan 

mieheen ja kokea se, on myös sidoksissa siihen yhteiskuntaan ja sen valtasuhteisiin, 

jossa naiset elävät. Olen kiinnostunut siitä, millaisin ehdoin naisten 

heteroseksuaalinen halu ja suhde nuorempaan mieheen mahdollistuu nyky-

yhteiskunnassa. Aloitan johdantoluvun esittämällä tutkimuskysymykseni, jonka 

jälkeen avaan näkökulmia heteroseksuaalisten ikäerojen sukupuolinormien 

pysyvyyteen ja murrokseen nykykulttuurissa. 

 

1.1 Tutkimuskysymys 

Tutkielmassani kysyn: Millaiseksi muotoutuu naisten toimijuus ja toimijuuden 

ehdot verkkokeskustelujen puheenvuoroissa, jotka käsittelevät naisen suhdetta 

nuorempaan mieheen? Toimijuutta selvitän kolmella alakysymyksellä: (1) Miten 

naiset rakentavat toimijuuttaan diskursiivisesti?, (2) Millainen on naisten toimijuuden 

tunto ja miten se ilmenee sosiaalisissa konteksteissa, eri-ikäisten ja erilaisissa 

parisuhdemuodoissa elävien naisten puheessa? (3) Millaisina näyttäytyvät toimijuutta 

kehystävät kulttuuriset ehdot ja heteroseksuaalisten ikäsuhteiden valtarakenteet?  

 

Ensimmäisessä kysymyksessä analysoin diskurssianalyysin ja vastapuheen 

menetelmin naisten kiinnittymisiä heitä ympäröiviin diskursseihin. Tarkastelen, 

minkälaisia merkityksiä he antavat sukupuolelle, iälle ja heteroseksuaalisuudelle ja 

miten he jäsentävät itseään ja omaa tilannettaan sosiaalisesti ymmärrettävänä ja 

hyväksyttävänä toimijana. Toisessa tutkimuskysymyksessä luen toimijuuden tuntoa 

aineistosta havainnoiden naisten käsityksiä päätöksenteon mahdollisuuksista ja 
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toimivasta minästä. Toimijuuden tunnon analyysissa huomio kiinnittyy 

kokemuksellisuuteen. Kolmanteen kysymykseen toimijuuden kulttuurisista ehdoista ja 

heteroseksuaalisten ikäsuhteiden valtarakenteista vastaan analyysin lopussa sekä 

päätösluvussa lukien ulos analysoimistani toimijuuksista ja toimijuuden tunnosta niitä 

kulttuurisia ehtoja, joihin ne viittaavat.   

 

Tutkimusasetelmani perustuu heteroseksuaalisen yhteensopivuuden kulttuurisen 

tuotannon analyysiin. Olen kiinnostunut siitä, minkälaista sovittelutyötä naiset tekevät 

heteroseksuaalisten ikäsuhteiden normatiivisuuden kanssa. Toimijuudella viitataan 

konkreettiseen ruumiilla tekemiseen ja tuottamiseen sekä mentaalisiin ajattelu- ja 

valintaprosesseihin (Ojala ym. 2009, 21). Tutkielmassani korostuu toimijuuden 

analyysi ajattelu- ja valintaprosesseina, sillä verkkokeskustelijat kuvaavat varsin 

vähän arkista toimintaansa parisuhteessa. Verkkokeskustelijat jäsentävät ajatuksiaan, 

tuntemuksiaan ja valinnan mahdollisuuksiaan puhuessaan suhteestaan tai suhteen 

mahdollisuudesta nuorempaan mieheen. Aineisto sisältää parisuhteen alkuvaiheessa 

olevien naisten pohdintoja sitoutumisesta ja siitä, onko suhde nuorempaan mieheen 

mahdollinen omassa elämäntilanteessa ja millaisia riskejä, haasteita ja 

mahdollisuuksia siihen liittyy. Pidempään parisuhteessa olleet naiset kertovat 

suhteestaan, sen toimivuudesta ja vuorovaikutuksesta sosiaalisen ympäristön kanssa.  

 

Kytken toimijuuden analyysin ihmisten välisiin sosiaalisiin erontekoihin, joita 

tutkimuksessani ovat sukupuoli, heteroseksuaalisuus ja ikä. Sosiaaliset eronteot 

vaikuttavat toimijuuden resursseihin, toiminnan mahdollisuuksiin sekä toiminnallisiin 

velvoitteisiin ja odotuksiin (Ojala 2010, 13). Lisäksi naisia kategorisoidaan myös 

nuoremman miehen kanssa seurustelevan ”vanhemman naisen” kulttuuriseen 

positioon.  

 

Diskursiivisessa toimijuusanalyysissa tarkastelen naisten tekemiä jäsennyksiä 

diskursiivisena toimintana, jonka ”aineksina” sosiaaliset kategoriat toimivat, rajoittaen 

ja mahdollistaen yksilökokemusta. Analysoin, minkälaisia suhteita ja kiinnittymisiä 

keskustelijoiden ja heitä määrittävien diskurssien välille muodostuu ja millaisia 

merkityksiä he antavat heteroseksuaalisuudelle, sukupuolelle ja iälle. Kiinnitän 

huomioni sosiaalisen hyväksyttävyyden rakentamiseen. Kun puhuja tietää puheensa 

sisällön moraalisen arkaluontoisuuden, hän pyrkii jo etukäteen korjaamaan 
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sanomisiaan ennen kuulijan tuomiota ja joutumistaan selontekovelvollisen asemaan.  

Puhetta tehdään vastaanottajan tulkinta mielessä (Nikunen 2005, 70-71). Analysoin, 

miten naiset rakentavat itseään suotuisassa valossa tavoitteenaan vakuuttaa 

kanssakuulijat (esim. Nikunen 2005, 70; Sirkkilä 2005, 17). Hyväksyttävyyden 

tuottamisen kohteina ovat tutkimuksessani paitsi nainen itse, myös hänen asemansa 

kyseisessä parisuhteessa sekä hänen miehensä ja parisuhteensa (vrt. Sirkkilä 2005, 

17). Naisten kelpoisuuden rakentamisen tapoja tulkitsen diskurssianalyyttisen luennan 

sekä vastapuheen avulla (Jokinen ym. 2004a, 16-17). 

 

Toimijuuden tunnon analyysissa kohdistan huomioni naisten kokemuksiin 

päätöksentekijöinä sekä tuntemuksiin minän toimivuudesta. Haen vastauksia siihen, 

millaisia odotuksia toimijoihin kohdistuu, minkälaisia resursseja toimijoilla on vastata 

odotuksiin ja millainen toiminta mahdollistuu toimijoille (Gordon 2005, 115-116). 

Pohdin, mahdollistuuko naisille vahva subjektius, jossa keskeisellä sijalla on naisen 

oma halu ja päätökset vai korostuuko naisten kuvauksissa heikko subjektius, jota 

määrittävät velvollisuudet ja muut toimijat (Veijola 2004, 109). 

 

Lopuksi luen ulos naisten diskursiivisista jäsennyksistä sekä toimijuuden tunnosta 

niitä yhteiskunnallisia ja kulttuurisia käytäntöjä, rakenteita ja konteksteja, joihin niissä 

viitataan. Eeva Jokisen mukaan toimijuudessa on kyse siitä, että ihmisten 

jäsennystavat, joilla he tekevät itsestään kelpoisen, kertovat paitsi kokemuksista ja 

selviytymisestä myös niiden kulttuurisista, sosiaalisista ja poliittisista ehdoista.  

(Jokinen 2005, 40). Pohdin, miten kulttuuriset ehdot rakenteistavat 

heteroseksuaalisten ikäsuhteiden normatiivisuuden dynamiikkaa, niiden pysyvyyden 

ja murroksen mahdollisuuksia. 

 

1.2 Heteroseksuaaliset ikäsuhteet nykykulttuurissa 

Ofelia Schutten (1997, 43) mukaan seksuaalinen normatiivisuus on usein vaikeasti 

paljastettavissa taloudellisesti ja sosiaalisesti moniarvoisissa yhteiskunnissa ja sitä 

legitimoivat symbolit, ideologiat, käytännöt ja materiaaliset olosuhteet. Yksi vihje 

valtarakenteiden, normaaliuden ja hyväksyttävyyden paikantamisessa on 

”hiljaisuuksien kuuntelu” (Laukkanen 2007, 71). Normaaliutta ja hyväksyttävyyttä 

osoitetaan paitsi sanoin, myös vaikenemalla (Alasuutari 1999, 222). Katson 
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heteroseksuaalisiin ikäeroihin liittyvien sukupuolinormien olevan nyky-

yhteiskunnassa juuri tällaisessa käymistilassa, jossa normatiivisuus yhtäältä paistaa 

selkeän räikeästi silmille ja toisaalta se katoaa näkymättömiin ristiriitaisten 

diskursiivisten ja materiaalisten käytäntöjen sekaan sumuiseen usvaan. 

 

Individualistisessa yhteiskunnassa toimijuuden ajatellaan olevan vapautettu 

rakenteista ja niiden rajoittavista, eriarvoistavista järjestyksistä, joissa joillakin on 

enemmän mahdollisuuksia rakentaa omaa toimijuuttaan kuin toisilla (Ronkainen & 

Näre 2008, 28). Ajatus siitä, että yhteiskunnallisilla jaoilla kuten luokalla, iällä tai 

muilla sosiaalisilla taustatekijöillä olisi tekemistä parinvalinnan ja parinmuodostuksen 

kanssa kuulostaa yksilöllisen ajattelun valossa vanhakantaiselta ja suvaitsemattomalta.  

Iän merkityksettömyyttä korostetaan rakkaussuhteiden ja läheisten ystävyyssuhteiden 

kohdalla (Rantamaa 2001, 54), josta kertovat kulttuurimme sanonnat kuten ”rakkaus 

ei katso ikää” ja ”ikä on vain numero”. Vallitseva ajatus on, että pariskunnan välinen 

ikäero on pariskunnan välinen oma asia ja nyky-yhteiskunnassa 

seurustelukumppaninsa voi valita täysin vapaasti. 

 

Kuitenkin sosiaaliset käytännöt kertovat toista. Tilastojen valossa rakkaus katsoo 

edelleen varsin eri tavoin naisen ja miehen ikää (esim. United Nations 2004). 

Suomessa vuonna 2007 avioituneista heteropareista 67% oli sellaisia, joissa mies oli 

vanhempi ja 20 % sellaisia, joissa nainen oli miestä vanhempi ja loput 13 % 

avioliitoista solmittiin samanikäisten kesken (Väestöliitto 2011). Suomessa ikäeroista 

tehtyjä pitkittäistutkimuksia ei ole tehty, mutta kansainvälisissä tutkimuksissa on 

todettu, että naisten suhteet nuorempiin miehiin ovat lisääntyneet merkittävästi 

viimeisten vuosikymmenten aikana (University of Leicester 2004; Van Poppell ym. 

2001). Näillä ikäeroilla viitataan kuitenkin melko pieniin alle viiden vuoden 

ikäeroihin. Yli viiden vuoden ikäerot ja erityisesti yli kymmenen vuoden ikäerot ovat 

huomattavasti yleisempiä siten, että mies on suhteen vanhempi osapuoli (Boyd & Li 

2003).  

 

Myös naisen ikä vaikuttaa ikäeroihin. Suomessa vuonna 2003 avioituneista naisista 

20-vuotiaista vain 6 prosenttia avioitui nuoremman miehen kanssa, 25-vuotiaista 11 

%, 30-vuotiaista 24 % ja 40- vuotiaista peräti 38 % (Tilastokeskus 2003). Suhde 

nuorempaan mieheen on siis huomattavasti yleisempää vanhemmilla kuin 
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nuoremmilla naisilla, vaikka luvuista ei voi päätellä mitään ikäerojen suuruuksista tai 

hajonnasta. Kansainväliset tutkimukset antavat viitteitä siitä, että naiset ja erityisesti 

nuoret naiset preferoivat vanhempia miehiä kumppaneinaan ja ihannoivat miehen 

kypsyyttä, mutta iän myötä tendenssi laantuu (Bozon 1991; Ni Bhrolchain 2001, 33). 

 

Katson, että 2000-luvun heteroseksuaalisia ikäsuhteita kontrolloiva valta ei ole 

kadonnut mihinkään, vaan se on muuttanut muotoaan. Vallankäyttö on ylipäätään 

levinnyt kulttuurissamme yksilöllistyneisiin elämän käytäntöihin ulkoisten pakkojen 

sijaan (esim. Jokinen 2005, 12). Nykykulttuurin heteroseksuaalisia ikäsuhteita 

koskevat sosiaaliset säännöt ovat hienovaraisia ja piiloteltuja, siinä missä esimerkiksi 

1900-luvun avioliitto-oppaassa suosittiin suoraa normatiivista kontrollia 

suosittelemalla, että miehen tulee olla tietyn vuosimäärän verran naista vanhempi 

(Räisänen 1995). Seuraavaksi avaan mediakeskustelun kautta ikkunoita siihen, miten 

media ja populaarikulttuuri tuottavat heteroseksuaalisten ikäsuhteiden 

sukupuolijakoja.   

 

Näkyviä puumia! 

2000-luvulla naisen suhde nuorempaan mieheen on ollut näyttävästi esillä mediassa, 

jota alla olevat lehtien esimerkkiotsikot havainnollistavat. Naisten suhteita nuorempiin 

miehiin on kommentoitu erityisesti iltapäivälehdissä, verkkoportaalien artikkeleissa, 

blogeissa, nettikeskusteluissa, parisuhdeasiantuntijoiden kommenteissa sekä 

neuvontapalstoilla ja välillä sanomalehdissäkin. Vuoden 2009 jälkeen Suomeen on 

rantautunut Yhdysvalloista puuma-termi, jolla viitataan keski-ikäiseen naiseen, joka 

seurustelee selkeästi nuoremman miehen kanssa. Suomessa näytettiin tuolloin Atrian 

mainos, jossa kuvattiin keski-ikäisen naisen suhdetta nuorempaan mieheen ja josta 

seurasi suuri mediakohu ja valitusten ryöppy (Uusi Suomi 2009).  

 

Rakastuin nuoreen mieheen (Iltalehti 2008) 

Miksi puumanainen on nuorelle miehelle parempi? (Ilta-Sanomat 2010) 

Tutkimus: Puuma-ilmiö on pelkkä myytti (Helsingin Sanomat 2010) 

 

Yhdysvalloista alkanut puuma-ilmiö on saanut maailmalla varsin moninaisia muotoja: 

tv-sarjoja, tv-deittiohjelmia, nettikirjoitus- ja deittisivustoja, puuma-risteilyjä ja 

puuma-tapaamisia. Puuma-ilmiöllä viitataan siihen, että vanhempien naisten ja  
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nuorempien miesten suhteista olisi tullut trendi. Mielenkiintoista on, että ilmiöstä 

puhutaan mediassa ikään kuin se olisi jokin eletyn elämän faktuaalinen ilmiö ja 

valtava trendi, jota media vain kuvaa objektiivisen tarkkailijan roolissa. Viimeisin 

keskustelu puumailmiöstä onkin käyty siitä näkökulmasta, ovatko naisten suhteet 

nuorempiin mieheen faktuaalisesti lisääntyneet vai onko kyseessä median luoma 

myytti (Helsingin Sanomat 2010). Huolimatta siitä, että kyseessä on varsin vahvasti 

median esiin nostama ja osittain ”luoma” aihe, pidän tärkeänä pohtia puuma-

kirjoittelun yhteiskunnallisia taustoja.   

 

Ajattelen puuma-keskustelun liittyvän laajemmin heteroseksuaalisten ikäsuhteiden 

moraalikoodiston käymistilaan ja viestivän jotakin siitä, miten vanhemman naisen ja 

nuoremman miehen suhteisiin suhtaudutaan yleisemminkin nyky-yhteiskunnassa. 

Yhtäältä puuma-termin voi mieltää negatiivisena ikä- ja sukupuolistereotypiana, joka 

leimaa ja kontrolloi naisen seksuaalista liikkumatilaa. Puuma-kuvaukset korostavat 

naisen erityistä seksuaalisuutta, seksuaalista vetovoimaa ja halukkuutta ja seksuaalista 

kypsyyttä. Nainen asettuu niissä objektiasemaan siten, että niissä perustellaan 

”vanhemman naisen etuja” nuoremman miehen kannalta. Terminä se viittaa myös 

petoeläimeen, joka metsästää. Täten se aktivoi mielleyhtymiä epätoivoisen 

nuorekkaaseen naiseen, jonka tarvitsee metsästää miehiä, kun miehet eivät hänestä 

enää ole kiinnostuneita. Jos mies kiinnostuu puumanaisesta, mielessä on vain seksi. 

Puumanainen kuvataan myös ulkonäköönsä keskittyneenä ja erityisen nuorekkaana, 

jolloin se saa myös negatiivisia sävyjä nuoruuteen jämähtämisestä ja yrityksestä 

esittää ikäistään nuorempaa. Ottaen huomioon, että naisen epäsopivaa seksuaalisuutta 

on perinteisesti kontrolloitu yliseksualisoinnilla ja esimerkiksi ”helpoksi” 

leimaamisella (esim. Milnes 2004, 160), puumanaisen representaatiolla on eittämättä 

negatiivista latausta.  

 

Puuma-keskustelun voi tulkita toisaalta myös yrityksenä määritellä uudelleen 

positiivisesti naisen seksuaalista liikkumatilaa ja erityisesti vanhempien naisten 

seksuaalisia mahdollisuuksia. Katson yhteiskunnallisen linkin liittyvän erityisesti 

siihen, että puuma-kirjoittelun avulla käydään keskustelua myös yhteiskunnallisesta 

kaksinaismoralismista eli siitä, että vanhemman naisen ja nuoremman miehen välisiä 

suhteita paheksutaan enemmän kuin miesten suhteita nuorempiin miehiin ja ne ovat 

huomattavasti harvinaisempia kuin miesten suhteet nuorempiin naisiin. Puumanaiset 
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kuvataan poikkeuksellisen rohkeina, menestyvinä, kauniina ja naisellisina. Kyseiset 

määreet konstruoivat naisesta kulttuurisesti haluttavaa identiteettiä ja toisaalta luovat 

määreitä sille, millaiselle poikkeusyksilölle suhde nuorempaan mieheen on 

”mahdollinen”. 

  

Näkymättömiä setiä 

Puumakeskustelu asettuu kuitenkin omaan mittakaavansa, kun teen vertailumielessä 

havaintoja siitä, miten vanhempien miesten suhteet nuorempiin naisiin esitetään 

mediakuvastossa ja populaarikulttuurissa. Suuntaan katseeni normatiivisuuksien 

paikantamisessa näkyvyyden ja näkymättömyyden rajantekoihin. Jos ajattelemme 

puumanaisten näkyvyyttä mediassa, kyseessä on enemmänkin se, että media on 

lähtökohtaisesti kiinnostuneempi poikkeuksista kuin tavallisuudesta (Halonen 2002, 

11-12). Termi puumanainen onkin tässä valossa kuvaava: naista, joka kiinnostuu 

itseään nuoremmista miehistä, merkitään erityisellä termillä. Vastaavaa yleistynyttä 

termiä ei ole miehelle, joka on kiinnostunut nuoremmista naisista.  

 

Fiktiivisissä esityksissä naisen suhde nuorempaan mieheen nousee kantavaksi 

teemaksi ja esityksen sisällöksi. Esimerkiksi elokuvan, tv-sarjan tai teatteriesityksen 

aiheena vanhemman naisen ja nuoremman miehen välisestä suhteesta tulee esityksen 

kantava teema. Miesten suhteet nuorempiin naisiin ovat fiktiivisissä esityksissä 

jatkuvasti läsnä itsestäänselvyyksinä, mutta vain harvoin niitä käsitellään sinänsä 

esityksen sisältönä.  

 

Ikäeron nimeäminen on lehdistössä varsin sukupuolittunutta. Esimerkiksi julkisuuden 

henkilöiden alle viiden vuoden ikäeroja nimetään ikäeroiksi ainoastaan silloin, kun 

nainen on suhteen vanhempi osapuoli. Vastaavasti miesten kohdalla alle kymmenen 

vuoden ikäeroja ei juuri kommentoida lehtijutuissa. Normaalin ja epänormaalin jakoja 

tuotetaan myös ”tilastollisen ajattelumallin” logiikalla. Keskimääräistä ja 

normaalijakauman mukaista tavanomaisuutta pidetään normaalina. Tavanomaisen 

ajatellaan esittävän ihannetta, joka mielletään luonnonlakina vedoten elämän itsensä 

lainalaisuuksiin (Yesilova 2008, 112-114). Tähän logiikkaan perustuu myös 

arkiajattelussa ja populaarikulttuurin esityksissä toistuva tapa ajatella ikäerojen 

sukupuolittumista. Koska on paljon tavallisempaa, että mies on parisuhteen vanhempi 

osapuoli, sen ajatellaan johtuvan luonnosta ja sukupuolten välisistä biologisista 
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eroista. Tätä biologiaan perustuvaa arkiajattelua tukevat myös evoluutioteoreettiset 

selitysmallit, joiden argumentoinnin logiikka perustuu samankaltaiseen 

keskiarvoajatteluun (Jagger 2005, 89-92).  

 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että miesten suhteet huomattavasti nuorempiin 

naisiin eivät olisi moraalisen arvioinnin kohteena. Ikäeron ihanteisiin liittyy nyky-

yhteiskunnassa homogamian ideaali eli se, että kumppanit olisivat keskenään samaa 

ikäluokkaa (Van Poppel ym. 2001, 1). Tilastojen valossa tarkasteltuna suurin osa 

avioituneista on melko samanikäisiä (Väestöliitto 2011). Kumppanien kuulumisen 

samaan ikäluokkaan ajatellaan mahdollistavan kumppanien paremman 

kommunikaation ja ”aidon” romanttisen rakkauden. Suuriin ikäeroihin mielletään 

liittyvän instrumentaalisen sosiaalisen vaihdon tai hyväksikäytön tarkoitusperiä, mikä 

nykykulttuurin parisuhdekäsityksissä ei ole hyväksyttävää (Van Poppel ym. 2001, 1-

2).   

 

Oletettavasti miehen suhde huomattavasti nuorempaan naiseen rikkoo kylläkin 

sosiaalisia ikäjärjestyksiä, mutta naisen suhde nuorempaan mieheen kyseenalaistaa 

selkeämmin myös sukupuolijärjestyksiä. Tämä näkyy esimerkiksi median 

lehtikirjoittelussa siten, että naisen ja nuoremman miehen suhteen kohdalla ihmettelyn 

aiheena on erityisesti ikäeron suunta eli se, että ”nainen on vanhempi”. Miehen ollessa 

vanhempi osapuoli, moraalisen kauhistelun kohteena pikemminkin on, jos ikäeron 

arvellaan olevan liian suuri. Pro gradussani tavoitteenani on paikantaa, miten 

ikäerojen sukupuolittuneet normit rakentuvat ja minkälaisia iän, sukupuolen ja 

heteroseksuaalisuuden merkityksiä niihin liittyy. 

 

Tutkimuksen relevanssi ja yhteiskunnalliset kytkökset 

Tutkimusaiheeni heteroseksuaalisten ikäsuhteiden tarkasteleminen sukupuolen 

näkökulmasta on sekä tutkimuksellisesta että yhteiskunnallisesta näkökulmasta varsin 

ajankohtainen. Aihe kietoutuu laajemmassa mittakaavassa monenlaisiin 

yhteiskunnallisiin muutoksiin ja niistä käytyyn teoreettiseen keskusteluun sosiologian 

ja feministisen tutkimuksen piirissä. Sosiologisessa ikätutkimuksessa on väitetty 

ikäkategorisoinnin menettävän otettaan, yhdenikäisyyden kulttuurin yleistyneen ja 

ikäkategorioista tulleen venyviä ja persoonallisen iän merkityksen korostuneen 

(Julkunen 2003, 28; Laz 1998, 88). Myös nuoruuden vaihe on pidentynyt ja 
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perinteiset aikuisuuden merkit kyseenalaistuvat (Aapola & Ketokivi 2005), väestö 

ikääntyy ja toisaalta nuoruuden merkitys ja arvottaminen korostuvat visuaalisessa 

pintakulttuurissa (Jagger 2005, 93-94).  

 

Toisaalta on tutkittu vähän, miten ikäkulttuurin muutokset näyttäytyvät nais- ja 

miestoimijoille. Ne eivät vaikuta mahdollistuvan samalla tavoin eri sukupuolille. 

Naisen elämä on edelleen tiukemmin aikataulutettu kuin miehen ja naisen 

ikääntyminen määrittyy miehen ikääntymistä negatiivisemmin (Rantamaa 2001, 56).  

Tämä näkyy esimerkiksi työelämässä, jossa naiset määritellään ikääntyneiksi 

aikaisemmin kuin miehet (esim. Julkunen 2003, 44) ja tätä kautta naisten toimijuuden 

mahdollisuudet työpaikoilla kutistuvat helposti iän myötä. Myös 

heteroseksuaalisuuden kentällä naiset määritetään ikääntyneiksi miehiä aikaisemmin, 

josta seurauksena naisten mahdollisuudet solmia parisuhteita keskimäärin vähenevät 

iän myötä (Ojala & Kontula 2002, 147). Huolimatta trendikkäästä 

puumakeskustelusta, arkielämää kuvaa se, että vuonna 2000 yli 65-vuotiaista naisista 

35 prosenttia ja vastaavanikäisistä miehistä 70 prosenttia on naimisissa. Yksinasuvia 

naisia vanhusväestössä on moninkertainen määrä suhteessa vastaavanikäisiin miehiin 

(Väestönmuutokset 2000). Tähän asiantilaan ei vaikuta pelkästään se, että miehet 

kuolevat keskimäärin naisia aikaisemmin vaan myös se, että naiset ovat keskimäärin 

yleisimmin suhteessa vanhempaan mieheen. 

 

Toinen puoli kolikosta on, että visuaalisuuden korostuttua jälkimodernissa 

kulttuurissa nuorten naisten toimijuuden mahdollisuudet voivat olla joillakin 

sosiaalisilla kentillä paremmat kuin esimerkiksi nuoremmilla miehillä tai 

vanhemmilla naisilla (Jagger 2005, 93-94). Tähän näkökulmaan on kiinnitetty vähän 

huomiota feministisessä tutkimuksessa, jossa naisen ulkonäköä ja nuoruutta on 

jäsennetty pikemminkin objektivoinnin, seksuaalisen häirinnän ja vallan puutteen 

näkökulmasta eli repressoivan vallan näkökulmasta. Mielestäni olisi aiheellista 

kiinnittää huomiota myös siihen, minkälaisia resursseja ja pääomia nuoruus, 

nuorekkuus ja ikä ovat ja miten ne liittyvät toiminnan mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. 

Tutkimukseni tekee osaltaan näkyväksi näitä eri-ikäisten naisten asemia, resursseja ja 

toiminnan mahdollisuuksia.  
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Miesten asemaan niin työelämässä kuin heteroseksuaalisuuden kentällä vaikuttaa 

vähemmän ikä kuin naisilla. Miehen ikääntyminen määrittyy vahvemmin fyysisen 

suorituskyvyn kun taas naisen fyysisen ulkonäön kautta (Rantamaa 2001, 56). Täten 

voimme kriittisesti kysyä, koskevatko sosiologien kuvaukset postmodernista 

kulttuurista, jossa iän ja sukupuolen kaltaiset kategoriat menettävät merkityksiään, 

pikemminkin miespuolisia toimijoita kuin naisia (esim. Jagger 2005, 93). 

Tutkimukseni liittyy tähän kysymykseen tehden näkyväksi ikä- ja 

sukupuolijärjestyksiä heteroseksuaalisuuden kentällä. 

 

Ikäjärjestysten muutokset kietoutuvat myös parisuhdekulttuurin murroksiin. 

Nuoruuden pidentymisen seurauksena nuoret aikuiset avioituvat ja perheellistyvät 

myöhemmin ja avioliiton ja perheellistymisen aseman merkitys aikuistumisen 

itsestään selvänä määrittäjänä on kyseenalaistunut (Aapola & Ketokivi 2005, 26-27) 

ja avoliitot ja sarjamonogamia ovat varsin yleisiä (Forssén 2002). Toisaalta erilaiset 

suhdemuodot ovat myös iän mukaan järjestäytyneitä. Esimerkiksi sinkkuutta, 

satunnaisia seksisuhteita, ”kevyen sitoutumisen” suhteita, lyhyitä romansseja, 

”avoimia suhteita” ja useamman partnerin yhtäaikaista tapailua pidetään pikemminkin 

nuoruuteen kuin aikuisuuteen kuuluvina. Parisuhteiden ikäjärjestykset ovat myös 

sukupuolittuneita. Naisten kohdalla jo kolmenkymmenen ikävuoden jälkeen sinkkuus 

ja lapsettomuus aiheuttavat selitysvelvollisuutta ja pysyvän parisuhteen ja 

perheellistymisen katsotaan kuuluvan normaalin naisen aikuisuuteen (Mäkinen 2008, 

88;  Ojala & Kontula 2002, 126). 

 

Sosiologisissa parisuhteiden aikalaisanalyyseissa on korostettu parisuhdekulttuurin 

yksilöllistymisen tendenssejä, jossa sitoutuminen parisuhteeseen ja parisuhteen 

valinnat katsotaan perustuvan tunteille ja parin väliselle vuorovaikutukselle. 

Perinteiden, ulkopuolisten vaikutuksen sekä sosiaalisten kategorioiden kuten luokan ja 

iän on katsottu menettävän merkitystään myös parisuhdekulttuurissa. (ks. esim. Beck 

& Beck-Gernsheim 1995; Giddens 1992.) Puhtaan suhteen käsite on kuitenkin saanut 

paljon myös kritiikkiä osakseen, sillä sosiaaliset suhteet eivät liene edes 

nykykulttuurissa vapaita velvollisuuksista ja sidoksista (Jamieson 1999, 477). Vaikka 

intimiteetin muodolliset säätelyperinteet poistuvat, merkityksiä rakentavat perinteet 

muuttuvat hitaasti ja siirtyvät sukupolvelta toiselle (Gross 2005, 288). Postmodernissa 

parisuhdekulttuurissa risteilevätkin monenlaiset mahdollisuuksien tarjoumat samalla 
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kun ne ovat monille vain ”melkein mahdollisia”, koska kuitenkin monet sosiaaliset 

hierarkiat ja säännöt ovat pysyneet tai vaihtaneet muotoaan yksilöllistymispuheesta 

huolimatta.  

 

Huolimatta parisuhteiden moninaistumisesta, monet perinteet kuten ajatus Sen Oikean 

löytämisestä, avioliitto ja romanttisen rakkauden spektaakkelit kuten kirkkohäät ovat 

edelleen varsin suosittuja (Gross 2005, 306; Vihlman 2010, 6). Heteroseksuaalinen 

avioliitto ja ydinperhe nauttivat edelleen eniten yhteiskunnallista arvostusta ja 

tarjoavat lain ja symbolisten järjestysten kautta myös taloudellisia ja sosiaalisia 

privilegioita (Gross 2005; Ingraham 2005, 10). Toisaalta terapiakulttuurinen 

parisuhdekäsitys elää voimakkaana spontaaniutta ja reflektoimattomuutta korostavan 

romanssin ideologian rinnalla. Sen mukaan suhteen toimivuuden eteen pitää tehdä 

töitä ja tunteista pitää keskustella ja niitä tulee reflektoida. (Gross 2005, 306; 

Maksimainen 2010.) Myös romanssi, erilaiset parisuhdemuodot ja terapiakulttuurinen 

parisuhdekäsitys tarjoavat erilaisia toimijuuden paikkoja eri-ikäisille naisille ja 

miehille. Heteroseksuaalisten ikäsuhteiden tutkimus voi avata uusia näkökulmia 

näiden sukupuolittuneiden toimijapaikkojen paikantamiseen.  

 

Teoreettisella tutkimuskentällä osallistun sosiologian ja feministisen tutkimuksen 

keskusteluihin toimijuuden ja rakenteen välisestä dynamiikasta, sekä iän, sukupuolen 

ja heteroseksuaalisuuden ja parisuhteiden  tutkimukseen ja pyrin tarkastelemaan näitä 

yhteenkietoutuneesti. Sosiologian analyysit yhteiskunnallisista muutoksista parisuhde- 

ja ikäkulttuurissa eivät yleensä huomioi sukupuolta analyyttisenä kategoriana ja sen 

takia yhdistän feminististä keskustelua sosiologiaan. Feministisessä tutkimuksessa 

heteroseksuaalisuuden rakentumista, sen sisäisiä normeja ja heterouden sisäisiä eroja 

on tutkittu varsin vähän (Beasley 2010; Richardson 2007). Sukupuolen ja iän 

yhteenkietoutumista on tutkittu feministisissä teoretisoinneissa (Vakimo 2001) jonkin 

verran, mutta suhteessa heteroseksuaalisuuteen, sukupuolta ja ikää on tutkittu 

olemattoman vähän.  

 

1.3 Aikaisempi tutkimus ja oma näkökulma 

Heteroseksuaalisia ikäsuhteita ja ylipäätään heteroseksuaalisen parinvalinnan 

sukupuolijakoja on käsitelty erityisesti evoluutioteorian, psykologian, 
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parisuhdemarkkinateorioiden sekä sosiaalisen vaihdon teorioissa. Näiden 

teoriaperinteiden parissa on kehitetty selitysmalleja sille, minkä takia mies on yleensä 

parisuhteen vanhempi osapuoli heteroseksuaalisessa parisuhteessa (Bozon 1991, 114; 

Davis 1998, 374). Evoluutioteoreettiset ja psykologiset selitysmallit ovat ottaneet 

kantaa myös ikäeron merkitykseen parisuhteen laadun kannalta (esim. Zak ym. 2001). 

Jatkuvasti populaarijulkisuudessa julkaistaan evoluutioteoriaan pohjaavia laadullisia 

tutkimuksia ikäerojen vaikutuksesta esimerkiksi syntyvien lasten määrään tai 

sukupuoleen, miehen tai naisen elinikään tai parisuhteen kestoon ja onnellisuuteen. 

Stevi Jackson (2005, 15) toteaakin evoluutiobiologisen vallan kasvaneen populaarissa 

ajattelussa ja ideologiana uusintavan normatiivista heteroseksuaalisuutta. Teen 

eronteon edellä mainittuihin teoriaperinteisiin, sillä niiden käsitys sukupuolisuudesta, 

iästä ja heteroseksuaalisuudesta on olemuksellisuuteen ja staattisiin kategorioihin, 

biologiaan, luonnollisuuteen ja tilastollisiin keskiarvoihin vetoava, eikä niissä 

huomioida sosiaalisen muutoksen mahdollisuutta (Jagger 2001, 41-42).  

 

Kyseisten tieteenalojen selitysmallit eivät kuitenkaan ole merkityksettömiä 

tutkimukseni kannalta, sillä monet niistä ovat ”valuneet” arkiajattelun erilaisiksi 

diskursseiksi, jotka ympäröivät heteroseksuaalisia ikäsuhteita. Empiirisen 

tutkimuksen aiheeksi jää, miten ne kietoutuvat verkkokeskusteluiden naisten 

puheenvuoroihin. Sosiobiologian lisääntynyt valta 2000-luvulla on kiinnittänyt 

erityisesti feminististen tutkijoiden huomion (Jackson 2005, 15). Usein kuuleekin 

sanottavan, että ”sehän perustuu ihan biologiaan ja suvunjatkamiseen, että mies 

valitsee nuoremman naisen”. Luonnollisuuteen vetoaminen (Jokinen & Juhila 2004c, 

91) on yksi vahvin tapa oikeuttaa erilaisia ajattelutapoja ja täten evoluutioteorialla 

lienee paljon selitysvoimaa arkiajattelussa. 

 

Oma näkökulma 

Ikäeroja on tutkittu erittäin vähän sellaisesta sosiaalitieteellisestä ja 

kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta, jossa sukupuoli, heteroseksuaalisuus ja ikä 

ymmärretään sosiaalisissa käytännöissä muotoutuviksi (esim. Davis 1998; Jagger 

2005). Kulttuurintutkimuksellisesta näkökulmasta ajattelen, että heteroseksuaalisissa 

ikäsuhteissa on kyse enemmänkin ikään liitettävistä sukupuolittuneista merkityksistä 

kuin ikäeropreferensseistä sinänsä (esim. Bozon 1991). Heteroseksuaalisen 

yhteensopivuuden kulttuurinen tuotanto on työni lähtökohta. Esimerkiksi kehollisesti 
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heteroseksuaalinen yhteensopivuus manifestoituu siten, että miehen tulisi olla pidempi 

ja isokokoisempi kuin naisen. Mikäli heteroseksuaalisuutta tehdään toisin, 

seurauksena on ihmettely, mikä näkyy esimerkiksi mainonnassa visuaalisena vitsinä 

(Rossi 2003, 145-147).  

 

Suoraan työni teemaan liittyvää kulttuuritieteellistä tutkimusta, jonka jatkeeksi 

rakentaa omaa tutkimusta, on löytynyt varsin vähän. Olen saanut virikkeitä 

tutkimusasetelmani rakentamiseen sukupuolinäkökulmasta tehtyjen monikulttuuristen 

parisuhteiden tutkimuksista. Niissä on tutkittu monikulttuurisiin suhteisiin liitettyjä 

sukupuolittuneita ja etnisiä stereotypioita, normatiivista kontrollia ja toisaalta yksilön 

mahdollisuuksia vastustaa ennakkoluuloisia käsityksiä (esim. Kuusisto 2007; Hedman 

ym. 2009; Sirkkilä 2005). Myös tutkimukset, joissa on tutkittu sukupuolittuneen itsen 

representaatioita parinhakuilmoituksissa (esim. Jagger 2001, 2005), ovat antaneet 

ideoita teoreettisen viitekehykseni jäsentämiseen.  

 

Feministisellä tutkimuskentällä tutkimukseni linkittyy feministitutkijoiden 

deskriptiivisiin käsitteisiin vanhenemisen kaksoisstandardi (Sontag 1972) sekä 

normatiivinen heteroseksuaalisuus ja siihen liittyviin reproduktiivisuuden sekä 

nuoruusorientoituneen naisattraktiivisuuden ihanteisiin (Schutte 1997, 42-43). 

Kyseiset käsitteet ovat yhteiskunnallista valtarakenteita kuvaavia, deskriptiivisiä 

käsitteitä eikä analyysissa sellaisenaan hyödynnettäviä analyyttisiä käsitteitä. Ne ovat 

kuitenkin antaneet vahvistusta ajatukselle, että sukupuolittuneita ikäerokäytäntöjä 

voisi olla mielekästä tutkia sosiaalisten sääntöjen ja normien näkökulmasta. Työssäni 

korostuu yksilön suhde normatiivisuuteen ja kysyn, miten naiset elävät normien 

kanssa ja minkälaista sovittelutyötä he tekevät niiden kanssa kertoessaan suhteestaan 

nuorempaan mieheen. 

 

Aiheen rajauksia ja valintoja 

Työni alkuvaiheessa pohdin pitkään, hyödyntäisinkö tutkimusaineistona media-

aineistoa ja tutkisinko median representaatioita naisen ja nuoremman miehen 

suhteesta. Päädyin kuitenkin tutkimaan naisten kuvauksia tilanteestaan, sillä 

julkisuuden representaatiot tuntuivat toistavan tiettyjä mielikuviin perustuvia 

näkemyksiä aiheesta ja halusin moniulotteisemman näkökulman aiheeseen.  

Käytännössä nettikeskustelut osoittautuivat aineistoksi, jonka avulla pro gradun 
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aikapuitteissa pystyi keräämään mahdollisimman moniulotteisesti naisten tilanteita 

kuvaavan aineiston. Aineistoni puheenvuoroissa on eri-ikäisten, eri parisuhteen 

vaiheissa ja muodoissa elävien naisten kuvauksia tilanteestaan ja suhteestaan 

nuorempaan mieheen. Omakohtaisuuden määritelmä toki on ongelmallinen 

verkkokeskusteluaineistosta puhuttaessa ja käsittelen aihetta syvällisemmin aineiston 

käsittelyluvussa. Tarkemmin ilmaistuna aineistonani ovat naisten näkökulmasta 

kirjoitetut kuvaukset ikäerosta ja suhteesta nuorempaan mieheen.  

 

Mediassa korostuvat julkisuuden henkilöiden ikäerot ja toisaalta suuret sukupolvet 

ylittävät ikäerot uutisina. Tutkimuksessani olen kiinnostunut pääasiassa 

tavallisimmista, pienemmistä ja arkisemmista ikäeron määrityksistä. Niin sanottujen 

tavallisten naisten näkökulma on myös sen takia kiinnostava, että esimerkiksi 

puumanaiskeskustelussa esimerkkeinä ovat usein julkisuuden henkilöt, jotka ovat 

monella tapaa poikkeusasemassa normatiivisuuden suhteen. En kuitenkaan määrittele 

lähtökohtaisesti tietyn suuruista kronologista ikien välistä erotusta ”ikäeroksi” tai 

suhteeksi ”nuorempaan mieheen”, vaan kiinnostavaa ylipäätään on, kuinka suuri 

kronologinen ikäero määrittyy ikäeroksi ja suhteeksi nuorempaan mieheen naisten 

puheessa. 

 

Naisnäkökulman valinta perustuu siihen, että perinteiset parinvalinnan ja ikäeron 

sukupuolittumista selittävät teoriat painottavat miestä heteroseksuaalisen 

parinvalinnan ja seksuaalisuuden toimijana. Esimerkiksi evoluutiobiologiaan 

perustuvissa selitysmalleissa (esim. Buss 1989) selitetään miehen halun kohdistuvan 

nuoreen naiseen, mutta naisella ei oleteta olevan seksuaalisia haluja, vaan ainoastaan 

tarve hankkia jälkeläisilleen turvattu isäsuhde. Näkökulmaa oli rajattava myös 

tutkimusteknisistä syistä. Jos olisin tutkinut myös miesten näkökulmaa suhteessa 

vanhempaan naiseen, aihe olisi kasvanut liian laajaksi ja käsittely jäänyt pinnalliseksi. 

 

Eri-ikäisten naisten näkemysten sisällyttäminen tutkimukseeni on tärkeää siitä syystä, 

että sen avulla voin paikantaa naisen paikkoja suhteessa ikäerokysymykseen myös iän 

mukaan. Tilastotiedot antavat viitteitä siitä, että vanhempien naisten kohdalla suhteet 

nuorempiin miehiin ovat yleisempiä ja on kiinnostavaa tietää, näkyykö tämä ero 

jollakin tavalla myös eri-ikäisten naisten kuvauksissa ikäerosta ja suhteesta 

nuorempaan mieheen. Toinen tärkeä syy eri-ikäisten huomioimiseen tutkimuksessa on 
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se, että en halua uusintaa näkökulmaa, jossa suhde nuorempaan mieheen mielletään 

jonkun tietyn ikäryhmän, kuten keski-ikäisten naisten  ”villityksenä”.  

 

Eri parisuhteen vaiheissa ja erilaisissa parisuhdemuodoissa olevien naisten 

näkökulmat ovat myös lähtökohtaisesti kiinnostavia tutkimukseni kannalta. 

Esimerkiksi puumanaiskuvauksissa korostuu seksuaalisviritteisyys, mikä luo 

kulttuurista ambivalenssia esimerkiksi pitkäaikaisen rakkaussuhteen tai 

avioliittokäsityksen kanssa. Kohdistan huomioni siihen, minkälaisia erontekoja ja 

kuulumisia suhteessa erilaisiin parisuhdemuotoihin naiset tekevät. 

 

Tutkielman rakenne 

Johdantoluku on tutkimusasetelmani valintoja ja tutkimuksellisia lähtökohtia avaava 

luku. Johdannon alaluku ’Heteroseksuaaliset ikäsuhteet nykykulttuurissa’ toimii myös 

neljännen ja viidennen luvun analyysin kulttuurisena kontekstina. Toisessa luvussa 

käsittelen teoreettisen viitekehyksen. Käsitteet toimijuus, sukupuoli, 

heteroseksuaalisuus ja ikä tarjoavat tulkintakehyksen heteroseksuaalisten ikäsuhteiden 

analysoimiseen. Kolmannessa luvussa esittelen verkkokeskusteluaineiston, 

tutkimusmenetelmät ja aineiston analyysitavan. Neljäs ja viides luku ovat varsinaisia 

analyysilukuja, joista ensimmäinen perustuu diskursiivisten toimijuuksien analyysin 

ja jälkimmäinen aineiston luentaan toimijuuden teorian kautta. Kuudennessa luvussa 

vedän tutkielmani langat yhteen.    
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2 Teoreettinen viitekehys 

Pro graduni tutkimusote pureutuu yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen teoreettiseen 

ytimeen yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta. Tutkimukseni sijoittuu iän 

sosiologian, parisuhteiden sosiologian sekä feministisen tutkimuksen kentälle. 

Toimijuuden ja sukupuolen käsitteen olen ottanut feministisestä tutkimuksesta ja iän 

ja heteroseksuaalisuuden käsitteellistämisessä olen hyödyntänyt sosiologiaa ja 

feminististä tutkimusta. Esittelen tässä luvussa työni keskeiset teoreettiset käsitteet: 

toimijuus, sukupuoli, heteroseksuaalisuus ja ikä. 

 

2.1 Toimijuus 

Yhteiskunnan ja ihmisen välinen suhde on aina askarruttanut yhteiskuntatieteilijöitä, 

mutta erityisesti 2000-luvulla toimijuuskeskustelu on ollut vilkasta sukupuolen 

näkökulmasta ja paikannan oman tiedonkäsitykseni näihin keskusteluihin. 

Toimijuuden teorian avulla havainnollistan käsityksiäni tiedon tuottamisen ehdoista 

sekä mahdollisuuksista yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen tutkimuksessa. 

 

Feministinen toimijuuskäsite 

Tukeudun toimijuuden käsitteellistämisessä 2000-luvun feministisiin keskusteluihin 

toimijuudesta (esim. Gordon 2005, 2008; McNay 2000; Ojala ym. 2009; Skeggs 2004         

). Toimijuudella tarkoitan tutkielmassani yksilön kokemuksia ja tuntemuksia omista 

toimintamahdollisuuksista, tapoja rakentaa toimijuutta sekä toimijuuden konteksteja. 

Huomioni painottuu yksilötasolle, mutta toimijuudella ei käsitteenä viitata yksilön 

ominaisuuksiin, vaan yksilön ja sosiaalisen väliseen vuorovaikutukseen. Toimijuuden 

mahdollisuudet ja rajoitukset muotoutuvat niissä vuorovaikutussuhteissa, joissa yksilö 

elää. Vuorovaikutussuhteet määrittyvät tilanteisesti suhteessa tiettyyn toimintaan, 

paikkaan ja tilaan sekä toisaalta laajempiin sosiaalisen todellisuuden ulottuvuuksiin, 

kulttuurisiin ja institutionaalisiin käytäntöihin (Gordon 2005; McNay 2000).  

 

Sosiologiset rakenne- ja toimijateoriat voidaan karkeasti jaotella näkökulmiin, jotka 

korostavat: 1. makrotason lainalaisuuksia, 2. mikrotason toimijoiden ja heidän 

luomien merkitysten sekä 3. rakenteiden ja toimijoiden yhteenkietoutumista (esim. 

Sulkunen 1999, 33-36). Feministisen toimijuuskäsitteen lähtökohtana on rakenne- ja 
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toimijanäkökulman yhdistäminen niiden välisen erillisyyden ja vastakkainasetteluiden 

sijaan. Feministisessä rakenne- ja toimijatraditiossa voidaan erottaa toisistaan valta- ja 

toimijuusfeminismi. Valtafeminismissä on korostettu sosiaalisen todellisuuden 

lainalaisuuksia ja erityisesti kielen ja diskurssien sukupuolittuneita valtarakenteita 

lukittavia mekanismeja. Valtafeminismissä toimijalle ei ole tarjoutunut laajaa 

refleksiivisyyden mahdollisuutta, vaan diskurssien on katsottu naulaavan toimija 

rakenteiden pakottamana subjektipositioihin. Rakenteet on mielletty sosiaalisina 

lainalaisuuksina, jotka rajoittavat (nais)toimijoita. Toimijuusfeminismi on nostanut 

päätään feministisen tutkimuksen kentällä viimeisen kymmenen vuoden aikana, sillä 

kysymys vastarinnasta ja sukupuolen toisin tekemisen ja elämisen mahdollisuuksista 

moniarvoistuneessa yhteiskunnassa on tullut ajankohtaiseksi. Toimijuusfeminismissä 

tarkastelun kohteena ovat olleet ihmisten keskinäisessä vuorovaikutuksessa annetut 

merkitykset asioille, toimijoille ja teoille. Negatiivisen ja repressoivan vallan 

tarkastelusta on siirretty huomio toiminnan positiivisempaan, dynaamisempaan 

ulottuvuuteen sekä sukupuolijärjestysten muutosten mahdollisuuksiin. (Gordon 2005, 

114-118.) 

 

Feministisissä toimijuuskeskusteluissa on kritisoitu sosiaalitieteiden 

sukupuolineutraalia toimijuuskäsitystä, oletusta päämäärätietoisesta ja näkyvästä 

toimijuudesta sekä toimijuuden käsitteellistämistä yleisellä abstraktilla tasolla ja 

toimijuuden ruumiillisuuden jättämistä analyysin ulkopuolelle (Gordon 2005; McNay 

2000; Skeggs 2004). Tutkielmani lähtökohdaksi valitsin feministisen toimijuusteorian 

sen takia, että siinä on kiinnitetty huomiota sosiaalisten erojen ja niiden välisten 

yhteyksien merkitykseen toimijuuden muotoutumisessa. Olennainen kysymys 

työssäni on, miten sukupuoli, ikä ja (hetero)seksuaalisuus rakenteistavat toimijuuden 

muotoutumista. Feministinen toimijuusteoretisointi on mahdollistanut sosiaalisten 

erontekojen kuten sukupuolen, iän, luokan ja (hetero)seksuaalisuuden 

käsitteellistämistä toimintana ja tekemisenä sen sijaan, että ne miellettäisiin staattisina 

kategorioina tai toimintaa pakottavina sosiaalisina säännönmukaisuuksina (esim. 

Ojala 2010).  

 

Sosiaaliset erot leikkaavat sosiaalisen todellisuuden tarkastelun tasoja siten, että erot 

ovat sekä rakenteellisesti järjestäytyneitä kategorioita, joilla tuotetaan erilaisia 

järjestyksiä ja paikannetaan ihmisiä näihin järjestyksiin (Ojala ym. 2009). Esimerkiksi 
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Stevi Jackson (2005, 19) määrittää sosiaalisen todellisuuden analyysin tasot 

heteroseksuaalisuuden alueella seuraavasti: 1. Rakenteellisella tasolla 

heteroseksuaalisuus on hierarkkinen jako ja instituutio avioliiton kautta. 2. 

Kulttuuristen merkitysten tasolla siihen liittyy jokapäiväinen vuorovaikutus, jossa 

neuvotellaan seksuaalisuuden ja sukupuolen merkityksistä. 3. Rutiinin ja 

jokapäiväisten käytäntöjen tasolla sukupuolta ja seksuaalisuutta uusinnetaan ja 

kyseenalaistetaan tilanteisissa konteksteissa ja suhteissa. 4. Subjektiviteetin tasolla 

koemme haluja ja tunteita ja ymmärrämme itsemme kehollisina sukupuolisina ja 

seksuaalisina olentoina.  

 

Iän suhteen voidaan ajatella, että tehdessään ikää yksilö hyödyntää rakenteellisia 

(esim. 18-vuoden laillinen aikuisuuden ikä), sosiaaliseen yhteisöön liittyviä (esim. 

vanhainkoti) sekä yksilölliseen (ulkonäkö, toimintakyky) ikään liittyviä resursseja 

(Laz 1998). Tästä näkökulmasta ajattelen feministisen toimijuuden teorian 

kyseenalaistavan perinteisen sosiaalitieteellisen ajatuksen siitä, että sosiaalisen 

analyysin tasot olisivat erotettavissa selkeästi makro- (valtio, yhteiskunnan laajuiset 

jaot), meso- (sosiaalinen yhteisö) ja mikrotasoihin (perhe, yksilö). Kun tutkimuksen 

kohteena on toimijuus ja sen kytkeytyminen sosiaalisiin eroihin, sosiaalisen analyysin 

eri tasot liudentuvat toisiinsa ja tasojen rajat mielletään huokoisina.  

 

Feministinen teoria painottaa tiedon paikallista (Liljeström 2004, 9-22) tuottamista 

yleispätevien lainalaisuuksien ja teorianmuodostuksen sijaan. Täten ajattelen, että 

viime kädessä myös se, mihin makro-, meso- tai mikrotasolla viitataan, määritetään 

feministisessä tutkimusorientaatiossa tutkimuskysymyskohtaisesti eikä yleispätevästi. 

Feministisessä tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen tasojen välisiä kytkentöjä 

empiirisesti ja toisaalta ajatellaan, että ”rakenteisiin pääsy” voi tapahtua myös 

mikrotason tarkastelun avulla (esim. Ojala ym. 2009). Tutkielmassani pääasiallinen 

huomio kohdistuu mikrotasolle, mutta toisaalta ajattelen mikrotason puheessa 

toistuvien jäsennysten antavan suuntaviitteitä myös yleisemmän tason sosiaalisista 

säännönmukaisuuksista. 

 

Diskursiivista ja materiaalista 

Feministisen toimijuusteoretisoinnin taustalla on kritiikki jälkistrukturalistiseen 

käsitykseen toimijuudesta, mikä pelkistyy kapeimmillaan subjektipositioksi 
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diskurssissa tai mahdollisuutena vastustaa subjektipositioiden tarjoumia (Ronkainen 

1999, 45-50). Diskursiivisessa tutkimuksessa toimijuus on monesti mielletty siten, 

että kieli ja diskurssit asemoivat subjektit ja tuottavat heidän kokemuksensa. 

Maailman ajatellaan kaivertuvan teksteihin ja sitä kautta on mahdollista tutkia vain 

kieltä ja diskursseja sekä tapoja representoida. Tiukan diskursiivisessa toimijuuden 

ymmärryksessä kysymysmerkiksi jää, miksi yksilö valitsee tietyn subjektiposition. 

(Emt., 35-38.)  

 

Toimijuuden käsite pitää sisällään diskursiivisen ja materiaalisen yhtäaikaisen 

läsnäolon ja merkityksen. Yksilökokemus määrittyy diskursiivisen ja materiaalisen 

vuorovaikutuksessa. Esimerkiksi Teresa de Lauretiksen ajattelussa kokemukset 

syntyvät diskursseissa ja vuorovaikutuksessa muiden ihmisten, materiaalisten ja 

sosiaalisten olosuhteiden, kulttuuristen esitysten, käsitysten, mielikuvioiden ja 

stereotypioiden kanssa (Koivunen 2000, 91-95). Diskurssien tarjoamat 

subjektipositiot eivät ole ruumiittomia ja diskurssit ottavat tai hylkivät tietyllä tavoilla 

sukupuolistuneista ruumiita. Toimien symbolit myös omaksutaan osaksi itseä, osaksi 

konkreettista ruumista. Käytännöissä on kyse myös siitä, että henkilö ymmärtää 

sosiaaliset erot kehonsa kautta. (Ronkainen 1999, 62-65.)  Arjessa toiminta on usein 

rutiininomaista ja rutiinit muodostuvat myös kehollisesti.  

 

Toimijuuden resurssit ja kontekstit 

Ojala, Palmu & Saarinen (2009, 21) havainnollistavat toimijuuden käsitettä Astrid 

Lindgrenin satukirjan hahmojen Pepin ja Annikan avulla. Pepin oli mahdollista ryhtyä 

merirosvoksi, sillä hänellä oli siihen resursseja: fyysistä voimaa, kultarahoja sekä 

merikapteeni-isältä saatua tietoa merillä toimimisesta. Pepin ystävä Annika ei 

kuitenkaan voinut valita merirosvoutta, sillä hän pystyi paremmin sopeutumaan 

Oikein Hienoksi Naiseksi, koska hän oli omaksunut vallitsevat kulttuuriset ja 

yhteisölliset tyttöyteen ja naiseuteen liittyvät odotukset. Kulttuuriset käsitykset 

tyttöjen toimijuudesta ainakin 1940-luvun Ruotsissa suosivat Annikan edustamaa 

tyttöyttä ja hylkivät Pepin anarkistista ja sovinnaisia säädöksiä kyseenalaistavaa 

tyttöyttä. (Emt. 2009, 21.) 

 

Peppi-esimerkin avulla tuodaan konkreettisesti esiin, että toimijalle saatavilla olevat 

resurssit vaikuttavat toiminnan mahdollisuuksiin. Toisin tekemisen suhteessa 
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normatiiviseen tyttöyteen mahdollistivat tässä tapauksessa poikkeukselliset 

taloudelliset, fyysiset ja tiedolliset resurssit. Toimijuutta tukevia ja rajoittavia 

resursseja ja verkostoja voivat olla perheeseen, työhön ja ystäviin liittyvät sosiaaliset 

verkostot. Myös yhteiskunnalliset erontekijät kuten sukupuoli, ikä ja luokka 

vaikuttavat käytössä oleviin resursseihin. (Gordon 2005, 126-128.) Aineistostani 

verkkokeskusteluista ei ole mahdollista jäljittää kovinkaan syvällisesti toimijoiden 

yksilöllisiä resursseja. Täten tutkielmassani painottuvat sukupuolen, iän ja 

heteroseksuaalisuuden kategorioihin liittyvien resurssien kartoittaminen. 

 

Toimijuuden teorioissa huomioidaan myös toimijuuden ja resurssien 

kontekstuaalisuus. Esimerkiksi Tuula Gordonin tutkimuksessa yläkeskiluokkaisille 

nuorille naisille monikulttuurisuus, monikielisyys ja monietnisyys ovat heidän 

elämässään resursseja siinä missä paikallinen tila muodostuu rajoitteeksi. 

Suurkaupungissa matkustaessaan he saattavat kokea itsensä vapaammiksi paikallisen 

tilan sukupuolittuneista suhteista, jotka rajoittavat heidän jokapäiväistä elämää. 

(Gordon 2005, 128.) Omassa tutkielmassani toimijuuden kontekstit ovat empiirisen 

tutkimuksen kohteenani. 

 

Sosiaaliset kategoriat toimijuuden muovaajina 

Sosiaaliset erot organisoivat toimijuutta, rajaten ja mahdollistaen sitä, sillä osallisuus 

tiettyyn kategoriaan (ikä, sukupuoli, luokka, seksuaalisuus) ja niihin liittyvät oikeudet 

ja velvollisuudet vaikuttavat toimijuuden muotoutumiseen. Esimerkiksi eri-ikäisille 

naisille ja miehille asetetaan erilaisia odotuksia ja toiminnallisia velvoitteita erilaisissa 

instituutioissa ja yhteisöissä. Toiseksi esimerkiksi sukupuoli ja ikä vaikuttavat yksilön 

käytettävissä oleviin resursseihin ja sitä kautta sekä yksilön edellytyksiin vastata 

asetettuihin odotuksiin että käsityksiin omista mahdollisuuksistaan ja rajoituksistaan 

toimia. (Ojala 2010, 13.) Intersektionaalisen tutkimusperinteen mukaisesti en 

tarkastele eroja itsenäisinä muuttujina, vaan ikä ja heteroseksuaalisuus ovat 

sukupuolittuneita ja päinvastoin. Yksilön toimijuus muodostuu useissa 

samanaikaisissa sosiaalisiin kategorioihin kiinnittymisen valtasuhteissa (de Lauretis 

2004, 46). 

 

Sosiaaliset kategoriat toimivat kulttuurisen merkityksenannon perusteina ja täten 

merkitsemisen myötä ne voivat olla sekä resursseja että rajoitteita diskursiivisessa ja 
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materiaalisessa merkityksenannossa. Kategorisointi on eron tekemistä, sillä ne 

yksinkertaistavat eroja ja tuottavat stereotyyppisiä ihmiskuvia perustuen 

vastakohtapareihin. Sosiaaliset kategoriat tuottavat ihmisille sosiaalisia identiteettejä, 

jotka ovat näkymättömiä, vaikkakin jatkuvasti läsnäolevia. Ihmisten ominaisuuksia tai 

käyttäytymistä kuvataan sopimattomaksi heidän sosiaaliselle identiteetilleen: 

ikäihmisen ei tulisi pukeutua minihameeseen ja nuoren ei ole sopivaa neuvoa 

vanhempiaan. (Juhila 2004, 27.) Tutkielmani kannalta olennainen kulttuurinen positio 

sukupuolen,  heteroseksuaalisen ja iän lisäksi on heteroseksuaalisen parisuhteen 

”vanhemman naisen positio”.  

 

2.2 Sukupuoli  

Ymmärrän sukupuolen toimijuuden teorian mukaisesti tekemisenä. Arjessa sukupuoli 

mielletäänkin usein olemuksena, toisin kuin feministisessä tutkimuksessa, jossa 

sukupuoli on analyyttinen käsite. Feministisen tiedonintressin mukaisesti pyrin 

yhtäältä niiden mekanismien tunnistamiseen, joilla sukupuolten luonnollistumista ja 

valtahierarkioita tuotetaan ja toisaalta näiden sukupuoleen liittyvien 

luonnollistuneiden käsitysten purkamiseen.  

 

Sukupuoli yksilön ja yhteiskunnan välisenä suhteena 

Ymmärrän sukupuolen käsitteen Teresa de Lauretiksen tapaan vuorovaikutuksellisena 

suhteena, jossa sukupuolen yhteiskunnallinen representaatio vaikuttaa sen 

subjektiiviseen rakentumiseen ja sukupuolen subjektiivinen representaatio eli 

itserepresentaatio vaikuttaa sen yhteiskunnalliseen rakentumiseen (de Lauretis 2004, 

47). Sukupuoli on de Lauretikselle kuulumissuhteen representaatio. Sukupuolessa on 

kysymys kuulumisesta johonkin luokkaan, joukkoon tai kategoriaan. Sukupuoli 

osoittaa yksilölle paikan kategoriasta ja tuosta paikasta käsin toimimista. Naisen 

paikka myös otetaan kun sitä esitetään ja ilmastaan uudelleen. (Emt., 40.) 

Sukupuoliteknologioita ovat esimerkiksi media, koulu, tiede, tutkimus ja 

jokapäiväisten elämän käytäntöjen suhde ja sukupuolen rakentuminen on näiden 

teknologioiden tuote ja prosessi (Emt., 37). De Lauretiksen käsityksessä biologista 

sukupuolta ei voi erottaa sosiaalisesta ja sosiaaliset representaatiot nivoutuvat 

ruumiilliseen kokemukseen (Emt., 60). 
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Sukupuolikategoriat ja sukupuolen merkitykset 

Osa feministisestä tutkimuksesta problematisoi naisen (ja miehen) kategorioiden 

tarpeellisuuden esimerkiksi siitä syystä, että halutaan korostaa sukupuolikategorioiden 

nainen ja mies sisäistä moninaisuutta ja halutaan varoa uusintamasta binääristä 

sukupuolijakoa ja heteronormatiivisuutta (esim. Alsop 2002; Beasley 1999, 20-21) 

Itse kuitenkin käytän naisen kategoriaa tutkimuksessani. Valinta liittyy osittain 

tutkimusaiheeseeni, joka lähtökohtaisesti liittyy heteroseksuaalisen sukupuolieron 

tuottamiseen (Jackson 2005, 28). Katson, että naisiin ja miehiin kohdistuu erilaisia 

odotuksia, vaateita ja mahdollisuuksia heteroseksuaalisuuden kentällä ja kyseisiä 

ulottuvuuksia on mielestäni tärkeä tehdä näkyväksi tutkimuksessa. En kuitenkaan ota 

annettuna tietynlaista normatiivista sukupuolieroa vaan tarkastelen empiirisesti, miten 

sitä tuotetaan.  

 

Tutkimuskysymyksessäni haen vastausta siihen, millaisia sukupuolen merkityksiä 

naiset tuottavat rakentaessaan toimijuuttaan. Tällöin käsitteet nainen, feminiinisyys ja 

maskuliinisuus ovat oleellisia tutkimukseni kannalta. Naiset voivat tehdä monella 

tavoin sukupuolta, mutta kuitenkaan he eivät voi valita vapaasti suhdettaan naisen 

kategoriaan. Nainen voidaan ajatella luokkana, johon astutaan ja asetutaan ja 

naisellisuus puolestaan tähän kategoriaan tiettyjen periaatteiden mukaa liitettäviä 

piirteitä, naisille tyypillisiä ja naiseutta korostavia, ei-miehekkäitä. (Nikunen 2001, 

160). Naisellisuus on naiseutta laajempi käsite, kulttuurinen alue, jolle sekä naiset että 

miehet voivat osallistua (Gordon 2001, 14-16). Maskuliinisuus ja feminiinisyys, 

miehiin ja naisiin liitettävät ominaisuudet ovat rakentuneet länsimaisessa tieteen ja 

ajattelun käsitteistössä hierarkkisiksi vastakohtapareiksi, joista toinen, mieheen ja 

maskuliinisuuteen liitetty puoli on arvotettu yleisesti positiivisemmin kuin toinen, 

feminiinisyyteen ja naiseuteen liitetty. Maskuliinisen ja feminiinisen 

binäärioppositioista ovat subjekti/ objekti, kulttuuri/ luonto, järki/ tunne, aktiivi/ 

passiivi ja riippumattomuus/ riippuvaisuus. (Beasley 1999, 9.)  

 

Yhtäältä feminiinisyyden ja maskuliinisuuden, tai monikossa feminiinisyyksien ja 

maskuliinisuuksien sisällöt vaihtelevat kulttuurista ja paikasta toiseen, mutta toisaalta 

niiden sisällöissä on pitkät kulttuuriset perinteet (de Lauretis 2004, 41). Feminiinisyys 

ja maskuliinisuus eivät ole universaaleja luonnon lakeja, vaan ihmisten tuottamia 

merkitysrakenteita sukupuolista, ja sellaisina rakennettuja, ideologisia ja 
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muutettavissa (Jokinen 2010, 129). Naisellisuuden lähteet voivat toimia sekä 

voimavaroina, keinoina, nautinnon lähteinä ja mahdollisuuksien antajana. Ne voivat 

myös mieltyä rajoituksiksi, jotka aiheuttavat surua ja riittämättömyyden tunnetta. 

(Gordon 2001, 14-16.) Yleensä ottaen ei ole yhdentekevää esittääkö feminiinisyyttä 

mies vai nainen. Naisellisuutta määritellään lähtökohtaisesti naiseen liitettävinä 

piirteinä ja toimintoina, jotka korostavat hänen sukupuoltaan (Nikunen 2001, 160). 

Tarkasteluni kohdistuu siihen, millä tavoin ja mitkä feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden merkitykset voivat olla toimijalle resursseja ja rajoitteita. 

 

2.3 Heteroseksuaalisuus 

Ymmärrän heteroseksuaalisuuden Stevi Jacksonin määritelmän mukaisesti 

teknologiana, joka rakentaa sukupuolieroa. Täten sukupuoli ja seksuaalisuus 

kietoutuvat toisiinsa heteroseksuaaliseksi sukupuolisuudeksi: sukupuolisuus 

muodostaa leikkauspisteen, jossa luonnollistetun sukupuolen ja luonnollistetun 

seksuaalisuuden normit kohtaavat toisiinsa vahvistaen. Empiirisesti sukupuoli ja 

seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa lukemattomin tavoin. Jotta niiden 

yhteenkietoutumista ja erkanemista voidaan jäljittää, ne tulee erotella analyyttisesti. 

(Jackson 2005, 17.)  Huomioin Diane Richardsonin (2007, 469)  esittämän mukaisesti 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden moninaisuuden, ehdollisuuden ja 

tilanteisuuden heteroseksuaalisuuden tutkimuksessa. Erotan analyyttisesti sukupuolen 

ja seksuaalisuuden toisistaan tavoitteenani hahmottaa niiden välisten yhtenäistymisen 

ja erkaantumisen paikkoja empiirisesti. 

 

Ymmärrän heteroseksuaalisuuden paitsi sosiaalisena kategoriana myös 

heteroseksuaalisiin käytäntöihin ja elämän osa-alueisiin liittyvänä ilmiönä. Tässä 

alaluvussa jäsennän heteroseksuaalisuutta kuitenkin enemmän sosiaalisena 

kategoriana. Parisuhteiden käytäntöjä ja muutostrendejä olen käsitellyt lyhyesti 

johdantoluvussa, hyödyntäen kulttuuritieteellistä ja sosiologista 

parisuhdekirjallisuutta.  

 

Kriittinen heteroseksuaalisuuden tutkimus 

Kriittisessä heteroseksuaalisuuden tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tavoista, joiden 

kautta heteroseksuaalisuutta tuotetaan institutionaalisella, kulttuurisella ja 
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kokemuksellisella tasolla itsestään selväksi, nimeämättömäksi normaaliksi (Ingraham 

2005, 10). Queer-teoreettisesti orientoitunut tutkimus on painottunut 

heteroseksuaalisuuden ja marginalisoitujen seksuaalisuuksien keskinäisten suhteiden 

tarkastelemiseen heteronormatiivisuuden käsitteen avulla. Feministisissä 

heteroseksuaalisuuden tutkimuksissa keskiössä ovat olleet heterouden ja sukupuolen 

suhde sekä hierarkkinen sukupuoliero. (Richardson 2007; Jackson 2005.) Tutkielmani 

kohdistuu heteroseksuaalisuuden sisäisen variaation tunnistamisen ja normien ja  

hierarkioiden rakentumisen ja purkamisen  mahdollisuuksiin.  

 

Normatiivinen heteroseksuaalisuus viittaa heteroseksuaalisuuden sisäiseen 

normitukseen ja ideaaliparisuhdetta sääteleviin sosiaalisiin sääntöihin. Normatiivinen 

heteroseksuaalisuus esittää ideaalimiestä ja –naista. (Rossi 2003, 145; Schutte 1997.) 

Normatiivinen sukupuoliero olettaa komplementaarisuuden ideaa, jossa nainen ja 

mies ovat tehdyt toisilleen ja täydentävät toisiaan (Schutte 1997, 41-42). Naisen suhde 

nuorempaan mieheen rikkoo normatiivisen heteroseksuaalisuuden järjestystä siten, 

että se kyseenalaistaa normatiivisen linkin seksuaalisuuden ja reproduktion välillä 

sekä normatiivisen nuoruusorientoituneen naiskauneuden ja attraktiivisuuden (Emt., 

42-43). Empiirisen tarkastelun kohteeksi jää, missä määrin se liittyy muihin 

heteroseksuaalisuuden binäärijakoihin, joita ovat aktiivi-passiivi, subjekti-objekti, 

romanttinen-suoraviivainen, monogaminen-moniavioinen ja puhuva-ei puhuva (esim. 

Jackson 1993, 214; Jackson & Gram 2003; Jackson & Scott 1997).  

 

Heteroseksuaalisuuden analyysin tasot 

Kriittisen heteroseksuaalisuuden tutkimuksessa heteroseksuaalisuus määrittyy 

seksuaalisuuden muodoksi, joka kattaa paljon enemmän kuin seksuaalisuuden elämän 

osa-alueena. Se hallitsee myös naisten ja miesten välisiä suhteita, ei vain seksuaalista 

elämää, vaan myös kodin ja kodin ulkopuolisen työn ja resurssien jakoja.  

Sukupuolen, seksuaalisuuden ja heteroseksuaalisuuden intersektiot operoivat eri 

tavoin analyysin eri tasoilla. Heteroseksuaalisuuden rakennetasolla tarkasteltuna 

sukupuoli näyttäytyy hierarkkisena sosiaalisena jakona ja instituutiona, jota säätelevät 

avioliiton konventiot, laki ja valtio. Heteroseksuaalisuus instituutiona organisoi myös 

ei-heteroseksuaalien elämää, sillä heteronormatiivisessa kulttuurissa oletetaan 

lähtökohtaisesti yksilöt heteroiksi. (Jackson 2005, 19, 26.) 
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Arkiset sukupuolen merkitykset muodostuvat arkipäiväisistä rutiineista. Esimerkiksi 

heteroseksuaalisuuden seksuaaliset käytännöt rakentavat feminiinisyyttä ja 

maskuliinisuutta eri tavoin, asymmetrisesti. Heteroseksuaalinen aktiivisuus vahvistaa 

maskuliinisuutta ja seksuaalisesti attraktiivisena oleminen miehille vahvistaa 

feminiinisyyttä. Ei-seksuaalisissa aktiviteeteissa naiset tekevät  esimerkiksi edelleen 

eniten kotitöitä kodin ylläpitämiseksi ja eniten emotionaalista työtä suhteen 

ylläpitämiseksi. Subjektiivisuuden tasolla koemme haluja ja tunteita ja ymmärrämme 

itseämme ruumiillisina sukupuolittuneina ja seksuaalisina olentoina. (Emt., 30-32.) 

Pro graduni analyysi sijoittuu erityisesti kulttuuristen merkitysten ja subjektiviteetin 

tasoille, mutta viime kädessä tutkin empiirisesti, miten naisten jäsennyksissä eri tasot 

kietoutuvat yhteen. 

 

2.4 Ikä 

Lähestyn iän käsitteellistämistä tekemisen näkökulmasta, jolloin 

sukupuolentutkimusta voidaan pitää analogiana iän sosiologialle. Ymmärrän iän 

tekemisen dynaamisena prosessina ja tarkastelen, miten ikämerkitykset organisoivat ja 

muodostavat käyttäytymistä ja toisaalta siitä, miten näitä merkityksiä haastetaan, 

vastustetaan ja uudistetaan vuorovaikutuksessa. (Laz 1998, 94-95.)  Arkikäsityksissä 

ikä ymmärretään helposti kronologisena faktana. Ihmisten vanhetessa heidän 

ajatelleen siirtyvän erilaisiin ennakoituihin vaiheisiin. Tällainen käsitys kronologiasta 

luonnollisena problematisoidaan, kun ikä ymmärretään tekemisenä ja performanssina. 

Se, miten käyttäydymme ikämme mukaisesti eri tilanteissa, on tulkintojemme ja 

valintojemme tuote, joita teemme yksilöllisten, kulttuuristen ja institutionaalisten 

resurssien joukosta. Esitämme ikäämme koko ajan, mutta annamme myös toisten iälle 

merkityksiä sekä iälle yleisemmin toiminnassamme sekä vuorovaikutuksessa. (Laz 

1998, 86-87, 106.) Tässä tutkielmassa en siis tutki tiettyä ikäkategoriaa vaan 

laajemmin ’ikäisyyttä’, iän tekemistä ja ikäsuhteita heteroseksuaalisuuden 

kontekstissa.  

 

Kulttuuriset ikäjärjestykset ja sukupuoli 

Kulttuurisella normatiivisella ikäjärjestyksellä tarkoitetaan sitä vallitsevaa kulttuurista 

käsitystä, jota määrittävät käsitys ihanteellisesta elämänkulusta ja sen oikein 

elämisestä (Aapola & Ketokivi 2005, 19). Moraaliset arvotukset elämänkulusta 
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liittyvät siihen, missä järjestyksessä mitkäkin asiat pitäisi tehdä. Sen lisäksi moraalisia 

arvostuksia tuotetaan myös ruumiin iän ja sen suorituskyvyn kautta. Nuoruutta ja 

nuorekkuutta pidetään sosiaalisina resursseina (Ojala 2010, 57-58). Ikäjärjestykset 

tulevat näkyväksi erityisesti silloin kun huomaamme, ettemme käyttäydy ikämme 

mukaisesti tai olemme ”jäljessä” tai ”edessä” aikaa. Mikäli vaihe tai ajoitus muuttuu, 

merkkaamme kielellisesti poikkeavuutta (es. teiniäiti) ja haluamme selityksen 

”vääräaikaisuudelle” . Teemme usein ikää näkymättömästi, tehden sen luonnolliseksi. 

Ymmärrettäväksi ikä tehdään erityisten tapahtumien tai mittapaalujen ja fyysisten 

muutosten avulla. (Laz 1998, 101.) 

 

Naisten elämänkulku on tiukemmin sidottu normatiivisiin ikäjärjestyksiin kuin 

miehen. Ikää käsitteellistetään usein varsin eri tavoin suhteessa mieheyteen ja 

naiseuteen, vaikka yhteisiäkin nimittäjiä on. Ikä- ja sukupuolijärjestykset ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään ja ikähierarkioista ja -asemista seuraavat kulttuuriset 

järjestykset muuttavat myös sukupuolijärjestyksiä. Ikä ja sukupuoli ovat toisiinsa 

erottamattomasti, mutta muuntuvalla tavalla sitoutuneita luokittamisen perusteita. 

(Vakimo 2001, 20.) Ikä kirjoittautuu ruumiiseen ja on kategoriana on liukuvampi ja  

muuttuvampi yksilön kannalta kuin esimerkiksi  sukupuoli.  

 

Ikä- ja naistutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että naisen ikä ja elämänkulku 

määritetään enemmän ruumiillisen ulkonäköiän kautta kuin miehen. Biologisen iän 

arviointiperusteet ovat naisilla ja miehillä jo lapsuudesta ja nuoruudesta lähtien 

erilaiset (Rantamaa 2001, 56). Poikien kohdalla korostetaan kokoa, pituutta ja painoa 

ja tyttöjen arvioinnissa keskeisiä kriteerejä ovat pituus ja vartalon muotojen 

naisellisuus (Aapola 1999, 241).  Tämä ero –poikien ja miesten iän arviointi 

toimintakyvyn ja tyttöjen ja naisten ulkonäön mukaan –vahvistuu myöhemmissä 

ikävaiheissa. Ero naisten ja miesten ikääntymisen arvottamisen eroissa piilee siinä, 

että perinteisesti naisen yhteiskunnallinen asema on ollut tiukemmin sidoksissa 

ulkonäköön ja hedelmällisyyteen. (Rantamaa 2001, 56.) Käsitteellä vanhenemisen 

kaksoisstandardi tarkoitetaan, että naisen ikääntymisen merkit määrittyvät 

kulttuurissamme negatiivisemmin kuin miehen (Arber & Ginn 1991; Sontag 1972). 

Toisaalta vanhuutta on pohdittu myös vapautumisena ikä- ja sukupuolijäsennysten 

kahleista (Vakimo 2001, 46). Toisaalta voidaan kriittisesti pohtia, millä 

elämänalueilla naisten toimintamahdollisuudet laajenevat ikääntymisen myötä.  
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Ikätekemisen resurssit 

Ikää ei yleensä tehdä eksplisiittisesti tai itsetietoisesti, vaan ikään liitettyjen piirteiden 

kuten riippuvuus, kyvykkyys ja kypsyys avulla. Toimijat tekevät ”tunnetyötä” 

päättäessään, miten tuntea ja toimia tietyissä tilanteissa. Ikätekemisen resursseja ovat 

rakenteellisella tasolla esimerkiksi kulttuuriset institutionaaliset, ideologiset, normit ja 

roolit. Yksilötasolla kehomme: ulkonäkö, fyysiset ominaisuudet ja muutokset ovat 

ikätietoisuutemme lähde ja resurssi iän tekemiseen. Esimerkiksi tulkitsemme 

kehomme ”sisäisiä” viestejä kuten aamujäykkyyttä ikäkontekstissa. Saamme 

”ulkoisia” viestejä kehostamme, kun ihmiset esimerkiksi kommentoivat harmaita 

hiuksia tai ryppyjä. Kehojemme resurssit vaativat tulkintaa ja kokemuksemme ja 

tulkinnat kehostamme suhteessa ikään ovat tilannesidonnaisia. Ikätekemisen resurssit 

ovat erilaisia eri-ikäisillä ja ne ovat myös paikka- ja kontekstisidonnaisia. Esimerkiksi 

vanhainkodissa ikätekemisen kohteena on terveys ja toimivuus. (Laz 1998, 109-110.) 

Kulttuurissa, jossa iän ajatellaan olevan itsestä ja omasta asenteesta kiinni, nuoruuden 

ja nuorekkuuden ylläpidosta tulee velvoite, jolla on myös sosiaalipoliittisia seurauksia 

(Julkunen 2003, 29). 

 

Ajattelen myös, että erilaisia ikätekemisen resursseja ovat persoonallisen, 

subjektiivisen, fysiologisen, psykologisen ja sosiaalisen iän diskurssit (Rantamaa 

2001, 52; Aapola 1999, 223) sekä toisaalta kulttuuriset ikäkategoriat. Kulttuuriseen 

kategoriavarastoomme kuuluvat esimerkiksi ikäkategoriat nuori ja vanha. Ne ovat 

kategorioita, joihin joudutaan asettumaan ja joihin meitä asetetaan ja joista voi 

neuvotella, mutta ei asettua niiden ulkopuolelle. (Julkunen 2003, 30-31; Nikander 

2002.)  
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3 Aineisto ja analyysimenetelmät 

Tässä luvussa esittelen aineistoni ja sen valintaperusteet. Kuvaan 

verkkokeskusteluaineiston ominaispiirteitä tutkimusaineistona ja pohdin niitä oman 

tutkimusasetelmani kannalta. Esittelen aineiston analyysi- ja lukutavan sekä 

analyysiprosessin kulun. Yhdistän analyysissani aineisto- ja teoriavetoista analyysia 

sekä erilaisia tietämisen logiikoita. Lopuksi esittelen analyysin kannalta olennaisia 

kuvaavia käsitteitä.  

 

3.1 Verkkokeskusteluaineiston esittely 

Aineistoni on kerätty internetin Ellit.fi:n, Suomi24.fi:n, Vaahtokylpy.net:n, Iltalehden, 

Sinkut.net:n, Vauva.fi:n, Helistin.fi:n sekä Kaksplus:n operaattorien 

keskustelupalstoilta. Tein hakuja operaattorien keskustelupalstoilta hakusanoilla 

’ikäero’, ’nuorempi mies’ ja/ tai ’vanhempi nainen’. Valintakriteerinäni oli, että 

viestiketju sisältää runsaasti naisten omakohtaisia kuvauksia suhteestaan nuorempaan 

mieheen ja, että viestin aloitusviesti käsittelee päänsääntöisesti naisen näkökulmasta 

suhdetta nuorempaan mieheen. Omakohtaisella puheella tarkoitan tässä yhteydessä 

sellaisena ilmenevää puhetta, sillä en pysty tarkistamaan, ovatko puhujat oikeasti 

naisia ja onko heillä oikeasti suhde nuorempaan mieheen.  

 

Keskustelupuheenvuorojen valinta  

Internetissä on valtava määrä ikäeroaiheisia keskusteluita. Suuri osa niistä on niin 

sanottuja mielipidekeskusteluja, joissa otetaan kantaa esimerkiksi julkisuuden 

henkilöiden ikäeroihin. Kyseisissä keskusteluissa puhutaan siitä, kumpaan suuntaan 

ikäeron pitäisi olla (mies tai nainen vanhempi) ja mitä etuja ja haittoja kumpaisessakin 

tilanteessa on. Paljon keskustellaan myös siitä, kuinka suuri kronologinen ikäero on 

parisuhteen kannalta toimiva. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta puhutaan, sallitaanko 

edelleen miesten suhteet nuorempaan naiseen helpommin kuin naisten suhteet 

nuorempaan mieheen. Toisaalta lehdistön puumanais-kirjoittelu on kirvoittanut 

nettikeskusteluja myös siitä näkökulmasta, onko ”ikäero toisinpäin” jo 

muodikkaampaa kuin ”perinteiseen suuntaan”. 
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Halusin valita tutkimukseeni keskusteluita ja puheenvuoroja, joissa keskustelujen 

ilmapiiri on enemmän rohkaiseva ja kokemusten jakamiseen kannustava kuin 

keskinäiseen kinasteluun painottuva. Internetin avoimilla keskustelupalstoilla, joissa 

on paljon osallistujia, keskustelu karkailee helposti aiheesta ja eri näkemyksien 

edustajat leiriytyvät toisiansa vastaan. Keskustelusta tulee ”sanallinen taistelu”, jossa 

toistuvat kulttuurisesti vakiintunet ja tutut puhetavat. Keskusteluympäristö ei ole 

suojattu, kun kukin keskustelija kumoaa vastapuolen argumentteja jo ennen kuin niitä 

on esitetty. (Laukkanen 2004, 59.) Pyrin valitsemaan keskusteluista sellaiset, joissa 

puheenvuoron esittäjät jakavat kokemuksiaan suhteestaan nuorempaan mieheen 

ilman, että keskustelun ilmapiiri on poleeminen tai hyökkäävä. Etsin siis sellaisia 

keskusteluja, joiden tila mahdollisti keskusteluissa paikantumisen naiseksi, jolla on 

suhde nuorempaan mieheen, osallistuipa keskusteluihin sitten ”omana itsenä tai 

roolihahmona”. 

 

Valitsin analyysiyksikökseni ne yksittäiset puheenvuorot keskusteluista, joissa naiset 

puhuvat omasta suhteestaan nuorempaan mieheen. Valitsin analysoitavat 

puheenvuorot 26:stä keskustelusta, joista 10 Ellit.fi:n, 1 Helistin.fi:n, 2 Iltalehden, 2 

Kaksplus:n, 1 Sinkut.net:n, 7 Suomi24.fi:n, 1 Vaahtokylpy.net:n ja 2 Vauva.fi:n 

palstoilta. Analysoitavia puheenvuoroja tuli keskustelusta riippuen 1-20, joten 

yhteensä eri keskustelijoiden puheenvuoroja tuli analysoitavaksi noin 130. 

Keskusteluketjuihin osallistui myös muista näkökulmista kuin omasta parisuhteestaan 

nuorempaan mieheen kertovia kommentteja ja niitä en analysoinut aineistossani. 

Keräsin keskusteluita eri keskustelupalstoilta, sillä halusin saada mahdollisimman 

heterogeenisiä näkökulmia ja eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien 

naisten näkemyksiä aineistooni.  

 

Valitsemani verkkokeskustelut etenevät siten, että aluksi julkaistaan keskustelun 

avaava puheenvuoro, joka on kysymysmuotoinen tai sellainen, joissa pyydetään toisia 

kertomaan kokemuksiaan vastaavassa tilanteessa. Keskustelu jatkuu puheenvuoroilla, 

joissa otetaan kantaa joko keskustelun avanneeseen puheenvuoroon tai muihin 

edeltäviin puheenvuoroihin. Keskustelun kuluessa aiheeseen avataan uusia 

näkökulmia ja toisaalta uusia keskustelunaiheita nostetaan esiin. 
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Valitsemani verkkokeskustelut ovat kaikille avoimia keskustelupalstoja. 

Keskustelupalstat ja toisaalta viestiketjut palstojen sisällä voivat olla muodoiltaan ja 

sisällöiltään hyvinkin erilaisia. Myös sosiaaliset suhteet keskustelijoiden kesken eri 

keskustelufoorumeilla vaihtelevat toisilleen tuntemattomista keskustelijoista toisensa 

vuosien saatossa joko keskustelupalstoilla tai eletyssä elämässäkin hyvin  tunteviksi 

keskustelijoiksi. Joidenkin verkkoyhteisöjen jäsenten väliset siteet voivat olla 

hyvinkin kiinteitä ja palstalaisille kerrotaan ensimmäisenä omaa elämää koskevat ilot 

ja surut. Tämänkaltaiset keskusteluryhmät tarjoavat mahdollisuuden jakaa 

kokemuksia, ratkaista pulmia ja ty stää niitä yhdessä muitten ryhmäläisten kanssa. 

(Laukkanen 2004, 56-59.) Tutkimusaineistokseni valitsemat keskustelupalstat ovat 

kaikille avoimia keskusteluja ja vaikuttaa myös siltä, että keskustelijat ovat usein 

entuudestaan toisilleen tuntemattomia.  

 

Verkkokeskustelut tutkimusaineistona 

Valitsin verkkokeskustelut tutkimusaineistoksi useastakin syystä. Verkkokeskustelut 

sopivat aineistoksi uusien aihealueiden kartoittamiseen. Minun olisi ollut vaikea 

muotoilla itse esimerkiksi haastattelukysymyksiä, koska aikaisempaa tutkimusta 

aiheesta ei ole tehty. Lisäksi valmiin aineiston etuna oli se, että keskustelijat ovat itse 

nostaneet itseään askarruttavat asiat aiheen tiimoilta keskustelun kohteeksi. Pro 

gradun puitteissa ei olisi myöskään ollut mahdollista tehdä laajamittaisia haastatteluja 

ja internetkeskustelujen avulla on mahdollista tavoittaa samalla kertaa useiden 

ihmisten jäsennyksiä aiheesta. Tämä on tutkimusongelmani kannalta olennaista, sillä 

kartoitan tutkimuksellani naisten jäsennystapojen variaatioita. 

 

Toisaalta internetkeskusteluiden käyttö tutkimusaineistona ei ole mutkatonta. 

Internetin sisällön todenperäisyyden epäily on yksi haasteista. Yhtäältä epäily 

kohdistuu kirjoitettujen viestien todenmukaisuuteen ja toisaalta keskustelijan 

todellisen identiteetin epäilyyn. Verkossa voi sanoa mitä vaan ja välillä keskustelijat 

epäilevät toistensa puheiden todenperäisyyttä, mikä saattaa hiivuttaa ajoittain 

keskustelut. Aina välillä esitetään, että joku ”provoilee” eli esittää näkemyksiä 

provosoidakseen toisia. Verkossa voi hyvin kokeilla erilaisia roolileikkejä esimerkiksi 

esiintymällä toisen sukupuolen tai ikäluokan edustajana. (Ronkainen & Näre 2008, 

10-11.) Ikäero parisuhteessa on otollinen aihe provosoinneille, sillä se on moraalisesti 

latautunut aihe ja toisaalta linkittyy seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen, jotka ovat 
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helposti kulttuurisen vitsailun kohteena. Omassa tutkimuksessani lähestyn iän ja 

sukupuolen problematiikkaa siitä näkökulmasta, että katson tutkivani tietyn ikäisinä ja 

sukupuolisina (nainen) esiintyvien kirjoittajien tekemiä jäsennyksiä.  Toisaalta olen 

myös pyrkinyt hahmottamaan eri keskusteluissa toistuvien jäsennysten 

samankaltaisuutta enkä ole tehnyt johtopäätöksiä yksittäisten puheenvuorojen 

perusteella.  

 

Todenperäisyyden epäilyn voi liittää myös 1990-luvun tutkimuksen käsityksiin 

internetistä kyberavaruutena, joka miellettiin täysin ”todellisesta elämästä” irrallisena 

vapauden temmellyskenttänä. Internettiä hehkutettiin uudenlaisena 

demokraattisemman vuorovaikutuksen mediana sekä vapaiden identiteettien 

leikkikenttänä jossa esimerkiksi ikään, sukupuoleen ja ruumiillisuuteen liittyvät 

rajoitteet ja luokitukset katoaa ja jossa osallistujat voivat vapaasti kokeilla ja leikkiä 

identiteeteillä. (Laukkanen 2004, 60; Paasonen 2003, 7-10.) Uudemmissa 

näkemyksissä on kuitenkin kritisoitu tällaista identiteettinäkemystä ja painotettu, että 

puhetavat eivät rakennu kulttuurisessa tyhjiössä vaan tiiviissä vuorovaikutuksessa 

fyysisen maailman kanssa.  Ruumiin näkymättömyys voi tarjota käyttäjälle suojaa. 

Mutta se ei tarkoita samaa kuin ruumiittomuus (Paasonen 2003, 10). Vaikka 

keskustelijat eivät näe toisiaan, he olettavat olevansa vuorovaikutuksessa toisten 

materiaalisten ihmisten kanssa (Campbell 2004, 1-4).  

 

Keskusteluryhmään osallistujien viiteryhmät virtuaalimaailman ulkopuolella 

vaikuttavat näiden keskusteluryhmän sisällä muodostuvien kulttuuristen koodien 

rakenteeseen. Jokainen vuorovaikutukseen osallistuja tulee mukaan 

keskusteluryhmään omista lähtökohdistaan, omine arvoineen ja käsityksineen, jotka 

ovat jo aiemmin muotoutuneet kanssakäymisessä fyysisen maailman viiteryhmien 

kanssa. Nämä arvot ja käsitteellistämistavat osaltaan muovaavat niitä 

merkitysjärjestelmiä, joita keskusteluryhmän puitteissa syntyy. (Baym 1995.) 

 

Anonyymin keskustelun erityispiirteet 

Anonyymisti on helpompi olla eri mieltä kuin kasvokkain. Myös käyttäjien 

heterogeenisyys sekä keskustelujen tekstivälitteisyys ja ei-reaaliaikaisuus selittävät 

väittelyjen yleisyyttä. Samanmielisten muodostamissa pienissä suljetuissa 

vertaisyhteisöissä on yleensä vähemmän aggressiivisempia viestejä kuin suurissa 
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yleisissä keskustelutiloissa. Eri mielipiteitä edustavien on nettikeskusteluissa helppo 

argumentoida toisia vastaan, kun toisten puheenvuoroja voi siteerata sanatarkasti ja 

heidän argumenttejaan voi kumota ajan kanssa ja yksi kerrallaan. (Laukkanen 2007, 

253.) Toisaalta anonyymisti voi keskustella asioista myös avoimemmin kuin 

arkielämässä. Verkkokeskusteluja on kuvailtu yhtenä uutena vertaistuen muotona, 

paikkana, jossa voi anonyymisti avautua ja saada tukea samassa tilanteessa olevilta 

(Emt., 49). Aineistossani vertaistuen tarve näkyy selkeästi, sillä naiset kysyvät usein 

toisia naisia jakamaan kokemuksiaan suhteesta nuorempaan mieheen. He hakevat 

apua tilanteeseensa ja ovat hyvin ilahtuneita kuullessaan muiden kokemuksia 

vastaavasta tilanteesta. Kolmanneksi verkkokeskustelut voivat olla myös viihdettä, 

mikä selittää osittain myös provosoivia, ironisoivia ja humoristisia ei-todenperäisiä 

kannanottoja keskusteluissa.  (Paasonen 2003, 13.) 

 

Esimerkiksi nuorten internetkeskusteluja tutkineiden Atte Oksasen ja Sari Näreen 

mukaan käyttäjän tulee sietää itseen kohdistuvia loukkauksia, jos haluaa keskustella 

internetin julkisessa vuorovaikutustilassa satuttamatta itseään. Keskusteluihin 

osallistujilta edellytetään kykyä kovettaa ja etäännyttää itsensä tarvittaessa. Yksi 

yleinen etäännyttämiskeino on huumori ja erityisesti ironia, jonka avulla loukkauksen 

voi kääntää esittäjäänsä vastaan. Toisaalta haukkumista kestävä saa lähes aina myös 

tukea, neuvoa ja apua. (Oksanen & Näre 2006, 117-119.) 

 

Eettiset kysymykset 

Arja Kuulan (2006) mukaan internetissä julkaistavien yksittäisten ihmisten teksteihin 

ja kuviin on tutkimuksellisesta näkökulmasta suhtauduttu pääasiassa kahdella eri 

tavalla. Yhtäältä on korostettu internetin tekijyyden avoimuutta, julkisuutta ja 

verkossa luotavien identiteettien konstruktionistista luonnetta. Tällöin internetiä ei 

ymmärretä virtuaalisena tilana, jonka kautta voi havainnoida ihmisiä, vaan tilana, 

jonka kautta esitetään ja tuotetaan erilaisia näkökulmia, ajatuksia ja identiteettejä. 

Toisessa näkökulmassa korostuu ajatus internetistä todellisten ihmisten 

kommunikaatiovälineenä. Tällöin tutkija tulkitsee esimerkiksi keskustelupalstoille 

osallistujien ymmärtävän internetin viestintävälineenä, joka sinänsä ei muuta 

verkkomaailman todellisuusluonnetta erilaiseksi suhteessa reaalimaailmaan. (Emt., 

194-195.)  
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Tutkielmassani suhtaudun aineistoni keskustelijoihin ja heidän tuottamiin teksteihin 

molemmista näkökulmista. Ajattelen virtuaaliympäristön tarjoavan tietynlaisen 

kontekstin siellä tuotetuille teksteille ja identiteeteille ja verkkokeskusteluun 

osallistumisen yhdenlaisena itsensä esittämisen areenana. Toisaalta kuitenkin oletan 

verkkokeskustelijoiden kuvauksien kertovan myös heidän reaalimaailman 

kokemuksistaan. Se, miten reaalimaailman ja virtuaalimaailman välisen suhteen 

näkee, vaikuttaa myös siihen, minkälaisia eettisiä valintoja tutkija tekee. Arja Kuulan 

(Emt., 194) mukaan erityisesti tutkijan näkemys internetistä viestintävälineenä, jonka 

avulla kuvataan reaalimaailman kokemuksia, merkitsee sitä, että ei ole syytä 

muotoilla uudelleen ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisiä normeja. Olen 

kiinnittänyt tutkielmassani huomiota keskusteluihin osallistuvien yksityisyyden ja 

itsemääräämisoikeuden takaamiseksi.  

 

Vaikka käyttämäni avoimet keskustelupalstat ovat vapaasti kerättävissä ja 

analysoitavissa, liittyy niihin erinäisiä eettisiä pohdintoja. Esimerkiksi Marjo 

Laukkasen (2007) mukaan julkisuuden ja yksityisyyden rajat saattavat hämärtyä 

internetin käyttäjiltä ja tutkimuseettisesti arveluttavaa voi olla se, jos internettiin 

kirjoittavalla ei ole ollut mahdollisuutta kieltää puheidensa käyttöä 

tutkimustarkoitukseen. Koska käytin tutkimusaineistonani avoimia keskustelupalstoja 

julkaistuna eri vuosilta, luvan kysyminen erikseen jokaiselta keskusteluun 

osallistujalta olisi ollut käytännössä mahdotonta. Kysyin luvan sivustojen ylläpitäjiltä 

nettikeskusteluiden tutkimuskäyttöön, mikäli verkkosivujen käytöstä 

tutkimustarkoituksiin ei ollut ohjeita sivustolla. 

 

Koska käyttämäni verkkokeskustelut ovat kaikille avoimia, joille ei tarvitse 

kirjoittautua sisään tunnuksilla, rinnastan ne tietyssä määrin lehdessä julkaistuihin 

yleisönosastokirjoituksiin. En kuitenkaan julkaise aineistoesimerkkien yhteydessä 

käyttäjien nimimerkkejä, sillä osa ihmisistä saattaa käyttää eri sivustoilla aina samaa 

nimimerkkiä eikä nimimerkki täten aina estä tunnistamista (esim. Kuula 2006). 

Kirjoittajien tunnistamiseen liittyvät riskit ovat tutkielmassani vähäisiä myös sen 

takia, että hahmotan aineistostani yleisiä jäsentämisen tapoja, jotka toistuvat eri 

keskusteluissa enkä erittele tietyn nimimerkin ja kirjoittajan ominaisuuksia tai 

kirjoittamisen tapaa. Useimmiten käytän aineistoesimerkkeinä eri keskusteluista 
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poimittuja analysoimaani asiaa kuvaavia tekstejä enkä kokonaisia yksittäisen 

keskustelijan kirjoittamia puheenvuoroja.  

 

3.2 Analyysin välineet ja kulku 

Tässä alaluvussa kuvaan analyysivälineitäni ja analyysin kulkua. Analysoin ensin 

aineistosta diskursiivisia toimijuuksia eli verkkokeskustelijoiden tapoja kiinnittyä 

heitä ympäröivin diskursseihin. Sitä seuraavassa luvussa täydennän analyysia 

lukemalla aineistosta toimijuuden tuntoa toimijuuden teorian avulla. 

Analyysiprosessiani kuvaa aineisto- ja teorialähtöisen analyysin yhdistäminen ja 

tarkasteluetäisyyksien vaihtelu aineistoon ja teoriaan tutkimuksen kulun aikana.  

 

Diskursiivisten toimijuuksien analyysi 

Diskurssianalyysissa kiinnitetään huomio siihen, miten ilmiöistä puhutaan ja miten 

asioita jäsennetään, sanallistetaan ja merkityksellistetään. Analysoin aineistosta 

diskursiivisia toimijuuksia, jotka määritän keskustelijoiden tapoina käyttää diskursseja 

ja kiinnittyä niihin. (Ronkainen 1999, 62-65.) Diskursiivinen toimijuus on myös 

kuulumisia, erontekoja ja luokituksia suhteessa sosiaalisiin kategorioihin, erontekoja 

itsen ja muiden välillä, sitä, mitä olemme ja emme ole (Juhila 2004, 27). 

Tiedonkäsitykseni on ontologinen, eli ymmärrän tekstin ja puheen ulkopuolella 

olevan myös ei-diskursiivisia maailmoja (esim. Juhila 2002, 175). Diskurssien 

määritelmiä on monenlaisia, mutta yleisellä tasolla sillä viitataan sosiaalisesti 

jaettuihin, verrattain eheisiin merkityksellistämisen tapoihin (Jokinen ym. 2004b, 19, 

27.) 

 

Tavoitteeni ei ole nimetä kaikkia mahdollisia diskursseja, joita aineistosta voidaan 

paikantaa, vaan hahmottaa niitä suhteita tai asentoja, joita muodostuu diskurssin 

käyttäjän ja häntä ympäröivien diskurssien välille. Diskurssit tarjoavat toimijoille 

subjektipositioita, itsemäärittelyn ja identiteetin paikkoja (Emt., 37-40). Nämä 

subjektipositiot kutsuvat ja hylkivät eri tavoin sukupuolitettuja, seksuaalisia ja tietyn 

ikäisiä toimijoita. Lisäksi asemoitumiset tapahtuvat aina monien eri diskurssien kautta 

ja toisaalta normatiivisuutta venyttäen ja taivuttaen (Keskinen 2005, 34-35). 

Paikannan aineistosta yhtäältä erilaisia toimijoiden tapoja tehdä erontekoja ja 

kuulumisia sosiaalisiin kategorioihin ja toisaalta analysoiden, miten kutakin 
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toimijuutta perustellaan ja vahvistetaan mahdollisten vastaväitteiden varalta erilaisia 

sukupuolen, heteroseksuaalisuuden ja iän diskursseja hyödyntäen.  

 

Kiinnitän erityistä huomiota toimijoiden tapoihin kuvata itseään sosiaalisesti 

suotuisassa ja ymmärrettävässä valossa. Diskurssianalyysille on ominaista tarkastella 

niitä retorisia keinoja, joita haastateltavat käyttävät vakuuttaakseen kuulijan esitetyn 

asian todenmukaisuudesta ja kannattavuudesta. Analysoin, miten asioita oikeutetaan 

vastapuheella ja kiinnittymällä diskursseihin eri tavoin. Erilaiset vastapuheet ovat yksi 

tapa vastustaa kulttuurista negatiivista kategorisointia teoin ja sanoin. Hyödynnän 

kahta erilaista vastapuheen muotoa työssäni: tavallisuusretoriikkaa ja eron politiikkaa. 

Tavallisuusretoriikka tarkoittaa oman tavallisuuden ja normaaliuden korostamista. 

Eron politiikalla tarkoitetaan oman identiteetin määrittämistä subjektin ehdoilla, 

jolloin eroista tuleekin positiivinen voimavara. (Juhila 2004, 28-31.) Kuulumisia ja 

erontekoja tarkastelen siitä näkökulmasta, keitä puheessa otetaan mukaan ja suljetaan 

ulos, millaisia mukaan otetut ja ulos suljetut ovat, keitä vastaan asetutaan ja keiden 

puolella ollaan. 

 

Painotan diskursiivisten toimijuuksien analyysissa kulttuurista kontekstointia. 

Diskurssianalyysissa merkitysten ajatellaan rakentuvan suhteessa kontekstiinsa ja 

kontekstit voidaan käsittää monitasoisesti, esimerkiksi mikrotason kontekstiyhteyksiä 

ovat sanojen yhteys lauseeseen tai keskustelupuheenvuorojen suhde keskustelun 

kulkuun. Kulttuurisessa kontekstoinnissa kielen käyttö suhteutuu myös konkreettisen 

tapahtumatilan ulkopuolelle. Kulttuurisella tasolla diskurssianalyysissa ollaan 

kiinnostuneita siitä, miten ja minkälaiseen suhteeseen puhujien merkitykset asettuvat 

suhteessa vallitseviin käsityksiin, arvoihin ja asenteisiin (Jokinen ym. 2004b, 29-36). 

Luen naisten puheenvuoroja suhteessa kulttuuriseen kontekstiinsa enkä esimerkiksi 

suhteessa keskustelun kulkuun. Verkkokeskusteluketjujen sisäinen vuorovaikutus jää 

pääosin analyysini ulkopuolelle, sillä analyysini kohteena ovat yksittäiset 

keskusteluketjuista poimitut puheenvuorot, joissa naiset puhuvat omakohtaisesti 

koetusta suhteestaan nuorempaan mieheen. Kulttuurisen kontekstoinnin teen 

hyödyntämällä johdantoluvussa esittelemääni aiheeseen liittyvää julkista keskustelua, 

aiempia tutkimustuloksia ja tilastotietoja sekä edellisessä luvussa esittelemiäni 

teoreettisia käsitteitä ja keskustelua. 
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Diskurssianalyysissa kielen käytöllä ajatellaan olevan myös tilannekohtaisia ja 

laajempia kulttuurisiin valtasuhteisiin liittyviä funktioita. Laajat yksittäiset tilanteet 

ylittävät ideologiset seuraukset liittyvät diskurssien ja vallan yhteenkietoutumiseen. 

(Jokinen ym. 2004b, 40-44.) Tutkielmassani pohdin, miten verkkokeskustelijoiden 

kiinnittyminen merkityssysteemeihin liittyy heteroseksuaalisten ikäsuhteiden 

valtajärjestyksiin. 

 

Toimijuuden tunnon lukeminen aineistosta 

Tutkielmani viidennessä luvussa luen aineistoa toimijuuden teorian kautta. 

Käsitykseni tekstin ja todellisuuden suhteesta siirtyy analyysin ensimmäisestä 

diskursiivisesta vaiheesta laajempaan materiaalisuutta ja diskursiivisuutta yhdistävään 

näkökulmaan. Luen aineistosta paitsi naisten tekemiä jäsennyksiä, myös heidän 

tuntemuksiaan ja kokemuksiaan toimijoina ja päätöksentekijöinä 

heteroseksuaalisuuden kontekstissa, tietynlaisessa ikäsuhteessa. Toimijuuden tuntoon 

ja tunteeseen liittyy käsityksiä omista mahdollisuuksista tehdä päätöksiä, omien 

mahdollisuuksien rajoituksista sekä oman elämänsä subjektina olemisesta. 

Toimijuuden tunnolla viitataan ihmisen elämän rakentamiseen liittyviin käsityksiin, 

kokemuksiin ja tuntemuksiin. (Gordon 2005, 114-116.) 

 

Tavoitteenani on lukea ulos myös naisten jäsennysten kulttuurisia ehtoja: toimijuuden 

vaatimuksia, konteksteja ja resursseja  (vrt. Jokinen 2005, 40). Tällöin en tarkastele 

ainoastaan sitä, miten naiset kuvaavat itseään ja tilannettaan vaan myös sitä, mitä he 

puhuvat itsestään ja toimijuudestaan, miehestä, parisuhteesta ja sosiaalisista suhteista. 

Toimijuus on paitsi konkreettisissa tilanteissa tekemistä myös ruumiillistunutta 

toimijuuden tuntua ja tuntoa itsestä ja toimivasta minästä (Ojala 2010, 71).  

 

Lähestymistapaani voi kuvata teorialähtöiseksi sisällönanalyysiksi. Teoriavetoisessa 

analyysissa analyysin lähtökohtana on jokin ennalta päätetty teoria, käsitteellistys tai 

kehys ja analyysin luokittelu perustuu aikaisempaan teoriaan tai käsitejärjestelmään 

(Tuomi & Sarajärvi 2003, 116). Luen aineistoa toimijuuden teorian valossa eritellen 

aineistosta tekijöitä, jotka liittyvät toimijuuden tuntoon, konteksteihin ja resursseihin. 

Kyseiset ulottuvuudet toimivat analyysin runkona, jotka olen muotoillut 

teorialähtöisesti toimijuuden teoriaan perehtymällä kuitenkin kuunnellen myös 



 37 

aineistoa. Prosessia voi kuvata yksinkertaisimmillaan sisällönanalyyttiseksi 

pelkistämiseksi tai luokitteluksi. (Emt., 117).  

 

Aineiston käsittelyprosessin kuvaus 

Suvi Ronkainen  on kuvannut erilaisia tietämisen logiikoita, joilla aineistoa kulloinkin 

tarkastellaan. Analyysiprosessin aikana tutkijan etäisyys aineiston tarkasteluun sekä 

aineiston ja teorian väliseen suhteeseen voi vaihdella. Myös omaa tutkimusprosessiani 

kuvaavat erilaiset välimatkat aineistoon ja teoreettisiin käsitteisiin. Suvi Ronkainen on 

eritellyt aineiston käsittelyssä analyysin, tulkinnan ja luennan erilaisina tietämisen 

logiikoina. Aineiston analyysi liikkuu yleensä pääasiassa aineiston sisäisessä 

kontekstissa ja sitä ohjaa aineiston jäsentäminen, järjestäminen, valikoiminen ja 

rajaaminen tietyn käytännön tai menetelmän avulla. Tulkintaa kuvaa aineiston 

jäsentämisen prosessissa tuotettujen havaintojen tuominen keskusteluun teoreettisten 

ja käsitteellisten kehysten kanssa. Luenta tarkoittaa, että aineistoa luetaan jollakin tai 

jonkun aineiston ulkopuolisen elementin kautta. (Ronkainen 2004, 65-67.) 

 

Verkkokeskustelujen jäsentämisen alkuvaiheessa lähdin liikkeelle tekemään 

aineistolähtöistä sisällönanalyysia kartoittaen aineistossa esiintyvää toistoa. 

Laadullista aineistoa analysoitaessa sekä toistuvuudet että poikkeukset aineistossa 

voivat olla tutkimuskysymyksestä riippuen mielenkiintoisia. Säännönmukaisuudet 

tulevat esiin aineistossa esimerkiksi tiettyjen teemojen toistona. Aineiston 

toisteisuuden hahmottamisen voi liittää myös aineiston riittävän koon määrittämiseen. 

Aineiston saturaatiopisteeksi määritetään usein se, kun uudet tapaukset eivät tuota 

enää mitään tutkimusongelman kannalta uutta tietoa. (Eskola & Suoranta 2001, 62.) 

Analysoin aluksi toisteisuutta noin kymmenestä keskustelusta ja sen jälkeen keräsin 

vielä lisää verkkokeskusteluja varmistaakseni löytäneeni keskustelupalstalta toiseen 

toistuvat jäsennystavat.  

 

Luin eri verkkokeskusteluista naisten toistuvia tapoja kuvata itseään, miestä, 

parisuhdetta ja sosiaalisia suhteista. Vähitellen keskusteluista alkoi hahmottua 

keskustelusta toiseen toistuvat teemat ja toisaalta eri tavat puhua teemoista. Teemoiksi 

määrittelin yhtäältä erilaisia keskustelunaiheita kuten nuorekkuus, kypsyys, äidiksi 

tuleminen ja muiden ihmisten reaktiot ja toisaalta sen, että nainen puhuu itsestään, 

miehestä, parisuhteesta ja muista sosiaalisista suhteista. Tässä vaiheessa tutkielmani 



 38 

teoreettinen käsitteistö oli vasta muodostumassa nykyisen kaltaiseksi. Aineiston 

lukuprosessissa alkoi vahvistua käsitys siitä, että naiset selittävät tilannettaan ”vasten 

normatiivista heteroseksuaalisuutta”. Aineistolähtöisen sisällönerittelyn jälkeen 

minulla oli verkkokeskustelujen tulosteista eriteltyjä puhetapoja eri värikynillä 

koodattuna lähemmäksi kaksikymmentä.  

 

Tässä vaiheessa menetelmällinen ja teoreettinen käsitteistöni alkoi muotoutua 

nykyisen kaltaiseksi ja siirryin väljästä aineistolähtöisestä sisällönerittelystä 

diskursiivista metodologiaa painottavaan diskursiivisten toimijuuksien analyysiin. 

Aineistosta hahmottamani viisi diskursiivisen toimijuuden tapaa hahmottuivat 

suhteessa menetelmälliseen ja teoreettiseen käsitteistööni.  Yksittäinen asemoituminen 

eli diskursiivinen toimijuus pitää sisällään naisten lukuisia erilaisia tapoja kiinnittyä 

iän, sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin ja representaatioihin ja se on 

tietynlainen ”asento” suhteessa normatiiviseen heteroseksuaalisuuteen.  

 

Toimijuuden teoria ei ollut tutkimuksessani alun perin viitekehyksenä eikä 

analyysimetodina, vaan perehdyin siihen tehdessäni alustavaa analyysia 

diskursiivisista toimijuuksista. Huomasin, että diskursiivinen näkökulma saattaa jättää 

monia tutkimusaiheeni kannalta olennaisia havaintoja analyysimahdollisuuksien 

ulkopuolelle. Kiinnostuin toimijuuden teorian mukaisesti siitä, mikä saa naiset 

kiinnittymään tiettyihin diskursiivisiin jäsentämisen tapoihin ja mitä ne kertovat 

toimijoihin kohdistuvista kulttuurisista odotuksista ja  vaatimuksista. Toimijuuden 

tunnon analyysi on yhtäältä teoriavetoista sisällönanalyysia, joka perustuu 

teoriaperusteisesti rakennetun analyysirungon mukaiseen aineiston käsittelyyn. 

Toisaalta toimijuuden kohdalla teen luentaa, jolloin keskustelutan aineistosta 

tekemiäni havaintoja esimerkiksi rinnastamalla niitä monikulttuuristen parisuhteiden 

tai ei-heteroseksuaalisten seksuaalisuuksien tutkimuksen kanssa. Painotan 

toimijuuden luentaa ja tulkintaa eli siirryn aineiston sisäisestä analyysista kohti 

kulttuurin laajempia kehiä.  
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3.3 Keskeiset kuvaavat termit ja käsitteet 

Analyyttiset ja teoreettiset käsitteeni kuvasin edellisessä luvussa. Tässä alaluvussa 

esitän analyysini kannalta olennaiset deskriptiiviset käsitteet sekä itse muotoilemani 

termit, jotka olen muodostanut pitkien kuvausten käyttämiseksi toistuvasti.  

  

Sukupuolittunut Viittaan tällä termillä naistutkimuksen vakiintuneeseen käsitteen, 

joka tarkoittaa, että jokin asia, ilmiö, käytäntö tai elämänalue on sukupuolen mukaan 

jakautunut.  

 

Sukupuolistunut Viittaa sukupuolittumisen käsitteeseen verrattuna enemmän 

prosessinomaisuuteen, siihen, minkälaisten prosessien ja merkitysten kautta erilaiset 

asiat sukupuolittuvat.   

 

Sukupuolittunut ikäerokäytäntö Tämä on itse muotoilemani termi kuvaamaan sitä 

heteroseksuaalisten parisuhteiden rakennetason ilmiötä, että mies on yleisemmin 

heteroseksuaalisen parisuhteen vanhempi osapuoli.  

 

Heteroseksuaalinen ikäsuhde Tätä termiä käytän silloin, kun en halua viitata 

mihinkään tietyn suuruiseen tai suuntaiseen (nainen tai mies vanhempi) ikäeroon, 

vaan siihen, että naiset ja miehet ovat heteroseksuaalisissa suhteissa tietyn ikäisiin 

kumppaneihin.  

 

Heteroseksualinen ikäjärjestys Käsite kulttuurinen ikäjärjestys viittaa elämänkulun 

normatiiviseen järjestykeen (esim. Rantamaa 2001, 56). Heteroseksuaalinen 

ikäjärjestys ei ole samalla tavoin tutkimuksessa vakiintunut käsite, mutta sen voi 

ajatella kuvaavan heteroseksuaalisia ikäsuhteita ohjaavina järjestyksinä.  

 

Normatiivinen heteroseksuaalisuus Feministisen tutkimuksen käsite viittaa 

heteroseksuaalisuuden sisäiseen normitukseen ja siihen, että on olemassa sääntöjä, 

jotka säätelevät heterokäytäntöjä kuten ideaalista parisuhdetta. Normatiivinen 

sukupuolirakennelma ja heteropari esittää ideaalimiestä ja –naista. (Rossi 2003, 120.) 

Ajattelen, että normatiivinen heteroseksuaalisuus rakentuu risteyksessä tutkimukseni 
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analyyttisiin käsitteisiin sukupuoleen, ikään ja heteroseksuaalisuuden moniulotteisin 

tavoin kontekstista riippuen.  

 

Heterotoimijuus Toimijuus on vakiintunut teoreettinen käsite, jota olen käsitellyt 

teoreettisessa viitekehyksessäni. Heterotoimijuudella viittaan siihen, että tarkastelen 

naisten toimijuutta heteroseksuaalisten suhteiden kontekstissa.  
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4 Diskursiiviset toimijuudet verkkokeskusteluissa 

Analyysini ensimmäisessä vaiheessa luen aineistoa diskurssianalyyttisen luennan 

avulla ja erittelen aineistosta naisten erilaisia tapoja kiinnittyä heitä ympäröiviin 

diskursseihin ja suhteuttaa itseään heteroseksuaalisen parisuhteen ”vanhemman 

naisen” kulttuuriseen positioon. Olen eritellyt aineistosta viisi diskursiivisen 

toimijuuden tyyppiä, jotka voidaan mieltää erilaisina asemoitumisen tapoina suhteessa 

kulttuuriseen positioon. Olen nimennyt diskursiiviset toimijuudet seuraavasti: 

ongelmallinen, kuuliainen, yksilöllinen, kriittinen ja positiivinen heterotoimijuus.  

 

Käytän aineistoesimerkkejä kuvaamaan aineistoani, perustelemaan tekemiäni 

tulkintoja aineistosta sekä elävöittämään tekstiä (Savolainen 1991, 454). Aineisto-

otteiden lopussa mainitut mahdolliset numerot viittaavat puheenvuoron esittäjän 

omaan ja kumppanin ikään tai vaihtoehtoisesti ikäeron suuruuteen, mikäli 

puheenvuoron esittäjän oma ja kumppanin ikä ei ole tiedossa. Ikiä ei ole mainittu 

kaikissa aineisto-otteissa, sillä ne eivät aina tule esiin keskustelijoiden 

puheenvuoroissa.  

 

4.1 Ongelmallinen heterotoimijuus 

Tapa jäsentää ikäeroa ongelmanäkökulmasta korostuu verkkokeskusteluiden 

aloituspuheenvuoroissa. Aloitusviestien kirjoittaja on tavannut nuoremman miehen, 

ikäero askarruttaa ja hän pohtii, aloittaako suhde tai jatkaako sitä. Usein 

keskusteluketjun avaava henkilö pyytää muita naisia, joilla on ”kokemusta asiasta”, 

kertomaan tuntemuksiaan ja kokemuksiaan. Ongelmallinen toimijuus on aineistoni 

ainoa diskursiivinen toimijuus, joka ei edusta selkeästi vastapuhetta, sillä siinä ei 

varsinaisesti vastusteta ulkopuolelta tulevia marginalisoivia määrittelyjä (Juhila 2004, 

26-28).   

 

Ongelmatoimijuudessa subjekti rakentuu ulkoapäin ympäristön ja miehen oletetuista 

reaktiosta käsin. Toimija ajelehtii itseään haavoittavien diskurssien ja niiden 

herättämien ristiriitaisten ja negatiivisten tunteiden armoilla. Jaana Maksimainen 

esittää, että terapiakulttuuriset periaatteet tulevat parhaiten esiin vakiintuneeksi 

tulleessa tavassa ymmärtää rakkaussuhde sitä uhkaavien ongelmien ja ristiriitojen 
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näkökulmasta, jolloin jokaisesta rakkaussuhteesta tulee potentiaalisesti ongelmallinen 

(Maksimainen 2010, 213). Toisaalta potentiaaliset ongelmat ja erityisesti niiden 

selättäminen ovat myös 2000-luvun romanssin käyttövoimaa (Jallinoja 2000, 41).  

 

”Ongelmainen” nainen 

Naiset epäilevät parisuhteen toimivuuden mahdollisuuksia osaamatta kuitenkaan 

nimetä erityistä syytä epäilyksilleen. Tulkitsen näitä ”outouden tuntemuksia” 

yhteiskunnallisesta kontekstista käsin, jonka mukaan normit tulevat näkyväksi, kun 

niiden vastaisesti toimitaan (Rantamaa 2001, 60). Eeva Jokinen (2005, 59) ilmaisee 

asian siten, että silloin kun toimijan habitus ja sosiaalinen kenttä eivät kohtaa, toimija 

voi tuntea ruumiissaan epämukavuutta tai ”kohtaamisen kolinaa”. Kenttä ja habitus 

hiertävät siinä määrin, että, ajatus suhteesta nuorempaan mieheen tuntuu ”oudolta”. 

 

Hän on kaikin tavoin mukava ja tiedän että tykkäisin 

hänestä jos antaisin itselleni luvan, mutta jotenkin 

tuntuu niin oudolta kun ajattelee meidän ikäeroa. 

(Ellit 2/ 16.8.2005. 28-20) 

 

Silloin kun ikää, sukupuolta ja heteroseksuaalisuutta tehdään oikein, kenttä ja habitus 

loksahtavat ja olo tuntuu luontevalta. Tähän viittaavat nettikeskustelujen naisten 

kokemukset seurustelusta vanhemman miehen kanssa, jolloin ikäero ei ”tuntunut 

oudolta”. Normien olemassaoloa ei huomaa, kun toimii niiden mukaisesti, sillä 

toiminta on usein ”automaattista” ei refleksiivistä neuvottelua, rutinoitunutta 

yksilöhistoriaan ja kokemuksiin liittyen (Jokinen 2005, 79). 

 

Jos olisin mies ja minulla nuorempi nainen, en jaksaisi 

vaivata päätäni asialla, mutta nyt vaivaan ,hieman, kun 

asia on "väärinpäin". Tiedän ettei tarvitsisi ja joku 

päivä en enää ajattele sen kummemmin, ainakaan 

negatiivisesti. (Suomi 24:5/ 7.12.2005.-8) 

 

Kun nainen asettuu kulttuurisen stereotypian mukaisesti parisuhteen tunnetoimijan 

(esim. Voela 2011, 11) paikalle, hänen tuntema ”outouden tunne” selittyy hänen 

omasta sisäisestä ristiriitaisuudesta käsin. Kulttuurisen stereotypian mukaan naisille 

on tyypillistä vatvoa tunteisiin liittyvä ongelmia, siinä missä miestoimija näyttäytyy 

rationaalisena, ”ei-ongelmia kehittävänä” osapuolena. Myös aktiivisen subjektiuden 
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vaatimus voi saada naiset häpeämään omaa heikkouttaan ja saamattomuuttaan (Husso 

2003, 264-282).  

 

Heh.. totta (…) että naiset tekevät tällaisista jutuista 

hirvittäviä ongelmia.. Itselläni ainakin on siihen 

taipumusta. Tuntuu, ettei mies edes ajatellut ikäeroa 

ongelmana ennen kuin se nousi esiin ja kauhistuin sitä 

itse kamalasti.. Nyt olen ehkä 'onnistunut' vakuuttamaan 

hänetkin siitä, että tämä on iso ongelma.. 

(Suomi24:4/ 4.12.2005, 29-22) 

 

Peittelyä ja itsemoralisointia 

Suhdetta nuorempaan mieheen peitellään ja siitä vaietaan. Suhteen alussa oman iän 

kertominen askarruttaa naista, mikäli se ei ole tullut ilmi siihen mennessä. Oikean 

kronologisen iän kertominen herättää pelkoja siitä, että tulee kategorisoiduksi 

negatiivisesti miehen silmissä ”liian korkean” kronologisen ikänsä perusteella. 

 

En ole saanut kerrotuksi miehelle ikääni, hän 

tod.näk.luulee, että olen nuorempi kuin oikeasti olen. 

Olen nyt aikeissa paljastaa ikäni, (Ellit 5/ 4.1.2006, 

49-37) 

 

Nuorempien naisten kuvauksissa ilmenee häpeää siitä, että oma poikaystävä ei ole 

vielä samassa sosiaalisen ikäjärjestyksen vaiheessa kuin muut ikätoverit. Erityisesti 

nuoruudessa ikäkategoriat ja rajanveto nuoruuden ja aikuisuuden välillä voivat olla 

hyvinkin tarkkarajaisia. Armeija mielletään miesten kohdalla aikuistumisrituaalina ja 

täten armeijaa käyvä mies mielletään helposti ei-vielä-miehenä. Koska miehen 

kypsyys on erityisesti nuorten naisten arvottama piirre miehessä (Bozon 1991), voi 

ikätovereille oman suhteen näkyväksi tekeminen olla haastavaa.  

 

Tietysti huvittaa ku taas pitää kavereille kertoa et, 

mun kaveri lähdös just vasta armeijaan, ku muut jo 

suunnittelee häitä ja perheen perustamista :) 

(Suomi24:5/ 19.8.2006. 24-19) 

 

Naiset moralisoivat itseään kiinnostuksesta nuorempaan mieheen ja nimittävät itseään 

halventavin termein. He tunnistavat normin siitä, että tyttöjen ja nuorten naisten 

oletetaan kypsyvän nopeammin kuin miesten (esim. Kenway  1998, 109). Liioiteltujen 

ilmaisujen avulla ilmaistaan oma ”kulttuurinen lukutaito” ja osoitetaan tietämys siitä, 

että liikutaan sukupuolittuneen seksuaali- ja parisuhdemoraalin arveluttavalla alueella.  
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Olenko sairas pervo, joka metsästää nuorempia? (Ellit 7/ 

20.3.2006, -7) 

 

Pedofiili?  

Sanokaa että olen tyhmä 3kympin kriisistä kärsivä 

nainen, joka yrittää elää nuoruuttaan uudestaan, tai ei 

halua päästää nuoruudestaan irti. Sanokaa, että olen 

varmasti kärsinyt huonosta äitisuhteesta. Sanokaa, että 

hankkisin ikäistäni seuraa. Saakaa minut järkiini ja 

lopettamaan tämä absurdi tilanne.(Ellit 8/ 9.5.2006) 

 

Nuori mies riskivalintana 

Keskustelijat ovat sisäistäneet kulttuurisesti vahvan mielikuvan miehestä, joka suosii 

kumppaninaan nuorempaa tai ainakin samanikäistä naista. Tästä johtuen nuori mies 

näyttäytyy ”riskisijoituksena” ja suhteen alkua leimaa huoli ja pelko tulevaisuudesta. 

Alkuvaiheessa epäillään miehen osoittamien tunteiden aitoutta. Tunteiden ”aitoutta” 

ei koeta yksilöllisesti vaan suhteuttaen siihen, mikä on kulttuurisesti tavanomaista 

(vrt. Yesilova 2008, 112-114).  

 

Samalla on kuitenkin vaikea vastustaa, kun hän on niin 

ihana mulle ja käyttäytyy paremmin kuin kukaan muu 

koskaan on käyttäytynyt mua kohtaan. Joku itse asiassa 

kommentoikin tuota, että yrittääköhän hän tehdä minuun 

vaikutuksen olemalla noin ihana, vai onko hän ihan 

oikeasti sellainen. No, tiedän, että hän on sellainen, 

ainakin sen perusteella mitä tiedän hänestä.  

(Ellit 2/ 16.8.2005. 28-20) 

 

Myös miehen osoittamien tunteiden kestävyys nähdään riskinä, sillä mies nähdään 

vielä kokemattomana, kykenemättömänä arvioimaan sitä, mistä hän on oikeasti 

kiinnostunut.  

 

Pelottaa vaan hieman että koska se on aika kokematon, 

niin jos sitä alkaakin muut naiset kiinnostaa, ehkä sen 

ikäiset. No mutta eipä kannata murehtia etukäteen. 

Täytyy kattella millaiseksi tämä suhde kehittyy. 

(Suomi24:5) 

 

Naisen elämänkulku on tiukemmin aikataulutettu kuin miehen (Julkunen 2003) ja sitä 

kautta myös nuoruuden, aikuisuuden ja kypsyyden kulttuuriset määritykset ovat 

sukupuolittuneita. Ajatus siitä, että nainen kypsyy aikuisuuteen aikaisemmin kuin 

mies on kulttuurissamme vakiintunut (Aapola 1999, 30-31; Kenway 1998, 109) ja sitä 

selitetään usein biologisilla syillä. Kuitenkin monissa tutkimuksissa on osoitettu, että 
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tyttöjä kasvatetaan jo varhain vastuurationaalisiksi toimijoiksi (Kenway 1998, 109). 

Verkkokeskustelijat ovatkin huolissaan siitä, etteivät riistä nuoremman miehen 

nuoruutta ennen aikojaan. 

 

Minua arveluttaa nyt suhteen tulevaisuus. Mitähän 

pitäisi tehdä? olemme kyllä tosi onnellisia yhdessä. 

Minusta vaan tuntuu, että voisin asettua aloilleni ja 

perustaa perheenkin lähitulevaisuudessa, mutta mies on 

niin nuori, että hänellä opiskelut edessä ja muukin 

elämä. (Suomi 24:6/ 18.8.2006, 24-19) 

 

Nuoret naiset kantavat huolta myös itsensä puolesta. Naisen elämänkulku tulisi 

sovittaa heteroseksuaalisen ideaalin mukaisesti parisuhteen kehityskaareen, joka 

johtaa perheellistymiseen ja pitkäaikaiseen parisuhteeseen. Kumppania ei valita 

pelkästään nykyisen elämäntilanteen perusteella, vaan arvioimalla mahdollisuuksia 

kestävään parisuhteeseen. Keskustelijat ovat huolissaan ”markkina-arvonsa” 

tipahtamisesta iän myötä heteroseksuaalisuuden kentällä sekä omassa suhteessaan. 

 

Haluanko 'kahlita' tämän ihanan ihmisen tässä vaiheessa? 

Entä jos hänkin 25-vuotiaana, kuten minä, tajuaa, että 

haluaakin jotain muuta. Minä olen siinä vaiheessa päälle 

30 ja jälleen tyhjän päällä.(Ellit 2/ 16.8.2005. 28-20) 

 

4.2 Kuuliainen heterotoimijuus 

Verkkokeskustelijat rakentavat kuuliaista heterotoimijuutta tukeutuen iän, sukupuolen 

ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin, jotka rakentavat normatiivista feminiinisyyttä 

ja heteroseksuaalisuutta. Määrällisesti tarkasteltuna kuuliainen heterotoimijuus on 

aineiston yleisin puhetapa ja se perustuu tavallisuusretoriikkaan. 

Tavallisuusretoriikassa (Juhila 2004, 29-31) pyritään häivyttämään niitä negatiivisia 

kulttuurisia määreitä, joita toimijan kulttuuriseen positioon eli tässä tapauksessa 

vanhemman naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteeseen liitetään. 

Tavallisuusretoriikassa puhuja argumentoi sitä, millä tavoin hän itse poikkeaa 

negatiivisista määreistä. Kirsi Juhila (Emt., 30) on erotellut kolme 

tavallisuusretoriikan alalajia: poikkeuksellisuuden strategia, tavallisuuden 

korostaminen ja stereotypioiden suora kieltäminen, joiden avulla negatiivista 

leimaamista pyritään omalla kohdalla välttämättään.  
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Naiset hyödyntävät kaikkia kolmea tavallisuusretoriikan alalajia. Poikkeuksellisuuden 

strategiassa argumentoidaan sitä, millä tavoin itse tai oma parisuhde poikkeaa 

mahdollisista negatiivisista määreistä. Naiset  määrittelevät esimerkiksi itsensä 

poikkeuksellisen nuorekkaana ja miehensä poikkeuksellisen kypsänä. Toiseksi 

ihanteellisuutta ja tavanomaisuutta korostaessaan nainen kiinnittyy 

heteroseksuaalisuuden sukupuolijakoihin ja tuottaa itsensä passiivisena 

aloitteentekijänä sekä vastuurationaalisuuttaan toimijana. Kolmanneksi 

verkkokeskustelijat kieltävät erilaisten naisen ja nuoremman miehen välistä suhdetta 

koskevien stereotypioiden paikkansapitävyyden omalla kohdallaan. 

 

Naisen passiivisuus aloitteentekijänä 

Verkkokeskustelijat erottautuvat sellaisesta stereotyyppisestä naisesta, joka 

tarkoitushakuisesti hakee seuraa itseään nuoremmista miehistä. Esimerkiksi median 

viljelemä puuma-sana viittaa aktiivisesti saalistavaan eläimeen. Yliseksualisointi on 

yksi tapa, jolla naisen seksuaalisuutta kontrolloidaan (Jackson & Cram 2003). Naiset 

korostavat perinteistä feminiinisyyttään passiivisena aloitteentekijänä välttäen 

yliseksuaalisen naisen leimaa. Samanikäinen tai vanhempi mies näyttäytyy 

kulttuurisesti oletettuna naisen kumppanin valintana, jota vasten valintaa 

nuoremmasta miehestä täytyy erikseen selittää (vrt. Juhila 2004, 25).   

 

Ihmettelen vain miksi en törmää samanikäisiin miehiin 

kuin itse. Kohtaloako ehkä vai ei? Joskus törmää niin 

mukaviin nuoriin miehiin ja ei sille voi mitään jos 

alkaa vetovoima vetää toisiinsa. Sama taitaa olla 

miehilläkin. (Suomi 24:5/ 22.12.2005.) 

 

Voimakkaimmin selitysvelvollisuus tulee esille esimerkissä, jossa nainen kieltää 

hakeneensa tarkoituksella itseään nuorempia miehiä. Selontekovelvollisuus tulee esiin 

silloin kun joku kieltää tehneensä jotain, vaikka kukaan ei ole sellaista ehdottanutkaan 

(Alasuutari 1999, 225).  

 

En ole tietoisesti hakeutunut nuoremman miehen seuraan, 

mieheni kiinnostui minusta. 

(Iltalehti 2/ 21.1.2010.-12) 

 

Heteroseksuaalisen parisuhteen perinteiseen romanttiseen skriptiin kuuluu naisen 

passiivisuus ja miehen aktiivisuus aloitteentekijänä (Milnes 2004, 157). Aktiivisuuden 

myyttiin sisältyy oletus, että feminiinin tekeytyminen passiiviseksi saaliiksi lisää 
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miehen halua saalistaa kyseistä feminiiniä ja aktiivisella ihailulla nainen vain 

karkottaa miehen. (Jackson & Cram 2003; Milnes 2004.) 

 

Ikäistään nuorempi nainen 

Aineistossa korostuvat erityisesti ulkonäköön liittyvät nuorekkuuden kuvaukset, mutta  

myös henkistä nuorekkuutta kuvataan. Naiset hyödyntävät tavallisuusretoriikan 

mukaista poikkeuksellisuuden strategiaa ja erottautuvat poikkeuksena omaan 

ikäkategoriaan liitetyistä ulkonäkömääreistä. Nuorekkaana esiintyminen on 

sopeutumista kulttuurimme naisia koskevaan nuoruusorientoituneeseen 

kauneusihanteeseen. Nuorekkuus on ikään liittyvä resurssi nykykulttuurissamme, 

mutta erityisesti se on sitä naisille (esim. Jagger 2005). Heteropolariteetin mukaisesti 

nainen on suhteen objekti ja mies subjekti (Schutte 1997, 41). Mies katsojana ja 

nainen katsottavana liittyy perinteisiin käsityksiin sukupuolten välisistä seksuaalisista 

eroista. Heteroseksuaalista sukupuolijakoa tuottavissa diskursseissa miehen 

seksuaalisen halun on katsottu heräävän visuaalisesti ja naisen moniulotteisemmin 

tunteisiin  kiinnittyen (Milnes 2004, 157; Yesilova 2001, 196).  

 

Todisteina nuorekkuudesta toimivat muiden ihmisten ja erityisesti miesten arviot 

naisen iästä sekä omat kuvaukset nuorekkuuden merkeistä. Vapailla markkinoilla 

liikkuvat tai nuoren miehen juuri tavanneet naiset asettautuvat ikäarvioinnin kohteeksi 

heteroseksuaalisen parinvalinnan areenoilla kuten baareissa ja netin treffipalstoilla. 

Naisen nuorekas olemus mahdollistaa ajatuksen suhteesta nuorempiin miehiin.  

 

Jos menen baariin, niin minusta kiinnostuneet miehet 

ovat 10-15 v nuorempia! Luulevat kyllä minua paljon 

nuoremmaksi! [Imartelevaa, mutta onko sillä numerolla 

oikeesti väliä ?] 

      (Ellit 4/ 15.11.2005. 50-40) 

 

Nuorekkuuden fyysisistä tuntomerkeistä ollaan hyvin tietoisia, erityisesti sirous ja 

hoikkuus mahdollistavat vanhemmallekin naiselle position nuorena tai nuorekkaana 

naisena. 

 

Olen sellainen pyöreäkasvoinen, kiltin näköinen, pitkä 

ja hoikka olemukseltani. Saattaa olla että sillä on 

nuorentava 'efekti' :) [Onhan se tietysti tärkeä seikka, 

vaikka en sille kauheasti painoarvoa annakaan. Siis se, 
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että ulkoisesti näytetään suunnilleen saman ikäiseltä..] 

(Suomi 24:3/ 4.12.2005.29-22) 

    

Naiset välttelevät kuitenkin liiallisen nuorekkaana esiintymistä. Samalla kun 

kulttuurissamme arvostetaan naisen nuorekkaana pysymistä, liiallista nuorekkuutta tai 

naisen omia arvioita nuorekkuudesta, pidetään naurettavina. Epätoivoisen nuorekkaan 

naisen stereotypiaan liitetään usein myös naisen kiinnostus nuorempia miehiä 

kohtaan. Tällaisilla naisilla ei oleteta olevan kulttuurista kompetenssia ymmärtää 

realistisesti omaa ikäänsä ja sitä, minkä ikäiset miehet olisivat hänen ikäiselleen 

naiselle sopivia. Naiset lieventävät nuorekkuuden kuvauksiaan ironian avulla tai 

korostamalla iän  merkityksettömyyttä. 

 

Sanoin miehelle, että hänen pitäisi katsella vähän 

nuorempia, mies sanoi; tai vanhempia. Mies kyllä luuli, 

että olen häntä nuorempi, 28-30 v. [Johtuiskohan 

ravintolan pimeydestä?] 

(Ellit 1/ 13.7.2005, 45-36) 

 

 

Myös pitkissä parisuhteissa elävien naisten puheenvuoroissa toistuvat nuorekkuuden 

kuvaukset. Aineistossa on paljon pohdintaa ulkonäköiän nykytilanteesta ja 

tulevaisuudesta, mikä kuvastaa naisten huolta ikääntymisen vaikutuksesta arvoonsa 

heteroseksuaalisena naisena. 

 

(…) En näytä miestäni vanhemmalta, vaan mies tuntuu 

""rypistyvän"" samaan tahtiin kuin minäkin, ja meitä 

luullaankin usein samanikäisiksi; onpa jopa luultu, että 

minä olisin häntä nuorempi.(…) (Ellit 1/ 3.7.2005, -11) 

 

Vastuurationaalinen nainen 

Normatiiviseen feminiinisyyteen ja seksuaalisuuteen kuuluu myös vastuurationaalinen 

toiminta. Vastuurationaaliseksi määrittyy toiminta, jossa huolehditaan muiden 

tarpeista omien tarpeiden kustannuksella. Esimerkiksi nuorten seksuaalikasvatusta ja 

seksuaalikulttuuria tutkineet ovat havainneet, että tytöistä kasvatetaan vastuullista ja 

pojasta vapauden seksuaalista subjektia. Naisen seksuaalisuutta määrittävät vastuu ja 

hallinta itsen, tilanteiden ja muiden suhteen. (Yesilova 2001, 202.) Rinnasteisesta 

ilmiöstä feministitutkijat ovat puhuneet myös käsitteen ”male in the head” avulla, 

mikä kuvastaa naisen vaikeuttaa käsittää seksuaalisuuttaan omista eikä miehen 

lähtökohdista käsin. Naisten on vaikea puhua omasta seksuaalisesta halustaan ja 

halupuhe kohdistuu miehen tarpeisiin. (Jackson & Cram 2003, 114. ) Aineistossa 
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naisten vastuurationaalisuus ilmenee eri tavoin, mutta tyypillistä sille on ”miehen 

puolesta” ja miehen mahdollisten tarpeiden huomioonottaminen ennakoivasti.  

 

Voisin kyllä aloittaa tutustumisen, mutta luulen, että 

se olisi toista kohtaan väärin. Toisaalta jos kolahtaa 

niin mikäs siinä. En anna elämän juosta ohitse. (Ellit 

7/ 10.3.2006) 

 

Nuorempien naisten ikäryhmässä korostetaan miehen mahdollisuutta kehittyä omassa 

tahdissaan ilman naisen vaikutuksen mahdollista painostamista. Naisiin kohdistuva 

lisääntymisvelvoite näkyy siinä, että vanhemmat naiset selittävät reproduktioikänsä 

päättymisen haitattomuutta myös miehen kannalta. Haluttomuus hankkia lapsia ja se, 

että molemmilla on jo lapsia toimivat legitimaationa nuoremman miehen ja 

vanhemman naisen väliselle suhteelle. Reproduktioiän loppupuolella olevat naiset 

saattavat korostaa mahdollisuuttaan lastentekoon, josta todisteeksi esitetään olemassa 

olevat lapset.  

 

Lapsista emme ihmeemmin välitä - lemmikit riittävät. 

Suhteemme on hyvin tasapainoinen. 

(Ellit 4/15.11.2005. -15) 

 

Myöskään kukaan miehistä ei ole pahastunut, että mulla 

on lapsia entisestä avioliitosta, sillä toisaalta omat 

lapset on myös merkki siitä, että tarvittaessa vielä 

vauvoja ehtii väsätä jos niikseen tulee. 

(Ellit 1/ 18.7.2005. 36-30) 

 

Vastuurationaalinen vanhempi nainen ei myöskään suunnittele tulevaisuutta selkeästi 

nuoremman miehen kanssa. Täten yleinen pitkän liiton ideaali ei ole kulttuurisesti 

todennäköinen vanhemmalle naiselle. Vanhempien naisten suhdekuvaukset 

muistuttavat pikemminkin Anthony Giddensin (1992, 58) määritelmää puhtaista 

suhteista, jonka kaltaisten parisuhteiden on katsottu lisääntyneen yhteiskunnan 

yksilöllistymiskehityksen myötä. Puhtaassa suhteessa perinteiset sidokset kuten 

avioliitto ole ratkaisevia osapuolten sitoutumisen kannalta, vaan osapuolia yhdistää 

tunneside toisiinsa. Parisuhde kestää niin kauan kuin se on molemmille osapuolille 

emotionaalisesti tyydyttävää.   

 

Missään tapauksessa en haaveile loppuelämästä hänen 

kanssaan. Tämä on yksi vaihe meidän elämässä ja minä 

ainakin haluan elää nykyhetkessä, en menneessä enkä 

tulevassa.(…) (Ellit 3/ 17.9.2005, 46-30+) 
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Vastuurationaalinen vanhempi nainen katsoo myös empaattisesti ymmärtävänsä 

miehensä tarpeita paremmin nyt kuin nuorempana. 

 

Hän katselee mielellään kauniita naisia, mutta ei se 

minua haittaa. Eikö kaikki hetero miehet katsele. (…) 

Jos hän haluaa vaihtaa nuorempaan jossain vaiheessa 

tiedän ja tunnen että välisemme side ja ystävyys ei 

siihen katkeaisi. En koskaan yritä sitoa häntä, ymmärrän 

paljon paremmin häntä miehenä nyt, kuin olisin 

ymmärtänyt nelikymppisenä. (Suomi 24:1/ 3.11.2005. 61-

40) 

 

Vastuurationaalisuudesta kertoo myös se, että nainen kertoo erikseen ”luovuttaneensa 

vastuun suhteen aloittamispäätöksestä miehelle”. Ilmaisu sisältää implisiittisen 

oletuksen, että miestä ei pidetä lähtökohtaisesti parisuhteen vastuullisena, tietoisena ja 

ymmärtävänä osapuolena. Paradoksaalisesti ajatusmalli muistuttaa äiti-poika-

stereotypiaa, mikä on yksi kulttuurisen kuvaston stereotypioista vanhemman naisen ja 

nuoremman miehen väliselle suhteelle (Boyd & Li 2003, 29).  

 

(…) Aloitettiin 44-31 ja erittäin hyvää elämää 

keskenämme vietettynä 16 vuotta. Jätin asian aikanaan 

miehen itsensä harkittavaksi ja hän valitsi elämän 

kanssani (…) (Ellit 5/ 4.4.2006. 60-47) 

 

Aktiivinen mies  

Parisuhteen alkuvaiheen kuvauksissa keskustelijat korostavat miehen naiseen 

kohdistamaa kiinnostusta ja aloitteellisuutta. Miehen kiinnostuksen korostaminen 

ilmenee vahvimmillaan kuvauksina mustasukkaisuudesta ja voimakkailla ilmaisuilla 

miehen naiselle osoittamasta kiinnostuksesta. 

 

Minun kultani on vielä mielettömän mustasukkainen 

minusta, välillä liikaakin, minä päinvastoin en ole niin 

mustis (…) (Ellit 6/ 18.2.2006. -11) 

 

(…) hän tuntuu olevan kuitenkin vakavalla pohjalla 

kanssani, koska aina puhuu yhteisestä tulevaisuudestamme 

ja suunnittelee mitä voitais tehdä jne.(Ellit 5/ 

8.1.2006) 

 

Naisten kuvaukset toimivat vastapuheena kulttuuriselle odotushorisontille, jonka 

mukaan nuoremman miehen aito kiinnostus vanhempaa naista kohtaan ei ole 

todennäköistä. Hegemonisen hetero-olettamuksen mukaisesti miehen ”aito ja 

luonnollinen” preferenssi olisi nuorempi nainen, mutta hän ei joko ”saa” tai ”ymmärrä 
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omaa parastaan” ja ”mahdollisuuksiaan nuorempiin naisiin”. Vanhemmasta naista 

kiinnostuvaa nuorempaa miestä saatetaan pitää epämiehekkäänä, naisen vietävissä 

olevana reppanana. Koska maskuliinisuus muodostuu kulttuurisesti suhteessa ei-

feminiinisyyteen, vääränlaista maskuliinisuutta laitetaan paikoilleen leimaamalla 

feminiiniseksi miehen käyttäytyminen (esim. Hill 2006). 

 

Täällä 46- vuotias, vuosia sitten eronnut nainen, joka 

tapailee kolmekymppistä miestä. Ja tämä mies saisi kyllä 

varmasti nuorempiakin, mutta jokin meitä vaan vetää 

puoleensa. Eikä pelkästään seksi. Missään tapauksessa en 

haaveile loppuelämästä hänen kanssaan. [..] 

(Ellit 3/ 17.9.2005) 

 

Miehen kypsyys 

Miehen kypsyyttä on idealisoitu perinteisessä romanttisessa skriptissä. Esimerkiksi 

kulttuurituotteiden romanssikuvauksissa naista hieman vanhempi mies on saanut 

naisen ”löytämään oman minuutensa”. Oman minuuden löytäminen ja eheytyminen 

ovat puolestaan romanttisen rakkauden oletettuja lopputuotteita. (Paasonen 1999, 

112.) Sekä avioitumistilastojen että ikäpreferenssitutkimusten valossa näyttääkin siltä, 

että erityisesti nuoret naiset preferoivat miehen kypsyyttä ja vanhemmuutta (ks. esim. 

Bozon 1991). Tätä taustaa vasten ei ole ihme, että nuoremmat naiset haluavat 

legitimoida suhteensa korostamalla miehen kypsyyttä. Poikkeuksellista kypsyyttä 

kuvataan suhteessa muihin nuorempiin miehiin ja omanikäisiin miehiin. Nuoriin 

miehiin yleisesti liitetyt negatiiviset ominaisuudet, kuten lapsellisuus ja 

kokemattomuus ja kykenemättömyys huomioida naista eivät koske omaa miestä. 

Epävarmuus käytöksessä luetaan myös nuoruuden merkiksi.  

 

Mielestäni tämä nuorimies ei yhtään tunnu nuoremmalta 

(lue: kokemattomammalta, käytökseltään lapsellisemmalta) 

kuin monet minun ikäiseni miehet. 

(…) (Ellit 2/ 18.8.2005. 28-20) 

 

Siinä missä vanhempi nainen tasapainoilee “sopivan nuorekkuustyön” kanssa, 

nuorempi mies tekee naisen silmissä kypsyystyötä. Nainen kuvaa sitä, miten nuori 

mies osoittaa ajan kanssa olevansa kypsempi kuin mitä naisen ennakko-oletukset 

kyseisen ikäisistä miehistä ovat. Miehen romanttinen kompetenssi ottaa nainen 

huomioon, määrittyy yleensä vanhemman miehen ominaisuudeksi, mutta kyseinen 

nuori mies osoittaa poikkeuksellisen kypsyytensä naisen huomioimalla.  
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(…) Hän on järjestänyt minulle ihanan vkl takkatulen, 

saunomisen ja kynttilänvalon kera. Siis osaa pitää 

hyvänä nuoresta iästä huolimatta. (Ellit 5/ 15.2.2006. -

10) 

 

Ihanteellinen parisuhde 

Kuuliainen heterotoimija kuvaa parisuhdettaan yhteiskunnallisesti arvostettujen 

suhdemuotojen määreiden avulla (esim. Gross 2005) ja toimijat ammentavat 

romanssin, ydinperheen ja pariskunnan yhteensopivuuden kulttuurisista merkityksistä. 

Tavallisuusretoriikkana tulkitsen keskustelujen puheenvuorot, joissa kerrotaan hyvin 

lyhyesti omasta parisuhde-, perhemuodosta ja mahdollisista lapsista. 

 

42 vuotias ja mieheni 13 vuotta nuorempi. Takana 6 

vuotta onnellista yhteiseloa ja välissä vajaan vuoden 

ikäinen vauva.(Suomi 24:6/ 20.8.2006. 42-29) 

 

Kuuliaisen heterotoimijan ei tarvitse selitellä pitkäsanaisesti parisuhteensa 

toimivuutta, mikäli hän elää pitkäaikaisessa ydinperheessä, avioliitossa ja lasten 

kanssa. Useissa tutkimuksissa onkin todettu, että huolimatta parisuhde- ja 

perhemuotojen monimuotoistumisesta, heteroseksuaalinen pitkäaikainen avioliitto ja 

ydinperhe lapsineen ovat edelleen yhteiskunnan eniten arvostusta nauttivia muotoja. 

(Gross 2005, 290; Ingraham 2005, 10). Vaikka yhteiskuntamme on enenevissä määrin 

seksualisoitunut ja seksin merkitystä parisuhteessa arvostetaan (Jackson & Scott 1997, 

552-555), aviorakkaus, johon eri romantiikan muodot ovat linkittyneitä, on säilyttänyt 

asemansa suhdemuotojen arvokkaimpana.  

 

Oman suhteen esittäminen ongelmattomana ja poikkeuksellisen hyvänä toimii myös 

vastapuheena kulttuuriselle ilmapiirille, jossa eri-ikäisten väliset suhteet nähdään 

usein lähtökohtaisesti ongelmallisina (esim. Hedman ym. 2009, 34).  

 

Mutta ei kai tässä loppuseltaan sen kummempaa ole kuin 

tavallisessakaan parisuhteessa: kun on yhteistä 

tekemistä ja kemiat pelaa, kun ollaan tasapainoisesti 

sekä kavereita että rakastettuja, tulevaisuus näyttää 

valoisalta.(Ellit 1/ 3.7.2005. -11) 

 

Mikäli romanssi on hegemoninen tapa puhua suhteen alkuvaiheista, niin 

yhteensopivuudesta on tullut uusi tapa puhua rakkaudesta rakastumisvaiheen jälkeen. 

Yhteensopivuutta testataan, kokeiluaika on pidentynyt, sillä sen ajatellaan olevan 
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paras tae suhteen tasapainoisuudesta ja rakkauden pysyvyyden mahdollisuuksista 

(Jallinoja 2000, 79). 

 

Stereotypioiden suora kieltäminen 

Puheenvuoroissa kielletään myös suoraan nuoremman miehen ja vanhemman naisen 

väliseen suhteeseen yleisesti liitettyjä stereotypioita. Yksi tapa kontrolloida naisen 

vääränlaista seksuaalisuutta on leimata suhde ja nainen ”yliseksuaaliseksi”. Nainen 

kieltää suoraan, että kyseessä ei ole seksisuhde, vaikka kukaan ei ole sellaista 

ehdottanutkaan. 

 

niin tää ei jatku, mut ihanaa on ollut, eikä tää ole 

ollut pelkkää sexiä. (…) (Ellit 5/ 15.2.2006. -10) 

 

Myös 1970-luvun psykologiasta tavalliseen arkiajatteluun levinnyt tapa ajatella 

ikäerosuhteita (Boyd & Li 2003, 29) näkyy siinä, että myytit vanhempi-lapsi-

suhteesta ja niiden haitallisuudesta ja moraalittomuudesta erityisesti vanhemman 

osapuolen kannalta ovat edelleen elinvoimaisia. Aineistosta toistuivat viittaukset 

näiden äiti-poikasuhteen kieltämiseen.  

 

Olen 61 ja hän 40 vuotias. Kyllä se nuorempikin 

vanhenee. Meillä ei ole kyse äiti ja poika suhteesta. 

Seksi sujuu. En ole itsekään ruma ikäisekseni. (…)(Suomi 

24:1/ 3.11.2005. 61-40) 

 

4.3 Yksilöllinen heterotoimijuus 

Yksilöllinen toimijuus rakentuu kiinnittyen yksilöllisyyttä ja yksilön toimijuuden 

mahdollisuuksia korostaviin iän ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin. Se on 

vastapuhetta, jossa vastustetaan kategorisointia ja korostetaan ryhmän sisäisiä eroja. 

Kategorisoinnin vastustaminen liittyy tässä yhteydessä lähinnä ikäkategorisointeihin. 

Yksilöllisyyden korostus linkittyy ajatukseen yhdenikäisyyden kulttuurissa, jossa ikä 

yksilöiden luokittelijana on menettänyt merkityksensä (esim. Rantamaa 2001, 64). 

Kategorisointia vastustava vastapuhe tekee näkyväksi, että ikäryhmät eivät ole 

stereotyyppisten käsitysten tapaan sisäisesti homogeenisiä eikä ryhmien 

stereotyyppiset ominaisuudet ole synnynnäisiä ja muuttumattomia (Juhila 2004, 31). 

Sisäiset erot ajatellaan olevan joko sosiaalisista tai henkilökohtaisista tekijöistä 
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johtuvia ja suhteen yhdistävinä tai erottavina tekijöinä merkityksellisempiä kuin 

ikäero.  

 

Ikäeron merkityksettömyys 

Ilmaisut ”ikä on vain numero”, ”ikäerolla ei ole mitään merkitystä” ja ”ikäero ei 

haittaa” toistuvat aineistossa tiheään. Keskustelijat tekevät erontekoja tiettyihin 

ikäkategorioihin liitettyihin piirteisiin tai ikäkategorisointiin yleensä. Itse kuvataan 

joko iästä riippumattomana toimijana tai omaan ikäkategoriaan liitettyjä määrityksiä 

kritisoidaan. Voimakkaimmillaan ikäerostereotypiat kielletään silloin, kun ikäerolla ja 

iällä ei nähdä olevan mitään merkitystä.  

 

5 vuotta itseäni nuoremman miehen kanssa naimisissa, 

tapasimme 20/25 ikäisinä. Ei tuollainen ikäero ole 

merkinnyt yhtikäs mitään... 

(Ellit 1/ 3.7.2005. -5) 

 

Paula Rantamaa (2001, 54) toteaakin, että iän merkitys kielletään erityisesti silloin, 

kun on kyse ystävyys- tai rakkaussuhteesta. Esimerkiksi luonteesta johtuvia 

yksilöllisiä eroja saatetaan luonnehtia ikäerosta johtuvia syitä merkityksellisemmiksi 

parisuhteen kannalta.   

 

Seurustelen 6 vuotta nuoremman miehen kanssa, molemmat 

20-30 välillä, en ole huomannut iän haittaavan. (…) ei 

kannata turhaan ikäeroa miettiä, koska musiikki- tai 

muita makueroja voi olla iästä riippumatta.(Ellit 1/ 

13.7.2005. -6) 

 

Parisuhteen yleiset onnistumisen edellytykset, yhteensopivuus ja parisuhteen 

hoitaminen katsotaan merkitykselliseksi parisuhteen kannalta ja ikäeron kokemista 

yksilöllisesti korostetaan. Tulkitsen ikäeron merkityksettömyyden korostamisen 

yhtenä vastapuheen tapana, keinona suojautua ulkopuolista luokittelua vastaan.  

 

Huumoria ja toistemme huomioon ottamista, vaikeuksissa 

tukemista niillä olemme liittoamme hoitaneet ja paljolla 

muullakin. Se on yksilöllistä tämä ikäero, toisille 

sopii toisille ei, joillekin ulkopuolisille ei 

sovi.(Suomi24:1/ 3.11.2005. -6) 

 

 

Ikäkategorian sisäinen variaatio 
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Ikäkategorisointia vastustetaan myös tuomalla esiin tiettyyn ikäkategoriaan kuuluvien 

ihmisten ominaisuuksien moninaisuutta. Alla olevassa esimerkissä vastustetaan paitsi 

ikä- myös sukupuolikategorisointia vastaten heteronormatiiviseen stereotypiaan. 

 

Jotkut nuoremmat miehet ovat kypsempiä kuin ikäiseni. 

Osa samanikäisistä taas tuntuu ahdasarvoisilta 

viiskymppisiltä. Meitä on moneksi, ei siihen muuta voi 

sanoa. Onneksi niin. Osa sinkkuystävistäni olis valmiita 

jäämään äitiyslomalle heti kun sopiva mies löytyisi, osa 

taas ei ole ajatellutkaan. Riippuu ihmisestä. . (Ellit 

2/ 18.8.2005) 

 

Aineistossa ilmenee myös luokitteluun ärsyyntymistä ja tällöin tuodaan esiin ideaali, 

mitä vastaan ikäluokittelu on loukkaus. Yhtäältä parisuhdetta ja erityisesti ”aitoa 

rakkautta pidetään kahdenkeskisenä ”pyhänä tilana”, jolla millään ulkopuolisella ei 

ole tai ei pitäisi olla vaikutusta. Erityisesti aidon rakkauden katsotaan olevan puhtaasti 

kahden yksilön välinen suhde, joka myös romanttisen skriptin (esim. Jallinoja 2000, 

36) mukaisesti ylittää yksilöiden väliset sosiaaliset erot.  

 

[..] Mutta siis ihan totta, todellista ja aitoa 

rakkautta voi olla myös eri ikäisten välillä. 

(Ellit 3/ 8.9.2005. -10) 

 

Ärsyyntymistä ja vastustusta herättää se pinnallisuus, mitä ikäerokommentointiin 

liitetään. Alla olevissa esimerkissä ilmenee haluttomuus keskustella ikäerosta siinä 

ongelmakeskeisessä tulkintakehyksessä, jossa siitä on tapana keskustella. Iästä ja 

ikäerosta puhuminen mielletään tässä kontekstissa ”yksinkertaisten ja pinnallisten” 

ihmisten, ei suvaitsevaisten ihmisten tavaksi.  

 

Minusta on omituista, että kysellään, voiko tällaisella 

suhteella olla tulevaisuutta. Ihmisethän rakastuvat 

toisiinsa! Meissä on erilaisia ihmistyyppejä. Ei kyse 

ole edes siitä, kuinka hyvin ""säilynyt"" ... 

(Ellit 3/ 8.9.2005. -10) 

 

Aiheeseen kyllästynyt… 

Motto: Mitä yksinkertaisempi ihminen on, sitä enemmän 

hän kiinnittää huomionsa ulkoisiin seikkoihin. 

Esimerkkeinä mainittakoon ulkonäkö, varallisuus, ikä, 

ammatti, autonmerkki. (…) (Suomi 24:1/ 3.11.2005. -19) 

 

 

Individualismin korostuttua yhteiskunnassamme yksilöllisen ja riippumattoman 

toimijuuden kuvaukset ovat niitä, joita halutaan mieluiten kuulla ja kertoa 
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yhteiskunnassamme (esim. Husso 2003, 212) Yhtäältä iän merkityksettömyyttä 

korostaessa luodaan itsestä kuva humaanina ja suvaitsevaisena henkilönä (vrt. esim. 

Laukkanen 2004, 54). 

  

4.4 Kriittinen heterotoimijuus 

Olen nimennyt kriittiseksi heterotoimijuudeksi sellaiset naisten tavat kiinnittyä iän, 

sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin, joiden kautta he kritisoivat 

ikäerokäytäntöjen sukupuolittumista. Olen paikantanut nettikeskustelijoiden 

puheenvuoroista kolme erilaista tapaa kritisoida valtajärjestyksiä. Ensimmäiseksi olen 

huomioinut ne tavat, joilla naiset tekevät näkyväksi itseensä ja parisuhteeseensa 

kohdistuvia ennakkoluuloja. Toiseksi olen valinnut aineistosta esimerkkejä siitä, 

miten naiset kommentoivat heteroseksuaalisiin ikäjärjestyksiin liittyvää sukupuolen 

kaksoisstandardia. Kolmanneksi olen tunnistanut tapoja, joilla valtarakenteita otetaan 

haltuun ironian avulla. 

 

Ennakkoluulojen näkyväksi tekeminen 

Aineistossa on paljon kuvauksia siitä, miten nainen suhteessaan nuorempaan mieheen 

on joutunut kohtaamaan lähipiirin tai tuntemattomien kommentointia, leikkimielistä 

kuittailua tai avointa paheksuntaa. Olen tulkinnut näiden ennakkoluuloisten käsitysten 

huomioimisen kriittiseksi toiminnaksi, sillä aineistossa yleisempää on niiden 

ohittaminen kuin niiden näkyväksi tekeminen. Tyypillistä leimatuille parisuhteille on, 

että ulkopuolisilla katsotaan olevan oikeus kommentoida niitä. Myös parisuhteen 

oletettu ongelmallisuus on yksi leimaamisen tapa. (Hedman ym. 2009, 34.) 

Esimerkissä alla keskustelija reflektoi ironisesti niitä stereotypioita, joiden kautta he 

olivat tulleet kohdatuiksi. 

 

Tapasimme, kun olin 25 ja mieheni 20; tämä viisi vuotta 

aiheuttikin sitten suunnattomasti päänvaivaa osalle 

kummankin kaveripiiristä. Minä olin pokannut kakaran, 

josta ei ole kuin bailaamaan; poikaystäväni taas oli 

joutunut vanhan harpun kynsiin. Meille hämmästeltiin 

kovaan ääneen sitä, kuinka voimme luulla onnistuvamme, 

mikä ei mielestäni ole kovinkaan korrektia koskaan kun 

suhde on aluillaan (…) (Suomi 24:1/ 1.1.2003. 25-20) 
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Leimaamisesta kertoo myös nainen, joka kokee tulleensa kohdelluksi ”pahan ja 

itsekkään naisen” stereotypian mukaisesti, joka vie miehen nuoruuden. 

Stereotypiointia käytetään ”asettamaan paikalleen” niitä, jotka tekevät kulttuurisesti 

vastoin normeja (Juhila 2004, 24-25). Nainen vastustaa stereotypisointia tässä 

tuomalla avoimesti kertomalla avoimesti kohtaamastaan paheksunnastaan. 

 

Toki esimerkiksi lapsesta kertoessamme, monesti 

törmäsimme siihen, että minä olen se paha nainen, joka 

vie mieheni nuoruuden. Vaikka mieheni se on jo kaksi 

vuotta ”vinkunut” lasta. Seuraavaksi olin se paha 

nainen, joka pakotti mieheni naimisiin, vaikka mieheni 

itse kosi, ja häät halusi järjestää! Kyllä minä 

kumpaakin halusin tietenkin, mutta minua pidetään 

syypäänä, koska olen meistä ”se” vanhempi, jolla se aika 

loppuu kesken aiemmin.. (Helistin/ 28.3.2007. 26-21) 

 

Valtarakenteiden suora kommentointi 

Paitsi henkilökohtaisesti kohdattua leimaamista ja kommentointia, puheenvuoroissa 

kommentoidaan kriittisesti myös heteroseksuaalisten ikäsuhteiden kaksoisstandardiin 

liittyviä käytäntöjä ja yleistä yhteiskunnallista ilmapiiriä. Esimerkiksi internetin 

treffipalstoilla vierailevat keski-ikäiset naiset ovat huomanneet kaksoisstandardin, 

jonka mukaan ainoastaan miehille sallitaan nuorempien naisten seuran hakeminen. 

 

Minua ihmetyttää se että 50-v miehet ihan pokkana hakee 

”noin 18-35 v” naisten seuraa mutta naisten sopisi hakea 

vain korkeintaan oman ikäisiään.(…) (Sinkut/ 3.7.2005) 

 

Kriittisesti suhtaudutaan myös siihen, että nainen vanhempi- suhteet saavat osakseen 

ihmettelyä ja velvollisuuden selittää, siinä missä mies vanhempi-suhteita pidetään 

normaalina käytäntöinä.    

 

Miksi se on aina niin järkyttävää, että naisella on 

nuorempi mies, mutta normaalia, jos yli viisikymppiset 

sedät on parikymppisten pimujen kanssa??!!! (…)(Ellit 7/ 

21.3.2006. 35-26) 

 

Sukupuolittuneen ikäerokäytännön dominanssia kritisoidaan ja sen pysyvyydelle 

annetaan erilaisia selityksiä liittyen esimerkiksi perinteiseen työnjakoon tai 

symboliseen maskuliiniseen dominanssiin. Aineistoesimerkissä perinteinen 

ikäerokäytäntö liitetään symboliseen sukupuolijakoon, jossa nainen esittää 

feminiinistä heikompaa osapuolta ja mies maskuliinista vahvaa osapuolta. Oma suhde 
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nuorempaan mieheen näyttäytyy tätä vasten nykyaikaisena ja mahdollisiin 

ulkopuolisten kommentteihin asennoidutaan kriittisesti.  

 

Symbolisia merkkejä sellainen ajatus, että miehen 

pitäisi olla sekä naista pidempi että iältään vanhempi, 

symbolisoi sitä vanhaa asetelmaa, että mies hallitsisi 

parisuhdetta. Hän olisi voimakkaampi ja se lyhyempi, 

nuorempi nainen kuin jokin huolehdittava. (Suomi 24:1/ 

2.1.2003. -4) 

 

Vaikka yleensä ottaen aineistossa puhutaan joko omasta nuorekkuudesta tai iän 

merkityksettömyydestä, puheenvuoroissa on muutamia kriittisiä kommentteja myös 

siitä, että miehet arvottavat edelleen nykymaailmassa naisia ensisijaisesti 

nuoruusorientoituneen kauneuden perusteella.  

 

Naisten maailma on melko tyly ja ikävä kyllä kauneus ja 

nuoruus/tuoreus ovat asioita, joita miehet (ikään 

katsomatta) arvostavat (vaikka muuta silmät sinisinä 

väittävätkin). Silti uskon, että ikäero toimii myös noin 

päin (kun se on toiminut kautta aikain myös toisin 

päin). Ainakin oman kokemuksen mukaan--ikäeroa on 17 v. 

(Ellit 9/ 22.10.2007.-17) 

 

Aineiston puheenvuoroista löytyi myös yksi kriittinen kommentti keskustelujen 

naisten tapaan esittää itsensä erityisen nuorekkaana ja pariskunnan samanikäisen 

näköisenä ikäeroa häivyttäen. Keskustelija kritisoi täten vallitsevaa ajattelutapaa, 

jonka mukaan nainen voi olla kronologisesti miestä vanhempi ainoastaan silloin kuin 

hän ei näytä miestä vanhemmalta.  

 

Ja mitä sitten jos näkyykin? Näkyy se ns. normaaleilla 

pareillakin. (…) (Suomi 24:1/ 3.11.2005) 

 

Ironia ja valtasuhteiden näkyväksi tekeminen 

Ironian avulla otetaan kantaa vallitseviin normeihin ja reflektoidaan omaa asemaa 

naurun avulla. Ironian avulla käännetään nurin vallitsevia luokituksia, suhteellistetaan 

yleisesti jaettuja kielteisiä käsityksiä ja osoitetaan, että asiat voidaan nähdä myös 

toisin. Feminiinisyyden parodiat voivat olla subversioituneita esityksiä konteksteissa, 

joissa naiset konventionaalisesti ovat vallattomia ja miesten alaisia. Ne saattavat 

kyseenalaistaa miehistä dominanssia. (Jagger 2005, 49-50.) Alla mainitussa 

esimerkissä otetaan kantaa normatiivisen seksuaalisen passiivisuuden ja katseen 

kohteena olemiseen leikittelemällä sanan ’katsoa’ kaksoismerkityksellä.  
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On helvetin vanhanaikaista ajattelua, että naisen 

pitäisi olla se nuorempi. Osaksi juuri tällaiseen 

ajatteluun suivaantuneena päätin tietoisesti alkaa 

katsella nuorempia miehiä. Ja täytyy sanoa, että 

kyllähän niitä mielummin katseleekin! (…) (Ellit 

10/1.8.2007) 

 

Feminiinisen ”passaajan” paikalle esimerkissä asetetaan nuorempi mies, jolloin 

huumori perustuu liioittelun avulla normatiivisen järjestyksen näkyväksi tekemiseen.  

 

Meillä ikäeroa vähän yli kuusi vuotta, eikä ollut 

koskaan mikään pulma. Olen aina sanonut, otin nuoremman, 

että jaksaa passata.;-) (Suomi 24:2/ 3.11.2005. -6) 

 

Naisen ikääntymiseen liitetty käsitys attraktiivisuuden heikkenemisestä käännetään 

ylösalaisin ja negatiivisesti latautuneet ikääntymisen merkit määritetään positiivisesti.  

 

Ystävättäret hymyilee, että olen jokaisen eronneen 

naisen unikuva, eli joskus se oikeakin löytyy. Pitää 

vain vanheta, rypistyä ja pulskistua niin komea 

nuorimies rakastuu (…) (Vaahtokylpy/ 5.5.2003. -16) 

 

4.5 Positiivinen heterotoimijuus 

Suhde nuorempaan mieheen tarjoaa naisille myös positiivisten määritysten paikkoja. 

Niitä rakennetaan yhtäältä vertaamalla omaa suhdetta normatiiviseen asetelmaan, 

jossa mies on naista vanhempi. Toisaalta positiivisia itsemäärityksiä tehdään myös 

ilman eksplisiittistä vertailuasetelmaa. Positiivisten erontekojen politiikka on yksi 

vastapuheen muoto, jonka avulla kyseenalaistetaan itseen kohdistuvia negatiivisia 

kulttuurisia mielikuvia. Positiivisella itsemäärittelyllä pyritään muokkaamaan 

kulttuurista mielikuvaa positiivisemmaksi (Jokinen ym. 2004a, 11-12.) Aineistossa 

positiivisten erojen politiikka näkyy siten, että naiset korostavat nuoremman miehen 

ja vanhemman naisen välisen suhteen etuja ja määrittelevät itseään ja muita 

nuoremman miehen valinneita naisia positiivisesti.  

 

Naisen positiiviset itsemääritykset 

Heteroseksuaalisten parisuhteiden kentällä naisten arvon ja toimijuuden 

mahdollisuuksien on perinteisesti katsottu laskevan iän myötä. Toisaalta niin 

yhteiskunnallisessa keskustelussa kuin tutkimuskirjallisuudessakin on kuvattu uusia 

naisten ikääntymisen positiivisia diskursseja, joissa ikääntyminen nähdään 

voimavarana, haasteena ja kasvun paikkana ja tietynlaisena vapautumisena 
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sukupuolisuuden kahleista (Kangas & Nikander 1999, 10). Vanhemmat naiset 

rakentavatkin positiivisia erontekoja suhteessa nuorempaan itseensä tai nuorempiin 

naisiin yleensä.  

 

Perinteiseen heterofeminiinisyyteen liitetyt ominaisuudet kuten perheyhteyden 

vaatima hoiva- ja vastuurationaalisuus, taloudellinen ja henkinen riippuvaisuus 

partnerista ja vaativuus miestä kohtaan määritetään negatiivisesti ja liitetään 

nuorempiin naisiin tai aikaisempaan itseen. Näistä ominaisuuksista sanoudutaan irti ja 

nykyinen naiseus määrittyy itsenäisenä ja elämästä nauttivana naiseutena.  

 

50+ naisella alkaa vastaa vauhti kasvaa kun lapset 

alkavat aikuistua, terveyttäkin piisaa, monista turhista 

taakoista vapautuu, osaa elää enemmän omilla ehdoillaan, 

nauttia itsestään ja toisista ihmisistä. Uteliaisuus 

nähdä kulman taakse, että mitähän kiva sieltä löytyy, 

säilyy. Uusia haasteita on ihana ottaa vastaan. 

(Suomi24:1/ 3.11.2005) 

 

Vaikka kulttuurissamme arvostetaan vahvasti nuorta feminiinisyyttä ja sen 

mahdollistamaa reproduktiokeskeistä tulevaisuutta: perhettä ja avioliittoa, ne 

sisältävät moniarvoisessa kulttuurissa myös kulttuurisesti ambivalentteja aineksia. 

Positiivisissa eronteoissa kyseenalaistetaan perinteinen romanttinen rakkauskäsitys, 

mikä johtaa avioliittoon ja lastentekoon. Sen sijaan kiinnitytään puhtaan suhteen 

kulttuurisiin määreisiin, jonka mukaan suhde kestää niin kauan kuin rakkaus kestää.  

 

En halua avioliittoa tai perhettä, sillä ne asiat olen 

jo toteuttanut elämässäni. En tarvitse miestä 

taloudellisesti, enkä siksi valitse miehiä heidän 

ammattinsa tai palkkatasonsa mukaan. Voiko suhteella 

olla tulevaisuutta? Riippuu siitä, mitä tässä 

""tulevaisuudella"" tarkoitetaan. Rakkautta, joka kestää 

kuolemaan asti? Varmasti se on mahdollista. Avioliittoa 

ja lapsia? Tuskin. 

 (Ellit 3/ 8.9.2005) 

 

Vanhemman naisen seksuaalisuus erottautuu feminiinisen passiivisesta 

seksuaalisuudesta ja toisaalta korostaa feminiinisiä hyveitä kuten ymmärtäväisyyttä ja 

kykyä eläytyä miehen seksuaaliseen rooliin.  

 

(…) Seksistä nautin täysin itsekkäästi ja ajattelen 

ensisijaisesti omaa nautintoani. Kun rakastan ja hellin 

häntä, yritän ajatella ja tuntea kuin mies ts. luon 
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mielikuvia miltä tämä ja tämä tuntuu, jos olisin mies - 

ja hän ilmaisee nautintonsa ja rakkautensa monin tavoin. 

(…) (Ellit 3/ 9.9.2005) 

 

Nuoremman miehen naiseen kohdistama seksuaalinen halu voi myös voimauttaa ja 

tuottaa uusia positiivisia kokemuksia feminiinisestä heteroseksuaalisuudesta. Se, että 

nainen kokee miehen arvostavan hänen kokemustaan ja kypsyyttään, voi tuottaa 

naiselle mahdollisuuden kokea seksuaalinen vetovoimansa muutoin kuin miehisen 

katseen kautta määrittyvänä. Naisten positiiviset kuvaukset seksuaalisesta 

kohtaamisesta nuoremman miehen kanssa korostavat myös seksuaalisen halun 

ilmaisemisen ja toteuttamisen vastavuoroisuutta. Seksuaalinen kohtaaminen 

nuoremman miehen kanssa saattaa haastaa kulttuurisesti normatiivisen 

heteroseksuaalisuuden subjekti-objekti, ruumis-mieli ja aktiivi-passiivi-jakoja niin 

esteettisen kuin henkisen kohtaamisen alueella.  

 

Mulle oli aluksi yllätys, että mies piti minua kauniina 

ja haluttavana. Mulla on takana raskauksia ja imetyksiä, 

eikä kroppa ole yhtään niin nätti kuin 10 vuotta sitten. 

Mutta miestä kiihottaa juuri aikuisuuteni, 

naisellisuuteni ja itsevarmuuteni! (…) Minusta hän 

sanoo, että olen eka nainen, joka uskaltaa nauttia, joka 

uskaltaa olla oma itsensä sängyssä, joka uskaltaa sanoa 

ja tehdä mitä haluaa (ja mitä hän haluaa). (Vauva 1/ 

29.7.2006, 33-28) 

 

Parempi nuorempi mies  

Vanhemman miehen status heteroseksuaalisilla parisuhdemarkkinoilla ei ole 

perinteisesti ollut samalla tavoin riippuvainen iästä kuin naisen, joidenkin miesten 

status on saattanut jopa nousta iän myötä (Julkunen 2003, 108). Nettikeskustelijat 

kääntävät kuitenkin perinteiset arvoasetelmat päälaelleen ja arvottavat nuoremman 

miehen vanhempaa miestä korkeammalle. Nuori mies kuvataan vanhempaa miestä 

parempana hyödyntäen sekä ikään että sukupuoleen liittyviä kulttuurisia merkityksiä. 

Nuoremmat miehet esitetään ideaalimaskuliinisuuden mukaisesti romanttisesti 

kompetentteina ja tasa-arvoisina. Naisten toivoman ideaalimaskuliinisuuden onkin 

sanottu lähestyvän naisellisina pidettyjä käyttäytymisen muotoja: huolehtivaisuus, 

merkkipäivien muistaminen, romanttisuus, tunteiden ilmaiseminen, herkkyys, 

keskustelutaito ja empaattisuus ovat yhä arvotetumpia ominaisuuksia miehissä (Hill 

2006, 153-155). Nuorten ja vanhojen miesten välisessä eronteoissa hyödynnetään 
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ikään ja ikääntymiseen liittyviä stereotypioita, joissa nuoruus määrittyy dynaamisena 

ja energisenä ja vanhuus paikalleen jämähtämisenä.  

  

(…)tykkään nuoremmista miehistä, en todellakaan minkään 

potenssi- tai ulkonäköasian takia vaan sen nuorekkaan 

avoimen mielenlaadun vuoksi! Oman ikäiseni koulutetut 

miehet tuntuvat niin läpeensä väsähtäneiltä ja 

jämähtäneiltä, jotkut ovat jopa holhoavia tyyliin ”ihan 

fiksu nainenhan sinä olet” (…) Sinkut/ 3.7.2005) 

 

Nuorempi mies esitetään myös keskustelevampana ja sallivampana sekä vähemmän 

dominoivana kuin vanhempi mies. Nykyistä nuorempaa miestä verrataan paitsi 

vanhempiin miehiin yleensä, myös entiseen omaan vanhempaan mieheen.  

 

saan olla just sitä mitä olen ja hän hyväksyy...entinen 

mieheni oli 3v vanhempi ja riitelimme monesti miten saan 

pukeutua huom haloo....saanko mennä ystävien luo kylään 

illalla (…)(Ellit 4/ 15.11.2005. -10) 

 

 

Hieman nuoremmat naiset, noin kolmekymmentävuotiaat esittävät omanikäiset tai 

vanhemmat miehet myös aikuistumisen kangistaneina ja nuoremmat miehet 

mutkattomina ja rehteinä. Aikuistumisen negatiiviset puolet liitetään tässä 

keskiluokkaistumiseen ja urapyrkimyksiin ja nuoruuden positiiviset puolet mielen 

avoimuuteen. 

  

Seksi oli ihan mahtavaa ja tykkäsin siitä, kun hän oli 

täysin erilainen kuin jäykät, akateemiset pönökkäät, 

joihin olin aiemmin vain törmännyt. Nauroimme ja 

juttelimme kaikenlaisista asioista...eniten ns. 

pintajutustelua, mutta hänellä oli tosi rehdit ja 

selkeät mielipiteet verrattuna akateemisiin pohdintoihin 

ja politikointiin. (Ellit 8/ 10.5.2006) 

 

Nuoremman sukupolven miesten kuvataan olevan myös tasa-arvoisempia ja 

edustavan ”uutta mieheyttä”. 

 

Mutta homma on myös sellainen, että parikymppiset ovat 

ihan erilaisia nyt kuin muutama vuosi sitten. He ovat 

hirvittävän tasa-arvoisia ja muutenkin avoimempia kuin 

omanikäiset. Minkä sille voi jos on vähän feministi eikä 

omanikäiset miehet osaa kohdella oikein.(…) Ellit 2/ 

16.8.2005. 28-20) 
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Tunteellisuus ja avoimuus miesten ominaisuutena on kaksijakoisesti ymmärrettävissä 

paitsi positiivisena romanttisuutena ja avoimuutena, myös epämiehekkyytenä ja 

heikkoutena. Tunteellisuuden perusteella toisen ryhmän miehet saatetaan asemoida 

oman ryhmän miehiä alhaisempaan asemaan kulttuurisissa erotteluissa järkeen ja 

tunteeseen, mieheen ja naiseen sekä sivilisaatioon ja primitiivisyyteen. (Hill 2006, 

145-154.)  

 

Parempi suhde 

Parisuhteen positiiviset määrittelyt muistuttavat median representaatioista tuttuja 

”puumasuhteiden” seksuaalisviritteisiä kuvauksia. Nuoremman miehen ja vanhemman 

naisen välisen suhteen eduista tuodaan esiin seksuaalinen yhteensopivuus ja 

tilastollisiin todennäköisyyksiin perustuva mahdollisuus pitkään yhteiseloon. Naisen 

seksuaalisuuden määrittäminen kyvykkyyden ja halukkuuden määrein rikkoo 

perinteitä, sillä perinteisesti feminiininen seksuaalisuus on määritetty painottuen 

ulkoiseen viehättävyyteen. Ikädiskursseissa kiinnitytään iän fysiologisiin ja 

toiminnallisiin määreisiin.    

 

Ainakin seksissä yhdistelmä nuori mies + itseluottamusta 

tihkuva kokenut nainen toimii erittäin hyvin. (…) 

(Ellit 1/ 18.7.2005. 36-30) 

 

Sukupuolten välisten elinikien pienempi erotus tuodaan esiin nuoremman miehen ja 

vanhemman naisen välisen suhteen etuna verrattuna normatiiviseen ikäeroon. Puhetta 

eliniästä voidaan tulkita myös vastapuheena kulttuurissamme vahvalle 

reproduktiokeskeiselle ajattelulle, jonka mukaan vanhemman miehen ja nuoremman 

naisen välinen suhde on ”luonnollinen”, koska mies pystyy lisääntymään 

vanhemmallakin iällä. Vastapuheessa ”luonnolliseksi” määrittyy nuoremman naisen 

ja vanhemman miehen välinen suhde, sillä heillä on tilastollisesti paremmat 

mahdollisuudet elää pidempään yhdessä. Luontoon vetoaminen on kaikista 

voimallisin tapa argumentoida diskursiivisesti (Jokinen & Juhila 2004c, 91). Naiset 

tuottavat parisuhdettaan kulttuurisesti hyväksyttäväksi sen mahdolliseen 

pitkäikäisyyteen vetoamalla. 

 

(…) Nyt vasta muuten itsekin tajusin tuon, että tosiaan, 

miehenhän kuuluisikin aina olla se nuorempi osapuoli, 

koska miehen kyvykkyys laskee iän mukana. Naisen ei 

laske. Tuo asia ei ole koskettanut meitä ainakaan vielä, 
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joten ei huolta. Ja tuokin on hyvä asia, että 

tilastollisen todennäköisyyden mukaan saamme elää 

yhdessä mahdollisimman kauan, koska todellakin miehet 

kuolevat nuorempina. 

(Ellit 3/ 9.9.2005) 

 

Yhteisölliset positiiviset määritykset 

Verkkokeskusteluissa tuetaan muita samassa tilanteessa olevia naisia. Naiset 

rohkaisevat ja kannustavat toisiaan tekemään yksilöllisiä valintoja sosiaalisesta 

ympäristöstä riippumatta. Tietynlaisia kokemuksia jakavat ihmiset muodostavatkin 

usein omia ryhmiään, joita esimerkiksi Anna Rastas nimittää toisen(laisen) tiedon 

yhteisöiksi. Anna Rastas on tutkinut rodullistamisen prosesseja ja lasten kokemuksia 

rasismista. Hänen tutkimuksessaan rasismia kokeneiden lasten ja nuorten oli helpompi 

jakaa kokemuksia keskenään kuin valtaväestön kanssa. (Rastas 2004.) Vaikka 

puumailmiö ei verrattavissa rasismiin, katson Anna Rastaan tutkimusasetelmassa sekä 

–menetelmissä olevan samankaltaisuutta oman näkökulmani kanssa. Rotuun ja 

toisaalta vanhemman naisen positioon (ikä-, sukupuoli-, seksuaalisuus) liittyvässä 

negatiivisessa kategorisoinnissa on laadullisesti sekä leimaavuuden asteessa kyse 

täysin eri asioista, mutta molemmissa on silti kyse sosiaalisen vuorovaikutuksen 

”erilaisuutta rakentavista kohtaamisista”. Tämän takia hyödynnän Anna Rastaan 

tutkimuksia analyysissani saadakseni vertailupintaa tekemilleni havainnoille.  

 

Samalla tavoin kuin rasismia kokeneet nuoret, myös naiset suhteessa nuorempaan 

mieheen ovat usein kokeneet tulleensa nähdyiksi ja kohdelluiksi erilaisina tai 

negatiivisesti sosiaalisissa kohtaamisissa. Näistä negatiivisista kokemuksista voi olla 

vaikea puhua niitä kokemattomien kanssa, sillä syrjintää kokemattomat ihmiset 

saattavat olla myös haluttomia tai vaivaantuneita puhumaan kielteisistä kokemuksista 

tai eivät usko niitä todeksi. (Emt.) Ajattelen, että heteroseksuaalisten ikäsuhteiden 

kohdalla ajatellaan yleisesti kyseessä olevan ”mitättömän” ja toisaalta yksilöllisyyden 

logiikan mukaisesti ”itsestä kiinni”-oleva ilmiö, että tämä vie naisilta oikeutuksen 

puhua julkisesti negatiivisista kokemuksistaan ja toisaalta voimaannuttaa itseä ja 

toisia vastaavassa tilanteessa. 

 

Naiset nettikeskusteluissa kokoontuvatkin paitsi jakamaan vaikeaksi ja ahdistavaksi 

kokemaansa tilannetta, myös rohkaisemaan toisiaan. Toisia naisia kehotetaan 

esimerkiksi olemaan kiinnittymättä naiselle perinteiseen ”tunne-ongelmien ratkaisijan 
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ja raportoijan” paikalle ja nauttimaan elämästä pohtimatta riskejä etukäteen. Naisiin 

kohdistuu helposti vaatimus emotionaalisesta ja biografisesta läpinäkyvyydestä 

(Voela 2011, 11). Aineistossa toistuvat lukuisat ilmaisut hetkessä elämisestä. 

 

Eiköhän nautita elämästä. Niin kauan kuin täällä ollaan, 

eikä turhaa energiaa tuhlata miettimiseen;) (Ellit 5/ 

5.2.2006) 

 

Kanssakeskustelijoita kannustetaan myös kutsumalla heitä positiivisin määrein 

rohkeiksi. Onnen mahdollisuuden hukkaan heittäminen määritetään suuremmaksi 

harmin aiheeksi kuin epäonnistumisen mahdollisuus.   

 

Toivotan teille onnea! Kyllä se niin menee että 

sydäntään kannattaa kuunnella. Ihminen yleensä katuu 

niitä asioita mitä ei tehnyt, eikä niitä mitä teki. Hyvä 

että annoit rohkeasti onnellenne mahdollisuuden –katso 

mitä tapahtuu! Kaikkea hyvää! T. 9v itseään nuorempaan 

ihastunut 34-vuotias, joka painiskelee samanlaisten 

kysymysten kanssa, eikä ole varma onko tarpeeksi rohkea 

heittäytymään! (Ellit 2/ 23.8.2005. 34-25) 

 

Ympäristön mahdolliset  kommentit käännetään pikemminkin kateudeksi ja toisaalta 

muistutetaan siitä, että nainen itse saattaa olla itsensä kovin arvostelija –ei muut.  

 

Naiset –olkaa rohkeita ja antautukaa tunteillenne.. 

Kukaan ei teitä loppujen lopuks arvostele nuoremman 

miehen valinnasta. Päinvastoin – kateellisia riittää. 

(Ellit 5/ 26.3.2006. -11) 

 

Kanssakeskustelijoita rohkaistaan myös muistuttamalla, että myös vanhempi nainen 

voi olla nuoremman miehen preferensseissä.   

 

Anna palaa vain, näitä ”vanhoista naisista” tykkääviä 

miehiä näyttää olevan aika paljon. Onnea! (Ellit 5/ 

30.5.2006. -10) 

  

4.6 Toimijuuksien keskinäiset suhteet 

Edellisissä alaluvuissa kuvaamani diskursiiviset toimijuudet ovat keskustelijoiden 

puheesta konstruoimiani tapoja kiinnittyä diskursseihin, joita olen käsitellyt ikään 

kuin erillisinä analysoitavina yksikköinä. Keskustelijoiden puheenvuoroissa ne 

esiintyvät kuitenkin eri konteksteissa ja suhteissa toisiinsa. Kuvaan tässä alaluvussa 

pääpiirteitä toimijuuksien esiintyvyydestä ja yhteyksistä aineistossa. Tämä on tärkeätä 
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sen takia, että yksittäisten toimijuuksien merkitykset muodostuvat myös suhteissa 

toisiinsa. 

 

Verkkokeskustelun puheenvuorossa yksilö saattaa asemoida itsensä kaikkiin 

diskursiivisiin toimijuuksiin: ongelmalliseen, kuuliaiseen, yksilölliseen, kriittiseen ja 

positiiviseen toimijuuteen. Toisaalta tyypillisempää on, että yksittäistä puheenvuoroa 

hallitsee tietty diskursiivisen kiinnittymisen tapa. Esimerkiksi suhteen alkuvaihetta 

käsittelevät aloitusviestit ovat yleensä kirjoitettuja ongelmatoimijan positiosta, jossa 

korostuu riittämättömyyden tunteet suhteessa heteroseksuaalisuuden ideaaleihin. 

Toisaalta kuuliainen heterotoimijuus eli heteroseksuaalisuuden ideaaleihin pyrkivä 

puhetapa toistuu aineistojen puheenvuoroissa tiheään. Samoin yksilöllinen 

heterotoimijuus, jossa korostetaan ikäeron merkityksettömyyttä, esiintyy tiiviisti lähes 

jokaisessa puheenvuorossa limittyen muihin toimijuuksiin. Sen sijaan kriittiseen ja 

positiiviseen heterotoimijuuteen kiinnitytään harvemmin. 

 

Yksilöllisen heterotoimijuuden hegemoninen asema aineistossa? 

Yksilöllisen toimijuuden asema on vahva aineistossa, esiintyen toistuvasti pieninä 

pätkinä kiinnittyneinä eri diskursseihin ja sitä kautta diskursiivisiin toimijuuksiin. 

Yksilöllinen toimijuus näkyy puheenvuoroissa ikään kuin vaateena, jota pitää hallita 

tai ihanteena, johon halutaan kiinnittyä. Se esiintyy kaikkien muiden toimijuuksien 

kyljessä. Legitimaation näkökulmasta ajattelen yksilöllisen toimijaposition tuottavan 

yksilöstä suotuisan kuvan siinä valossa, että hän kiinnittyy nykyaikaisen vahvan, 

elämänsä hallitsevan ja itsenäisen (Ronkainen & Näre 2008, 12) ja toisaalta myös 

suvaitsevaisen ja humaanin ihmisen kategoriaan (vrt. Laukkanen 2004, 52).    

 

Esimerkiksi kuuliaisen toimijuuden yhteydessä yksilöllinen toimijuus esiintyy siten, 

että kuvauksia omasta nuorekkuudesta tai parisuhteen ihanteellisuudesta 

pehmennetään yksilöllisen toimijuuden määreillä. Myös ongelmallisen toimijuuden 

uhkakuvia, pelkoja ja riittämättömyyden tunteita neutralisoidaan kiinnittymällä 

yksilölliseen toimijuuteen. Samoin kriittisen toimijan positiosta esitettyjä 

kommentteja yhteiskunnan sukupuolittuneista ikäeronormeista, pehmennetään lopuksi 

korostamalla ikäeron merkityksettömyyttä loppupeleissä. 
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Tulkitsen yksilöllisen toimijuuden vahvan aseman aineistossa liittyvän laajempiin 

yhteiskunnan yksilöllistymistendensseihin. Vahvan, yksilöllisen toimijuuden ideaali 

on vankka kulttuurissamme, jossa yksilön menestyminen ja toisaalta epäonnistuminen 

mielletään yksilöstä itsestä riippuvaiseksi. Samaa pätee myös ”menestymiseen” 

parisuhteiden saralla, sillä niissä koetut potentiaaliset ongelmat mielletään yksilöiden 

välisinä yksilöllisinä asioina. (Husso 2003, 149-153.) Tällä logiikalla myös ikäeroon 

suhtautumisen ajatellaan olevan parin välinen yksityinen asia ja viime kädessä ”itsestä 

kiinni”. Yksilön oletetaan olevan niin vahva toimija, että hän pystyy erottamaan 

ympäristön suhtautumisen omista tuntemuksistaan. Diskurssianalyyttisen näkökulman 

mukaan kyseessä on myös yksilöön puhujana kohdistuva kokonaisuuden hallinnan 

vaatimus, joka tarkoittaa, että puhujan tulisi hallita käyttämiensä repertuaarien 

kokonaishallinta (Suoninen 2004, 131). Esimerkiksi ongelmista puhuttaessa yksilön 

odotetaan myös tekevän ratkaisuehdotuksia niiden selvittämiseksi. Mielenkiintoista 

on kuitenkin se, että aineistossa juuri yksilöllisen toimijaposition avulla osoitetaan 

diskursiivista hallintaa. 

 

Ongelmallisen heterotoimijuuden asema aineistossa 

Ongelmatoimijuus liittyy erityisesti parisuhteiden alkuvaiheiden kuvauksiin. 

Verkkokeskustelijan kokema epävarmuus ja ahdistuneisuus rakentuu keskustelijan 

kuvaamissa mahdollisissa tulevaisuuden skenaarioissa sekä kuvitelluissa parisuhde-

elämän käänteissä pikemminkin, kuin todellisuudessa koetussa parisuhde-elämän 

arjessa ja kokemuksissa, sillä parisuhteen alkuvaiheessa yhteistä elettyä arkea on vielä 

rajoitetusti. Hyväksyttävän toimijan rakentamisen näkökulmasta ongelmatoimijuus on 

osoitus siitä, että parisuhdetoimija on myös rationaalinen toimija tai terapeuttinen 

ymmärtäjä, joka hallitsee, pohtii ja reflektoi parisuhteisiin potentiaalisesti liittyviä 

riskejä ja ongelmia (ks. esim. Maksimainen 2010, 158). 

 

Toisaalta ongelmatoimijuus esiintyy aineistossa myös suhteessa sen vastapooliin: 

ihanteellisiin ja romantisoituihin suhdekuvauksiin. Ongelmallisten tuntemusten 

kuvaukset saavat ilmimerkityksensä lisäksi toisen merkityksen, kun niistä 

nykyromantiikan kuvaston mukaisesti tulee ”romanttisia esteitä”, jotka täytyy ylittää. 

Riitta Jallinojan (2000, 41) mukaan psykologisista parin välisistä tunnepuolen 

kohtaamisongelmista on tullut nykykulttuurin romanssin esteitä ja samalla 

polttoainetta, siinä missä ne aikaisemmin olivat yhteiskunnallisiin sääntöihin kuten 
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yhteiskuntaluokkiin liittyviä sopivaisuussäädöksiä. Esimerkiksi alemman  luokan 

miehen ei sopinut mennä avioliittoon yläluokkaisen naisen kanssa. Kuitenkin 

romanttisten kertomusten näkökulmasta juuri epäsäätyiset Romeo ja Julia-tarinat ovat 

olleet ikiaikaisesti suosittuja.  

 

Vaikka yhteiskunnallisiin erontekijöihin kuten luokkaan, sukupuoleen tai ikään 

liittyviä esteitä kumppanin valinnassa saatetaan pitää nykykulttuurissa aikansa 

eläneinä, verkkokeskustelijat hyödyntävät romantiikan fiktiivisiä kertomusrakenteita 

puhuessaan parisuhteestaan ja ikäerosta. Nuoremman miehen juuri tavanneet kertovat 

tuntemuksistaan tunteen (aito rakkaus) ja järjen (potentiaaliset ongelmat) välisenä 

taisteluna ja kuvaukset sisältävät voimakkaita kuvauksia rakastumisen tunteen 

voimakkaista ääritiloista. Pidemmälle suhteessa ehtineet puhuvat ongelmista 

alkuvaiheen jo ohitettuna vaiheena, jotka on selätetty ajan myötä vahvistuneen aidon 

rakkauden voimalla. Hyväksyttävyyden rakentamisen näkökulmasta tulkitsen naisten 

tässä yhteydessä tuottamaa kuvaa itsestään hyväksyntää kaipaavina toimijoina, sillä 

ihmisten sympatioita herättävät paljon enemmän kohtalonomaisesti voimakkaiden 

tunteiden paloa kuvaavat kertomukset, kuin järkiperäistä riskianalyysia ja tavallisuutta 

korostavat arkisemmat kertomukset. (Jallinoja 2000, 92-95.) 

 

Ongelmatoimijuuden liittyessä yksilölliseen toimijuuteen, ilman romanttista 

painotusta, kuvaukset saavat varsin ahdistaviakin sävyjä. Tällöin ikäeron kokeminen 

ongelmallisena mielletään yksilöistä itsestään johtuviksi eikä siinä yhteiskunnallisessa 

kontekstissa, jossa elämme. Diskurssianalyyttisen tulkinnan mukaan diskurssien 

kokonaishallinnan pettäminen ja ristiriitaisuus on luonut tilan, jossa yksilö mieltää 

yhteiskunnalliset säännöt itsestään johtuviksi ja seurauksena on syyllistyminen. 

(Suoninen 2004, 142.) 

 

Kuuliaisen heterotoimijuuden asema aineistossa 

Kuuliainen heterotoimija esittää itseään, miestä ja parisuhdetta normatiivisen 

heteroseksuaalisuuden ihanteiden mukaisesti. Hyväksyttävyyden rakentumisen 

näkökulmasta kyse on tavallisuusretoriikkaan (Juhila 2004, 29-30) perustuvasta 

tavasta esittää oma itse mahdollisemman tavallisena tai ihanteellisena ”ikäerosta 

huolimatta”. Kuuliaisen heterotoimijan positiosta esitetty puhe dominoi määrällisesti 

aineistoa ja se ilmenee erilaisina itsetodistelun (Suoninen 2004, 125) muotoina. 
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Itsetodistelu ilmenee aineistossani selityksinä, jota keskustelun vuorovaikutustilanne 

ei tilannekohtaisesti vaadi. Verkkokeskustelijat tuottavat itsensä esimerkiksi 

keskustelusta toiseen nuorekkaana ja miestään passiivisempana aloitteentekijänä, 

vaikka verkkokeskustelun vuorovaikutuskonteksti ei mitenkään kutsu esiin tällaisia 

määreitä. Kulttuurinen valta houkuttelee kielen käyttäjää liittämään kuvauksensa 

niihin keskeisiin kulttuurisiin jäsennyksiin, joiden näkökulmasta aihetta on tapana 

konstruoida.  

 

Kuuliaisen toimijuuden vahvasta asemasta viestii runsasmääräisyyden lisäksi myös se, 

että sitä tuotetaan jopa ristiriitaisuuden uhalla (Suoninen 2004, 136). 

Verkkokeskustelija saattaa yhtäältä ottaa kriittisen toimijan position ja kritisoida 

vallitsevia ikäerokäytäntöjä sukupuolen näkökulmasta ja toisaalta seuraavassa 

käänteessä hän kuvaa omaa suhdettaan ihannenormien mukaisesti. Toisin sanoen, 

kritiikkiä on helpompi esittää positiosta, jossa oma tilanne kuitenkin näyttäytyy 

mahdollisimman norminmukaiselta heteroudelta.  

 

Kriittisen heterotoimijuuden asema aineistossa 

Kriittinen toimija kritisoi yhteiskuntamme heteroseksuaalisia ikäjärjestyksiä, jossa 

naisen suhde nuorempaan mieheen määrittyy edelleen poikkeukseksi ja aiheuttaa 

ympäristössä ihmettelyä. Tästä kriitikon asemasta tuotettua puhetta on aineistossa 

verrattain vähän, mikä voi viestiä vastarintaan asettumisen vaikeudesta. Esimerkiksi 

Anna Rastaan (2004, 48) tutkimuksessa rodullistavia käytäntöjä kohdanneet lapset ja 

nuoret reagoivat usein vaikenemalla, sillä ympäristön tai vallitsevien puhetapojen 

kiistäessä rasismin läsnäolon, omista kokemuksista oli mahdotonta puhua rasismina.  

 

Ikäeroihin liittyen ajattelen analogisesti, että individualistisen eetoksen kulttuurissa 

voi olla vaikea puhua ikäeroista yhteiskunnallisesta valtanäkökulmasta ja niihin 

liittyvistä syrjivistä käytännöistä. Kriittinen heterotoimijuus herääkin usein 

keskustelun kulussa vain silloin, jos edeltävissä puheenvuoroissa on esiintynyt 

halventavia tai epäileviä kommentteja naisen ja nuoremman miehen suhteesta. Myös 

keskustelijoiden havainnot reaalimaailman ikäeroihin liittyvästä 

kaksinaismoralismista pohjustavat kriittiseen toimijapositioon asettumista. Toisaalta 

kriittistä toimijuutta pehmennetään yksilöllisen toimijuuden määreillä ikäeron 

merkityksettömyydestä. Sen jälkeen kun keskustelija on kommentoinut 
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yhteiskuntamme kaksinaismoralismia, hän kuitenkin asettuu yksilölliseen 

toimijapositioon ja korostaa ikäeron merkityksettömyyttä.  

 

Positiivisen heterotoimijuuden asema aineistossa 

Positiivinen heterotoimijuus ilmenee aineistossa usein vastareaktioina keskustelun 

kulussa tai aloitusviestissä esitettyihin negatiivisiin kommentteihin tai epäilyihin 

naisen ja nuoremman miehen välisestä suhteesta. Samoin arkielämässä koetut 

kokemukset ikäeroihin liittyvästä kaksoisstandardista saavat naiset puolustautumaan 

ja korostamaan naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteen hyviä puolia. Toisaalta 

positiivinen toimijuus on myös se vertaistuen tapa, jonka avulla naiset ottavat yhteyttä 

toisiinsa verkkokeskustelujen kuluessa ja määrittävät itseään ja toisiaan kannustavasti 

positiivisin määrein. Positiivinen heterotoimijuus ilmenee verkkokeskusteluissa 

enimmäkseen naisten keskinäisenä rohkaisemisena, kannustamisena ja hetkessä 

elämisen korostamisena. Varsinaisia positiivisia erontekoja eli naisen ja nuoremman 

miehen suhteen hyötyjen tai etujen korostamista aineistossa esiintyy melko vähän. 

Oletettavasti positiivisten erontekojen riskinä on kääntyä ”puumanaiseuteen” 

viittaaviksi seksuaalispainotteisiksi stereotypioiksi.  
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5 Toimijuuden tunto, sosiaaliset kontekstit ja eron kategoriat 

Tässä ensimmäistä analyysilukua täydentävässä analyysiosuudessa siirryn lukemaan 

aineistoa diskursiivista viitekehystä laajemman toimijuuden teorian avulla, jossa 

toimijuuden katsotaan muotoutuvan materiaalisen ja diskursiivisen 

vuorovaikutuksessa. Feministisessä toimijuuden teoriassa toimijuuden ajatellaan 

olevan vahvasti ruumiillista materiaalisten ja diskursiivisten käytäntöjen kohdatessa 

ruumiissa (esim. McNay 2000; Ojala ym. 2009). Aloitan analyysin lukemalla 

aineistosta naisten toimijuuden tuntoa: kokemuksia, tuntemuksia, valintoja ja 

käsityksiä omista päätöksentekomahdollisuuksista (Gordon 2005, 114-115) suhteessa 

nuorempaan mieheen. Luen naisten kuvauksista esiin myös toimijuuden kulttuurisia 

ehtoja. Sen jälkeen tarkastelen naisten toimijuutta ja toimijuuden tuntoa 

kontekstisidonnaisesti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa ja vuorovaikutussuhteissa. 

Lopuksi kartoitan, millaisia toimijuuksia mahdollistuu eri-ikäisille sekä erilaisissa 

parisuhteissa eläville naisille suhteessa nuorempaan mieheen.  

 

5.1 Naisten toimijuuden tunto 

Toimijuuden tuntoon ja tunteeseen liittyy käsityksiä omista mahdollisuuksista tehdä 

päätöksiä, omien mahdollisuuksien rajoituksista sekä oman elämänsä subjektina 

olemisesta. Toimijuuden tunnolla viitataan ihmisen elämän rakentamiseen liittyviin 

käsityksiin, kokemuksiin ja tuntemuksiin. (Gordon 2005, 114-116). Toimijuus on 

paitsi konkreettisissa tilanteissa tekemistä myös ruumiillistunutta toimijuuden tuntua 

ja tuntoa itsestä ja toimivasta minästä (Ojala 2010, 71). Tässä yhteydessä keskityn 

toimijuuden jälkimmäiseen ulottuvuuteen toimijuuden tuntoon, sillä 

verkkokeskustelujen puheenvuorot sisältävät enemmän puhetta naisten tuntemuksista, 

pohdintoja valinnoista ja suunnan ottamisista kuin konkreettisesta tekemisestä tai 

arjen kuvauksista. Toimijuuden tuntoa ja tuntemuksia luen aineistosta kiinnittämällä 

huomiota naisten omiin käsityksiin ja tuntemuksiin toimijoina ja päätöksentekijöinä.  

 

Heikko toimijuuden tunto 

Käsitän toimijuuden tunnon yksilön mahdollisuutena neuvotella itselle 

mahdollisimman suotuisa tapa toimia tietyissä puitteissa sekä tietynlaisena 

diskursiivismateriaalisena liikkumatilana niin konkreettisessa toiminnassa kuin 
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tunteiden ja ajatusten tasolla. Verkkokeskustelujen naisten heikko toimijuuden tunto 

ilmenee naisten vaikeutena löytää itselleen suotuisaa liikkumatilaa. Toimijuuden tunto 

on heikoimmillaan silloin, kun nainen on sisäistänyt kulttuurisen kuvan siitä, että 

miehet ovat kiinnostuneita itseään nuoremmista naisista ja naisen on vaikea kuvitella 

toisenlaista mahdollisuutta. Tulkitsen kyseessä olevan kontrollivallan logiikan. Eeva 

Jokisen (2005, 12-13) mukaan kontrollivalta kohdistuu nyky-yhteiskunnassa 

pikemminkin toiminnan mahdollisuuksiin kuin toimintaan ja tapahtuu hienovaraisesti 

vedoten yleisesti hyväksyttyyn ja eettisesti oikeaan monimutkaisten kontrollien 

kautta. Koska heteroseksuaalisiin ikäerokäytäntöihin liittyvää kontrollia ja 

yhteiskunnallista valtaa on vaikea havaita, riittämättömyyden tunteet subjektiuden 

muodostamisessa koetaan itsestä johtuviksi.   

 

Naisten toimijuuden tuntoa rajoittavat negatiiviset tunteet pelko, häpeä ja 

epärvarmuus. Toimijuuden esteinä näyttäytyvät heteroseksuaalisiin ikäsuhteisiin 

liittyvät ihanteet ja normit ja normitörmäyksestä aiheutuvat epämukavuuden ja 

outouden tuntemukset. Tavallisesta poikkeava valinta saa naiset häpeämään suhdetta 

nuorempaan mieheen ja rajoittamaan sosiaalista näkyvyyttään tästä positiosta käsin. 

Sara Ahmedin (2004, 147-148) mukaan mukavuuden ja epämukavuuden, hallinnan ja 

mielihyvän tunteet liittyvät siihen, miten tilat mahdollistuvat ja kuuluvat tietynlaisille 

ruumiille, suunnille ja tavoille. Mukavuudessa ruumis on osa tilaa ja tila osa ruumista 

ja vasta epämukavuudessa tila tuo esiin ruumiin ja tilan eron (Emt.). Tulkitsen naisten 

epämukavuuden tuntemusten liittyvän siihen, että naisen ja nuoremman miehen 

välinen suhde asettuu epämukavasti heteroseksuaalisuuden ”tiloihin ja tapoihin”: 

pariskuntana esiintymiseen, olemiseen, näkymiseen ja seurusteluun ystäväpiirin ja 

sukulaisten kanssa sekä toisaalta julkisiin tiloihin kuten ravintolaan ja katukuvaan. 

Kun naiset ovat aikaisemmissa suhteissaan seurustelleet itseään vanhempien miesten 

kanssa, he ovat kuuluneet ”heteroseksuaalisuuden tilaan” osana tilaa, mutta nyt he 

erottautuvat tai pelkäävät erottautuvansa tilasta epämukavalla tavalla. 

 

(…)En ikinä voisi viedä häntä kotiini, tai työkavereiden 

luo! En ikinä halua tulla esitellyksi hänen 

sukulaisilleen! Ikäero näin päin ei vain toimi. (Ellit 

8/1) 

 

Tunne siitä, että pystyy itse tekemään päätöksiä on olennainen osa toimijuuden tuntoa 

(Gordon 2005, 115) ja toimijuuden tunnon ollessa heikko, toimijan 



 73 

päätöksentekokyky kyseenalaistuu. Aineistossa naisten heikkoa toimijuuden tuntoa 

kuvaavat ilmaisut epävarmuudesta ja huolestumisesta. Puheessa käytetään 

konditionaali-muotoisia lauseita (tykkäisin, antaisin jne.), jotka viittaavat tekemisen 

potentiaaliseen mahdollisuuteen, mutta ei konkreettiseen tekemiseen ja päätöksiin. 

Kysymysmuotoiset lauseet heijastavat naisen epävarmuutta ja huolta suhteen 

toimivuuden mahdollisuuksista, tulevaisuudesta ja miehen motiivien aitoudesta. 

Naisen subjektiivisen päätäntävallan heikkoutta kuvastaa se, että hän ei luota omaan 

arviointikykyynsä parisuhteesta nuorempaan mieheen, vaan kysyy sitä ulkopuolisilta.  

 

Olenko ihan hullu kun mietin häntä? (…) Tiedän, että 

tykkäisin hänestä jos antaisin itselleni luvan, mutta 

jotenkin tuntuu niin oudolta kun ajattelee meidän 

ikäeroa. (Ellit 2/ 16.8.2005. -8) 

 

Itsensä syyllistäminen ja halventavilla nimityksillä kutsuminen kuvastaa naisen 

itseensä kohdistamaa mitätöintiä ja rajoittunutta toimijuuden tuntoa. Aikamme 

normatiivinen individualismi (Ronkainen & Näre 2008, 28) vaikuttaa siten, että 

naisten on hankala nähdä ikäeroihin liittyviä negatiivisia tuntemuksia laajemmasta 

sosiokulttuurisesta näkökulmasta vaan ne mielletään itsestä ja omasta parisuhteesta 

johtuviksi. Heikkoa toimijuuden tuntoa määrittävät pikemminkin muut kuin toimija 

itse. Yhteiskunnan yleiset normit, pelko lähipiirin reaktioista ja huoli miehen 

tunteiden aitoudesta ja pysyvyydestä kaventavat toimijuuden tuntoa. Parisuhde 

nuorempaan mieheen näyttäytyy joko ristiriitaisesti, väliaikaisesti, turvattomasti, 

osittain tai ei lainkaan mahdollisena.  

 

Sopeutunut toimijuuden tunto 

Aineistossa on myös runsaasti kuvauksia toimijuuden tunnosta, jossa naisen 

toimintatila säilyy sopeutumalla kulttuurisiin reunaehtoihin ja valtarakenteisiin. Tästä 

näkökulmasta sukupuolen, heteroseksuaalisuuden ja iän oikein tekeminen voivat 

tuottaa toimijalle nautintoa ja positiivisia tuntemuksia (esim. Laz 1998, 99; Ronkainen 

1999, 67) ja sitä kautta vahvistaa toimijuuden tuntoa. Naisen on mahdollista säilyttää 

toimijuuden tunto ja tila korostamalla heterofeminiinisyyden ja heteroseksuaalisuuden 

ihanteita tietyissä heteroseksuaalisuuden ulottuvuuksissa. Esimerkiksi oma tai toisten 

arviot ikäistään nuoremmalta näyttämisestä mahdollistavat positiivisia tuntemuksia 

heteroseksuaaliseen naisattraktiivisuuden ideaaleihin (esim. Schutte 1997) 

yltämisestä.  
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Toisesta näkökulmasta sopeutuminen vallitseviin sukupuoli- ja ikäjärjestyksiin 

merkitsee naisen kannalta myös oman subjektiuden, toimijuuden ja päätäntävallan 

rajoittamista. Toimijuuden tuntoa ja toimijuutta kuvaavatkin yleisesti pikemmin 

kulttuuristen rakenteiden tarjoamat yhtäaikaiset rajoitukset ja mahdollisuudet kuin 

jompikumpi niistä (Gordon 2005). Rajoitusten näkökulmasta ”ikäistään nuoremmalta 

näyttäminen” voi olla vaatimus, jonka naisen, joka valitsee nuoremman miehen 

kumppanikseen, tulisi täyttää. Mikäli nainen näyttäisi miestään vanhemmalta oman tai 

muiden arvion mukaan, heidän visuaalinen poikkeaminen normiheteroudesta saattaisi 

rajoittaa sosiaalista liikkumatilaa. Ikä- ja ulkonäköarvioinnin kohteeksi asettuminen 

merkitsee itsensä määrittämistä muiden lähtökohdista käsin ja sitä kautta itsensä 

objektivointia ja heikkoa subjektiutta.  

Nykymaailmassa vaan niin tuntuu olevan tuo nuoruuden 

ihannointi pinnassa, joten ei meinaa millään uskoa, että 

kaikkia ei tyttöset kiinnosta. (Ellit 5/ 8.1.2006) 

 

Sukupuoleen, ikään ja heteroseksuaalisuuteen liittyviin valtarakenteisiin sopeutumisen 

ehdot tulevat näkyviksi negaation muodossa kirjoitetuissa viesteissä, joissa nainen 

kertoo siitä, mitä hän ”ei ole tehnyt”. Kielteisessä muodossa kirjoittaminen kuvastaa 

pikemminkin toimijan kohtaamia toiminnan rajoitteita kuin mahdollisuuksia. Yksilön 

toiminnan selitys- ja puolustautumisvelvollisuus on yksi merkki normikohtaamisesta 

(Alasuutari 1999, 225). Normi vanhemmasta kumppanista tulee esiin siinä, että monet 

naiset selittävät sitä, miksi he eivät ole tavanneet itseään vanhempaa tai samanikäistä 

miestä. Nuoremman miehen kumppaniksi valitseminen ei näyttäydy selitysvelvollisen 

toimijan näkökulmasta naisen tekemänä aktiivisena valintana. Nuorempaan 

kumppaniin tutustumista selitetään joko sattuman tai miehen osoittaman 

kiinnostuksen kautta.  

 

En ole tarkoituksella etsinyt itseäni nuorempia miehiä. 

(Ellit 1/ 18.7.2005. -6) 

 

Ihanteellinen heteronainen toimii myös vastuurationaalisesti suhteessa nuorempaan 

mieheen. Hän laittaa miehen oletetut tarpeet omiensa edelle ja pohtii esimerkiksi 

parisuhteen sitoutumisen kysymyksiä ensisijaisesti miehen kypsyyden ja valmiuksien 

kannalta. Tulevaisuuden suunnitelmia ja odotuksia nainen ei tee, jos epäilee sen 

miehen kannalta olevan epäsuotuisaa. Toimijuuden näkökulmasta tällöin naisen 

toiminta ja ajattelu määrittyy miehen eikä omista lähtökohdista käsin.  
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Voisin kyllä aloittaa tutustumisen, mutta luulen, että 

se olisi toista kohtaan väärin. (…) (Ellit 7/ 10.3.2006) 

 

Normatiivisiin sukupuoli- ja ikämerkityksiin kiinnittyminen tarjoaa resurssien 

näkökulmasta mahdollisuuden välttää sosiaalista paheksuntaa, kokea ylpeyttä ja 

toimijuuden tuntoa kulttuuristen ihanteiden saavuttamisesta sekä mahdollisuuden 

sosiaaliseen näkyvyyteen. Kulttuuristen rajoitteiden näkökulmasta normatiivisiin 

sukupuoli- ja ikäjärjestyksiin asettuminen paradoksaalisesti rajoittaa naisen aktiivisen 

päätöksenteon ja toimijuuden mahdollisuuksia, sillä normatiivinen feminiinisyys on 

lähtökohtaisesti ristiriitaisessa suhteessa autonomiseen toimijuuteen ja subjektiuteen.  

 

Vahva toimijuuden tunto 

Vahvan toimijuuden tunnon voi käsittää itsensä positiivisesti ymmärtämisenä, 

kykenevänä ja tarpeellisena kokemisena sekä tilan ottamisena (Ojala 2010, 209). 

Tässä yhteydessä liitän vahvan toimijuuden tunnon valtarakenteita haastaviin ajattelu- 

ja toimintamalleihin, pyrkimyksiin rakentaa toimijuuden tilaa omista lähtökohdista 

käsin. Käsitän vahvan toimijuuden tunnon siten, että naiset tunnistavat heihin 

kohdistuvan hallinnan logiikan (Emt., 262) ja vastustavat niitä sukupuolta, ikää ja 

heteroseksuaalisuutta määrittäviä käsityksiä, jotka potentiaalisesti rajoittavat heidän 

toimijuuden tuntoa. Yksi määrittelykamppailun muoto on kiinnittyä kulttuurissamme 

yleistyneisiin yksilöllisyyttä korostaviin ajattelu- ja toimintatapoihin (esim.  

Ronkainen & Näre 2008, 28). Painottamalla iän ja ikäeron merkityksettömyyttä 

parisuhteessa naiset suojautuvat ulkopuolisten moraaliselta arvioinnilta ja 

ikäkategorisoinnilta ja heille mahdollistuu positiivinen itsemäärittely. 

Yksilöideologian logiikan mukaisesti myös parisuhdevalintojen ajatellaan olevan 

enemmän yksilöiden päätöksiä (esim. Giddens 1992) ja kulttuurisen moralisoinnin 

ulkopuolella. Tällainen kulttuurinen ilmapiiri mahdollistaa naisellekin nuoremman 

kumppanin valinnan ja toisaalta legitimoi pikemminkin ulkopuolisten ikäeroihin 

suvaitsevaa suhtautumista kuin niiden moraalista arviointia.  

 

Onneksi meillä itsellä mahdollisuus valita kumppani, 

mieleisensä, eikä tuomita muita vaan suvaitaan kaikille 

onni… (Iltalehti 2/ 21.1.2010. -12) 
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Kriittinen toimija puolestaan kyseenalaistaa niitä ehtoja ja tapoja, joilla yhteiskunta 

määrittelee naisen ja nuoremman miehen suhdetta ja ylipäätään heteroseksuaalisia 

ikäsuhteita. Keskustelijan omasta toimijuudesta ja tuntemuksista näissä kuvauksissa 

on vain rajoitetusti viitteitä, sen sijaan yhteiskunta ja kaksoisstandardia tukevat 

ihmiset kuvataan epäoikeudenmukaisuuden subjekteina. Tulkitsen toimijan 

kieltäytymisen puhua omista tuntemuksistaan yhtenä tapana vahvistaa omaa 

toimijuuden tuntoa. Nainen kieltäytyy tällöin naisille perinteisesti tarjolla olevasta 

”läpinäkyvän tunnetoimijan” (Voela 2011, 11) positiosta, josta käsin naisen tulee 

raportoida tuntemuksiaan ja täten asettautua hallinnan kohteeksi. Tällöin 

kyseenalaistuu myös kulttuurissamme yleinen puhe ikäeroista terapiakulttuurisesta eli 

oman suhteen toimivuuden näkökulmasta (Maksimainen 2010, 166) ja huomio 

kohdistuu heteroseksuaalisten ikäsuhteiden yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin. 

Kriittisen toimijan toimijuuden tuntoa kuvaavat pettymys ja kiukku siitä, että 

heteroseksuaaliset ikäjärjestykset tarjoavat naiselle huomattavasti rajoitetumman 

liikkumatilan kuin miehelle.  

 

En pysty käsittämään. Miksei vanhemmista miehistä 

vouhkata samalla lailla kuin naisista, joilla on 

nuorempi miesystävä? (Vauva 2/ 20.1.2011) 

 

Mahdollisuus kokea myönteisiä asioita vahvistaa toimijuuden tuntoa (Gordon 2005).  

Toimijuuden tunto rakentuu vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja myös 

verkkokeskusteluissa toimijuuden tuntoa rakennetaan yhteisöllisesti virtuaalisen 

keskustelupalstan mahdollistamassa vuorovaikutuksen tilassa. 

Verkkokeskusteluympäristö muodostuu ajoittain sosiaaliseksi tilaksi, jossa 

mahdollistuu kohtaaminen vertaistuen näkökulmasta. Vertaiskokemuksissa 

osallistujien jakaessa marginaalisia kokemuksiaan ja saadessa tukea ja rohkaisua 

toisiltaan, toimijoiden on todettu voimaantuvan saadessaan uudenlaisia positiivisia 

tapoja määrittää itseään ja tilannettaan (esim. Laukkanen 2004; Rastas 2002). 

Aineistossani naisten yhteisöllisesti rakentamat tavat vahvistaa toimijuuden tuntoa 

perustuvat positiivisiin uudelleen määrittelyihin omasta tilanteestaan. 

 

Naiset –olkaa rohkeita ja antautukaa tunteillenne.. 

Kukaan ei teitä loppujen lopuks arvostele nuoremman 

miehen valinnasta. Päinvastoin –kateellisia riittää. 

(Ellit 5/ 26.3.2006.-11) 
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Naiset kyseenalaistavat esimerkiksi heteroseksuaaliseen parisuhteeseen liittyvän 

lineaarisen kehitysajattelun, jonka mukaan yksittäiseltä parisuhteelta odotetaan 

elämänkestävää jatkumoa ja toisaalta yksittäisen parisuhteen oletetaan asettuvan 

osaksi sukukeskeistä sukupolvijatkumoa. Maria Vihlman kutsuu tällaista järjestystä 

heterofutuuriksi, joka muodostaa nimeämättömän periaatteen, oletetun normaalin 

(Vihlman 2010, 146). Naiset sen sijaan korostavat hetkessä elämisen merkitystä ja 

kieltäytyvät pohtimasta tulevaisuuden potentiaalisia riskejä suhteessaan nuorempaan 

mieheen. He määrittelevät kollektiivisesti uudelleen myös ikääntymistä ja korostavat 

naisen ikääntymisen positiivisia puolia sukupuolirooleista vapautumisen kannalta. 

Oma vapautuminen sukupuolen rajoitteista mahdollistaa myös uudenlaisia tapoja 

kokea heteroseksuaalisuutta suhteessa mieheen tasa-arvoisemmasta lähtökohdista. 

Esimerkiksi naisen ja nuoremman miehen välisen rakkauden voi kokea ”aidompana” 

ja vähemmän pinnallisena verrattuna perinteisen heterosuhteen subjekti-

objektiasetelmaan.  

 

Silloin kun löydät ihmisen jonka kanssa on hyvä olla ja 

josta tykkäät…, silloin iällä ei ole merkitystä… elämä 

on liian lyhyt aika toisarvoisten asioiden miettimiseen… 

pitää nauttia ja antaa itselle mahdollisuus onneen. (…) 

(Suomi 24:7/ 1.7.2009.-12)  

 

Hanna Ojalan (2010, 47) mukaan  toimijuuden voi ymmärtää yhtäaikaisena rajoitusten 

ja mahdollisuuksien dynamiikkana, jossa neuvotellaan itselle mahdollisen ja itseltä 

odotetun, täytymisen ja voimisen välillä. Mahdollisuuksien ja rajoitusten dynamiikka 

piirtyykin aineistossani naisten toimijuuden moninaisuutena, haurautena ja 

ristiriitaisuutena. Yhdenkin keskustelupuheenvuoron sisällä keskustelijan toimijuuden 

tunto on harvoin selkeästi heikkoa tai vahvaa, vaan se  on samanaikaisesti vahvaa ja 

toisaalta hyvin haurasta liittyen tiettyihin tilanteisiin ja kulttuurisiin ehtoihin.  

 

5.2 Toimijuuden tunnon sosiaaliset kontekstit 

Parisuhteisiin liittyvät tunteet ja toiminta muodostuvat vuorovaikutuksessa sosiaalisen 

ympäristön kanssa (Lehmiller & Agnew 2008) ja täten lähipiirin ja tuntemattomien 

ihmisten suhtautuminen parisuhteeseen on merkittävää. Toimijuuden kontekstuaalinen 

tarkastelu merkitsee, että jossakin kontekstissa yksilö korostaa omia päätöksiään, 

toiveitaan ja toimiaan niiden toteuttamiseksi, siinä missä toisessa kontekstissa hän 
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saattaa puhua säännöistä ja kontrollista ja omista rajoitetuista edellytyksistään 

kyseenalaistaa tai vastustaa niitä (Gordon 2005, 120). Myös sukupuoli, ikä ja 

heteroseksuaalisuus saavat erilaisia merkityksiä eri konteksteissa ja sitä kautta myös 

mahdollisuudet ja rajoitteet ovat kontekstisidonnaisia (Ojala 2010, 342). Omaa 

toimijuutta haetaan yleensä niissä puitteissa, joissa sitä on mahdollista vahvistaa 

(Emt., 127-128). Toimijuuden konteksteja ovat paikat, tilat ja tilanteet (Emt., 36). 

Aineistossani keskustelevien naisten toimijuuden kontekstit olen määrittänyt 

empiiristen kuvausten perusteella: kahdenkeskinen parisuhde, ystävät ja sukulaiset, 

tuntemattomat ja institutionaaliset kohtaamiset esimerkiksi neuvolahenkilökunnan 

kanssa, sosiaaliset yhteisöt kuten nettikeskustelupalstat ja lopuksi laajempi 

kulttuurinen ilmapiiri kuten mediajulkisuus. 

 

Sosiaalisen ympäristön rajoittama toimijuus 

Normeja haastava parisuhde nousee moralisoinnin kohteeksi siten, että yksityisestä 

tulee julkista ja parisuhteen julkinen kommentointi ”kuuluu yhtäkkiä kaikille”.  

Tämän ilmiön ovat todenneet esimerkiksi monietnisiä parisuhteita tutkineet (esim. 

Sirkkilä 2005; Hedman ym. 2009). Myös verkkokeskusteluissa nuoremman miehen 

kanssa seurustelevat tai seurustelua harkitsevat naiset kertovat joutuneensa tällaisen 

julkisen kommentoinnin kohteeksi. Kaveri- tai perhepiirissä naisen nuoremman 

miehen valintaa kumppaniksi saatetaan ihmetellä, kiusoitella, kyseenalaistaa, 

naureskella ja sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa tapahtuu syrjintää ja ohittamista. 

Moraalista paheksuntaa osoitetaan harvoin suoraan, vaan se esitetään esimerkiksi 

ilmaisuina toimijan puolesta huolestumisesta.  

 

Naiset toimivat eri tavoin kohdatessaan ennakkoluuloisia reaktioita. Suhteen 

alkuvaiheessa selviytymiskeinoja ei välttämättä kuitenkaan ole ja toimijuuden tunto 

on heikkoa. Ajatus suhteen julkiseksi tekemiseksi saa naisen epäröimään, kannattaako 

suhteeseen ylipäätään ryhtyä ja ympäristön reaktioita pelätään jo edeltä käsin. 

Kielteisiä kommentteja ei välttämättä kohdata faktisesti, mutta halu puolustautua 

jotakin mielikuvaa vastaan on jo sinällään osoitus sisäistetystä normista ja sen 

rikkomisen tiedostamisesta (Alasuutari 1999, 224-225). Suhteen alkuvaiheessa 

”outouden tunne” voidaan mieltää itsestä johtuvana, eikä esimerkiksi siitä, että 

kyseessä on sekä itselle että ympäristölle epätavallinen valinta. Erityisesti silloin kuin 

ennakkoluuloja ei ole ilmaistu suoraan sanallisesti, keskustelijat epäilevät 
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kuvitelleensa asian. Esimerkiksi Anna Rastas tutkii rodullistamista visuaaliseen 

kulttuurin katseen käytännöissä, mikä liittyy siihen, kuka tulee nähdyksi erilaisena tai 

vieraana. Vieraaksi luokittelevan katseen kohteeksi joutuneen on kuitenkin vaikea 

”todistaa” sekä itselleen että muille, sillä kyseessä ovat usein hienovaraiset piilevät 

sosiaaliset käytännöt. (Rastas 2002.) Myös naisen ja nuoremman miehen välinen 

suhde määritetään poikkeavaksi usein katseen käytännöissä sen sijaan, että ihmiset 

välttämättä kommentoisivat verbaalisesti.  

 

Ajattelenko siis enemmän muita ihmisiä, heidän 

tuomiotaan, en tiedä. Onko seitsemän vuotta liikaa? 

(Suomi 24:3/1) 

 

Kanssaihmisten todellisella tai kuvitellulla suhtautumisella on siis merkitystä paitsi 

sille, käynnistyykö suhde koskaan, myös sille, minkälaista suhdetta nuorempaan 

mieheen pidetään mahdollisena. Pitkäaikainen niin sanottu vakava suhde saattaa 

määrittyä mahdollisuuksien ulkopuolelle jo lähtökohtaisesti sosiaalisen paineen 

pelossa. 

  

Julkisesti emme tapaile (paitsi porukassa, 

työmatkoilla), vaikka olemme molemmat vapaita. Vapaita 

myös elämään omaa elämää. Tämä ”järjestely” lähinnä 

lasteni vuoksi, vaikka en heitä mihinkään lupaa 

tarvitsekaan. Sopii molemmille.  

(Ellit 3/ 17.9.2005. 46-30+)  

 

Suhteen alkuvaiheessa nainen voi joutua miettimään omien ja miehen sukulaisten 

suhtautumista moneltakin kantilta, mikä aiheuttaa sen, että suhteesta kertomista 

säädellään ja toimijuus toteutuu vain osittain tai piilotetusti. 

 

Etenkin mies miettii paljon, mitä ympäristö ajattelee 

ikäerosta. Itse ajattelen enemmänkin, että ajatelkoot 

mitä ajattelevat. Vaikka kieltämättä välillä mietin, 

mitä vanhempani tuumaisivat, jos tietäisivät minun 

tapailevan 10 vuotta nuorempaa miestä. Miehen äiti 

menisi kuulemma shokkiin, jos kuulisi poikansa 

tapailevan ikäistäni kahden lapsen äitiä. Hänen 

sisaruksensa kyllä tietävät minusta ja heille asia alkaa 

pikkuhiljaa olemaan ok. 

(Suomi 24:7/ 5.7.2009. 30-20) 
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Vakiintuneessakin suhteessa ikää näkyväksi tekevät sosiaaliset tapahtumat, kuten 50-

vuotispäivät, saavat naisessa aikaan huolestumista ja toimijuuden tunnon 

rajoittumista. Arjessa ikäero ei välttämättä tule näkyväksi itselle eikä muille. 

 

Hiukan nyt ajatteluttaa tulossa olevat 50-vuotispäivät 

kun mies ei ole lähelläkään tuota ikää ja kaikki 

kuitenkin sitä ainakin sinä päivänä miettivät. 

(Ellit 5/ 22.2.2006. 48-36)  

 

Ei pelkästään lähipiirin kommentit vaan myös esimerkiksi neuvolan henkilöstön 

maininnat ikäerosta ovat saaneet raskaana olevan naisen huolestumaan, että hän 

joutuu kokemaan uudelleen samanlaista kommentointia sairaalahenkilökunnalta.  

 

Jo neuvolassa neuvolatäti mainitsi ikäeron ja tuli siitä 

vähän ikävä fiilis. Pelkään, että joudumme kokemaan 

oikeasti ikäviä kommentteja. 

(Helistin/ 27.3.2008. 28-20) 

 

Myös ystäväpiirissä naisella on kokemus, että hänen miestään suljettiin ulos 

sosiaalisesta vuorovaikutuksesta. Anna Rastaan (2005, 91-92) mukaan 

ulossulkeminen vuorovaikutuksesta ja sosiaalinen eristäminen tiettyyn sosiaaliseen 

ryhmään kuulumisen perusteella on yksi eriarvoistavan kohtelun muoto, mikä 

rajoittaa toimijuutta.  

 

Kaikki ystäväni kohtelivat häntä kuin minun ikäistäni, 

kunnes kuulivat hänen ikänsä. Sen jälkeen alkoi tulla 

ongelmat ja inhottavuudet. (…) Hänen [kaverini] 

miehellään oli omat kaverit ”sopivasti kylässä”, ettei 

vaan tarvinnut olla minun mieheni kanssa. Talon mies, ei 

vaivautunut edes tulla ”morjestamaan” meitä.  

(Helistin/ 28.3. 2008. 26-21) 

 

Toisaalta pidempään nuoremman miehen kanssa seurustelleet kertovat alkuvaiheen 

vaikeuksista ja ympäristön reaktioista ohitettuna vaiheena, josta on päästy ylitse. 

Ulkopuolisten reaktioista selviämistä voidaan rakentaa tarinallisesti myös romanssin 

este, jonka yli on kiivetty osoituksena todellisesta ja vahvasta rakkaudesta. 

Toimijuuden tunto on vahvistunut ajan kuluessa. 

 

(…) Alussa sain kyllä melko epäileviä ja ilkeitäkin 

kommentteja kavereilta ja tutuilta, mutta ovatpahan 

loppuneet kun kymmenes hääpäivä tuli ja meni pari vuotta 

sitten. 

(Vauva 2/ 20.1.2011. -12)  
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Sosiaalinen ympäristö ja vahvan toimijuuden paine 

Verkkokeskusteluissa yleistä on kieltää omaan parisuhteeseen kohdistuva kielteinen 

kommentointi, vaikka sen potentiaalisuus yleisesti naisen ja nuoremman miehen 

suhteen kohdalla tunnistetaankin. Tämä voi olla paitsi faktuaalinen tilanne etenkin 

pienten ikäerojen kohdalla, myös yksi selviytymiskeino tulla toimeen 

ennakkoluuloisten reaktioiden kanssa. Anna Rastaan (2002, 14) mukaan kyse on siitä, 

että ennakkoluuloista on usein helpompi vaieta kuin puhua, sillä jatkuvan valistajan 

rooli on raskas ja seuraukset ennakoimattomia. Hanna Ojala puhuu myös väärässä 

luokassa liikkumisen tuottaman epävarmuuden sietämisestä ja peittämisestä, siitä 

miten väärin kohdelluksi tuleminen niellään ja siitä vaietaan (Ojala 2010, 300). 

 

Verkkokeskusteluissa on lukuisia kuvauksia siitä, kuinka pariskunta suhteen alussa on 

joutunut peittelemään sosiaalista näkyvyyttään. Naiselta ja pariskunnalta vaaditaan 

siis vahvaa uskoa toimijuuteensa parisuhteessa, vaikka sosiaalinen ympäristö ei sitä 

tarjoaisikaan. Normatiivisesta seksuaalisuudesta poikkeavaan kumppaninvalintaan ja 

parisuhteeseen kohdistuu myös erityisiä onnistumisen paineita, sillä ulkopuoliselle 

joudutaan todistamaan suhteen toimivuus ja suhteesta pyritään antamaan mahdollisen 

toimiva ja onnellinen vaikutelma (vrt. Sirkkilä 2005).  

 

Minä oon 25 ja mies 20, niin epäilijöitä on tosiaan 

riittänyt! Onneks meillä molemmilla on vahva itsetunto, 

niin on kestetty välillä ikävätkin kommentit 

suhteestamme. Ei sille mitään voinu me vaan 

rakastuttiin.. Aluksi piti pitää matalaa profiilia, 

sillä tiedettiin että kukaan lähipiirissä ei hyväksy 

suhdettamme, mut nyt on yhdessäoltu jo kolmisen vuotta 

ja meillä on 10kk poika ja toinen lapsi tulossa loppu 

kesällä. Nyt on jo tuttavat varmaan hyväksyneet asian, 

mutta luulen että ei ne vieläkään usko meihin, mutta me 

ollaan tultu siihen tulokseen, että pääasia on uskoa 

itse! 

(Kaksplus 1/ 8.1.2007.25-20) 

 

 

Lukuisat aineistoesimerkit kertovat myös sellaisesta vahvasta toimijuudesta, jossa 

nainen puolustautuu ja pyrkii näyttämään ulkopuolisille heidän puuttumisensa 

asiattomuuden. Toimijoihin kohdistuu myös vahvan toimijuuden odotuksia eli heidän 

oletetaan puolustautuvan tai olevan välittämättä ulkopuolisten kommenteista. 
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Kuitenkin jotkut keskustelijat kokevat ulkopuolisten kommentit tunnetasolla hyvin 

voimakkaasti toimijuutta lamaannuttavina.  

 

Minä olen sen verran täpäkkä persoona, että jos joku 

meille huomauttaa tyyliin ”Onpas teillä ikäeroa” tai 

jotain yhtä kaunista, niin mä todennäköisesti kysyisin 

huomauttajalta: ”Onko sinulla joku ongelma ikäeromme 

suhteen?” Koska silloin he ainakin tajuavat, että asia 

ei muille ihmisille kuulu. (…) 

(Helistin/ 28.3.2008. 26-21) 

 

Ei mua muiden mielipiteet kiinnostakaan, mutta pelottaa 

hoitohenkilökunnan mahdolliset asenteet. En halua, että 

suhdettamme loukataan missään määrin. (…) Itse en ole 

kovin täpäkkä. Pitäisi ehkä opetella 

(Helistin/ 28.3.2008.25-20)  

 

Toimijuuden mahdollisuudet sosiaalisessa ympäristössä 

Sosiaalinen ympäristö tarjoaa myös mahdollisuuksia ja omalle toimijuudelle haetaan 

vahvistusta itsen ulkopuolelta. Esimerkiksi verkkokeskusteluissa saman kokemuksen 

jakavat naiset saavat mahdollisuuden tulla kuulluksi ja ymmärretyksi (vrt. Rastas 

2004, 50-51) ja he rohkaisevat ja määrittelevät toisiaan positiivisesti. Naiset pyrkivät 

vahvistamaan toistensa toimijuuden tuntoa siitä, että suhde nuorempaan mieheen on 

mahdollinen ja naisen oman päätösvallan asia.  

 

Ihanaa, että teitä on muitakin!  

(Ellit 2/ 16.8.2005. -7) 

 

Se on teidän asianne, ja hyvä asia onkin, että teillä on 

toisenne! Pysykää vaan vahvoina, sanoo kuka mitä 

tahansa!(Helistin/ 28.3.2008. 26-21) 

 

Omalta mieheltä saatu tuki ja kannuste on myös tärkeässä asemassa toimijuuden 

tunnon vahvistamisessa ja uskossa parisuhteen mahdollisuuksiin. 

 

Mutta eipä muru mitään siitä [iästä] tuuminut, sanoin 

vaan, että ”minä olen kiinnostunut SINUSTA, en sinun 

iästäsi” (Ellit 5/ 31.1.2006.29-24) 

 

Ikäeroaiheisissa verkkokeskusteluissa keskustellaan yleensä paljon ikäeroista 

julkisuuden esimerkkien avulla. Joskus omakohtaista kokemusta verrataan 

julkisuudessa esillä olevien naisten suhteisiin nuorempiin miehiin, jotka voivat toimia 

kannustavina esimerkkeinä omalle toimijuuden tunnolle.  
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(…) aloin miettiä julkisuudessa olevia naisia joilla on 

vakavasti otettava suhde nuorempaan mieheen. Tarja 

Halonen, Lenita Airisto, Madonna, Tanskan ex-prinsessa 

Aleksandra, Aira Samulin. Ne nyt tuli ekana mieleen. 

Sitä vain aina hakee hyväksyntää omaan toimintaansa.  

(Suomi 24:5/ 7.12.2005. -8) 

 

Vaikka sosiaalisesta ympäristöstä saadaan myös positiivista ja kannustavaa palautetta, 

norminmukaisesta tilanteesta kertoisi se, että ympäristön hyväksyntää ei tarvitse 

hakea. Sosiaalisen kontekstin tarkastelu osoittaa, että siirryttäessä parisuhteen 

kahdenvälisestä tilasta julkiseen kontekstiin, vahvan toimijuuden tunnon 

ylläpitäminen on haastavaa. Toimijuus heteroseksuaalisuuden kontekstissa merkitsee 

sitä, että parisuhteeseen liittyvät tunteet eivät synny pelkästään ihmisten 

kahdenkeskisessä vuorovaikutuksen tilassa, vaan myös suhteessa lähiympäristöön ja 

laajempaan kulttuuriseen ilmapiiriin. Normaalin ja epänormaalin rajoja tuottaa 

”tilastollinen ajattelu” (Yesilova 2008), jonka mukaan se, mikä on tavallista, on 

normaalia. Verkkokeskustelussa halu ”normitoimijuuteen” näkyy siinä, että naiset 

etsivät esimerkkipareja naisten ja nuorempien miesten välisistä suhteista sekä 

lähiympäristöstään että julkisuudesta vahvistaakseen toimijuuden tuntoaan. 

Parisuhdevalintoja peilataan suhteessa niiden sosiaaliseen hyväksyttävyyteen eli 

tavallisuuteen. 

 

5.3 Toimijuuden eriytyminen iän ja parisuhteen mukaan 

Seuraavaksi tarkastelen, minkälaisia toiminnan tiloja aineistossani mahdollistuu eri-

ikäisille ja erilaisissa parisuhteissa eläville naisille. Analyysin lähtökohtana on, että 

ihmisten väliset erot kuten sukupuoli, ikä ja kuuluminen heteroseksuaalisuuden 

kategoriaan mahdollistavat tai rajoittavat yksilön pääsyä erilaisiin taloudellisiin, 

sosiaalisiin, kulttuurisiin ja symbolisiin resursseihin ja sitä kautta toimijuuden 

mahdollisuuksiin (esim. Ojala ym. 2009, 16). Tarkoituksenani ei ole tehdä syvällistä 

analyysia toimijuuden mahdollisuuksien eriytymisestä, vaan pikemminkin kuvata 

pääpiirteittäisiä eroja eri-ikäisten ja erilaisissa parisuhteissa elävien naisten välillä 

siten, kuin ne ilmenevät verkkokeskusteluissa1.   
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Eri-ikäisten naisten toimijuuden tunto 

Aineistossani keskustelevia naisia yhdistää se, että he kaikki asettuvat naisen 

kategoriaan. Toimijuus kuitenkin paitsi sukupuolistuu, myös ikäistyy ja tässä 

yhteydessä tarkastelen naisten toimijuuden tunnon eriytymistä iän mukaan. 

Aineistoksi valitsemissani keskusteluissa äänessä ovat enimmäkseen naiset, jotka 

edustavat ikähaarukkaa 25-55 vuotta. Sukupuolen ja iän tutkijat ovat kiinnittäneet 

huomiota siihen, että toimijuuden kannalta ikä yhtäältä vapauttaa naista sukupuolesta 

(Vakimo 2001). Toisaalta se asettuu ohi sukupuolen rajoittamaan toiminnan tilaa. 

Naisen nuoruus tai ikääntyminen eivät kuitenkaan yksiselitteisesti ole resursseja tai 

rajoitteita, vaan pikemminkin vanheneminen merkitsee muutoksia sekä odotuksissa, 

velvollisuuksissa että oikeuksissa. Tarjoutuvat mahdollisuudet ovat erilaisia ja oma 

toimintatapa muuttuu. (Koski & Tedre 2009, 246). 

 

Yleisellä tasolla aineistossani eri-ikäiset naiset jäsentävät tuntemuksia, toiminnan ja 

päätöksenteon mahdollisuuksiaan pitkälti samanlaisten teemojen ja logiikoiden kautta, 

jolloin heitä yhdistää asettuminen naisen kategoriaan ja heteroseksuaalisessa 

parisuhteessa ”vanhemman naisen” kulttuuriseen positioon. Toisaalta eri ikäisten 

naisten resurssit ja mahdollisuudet kokea itsensä hyväksyttävänä ja suhde nuorempaan 

mieheen mahdollisena ovat myös erilaisia. Ikään ja sukupuoleen liittyy oikeuksia ja 

velvollisuuksia, jotka raamittavat ja mahdollistavat naisten toimijuutta eri tavoin 

(Gordon 2005, 115). Esimerkiksi nuorempien naisten puheessa resurssina näyttäytyy 

oman miehen kypsyys, siinä missä vanhempien naisten kohdalla resurssina on oma 

nuorekkuus. Nuoret naiset, jotka pohtivat avioitumista ja perheen perustamista tai 

ovat toteuttaneet ne nuoremman mieskumppanin kanssa, joutuvat tiukkoihin 

neuvotteluihin ympäristön kyseenalaistavien reaktioiden sekä sisäistämiensä 

negatiivisten mielikuvien ja pelkojen kanssa. Jos kumppaninvalintaa ajatellaan 

resurssien näkökulmasta heteroseksuaalisen parisuhteen kentällä, nuorempi mies ei 

näyttäydy lähtökohtaisesti nuoremmalle naiselle kulttuurisena resurssina. Se 

vähintäänkin vaatii olemassa olevien merkitysten uudelleen koodaamista.  

 

                                                                                                                                            

1 Verkkokeskustelujen osallistujien iästä, sukupuolesta ja muista taustatekijöistä ei voi 

vetää suoria johtopäätöksiä todenperäisyyteen, vaan tarkastelen niitä sellaisina kuin ne 

keskusteluissa esitetään.  
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Mieheni joskus naureskelee, että minä olen ehkä tehnyt 

tyhmän valinnan, kun otin nuoremman, kun hän ei ollut 

vielä ehtinyt kerätä omaisuutta, kun ruvettiin 

seurustelemaan. Että jos olisin ottanut vaikka yhtä 

paljon vanhemman, niin elintasoni voisi olla 

huomattavasti korkeampi. (…) 

(Helistin/ 17.8.2007. 31-26) 

 

Nuorilla naisilla pelot ja riskien arviointi kohdistuu erityisesti tulevaisuuteen. 

Tulevaisuudessa huolestuttaa miehen sitoutumiskyky, perheen perustamisen ajoitus 

sekä oman viehätysvoiman pysyvyys suhteessa nuorempaan mieheen. Nuoremmalla 

naisella ei ole kokemusta ikääntyneenä naisena elämisestä ja hän tulkitsee naisen 

ikääntymisen yleisen negatiivisen mielikuvan kautta ja projisoi itsensä niihin. 

Toimijuuden tunto rakentuukin ajan tilassa suhteessa menneisyyteen ja tulevaan 

(Gordon 2005, 123)  ja jos tulevaisuus näyttää riskintäyteiseltä, nykyhetken toimijuus 

ja parisuhteeseen sitoutuminen vaikeutuu. Nuoremman naisen toimijuuden tunnon 

rajoitteina näyttäytyvätkin heterojatkumoon liittyvät odotukset, jotka luovat 

monenlaisia paineita sekä ideaalisen heteroseksuaalisuuden että heteronaiseuden 

tavoittelusta. Elämänkestävä parisuhde ja ydinperhe ovat edelleen ideaaleita ja tästä 

näkökulmasta kumppaninvalintaa motivoi ennen kaikkea turvallisuuden ja ennakoin 

tarve.  

 

Toisaalta naiselle nuoruus on kiistatta myös resurssi heteroseksuaalisuuden kentällä 

nuoruusorientoituneen naiskauneuden sekä lisääntymismahdollisuuden takia (esim. 

Schutte 1997). Aineistossa tämä näkyy siinä, että esimerkiksi 30-40-vuotiaat naiset 

tekevät hyväksyttäväksi suhdetta nuorempaan mieheen huomauttamalla siitä, että on 

”vielä mahdollista” tehdä lapsia nuoremman miehen kanssa. Nuorempien naisten on 

ylipäätään helpompi hyödyntää ihanteellisen heteroseksuaalisuuden määreitä omaa 

hyväksyttävyyttään ja toiminnan tilaa rakentaessaan, siinä missä vanhemmalle 

naiselle ei ole edes mahdollista hyödyntää samalla tavoin perinteisiä heterofeminiinin 

resursseja. Ydinperhe ja biologinen lisääntyminen nauttii kulttuurissamme edelleen 

suurinta arvostusta parisuhdemuodoista (Gross 2005; Ingraham 2005). 

 

Vanhemmat naiset neuvottelevat toimijuudestaan hyödyntämällä käänteisesti nuoreen 

naiseuteen liittyviä kulttuurisia käsityksiä. Vanheneminen tarjoaa naiselle position, 

jossa voi verrata itseään ennen-jälkeen asetelmasta, jossa ”minä” toimijana ei ole yksi 

ja samana pysyvä (Koski & Tedre 2009, 243). Tästä näkökulmasta heteroseksuaalinen 
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toimijuus näyttäytyy myös vapautumisena sukupuolisuutta rajoittavista tekijöistä. 

Vanhempien naisten kuvauksissa suhteeseen liitetään voimauttavia kokemuksia tasa-

arvoisesta suhteesta, ei-objektivoivasta rakkaudesta ja aidosta sielunystävyydestä 

ilman heteroseksuaalisiin sukupuolirooleihin liittyvää ”vaihtokauppaa”. Vanhemman 

naisen heteroseksuaalisiksi hyveiksi määrittyvät myös maskuliiniset määreet 

itsenäisyys, riippumattomuus, taloudellinen omavaraisuus sekä seksuaalinen 

itsevarmuus. Myös nuoremman miehen resursseiksi heteroseksuaalisen toimijuuden 

kannalta mainitaan perinteisiä feminiinisiä määreitä kuten kuuntelukyky, 

avarakatseinen mielenlaatu sekä tasa-arvoinen suhtautuminen naisiin. 

 

Toisaalta naisen sijoittuminen vanhemman naisen kategoriaan ei edes mahdollista 

hänelle perinteisiä heteroseksuaalisen naiseuden resursseja. Hän ei voi esimerkiksi 

rakentaa parisuhteensa ja oman toimijuutensa hyväksyttävyyttä lisääntymiskeskeisen 

parisuhde- ja perheideaalin ympärille. Sijoittuminen reproduktiovaateen ulkopuolelle 

on kuitenkin myös mahdollisuus vanhemmille naisille ja tavoille luoda toisenlaista 

toimijuuden tilaa heteroseksuaaliselle parisuhteelle. Vanhempien naisten kuvauksissa 

parisuhteesta korostetaankin hetkessä elämisen tärkeyttä ja kieltäytymistä 

tulevaisuuden riskien arvioimisesta. Ikääntymisen myötä naiset suhteessa nuorempaan 

mieheen saattavat olla ”vapaampia” toteuttamaan heteroseksuaalista suhdetta, joka ei 

sijoitu heteroseksuaalisuuden keskukseen, sillä he ovat muutenkin ikänsä myötä 

heteroseksuaalisuuden ytimen ulkopuolella. Valta ei sijoitu vain keskukseen, vaan 

pikemminkin keskuksen ja marginaalin suhteeseen (esim. Jokinen ym. 2004a, 12). 

 

Parisuhteen eri vaiheissa ja muodoissa elävien naisten toimijuus 

Aineistossani parisuhteen vaihe ja muoto mahdollistavat naisille erilaisia toimijuuksia 

parisuhteessa. Nuoremman miehen kohtaaminen herättää usein naisessa pelkoja ja 

epävarmuutta ja päätöksentekokyky kyseenalaistuu. Käsitykset omasta toimijuudesta 

voivatkin vaihdella muistellessa menneisyyttä, kerrottaessa nykyisyydestä ja 

suunnitellessa tulevaisuutta (Gordon 2005, 123). Aineistossani naisilla usein 

aikaisempaa kokemusta nuoremman miehen kanssa seurustelusta ei ole ja tässä 

valossa menneisyys näyttäytyy nykyisyyttä helpommalta, sillä ikäero vanhempaan 

mieheen ei ”vaivannut eikä tuntunut oudolta”. Parisuhteen alkuvaiheessa naisella on 

omakohtaisen kokemuksen puuttuessa hyödynnettävissä lähinnä julkiset diskurssit ja 

muiden kokemukset ja mielikuvat aiheesta.  
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Hanna Ojala kuvailee (2010, 304) toimijuuden tunnon kehittymistä ajan kuluessa 

siten, että marginaalista voi vähitellen tulla nautittavampi paikka toimijalle ja ajan 

myötä kehittyy rytmin taju ja kokemus selviytymisestä. Ojalan tutkimuksessa tämä 

tarkoitti sitä, että työväenluokkaiset ikääntyneet opiskelijanaiset tulivat ajan kuluessa 

enemmän sujuviksi ja tunsivat olonsa kotoisaksi akateemisten käytäntöjen maailmassa 

alkuvaiheen ulkopuolisuuden kokemuksien jälkeen. Omassa aineistossani toimijuuden 

tunnon vahvistuminen ajan myötä tulee esiin siten, että suhteen alkuvaiheessa olevat 

naiset kirjoittavat verkkokeskustelupalstoille omasta epävarmasta toimijuudestaan 

suhteessa nuorempaan mieheen, pohtivat suhteen mahdollisuutta ja pyytävät 

”kokeneimmilta” vertaistukea ja kokemuksien jakamista. Pidempään nuoremman 

miehen kanssa yhdessä eläneet naiset kertovat omasta selviytymisestään ja 

alkuaikojen vaikeuksista ohitettuina ja kaukaisina elämänvaiheina. Alkuvaiheen 

vaikeat tuntemukset kääntyvät ajan kuluessa parisuhteen ja oman toimijuuden 

voimavaroiksi, sillä esteiden kautta voitoksi koeteltu rakkaus sopii romanttisen 

rakkauden kertomukseen (Jallinoja 2000). 

 

Tiesin heti hänet tavattuani, että tässä Se Oikea nyt 

on- mutta en ikäeron takia kuvitellutkaan häntä saavani; 

olin varma etteivät moiset fiksut ja kauniit nuorukaiset 

tällaisiin täti-ihmisiin vilkaisekaan. Toisin kävi.  

(Ellit 1/ 13.7.2005. -12) 

  

Parisuhteen vaiheen lisäksi myös erilaiset parisuhteen muodot mahdollistavat erilaisia 

toimijapositioita naisille suhteessa nuorempaan mieheen. Avioliitossa ja perheessä 

eläminen resurssina näkyy aineiston toistuvina kuvauksina avioliitosta ja lasten 

lukumäärästä. Selkeimmillään avioliitto resurssina –ajattelu näkyy siinä, että avioliitto 

ja lapset toimivat sellaisenaan ”todisteina” suhteen toimivuudesta ja ikäeron 

merkityksettömyydestä parisuhteessa. Suhteen toimivuuden kuvailu on puolestaan 

terapiaeetoksen valtaamassa parisuhdekulttuurissa se tapa, jolla suhteen moraalista 

hyväksyttävyyttä rakennetaan (Maksimainen 2010, 166). Tässä mielessä naiset, jotka 

elävät avioliitossa tai pitkässä parisuhteessa ja ovat mahdollisesti hankkineet lapsia 

nuoremman miehen kanssa pääsevät osalliseksi institutionaalisen 

heteroseksuaalisuuden tarjoamasta moraalisesta suojasta (esim. Ingraham 2005). 
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Myös keskustelijat itse tekevät erontekoja oikean ja ei-oikean, vakavan ja ei-vakavan 

suhteen välille. Naisen suhde nuorempaan mieheen esimerkiksi julkisessa 

keskustelussa viittaa usein seksuaalispainotteisiin, ei vakavaksi luokiteltaviin 

suhteisiin. Gayle Rubinin (1989) mukaan seksuaalisuuksien välille tehdään 

monenlaisia hierarkioita, joista korkeimmalla ovat heteropariskuntien avioliitto-, 

lisääntymis- ja rakkauskeskeinen seksuaalisuus. Tulkitsen alla mainitun keskustelijan 

viittaavan implisiittisesti käytäntöön, jonka mukaan erilaiset ”huvi”- ja kevytsuhteet 

nuorempiin miehiin ovat tavanomaisia, mutta ”oikean” suhteen eli avioliiton kohdalla 

naisen suhde nuorempaan mieheen kyseenalaistuu. Kulttuurimme arvostetuin 

parisuhde- ja perhemuoto onkin ristiriitaisesti resurssi naiselle suhteessa nuorempaan 

mieheen, sillä sen katsotaan parhaiten sopivaksi ”heteroutta oikein tekevälle parille”.  

 

Onko täällä naisia tai miehiä, joilla ikäero on ollut 

vähintään tuon 4-5 vuotta (mielellään paljon enemmän), 

ja nainen siis ollut se vanhempi? Ja niin, että on ollut 

nimenomaan oikea suhde, jopa avioliitto, ei mikään 

satunnainen seksiseikkailu? (Vauva 1/ 29.7.2006. 33-28) 

 

Avioliitto ja lapset eivät kuitenkaan ole lähtökohtaisesti kaikille naisille suhteessa 

nuorempaan mieheen edes mahdollisia. Esimerkiksi vanhemmat naiset kuvailevat 

suhdetta nuorempaan mieheen määrein, joka muistuttaa sosiologien kuvailemaa 

parisuhteiden muutosta perinteisestä suhdemallista puhtaaseen suhteeseen (Giddens 

1992). Naisten suhdekuvauksissa sen ylläpitoon riittää molemminpuolinen rakkaus 

eikä avioliittolupauksia tarvita. Vanhempien naisten resurssiksi muodostuu 

heteroseksuaalisuuden kontekstissa tavallaan vähäiset odotukset suhteessa 

heteroseksuaalisuuden ideaaleihin. Toisaalta puhdas suhde ei kuitenkaan nauti 

yhteiskunnallista arvostusta samassa mittakaavassa kuin pitkäaikainen avioliitto. 

Naisten parisuhdetoimijuuden eriytymisen tarkastelu tuo esiin heteroseksuaalisuuden 

sisäisiä hierarkioita (esim. Beasley 2010), joissa eri parisuhteen ja seksuaalisuuden 

toteuttamisen muodot asettuvat hierarkkisiin suhteisiin toisiinsa nähden ja ovat 

mahdollisilla eri tavoin eri sosiaalisiin kategorioihin kuuluville .  

 

5.4 Toimijuuden rakenteelliset ehdot 

Toimijuuden rakenteellisia ehtoja analysoin kartoittamalla sukupuoleen, 

heteroseksuaalisuuteen ja ikään liittyviä tekijöitä, jotka naisten puheenvuoroissa 
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rajoittavat tai avaavat mahdollisuuksia heidän elämäänsä. Aikaisemman feministisen 

kirjallisuuden perusteella saatoin olettaa, että naisen toimijuutta saattaisivat rajoittaa 

ne heteroseksuaalisuuden diskursiiviset ja kulttuuriset merkitykset, jotka liittyvät 

käsityksiin naisten nuoruusorientoituneesta ja reproduktiokeskeisestä 

attraktiivisuudesta (Schutte 1997, 42-43). Empiirinen tutkimukseni vahvisti naisten 

toimijuuksien rakentuvan suhteessa edellä mainittuihin ulottuvuuksiin. Sen lisäksi 

analyysini toi esiin myös muita heteroseksuaalisuuden binäärijakoja, jotka kehystävät 

naisen toimijuuden mahdollisuuksia suhteessa nuorempaan mieheen.  

 

Naisten heteroseksuaalista toimijuutta suhteessa nuorempaan mieheen kehystää 

vastuurationaalisuuden vaade (esim. Yesilova 2001) ja naiset välttävät antamasta 

itsestään kuvaa parisuhteen dominoivana osapuolena esimerkiksi aloitteiden teossa, 

parisuhteen sitoutumis- tai perheen perustamispäätöksissä. Nainen suhteessa 

nuorempaan mieheen on paradoksaalisessa tilanteessa: yhtäältä hänen oletetaan 

”kantavan vastuuta” ja huolehtivan siitä, että suhde nuorempaan mieheen ei olisi 

miehen kannalta epäedullinen. Toisaalta arkiajatteluunkin valuneessa psykologisessa 

ja terapeuttisessa näkökulmassa ajatellaan, että naisen tulee varoa ottamasta ”äidin 

roolia” suhteessa nuorempaan mieheen. Tässä paradoksaalisessa tilanteessa naisen 

toimiessa vastuurationaalisesti nuoremman miehen puolesta huolehtien, hän tulee 

ottaneeksi ”äidin roolin” suhteessa nuorempaan mieheen.  

 

Heteroseksuaalisen subjekti-objekti-binäärijaon mukaisesti nainen arvioi itseään ja 

toimintaansa miehen näkökulmasta, sen sijaan, että puhuisi omasta halustaan ja 

omista tarpeistaan suhteessa nuorempaan mieheen. Naisen objektiasema ilmenee 

siten, että hän korostaa eri tavoin passiivisuuttaan ja miehen aloitteellisuutta. Naisen 

elämänkulun katsotaan kulttuurissamme olevan tiukemmin aikataulutettu kuin miehen 

(Rantamaa 2001, 56). Tämä näkyy naisten kuvauksissa siten, että pariskunnan ei sovi 

edetä naisen aikataulussa vaan pikemminkin miehen valmiuksien mukaan. 

Vastuurationaalinen nainen tiedostaa tämän ja huolehtii, että antaa miehen kypsyä 

omassa tahdissaan, eikä painosta häntä esimerkiksi sitoutumiseen tai lasten 

hankintaan. Pidentyneen nuoruuden kulttuurissa nuoruuden sitoutumattomuus, 

kokeilut ja elämykset ovat arvokkaina pidettyjä asioita (Aapola & Ketokivi 2005, 27) 

ja vaikuttaisi siltä, että erityisesti miehelle ne katsotaan tärkeiksi. Naistoimijaan 

kohdistuva ikään sidottu reproduktioihanne tulee vaateena esille aineistossa 
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esimerkiksi siten, että myös vanhemmat naiset legitimoivat parisuhdettaan sillä 

perusteella, että miehellä on jo lapset.  

 

Kulttuurinen odotus miehen senioriasemasta voidaan linkittää myös länsimaisen 

romanssin perinteeseen, mikä elää sekä fiktiossa että eletyn että kuvitellun parisuhteen 

kuvastoissa. Perinteinen romanttinen skripti on perustunut komplementaariseen 

sukupuolieroon ja ajatukseen vastakohtien seksuaalisesta vetovoimasta (Schutte 1997, 

42). Vanhemman miehen on katsottu romanssin kuvastossa sopivan parhaiten 

heteromiehen rooliin edustaen taloudellista ja kulttuurista pääomaa sekä 

sankarimaskuliinisuuden mukaista vahvuutta ja maskuliinisuutta ja toisaalta hellyyttä 

ja hoivaavuutta (Paasonen 1999). Tästä näkökulmasta nuorempi mies joutuu 

tekemään naisen silmissä kypsyystyötä ja toisaalta naisen toimijuus ei saa olla liian 

aktiivista, jotta hänen ei tulkita ottaneen hallitsevaa asemaa suhteessa nuorempaan 

mieheen.  

 

Naisten toimijuutta ja toimijuuden tuntoa eivät rajoita ainoastaan verbaaliset diskurssit 

vaan ennen kaikkea heteroseksuaalisuuden visuaaliset järjestykset ja katseen 

käytännöt. Naiset joutuvat hallinnoimaan ikäeron näkyvyyttä erilaisissa sosiaalisissa 

tilanteissa. Sosiaalisen näkyvyyden hallitsemiseen saattaa liittyä myös häpeän 

kokemuksia ja naisten toimijuutta rajoittaa häpeä eristäen sosiaalisesta 

vuorovaikutuksesta (Ratinen 2008). Aineistossa on lukuisia kuvauksia naisten 

poikkeuksellisesta nuorekkuudesta ja siitä, miten ikäero ei näy päälle päin omassa 

parisuhteessa. Huolta kannetaan niistä tilanteista, joissa kronologinen ikäero voisi 

tulla näkyviin, kuten neuvolassa ja omilla syntymäpäivillä. Nuoruusorientoituneen 

viehättävyysideaalin valta suhteessa naistoimijoihin heijastuu pelkoina siitä, miten 

rakkaus kestää tulevaisuudessa, kun naisen ikä ja ikäero tulee mahdollisesti 

selkeämmin näkyviin.  

 

Toisaalta keskustelijat jatkuvasti ironisoivat nuorekkuuden kuvauksiaan ja 

vähättelevät ulkonäön merkitystä. Tulkitsen tämän liittyvän kulttuurissamme 

vallitsevan vahvan ja yksilöllisen toimijuuden vaatimukseen, mikä tekee vaikeaksi, jos 

ei lähes mahdottomaksi puhua yhteiskunnallisista valtarakenteista. Kun iän ja toisaalta 

myös parisuhteen muodostamisen ajatellaan nykykulttuurissa olevan itsestä kiinni ja 

vapaita valintoja, tällöin puhe ikäerojen sosiaalisista normeista asettuu 
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kyseenalaistavaan valoon. Toimijoihin kohdistuu paine ohittaa kohdatut 

ennakkoluulot ja ajatella niihin suhtautumisen olevan yksilöllinen valinta. Samoin 

toimijan kohtaamat epämiellyttävyyden ja turvattomuuden tuntemukset mielletään 

helpommin itsestä ja parisuhteen sisäisestä dynamiikasta johtuviksi kuin sosiaalisiin 

sääntöihin törmäämisen aiheuttamasta epämukavuudesta. Ikäeroista puhutaankin 

aineistossa eniten terapeuttisesta näkökulmasta, jossa keskeistä on parisuhteen 

toimivuuden arviointi ja ”hyvin toimivaksi” määritelty suhde määrittää myös 

moraalisesti oikeanlaista parisuhdetta ja parisuhdetoimijuutta (Maksimainen 2010, 

166).  

 

Hegemoniset parisuhdediskurssit luovat paineita kutsumalla toimijoita keskenään 

ristiriitaisiin subjektipositioihin. Toimija pyrkii asettumaan sekä rationaalisen 

riskinarvioijan että intuitiivisen romantikon positioihin. Yhtäältä naistoimijaan 

kohdistuu terapeuttisen parisuhdekulttuurin vaade reflektoida suhteeseen liittyviä 

potentiaalisia riskejä realistisesti (Emt.) ja tehdä niiden pohjalta rationaalisia 

päätöksiä. Toisaalta naistoimijaan kohdistuu romanttisen eetoksen mukainen odote 

toimia intuitiivisesti omien aitojen tunteidensa pohjalta (Jallinoja 2000, 48) ilman 

järkeilyä ja pohdintaa tulevaisuuden potentiaalisista haasteista. Kun toimijan 

asettautuminen diskursseihin ja subjektipositioihin on ristiriitaista, seurauksena ovat 

ahdistuneisuus ja negatiiviset tuntemukset (Suoninen 2004, 142) ja sitä kautta 

rajoittunut toimijuuden tunto.  

 

Heteroseksuaalisen parisuhteen “vanhemman osapuolen” paikka ei sovi naisen 

paikaksi ilman kulttuurista sovittelutyötä. Naistoimijoihin kohdistuvat kulttuuriset 

odotukset on luettavissa aineistossa erilaisina toistuvina viittauksina ja suhteina 

heteroseksuaalisuuden, iän ja sukupuolen diskursseihin. Paitsi diskursseina naiset 

kokevat toimijuuden rajoitteet ja mahdollisuudet myös ruumiillisesti erilaisissa 

tiloissa ja tilanteissa tuntemuksina ja tunteina, jotka mahdollistavat ja rajaavat 

toimijuuden tuntoa.  
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6 Lopuksi 

Tässä tutkimuksessa hain vastausta kysymykseen: millaiseksi muotoutuu naisten 

toimijuus ja toimijuuden ehdot verkkokeskustelujen puheenvuoroissa, jotka 

käsittelevät naisen suhdetta nuorempaan mieheen? Kysymyksen toimijuudesta jaoin 

kolmeen alakysymykseen: (1) Miten naiset rakentavat toimijuuttaan diskursiivisesti? 

(2) Millainen on naisten toimijuuden tunto ja miten se ilmenee sosiaalisissa 

konteksteissa, eri-ikäisten ja erilaisissa parisuhdemuodoissa elävien naisten 

puheessa? (3) Millaisina näyttäytyvät toimijuutta kehystävät kulttuuriset ehdot ja 

heteroseksuaalisten ikäsuhteiden valtarakenteet? Tässä päätösluvussa esitän 

tutkimustulokseni, kytken ne aiempaan tutkimukseen ja pohdin niiden tieteellistä ja 

yhteiskunnallista relevanssia. Lopuksi reflektoin tutkimusprosessini kulkua ja esitän 

tutkimuksen myötä syntyneitä uusia tulokulmia aiheeseen.  

 

Diskursiiviset toimijuudet 

Diskursiivisen analyysin perusteella naiset rakensivat itselleen suotuisaa, moraalisesti 

ja sosiaalisesti hyväksyttävää identiteettiä kiinnittymällä moninaisin tavoin iän, 

sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden diskursseihin. Naisen suhde nuorempaan 

mieheen kyseenalaisti normatiivisen heteroseksuaalisuuden, mikä sai naiset 

jäsentämään asemaansa suhteessa nuoruusorientoituneeseen viehättävyys- ja 

lisääntymisideaaliin sekä feminiinisen passiivisuuden ja vastuurationaalisuuden 

ihanteisiin. Paikansin aineistosta viisi diskursiivista asemoitumisen tapaa: 

ongelmallisen, kuuliaisen, yksilöllisen, kriittisen ja positiivisen diskursiivisen 

toimijuuden. 

 

Ongelmallisen heterotoimijan diskursiivinen positio kuvasi naisen vaikeutta 

hyödyntää hegemonisia iän, sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden diskursseja itselleen 

suotuisalla tavalla parisuhteessaan ”vanhemman naisen” kulttuurisesta positiosta 

käsin. Tästä näkökulmasta nuoremman miehen pysyvä kiinnostus vanhempaan 

naiseen näyttäytyi riskialttiilta, ympäristön sosiaalinen paheksunta uhkaavalta ja 

parisuhteeseen sitoutuminen ristiriitaiselta. Toisaalta kiinnittyminen 

ongelmakeskeiseen puhetapaan tuotti naiselle myös oikeanlaista moraalista 

toimijuutta, kun hän osoitti tunnistavansa rikkovan heterofeminiinisyyden ideaaleja.  
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Kuuliainen heterotoimijuus perustui ihanteellisen heteroseksuaalisuuden 

korostamiseen. Diskursiivinen positio perustui tavallisuusretoriikkaan, jossa oma 

suhde kuvattiin suotuisassa valossa, mutta yleistä mielikuvaa aiheesta ei 

kommentoitu. Poikkeuksellisuuden strategiassa nainen argumentoi, millä tavoin itse ja 

oma parisuhde poikkesi naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteeseen liittyvistä 

yleisistä negatiivisista määreistä. Esimerkiksi naiset korostivat omaa poikkeuksellista 

nuorekkuuttaan ja miehen poikkeuksellista kypsyyttä. Toisessa strategiassa nainen 

osoitti ihannefeminiinisyyttään tuottamalla itsensä passiivisena aloitteentekijänä ja 

vastuullisena toimijana. Kolmanneksi kuuliainen heterotoimija kielsi stereotypioiden, 

kuten äiti-poika-suhteen, paikkansapitävyyden omassa parisuhteessaan.  

 

Yksilöllinen heterotoimijuus muodostui kiinnittymällä iän, sukupuolen ja parisuhteen 

yksilöllisyyttä ja sosiaalista riippumattomuutta korostaviin diskursseihin. Tämän 

vastapuheen avulla vastustettiin ikään, sukupuoleen ja parisuhteisiin liittyvää 

sosiaalista kategorisointia ja korostettiin kategorioiden sisäistä variaatiota. 

Sukupuolen diskursseihin ei kiinnitytty eksplisiittisesti vaan pikemminkin niistä 

vaikenemalla eli hyödyntäen sukupuolineutraalia diskurssia. Täten ikäerojen 

sukupuolittumisesta ei puhuttu. Parisuhdevalinnoista puhuttiin kahden ihmisen 

välisenä asiana. Yksilöllisyys muodostui kiinnittymällä kulttuurissamme 

yleistyneeseen individualistiseen diskurssiin, jonka mukaan ikään, sukupuoleen ja 

parisuhteisiin liittyvät kulttuuriset eronteot ja kategoriat ovat lakanneet olemasta ja 

niiden katsotaan olevan merkityksettömiä heteroseksuaaliseen parisuhteen 

osallistuvien naisen ja miehen kannalta.  

 

Kriittisen heterotoimijan positiosta naiset kritisoivat vastapuheen avulla 

ikäerokäytäntöjen sukupuolittumista ja tekivät näkyväksi niihin liittyvää 

kaksinaismoralismia. Hegemonisia valtarakenteita neutralisoivia iän, sukupuolen ja 

heteroseksuaalisuuden diskursseja kyseenalaistettiin puhumalla eksplisiittisesti iän, 

sukupuolen ja heteroseksuaalisuuden kulttuurisista järjestyksistä. Naiset nostivat esiin 

sosiaalisissa yhteyksissä kohtaamiaan ennakkoluuloja ja vastustivat kulttuurista 

positiota moraalisen ihmettelyn kohteena. Yliseksuaalisuuteen ja itsekkyyteen 

viittaavia stereotyyppisiä leimoja tehtiin näkyväksi sekä toisaalta sitä, miten miehen ja 

nuoremman naisen välinen suhde useammin määrittyi normaaliksi 

itsestäänselvyydeksi ja kun taas naisen ja nuoremman miehen suhde poikkeukseksi.  
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Positiivinen heterotoimijuus oli vastapuheen positio, jossa pyrittiin muokkaamaan 

kulttuurista mielikuvaa naisen ja nuoremman miehen välisestä suhteesta nykyistä 

positiivisemmaksi. Positiivisten erojen politiikka näkyi siten, että naiset korostivat 

naisen ja nuoremman miehen välisen suhteen etuja ja määrittelivät itseään ja muita 

nuoremman miehen kumppanikseen valinneita naisia positiivisesti. Nainen kiinnittyi 

esimerkiksi naisten ikääntymisen positiivisiin diskursseihin, kuten vahvemmaksi ja 

itsenäisemmäksi kehittyneeseen subjektiuteen ja toisaalta nuoremman miehen tasa-

arvoisuutta ja avointa mielenlaatua korostaviin diskursseihin. Verkkokeskusteluissa 

kiinnityttiin myös kollektiivisesti positiivisiin rohkeuden ja itsenäisyyden 

representaatioihin. Toisaalta nainen kuitenkin arvioi itseään myös perinteisen 

feminiinisen heterotoimijan positiosta arvioiden miehen näkökulmasta sitä, millä 

tavoin vanhempi nainen on nuoremman miehen kannalta hyvä valinta.    

 

Analysoin aineistosta myös diskursiivisten toimijuuksien välisiä suhteita. Yksittäinen 

verkkokeskustelija kiinnittyi vaihdellen eri heterotoimijuuksiin, mutta yleensä jokin 

niistä dominoi yksittäistä puheenvuoroa. Yksilöllinen heterotoimijuus tulkintani 

mukaan dominoi aineistoa siten, että naiset kiinnittyvät sen merkityksiin lähes 

kaikissa puheenvuorossa ja muiden toimijuuksien rinnalla. Ongelmallinen 

heterotoimijuus korostui parisuhteen alkuvaiheen kuvauksissa ja viestiketjujen 

aloitusviesteissä. Sen lisäksi siihen kiinnityttiin rinnakkain kuuliaisen 

heterotoimijuuden ihanteellisuutta korostavien parisuhdekuvausten rinnalla. 

Kuuliainen heterotoimijuus dominoi aineistoa määrällisesti ja ihanteellista kuvaa 

omasta parisuhteesta tuotettiin diskursiivisen ristiriitaisuudenkin uhalla. Kriittinen 

heterotoimijuus aktivoitui keskusteluissa erityisesti silloin, jos keskustelun kulussa oli 

ollut kriittisesti tai epäilevästi suhtautuvia puheenvuoroja. Myös positiivinen 

heterotoimijuus otettiin käyttöön naisten puheessa puolustuksellisena puheenvuorona 

sekä toisaalta kannustaessa toisia verkkokeskustelijoita positiivisin määrein.  

 

Toimijuuden tunto, sosiaaliset kontekstit ja sosiaaliset erot 

Toisena tutkimuskysymyksenäni oli analysoida verkkokeskusteluaineistosta naisten 

toimijuuden tuntoa sosiaalisissa konteksteissa sekä eri-ikäisten ja erilaisissa 

parisuhteessa elävien naisten puheenvuoroissa. Toimijuuden tunnoksi määritin 

toimijan kokemukset ja tuntemukset omasta toiminnan tilasta, päätöksenteko- ja 
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valinnan mahdollisuuksista. Toimijuuden tunnon analyysissa kiinnitin huomiota 

erityisesti siihen, missä määrin toimijan oma subjektius määritti toiminnan tilan 

ottamista ja missä määrin se muodostui suhteessa muiden odotuksiin. Naisten 

toimijuuden tunnosta piirtyi aineistossa kaiken kaikkiaan melko ristiriitainen kuva, 

jossa korostui yksilöllisen ja yhteisöllisen välinen jännite, toimijan tasapainoilu 

toimijuuden rajoitteiden ja resurssien välillä. Selkeästi vahvaa toimijuutta, jossa 

naisen oma halu ja päätökset korostuvat, esiintyi aineistossa vähän.  

 

Paikansin aineistosta kolmenlaista toimijuuden tuntoa. Heikko toimijuuden tunto 

kuvasi naisen tilannetta, jossa tuntemus omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa 

parisuhteeseensa oli heikko. Parisuhde nuorempaan mieheen näyttäytyi ristiriitaisesti, 

epämukavasti, turvattomasti tai huonosti mahdolliselta. Toimijalla oli vaikeuksia 

erottaa omia tuntemuksiaan ympäristön asettamista odotuksista ja päätöksentekoa 

leimasi epävarmuus ja hyväksynnän hakeminen ulkopuolelta. Toimijan oli vaikea 

asettua luontevasti heteroseksuaalisuuden tiloihin ja sosiaalisiin kohtaamisiin, mikä 

koettiin ruumiillisesti epämukavuuden tuntemuksina. Pelko liiallisesta näkyvyydestä 

ikäistävän katseen kohteena tuotti epävarmuutta ja ahdistusta toimijalle.  

 

Sopeutunut toimijuuden tunto liittyi toimintatilan säilyttämiseen tai laajentamiseen 

sopeutumalla itselle edullisella tavalla kulttuurisiin reunaehtoihin ja valtarakenteisiin. 

Normatiivisiin sukupuoli- ja ikämerkityksiin kiinnittyminen tarjosi resurssien 

näkökulmasta mahdollisuuden välttää sosiaalista paheksuntaa, kokea ylpeyttä ja 

kompetenssin tuntoa sekä mahdollisuuden sopivaan sosiaaliseen näkyvyyteen. 

Esimerkiksi heteroseksuaalisuuden visuaalisten ideaalien täyttäminen mahdollisti 

ruumiillisesti mukavasti asettumisen heteroseksuaalisuuden tiloihin kohtaamisissa 

muiden pariskuntien ja sukulaisten kanssa. Vastuurationaalisuuden ja passiivisuuden 

osoittaminen parisuhteen päätöksenteossa mahdollisti sosiaalisen paheksunnan 

välttämisen. Normatiiviseen feminiinisyyteen kiinnittyminen, kuten ikä- ja 

ulkonäköarvioinnin kohteeksi asettuminen, on kuitenkin lähtökohtaisesti toimijuutta 

rajoittavaa, sillä se määrittyy ulkopuolisten toimijoiden odotuksiin sopeutuen. 

Sopeutuneessa toimijuuden tunnossa korostuikin yhtäaikaisten rajoitteiden ja 

resurssien välinen dynamiikka. 
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Vahva toimijuuden tunto mahdollistui naisten tunnistaessa heihin kohdistuvan 

kulttuurisen hallinnan logiikan. Mahdollisuus kokea myönteisiä asioita ja määrittää 

oma tilanne suotuisasti oli keskeistä vahvalle toimijuuden tunnolle. Naiset vastustivat 

niitä sukupuolta, ikää ja heteroseksuaalisuutta määrittäviä käsityksiä, jotka 

potentiaalisesti rajoittivat heidän toimijuuden tuntoa. Yksi tapa vahvistaa toimijuuden 

tuntoa oli korostaa yksilöllisyyttä ja iän merkityksettömyyttä. Painottamalla iän ja 

ikäeron merkityksettömyyttä parisuhteessa, naiset suojautuivat ulkopuolisten 

moraaliselta arvioinnilta ja ikäkategorisoinnilta ja heille mahdollistui positiivinen 

itsemäärittely. Kriittisissä näkökulmissa toimija kieltäytyi puhumasta parisuhteestaan 

heterofeminiiniltä odotetun tunnepuheen kautta ja siirsi huomion yhteiskunnan 

suhtautumiseen. Toimijuuden tuntoa vahvistettiin verkkokeskusteluissa myös 

kollektiivisesti tekemällä positiivisia uudelleen määrityksiä omasta ja muiden samassa 

tilanteessa olevien kanssa.  

 

Naisten toimijuuden tunnon sosiaalisten kontekstien analyysi osoitti ikäerojen ja 

kumppaninvalinnan sosiaalisen dynamiikan. Vahvan toimijuuden tunnon ylläpito 

osoittautui haasteelliseksi siirryttäessä parin välisestä intiimistä tilasta julkisiin 

tiloihin. Normeja haastava parisuhde nousee moralisoinnin kohteeksi siten, että siitä 

tulee julkisen kommentoinnin kohde ja yksityinen muuttuu julkiseksi (esim. Sirkkilä 

2005). Naiset joutuivat selviytymään sosiaalisen ympäristön ihmettelystä, 

kiusoittelusta ja kommenteista. Sosiaaliset vuorovaikutustilanteet, joissa ikäero saattoi 

tulla puheeksi tai näkyväksi aiheuttivat huolta. Vaikka sosiaalisesta ympäristöstä 

saatiin myös vahvistusta toimijuuden tunnolle, epänormatiivisuutta kuvasti se, että 

sosiaalista hyväksyntää pohdittiin ja haettiin ulkopuolisilta. Omaa parisuhdevalintaa 

peilattiin suhteessa niiden sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja tavallisuuteen.    

 

Myös eri-ikäisten naisten toimijuuden tunto ja kulttuuriset mahdollisuudet valita 

nuorempi mies kumppanikseen olivat erilaisia. Eri ikäisiin naisiin kohdistui erilaisia 

odotuksia heteroseksuaalisuuden, ikäjärjestysten ja familististen normien suhteen ja 

täten myös heidän toimijuuden resurssit olivat erilaisia. Resurssien näkökulmasta 

nuoremmille naisille periaatteessa iän puolesta mahdollistui kulttuurimme arvostetuin 

suhdemuoto ydinperhe ja lapset suhteessa nuorempaan mieheen (esim. Ingraham 

2005). Samanaikaisesti nuoriin naisiin kohdistui varsin tiukkoja odotuksia 

heteroseksuaalisen ideaalinaiseuden ja lineaarisen parisuhde- ja perhekäsityksen 
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toteuttamisesta. Tätä ideaalia vasten nuori mies näyttäytyi riskivalinnalta oletetun 

perheellistymisen ajoituksen, sitoutumishalukkuuden sekä parisuhteen ja rakkauden 

pysyvyyden näkökulmasta. Sekä nainen itse että sosiaalinen ympäristö asettivat 

paineita myös siitä, että naisen ei sopinut kiirehtiä nuoremman miehen 

aikuistumisprosessia ja perheenperustamisaikeita. Näkökulmaa tuki kulttuurisesti 

vahva diskurssi, psykologinen näkökulma, jonka mukaisesti mies kypsyy myöhemmin 

kuin nainen aikuisuuteen. Nuoret naiset kantoivat huolta myös ikääntymisen 

mukanaan tuomien heterofeminiinisyyteen liitettyjen viehättävyysresurssien 

alenemisesta. Koska toimijuuden tunto muotoutuu suhteessa menneisyyteen ja 

tulevaisuuteen (Gordon 2005), huoli tulevaisuudesta rajoitti myös nykyistä 

toimijuutta. 

 

Vanhempiin naisiin puolestaan kohdistui vähemmän heteroseksuaaliseen 

lineaariajatteluun liittyviä odotuksia. Vanhemmat naiset olivat vapaampia 

määrittelemään heteroseksuaalisuuttaan perinteisen elämänkestävän 

ydinperheajattelun ulkopuolella korostaen esimerkiksi hetkessä elämisen merkityksiä. 

Naisten preferenssit vanhempia miehiä kohtaan yleensä lievenevätkin iän myötä 

(esim. Levesque & Caron 2004). Heteroseksuaalisen feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden paikkoja määriteltiin uudelleen vanhempien naisten kuvauksissa 

esimerkiksi siten, että nainen ei etsinyt miehestä perinteisesti maskuliinisena ja 

romanttisina pidettyjä ominaisuuksia kuten päättäväisyyttä, vastuullisuutta sekä 

kypsyyttä. Sen sijaan tasavertainen kumppanuus ja keskusteluyhteys korostuivat. 

Kuitenkin vanhemman naisen vakava tai pysyvä suhde nuorempaan mieheen 

kyseenalaistettiin helposti. Lisäksi vanhemmat naiset joutuivat taituroimaan 

kypsyyden positiivisten määritysten sekä potentiaalisesti liiallisen dominoivuuden ja 

maskuliinisuuden välisissä maastoissa.  

 

Myös parisuhteen vaihe vaikutti merkittävästi naisten toimijuuden tuntoon. 

Toimijuuden tunto oli heikoimmillaan parisuhteen alkuvaiheen kuvauksissa, jolloin 

naisilla ei välttämättä ollut aikaisempaa omakohtaista kokemusta nuoremman miehen 

kanssa seurustelusta. Toimijuuden tuntoon vaikuttivat tällöin enemmän yleiset 

käsitykset, julkisuuden tai lähipiirin esimerkit tai kuvitellut kehityskulut aihepiiristä 

kuin omat kokemukset. Toimijuuden tuntoa rajoittivat huolet sosiaalisen ympäristön 

reaktioista, miehen tunteiden aitoudesta ja pysyvyydestä sekä omat epävarmuuden ja 
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ristiriitaisuuden tuntemukset. Parisuhteen jatkuessa positiivisten kokemusten kautta 

naiset löysivät myös resursseja heteroseksuaalisen toimijuutensa myönteiseen 

määrittelyyn niin diskursiivisesti kuin materiaalisestikin.  

 

Toimijan parisuhdestatus mahdollisti erilaisia toimijuuksia. Avioliiton ja perheen 

painoarvo näkyi siten, että oman itsen ja parisuhteen moraalista hyväksyttävyyttä 

rakennettiin yksinkertaisesti kertomalla avioliiton kestosta ja mahdollisista lapsista. 

Heteroseksuaalisten ikäsuhteiden moraalista ulottuvuutta rakennettiin eri 

parisuhdemuotojen välille hierarkkisesti (vrt. Rubin 1989). Siinä missä ”kevytsuhteet” 

ja seksisuhteet nuorempiin mieheen olivat kulttuurisesti odotettuja, ns. vakava suhde 

nuorempaan mieheen ylitti kulttuurisen odotushorisontin. Fyysistä rakkautta 

ylevämmäksi määritetyn henkisen rakkauden oletettiin toteutuvan ensisijaisesti 

”heteroutta oikein tekevien parien” keskuudessa.   

 

Toimijuuden kulttuuriset ehdot ja normatiivisuuden dynamiikka 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla luin analysoimieni toimijuuden kulttuurisia 

ehtoja sekä pohdin heteroseksuaalisten ikäsuhteiden valtarakenteita. Aloitan 

kiteyttämällä toimijuuden kulttuuristen ehtojen ulottuvuuksia, joiden avulla pyrin 

vastaamaan kysymykseen siitä, miten naisen ja nuoremman miehen väliseen 

suhteeseen liitetty kulttuurinen normatiivisuus muodostuu. 

 

Kulttuurisia ehtoja analysoin havainnoimalla sitä kehystä, jota ”vasten” naiset 

jäsensivät tilannettaan. Normien olemassaolosta viesti ensinnäkin se, että naiset 

tunnistivat itsensä ja heidät tunnistettiin poikkeuksina suhteessa normatiivisesti 

ikäeroa tekeviin heteroseksuaalisiin pareihin. Omaa tilannetta suhteutettiin 

”normaaliin ikäeroon”, tilanteeseen, jossa mies on naista vanhempi parisuhteessa. 

Poikkeukseksi määrittyminen tapahtui kielellisesti esimerkiksi siten, että naiset 

puhuivat ”ikäerosta väärinpäin” tai ”ikäerosta toiseen suuntaan”. Nuoremman miehen 

ja vanhemman naisen välisen suhteen epänormatiivisuus välittyi myös siinä, että 

varsin vähäinenkin ikäero (2-5 vuotta) määrittyi ikäeroksi. 

  

Naisen ja nuoremman miehen väliseen suhteeseen kohdistuva normatiivisuus 

määrittyi myös näkymättömyyden ja näkyvyyden suhteissa. Siinä missä esimerkiksi 

iltapäivälehdistössä ”puumanaiset” ovat näkyvästi esillä, verkkokeskustelujen naiset 
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pyrkivät pikemminkin häivyttämään ja tekemään näkymättömäksi kuin näkyväksi 

ikäeroa sekä visuaalisesti että diskursiivisesti. Tilannetta on hedelmällistä verrata 

muiden marginaalisten seksuaalisuuksien kulttuuriseen asemaan. Sanna Karkulehto 

(2004, 61-62) on kuvannut paradoksaalista tilannetta, jossa homoseksuaalisuus on 

yhtäältä fiktiivisissä esityksissä varsin näkyvästi esillä, mutta eletyssä elämässä sitä 

peitellään. Vaikka suhde nuorempaan mieheen on eri tavalla ja eri asteisesti 

marginaalissa kuin ei-heteroseksuaalisuus, halu peitellä kronologisen ikäeron 

näkyvyyttä liittynee sosiaalisen stigman pelkoon.  

 

Kolmanneksi normatiivisuutta ilmensi myös se, että parisuhdevalintaa nuorempaan 

mieheen peilattiin sen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja tavallisuuteen. Naiset 

vertasivat valintaansa suhteessa julkisuuden ja lähipiirin esimerkkeihin naisen ja 

nuoremman miehen suhteesta. Katja Yesilovan (2008) mukaan normaalin ja 

epänormaalin rajoja tuottaa ”tilastollinen ajattelu”, jonka mukaan se mikä on tavallista 

tai keskiarvon mukaista, määrittyy myös normaaliksi. Tästä näkökulmasta miehen ja 

nuoremman naisen suhde määrittyi normitapaukseksi ja naisen ja nuoremman miehen 

suhde poikkeukseksi.  

 

Lisäksi hahmotin niitä heteroseksuaalisuuden normatiivisuutta rakentavia sisällöllisiä 

ehtoja, joita vasten naiset rakensivat toimijuuttaan. Aikaisempien tutkimusten 

perusteella saatoin olettaa, että naiset reflektoisivat toimijuuttaan suhteessa 

heteroseksuaalisuuden nuoruusorientoituneeseen ja reproduktiokeskeiseen 

naisattraktiivisuuteen (Schutte 1997). Myös tässä tutkimuksessa naiset identifioituivat 

vahvasti heteroseksuaalisuuden normatiivisiin visuaalisiin ikäjärjestyksiin. 

Heteroseksuaalisen ideaaliparisuhteen oikein tekemisen kulttuurisena ehtona oli, että 

naisen ei tule näyttää miestä vanhemmalta.  

 

Reproduktioideaalin voima näkyi siinä, että kaikenikäiset naiset kommentoivat asiaa. 

Sen lisäksi naiset vastasivat vastuurationaalisuuden vaateeseen tuottaessaan 

toimijuuttaan moraalisena toimijana, joka ajattelee miehen puolesta potentiaalisia 

”haittoja” suhteesta vanhempaan naiseen. Naiset suhteuttivat toimijuuttaan myös 

komplementaariseen sukupuolieroon, tuottaessaan itseään mahdollisimman 

feminiininä ja miestä maskuliinisena. Naisilta odotettiin myös vahvaa toimijuutta, 

jossa toimija ei välitä sosiaalisen ympäristön mahdollisista negatiivisista 
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kommenteista. Parisuhdetoimijana naisen oletettiin olevan yhtäältä rationaalinen 

riskinarvioija ja toisaalta intuitiivinen romantikko.   

  

Lopuksi pohdin sitä, mitä naisten toimijuudet ja toimijuuden tunto kertovat 

heteroseksuaalisten ikäsuhteiden valtarakenteista. Pertti Alasuutarin (1999, 69) 

mukaan normatiivisuutta kannattaisi lähestyä kysymällä, mikä saa meidät haluamaan 

asioita, jotka ylläpitävät normatiivisia valtasuhteita. Kyseisen logiikan valossa 

voidaan pohtia, mikä saa naiset valitsemaan yleisemmin vanhemman miehen ja 

toisaalta harvemmin nuoremman miehen kumppanikseen. Naisten preferenssit 

vanhempia miehiä kohtaan on joidenkin tutkimusten mukaan tiukempia kuin miesten 

nuorempiin naisiin (esim. Cowan 1984).  

 

Tutkimustulokseni viittaavat siihen, että naisen kannalta vanhempi mies voi olla 

”suositumpi” vaihtoehto myös kulttuurisista syistä ja liittyä myönteisen ikäidentiteetin 

ja heterofeminiinisyyden hallintaan. Suhde nuorempaan mieheen problematisoi naisen 

ikäidentiteetin sekä ihanteellisen heterofeminiinisyyden, vaikkakin myös voimauttavia 

elementtejä on löydettävissä. Lienee niin, että heteroseksuaalisen naisen on 

keskimäärin helpompi tuntea itsensä oikean tai oman ikäiseksi vanhemman miehen 

rinnalla. Suhteessa nuorempaan mieheen nainen joutuu tasapainoilemaan sopivan, 

mutta ei liiallisen nuorekkuustyön kanssa.  

 

Yhteiskunnassa heteroseksuaaliset ikäjärjestykset ovat murroksessa ja naisten ja 

nuorempien miesten väliset suhteet ovat yleistymässä. Toisaalta kulttuurissamme 

yleistynyt yksilöllisen ideologian voimistuminen tekee hyvin vaikeaksi 

yhteiskunnallisen keskustelun heteroseksuaalisista ikäsuhteista ja niihin liittyvistä 

valtarakenteista. Yksilöllinen diskursiivinen toimijuus oli vahva aineistossa ja myös 

mediajulkisuudessa yleisin tapa puhua ikäeroista on psykologinen, pariskunnan 

väliseen vuorovaikutukseen keskittyvä näkökulma. Tutkielmani osoitti kuitenkin, että 

heteroseksuaalisia ikäsuhteita määritetään ja niihin liittyviä tunteita koetaan mitä 

suuremmissa määrin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.  

  

Tutkimuksen teoreettinen anti ja tutkimusprosessin reflektio 

Heteroseksuaalisia ikäsuhteita on tutkittu varsin vähän kulttuurin- ja sukupuolen 

tutkimuksen näkökulmasta. Aikaisemmat tutkimukset ilmiöstä ovat painottuneet 
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sosiaalisen vaihdon, evoluutiobiologian tai psykologian teorioihin. Feministisessä 

tutkimuksessa on sivuttu ikäeroteemaa siitä näkökulmasta, että kulttuurimme sallii 

paremmin miehille nuoremman naiskumppanin valinnan (Arber & Ginn 1991). 

Avoimeksi on kuitenkin jäänyt kysymys naisten toimijuudesta heteroseksuaalisissa 

ikäsuhteissa. Tutkimustulosteni perusteella jo muutamankin vuoden nuoremman 

mieskumppanin valinta toi haasteita naiselle, mikä saattaa osittain selittää naisten 

keskimääräisiä preferenssejä vanhempiin miehiin. Valitessaan nuoremman 

mieskumppanin naiset joutuivat työstämään epänormatiivisen valinnan aiheuttamia 

epämukavuuden, poikkeavuuden ja riittämättömyyden tuntemuksia, huolta ikäeron 

näkyvyydestä sosiaalisissa tilanteissa sekä selitysvelvollisuudesta asettuessaan 

heteroseksuaalisuuden tiloihin, joihin normatiiviset parit muutoin asettuivat 

mukavasti. Erityisesti parisuhteen alkuvaiheessa törmätessään heteroseksuaalisiin 

ikäjärjestyksiin naisten toimijuuden tuntoa rajoittivat voimakkaat ristiriitaisuuden ja 

ahdistuneisuuden tuntemukset. Normit tulivat näkyviin niitä vastaan tehdessä.  

 

Sukupuolen, iän ja heteroseksuaalisuuden tutkimuksen kannalta tutkielmani avasi 

mielenkiintoisia näkökulmia. Vaikka ne ovat analyyttisinä kategorioina erotettavissa 

toisistaan, käytännössä ne kietoutuivat ja limittyivät toisiinsa aineistossa. Esimerkiksi 

aineistossa toistuva ikätekeminen: naisen nuorekkaana itsensä esittäminen, on samalla 

myös heteroseksuaalisen feminiinisyyden ja sukupuolen tekemistä, sillä 

heteroseksuaalinen feminiinisyys muotoutuu ideaalimuodossaan 

nuoruusorientoituneesti (esim. Schutte 1997). Iän ja heteroseksuaalisuuden 

kulttuuristen järjestysten yhteenkietoutuminen ja limittyminen toisiinsa tuli 

empiirisesti näkyviin aineistossani. Esimerkiksi eri-ikäisiltä naisilta odotettiin 

heteroseksuaalisina toimijoina erilaisia asioita suhteessa mieheen, seksuaalisuuteen, 

parisuhdetoimijuuteen ja äitiyteen ja tätä kautta myös heidän mahdollisuudet rakentaa 

toimijuuttaan suhteessa nuorempaan mieheen olivat erilaisia.  

 

Nuoremmille naisille suhde nuorempaan mieheen oli sosiaalisessa ympäristössä 

enemmän poikkeava valinta kuin vanhemmille naisille ja sitä kautta haastavampi 

tilanne. Tämä saattaa osittain selittää tilastotietoja, joiden mukaan nuoremman 

mieskumppanin valinta yleistyy naisen ikääntyessä (esim. University of Leicester 

2004). Ikääntyessään naisille ei edes mahdollistu normatiivisen feminiinisyyden ja 
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heteroseksuaalisuuden toteuttaminen, vaan he ovat sekä vapautettuja että pakotettuja 

rakentamaan heteroseksuaalista sukupuolitoimijuuttaan perinteiden ulkopuolella.  

 

Feministisen ikätutkimuksen kannalta tutkielmani herätti ajatuksia siitä, että naisten 

ikääntymisen tutkimisessa ei pitäisi kiinnittää huomiota ainoastaan vanhempiin naisiin 

ja tiettyyn ikävaiheeseen vaan ylipäätään ikäisyyteen ja elämänkulkuun. Ikääntymisen 

kaksoisstandardille luodaan perusteet jo varhain naisen nuoruudessa ja myös eri 

sukupolvien naisten välisissä ikäsuhteissa. Tutkielmassani suhde nuorempaan 

mieheen toi esiin myös nuorempien naisten tulevaisuuteen kohdistaman ikääntymisen 

pelon. Naisen elämänkulun kannalta paradoksaalista on, että nuoruudessa tytöt 

potentiaalisesti kokevat ylemmyydentuntoa suhteessa samanikäisiin poikiin (esim. 

Kenway 1998, 109), joiden oletetaan kypsyvän tyttöjä hitaammin. Jossain vaiheessa 

naisen elämänkaarta naisen määrittäminen samanikäistä miestä ”kypsemmäksi” 

kuitenkin muuttuu vähemmän mairittelevaksi käytännöksi, mikä osaltaan ylläpitää 

ikääntymisen sukupuolittunutta kaksoisstandardia. 

 

Myös sosiologinen ikätutkimus on painottunut kysymykseen ikääntymisestä ja siihen 

liittyvien haasteiden tutkimukseen. Samoin kuten sukupuoli on perinteisesti 

sosiaalitieteissä liitetty vain naisiin, myös ikätutkimuksessa ikä on nähty vain 

ikääntyneiden ominaisuutena (Laz 1998). Tutkimusasetelmani ja –tulosteni 

perusteella sosiologiaan kaivattaisiin lisää ikätutkimusta, joka ei kohdistu tiettyyn 

ikävaiheeseen vaan ikäisyyteen sinänsä. Tutkielmani tuo esiin iän suhteellisuuden, 

tilanteisuuden ja kontekstuaalisuuden: ”liian vanhaksi tai vääränikäiseksi” voi 

määrittyä minkä ikäinen tahansa riippuen kontekstista. Tarvitaan tutkimusta, jossa ikä 

ymmärretään moniulotteisena tekemisen ja rakenteen välisenä dynamiikkana 

staattisen ikävaihekategoria-ajattelun sijaan. Tutkielmassani naiset esimerkiksi 

hyödynsivät sekä henkilökohtaisia että rakenteellisiin jakoihin liittyviä ikäresursseja 

toiminnassaan.     

 

Kriittisen heteroseksuaalisuuden tutkimuksen kentällä tutkielmani osallistui 

heteroseksuaalisuuden normien rakentumisen näkyväksi tekemiseen. 

Heteroseksuaalisuuden sisäisiä eroja ja normatiivisen heteroseksuaalisuuden 

rakentumista on tutkittu toistaiseksi hyvin vähän feministisessä tutkimuksessa (esim. 

Beasley 2010; Oinas 1998; Ratinen 2008). Tutkielmani toi esiin varsin konkreettisella 
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tavalla, että myös heteroseksuaalisuuden sisällä on marginaaleja ja keskuksia, joiden 

väliset suhteet rakentuvat paitsi yleisellä tasolla myös tilanteisesti. Heteroseksuaaliset 

ikäsuhteet ovat yksi ulottuvuus, joissa heteroseksuaalisuuden normatiivisuutta ja 

sisäisiä hierarkioita rakennetaan. 

 

Toimijuuden teorian hyödyntäminen teoreettisena ja metodisena viitekehyksenä 

herätti ajatuksia diskursiivisen ja materiaalisen, rakenteiden ja yksilön välisistä 

suhteista sekä niiden analysoimisen mahdollisuuksista. Diskursiivista identiteetti- tai 

toimijuuden tutkimusta on kritisoitu siitä, että diskursseihin kiinnittymisen motiivit ja 

tunteet jäävät analyysin ulkopuolelle (Ronkainen 1999, 45-50). Alun perin teoreettiset 

lähtökohtani olivatkin sosiaalisessa konstruktionismissa ja analyysitapani rajoittui 

toimijuuden diskursiiviseen lukutapaan. Kuitenkin minua jäi intuitiivisesti 

häiritsemään tekstissä tiheiden tunteiden puuttuminen analyysista. Tähän tarpeeseen 

löysin feministisen toimijuuden teorian, jonka avulla pystyin analysoimaan 

toimijuuden tuntoa diskursiivista analyysia täydentäen. Toimijuuden teorian 

nivominen alkuperäiseen konstruktionistiseen näkökulmaan merkitsi kuitenkin sitä, 

että jouduin kirjoittamaan ja pohtimaan pro graduani uudelleen toimijuuden teorian 

kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Laaja-alaisen näkökulman valitsemisen johdosta 

pro graduni avaa useita näkökulmia, jotka ovat mielenkiintoisia jatkotutkimuksen 

kannalta, mutta liian laajoja käsiteltäväksi systemaattisesti tämän työn puitteissa.  

 

Erityisesti tunteiden merkitys toimijuuden muotoutumisessa jäi odottamaan 

systemaattisempaa tutkimusta. Esimerkiksi aineistosta erittelemäni 

ongelmatoimijuuden kuvaukset liittyivät vahvasti häpeän tuntemuksiin ja kuuliaisen 

toimijuuden positiot mahdollistivat ylpeyden tuntemuksia kulttuuristen ideaalien 

saavuttamisesta. Jatkotutkimuksen kannalta queer-teoreettisesti orientoitunut 

teoreettinen viitekehys voisi olla hedelmällinen lähtökohta aiheen tutkimiseen. Queer-

teoreettisissa analyyseissa on pohdittu marginaalisten seksuaalisuuksien suhdetta 

normatiivisuuteen ja toisaalta sitä, miten tunteet saavat meidät liittymään 

yhteiskunnallisten rakenteiden uusintamiseen tai toisaalta niiden haastamiseen (esim. 

Ahmed 2004, 12).  

 

Verkkokeskustelut näyttäytyivät erityisenä vuorovaikutuksen tilana, mikä mahdollisti 

naisille erilaisia toimijuuden paikkoja. Siinä missä esimerkiksi julkisuudessa 
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hehkutetaan itsevarmoja ja yliseksuaalisia puumanaisia, verkkokeskusteluissa 

puhuttiin epävarmuuden tuntemuksista. Internet yksityisen ja julkisen välitilana, jossa 

voi keskustella anonyymisti, mahdollistaa naisten välisessä vuorovaikutuksessa myös 

haavoittuvuuden tunteiden paljastamisen. Sari Näreen ja Atte Oksasen (2006) mukaan 

haavoittuvuudesta on tullut häpeän lähde kulttuurissamme ja haavoittuneet esitetään 

mediassa epäonnistuneina ”toisina”. Koska kulttuurissamme halutaan kuulla mieluiten 

vahvan selviäjän ja sopeutujan kuin kärsijän kertomus (Ronkainen & Näre 2008,  10), 

myös verkkokeskusteluja dominoi tietyllä tapaa yksilöllistä toimijuutta korostava 

eetos. Toisaalta verkkokeskustelut mahdollistivat myös naisten keskeisen vertaistuen.  

 

Verkkokeskusteluaineisto osoittautui varsin rikkaaksi aineistoksi naisten 

jäsennystapojen moninaisuuden ja erilaisten toimijatyyppien hahmottamisessa. 

Toisaalta nettikeskustelujen puheenvuorot olivat varsin polveilevia ja usein 

hetkittäisiä otoksia keskustelijoiden nykytilanteesta. Koska verkkokeskusteluissa 

suojaudutaan usein loukkaavilta kommenteilta (Ronkainen & Näre 2008, 10), 

tietynlaiset puhetavat korostuvat, ongelmakeskeisyys ja ironisuus painottuvat. Tästä 

johtuen aihetta olisi mielenkiintoista lähestyä haastatteluaineiston avulla. Kysymykset 

siitä, miten toimijoiden henkilökohtaiset tilanteet, elämänkulku, parisuhdehistoria, 

parisuhteen vaiheet ja sosiaaliset suhteet mahdollistavat erilaisia toimijuuksia ja 

toimijuuden resursseja jäivät verkkokeskusteluaineiston tavoittamattomiin. 

Jatkotutkimuksessa haastattelujen avulla voisi analysoida naisten henkilökohtaisten 

tilanteiden ja sosiaalisten suhteiden kytköksiä toimijuuden muotoutumiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 105 

Lähdeluettelo 

 

Aineisto:  

Ellit 1 3.7.2005 Nuorempi Mies 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/parisuhteessa/1372384/nuorempi-mies/ 

Ellit 2 16.8.2005 Ikäerosta 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/sinkun-elamaa/1389777/ikaerosta/ 

Ellit 3 7.9.2005 Vanhempi nainen 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/parisuhteessa/1399099/vanhempi-nainen/ 

Ellit 4 14.11.2005 G:Ikäero 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/parisuhteessa/1429808/g-ikaero/ 

Ellit 5 4.1. 2006 Ikäero 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/suhteita-ja-kohtaamisia/1450307/ikaero/ 

Ellit 6 7.2. 2006 Pitäisikö heti alusta alkaen.. 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/parisuhteessa/1469746/pitaisiko-heti-

alusta-alkaen/ 

Ellit 7 10.3. 2006 Nuori mies, vanha nainen 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/suhteita-ja-kohtaamisia/1483412/nuori-

mies-vanha-nainen/ 

Ellit 8 9.5.2006 Nuori poika 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/parisuhteessa/1508163/nuori-poika/ 

Ellit 9 7.8.2007 Minä vanhempi, mies nuorempi 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/sinkun-elamaa/1625344/mina-vanhempi-

mies-nuorempi/ 

Ellit 10 1.8.2007 Miksi naisen oltava nuorempi? 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/sinkun-elamaa/1623562/miksi-naisen-

oltava-nuorempi/ 

Helistin 27.3.2008 Ikäerosuhteet (nainen miestä vanhempi) 

http://www.helistin.fi/keskustelu/viewtopic.php?t=31931 

Iltalehti 1 14.9.2009 Ikäero suhteessa 

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=198494 

Iltalehti 2 15.1.2010 Vanhempi nainen + nuori mies 

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu//showthread.php?t=254692&page=12 

http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/sinkun-elamaa/1625344/mina-vanhempi-mies-nuorempi/
http://keskustelu.plaza.fi/ellit/ihmissuhteet/sinkun-elamaa/1625344/mina-vanhempi-mies-nuorempi/


 106 

Kaksplus 1 6.1.2007 Ikäero suhteessa 

http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/plussalaisten-kokoontumiset/665006-ikaero-

suhteessa/ 

Kaksplus 2 20.3.2006 Nuorempi mies 

http://kaksplus.fi/keskustelu/plussalaiset/aidit-30-40v/408409-nuorempi-mies/ 

Sinkut.net 3.7.2005 Vähän nuorempi mies 40 v naiselle? 

http://keskustelu.plaza.fi/sinkut/loysin-hanet-netista/1372332/vahan-nuorempi-mies-

40-v-naiselle/ 

Suomi 24:1 1.1.2003 Ikäero, kun nainen on vanhempi: ongelma muille 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/338194 

Suomi 24:2 2.11.2005 Naiset joilla nuorempi mies 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/2239225 

Suomi 24:3 28.11.2005 Mitä tehdä 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/2324896 

Suomi 24:4 30.11.2005 Vanhempi nainen/ nuorempi mies 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/2332600 

Suomi 24:5 7.12.2005 Kaikki joilla nuorempi mies 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/2355189 

Suomi 24:6 18.8.2006 Ikäero, mies nuorempi 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/3293236 

Suomi 24:7 29.6.2009 Kun mies on nuorempi?? 

http://keskustelu.suomi24.fi/node/8266648 

Vaahtokylpy.net 10.3. 2003 Ikäero 

http://www.vaahtokylpy.net/keskustelut/search.jsp?messageid=20186&topid=20186&

gid=2 

Vauva 1 29.7.2006 Nuorempi mies, vanhempi nainen 

http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/1/viestiketju/396992/_nuorempi_mies_vanhemp

i_nainen 

Vauva 2 20.1.2011Vanhempi nainen, nuorempi mies, miksi se on tuomittavampaa 

kuin vanhempi mies ja nuorempi nainen 

http://www.vauva.fi/keskustelut/alue/2/viestiketju/1316058/vanhempi_nainen_nuore

mpi_mies_miksi_se_on_tuomitta 
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