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Tutkimuskohteeni on neljä soololevyä julkaisseen rocklaulaja- lauluntekijä Maija 
Vilkkumaan kolmen ensimmäisen albumin sanoitukset. Olen pyrkinyt kartoittamaan 
sanoitusten naiskuvia modernin suomalaisen naiseuden esityksinä feministisen teorian 
näkökulmasta. Olen analysoinut Vilkkumaan rocklyriikkaa musiikillisesta 
kontekstistaan erillisinä, lyyrisinä teksteinä. Tämä on ollut johdonmukainen 
lähestymistapa sillä Vilkkumaan sanoitukset ovat usein tarina- ja runomuotoisia, eheitä 
kokonaisuuksia. Lisäksi olen tarkastellut Maija Vilkkumaan tähtikuvaa ja hänen 
suhdettaan mediaan. 
 
Teoreettisena viitekehyksenä olen käyttänyt muun muassa Judith Butlerin, Susan 
Bordon ja Anu Koivusen feministisiä teorioita sekä hyödyntänyt Mihail Bahtinin 
kronotooppi-käsitettä. Metodina olen soveltanut naisena lukemisen metodia, jossa 
tuotetaan sukupuoli luettavalle tekstille ja sen lukijalle.  
 
Olen problematisoinut käsitettä suomalainen nainen ja sitä kautta purkanut 
suomalaiskansallisuuteen liittyviä ideologioita ja diskursseja. Jäsentämieni naiseuden 
kategorioiden avulla olen pyrkinyt luomaan kuvaa suomalaisesta naisesta 
vuosituhannen vaihteessa. Laajemmassa tarkastelussa ovat moderniin aikaan 
kiinnittyneet yhteiskunnalliset ilmiöt kuten tyttökulttuuri, ruumiillisuus, uravalinnat, 
identiteetti ja romanttinen rakkaus. 
 
Vilkkumaan sanoitusten modernit naishahmot ovat toiminnallisia naisia, jotka liikkuvat 
rohkeasti yhteiskunnan eri alueilla. Naiset ilmaisevat vastarintaa ja kääntävät 
päälaelleen sukupuoleen liitettyjä stereotypioita olematta tunnekylmiä. Sanoitusten 
naishahmot ovat pikemminkin selviytyjiä ja oman tiensä kulkijoita kuin ahdistaviin 
olosuhteisiin sopeutujia. Vilkkumaa kuvaa sanoituksissaan suomalaista naista 
voimakastahtoisena, mutta myös inhimillisenä ja tunteikkaana yksilönä. Huomattavaa 
on kehityskaari Vilkkumaan varhaisemman ja uudemman tuotannon välillä. 
Uudemmalle tuotannolle on ominaista sanoitusten naiskuvien monipuolistuminen ja  
päämäärätietoisten naiseuden representaatioiden yleistyminen. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Tässä tutkielmassa tarkastelen rocklaulaja-lauluntekijä Maija Vilkkumaan sanoituksia ja 

hänen naismuusikon tähtikuvaansa feministisestä näkökulmasta.  Maija Vilkkumaa 

kuuluu vuosituhannen vaihteen kotimaisen naisrock-buumin tunnetuimpiin artisteihin 

Jonna Tervomaan ja Nylon Beatin ohella. 90-luvun alkupuolella Vilkkumaa soitti ja 

lauloi kaksi albumia tehneen Tarharyhmä- nimisessä tyttöbändissä, jonka hajottua hän 

siirtyi pariksi vuodeksi Hunajamelonit- nimisen yhtyeen jäseneksi, minkä jälkeen hän 

ryhtyi rohkeasti itsenäiseksi muusikoksi. Viime vuosina Vilkkumaa on luonut 

menestyksekkään soolouran ja hänen vaiheitaan on seurattu julkisuuden valokeilassa 

hyvin tiiviisti. Tästä johtuen olisi houkuttelevaa etsiä sanoituksista assosiaatioita 

Vilkkumaan omaan elämään, sekä tulkita niitä osittain omaelämäkerrallisina tuotoksina.  

 

Tutkin, millä tavoin sanoitukset heijastelevat 2000-luvun suomalaista naiseutta. Miten 

ne ilmentävät tai purkavat suomalaiseen naiseuteen liittyviä perinteisiä käsityksiä? 

Luodaanko sanoituksissa uudenlaista, modernia naiskuvaa, vai toistetaanko niissä 

stereotyyppisiä ja perinteisiä käsityksiä ja uskomuksia naiseudesta? Pohdin myös, miten 

kansallisuus ja kansallinen ovat itse asiassa tuotettuja kulttuurisia projekteja, ja miten 

naisten kuvat toimivat kansallisuuden representaatioina. Tuula Gordon (2002, 37) on 

analysoinut kansallisuuden sukupuolittuneita representaatioita ja naisen paikkaa näissä 

representaatioissa keskittyen pääasiassa Suomi-neidon esitykseen. ”Suomen neito” 

(MKV) on erään Vilkkumaan laulutekstin nimi, jota käytän myös tutkielmani nimessä 

viittaamaan yhtäläisyyksiin suomalaisen naiseuden ja Vilkkumaan sanoitusten 

naiseuden esitysten välillä.  

 

Mediajulkisuus on luonut Vilkkumaalle tietynlaisen imagon; häntä nimitetään 

julkisuudessa muun muassa ”rockin kiltiksi tytöksi” ja ”koko kansan Maijaksi”. Median 

luoman kuvan voi helposti tulkita rock-uskottavuuden puutteena. Tästä ei mielestäni 

kuitenkaan ole kyse. Tässä työssä pohdinkin niitä sukupuolittuneita ehtoja, joiden 

varassa muusikoita lokeroidaan ”katu-uskottaviksi”, tai autenttisiksi artisteiksi. 

”Aktiivisille populaarimusiikin kuluttajille tärkeitä seikkoja musiikissa ovat käsitykset 

itsenäisyydestä, uskottavuudesta ja ilmaisuvoimaisesta totuudesta”(Whiteley 2000,5). 
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Tutkin millaisia piirteitä naisrock-muusikon on identiteetissään korostettava, ja mitä 

häivytettävä tullakseen uskottavaksi rock-artistiksi.  

 

 

1.1 Tutkielman taustaa ja tavoitteita 

 
 

Tavoitteeni tässä tutkielmassa on analysoida Vilkkumaan sanoitusten teemoja ja 

naiskuvia modernin naiseuden näkökulmasta. Pyrin myös tutkimaan modernissa ajassa 

esiintyviä arvoja ja niiden vaikutusta yksilön elämään ja valintoihin. Analysoin 

sanoitusten tyttökuvia tyttösosialisaation näkökulmasta ja pohdin millaista tyttökulttuuri 

on 2000-luvulla. Työ ja uravalinnat vaikuttavat osaltaan naisen identiteetin 

muotoutumiseen ja tutkinkin Vilkkumaan sanoitusten valossa miten suomalainen nainen 

toimii työelämässä, sekä pohdin onko suomalainen nainen niin ahkera ja vahva kuin 

yleisesti väitetään.  

 

Tarkastelen Vilkkumaan sanoitusten vastustelevan ja hysteerisen naiseuden esityksiä ja 

pyrin löytämään niistä epäsuoran, tekstuaalisen vastarinnan ilmenemismuotoja. 

Identiteetti ja romanssi- kategorian kautta pyrin hahmottamaan millaisia seikkoja ja 

selviytymiskeinoja liittyy suomalaisen aikuisen naisen ikä- ja identiteettipohdintoihin. 

Tutkin Vilkkumaan teksteissä esiintyviä mieskuvia suhteessa naiseuteen. Analysoin ja 

puran tekstien mieheyden esityksiä valtaapitävän ja marginaalisen maskuliinisuuden 

näkökulmista. Valitsemieni naiseuden kategorioiden kautta pyrin selvittelemään 

millaisena suomalainen naiseus näyttäytyy vuosituhannen vaihteessa, millaisiin 

ilmiöihin, arvoihin ja asenteisiin se ajassamme kiinnittyy?    

 

Maija Vilkkumaan kolmen levyn Pitkä ihana leikki (myöhemmin PIL) (1999), Meikit 

ketjut ja vyöt (myöhemmin MKV) (2001), Ei (2003) ilmestymisajankohdat sijoittuvat 

vuosituhannen vaihteeseen. Keskeinen tavoitteeni onkin pyrkiä kartoittamaan 

Vilkkumaan sanoitusten naiskuvia modernin suomalaisen naisen kasvukertomuksen 

idean kautta. Tarkastelen miten ensimmäisen levyn tyttö kasvaa kuvainnollisesti kahden 

seuraavan teoksen kautta itsenäiseksi naiseksi, joka viimein oppii sanomaan Ei! 
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Maija Vilkkumaan tähtikuva- luvussa pohdin kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 

mediajulkisuuden tapaa tuottaa popularisoitua kuvaa Maija Vilkkumaasta. 

”Mediajulkisuuden tapa käsitellä kulttuuria vahvistaa usein omalta osaltaan 

uusliberalististen taloudellisten arvojen soveltamista kulttuurielämään” (Karkama 1998, 

182). Onko Maija Vilkkumaa -ilmiössä kyse markkinavoimien laskelmoidusta voiton 

tavoittelusta? Millaisen kuvan populaarijulkisuus pyrkii Vilkkumaan persoonasta 

antamaan, ja millaisin ehdoin hän saa palstatilaa julkisuudessa? Tarkastelen millaisia 

imagoja media hänelle rakentaa ja miten niitä ylläpidetään. Pyrin siten purkamaan 

Vilkkumaalle luotua julkista tähtikuvaa ja etsimään sen takaa autenttisempaa luovaa 

taiteilijaa.  

 

Pohdin myös millaista mahdollista hyötyä tai haittaa tähtikuvasta on Vilkkumaan 

muusikon uralle, sekä millaisin ehdoin hän itse pelaa ”mediapeliä”. Tutkin miten Maija 

Vilkkumaa rocktähden persoonansa sekä sanoitustensa kautta ilmentää ja tuottaa 

uudenlaista tyttönainen-kulttuuria ja siihen liittyviä eri kategorioita. Pohdin myös voiko 

Vilkkumaan sanoitusten suosiota selittää niiden markkina-arvon ja uuden kohderyhmän 

nuorten naisten -löytämisen avulla. ”Viime vuosikymmenellä eivät pelkästään sinkku- 

ja muun populaarikirjallisuuden kustantajat löytäneet nuoriin naisiin liittyvää 

myyntikapasiteettia. Nuorten naisten näkyvyyden myötä heitä kategorisoitiin sekä 

ostajina, että myyntituotteina” (Kurikka 2002, 205.) 

 

Rocksanoitusten analysointi musiikillisesta kontekstistaan irrallaan voi vaikuttaa 

ongelmalliselta ja keinotekoiselta lähestymistavalta. Analysoin kuitenkin Maija 

Vilkkumaan sanoituksia ensisijaisesti rock-lyriikkana, jota pidän yhtenä kirjallisuuden 

lajina. ”On myös muistettava, että kaikille teksteille on olemassa lukuisia eri tulkintoja” 

(Mills 1995, 151). Oma tulkintani Vilkkumaan rocklyriikasta nojaa tekstilähtöiseen, 

feministiseen luentaan. Mielestäni kaunokirjallisten tekstien, kuten rock-sanoitusten 

kohdalla on paikallaan huomioida tutkijan subjektiivinen näkökulma ja kokemuspohja, 

jotka väistämättä vaikuttavat tulkintaan, vaikka tieteellisessä tutkimuksessa 

ensisijaisesti pyritäänkin objektiivisiin havaintoihin. Tämä on keskeistä myös 

feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa. ”Naiskuvatutkimuksessa lukuakti 

ymmärretään kirjailijan elämän (’kokemuksen’) ja lukijan elämän väliseksi 

viestinnäksi” (Moi, 1990, 60). 
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Musiikki koostuu aina monista eri elementeistä: äänensävyjen vaihteluista, sävelistä, 

rytmistä, soittimista jne. ”Pop-kappaleen analyysissä on tärkeää huomioida se tosiasia, 

että kyseessä on musiikillinen teos - kappale. Tällöin tärkeitä tekijöitä ovat äänen laatu 

ja nuottilaji, jossa kappale on kirjoitettu”. (Mills, 1995, 151.) Musiikillisten 

elementtiensä vuoksi rock-kappaleet muodostavat teoskokonaisuuksia, joiden 

merkitykset saattavat paeta kulttuurintutkimuksen metodeja. ”Pop- ja rock-lauluja myös 

kulutetaan erityisellä tavalla; kuluttajilla on tapana kuunnella niitä toistuvasti ja sitoutua 

niihin tunnepitoisesti”. (Mills 1995, 151). Tämän työn puitteissa en kuitenkaan 

tarkastele sanoitusten musiikillisia keinoja, vaan rajaudun tarkastelemaan sanoituksia 

musiikista erillisinä itsenäisinä tekstikokonaisuuksina. Tätä lähestymistapaa puoltaa 

sekin seikka, että Vilkkumaan tekstit ovat usein tarina- ja runomuotoisia eheitä 

kokonaisuuksia. Vilkkumaa kielellinen lahjakkuus on ilmeistä, hän on perehtynyt 

kieleen myös suomen kielen yliopisto-opintojensa kautta.  

 

Maija Vilkkumaa työstää kappaleitaan tekstilähtöisesti, mutta sanoitukset ovat 

syntyneet eri tavoin. Hänen sanoitusprosessissa keskeisiä ovat ideat ja ajatukset, jotka 

kypsyvät ja kiteytyvät kertosäkeessä. Usein ensin on pelkkä kertosäe, jonka ympärille 

melodia rakentuu. Esimerkiksi ”Ei”- kappaleen syntyä Vilkkumaa kuvailee näin: ”Tein 

melodian olohuoneessani ja tekstin Amerikassa. Se lähti siitä Onnen keijusta”. 

(Gargano &Vilkkumaa 2004, 147.) Albumien lopullisessa tuottamisvaiheessa ja 

äänityksessä on mukana koko bändi, sekä muut taustatyöntekijät. Vilkkumaa 

kommentoi tekstiensä taustaa ja syntyhistoriaa Maija-teoksessa (2004). Pyrin 

huomioimaan näitä kommentteja analyysissäni oman tulkintani ohella.  

 

 

1.2 Ongelmanasettelu 

 

Keskeinen lähtökohtani on siis Maija Vilkkumaan sanoitusten naiskuvien tulkinta. 

Tutkin miten sanoituksissa esitetään naiseutta erilaisten kulttuuristen kuvien kautta. 

Tarkastelen myös miten sanoituksissa kuvataan sukupuolta sosiaalisena suhteena, 

jolloin sen oletetaan jäsentyvän mies/nainen identiteettikategorioihin. Anu Koivunen 

(1996, 23) näkee ongelmallisena sukupuolen tarkastelemisen sosiaalisena suhteena juuri 

nais- ja mieskategorioiden välillä siten, että muut sosiaaliset suhteet jäävät varjoon tai 
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näkymättömiksi. Tässä ajattelussa mieheyden ja naiseuden käsitetään määrittyvän 

toisiaan täydentäviksi. Tällöin vaarana on yksipuolisen heteroseksuaalisen normin 

uusintaminen, jolloin sukupuolen yksilöllinen ilmentäminen pakotetaan tietynlaiseen 

muottiin ja korostetaan stereotyyppisiä, miehekkäitä tai naisellisia roolimalleja. Tutkin 

missä määrin sanoituksissa voi havaita tällaista ”toisiaan täydentävien” sukupuolten 

kuvausta, ja missä määrin niissä kuvataan toisenlaisia sosiaalisia suhteita. Pohdin myös 

millaisia erilaisia sukupuolittuneita valta-asetelmia Vilkkumaan sanoituksista löytyy. 

 

Kasvutarina Vilkkumaan levyillä kulkee koko ajan punaisena lankana työssäni. Minna 

Aalto (2000) on tutkinut kehitysromaanien mahdollisuuksia vuosituhannen alun 

naiskirjallisuudessa. Hän mainitsee etsintäromaanin naisten kehitystarinoita paremmin 

kuvaavana käsitteenä kehitysromaanin sijaan.  

 

Naista kuvaavissa kertomuksissa yksilöä määrittävät sosiaaliset suhteet korostuvat 

usein niin, että naisten kehitystarinat on nähty kertomuksina naisten sopeutumisesta 

yhteisöllisesti rakentuviin odotuksiin ja naisten käyttäytymistä sääteleviin 

normeihin (Aalto 2000, 10.)  

 

Hyödynnän etsintäromaanin käsitettä tutkimuksessani Vilkkumaan sanoitusten 

naishahmojen sisäisen etsinnän ja kehityksen kuvailussa. Tutkin Vilkkumaan 

sanoitusten naishahmojen itsenäistymistä ja identiteetin rakentumista, sekä sosiaalisia 

suhteita. Tarkastelen miten naishahmot etsivät paikkaansa yhteiskunnassa; missä määrin 

naiskuvia sopeutetaan normeihin, ja missä määrin naishahmoja kuvataan vapaasti 

itseään toteuttavina yksilöinä?   

 

Modernin ja liberalistisen kulttuurin ihanne on vapaasti itseään toteuttava ja tasa-

arvoinen yksilö, ”oman onnensa seppä”. ”Kehitysromaanin idea sisältää ajatuksen omaa 

elämäänsä ohjaavasta yksilöstä, sekä kysymyksen siitä, missä määrin ihminen voi 

toimia maailmassa omien henkilökohtaisten pyrkimystensä ohjaamana” (Aalto 2000, 

11). Tämä ajatus on tutkimusongelmani kannalta hedelmällinen. Analysoin ovatko 

Vilkkumaan tekstien naishahmot ennemmin vapaita toimijoita, vai yhteiskunnallisiin 

odotuksiin sopeutuvia hahmoja, vai näitä molempia.   

 



  

 6 

Jäsennän tutkimani naiskuvat erilaisiin kategorioihin ja alakategorioihin, kuten tyttö- ja 

naiskuviin. Kategoriat perustuvat omaan tulkintaani, ne voivat olla lomittaisia ja liittyä 

useisiin eri kategorioihin. Käsittelen naiskuvia erilaisten teemojen kautta. Valitsemani 

naiskuvat teemoineen kuvastavat mielestäni vuosituhannen vaihteen naiseuteen liittyviä 

ilmiöitä, ja ovat myös Vilkkumaan sanoitusten keskeistä aihepiiriä. Sovellan metodinani 

naisena lukemista, joka on Päivi Kososen (1993, 44) mukaan ”prosessi, joka tuottaa 

sukupuolen luettavalle tekstille ja sen lukijalle.” ”Naisena lukeminen on tietoista tekstin 

erilaisuuden korostamista ja kirjallisten konventioiden purkamista, mutta se pitää 

samalla yllä aiemmin kirjoitettua” (Aalto 2000, 17). Operoin representaation, 

diskurssin, performatiivisuuden ja kronotoopin käsitteiden avulla, jotka määrittelen 

edempänä tarkemmin.  

 

Vilkkumaan sanoituksia voidaan tulkita moderneina kertomuksina: ne sijoittuvat 

monesti kaupunkimiljööseen, jotka ovat nykyaikaisen elämän keskuksia uusine 

haasteineen ja mahdollisuuksineen. Sanoituksien tapahtumapaikkoja ovat kaupungin 

(Helsingin) kadut, ravintolat, kerrostaloasunnot, rappukäytävät, pihat ja porttikongit. 

Modernissa kaupunkiympäristössä yksilö kokee vieraantuneisuutta, hän on massojen 

keskellä yksin, vailla selkeitä toimintamalleja ja kiinnekohtia. Pertti Karkaman (1998, 

17) mukaan ”nykyaikaistuminen antaa yksilölle mahdollisuuden identiteettinsä 

rakentamiseen itsereferentiaalisesti ja itserefleksiivisesti, mutta mahdollisuuksien 

runsaus tekee identiteetin rakentamisen vaikeaksi ja ahdistavaksi”.  Karkama on tutkinut 

kirjallisuuden kaupunkikuvausta ja modernisaatiota Mihail Bahtinin ”kronotooppi” 

käsitteen avulla. Tarkastelen Vilkkumaan sanoituksia modernin kaupunkiympäristön 

kuvauksina Karkaman ajatuksia hyödyntäen.   

 

Tutkin sanoituksissa ilmeneviä vuosisadan vaihteen arvoja ja ajallemme tyypillisiä 

kulttuurisia piirteitä. Tutkin Vilkkumaan sanoituksissa esiintyviä ajankohtaisia aiheita 

kuten nuoruusiän pidentyminen, identiteetin rakennus työn ja uran kautta, sekä 

individualistinen ulkonäön ja ruumiin korostaminen. Rock- lyriikka eräänä sanataiteen 

muotona on vuorovaikutuksessa todellisuuden kanssa, josta se ammentaa keskeistä 

aihepiiriään. ”Voidaan lähteä siitä oletuksesta, että sanataide heijastaa jollain tapaa 

yhteiskunnallista toimintaa ja on siis eräs yhteiskunnallisen praksiksen muodoista” 

(Karkama 1979, 22).  
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Nuoruusikä kestää yhä pidempään ja vaihtoehtoja oman elämän projekteille on paljon. 

Aikuisuus saatetaan kokea pysähtyneisyyden vaiheena, johon siirtymistä pitkitetään. 

Nuoruus, itsensä hemmottelu ja yksilöllisyys ovat keskeisiä arvoja ajassamme. Nuoret 

naiset kuluttavat rahaa harrastuksiin ja vapaa-ajan viettoon enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin. Tyttömäisyys on trendikästä, ja tämän markkina-arvon ovat kaupalliset 

tahot huomanneet. Modernin kosmetiikkateollisuuden saralla kaikki on mahdollista, ja 

ikuinen nuoruus on kaupan. Naiset voivat näyttää tytöiltä ja toisinpäin, ikäkategorioiden 

selvät rajat ovat hälventyneet. ”1990-luvulla huomattiin nuorten naisten markkina-arvo 

hieman uudella tavalla: nuoret naiset myyvät myös tekijöinä, aiemmin miehisinä 

pidetyillä aloilla” (Kurikka 2000, 207.) 

 

Monet Maija Vilkkumaan sanoitukset kertovat tyttöjen ja nuorten naisten elämään 

liittyvistä seikoista. Tarkastelenkin teksteissä esiintyviä tyttökuvia: tyttösosialisaatioita 

ja –kulttuuria. Sanoitusten tytöt tuntevat voimakkaita tunteita ja rikkovat rajoja 

tekemällä omaperäisiä valintoja. Kaisa Kurikka (2002) on tutkinut 1990-luvun 

naiskirjallisuutta. Hänen mielestään: ”1990-luvulle ominainen uusi piirre on teini-

ikäisten tyttöjen nostamisen päähenkilöiksi aikuisille suunnatuissa teoksissa. Onko 

ilmiössä kyse myös aikuisten naisten tyttöytymisestä, vai tyttöjen aikuistumisesta, on 

epäselvää.”(Kurikka 2002, 209.)  

 

Kehittelemiäni teemoja, joiden kautta tyttökuvia tarkastelen, ovat ystävyys, 

koulumaailma, sekä ihastumiset ja haaveilu. Pohdin, ovatko nuoret tytöt sittenkään niin 

moderneja ”pieniä naisia”. Vai vaikuttavatko perinteiset naisroolit heidänkin 

toiminnassaan ja valinnoissaan. Tutkin, miten sanoitusten tytöt suhtautuvat heitä 

sosiaalistaviin instituutioihin kuten perheeseen, vertaisryhmiin ja kouluun. Lähteenmaa 

& Näre (1992, 12) olettavat, että ”tyttöjä edelleen sosiaalistetaan pitkälti perinteisellä, 

sukupolvesta toiseen välittyvällä tavalla”.   

 

Sinkkunaiset sekä ”vihaiset ja vahvat” naistoimijat ovat olleet näkyvästi esillä 

vuosituhannen vaihteen mediakertomuksissa ja kirjallisuudessa. Tarkastelen näitä 

kategorioita Vilkkumaan sanoituksissa. Globaalisti tunnettuja, tähän ryhmään kuuluvia 

naisrockartisteja ovat esimerkiksi amerikkalaiset Alanis Morrisette, Tori Amos ja 

islantilainen Björk. Maija Vilkkumaa ja Jonna Tervomaa edustavat suomalaista 

vastinetta nuorista, suuren suosion saaneista naisrockmuusikoista.  
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”Kevyen musiikin piirissä nuorten vihaisten miesten rinnalle tuli uusi ryhmä, joka on 

nimettävissä nuorten vihaisten naisten ryhmäksi” (Kurikka 2002, 205.) 

 

Erityisen kiinnostunut olen Maija Vilkkumaan tekstien vaihtoehtoisista ja vastarintaa 

sisältävistä naiseuden kuvauksista. Tutkin sisältävätkö ne sovinnaisia tapoja rikkovia tai 

kapinoivan naiseuden representaatioita. On kiisteltyä esiintyykö Vilkkumaan 

sanoituksissa varsinaisesti kapinoivan naiseuden kuvauksia. Mielestäni tämä riippuu 

kapinan määritelmistä. Vastarintaa voi ilmaista modernissa ajassa monin eri keinoin, 

mm. epäsuorasti ironian ja parodian kautta. Kapina voi ilmetä myös potentiaalisena, 

esimerkiksi fantasian ja haaveiden kautta. Kapina ei ole aina aggressiivisuutta tai suoraa 

toimintaa, kulttuurista vastarintaa voi ilmentää myös epäsuorasti. ”Teen mitä vaan”- 

sanonta esiintyy eri mukaelmina useita kertoja Vilkkumaan sanoituksissa. Tästä 

päätellen Vilkkumaa todella pyrkii ainakin potentiaaliseen vastarintaan sanoituksissaan. 

 

Naisen uhon, vastustelun, häiriköinnin ja raivoamisen eli normeista poikkeavan 

käytöksen voi käsittää myös hysteerisyytenä. 1800- luvulla dramaattisia, neuroottisia ja 

sopimattomasti käyttäytyvät naiset diagnosoitiin hysteerisiksi. Heitä yritettiin parantaa 

esimerkiksi hypnoosin avulla ja usein varsinkin työväenluokkaiset hysteeriset naiset 

suljettiin laitoshoitoon. ”Elämme edelleen hysteerikkokultin tai –kammon maailmassa, 

jossa naista on liian vähän tai liian paljon” (Kortelainen, 2003, 7).  Naiseus; ruumis ja 

henki ovatkin jatkuvasti erilaisten mediakertomusten kuten mainonnan, elokuvien ja tv- 

ohjelmien tarkastelun kohteena. Miksi naisen vastarinta koetaan niin uhkaavana, että se 

mitätöidään ja sille on helpompi naureskella kuin ottaa se todesta?  Havainnoin 

hysteerisen naisen representaatioita Vilkkumaan sanoituksissa, ja tutkin millaisia 

reaktioita hysteerisen naisen esitys teksteissä kuvatussa ympäristössä saa aikaan.  

 

Vilkkumaan sanoitukset kertovat eri-ikäisistä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevista 

suomalaisista naisista. Sanoituksista piirtyvä kuva on kaupunkilaisen, valkoihoisen ja 

heteroseksuaalisesta naisesta. Mutta millä perusteella naiskuvat ilmentävät juuri 

suomalaista naiseutta? On toisaalta hyvin hankalaa kategorisoida käsitettä suomalainen 

nainen. Globalisoituvassa maailmassa koko käsitteen voikin jopa kyseenalaistaa, 

ainakin sitä kannattaa problematisoida: 
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Yksi ’suomalaisen’ tai minkä tahansa maalaisen naistutkimuksen ongelmista on 

nationalismiproblematiikan heikko työstäminen. Suomalaisuutta kannattaa 

pysähtyä miettimään, jotta ei lähde oletuksesta, jonka mukaan nainen on valkoinen, 

luterilainen, heteroseksuaalinen, suomenkielinen ja joko työväen- tai 

keskiluokkainen – ja maalta kotoisin (Markkola, Suomineitonen, 2002, 89).      

 

Tulkitsen Vilkkumaan sanoitusten naiskuvia vuosituhannen vaihteen suomalaisen 

naiseuden ja siihen liittyvän tematiikan ilmentäjinä. Pohdin miten kova yrittäminen, 

ponnistelu ja työnteko toimivat postmodernin naisidentiteetin rakennusvälineinä. Myra 

Macdonaldin (1995, 201) mukaan ”postmodernin naisen hyvä olo edellyttää 

pätevöitymistä uralla, seksielämässä ja ulkonäköseikoissa.” Mielestäni tätä ajatusta 

voidaan soveltaa myös suomalaisen nykynaisen kuvauksessa. Tarkastelen miten työ, 

ihmissuhteet ja ulkonäkö ilmenevät Vilkkumaan sanoitusten naiskuvissa ja miten ne 

toimivat naishahmojen identiteetin määrittelyn keinoina.  

 

Nykyaikaisen suomalaisnaisen identiteettiin liittyy läheisesti työ tai ura. Tunnusomaisia 

suomalaiseen naiseuteen yhdistettyjä piirteitä ovat ankara työnteko ja tasa-arvoinen 

asema yhteiskunnalliseen päätöksentekoon osallistumisessa varhaisen (myönnettiin 

vuonna 1906) äänioikeuden myötä. Koko suomalainen yhteiskuntajärjestelmä nojaa 

demokraattiseen käsitykseen sukupuolten välisestä tasa-arvoisesta mahdollisuudesta 

palkkatyöhön ja itsenäiseen toimeentuloon. Nainen on koettu ”yhteiskunnallisena 

äitinä” tai ”äitikansalaisena”, jonka tehtäviin kuuluu perhe- huolenpito- ja 

koulutuskysymyksistä vastaaminen, koska ”naisolemukselle ’luontaisena’ on nähty 

kyky hoivata, kasvattaa ja ymmärtää” (Koivunen 1996, 80). Anneli Anttosen (1994, 

220) mukaan ”yhteiskunnallisen äitiyden idea on Suomessa ollut väylä niin 

koulutukseen, itsenäiseen ammattiin kuin ei-äitiyteenkin”(Anttonen 1994, 220). 

Suomalaiseen naiseuteen liittyy myös keskeisesti työ- ja perhe-elämän yhdistäminen; 

kodin ulkopuolisen työn lisäksi naiset huolehtivat myös kodista - taloustöistä ja 

lastenhoidosta. 

 

Useat Vilkkumaan sanoitukset heijastavat naista työelämän erilaisissa tehtävissä.  

Käsittelen nainen ja ura -teemaa sanoituksissa esiintyvien ammattien: poliitikon, 

kauneuskuningattaren ja luovan kirjailijan kuvausten pohjalta. Analysoin miten nämä 

”työn sankarittaret” toimivat ammattirooleissaan erilaisissa konteksteissa. Tutkin miten 
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sanoitusten naishahmojen ammattikuvaukset heijastelevat äitikansalaisuuden käsitettä, 

sekä miten näiden ammattitehtävien kautta ylläpidetään tai vaihtoehtoisesti rikotaan 

perinteisiä käsityksiä suomalaisesta naiseudesta. Suomalaiseen naiseuteen liitetään 

usein myytti vahvasta ja ahkerasta naiseudesta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että naiset 

olisivat vahvoja selviytyjiä. Mutta mitä vahvuus- väitteellä halutaan sanoa ja ketä se 

palvelee? Tarkastelen vahvuus- käsitystä Vilkkumaan sanoituksia, joissa kuvataan 

vahvaa naiseutta, esimerkiksi naispoliitikon hahmoa ”Kristiina”- kappaleessa. 

 

Ruumiin politiikka on ollut feminismin keskeisiä kysymyksiä jo sen alkuvaiheista 

saakka. ”Naisen ruumiillisen olemuksen maallisina ja ’yhdentekevinä’ pidetyt aspektit 

olivatkin itse asiassa merkittäviä elementtejä naista alistavan sosiaalisen normin 

kehittämisessä”(Bordo 1993, 18). Elämme visuaalisessa kulttuurissa, jossa tietynlaiset 

ulkonäkövaatimukset ovat nousseet naiseutta normittaviksi seikoiksi. Ihannemittojen 

saavuttamiseen kätkeytyy epäsuorasti myös lupaus onnesta ja menestyksestä. Ruumis 

on kautta historian toiminut naisen identiteetin määrittelyn keinoina. Patriarkaatin 

tiukka ruumiin kontrolli on kohdistettu naisiin ulkoapäin. Erilaiset kulttuuriset 

kauneuskäsitykset ja muoti ovat luoneet ihanteita, joihin naiset ovat muokanneet ja 

sopeuttaneet ruumiitaan. ”Naisruumiin kurinalaisuuden normaalistaminen on säilynyt 

hämmästyttävän kestävänä ja joustavana sosiaalisen kontrollin strategiana.” (Bordo 

1992, 14). Median ja kauneusteollisuuden hoikkuus- ja ulkonäködiskurssit pakottavat 

naisruumiita ihannemittoihin esimerkiksi naistenlehtien liikuntaohjelmien ja 

dieettiohjeiden muodossa. ”Naistenlehtien representaatioissa ruumiista huolehtiminen 

on usein yhdistetty positiiviseen mielentilaan ja yleiseen hyvään oloon” (Macdonald 

1995, 203).  

 

Nykyisen mediakuvaston kulttuuriset ihanteet muodostavat naisia pakottavia 

normikoodistoja. Median luomia kuvia leimaa pinnallisuus aidompien roolimallien 

kustannuksella. Vilkkumaan ”Kristiina” -kappale (EI) kertoo ylistetystä naispoliitikosta, 

jonka kaunis ja huoliteltu ulkokuori peittävät tyhjän puheen. ”Suomen Neito” (PIL)-

kappale kertoo missistä, joka on menettänyt maineensa kauneusikonina joutuessaan 

kohtaamaan intiimiyden tuhoavan, ei-toivotun julkisuuden. Tutkin Vilkkumaan 

kappaleiden ruumiin esityksiä ja pohdin missä määrin sanoitusten naishahmot ovat 

kauneusnormeihin alistettuja uhreja. Onko sanoituksista löydettävissä myös itsenäisiä 

toimijoita, jotka hyödyntävät ulkonäköään keinona menestyä?   
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Kauneus- ja missikilpailut ovat kansainvälinen ilmiö, joka kytkeytyy kansallisen 

hegemonian ja ideologian määrittelyyn. Missi- instituutio erilaisine lieveilmiöineen; 

kohuineen ja skandaaleineen on olennainen osa myös suomalaista kulttuuria. 

Kauneuskilpailuissa ylläpidetään sukupuolieroa ja luodaan sukupuolinormeja. Parhaiten 

ideaalista naiskuvaa edustava nainen kruunataan voittajaksi; hänet asetetaan 

naiskauneuden hallitsevaan keskiöön ja julkisuuden valokeilaan. Kauneuskilpailuissa on 

kyse muustakin kuin pelkästä kilpailusta. Tutkimalla missejä ja heidän esitystapaansa 

mediassa voidaan päästä selville kätketyistä kulttuurisista merkityksistä. 

Kauneuskilpailut heijastelevat ryhmän, paikallisen tai kansallisen tason arvoja ja 

tavoitteita, joita voidaan tulkita ja haastaa. (Cohen, Wilk, Stoeletje 1996, 2.) Analysoin 

kauneuskuningattaren representaatiota Vilkkumaan sanoituksissa ja tutkin millaisia 

asenteita ja piirteitä se paljastaa aikalaiskulttuurista.   

 

1990- luvulla ja 2000-luvulla median luomien normien mukainen identiteetin rakennus 

on tullut kompleksisemmaksi ja vähemmän ilmeiseksi. Kuvia ei suoraan kopioida, 

mutta niitä voidaan soveltaa omaan käyttöön. Mediakulttuurin tuottamilla naiseuden 

representaatioilla voidaan leikitellä esimerkiksi omaksumalla ja kokeilemalla erilaisia 

pukeutumistyylejä. ”Postmodernissa ajassa tuotetaan skeptisempi ja tiedostavampi 

suhde median representaatioiden ja naisen omakuvan välillä” (Macdonald 1995, 199). 

Jatkossa pohdinkin miten naiset itse osallistuvat patriarkaatin ja seksistisen kulttuurin 

ylläpitoon. Voivatko naiset toisaalta aktiivisesti hyödyntää ja haltuun ottaa 

ruumiillisuuttaan sekä ulkonäön korostusta vallankäytön välineinä?   

 

Ovatko Vilkkumaan sanoitukset sittenkään vain suomalaisen naisen esityksiä, vai voiko 

niistä löytää liikkuvia ja subjektin sijoittuneisuutta ylittäviä identiteetin osatekijöitä? 

Tulkitsen Vilkkumaan tiettyjä sanoituksia kansallista, ”perisuomalaista” ja säilyttävää 

diskurssia murtavina teksteinä. ”Nomadisessa feminismissä otetaan huomioon 

subjektien sijoittuneisuus ja liikkuvuus” (Ahokas ja Rantonen 1996, 79). Nomadinen 

subjekti on fiktiivinen käsite, joka mahdollistaa tavanomaisten ajattelutapojen ja 

teoriakäsitysten kyseenalaistamisen sekä vakiintuneiden kategorioiden, kuten 

kansallisuuden, ylittämisen. Rosi Braidottin (1994, 4-5) mukaan Postmodernissa 

nomadisessa feminismissä tarkkaillaan subjektin sijoittumista sukupuolen, luokan, iän, 

etnisyyden ja rodun ohella muun muassa postmodernin aikakauteen, jälkiteolliseen 

yhteiskuntaan ja jälkikolonialismin rakenteisiin.   
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Vaikka Vilkkumaan sanoitukset sisältävät enimmäkseen suomalaisen naisen esityksiä, 

on niissä mielestäni myös havaittavissa vuorovaikusta ja lähestymistä vieraan, 

muukalaisen kanssa. Erityisesti Ei- levyn sanoitukset, joita Vilkkumaan kirjoitti New 

Yorkissa oleskellessaan, sisältävät matkustamiseen liittyviä teemoja ja globaaleja 

ajatuskehitelmiä. Esimerkiksi kappaleet ”Ei susta huomaa” ja ”Jonain päivänä” voi 

tulkita identiteetin pohdintoina sekä toisaalta suomalaiskansallisen ja vieraan kulttuurin 

diskurssin välisenä keskusteluna ja lähentymisyrityksenä. 

 

Rock-kappaleiden suosituin teema kautta aikojen on ollut rakkaus, jonka aiheuttamat 

muistot, kaipuu, ristiriidat ja ongelmat ovat myös Vilkkumaan sanoitusten keskeisiä 

aiheita. Usein teksteissä kuvataan päättynyttä tai epäonnistunutta rakkaussuhdetta, jonka 

perään haikaillaan tai muistellaan koettuja onnen hetkiä. Vilkkumaan rakkaus -aiheisille 

sanoituksille onkin ominaista melankolinen pohjavire; niissä kaivataan jotakin 

parempaa tai nostalgisoidaan mennyttä. Romanttisen rakkauden diskurssi on mukana 

postmodernin kulttuurin ”suurissa kertomuksissa”. Hääkirjan avaussanoissa (Liljeström 

1999, 8) todetaan, että avioliiton perustana romanttinen rakkaus on institutionalisoitunut 

nimenomaan heteroseksuaalisiin suhteisiin. Heteroseksuaalinen romanttinen rakkaus 

hallitsee rakkauden kulttuurisia representaatioita, vaikka rakkauden muotoja on 

olemassa monia muitakin kuten vanhempien ja lapsen tai ystävien välinen rakkaus. 

Romanttisen rakkaus toimii postmodernissa kulttuurissa yksilön identiteetin 

vahvistajana ja rakentajana, sekä intiimin tunnesuhteen perustana. Feministisen 

tutkimuksen kiinnostuksen kohteita ovat kysymykset jotka liittyvät sukupuolen 

tuottamiseen ja ylläpitämiseen romanttisen rakkauden kautta. Tarkastelen miten 

sukupuolta tuotetaan Vilkkumaan sanoitusten romanttisissa diskursseissa ja millaisia 

asemia eri sukupuolet saavat romanttisen rakkauden viitekehyksessä.  

 

Vilkkumaan sanoituksissa esiintyy myös mieshahmoja joko dialogisena vastaparina tai 

mainintoina marginaalisessa roolissa. Tutkin millaisia mieskuvia teksteistä löytyy, ja 

millaisen positioon ne sijoittuvat suhteessa naiskuviin. ”Anglo- amerikkalainen 

miestutkimus hajottaa ajatusta monoliittisesta maskuliinisuudesta puhuessaan monista 

maskuliinisuuksista” (Ahokas ja Rojola 1990, 11). Tarkastelen sanoitusten mieskuvia 

kahdesta erityyppisen maskuliinisuuden näkökulmasta. Analysoin valtaapitävää 

maskuliinisuutta sekä sille lähes vastakohtaista marginaalista maskuliinisuutta. 
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1.3 Feministinen kirjallisuudentutkimus 

  

Feministinen teoria on laaja-alainen ja painotuksiltaan erilaisiin koulukuntiin 

jakautunut. Tutkimusaiheeni puitteissa hyödynnän angloamerikkalaisen feministisen 

kirjallisuudentutkimuksen teoriaa. Feministinen kirjallisuudentutkimus on totuttu 

jakamaan kahteen eri suuntaukseen: ranskalaiseen ja angloamerikkalaiseen 

tutkimukseen, joskin jakoa on kyseenalaistettu. Tällä ei tarkoiteta kansallisia rajoja, 

vaan sitä älyllistä perinnettä, johon tutkija kuuluu (Moi 1990a, 16). Ranskalainen 

tutkimus keskittyy filosofisiin ja psykologisiin kysymyksiin ja kielen 

psykoseksuaaliseen luonteeseen. Angloamerikkalainen feministisen 

kirjallisuudentutkimuksen perinne edustaa käytännönläheisempää suuntausta; se 

tarkastelee naisen kokemusta, ruumista ja naiskuvia marginaalisesta ja patriarkaalista 

kaanonia vastustavasta näkökulmasta.  

 

Hyödynnän feministisessä analyysissäni lisäksi naisrock -teoretisointeja, Anu Koivusen 

käsitteistöä, sekä Judith Butlerin ja Susan Bordon teorioita. Kiinnitän Vilkkumaan 

sanoitusten analyysissä huomiota vallankäyttöön ja näkymättömiin valtarakenteisiin, 

jotka säätelevät naiseuden ilmentämistä. Yritän myös tehdä näkyväksi hierarkkisia 

valta-asetelmia sukupuolten välillä. Nainen voi vapaasti ilmaista itseään, mutta vain 

tiettyjen, patriarkaatin määrittelemien normien puitteissa. Ovatko naiset pakotettuja 

toimimaan itseään vastaa, koska kohtaisivat vastustusta ja sosiaalista kurinpitoa, mikäli 

valitsisivat toisenlaisia toimintatapoja? ”Naiset ovat sukupuolittuneen identiteettinsä 

aktiivisia tuottajia, mutta eivät vapaita tuottajia” (Lafrance 2002, 11). 

 

Feministisessä kirjallisuudentutkimuksessa naisten kirjoitusta tutkitaan erillisenä 

kategoriana, jossa on poliittista muutosvoimaa vastustaa patriarkaatin valtarakenteita. 

”Feministisen kirjallisuudentutkimuksen tärkein päämäärä on aina ollut poliittinen. 

Siinä ei pyritä ikuistamaan vaan paljastamaan patriarkaalisia rakenteita”. (Moi 1990a, 

15.) Mutta mitä oikeastaan ovat patriarkaatin ideologia ja valtarakenteet, ovatko ne 

paikallistettavissa? Patriarkaattia ei pidä nähdä monoliittina, tai miesryhmittymien 

salaliittona. Myös naiset osallistuvat valtavirtayhteiskunnan naista alistavien tai 

loukkaavien käytäntöjen ylläpitoon. Yhteiskuntaa ylläpitävät tietyt lait ja instituutiot, 

dynaaminen verkosto, joka on enemmän kuin tekijöidensä summa.  
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On oltava varovaisia käyttäessämme tätä termiä (patriarkaatti), jotta siitä ei tule 

yli yksinkertaistavaa, kokonaistavaa käsitettä, joka kätkee eri yhteiskunnissa 

ilmenevät monet naisten epätasa-arvon erityismuodot ja asteet sekä ne strategiat ja 

vastarinnat joiden avulla naiset kyseenalaistavat noita epäoikeudenmukaisuuksia. 

(Morris 1997, 12.)  

 

Pam Morris edustaa angloamerikkalaista, käytännönläheistä feminististä suuntausta. 

Hän kyseenalaistaa kaanonin ja vallitsevan kirjallisuusjärjestelmän. Käsitteellä 

naiskirjoitus hän tarkoittaa vaihtoehtokaanonia, joka koostuu naiskirjailijoiden 

teksteistä. Naiskirjallisuudentutkimus on vain yksi lähestymistapa naisten kirjoittamaan 

kirjallisuuteen. Feministinen kirjoitus on luonteeltaan poliittista, ja tämä 

erityispiirteensä vuoksi se eroaa omaksi alueekseen naiskirjallisuudentutkimuksesta. 

”Naiskirjailijoiden epäpoliittinen tutkimus ei ilmiselvästi ole itsessään feminististä” 

(Moi 1990b, 33). Feministinen kirjoitus ei välttämättä ole naisen kirjoittamaa. 

Mielestäni ei voida ajatella, että vain nainen kykenee kirjoittamaan naisnäkökulmasta, 

tai että ainoastaan mies voi kirjoittaa miesnäkökulmasta.1  Voidaan kuitenkin puhua 

naiskirjailijoille tyypillisestä strategisesta kaavasta, jonka kautta voidaan purkaa 

”antipatriarkaalista raivoa”, ja pyritään saamaan marginaalin sanoma patriarkaalisen 

vallan hyväksymäksi. (Moi 1990b, 35.) Naisten kirjoittaminen voidaan nimetä 

naispuoliseksi, mutta se ei vielä kerro mitään kirjoittamisen luonteesta tai 

sanomasta.(Moi 1990b, 36.)    

 

Feministinen teoria määrittyy tieteiden kentällä marginaaliin, josta käsin se pyrkii 

purkamaan vallitsevia yhteiskuntarakenteita. Tarkoitukseni onkin tarkastella 

Vilkkumaan tekstejä feministisestä näkökulmasta havainnoiden ja purkaen niissä 

piileviä sukupuolen esittämisen strategioita. Pohdin myös voidaanko niiden pohjalta 

rakentaa vaihtoehtoisia ajattelu- ja toimintamalleja. Feministisen teorian sisällä 

keskeistä on kaksoistietoisuus. Sillä tarkoitetaan yhtäältä feminismin sisäistä, omien 

ajattelutapojen tiedostamista, jossa puretaan ulospäin suuntautuneen kritiikin 

lähtökohtia, ja tarkastellaan itsekriittisesti vaihtoehtoisen tiedon tuottamisen 

mahdollisuuksia. Toisaalta kiinnitetään huomioita feministisen teorian suhteeseen 

                                                
1 Tämän on todistanut esimerkiksi runoilija Arno Kotro uusimmalla teoksellaan, Musta morsian (2005), 
joka on naisen näkökulmasta kirjoitettu jätetyn naisen tilitys. 
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ulospäin, sitä pyritään kehittämään ja sopeuttamaan muuttuviin olosuhteisiin. 

(Koivunen 1996, 13.) 

 

 

1.3.1 Sex vai gender? 

 

Feministisessä tutkimuksessa ongelmallista on yleistää omakohtaiset naiseuden 

kokemukset essentialistiseksi ja universaaliksi kokemukseksi ”Naiseudesta”. 

Essentialismilla tarkoitetaan uskoa annettuun ja ennalta määräytyneeseen, biologiaan 

perustuvaan naisen luontoon. Universaalien yleistysten tekeminen sukupuolesta on 

ongelmallista, koska siihen vaikuttavat aina niin monet muutkin kategoriat kuten rotu, 

etnisyys, ikä, ja luokka-asema. Feminismin on vaarallista tunnustaa yhteistä 

naiskokemusta, esimerkiksi tulkita jotakin laulunsanoitusten teemaa ”kaikkiin naisiin 

vetoavana”, koska saatetaan syyllistyä poliittisesti tietämättömiin ja naiiveihin 

päätelmiin. ”Vaikka feminismiä olennaisesti leimaa antipatriarkaalinen naisen 

kokemuksen korostaminen, se ei poliittisena teoriana voi olla palautettavissa tuon 

kokemuksen heijastukseksi tai tuotteeksi” (Moi 1990b, 23).  

 

Oman position esittely on keskeistä feministisessä tutkimuksessa, jotta tiedostettaisiin 

omat mahdollisuudet ja rajoitteet, vältettäisiin essentialistisia ansoja. ”Rakentavassa 

kritiikissä on tuotava esiin se asema ja näkökulma, se positio, josta puhutaan” (Moi 

1990b, 16). Näin pyritään tulemaan tietoiseksi omaa ajatteluun vaikuttavista seikoista ja 

kuitenkin tulemaan mukaan feministiseen keskusteluun omista lähtökohdista käsin. 

Oma tutkimus- ja kokemuskenttäni rajautuu näin ollen tiettyihin puitteisiin: olen 

länsimainen nuori nainen ja kirjallisuudenopiskelija, joka tutkii länsimaisen valkoisen 

naisen representaatioita länsimaisten teorioiden viitekehyksessä. Essentialististen ja 

antiessentialististen näkökulmien kentällä oma näkemykseni sijoittuu välimaastoon. 

Sukupuoliero miehen ja naisen välillä on mielestäni sekä biologinen ’sex’ että 

kulttuurinen ’gender’. Mielestäni naiseksi sekä synnytään että kasvetaan. Kulttuuriset 

käytännöt muokkaavat heti syntymästä asti tyttöjä naisellisen - poikia maskuliinisen 

kulttuurin jäseniksi. Tämä ei tarkoita jäykkää, ennalta määrättyä polkua sukupuolitetulla 

kentällä. Postmodernissa ajassa voidaan sekoittaa merkityksiä ja leikitellä 
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sukupuolikategorioilla. Omaa yksilöllisyyttä ja minuuden projektia korostetaan ahtaita 

mies/nainen kategorioita enemmän.  

 

Ruumiin korostus feministisessä tutkimuksessa voi johtaa kriittisiin syytöksiin 

essentialismista ja eron korostamisesta. ”Essentialismia ei kuitenkaan tarvitse nähdä 

hyvänä tai huonona asiana, vaan se voidaan nähdä käsitteenä jota voidaan käyttää 

edistyksellisesti tai konservatiivisesti”(Rojola 1996, 175). Ruumiillisuus on 

feministisessä tutkimuksessa mielestäni vaikeasti sivuutettavissa, koska se liittää yhteen 

naisen kokemuksen fyysisestä kehostaan ja siihen liitetyt kulttuuriset representaatiot. 

Kulttuuri lataa ulkoapäin naisen ruumista koskevia arvolatautuneita käsityksiä, oletuksia 

ja odotuksia. Näissä käsityksissä heijastuvat samalla kulttuuriset arvot kuten esimerkiksi 

tehokkuusajattelu, suorittaminen ja itsekuri, jotka yhdistetään hoikkaan naisruumiiseen.      

 

Tässä tutkielmassa käytän ruumiin käsitettä viittaamaan kulttuuriseen ruumiiseen, joka 

rakentuu erilaisista diskursseista. Tarkastelen oppositiopareja kuten: 

aktiivinen/passiivinen, henki/ruumis, järki/tunne ja luonto/kulttuuri. Nämä oppositiot 

ovat hierarkkisia ja palautuvat perimmäiseen, kaiken taustalla vaikuttavaan mies/nainen 

oppositioon. Susan Bordon mukaan (1993, 11) ”aktiivisen hengen ja passiivisen 

ruumiin dualismi on sukupuolittunut jaottelu ja se on yksi historiallisesti 

voimakkaimmista dualismeista, jotka rakentavat länsimaisen sukupuolen ideologiaa.”  

 

Passiivinen nainen on tämän määrittelyn mukaan luonnollinen ja hallittavissa oleva, 

aktiivinen nainen sen sijaan on kontrolloimaton ja sellaisenaan vallitsevan symbolisen 

järjestyksen ulkopuolella. Tämä dualismi ilmenee tieteen, taiteen ja populaarikulttuurin 

kuvastoissa ja ideologioissa kulttuurisina esityksinä. ”Feminismiä on usein kritisoitu 

liian ahtaasta dualistisesta ajattelusta ja hierarkkisia oppositioita on haluttu mieluummin 

purkaa kuin korostaa” (Bordo 1993, 15). Mielestäni kyseiset oppositioparit tarjoavat 

kuitenkin mielekkään teoreettisen lähestymistavan, jonka avulla voidaan kartoittaa 

yleisemmin feminiinisen ja maskuliinin identiteetin rakentumista modernissa ajassa.   

 

Kulttuuriset naiskuvat ovat historiallisia ja ne määrittävät millaista naiseutta minäkin 

aikakautena on mahdollista suorittaa. Toisaalta painotetaan naisen ja miehen kahta 

erilaista olemassaolon tapaa, sekä sex- gender- jaottelua. Toisaalta uskotaan, että 

käsitykset nais- ja miessukupuolesta ovat aina kulttuurisidonnaisia sopimuksia. Pam 
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Morrisin (1997, 9) mukaan sukupuolten välinen epätasa-arvo ei ole seurausta 

biologisesta välttämättömyydestä, vaan se tuotetaan sukupuolieron kulttuurisen 

rakentumisen avulla. 

 

Postmoderni feminismi kyseenalaistaa totuuskäsityksen, jonka mukaan neutraali totuus 

olisi saatavissa selville johdonmukaisten ja objektiivisten havaintojen avulla. (Cameron 

1996, 30) Sen sijaan postmodernille feminismille on yleistä monimuotoisuus ja 

traditionaalisten sukupuoliroolien sekoittuminen. Postmodernien feministien ihanteena 

on pirstaleinen moniäänisyys ja monimuotoisuus. He uskovat, että ”feminiininen 

itsessään on pelkkä myytti” (Cameron 1996, 216). Postmodernit ajatukset 

ambivalentista totuudesta, sukupuoleen liittyvien tunnusmerkkien sekoittamisesta ja 

perinteisten roolimallien kumoamisesta ovat kiinnostavia, mutta toisaalta hankalia ja 

moniselitteisiä tarttumapintoja tutkimukselle. Miten voidaan olettaa feminismiäkään, 

mikäli kaikki merkitykset ovat suhteellisia, eikä totuutta ole? 

 

 

1.3.2 Representaatio, performatiivisuus, kronotooppi 

 

Naiskuvan käsite on tutkielmassani keskeinen. Sen avulla tarkastelen Vilkkumaan 

tekstien tapoja esittää ja tuottaa naiseutta kulttuuristen teemojen kautta. 

”Naiskuvatutkimuksessa lukuakti ymmärretään kirjailija elämän (’kokemuksen’) ja 

lukijan elämän väliseksi viestinnäksi” (Moi 1. 1990, 60). Pyrinkin huomioimaan oman 

subjektiivisen lukutapani, en väitä yleispäteviä totuuksia, havaintoni sanoituksista 

perustuvat omaan tulkintaani ja kokemuspohjaani. Naiskuvakäsite ei edellytä suoran 

vastaavuussuhteen näkemistä todellisuuteen. Anu Koivusen (1995, 28-29) mukaan on 

hedelmällistä ottaa lähtökohdaksi näkemys kuvasta erilaisista elementeistä tuotettuna 

konstruktiona. Yhteiskunnallinen, poliittinen ja kulttuurinen konteksti muodostavat ne 

ehdot, joilla kuvia konstruoidaan. Onkin mielenkiintoista lähteä tulkitsemaan 

Vilkkumaan sanoitusten naiskuvia kulttuurisesti rakentuneina kokonaisuuksina, kuvina 

joita on hedelmällistä purkaa ja tulkita.  

 

Hyödynnän tulkinnassani naiskuvan representaation ja diskurssin käsitteitä. 

Representaatio termillä ei ole selvää suomenkielistä vastinetta; se sekä esittää että 
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edustaa jotakin. Jatkossa käytän naiskuvien tarkastelussani pikemminkin sanaa esitys. 

Feministisessä naiskuvatutkimuksessa on mukana tietoisuus naiskuvien poliittisuudesta. 

Sillä, miten naiseutta esitetään, on merkitystä sekä kulttuuriselle naiskuvalle että naisten 

omakuvalle (Koivunen 1995, 25). Representaatio ei tarkoita naiseuden autenttiseen 

olemukseen viittaavaa merkkijärjestelmää, koska kattavaa kategoriaa ”nainen” ei ole 

olemassakaan. Representaatiot eivät heijasta mitään olemassa olevaa todellisuutta, vaan 

aktiivisesti jäsentävät ja muokkaavat sitä. ”Ne tuottavat merkityksiä samalla kun ne 

uusintavat jo merkityksellistä todellisuutta” (Koivunen 1995, 27-28.) Koko käsitteen 

mielekkyys piilee siinä ymmärryksessä, että representaatioissa on aina kyse osittaisesta, 

valikoidusta ja epätäydellisestä näkökulmasta. Naiseuden representaatioita tutkittaessa 

onkin mielekästä kysyä millaista naiseutta ne tuottavat sen sijaan, että pohdittaisiin 

millaista tosielämän vastinetta ne kuvastavat.  

 

Diskurssin käsitteessä korostuu esittämisen ja sanomisen merkityksiä tuottava luonne. 

Diskurssit ovat ajattelutapoja, ideologioita ja oletuksia, joita erilaiset instituutiot kuten 

biologia, lääketiede, ja uskonto vahvistavat ja arvottavat. ”Esimerkiksi naiseuden 

diskursseja tuotetaan suhteessa seksuaalisuuden, ruumiillisuuden, perheen, 

kansallisuuden ja luokan diskursseihin” (Koivunen 1996, 52). Diskurssin käsite 

kytkeytyy valtaan, siihen miten erilaiset vallankäytön muodot näkyvät subjektissa, 

materialisoituneena ruumin käytännön toiminnan tasolle. Diskurssit heijastuvat 

ruumiista ja sukupuolesta eleiden, tapojen ja käytäntöjen kautta. Judith Butler puhuu 

heteroseksuaalisesta hegemoniasta ja ”kulttuurisen ymmärrettävyyden kehikosta, joka 

pyrkii luonnollistamaan ruumiit, sukupuolet ja halun.” ( Koivunen 1996, 54-55.) 

Miehen ja naisen ruumiiden oletetaan toimivan eri tavoin, mutta toisiaan täydentäen, 

tiettyjen rooliodotusten mukaisesti.  

 

Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat kulttuurisesti vankkoja sopimuksia, mutta samalla 

määrittelyä pakenevia käsitteitä. Maskuliininen tarkoittaa Suomen Kielen Sanakirjan 

mukaan miespuolista sukua, feminiininen naispuolista ja naisellista. (Nurmi, 

Rekiaro&Rekiaro 1994.) Merkityksiä sisältävät termit ylläpitävät sukupuolten välistä 

eroa normaalistetuissa käytännöissä, joita on niiden tavanomaisuuden vuoksi vaikeaa 

havaita. Sukupuolta ylläpidetään kulttuurissa sukupuolisopimukseen liittyvien normien, 

tapojen ja tunnusmerkkien avulla. Sukupuolisuus voidaankin nähdä performatiivisesti 

tuotettuna esityksenä, jonka kautta sukupuolieroa ylläpidetään yhteiskunnassa. 
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”Sukupuoliesityksiämme rajaa ratkaisevasti se, millaisia sukupuolia minäkin 

historiallisena hetkenä on mahdollista suorittaa” (Rossi 2002, 111).  

 

Tässä tutkielmassa olen myös kiinnostunut sukupuolen performatiivisesta esittämistä, 

tavoista, keinoista ja eleistä joiden kautta naiseutta tuotetaan. Tarkastelen millä tavoin 

Vilkkumaan sanoituksissa puretaan ja ylläpidetään sukupuolieroa. Tulkinnassani 

hyödynnän Judith Butlerin ajatuksia sukupuolesta performanssina, johon kytkeytyy 

suorittamisen ja toiston prosesseja. Butlerin teoriassa sukupuolta ei ymmärretä 

olemisena vaan tekemisenä. Butler ei pidä sukupuolta jonakin yksinkertaisesti olevana 

vaan seurauksena monenlaisesta tekemisestä. Performatiivisuuden ajatusta hän käyttää 

eritelläkseen sitä, miten mieheys ja naiseus rakentuvat toistuvina suorituksina. 

”Sukupuolen tekeviä tai esittäviä eleitä on lukemattomia puheesta ruumiin 

muokkaamiseen ja kävelytyylistä tunneilmaisuihin”(Pulkkinen 2000, 52-53). 

 

Vaikka sukupuolen ymmärrettävään esittämiseen liittyy yhteiskunnallisia pakotteita, on 

mukana myös aina muutosten ja toisin toistamisen mahdollisuus. Butlerin ajatteluun 

liittyy vahva poliittinen vire performatiivisuuden tuomien lukuisien mahdollisuuksien 

kautta. Sukupuolen esittämiseen liittyviä näkymättömiä käytäntöjä voidaan tehdä 

näkyviksi kun niitä toistetaan poikkeavalla tavalla, toisin kuin on totuttu. Mielestäni 

myös parodian ja ironian tekstuaaliset keinot voivat toimia sukupuolen stereotyyppisen 

esittämisen vastustamisessa, ja toisin toimimisessa. Pohdin Butlerin teoretisoinnin 

valossa miten Vilkkumaan tekstien eri naistyypit toistavat poikkeavasti ja purkavat 

normatiivista naiseuden esitystä.  

 

Vilkkumaan sanoitukset ovat usein tarinanmuotoisia, ja niiden kertojana on 

feminiininen subjekti, jonka näkökulmasta asioita kuvataan. Tarinat sijoittuvat erilaisiin 

ympäristöihin, paikkoihin ja tiloihin kuten: ravintolaan, luontoon, kaupunkimiljööseen, 

tai kotiin: eteiseen, keittiöön, olohuoneeseen. Teksteissä myös matkataan jonnekin; 

autossa, laivassa tai lentokoneessa. Tarkastelen millaiseen ajallis-paikalliseen 

kontekstiin ja risteyskohtaan sanoitusten ihmiskuvat sijoittuvat. Hyödynnän tässä 

tarkastelussa Mihail Bahtinin kronotooppikäsitettä. Kronotoopilla tarkoitetaan 

kirjallisuudessa muodollis-sisällöllistä kategoriaa. ”Kirjallisuudessa taiteellisesti 

haltuunotettujen ajallisten ja paikallisten suhteiden olennaista keskinäistä sidonnaisuutta 

nimitetään kronotoopiksi.” (Bahtin 1979, 243.) Aika – tila jäsentelyllä hahmotan 
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sanoitusten temaattisia ratkaisuja. Selvitän ovatko sanoituksissa kuvatut ympäristöt 

yksityisiä vai yleisiä, miten ne vaikuttavat naishahmojen identiteettiin ja sosiaalisiin 

suhteisiin.  

 

Toteutan analyysissäni Päivi Kososen kuvailemaa naisena lukemisen metodia, jossa 

sovellan edellä mainitsemiani käsitteitä ja teorioita. Feministinä lukemisessa on kyse 

uusien lukutapojen mahdollistamisesta; vastakarvaan lukemisesta ja toisaalta 

valppaudesta tekstin eroja ja erityisyyttä kohtaan. Olennaista siinä on myös normaaleina 

pidettyjen konventioiden esiin nostaminen ja vallitsevien instituutioiden kritiikki.  

(Kosonen 1993, 46-47.) Naisena lukemisessa ei ole kyse jonkin naiseuden ytimen tai 

naisellisen ominaisuuden osoittamisesta tekstissä, se ei ole suljettu prosessi, jossa 

voidaan tehdä vain tietyntyyppisiä havaintoja. Tiedostan lukemisessani kohdetekstini 

avoimuuden merkityksille ja konnotaatioille ja pyrin luomaan siitä uudenlaisia 

merkityksiä ja tulkintoja. (Vrt. Aalto 2000, 17.) 
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2  TYTTÖKUVAT 
 

Tutkin seuraavaksi Vilkkumaan sanoituksia tyttökulttuurin kuvauksina. Useat 

Vilkkumaan sanoitukset kertovat tyttöjen ja nuorten naisten elämään liittyvistä aiheista, 

siksi naiskuvien lisäksi onkin paikallaan tarkastella teksteissä esiintyviä tyttökuvia. 

Tyttökulttuurin tutkiminen on noussut kiinnostuksen kohteeksi alun perin niin sanotun 

Birminghamin koulukunnan kulttuurintutkimuksen piirissä. Birminghamilaiset tutkijat 

ovat tulkinneet tyttökulttuurin syntyneen patriarkaalisen valtajärjestelmän tuloksena; 

tytöt ovat kehittäneet vastamekanismeja itseensä kohdistuvaan sortoon. (Lähteenmaa & 

Näre 1992, 10.) Varhaisempi brittiläinen kulttuurintutkimus ei mielestäni kuitenkaan 

juurikaan sovellu pohjoismaisen tyttökulttuurin tarkasteluun, koska pohjoismainen 

asenneilmapiiri on modernimpi ja tasa-arvoisempi monessa suhteessa. Tyttökulttuuri on 

Pohjoismaissa sukupuolineutraalimpaa, ja tyttöjen aktiivisuutta ja luovuutta 

korostavampaa.   

 

Sari Näreen ja Jaana Lähteenmaan toimittamassa Letit liehumaan -teoksessa (1992) 

tarkastellaan suomalaista tyttökulttuuria tyttösosialisaation viitekehyksessä.  

Tyttösosialisaatioon eli tyttöjen ja nuorten naisten yhteiskunnan jäseniksi kasvamiseen 

ja kiinnittymiseen vaikuttavat monet tekijät. Näre ja Lähteenmaa (1992, 12) mainitsevat 

keskeisinä sosiaalistamisinstituutioina perheen, vertaisryhmät, mediatuotteet ja erilaiset 

yhteiskunnalliset instituutiot, ennen kaikkea koulun. Modernin ajan myötä näihin 

perinteisiin sosiaalistumistekijöihin on tullut murtumakohtia, naisenroolit ja sukupuoli-

identiteetit ovat jatkuvassa muutostilassa. Tutkin Vilkkumaan sanoitusten tyttökuvissa 

miten nykyajan tytöt neuvottelevat paikkaansa ristiriitaisessa modernissa 

kulttuuriympäristössä, jossa perinteisten puitteiden lisäksi on tarjolla paljon vaihtoehtoja 

identiteetin määrittelyyn.  

 

Vilkkumaan sanoitusten tytöt tuntevat voimakkaita tunteita ja rikkovat rajoja tekemällä 

omaperäisiä valintoja. Pohjoismaisten naistutkijoiden mukaan tyttökulttuuri syntyy 

jännitteisessä suhteessa perinteisen naiskokemuksen ja julkisen sfäärin välillä. 

(Lähteenmaa & Näre 1992, 11.) Perinteisesti tyttökulttuuriin on liitetty kotikeskeisyys. 

Tytöt on mielletty omissa huoneissaan idoleistaan haaveileviksi ja päiväkirjaa 

kirjoittaviksi neidoiksi. Vilkkumaan teksteissä kuvatut tytöt eivät jää kotiin, he liikkuvat 

julkisissa tiloissa aktiivisesti ja rohkeasti. Tarkastelen nuorten naisten hahmoissa myös 
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heidän ajallis-tilallista sijoittumistaan kronotoopin käsitteen avulla. ”Kaunokirjallisessa 

kronotoopissa paikalliset ja ajalliset tunnusmerkit ovat punoutuneet toisiinsa 

mielekkääksi ja konkreettiseksi kokonaisuudeksi” (Bahtin 1979, 243). Sanoitusten 

tapahtumaympäristöjen aika ja tila -vihjeet muodostavat positioita, joita purkamalla 

voidaan selvittää myös tyttökuvien määritelmiä sanoitusten temaattisissa ratkaisuissa. 

”Muodollis-sisällöllisenä kategoriana kronotooppi määrää (huomattavalta osaltaan) 

myös ihmisen kuvan kirjallisuudessa” (Bahtin 1979, 244). Tarkastelen 

aikapaikallisuuden yhteydessä myös erilaisia aihelmia, kuten esimerkiksi tapaamisen ja 

eroamisen aihelmat, jotka kuuluvat usein rakennusaineksina kaunokirjallisten teosten 

juoniin. (Bahtin 1979, 256.)  

 

Tarkoituksenani on pohtia millaista on moderni tyttökulttuuri ja miten Vilkkumaan 

sanoitukset sitä tulkitsevat. Toisaalta huomioin myös tyttösosialisaation perinteisemmät 

elementit ja niitä ylläpitävät käytännöt. Pyrin hahmottamaan miten tyttökuvissa ikään 

kuin neuvotellaan ja muodostetaan merkityksiä moderneja ja perinteisiä tekijöitä 

yhdistelemällä. Kaisa Kurikan artikkeli ”Nuorten naisten lisempi laiffi” (2002) 

tarkastelee 1990-luvun nuorten naisten ja tyttöjen representaatioita 1990-luvun 

kotimaisessa kirjallisuudessa. Hänen mukaansa:  

 

”1990-luvulle ominainen uusi piirre on teini-ikäisten tyttöjen nostamisen 

päähenkilöiksi aikuisille suunnatuissa teoksissa. Onko ilmiössä kyse myös 

aikuisten naisten tyttöytymisestä, vai tyttöjen aikuistumisesta, on epäselvää.” 

(Kurikka 2002, 209.)  

 

Pohdin, ovatko nuoret tytöt sittenkään niin moderneja ”pieniä naisia”, vai vaikuttavatko 

perinteiset naisroolit heidänkin toiminnassaan ja valinnoissaan. Tutkin, miten 

sanoitusten tytöt suhtautuvat heitä sosiaalistaviin instituutioihin kuten perheeseen, 

vertaisryhmiin ja kouluun. Selvittelen myös mitä voisi olla se ”lisempi laiffi”, lisäarvo 

tai uutuus jota on tullut moderniin tyttökulttuuriin. Tutkin Vilkkumaan sanoitusten 

tyttökuvia eri sosiaalistamistekijöiden näkökulmasta, joista kaksi ensimmäistä: ystävien 

muodostama vertaisryhmä, ja kouluinstituutio perustuvat Näreen ja Lähteenmaan 

jaotteluun. (1992, 13.) Kolmanneksi sosiaalistamistekijäksi nimeän tyttöjen sukupuoli-

identiteetin rakentumisen.  

  



  

 23 

2.1 Tyttöjen välinen ystävyys  

                    

Tyttökulttuurissa läheiset ystävyyssuhteet ovat usein erittäin tärkeällä sijalla. 

Vertaisryhmän ystävät toimivat minäkuvan sekä itsetunnon peilinä ja rakennusaineina. 

Ystävättärille uskoudutaan ja heidän kanssaan liittoutumalla pyritään irtautumaan kodin 

piiristä laajempiin ympäristöihin, kohti itsenäisyyttä. Sinikka Aapola on tutkinut 

tyttöjen välisiä ystävyyssuhteita haastattelemalla helsinkiläisiä 11-12-vuotiaita tyttöjä. 

Aapolan mukaan (1992, 84) ”ystävätärkulttuurin kautta voidaan tutkia naiseuden 

yhteiskunnallista muotoutumista: mitä valmiuksia tytöt rakentavat vertaisryhmissään 

matkalla aikuisuuteen?”  

 

 Tyttöjen välistä ystävyyttä leimaa uskoutumisen kulttuuri, niinpä toisinaan 

pettymyksiltäkään ei voida välttyä. Vilkkumaan sanoituksissa kuvataan myös yksin 

jäämistä, ”huonoja” ystäviä ja ohimeneviä tuttavuuksia esimerkiksi ”Ystävä”- ja ”Ei 

ikinä sun”- teksteissä. Analysoin Vilkkumaan ”Ei saa surettaa”- (EI) ja ”Ei ikinä sun” 

(PIL) -sanoitusten ystävyyssuhdekuvauksissa edellä mainittuja seikkoja. Kiinnitän 

huomiota sanoitusten konteksteihin ja sosiaalisiin verkostoihin, jotka toimivat 

aikuisuuden esiasteina ja ”testauspaikkoina” tyttöjen matkalla kohti aikuisuutta. 

 

 

2.1.1 ”Leikittäiskö prinsessaa?” 

 

”Ei saa surettaa” -kappaleen sanat tuovat mieleen lastenlaulun, mutta se on väljemmin 

tulkittavissa iättömänä, naisten välisen ystävyyden kuvauksena. ”Ei saa surettaa” -

tekstissä kuvatut kahdeksanvuotiaat tytöt ovat vasta tyttösosialisaation alkutaipaleella, 

mutta heidän ystävyyskuvaustaan voi tulkita myös teini-ikäisten tyttöjen, väliseen 

ystävyyteen liittyvien tunnusomaisten piirteiden pienoismallina. Tekstin voi myös 

tulkita yleisemmin positiivisena kuvauksena ystävyyden käänteentekevästä voimasta.  

 

Tekstin kronotooppi muodostuu tapahtumaympäristöstä, joka on ensin yksityinen: koti 

ja lastenjuhlat, josta siirrytään laajempaan julkiseen tilaan: puistoon. Tekstissä kuvattu 

aika on lapsuus ja siinä tapahtuva siirtymäriitti: syntymäpäiväjuhlat. Juhlien 

kronotooppi sijoittuu menneeseen aikamuotoon, kyseessä on muisto, jolla ei ole 
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mihinkään tiettyyn aikakauteen liittyviä ajallisia tunnusmerkkejä.     Kyseessä on myös 

tapaamisen ja poissaolon aihelma; kaksi toisilleen vierasta ihmistä tapaavat sattumalta 

toisensa, ja tämän seurauksen tapahtumat saavat uudenlaisen käänteen. Tämä aihelma 

on tekstin juonen kannalta myös kiinteässä yhteydessä muiden kahdenkymmenenviiden 

vieraan poissaoloon. ”Tapaaminen on yksi muinaisimmista juonenmuodostuksen 

tapahtumista eepoksessa (eritoten romaanissa). On syytä panna erikseen merkille 

tapaamisaihelman kiinteä yhteys sellaisiin aihelmiin kuin erillään oloon, pakenemiseen, 

yms. (Bahtin 1979, 257.) ”Ei saa surettaa” -tekstissä kerrotaan kahdeksan vuotta 

täyttävän Saaran syntymäpäiväjuhlista, jotka ovat päättyä murheellisesti, koska 

kutsutuista vieraista paikalle saapuu vain yksi tyttö:  

 

Kun Saara täytti kahdeksan  

silloin kävi niin 

että juhliin tuli vain yksi 

vaikka kaksikymmentäviisi kutsuttiin 

oi se sattui sydämeen 

ei mitä mä teen 

 

Ja se ainoa vieras oli naapurin Tuija 

josta sanottiin et se kaikkia huijaa 

siinä se seisoi lähtis jo tuo 

mutta se tulikin luo ja sanoi 

 

 

Kutsut pelastaa kuitenkin huijarin maineessa oleva Tuija-niminen tyttö, joka tulee 

paikalle ja käyttäytyy odotusten vastaisesti eli miellyttävästi. Tekstin Tuija edustaa 

epäluotettavan ystävän maineeseen joutunutta tyttökuvaa. Tämä väite osoittautuukin 

todeksi kun paljastuu, että Tuija on soittanut Saaran ystäville ja valehdellut Saaran 

olevan sairas. Tuija on toiminut röyhkeästi eliminoidessaan Saaran muut ystävät, mutta 

hänen tarkoituksensa pyhittää keinot. Hän on ollut mustasukkainen Saaran muista 

ystävistä ja epävarma itsestään. Tyttöjen välinen ystävyys on usein hierarkkista; ”paras 

ystävä” koetaan tärkeimmäksi ja läheisimmäksi, vaikka samanaikaisesti halutaan 

ylläpitää useita muitakin ystävyyssuhteita. Tyttöjen välistä pariystävyyttä leimaa 

vastavuoroinen tiiviin läheisyyden tavoittelu ja intensiivisyys; ihanteena on usein viettää 

aikaa yhdessä niin paljon kuin mahdollista. ”Läheisyyden kääntöpuolena saattaa 
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kuitenkin esiintyä voimakasta riippuvuutta ja omistamisen halua: joskus tytöillä ilmeni 

pyrkimyksiä sitoa ystävätär tiiviisti itseensä kiinni.” (Aapola 1992, 88.)  

 

Tuijan tyttökuva on ristiriitainen, siinä on juonittelevan ystävän piirteitä, mutta myös 

pyrkimystä vilpittömään ja lojaaliin ystävyyteen Saaran kanssa. Hän on jostain syystä 

joutunut epäluotettavan tytön maineeseen ja hänet on eristetty tyttöryhmistä. Aapolan 

havainnoissa (1992, 96) ”keskenään liittoutuneet tytöt saattoivat aktiivisesti ilmaista 

moraalisen tuomionsa yksinäisille tytöille tilanteissa, joissa he kokivat tämän tehneen 

jotain arveluttavaa”. Tuija on kokenut vertaisryhmänsä ”moraalisen tuomion” ja huonon 

maineensa vuoksi hän on ollut yksinäinen. Tuija ei kuitenkaan alistu osaansa vaan alkaa 

toimia saadakseen itselleen läheisen ystävän:  

 

Tuija oli vain seitsemän  

 mutta tiesi jo sen  

 että vaivaa täytyy nähdä  

 jos tahtoo olla onnellinen   

 jos itse ei hanki itselleen ystävää  

 sitä yksin jää 

 

Siksi hän Saaran vieraille soitti 

sanoi: voi kurjana päivä tää koitti 

Saara on sairas ja juu se on tarttuvaa 

älkää tulkokaan 

 

 

Saaran kiero teko edustaa ystävyyden eteen nähtyä vaivaa, joka palkitaan. Kenties 

molemmat tytöt ovat olleet yksinäisiä ja haaveilleet pariystävyydestä. Tuijan tyttökuva 

ilmentää myös tosiseikkaa: ystävyyden eteen tulee nähdä hieman vaivaa, tai muuten on 

tyytyminen yksinoloon. Tyttökulttuurin näkökulmasta hänen toimintansa ei ole kovin 

tavatonta. Aapolan (1992, 88) tutkimuksessa on ilmennyt, että monet tytöt liittyvät heti 

koulun alkaessa pariystävyyksiin, joita leimaa vastavuoroinen tiiviin läheisyyden 

tavoittelu ja intensiivisyys.  

 

 Ei saa surettaa  

 leikittäiskö prinsessaa  

 ja ikuisiksi ystäviksi tultais  
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 niin kuin Anna ja Diana  

 ei saa surettaa  

 mennään puistoon keinumaan  

 maailma muuttuu kauniimmaksi niin    

 kun se on meidän 

 

 

Kappaleen kertosäe: ”Ei saa surettaa”… on lohdullinen kuvaus tyttöjen välisen 

ystävyyden voimasta, jonka avulla murheita voidaan karkottaa. Sanoihin kulminoituu 

ystävyyden funktiot; lohdun saaminen, toiminnallisuus ja hauskanpito. Aapolan (1992, 

87) mukaan: ”ystävien tuli ymmärtää toisiaan, jakaa mielipiteitä tärkeistä asioista ja olla 

valmiita yhteisin hauskoihin toimintoihin”. Tekstin Tuija-tyttö tuntuu täyttävän nämä 

ystävyydeltä vaadittavat kriteerit. 

 

Puistossa keinuminen ja prinsessaleikit toimivat tyttöjen välisen oman maailman ajan ja 

tilan kronotoopin jäsentäjinä. Tytöt vastustavat ympäröivää todellisuutta 

mielikuvituksensa keinoin. He luovat vaihtoehtoisia merkityksiä ja omaehtoista 

toimintaa yhdessä leikin ja kuvittelun kautta.   Tyttöjen välisen ystävyyskulttuurin 

kautta voidaan myös ilmaista vastarintaa ja rakentaa omaa vaihtoehtoista todellisuutta. 

Toiminnallisuuden korostamien esimerkiksi leikkien tai yhteisten harrastusten 

muodossa rikkoo passiivista naiskuva-oletusta. Teksti sisältää intertekstuaalisia 

viittauksia tyttökirjojen klassisiin ystävyyskuvauksiin esimerkiksi kohdassa, jossa 

mainitaan ”Anna ja Diana”, joka viittaa kirjailija Montgomeryn Anna-tyttökirjojen 

hahmoihin. ”Ei saa surettaa” -laulussa tytöt ovatkin aidosti tyttöjä, jotka vasta 

harjoittelevat luovan leikin avulla aikuisuudessa vaadittavia vuorovaikutustaitoja.   

    

”Ei saa surettaa” -kappaleen voisi ymmärtää myös symbolisesti aikuisten naisten 

ystävyyden kuvauksena. Monissa populaarimedian teksteissä kuten tv-sarjoissa, 

elokuvissa ja sarjakuvissa kuvataan nykyään naisten välistä ystävyyttä. Naiset esitetään 

usein rempseinä, ironisina ja sopimattomasti käyttäytyvinä tyyppeinä. Naisystävysten 

toiminta näyttää tähtäävän, velvollisuuksien jälkeen, pohjimmiltaan vain harmittomaan 

hauskanpitoon ja nautiskeluun. Nautinnon, tunteen ja hauskanpidon korostumisen voi 

tulkita feminiinisenä mielihyvänä, johon liittyy myös uskoutuminen ja vastavuoroinen 

huolien jakaminen syvällisten keskustelujen kautta.  
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2.1.2 ”Oli monta ystävää” 

 

Vilkkumaan PIL- levyn nimikkoteos ”Ei ikinä sun” on melankolinen kuvaus teini-

ikäisen tytön yksinäisyydestä. Teksti on haikea kuvaus siitä, miten olosuhteet saattavat 

masentaa kun pettyy ihmisiin, joita on luullut ystävikseen. Tekstin sinä- muotoinen 

päähenkilö on jäänyt vaille ystävien seuraa ja muistelee kaiholla menneen kesän 

tapahtumia. Tytön elämä on luisunut hieman sivuraiteille, hän valvoo yöt viettäen 

huonoa kapakkaelämää. Tytön yksinäinen ja masentunut olo muodostaa vahvan 

kontrastin menneen kesän tapahtumille. Tekstin tapahtumaympäristö on 

kaupunkimiljöö. Siinä liikutaan ensin nykyhetkessä, julkisissa tiloissa: ravintolan 

yökerhosta siirrytään kaupungin kaduille. 

 

Taas aamu liian varhain sua varjoista kurkkii 

Musiikki katkeaa ja joku imuroi jo nurkkii 

valot päätä viiltää sun huulet kiiltää hopeaa 

Ja niin sä astut jäätävään sateeseen  

 eikä ketään kiinnosta mitä sä teet  

 

 

Tekstin päähenkilö on pettynyt olosuhteisiin ja suhtautuu kyynisesti tulevaisuuteen. Hän 

kokee epäoikeudenmukaisena tilanteen, jossa kaikki kehottavat häntä vain hymyilemään 

ja iloitsemaan toisten ihmisten haaveiden toteutumisesta: 

 

  ne sanoo elämä voittaa vie hymyyn se suu  

 tänäänkin jonkun haave toteutuu   

 Muttei ikinä sun, ei ikinä sun    

 

 

Kolmannessa säkeistössä kuvaus siirtyy menneeseen aikaan, jota muistellaan. Tekstissä 

esitetään kaksi vastakkaista kronotooppia nykyhetki, varhainen aamu, 

kaupunkiympäristö ja yksinäisyys, sekä mennyt aika, kesäyöt, ja ystävien seura.  

Tekstissä on läsnä myös erillään olon ja hävittämisen aihelma, joka muodostaa 

kontrastin tekstin päähenkilön muistolle monien ystävien kanssa vietetyistä hetkistä. 

Tekstin aihelmiin liittyy tunnepitoisia arvostuksia. (vrt. Bahtin 1979, 257.) Tekstin tyttö 
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suhtautuu masentuneesti nykyhetkeen, ja muistelee kaihoisasti mennyttä idylliä, joka 

hävitetty.  

 

 Sä muistat lämpimät kesäyöt, 

 ne oli pitkä ihana leikki  

 sul oli silmissä unelmii ja uhmaa ja paljon meikkii  

 teitä oli niin monta levotonta ja kaunista ystävää  

sä luulit ikuisesti ne sun viereesi jää 

 

 

”Ei ikinä sun” -kappaleen tyttöhahmo on ristiriitaisessa ikävaiheessa. Hänen kaipuutaan 

lapsuuden huolettomaan yhdessäoloon symboloivat säkeistön toisen rivin sanat ”pitkä 

ihana leikki”. huoletonta yhdessäoloa ystävien kesken. Toisaalta tyttökuva ilmentää 

aikuisen naisen rooliin siirtymistä ja harjoittelua kolmannen rivin sanoissa, joissa on ” 

silmissä unelmii ja uhmaa ja paljon meikkii”. Naisten meikkaaminen on vakiintunut 

kulttuurinen piirre, johon liittyy kysymyksiä identiteetin määrittelystä. Nuori nainen 

rakentaa identiteettiään usein vahvasti vertaisryhmänsä ulkopuolelta tulevan 

hyväksynnän varaan. Kasvojaan ehostamalla tyttö voi tuntea näyttävänsä hyvältä ja siis 

myös hyväksyttävältä. ”Meikki toimii aikuisen naisen merkkinä, jossa tehdään 

hienovaraisia erotteluja kussakin tilanteessa soveliaan ja hyvän maun mukaisen meikin 

kriteereistä” (Saarikoski 2001, 160).  

 

Tekstin tyttökuva esittää uhmakkuutta ja vastustusta naiseutta normittavia 

soveliaisuuden sääntöjä kohtaan vahvalla meikkaamisella. Näin tyttökuva erottuu kiltin 

tytön kategoriasta kapinallisen tytön esitykseksi. Saarikosken (2001, 160) mukaan 

”meikin kohdalla tehdään erottelu, jonka mukaan on olemassa ”säädyllinen”, ”siisti” 

meikki. Nuoren tytön meikkaamisen voi tulkita ”siistin” meikin kautta normien 

mukaiseen naiseksi kasvuun sopeutuvana, ja ”ylimeikkaamisen” soveliaan naiseuden 

rajojen koetteluna. Uhmakas meikki voi olla myös sukupuoliesityksen tahallista 

rikkomista tai ironisoimista: räikeällä meikkaamisella voidaan tehdä näkyväksi 

kulttuurisiksi diskursseiksi vakiintuneita heteroseksuaalisen naiseuden tuottamisen 

tapoja.  
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Voitaisiin yhtä hyvin kysyä miksi miehet eivät meikkaa? ”Performatiivisuus ei ole 

yksittäinen teko, vaan aina normin, tai normien toistamista näyttelemisen kaltaiseen 

tilaan asti nykyhetkessä”(Butler 1993, 12.) Toisaalta nykyään monet rock-henkiset 

miehetkin meikkaavat, ja tämän voi tulkita merkiksi pakottavien sukupuolinormien 

murtamisesta ja kapinoinnista liian ahtaita mieheyden määreitä vastaan. Modernille 

ajalle on ominaista sukupuoliroolien hämmennys ja sen johdosta kulttuurissa on 

molemmille sukupuolille enemmän murtumakohtia ja liikkumatilaa. (Vrt. Lähteenmaa 

& Näre 1992,  12.)  

   

Tekstin tytöllä on ollut ”monta levotonta ja kaunista ystävää”, jotka kuitenkin ovat 

osoittautuneet vain pinnallisiksi tuttavuuksiksi. Tyttökuvan kautta heijastuu myös 

modernille ajalle ominaisen, ulkonäkökeskeisen ja visuaalisen kulttuurin piirteitä. ”Ei 

ikinä sun”- tekstin tyttökuva ilmentämän pettymyksen ja masennuksen voi tulkita 

markkinavoimien mainostodellisuuden kritiikkinä. Mainonnan ulkonäkökeskeiset, 

kaupalliset arvot välineellistävät ja pinnallistavat myös tyttöjen välisiä sosiaalisia 

suhteita. 

 

Länsimaisessa nykykulttuurissa mainonta on läsnä kaikkialla. Se näyttää meille 

muiden ruumiita ja saa meidät samalla pohtimaan, kuinka itse näyttäydymme 

muille katseen kohteina ja ruumiillisina toimijoina (Rossi 2002,123.) 

 

Miksi ystävät ovat lähteneet tekstin päähenkilön viereltä pois? Aapolan (1992, 89) 

haastattelutuloksista ilmenee, että tyttöjen moderneissa ystävyyssuhteissa korostuu 

riippumattomuus, autonomisuus ja pyrkimys useiden rinnakkaisten ystävyyssuhteiden 

ylläpitämiseen. ”Ei ikinä sun” –tekstiä voikin tulkita modernina, väliaikaisten 

ystävyyssuhteiden kuvauksena; tytöt ovat muodostaneet vain yhden kesän ajan 

toimineen vertaisryhmän, jossa on keskitytty hauskanpitoon ja eletty hetkessä. 

Ystäväpiirin sitoutumisaste on ollut niin löyhä, ettei se ole kestänyt. Useiden 

rinnakkaisten ja löyhien ”ystävyyssuhteiden” vaarana on niiden katkeaminen, mistä on 

seurauksena yksinäisyys.   

 

 Tekstin tyttökuva toimii yhdenlaisena modernin nuoren naisen esityksenä. Nuoret 

naiset etsivät elämyksiä ja kokemuksia – he kaipaavat ”lisätehoa” elämäänsä. Modernit 

tytöt itsenäistyvät varhain, omaksuvat helposti uusia trendejä ja ovat toiminnallisia. 
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Kaupallisia houkutuksia ja virikkeitä tarjoava kaupunkiympäristö muokkaa tytöistä 

aktiivisia ja tottuneita kuluttajia jo varhain. Tytöt liikkuvat rohkeasti julkisissa tiloissa: 

ravintoloissa, kaduilla ja ostoskeskuksissa.  Julkisuudessa on myös huomattu heidän 

markkina-arvonsa. ”90-luvulla lisääntyi ikäryhmien mukainen tuotteistuminen. Teini-

ikäisten tyttöjen ja nuorten naisten ostovoima löydettiin laajalti.” (Kurikka 2002, 203.)  

 

Kaupunkimiljöö viettelyksineen ja nautintoineen ei pysty poistamaan ”Ei ikinä sun”- 

kappaleen tyttöhahmon apeaa oloa. Tekstin tyttökuvassa ilmennetään tehokkaasti 

ystävyyden kääntöpuolta; yksinäisyyttä ja sen seurauksia. Yksinäisyys koetaan 

ongelmallisena ja ikävänä olotilana. ”Tytöt liittävät yksinäisyyden tilanteisiin, joissa he 

eivät löydä itselleen seuraa” (Aapola 1992, 96). Tekstissä kuvatun tytön yksinäisyys ei 

ole kroonista; hän ei ole sosiaalisesti eristäytynyt, eikä joutunut kiusatuksi. (vrt. Aapola 

1992, 98.) Tyttö on jonkinlaisessa kesän jälkeisessä välitilassa, hän kaipaa ystäviään, 

mutta toisaalta jo mahdollisesti pian luo uusia kontakteja.  

 

 

2.2 Koulu sosialisaation kenttänä 

 

Analysoin Vilkkumaan ”Ingalsin Laura” (MKV)- kappaletta koulussa tapahtuvan 

sosialisaation ja sen vastustamisen kuvauksena. Koulumaailma ei kohtele tyttöjä 

samanarvoisesti kuin poikia. Asenteet ja käytännöt vaihtelevat sukupuolien välillä, 

vaikka koulun opetussuunnitelmassa painotetaan tasa-arvon edistämistä ja 

sukupuolineutraaliutta. Käytännössä poikiin suhtaudutaan suvaitsevammin, kun taas 

tytöiltä vaaditaan enemmän ahkeruutta ja tunnollisuutta. ”Opettajat ovat enemmän 

vuorovaikutuksessa poikien kanssa, pojat saavat enemmän sekä myönteistä että 

kielteistä huomiota kuin tytöt, tyttöjä palkitaan passiivisuudesta ja kiltteydestä jne.”  

(Tarmo 1992, 284.)  

 

Sukupuolten toimintaa; sitä miten tyttöjen ja poikien, sekä naisten ja miesten tulee 

käyttäytyä määrää sukupuoliagenda. Tarmo luonnehtii (1992, 285) ”sukupuoliagendaa 

käytännöiksi tai rutiineiksi, jotka ilmentävät kulttuurin tietoja, arvoja ja asenteita.” 

Sukupuoleen liitettyjä ennakkokäsityksiä ei koulumaailmassa aina edes yritetä salata.  

Tytöt ja pojat ovat käyneet eri kouluja, tyttö- ja poikalyseoita, Suomen kaupungeissa 
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vielä 1960- ja 70- luvuille asti. Suomalainen yhteiskoulujärjestelmä on siis verraten 

nuori ja tämä seikka on varmasti osaltaan vaikuttanut sukupuoliagendojen 

muotoutumiseen esimerkiksi siten, että tutkimusten mukaan ”tytöt ovat ahkeria ja 

kilttejä, ja pojat ovat lahjakkaita mutta eivät motivoituneita” (Tarmo 1992, 296). 

 

Tarkastelen ”Ingalsin Laura” -tekstin tyttökuvaan liittyvää sukupuoliagendaa eli niitä 

asenteita ja oletuksia, joita koulumaailma häneen liittää. Tutkin myös miten tekstin 

päähenkilö pyrkii kyseenalaistamaan, rikkomaan ja muuttamaan häneen liitettyä 

sukupuoliagendaa ja sukupuolierityisiä odotuksia. Laulun päähenkilö on teini-ikäinen 

tyttö, joka alkaa kapinoida kouluyhteisön tytöille asettamia hiljaisuuden, kiltteyden ja 

tunnollisuuden normeja vastaan. Lauran tyttökuvaa voi tulkita vahvan ja persoonallisen 

tytön kuvana, joka kokee ahdistavana kiltteyden ja tunnollisuuden pakotteet. Tyttöjen 

sukupuoliagendaan liitetään koulumaailmassa käsityksiä kiltteydestä, hiljaisuudesta ja 

passiivisuudesta. Ihannekiltteyteen liitetään esimerkiksi tottelevaisuus, vastuu, 

aktiivisuus ja toisten huomioon ottaminen. Kuitenkin ”tyttöjen kiltteys on osittain 

ristiriidassa ihannekiltteyden kanssa: tytöt ovat ’passiivisen kilttejä’.” (Tarmo 1992, 

288.)  

 

”Ingalsin Laura” -tekstin tyttöhahmoa moititaan kun hän käyttäytyy vihaisesti ja 

uhmakkaasti: ”kouluun sä menit silmin vihaisin.” Suomalaisessa kouluympäristössä 

korostetaan oppilaiden kesken tavallisuutta ja samanlaisuutta. Erilaisuutta, esimerkiksi 

normeista poikkeavaa ulkonäköä tai käytöstä siedetään huonosti. Tarja Tolonen (2002) 

on haastatellut 15-vuotiaita helsinkiläisnuoria. Hänen mukaansa 15-vuotiaiden nuorten 

koulukulttuurissa arkisuus ja tavallisuus näyttävät olevan tärkeää. ”Oppilaat tulkitsivat 

toistensa pukeutumistyyliä jatkuvasti tavallisuutta vasten. Pienikin ero tavallisuudesta 

huomattiin helposti ja sitä kommentoitiin, joskus ero saattoi aiheuttaa kiusaamista.” 

(Tolonen 2002, 250.) Näin pyritään ennaltaehkäisemään kiusatuksi joutumista 

esimerkiksi poikkeavan kansallisuuden, kielen tai pukeutumisen vuoksi. ”Ingalsin 

Laura” -kappaleen tyttöhahmo joutuu pilkan kohteeksi kun hän poikkeaa tavallisista 

käyttäytymisnormeista. Poikkeavan käytöksen vuoksi hänet leimataan kouluyhteisössä 

häiriintyneeksi: ”ne sanoi lapsi on sekaisin, joskus perään ne huutaa sä oot hullu hullu 

hulluhan sä oot.” 
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Tänään sä et jaksanut enempää 

muiden katseet aina kuin jää  

joskus perään ne huutaa sä oot hullu hullu hulluhan sä oot 

 

 

Tekstin sävy on myös auktoriteettien suunnalta pakottavan uhkaava; tottele tai ”muuten 

joudut katumaan.” Näin kouluympäristö tuomitsee tytön sukupuoliagendasta 

poikkeamisen. 

 

Niin sä tulit varhain väsyksiin 

petyit niihin puheisiin 

joissa kaikki on kohta mut ei vielä, vielä, vielä, ikinä ei 

Kouluun sä menit silmin vihaisin 

ne sanoi lapsi on sekaisin 

ja olisit nyt paremmin 

jos olet hiljaa ja kunnollinen, tunnollinen 

niin kaikki on helpompaa 

muuten sä joudut katumaan 

 

 

Kertosäkeistön ”Ingalsin Laura” nimitys on tekstissä kiltin tytön metafora. Se on 

intertekstuaalinen viittaus Radion sketsiohjelmastaan, jossa toimittaja Paula Noronen 

sanoi kaikkia kilttejä tyttöjä Laura Ingalseiksi. (Gargano & Vilkkumaa 2004, 135.) 

Nimellä Ingalsin Laura viitataan myös Pieni talo preerialla televisiosarjan päähenkilöön, 

kilttiin, mutta rasavilliin perhetyttöön. Teksti on fantasianomainen tarina tytöstä, joka 

tahtoisi ilmaista itseään toisin, tulla hyväksytyksi myös rajuna ja räväkkänä persoonana. 

Tekstin naiskuva muuttuu ääripäästä toiseen: kiltin koulutytön rooli vaihtuu kapinallisen 

tytön rooliin.  

 

 Ne ei tahdo mua  

 ne tahtoo Ingalsin Lauran  

 essussaan kiltisti tottelemaan  

 mut vielä mä nousen ja maailmalle nauran  

 vielä joskus teen niin kuin huvittaa  

 ja niitä kaduttaa 
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Murrosikä on voimakkaiden tunnekuohujen, muutosten ja itsenäistymisen aikaa. 

Modernit nuoret etsivät ja luovat kiihkeästi omaa identiteettiään, rikkovat rajoja ja 

kaipaavat hyväksyntää omalle persoonalleen. ”Ingalsin Laura” -laulun tyttöyden esitys 

on auktoriteetteihin eli kouluun, opettajiin ja vanhempiin pettynyt, turhautunut, ja niitä 

vastaan kapinoiva. Tekstin tyttö kokee, ettei häntä hyväksytä omana itsenään: ”ne ei 

tahdo mua, ne tahtoo Ingalsin Lauran. ”  

 

Teinityttö alkaa tietoisesti muuttaa itseensä kohdistuvaa sukupuoliagendaa, joka yrittää 

pakottaa häntä kiltin tytön muottiin. Tekstin tyttö muuttaa muotoaan tunnollisesta 

koulutytöstä rajuksi mimmiksi. Hän pakkaa roolikuvastonsa symbolit: meikit, ketjut ja 

vyöt, ja karkaa opettajalta varastetun luottokortin avulla Lontooseen. Väljemmin tekstin 

tyttökuvan voisi tulkita vastarintana maskuliinisen yhteiskunnan naiseudelle asettamia 

normipaineita kuten tunnollisuutta, kiltteyttä ja tehokkuutta kohtaan.  

 

niin sä päätit lähtee ennen kuin lyöt 

pakkasit meikit, ketjut ja vyöt 

ja keskeneräiset kirjoitustyöt 

ja ruotsinopettajan Visan  

jonka se jätti välitunniksi luokkahuoneeseen 

sillä sä pääset Lontooseen 

 

 

Kappaleen tyttökuva ilmentää aggressiivista toiminnallisuutta ”päätit lähtee ennen kuin 

lyöt.” Tekstin tyttö ei käyttäydy suorastaan aggressiivisesti, mutta uhkaavalla 

käytöksellään viestii potentiaalisesta väkivaltaisuudesta. ”Ingalsin Laura” kappaleen 

jännitteinen tunnelma ja tarina rakentuisi eri tavoin jos sen päähenkilönä olisi poika. 

Laulun tytön aggressiivisen toiminnan voi tulkita myös sukupuolittuneen esitystavan ja 

sukupuoliagendan rikkomisena. ”Nainen tai tyttö luokitetaan häiriintyneeksi jos hän 

toimii hyökkäävän aggressiivisesti. Tytöille ja naisille pidetään ominaisena syrjään 

vetäytymistä ja epäsuoraa aggressiota.”  (Tarmo 1992, 289.)  

 

 Kappaleessa kuvatut tilat: koulun käytävät ja luokkahuone muodostavat kontrastin 

tyttöhahmon toiminnalle. Kouluympäristö assosioituu kuriin, valvontaan ja yksilön 

vapauden rajoittamiseen. Tekstissä kapinoidaan näin koulumaailman monia 

auktoriteetteja vastaan. Tekstin aikamuoto vaihtelee kertovasta imperfektistä 
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kertosäkeen preesensiin. Mennyt aikamuoto muodostaa tekstistä jo tapahtuneen 

kertomuksen. Kertosäkeen preesens ja futuurimuodot: ”vielä mä nousen…” kuitenkin 

luovat tekstiin ajattomuutta, kiltteyteen kyllästymisen tuntemukset tulevat näin osaksi 

yleisempää ja tyypillistä tyttöjen kokemusmaailmaa.      

 

 

2.3 Maine vs. ihastuminen  

 

 Tyttökulttuuri on täynnä tunteita. Se on ”romanttisen rakkauden kuivaharjoittelua ja 

painostusta heteroseksuaaliseen parisuhteeseen” (Anttila 1999, 54). Poikien kulttuurissa 

sen sijaan luodaan pohjaa miehekkäiden tunteiden osoitukselle usein suoraviivaisemmin 

tekojen ja toiminnan kautta. Modernille ajalle tyypillistä on tunnekulttuuri, jota media 

ilmentää romanttisissa kertomuksissa ja kuvastoissa. Ajan hengessä haetaan tunne-

elämyksiä yhä varhaisemmassa iässä, jossa usein ollaan vielä henkisesti epäkypsiä. 

”Romanttinen rakkauskäsitys ja sen käytännöt ovat siirtyneet yhä nuorempiin 

ikäryhmiin.” Pikkulasten ja nuorten väliin on syntynyt uusi noin 7-12 -vuotiaiden 

varhaisnuorten ikäryhmä, jossa pyritään ikään kuin imitoimaan nuorisokulttuurisia 

käytäntöjä. (Antila 1999, 55.) Tämä seikka viittaisi siihen, että myös tyttöjä aikuistetaan 

liian varhain, heistä ”tehdään pieniä naisia” erilaisten käytäntöjen, muun muassa 

pukeutumisen keinoin.  

 

Tyttöjen sosialisaation ja identiteetin rakentumisen keskiössä on ruumiillisuus, 

seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti. ”Naistutkijoiden laajalti allekirjoittaman 

näkemyksen mukaan tytöt ja naiset määritellään pitkälti seksuaalisuutensa, miehet 

pikemminkin toimintansa kautta” (Lähteenmaa & Näre 1992, 13). Tytöt rakentavat 

sukupuoli-identiteettiään ja orastavaa naiseuttaan vastakkaiseen sukupuoleen 

kohdistetun kiinnostuksen kautta. Ensi-ihastumiset, ihastuksesta haaveilu, sekä 

hienovaraiset kiinnostuksen osoitukset toimivat yhtä merkittävinä sosiaalistumisriitteinä 

kuin varsinaiset ensimmäiset seurustelusuhteetkin. Monet Vilkkumaa tekstit käsittelevät 

nuorten tyttöjen romanttisia tuntoja; ihastumisia, ensirakkautta ja sydänsuruja.  

 

Myöhäismodernissa ajassa käsitykset hyvistä ja huonoista naisista on kyseenalaistettu, 

mutta ne pätevät yhä vallitsevassa nuorisokulttuurissa, usein hyvin mielivaltaisina 
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nimeämisinä. Tyttöjen on poikia tarkemmin pidettävä huolta maineestaan, sillä he 

saavat herkemmin huonon maineen kuin pojat; sekä mikä on tytöillä häpeällistä saattaa 

olla pojille kunnia, tai pikkujuttu. Maineen menettäminen, huoraksi leimaaminen voi 

kohdistua mielivaltaisesti kehen hyvänsä tyttöön. (Saarikoski 1999, 109.) Helena 

Saarikoski (2001, 25) on tutkinut teoksessaan Mistä on huonot tytöt tehty? mistä 

tyttöihin liitetyssä maineen käsitteessä on kyse. Hän on havainnut ”maineen käsitteen 

keskeisyyden nykyisessä tyttökulttuurissa ja huora / madonna kahdentuman 

aktuaalistumista, jopa voimistumista suomalaisessa kulttuurissa.”  

 

Modernissa tyttökulttuurissa on Saarikosken mukaan (2001, 205) myös kehitetty 

uudenlaisia strategioita perinteisten sukupuoliroolien kieltämiseksi, esimerkiksi ”vapaan 

naisen strategia”, jossa koko huoran kategoria kielletään. Tarkastelen seuraavaksi 

Vilkkumaan kappaletta ”Prinsessa Jää” (MKV) romanttisen tyttökulttuurin ja maineen 

kuvauksena. Tutkin millaisia ”modernin naisen strategioita” teoksessa ilmennetään.  

 

Teksti minämuotoinen kertojahahmo on teini-ikäinen tyttö, joka on saanut kylmän ja 

kovan tyypin maineen, häntä kutsutaan Jääprinsessaksi. Tyttökuva ilmentää ulospäin 

vahvan ja vapaan selviytyjänaisen esitystä: ”tuo on prinsessa Jää, se varmaan hileitä 

hengittää, ja se kaikesta selviää.” Modernissa tyttökulttuurissa onkin tyypillistä 

toiminnallisen ja vahvan naisen, tietynlaisen naissankaruuden esitys. Tyttö voi olla 

myös ”hyvä jätkä”, jolloin hän häivyttää naisellisia puoliaan ja jäljittelee maskuliinisia 

piirteitä. ”Hyvä jätkä” -strategia on myös eräs modernin naisen vastarinnan strategia. ” 

Se merkitsee toimimista miesten maailmassa miesten ehdoilla ’yhtenä heistä’, ja sitä 

käytetään usein miesvaltaisilla aloilla, tai ympäristöissä.” (Saarikoski 2001, 203.)   

 

Ja ne jotka kaiken tietää  

ne sanoo tuo on prinsessa Jää 

 se varmaan hileitä hengittää 

ja se kaikesta selviää 

 

 

Tekstin hahmo on kuitenkin pohjimmiltaan aran ja epävarman, ihastuksen tunteitaan 

salaavan tytön kuva. Tyttö haaveilee ihastuksen kohteestaan, mutta vähättelee itseään ja 

pelkää epäonnistuvansa jos paljastaa tunteensa. Tytön ihanneminä olisi ”rohkea ja 
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luonteeltaan valoisa”, ja voisi saavuttaa kaivatun onnen tilan joka nyt jää vain haaveen 

tasolle.  

 

Jos oisin rohkea ja  

luonteeni valoisa  

ja puhuisin lempeämmin 

kertoisin sullekin sen 

kuinka onnellinen 

sylissä oisin ja lämmin 

 

 

Toisaalta tyttökuvaa voi tulkita myös mainettaan tarkkaan vartioivan tytön esityksenä. 

Esittämällä kylmän ja välinpitämättömän tytön roolia hän kontrolloi viettejään ja torjuu 

”huonoksi” naiseksi huoraksi leimautumisen riskiä: ”mut koska maireus on naurettavaa, 

mä sanon mua ei hei kuka tahansa saa.” ”Huoraksi leimaaminen voi lamaannuttaa tytön 

itsevarmuuden ja toimintakyvyn mies- ja ihmissuhteissa jopa vuosiksi” (Saarikoski 

1999, 120). Maineen säilyttäminen vertaisryhmän silmissä on murrosiässä hyvin 

tärkeää. Sillä mitä muut sanovat tai ajattelevat on paljon painoarvoa myös ”Prinsessa 

Jää” -tekstin tytölle: ”muuten ne kuvittele et sil on väliä.” 

    

”Prinsessa Jää” -tekstin tyttökuva ilmentää myös niin sanottua vaikeasti valloitettavan 

naisen roolia, jonka näennäinen viileys on saanut sellaiset mittasuhteet, että häntä 

verrataan myyttiseen sadun jääprinsessaan. Näin tytön naiseuden esitys asettuu huora / 

madonna –oppositiossa toiseen ääripäähän; madonnamaiseen pidättyväisyyteen ja 

itsekontrolliin. Viileän ulkokuoren ylläpidon voi myös tulkita naisen strategiana, jonka 

avulla hän tehokkaasti salaa todelliset tunteensa. ”Tyttöjen seksuaalisuutta ohjaavat 

pitkälti negatiivisesti arvotetut normatiiviset ohjeet ja säännöt, joiden luonne on ennen 

kaikkea varoittava ja tyttöjen seksuaalista käyttäytymistä rajaava” (Hukkila 1992, 65) 

 

Mut koska maireus on naurettavaa 

mä sanon mua ei hei kuka tahansa saa 

ja sä meet, ja niin on tärkeää 

että kyyneleitäni kukaan ei nää 

muuten ne kuvittelee 

et sil on väliä ne kuvittelee 

 



  

 37 

Tekstin neljännessä säkeistössä tekstin puhuja kuvailee jälleen millainen hänen 

ihanneminänsä olisi ja miten se toimisi vastaavassa tilanteessa: ”Jos oisin viisas tai ees  

suhteellisen sees,  kävelisin pystypäin.” Tytön ihanneminä uskaltaisi rohkeasti paljastaa 

tunteensa. Todellisen ja kuvitteellisen tilanteen vuorottelun kautta tekstistä kuvastuu 

hieman epäkypsän, rakastuneen nuoren naisen esitys. Tekstin kuvauksessa jäädään 

haaveiden tasolle, koska muuhun ei vielä olla valmiita. Haaveilu voi toimia eräänlaisena 

etäisyyden luomisen strategiana sille mitä tapahtuu sitten, kun ollaan tarpeeksi kypsiä 

seurustelusuhteeseen.   

 

 Jos oisin viisas tai ees  

suhteellisen sees  

ja puhuisin selkeämmin 

kävelisin pystypäin 

sanoisin tää on näin sylissäs mun oisi lämmin 

 

 

Lähteenmaa ja Näre (1992, 12) olettavat, että ”tyttöjä edelleen sosiaalistetaan pitkälti 

perinteisellä, sukupolvesta toiseen välittyvällä tavalla.” Tyttökulttuurin tunnusomaiset ja 

keskeiset piirteet ovatkin pysyneet monessa suhteessa ennallaan modernissa ajassa. 

Teknologia ja media ovat vain tuottaneet uusia ilmaisumuotoja ja toimintakanavia 

vanhoille käytännöille. Ennen tyttöjä vedettiin leteistä, nykyään heitä kiusataan 

napapaidoista, tai lantiohousuista vilkkuvista alushousuista. Ennen vanhaan ihastuksen 

kohteelle kirjoitettiin kirjeitä, nykyisin lähetellään tekstiviestejä. Tytön maineen käsite 

on yhä ajankohtainen, joskin ambivalentti käsite nykyisessä tyttökulttuurissa. Tyttö voi 

saada huoran maineen täysin perusteettomasti, ja pojat kutsuvat tyttöjä halventavilla 

nimillä osittain leikillisesti. Mielivaltainen jaottelu hyviin ja huonoihin naisiin 

näyttääkin yhä elävän vallitsevassa nuorisokulttuurissa. Jaottelun 

epäoikeudenmukaisuutta on kuitenkin modernissa kulttuurissa alettu pohtia, ja siihen 

liittyviä sortavia käytäntöjä tunnistaa ja vastustaa.  
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3 TOIMELIAS NAINEN 
 

Suomalaista naista on yleisesti pidetty ahkerana ja tehokkaana (vrt. Markkola 2002, 76-

79). Pohjoismainen hyvinvointivaltiomuodostelma tukee naisten pyrkimyksiä 

kouluttautua, luoda oma ura, sekä yhdistää ansiotyö ja perhe. ”Puhutaan 

pohjoismaisesta naisystävällisestä hyvinvointivaltiosta, jonka ansiosta nainen ei joudu 

äitiyden ja hoivatehtävien vuoksi miestä huonompaan asemaan työmarkkinoilla” 

(Nätkin 2002, 189). Suomalaisessa sukupuolijärjestelmässä on korostettu tasa-

arvoisuutta ja sukupuolineutraaliutta, eli sukupuolten välisten valtasuhteiden 

hämärtymistä ja tasavertaisen kumppanuuden korostusta (vrt. Koivunen & Liljeström 

1996, 23.) Esimerkiksi keskieurooppalaisessa järjestelmässä naiset sitoutuvat 

tyypillisemmin ”naisten tehtäviin” - kodin ja perhe-elämän hoitamiseen. Suomessa taas 

on tyypillistä, että nainen huolehtii työssäkäynnin ohella myös kodin- ja lastenhoidosta. 

Naisten työkenttä muodostuu siten usein kahdesta eri alueesta; ansiotyössä käymisestä 

ja kodinhoitoon liittyvistä tehtävistä. Suomalaiset naiset on otettu kodin piiristä mukaan 

yhteiskunnallisen toiminnan eri sektoreille ja nykyfeminismi korostaakin naisten 

toimijuutta ja aktiivisuutta sukupuolieroa häivyttäen. Miessukupuoli on kuitenkin 

Suomessakin muodostanut valtaapitävän position, nainen on ollut se, jonka kautta 

sukupuoli problematisoituu. (Lempiäinen 2002, 28.)   

 

Naisten palkkatyössä käynti on ollut kasvava tendenssi jo 1960- ja 70-luvuilta lähtien, 

naiset ovat ”tulleet miesvaltaisille aloille” ja oppineet ”pärjäämään siinä missä 

miehetkin”. Uusliberalistisessa, kapitalistisessa yhteiskunnassa työ ja suorittaminen ovat 

ihmisarvoa määrittäviä hyveitä. ”Uusliberalisimin pelikentällä pärjätäkseen jokaisen on 

oltava aggressiivinen huolimatta siitä, että häneltä samalla vaaditaan positiivista 

ajattelua ja suhtautumista tavoitteisiin ja päämääriin…” (Karkama 1998).  

Suorituskeskeisyyttä ihannoivassa yhteiskunnassa naiset ovat perhe- ja työelämän 

vaatimusten välisessä ristipaineessa, sekä työmarkkinoiden kilpailuvaatimusten alaisina.  

 

Kirsti Lempiäinen (2002, 28) on tutkinut millaisia asemia naiselle tarjotaan 

suomalaisuuden ideologiassa. Hän on tarkastellut sukupuolieroa kansallisuuden 

kontekstissa ja puhuu ”kansallisesta sukupuolesta”, joka tuottaa pysyvältä näyttävää 

sukupuolijärjestystä ja ’latteita sukupuolieroja’ (Lempiäinen 2002, 33.) Latteilla 

sukupuolieroilla tarkoitetaan staattisia sukupuolikäsityksiä kuten isän ja äidin tai 
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vaimon ja miehen rooleja, joissa nainen on hoivaaja ja äiti. Kansalliseen sukupuoleen 

sallitaan vain vähän eroja; poikkeavia tyylejä tai valintoja. Kansalliset kulmakivet 

luterilaisuus, snellmanilaisuus ja agraarisuus tuntuvat yhä pätevän kansallisen 

yhtenäiskulttuurin muodostajina. Tutkin suomalaisen naisen esitystä Vilkkumaan 

teksteissä esiintyvissä työ- ja ammattikuvauksissa. Tarkastelen esittävätkö tekstien 

naiskuvat hegemonista kansallista sukupuolta ja mistä diskursseista ne koostuvat.    

 

Suomalainen nainen mielletään yleensä vahvaksi, ja suomalaista naiseutta kuvaavissa 

diskursseissa korostuu sitkeästi sinnittelevä ”niskavuorelainen” naiskuva. Ajatus on 

ylevä, mutta tämä ei suinkaan tarkoita, että suomalaiset naiset olisivat automaattisesti 

vahvoja selviytyjiä. ”Vahvuus tai oletettu, kuviteltu vahvuus on samaan aikaan tärkeä, 

mutta ongelmallinen käsite suomalaisessa naistutkimuksessa” (Markkola 2002, 75). 

Mitä vahvuusväitteellä halutaan sanoa, ketä se palvelee, ja pitääkö se paikkansa? Yhtä 

hyvin voitaisiin väittää, että uusiseelantilaiset naiset ovat vahvoja. ”Suomalaisessa 

puhunnassa vahvuudesta on tuotettu kulttuurinen resurssi, josta ammennetaan voimia 

kohdata erilaisia ongelmatilanteita ja ilmiselviä epäoikeudenmukaisuuksia” (Markkola 

2002, 75).  

 

Tarkastelen vahvan naisen kuvauksia Vilkkumaan sanoituksia, tutkin millaisissa 

tilanteissa ja konteksteissa vahvuus näyttäytyy. Tutkin Vilkkumaan sanoitusten 

naishahmojen uravalintakuvaksia ja niiden ilmentämiä suomalaiskansallisia diskursseja. 

Pyrin tekstien kronotooppien kautta tulkitsemaan millaisiin positioihin suomalainen 

nainen teksteissä kiinnittyy. ”Kristiina” (EI) on menestyvästä naispoliitikosta kertova 

kappale, jonka lähempi tarkastelu paljastaa naiskuvasta paljon muitakin piirteitä.  

Kauneuskuningattaren elämää kuvaava "Suomen neito” (MKV) -kappale heijastaa 

suomalaiskansallisia piirteitä missi- instituution näkökulmasta. ”Totuutta ja tehtävää” 

(MKV) –kappale  kertoo epätavallisemman uran: luovan kirjailijan työn valinneesta 

naishahmosta ja  ympäristön suhtautumista häneen. 
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3.1 ”Kristiina puhuu” 

 

”Kristiina” - laulun päähenkilö on vahva uranainen, naispoliitikko. Tekstissä kuvattu 

nainen ilmentää kunnianhimoisen, tehokkaan ja laskelmoivan suorittajanaisen esitystä. 

Hän saattaa olla europarlamentaarikko tai ministeri. Naishahmon imago on tarkkaan 

harkittu; hän on kaunis, hoikka ja tyylikäs. Kristiinan hahmosta piirtyy kuva kansan 

suosiosta nauttivasta poliitikosta, joka on sisäistänyt kapitalistisen tehokkuus-ajattelun 

yksilökeskeisiä normeja. ”Uusliberalistinen kapitalismi ja sen individualistinen 

ideologia pyrkivät irrottamaan yksilön poliittisista, kulttuurisista ja yhteiskunnallisista 

siteistä” (Karkama 1998, 47). Uusliberalismin henkeen tekstin naispoliitikko kannustaa 

laskelmoivaan, yksilökeskeiseen ajatteluun ja vastustaa tulojen jakamista. Hän kehottaa 

välttämään velan tekoa ja varoittaa lipevistä lähimmäisistä, jotka haluavat vain hyötyä: 

”Jos joku sua kehuu se valehtelee, se tekee mitä vaan kun se haluaa rahaa.” 

 

Jos joku sua kehuu se valehtelee 

se tekee mitä vaan kun se haluaa rahaa 

älä lainaa sille älä velkaa tee 

näin Kristiina puhuu 

 

Tekstin naishahmon esitys vaikuttaa kovin pinnalliselta. Hän puhuu poliitikon 

asemassaan ihmisille itsekurin ja kontrollin periaatteista käsky- ja kieltomuodoin: ”Jos 

haluat mennä niin älä mee”, ”älä, syö”, ”älä juo” jne. Tiukka itsekontrolli ja mielihyvän 

vastustus ilmentää naishahmon hyvin sisäistettyä ”kunnon naisen” ideaalia. ”Tyttöjen 

sisäistämän vastuurationaalisuuden ytimeen rakentuu seksuaalisuuden ja mielihyvän 

kontrolli” (Näre 1992, 29). Tekstin naiskuva ilmentää itseltään nautinnot kieltävää 

naiseutta: ”vain sivistymättömät vapautuu.” Vapautumisen voi tulkita ylettömään 

nautiskeluun heittäytymisenä, ja samalla kasvojen sekä kontrollin menettämisenä. 

Tekstin naishahmon ulkonäön tarkalla kuvauksella vihjataan myös mahdolliseen 

syömishäiriöön: 

 

Hän on niin kauniskin kauniskin aina 

Eikä hän mitään paina  

ei juuri mitään paina 

jos vertaa hänen pituuteensa  

joka on metri kahdeksankuus 
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Teoksen naiseuden esitystä voi tulkita täydellisyydentavoittelussaan liian pitkälle 

menneen, syömishäiriöstä kärsivän naisen kuvauksena. Anoreksia ja muut syömishäiriöt 

ovat perfektionistisen luonteen tapoja vastata kulttuurisiin vaatimuksiin ja paineisiin. 

Monet naiset kärsivät paino- ja ruumiinkuvaongelmista koko ikänsä.  

”Syömishäiriöiden kasvu merkittäväksi sosiaaliseksi ilmiöksi juontuu patriarkaalisen 

kulttuurin ja jälkiteollisen kapitalismin leikkauspisteestä” (Bordo 1993, 32). 

 

Tekstin naishahmo kuvastaakin hyvin naiseuteen liitettyä ruumiin kontrollin diskurssia, 

jota rakennetaan kielloin ja rajoituksin. Näin tekstin naiskuva esittää ruumiinsa kautta 

myös kulttuurisia piirteitä ja normeja. ”Ruumiimme heijastavat anatomisten ja 

biologisten seikkojen lisäksi väistämättä kulttuurisia muotoja, ruumiit ovat aina 

vuorovaikutuksessa kulttuurin kanssa” (Bordo 1993, 16).  Tekstin naiskuva heijastaa 

myös suomalaiseen naiseen liitettyä vahvuutta sekä hyvin sisäistettyä protestanttisen 

etiikan mukaista työmoraalia. Naiskuvassa yhdistyvät valta ja sulokkuus, kuva edustaa 

kansallisen sukupuolen esitystä; valtaapitävää toimijaa, jonka naiselliset piirteet yhä 

huomataan ja tunnistetaan keskeisesti. 

 

Jos haluat mennä niin älä mee 

jos syöt älä syö jos pakko syö pahaa 

kun mieli on huono sielu syvenee 

näin Kristiina puhuu 

 

Jos haluat tulla niin älä tuu 

jos juot ota kulaus ja jätä se sikseen 

vain sivistymättömät vapautuu 

näin Kristiina puhuu 

 

 

Tekstin voi tulkita ironisena kuvauksena politiikassa ulkonäkönsä ja imagonsa avulla 

pätevästä naisesta, jonka puhe on vain sanahelinää. Naisen kaunis ulkokuori kätkee 

alleen tyhjänpäiväisen sisällön ”Hän on niin kauniskin kauniskin aina”, ”Eikä hän 

mitään paina.” Ihana Kristiina onkin pohjimmiltaan vallanhimoinen ja laskelmoiva 

ihminen. Hänen toiminnastaan puuttuvat poliittiseen vaikuttamiseen tarvittavat aidot 

motiivit, tunneäly ja inhimillinen viisaus.     
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”Kristiina” -tekstin naiskuvan voi toisaalta tulkita myös aktiivisesti ruumista vallan 

käytön välineenä hyödyntävänä naiseuden esityksenä. Naiset eivät välttämättä ole 

ulkonäkönsä vuoksi seksismin uhreja, päinvastoin ruumis ja kauneus voivat toimia 

myös vallankäytön lähteinä. ”On erittäin tärkeää ymmärtää miten kauneus ja 

seksuaalisuus voivat toimia voiman ja kontrollin lähteinä muutoin voimattomalle” 

(Bordo 1993, 29). Toisaalta Kristiinan naiskuvaa ei voida tulkita seksismille alisteisena 

myöskään siksi että hänestä pitävät miehet sekä naiset.  Tekstin Kristiinan naiskuva 

kääntää seksistiset kommentit nurin, hän hyötyy ulkonäkönsä korostuksesta ja 

saamastaan huomiosta: 

 

Ja johtajat omistaa hänelle maljapuheitaan 

hän on niin kauniskin kauniskin aina 

Ja äidit Kristiinoiksi kastaa lapsiaan 

 

 

Tekstin kronotooppi on julkinen ja juhlallinen. Tila, esimerkiksi eduskuntasali tai tori, 

jossa naispoliitikko julistaa aatteitaan on julkinen ja virallinen. Myös ”Kristiinan” 

persoonallisuudesta paljastuu vain hänen julkisuudessa ilmaistu ”patsasmaisen” 

virheetön puolensa, hyvin siloiteltu ulkokuori. Näin hänen sisäiset motiivinsa ja 

ajatuksensa jäävät hämäriksi, mutta koska niitä ei tekstissä ilmaista voisi päätellä 

naishahmon todella sopeutuneen hegemonisiin normeihin, ja sisäistäneen itsekontrollin 

ja -kurin suurimmaksi osaksi persoonallisuuttaan ”viisas tottuu ja sopeutuu.”  

 

 

3.2 ”Juhlissa työssä” 

 

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta kauneus- tai missikilpailut näyttäytyvät helposti 

triviaalina tutkimuskohteena. Ne ovat populaarikulttuurin pinnallinen ilmiö, jossa 

korostetaan kaunista ulkokuorta älyllisen lahjakkuuden ja persoonallisuuden ollessa 

toissijaisia seikkoja. Kauneuskilpailut ovat kuitenkin populaarikulttuurin muoto, jota 

tutkimalla voidaan saada selville pinnallisilta vaikuttavien tapahtumien taakse 

kätkeytyviä valtarakenteita (Cohen, Wilk, Stoeltje 1996, 7). Suomalaisessa kulttuurissa 

kauneuskilpailut liittyvät missi-instituutioon ja sen huipentumaa edustavaan Miss 
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Suomi kilpailuun. Tarkastelenkin miten ”Suomen neito” -kappaleen 

missikilpailukuvaus ilmentää hegemonisia valtarakenteita modernissa suomalaisessa 

kulttuurissa.  

 

Vilkkumaan teksti ”Suomen neito” (PIL) kertoo kauneuskuningattaresta, joka on 

joutunut kohtaamaan ei-toivotun julkisuuden. Mediajulkisuus on vääristänyt totuuden, 

tuhonnut intiimiyden ja syössyt naishahmon yksityiselämän raiteiltaan. ”Suomen neito” 

-kappaleen naiskuvaa voi tulkita suomalaisen naisen esityksenä, sekä kansallisten 

kulttuuripiirteiden heijastajana. Missi-instituutio erilaisine lieveilmiöineen on 

kansainvälisen kauneuskulttuurin ohella olennainen osa suomalaista kulttuuria:  

 

Suomen ensimmäinen kauneuskilpailu järjestettiin vuonna 1919. Kilpailun 

tarkoitus oli etsiä nimenomaan suomalaisen kansalliskauneuden edustajia. Oman 

kauneusihanteen ja rotupuhtaan kaunottaren löytäminen olivat kilpailun tavoitteista 

tärkeimpiä. (Männistö 2003, 170.)  

 

”Oma kauneusihanne” ja ”rotupuhtaus” ovat mielenkiintoisia käsitteitä. Ne paljastuvat 

keinotekoisiksi konstruktioiksi, joiden avulla rakennetaan ja ylläpidetään 

suomalaiskansallista ideologiaa ja tehdään eroa vieraaseen toiseen, joka muuten saattaisi 

uhata kansallista hegemoniaa. Missi-instituutio on suomalaista kulttuuria määrittävä 

piirre, jonka eräs funktio on mielestäni ylläpitää kansallista identiteettiä ja vahvistaa 

kansakunnan rajoja ”me ja muut” -tyyppisellä ajattelulla. Myös Vilkkumaan ”Suomen 

neito” -tekstin nimi ilmaisee kauneuskilpailujen tarkoitusta löytää kansallista 

kauneusihannetta ilmentävä Suomineito, jonka tehtävänä on representoida kansallisia 

ihanteita ja vahvistaa suomalaiskansallista hegemoniaa sekä 

yhteenkuuluvuudentunnetta.  

 

Tuula Gordon on tutkinut naisen paikkaa kansallisuuden sukupuolittuneissa 

representaatioissa. Kansakuntia määritellään ja rakennetaan eri tavoin. Jokainen 

kansallisvaltio tuottaa oman ”kansakunnan tilansa”, joka on maantieteellisesti ja 

poliittisesti määritelty. ”Sosiaalisen kansakunnan tila on elettyä ja käytännöissä 

rakennettua” (Gordon 2002, 37-38.) Vilkkumaan ”Suomen neito” -tekstissä kuvatut 

kauneuskilpailut voidaan tulkita yhtenä kansakunnan sosiaalista tilaa rakentavana 

käytäntönä. Gordonin mukaan (2002, 40) kansallisuuden ikoneina naiset kytketään 
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kansakuntien rajoihin, naisikonit voivat symboloida kansakunnan suojelun tarvetta, 

kuten Suomi-neito. Vilkkumaan ”Suomen neito” -kappale on minämuotoinen tarina, 

jonka kertojana on kauneuskilpailuissa Suomen neito tittelin voittanut, ja julkisuuden 

valokeilaan joutunut nainen:  

 
Mä olin nuori silloin, vielä Dianakin eli 

kun Marjo mut kisoihin houkutteli 

siellä tuoksui puuteri, kuohuviini 

ja jos hyvin sattui niin limousiini kotiin vei 

 

 

Ensimmäisestä säkeistöstä piirtyvä naiskuva edustaa kokeneen, mallimarkkinoilla kauan 

olleen naisen nuoruusmuistoa. Säkeistön muita naishahmoja ovat ”Diana” ja ”Marjo”. 

Rinnastus vaikuttaa aluksi hieman kaukaa haetulta, mutta tekstin ”Dianan” voi tulkita 

viittauksena edesmenneeseen Englannin prinsessa Dianaan. Näin tekstin minäkertoja 

ikään kuin samaistaa itsensä ja kauneuskilpailuihin osallistuneen ”tavallisen Marjon” 

kuninkaalliseen prinsessaan. Näin tekstin naishahmot ilmentävät normien mukaista 

naisideaalia. ”Kauneuskilpailuissa asetetaan sukupuolinormit – sovinnaiset, ideaalistetut 

naiseuden versiot - jalustalle kilpailussa, jonka voittaja palkitaan ’kuninkaallisen’ 

tittelillä ja kruunulla” (Cohen, Wilk, Stoeltje 1996, 2). Säkeistön ylellisyyden symbolit 

”kuohuviini” ja ”limousiini” ilmentävät mielikuvia luksuselämästä. Lupauksilla 

ylellisestä ja kiehtovasta elämästä nuoria naisia houkutellaan osallistumaan 

kauneuskilpailuihin.  

 
Ja niin kimmelsi yössä 

kruunut ja kyyneleet 

ja kun on juhlissa työssä 

joka hetki kuljettaa väistämättä sitä aamua - 

 

 

Toisessa säkeistössä kuvataan tekstin hahmon missiksi kruunausta sadunhohtoisena 

hetkenä yössä: ” kimmelsi yössä kruunut ja kyyneleet.” Kolmannessa säkeessä 

kruunattu missi ikään kuin herää ”ruususen unestaan” todellisuuteen; juhlimisen ja 

edustamisen, yksityiselämän ja julkisuuden, sekoittamisen kohtalokkaisiin 

seurauksiin:  
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Kun lehdet täynnä on mua 

tässä hän taas jua! 

ja hän ennen oli kaunis ja hyvä 

jee, tässä hän suutelee 

kameraa pakoilee 

ja hän ennen oli kaunis ja hyvä 

ja niin päätäni särkee taas 

päätäni särkee taas 

päätäni särkee taas 

 

 

Kolmas säkeistö ilmentää turmeltuneen tai naisikonin esitystä. Tekstin ”Suomineito” 

joutuu rajun juhlimisensa vuoksi keltaisen lehdistön lööppeihin. Näin hän menettää 

kansallisen ikonin arvoasemansa. Lehdistö toimii arvottajana ja moraalinvartijana, 

joka tuomitsee tekstin naishahmon toiminnan sopimattomaksi ja antaa hänestä 

yksipuolisen turmeltuneen kuvan julkisuudessa. Säkeet: ”Kun lehdet täynnä on mua”, 

”tässä hän taas jua!”, ”ja hän ennen oli kaunis ja hyvä”, kuvastavat median valtaa 

pilata henkilön maine antamalla hänestä yksipuolisia tietoja. ”Jua”- sana on 

puhekielen ilmaisu juo-sanasta. Puhekielen käyttö tekstissä vihjaa naishahmon 

arvostelleiden tahojen omaan sivistymättömyyteen.  

 

Tekstin viittaukset juomiseen ja päänsärkyyn vihjaavat, että naishahmo kärsii 

alkoholiongelmasta, minkä vuoksi hänet on tuomittu mediassa. Säkeissä kuvastuu 

myös populaarijulkisuuden mustavalkoinen ajattelu: ”kauniin ja hyvän” suomikuvan 

edustaja on käyttäytynyt sopimattomasti, eikä ole enää puhtoinen Suomen neito. 

Tekstin nainen on myös rikkonut misseyteen kytkeytyviä viattomuuden, 

kunnollisuuden ja puhtauden normeja. Tämän vuoksi hän on kelvoton toimimaan 

kansallisena esikuvana. 

 

Tämän perusteella voisi tulkita, että suomalaisuuden diskurssissa naisten on edelleen 

kontrolloitava käytöstään ja juomatapojaan enemmän kuin miesten. Sen sijaa naisten 

runsas alkoholinkäyttö on paljon tuomittavampaa, ja naisten alkoholiongelma on 

Suomessa lähes tabu. Esimerkiksi miespuoleiset urheilijatähdet valtaavat 

uutisotsikoissa paikkoja holtittomalla käytöksellään, juhlimisellaan ja juomisellaan. 

Tässä asetelmassa naisille on tarjolla vain kunnollisen vaimon rooli. Kyseistä ilmiötä 
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voi tulkita mies / nainen dualismin ilmentymänä, jossa nainen on sorrettu toinen. 

Nainen ottaa toiseuden paikan, joka tarvitaan miehen identiteetin eheyden takeeksi. 

(Koivunen 1996, 103.)  

 

Teksti kuvastaa myös naiseutta määrittävää huora / madonna kulttuurista 

kahdentumaa. Tekstin nainen on menettänyt maineensa, koska hän on käyttäytynyt 

häpeämättömästi julkisuudessa: hän on ”suudellut”, ja ”pakoillut kameraa”, eli 

kenties tehnyt jotain vieläkin syntisempää. ”Naiskuvan kahdentuminen tai 

jakautuminen seksittömään, puhtaaseen äitiin ja syntisen ja tautisen seksuaalisuuden 

taakkaa kantavaan huoraan on kulttuurissa elävää myyttistä ainesta” (Saarikoski 

2001, 123).   

 

”Suomen neidon” kolmen ensimmäisen säkeistön naiseuden esityksessä on rikottu 

suomalaiseen naiseen liitettyjä hegemonisia ahkeruuden ja velvollisuudentunnon 

diskursseja. Neljännessä säkeistössä nämä piirteet kuitenkin jälleen nousevat esiin kun 

tekstin naishahmo puolustautuu ja kertoo asioiden tilasta omasta näkökulmastaan:  

 

Nyt monet sanoo et muss on enää sievää vain kuoret 

ne ei tajuu et juhlii ne muutkin nuoret 

ja toisin kuin moni mä en ole mikään pummi 

mä oon työteliäs, tyylikäs ja klinikan kummi mä oon 

 

 

Tekstin Suomen neito tuntee rikkoneensa hegemonista ja idealistista suomalaisen naisen 

esitystä, jota hänet on kruunattu edustamaan. Hän pyrkii palauttamaan alussa vallinneen 

idealistisen ja moitteettoman kuvan: ”ja toisin kuin moni mä en ole mikään pummi”. 

Näin tekstin naishahmon esitys asemoituu ”kunnollisten” ja ahkerien kansalaisten 

joukkoon ja tekee erottelevaa jakoa ”pummien” eli huonompiosaisten kansalaisten 

välille. Eräs suomalaisuutta määrittäneistä merkittävistä eroista on luokkajako. Jakoja 

on tullut lisää – elämme nykyisin esimerkiksi työttömien ja työnhaltijoiden, rikkaiden ja 

syrjäytyneiden yhteiskunnassa (Lempiäinen 2002, 27).   

 

 Kansallisuutta on hedelmällistä lähestyä Judith Butlerin performatiivisuuden idean 

kautta, jonka mukaan naiseus ja mieheys ovat sisäsyntyisyyden sijasta tehtyjä, 
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konstruoituja ja suoritettuja esityksiä (Lempiäinen 2002, 20). Tekstin naishahmo 

tiedostaakin rikkoneensa ihannekansalaisen esitystä ja pyrkii nyt korjaamaan virheensä 

esittämällä toiminnallaan ihanteelliseen suomalaisuuteen liittyviä tekoja: ”mä oon 

työteliäs, tyylikäs ja klinikan kummi mä oon.” ”Työteliäs” ilmaisee näin naishahmon 

ahkeruutta, ”tyylikkyys” hänen edustuskelpoisuuttaan Suomen neidon tehtävässä.  

 

”Klinikan kummius” -ilmaisu tekstissä viittaa hyväntekeväisyystyöhön, johon tekstin 

nainen lahjoittaa rahaa, tai johon hän muuten osallistuu. Näin ”klinikan kummiudella” 

viitataan lähimmäisenrakkaan mallikansalaisen esityksen lisäksi naisen kelvollisuuteen 

”yhteiskunnallisena äitinä”. Suomalaiseen naiseuteen on tasa-arvoisuuden lisäksi liitetty 

läheisesti äidillisiä ominaispiirteitä. ”Tällaisen poliittisen strategian taustalla on ollut 

käsitys kansalaisuuden kaksijakoisuudesta: mies- ja naiskansalaisuuksista erilaisina, 

toisiaan täydentävinä ja samanarvoisina.” Äitikansalaisuuteen liitettyjä ominaisuuksia 

ovat kyky hoivata, kasvattaa ja ymmärtää. (Koivunen 1996, 80.) 

 

Viimeisessä säkeistössä tekstin nainen on edelleen puolustuskannalla ja kritisoi 

suomalaista yhteiskuntajärjestelmää kyyniseen sävyyn: 

 

Tää maa on kylmä ja harmaa  

kaikki kauneutta kadehtii 

vain täällä on varmaa 

täällä laiskat ei köyhdy eikä työllään voi rikastua 

 

 

Näin tekstin nainen asettuu lopulta vastustamaan hegemonista ihannekansalaisen ja 

suomalaisen naisen esitystä. Tekstin naisen sanat: ”Tää maa on kylmä ja harmaa kaikki 

kauneutta kadehtii” tuottavat representaation suomalaisesta kansakunnasta ikävänä ja 

kylmänä maana, jossa asuu kateellisia ihmisiä. Näin tekstissä vastustetaan banaalin 

myönteistä kuvaa kansallisuudesta, johon liittyvät käsitykset Suomesta turvallisena, 

kauniina, puhtaana, demokraattisena hyvinvointivaltiona. (Vrt. Gordon 2002, 54.) 

Säkeet ”täällä laiskat ei köyhdy eikä työllään voi rikastua” esittävät Suomen korkean 

sosiaaliturvan ja verojen maana, jossa tuloerot eivät pääse kasvamaan. Tekstin puhuja 

kritisoi näin hyvinvointivaltiota katkeraan sävyyn ja esittää sen hyvin vähän eroja 

kansalaisten välillä sallivana, latistavana järjestelmänä. 
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”Suomen neito” tekstin aikamuoto vaihtelee alun imperfektistä nykytilanteen kuvauksen 

preesensiin. Tekstissä kuvatut tilat ja paikat ovat julkisia ja ylellisiä: missikilpailut, 

missiksi kruunaus, juhlat ja edustustilaisuudet. Menneisyyden kronotooppi muodostuu 

vaiheesta, jolloin tekstin nainen oli ihailtu ”kaunis ja hyvä”, ja eli hohdokasta 

nousukauttaan yössä juhlien. Nykyhetken kronotooppi muodostuu aamusta jolloin 

”lehdet täynnä on mua”, eli siitä kun nainen menettää maineensa ja joutuu julkisuuden 

arvostelun kohteeksi. Nykyhetken turmeltunut ja kuluttavaa yöelämää viettävä 

naishahmo muodostaa kontrastin menneisyyden kronotoopin naiskuvaan.  Tekstin 

asiantiloissa tapahtuu muutos siitä aamusta lähtien kun nainen joutuu keltaisen lehdistön 

otsikoihin. Muutos on väistämätön, sitä kuvataan hetki hetkeltä lähestyväksi: ”joka 

hetki kuljettaa väistämättä sitä aamua”. ”Aamu” muodostaa leikkauspisteen 

aikapaikallisuudessa, kahden todellisuuden välillä. Tekstin juonen alkupuolella on 

mukana skandaalin uhka, josta vihjaavat sanat: kyyneleet” ja ”väistämättä.” Siten 

tekstissä ilmennetään sitä seikkaa, ettei juhla-aikaa (juhlimista ja hauskanpitoa) ja 

työaikaa (työtä ja velvollisuuksia) voi jatkuvasti yhdistää ilman ikäviä seurauksia.  

 

 

3.3 Nainen ja tekijyys 

 

Virginia Woolf (1990,11) pohtii teoksessaan Oma huone naisten ja kirjallisuuden 

problematiikkaa, hän on myös varhaisimpia kirjailijan roolin ja aseman – tekijyyden 

sukupuolen merkityksen tutkijoita. Tekijyyden ongelma on keskeinen 

feministitutkijoiden kiinnostuksen kohde.  ”Tekijän nimi ohjaa edelleenkin sitä tapaa, 

jolla luemme ja arvotamme tekstiä. Naisen ja miehen allekirjoitus/nimi sijoittaa 

tekstin eri paikkaan kulttuurissa.” (Koli 1996, 50-51.) Woolf pohtii naistaiteilijan, 

luovan kirjailijan tai runoilijan problematiikkaa; hänen kuuluisan teesinsä mukaan 

”naisella on oltava rahaa ja oma huone jos hän aikoo kirjoittaa” (Woolf 12, 1990). 

Nykyään tämän idea on toteutunut korkean elintason maissa, joissa yksilöllä on 

periaatteessa vapaa tahto ja oikeus turvattuun toimeentuloon.  

 

Oma huone teoksen ideat ja ajatukset eivät ole vanhentuneet, ne ovat ajattomuudessaan 

yhä sovellettavissa moderniin feminismiin ja naistaiteilijan problematiikkaan. 

Vilkkumaa käsittelee ”Totuutta ja tehtävää” (MKV) tekstissään nuoren naisen 
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epätavallista valintaa ryhtyä luovaksi kirjailijaksi ja ympäristön reaktioita tähän. 

Analysoin tekstin kontekstin kautta ennakkoluuloja ja asenteita, joita luovan työn 

tekijäksi ryhtyvä nainen kohtaa modernissa ajassa. 

 

Nainen ja luova työ, tässä tapauksessa kirjailijan tai runoilijan ammattivalinta on 

herättänyt vastustusta ja epäluuloisuutta yhteiskunnassa kautta aikojen. Suomessa 

”yhteiskunnallisen äitiyden” ajatus on velvoittanut naisia uhrautumaan yhteisen asian 

puolesta. Naisten luovuus ja itsensä toteuttamispyrkimykset on tulkittu hegemonisia 

arvoja vastaan kapinointina. Vielä 1900- luvun alun suomalaisten naiskirjailijoiden 

teoksille ”oli luonteenomaista, että ne päättyivät sovitukseen, tilaan, jossa nuori nainen 

luopuu unelmistaan, palaa takaisin perinteisten arvojen piiriin ja uhrautuu jonkin jaloksi 

katsotun asian hyväksi” (Karkama 1994, 149). 

 

Naiseus, luovuus ja taide on usein marginaalisena pidetty yhdistelmä ja ilmiöitä, joita 

kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä ei ole arvostettu. Synnynnäisesti lahjakkaita 

naisia pidettiin 1500-luvulla noitina, puoliksi velhoina, pelättyinä tai hulluina, ja 

myöhemmin he olivat pakotettuja esiintymään salanimillä, tai kirjoittamaan 

vääristyneesti. ”Vapaa elämä 1500-luvun Lontoossa olisi merkinnyt naiselle, joka oli 

runoilija ja näytelmäkirjailija, hermopainetta ja ongelmia, jotka hyvinkin olisivat 

voineet tappaa hänet.” (Woolf 1990, 69-69.)  Toki modernissa ajassa, 2000-luvulla 

naisilla on paremmat mahdollisuudet luovaan työhön kuin koskaan aikaisemmin, he 

ovat tulleet kodin piiristä ulkomaailmaan aktiivisiksi ja tasa-arvoisiksi toimijoiksi.  

Mielestäni aihetta voi silti yhä pitää verrattain ajankohtaisena; ”maailma on 

pahamaineisen välinpitämätön kirjailijan työtä kohtaan ja aineelliset olosuhteet ovat 

sitä vastaan” (Woolf 1990, 71). 

 

”Totuutta ja tehtävää” -kappaleen kontekstina ovat juhlat, ”kotibileet,” joissa pelataan 

Totuutta ja tehtävää -nimistä seurapeliä, jossa jokainen vuorollaan kertoo haaveistaan ja 

toiveistaan. Tekstin kronotooppi on sosiaalinen, puolijulkinen tila, jossa pelaamisen 

kautta paljastetaan omasta identiteetistä osatotuuksia. Tekstissä kuvattu ajankohta on 

myöhäinen ilta tai yö, joka luo tarinaan jännittävää tunnelmaa. Tällöin ihmisen yliminä 

ja itsekontrolli voi antaa hieman periksi ja paljastetaan omaa persoonallisuutta, 

kerrotaan julki sellaisia totuuksia ja salaisuuksia, joita ei päiväsaikaan tohdittaisi lausua.  
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Sosiaalisissa tilanteissa kuten juhlissa, tilaisuuksissa, tai tapaamisissa nainen voi 

ilmentää identiteetistään eri puolia kuin yksityiselämässään. Sosiaalisissa tiloissa läsnä 

olevat toiset toimivat ikään kuin peilinä, jota vasten nainen voi heijastaa omaa 

identiteettiään, mielipiteitään ja valintojaan. Toisaalta sosiaalinen tilanne edellyttää 

muiden huomioon ottamista ja oman toiminnan mukauttamista. Näin syntyy ”heijastettu 

minuus” sen perusteella mitä muiden luullaan ajattelevan itsestä. ”Kutsujen ja juhlien 

kronotooppi ei ole vain pelimaailma vaan myös peilimaailma, sillä jokainen 

mukanaolija heijastaa minuuttaan ja itseyttään muiden minuuteen ja mukauttaa 

käyttäytymisensä sen mukaisesti” (Karkama 1994, 137). 

 

”Totuutta ja tehtävää” -tekstin henkilöt ovat identiteeteiltään ja elämänkatsomukseltaan 

erilaisia, valintojen kynnyksellä olevia ja uravalintojaan miettiviä nuoria, urbaaneja 

aikuisia. Karkaman mukaan (1994, 136) suomalaisen proosan kuvaamissa sosiaalisissa 

tiloissa joutuvat kosketuksiin keskenään ristiriitaiset identiteetin muodot, koska niissä 

kohtaavat eri sukupuolet, yhteiskunnalliset luonnenaamiot ja sosiaaliset roolit. 

Ensimmäisessä säkeistössä tekstin naispuoleinen minäkertoja päättää jäädä juhliin vielä 

hetkeksi, vaikka on jo myöhäistä, sillä hän on kiinnostunut tekstin hahmosta jota 

sinuttelee ”Vielä sinun vuokses jään.” Tekstin sinä on ilmeisesti miespuoleinen henkilö, 

jota kohtaan tekstin kertojalla on tunteita. Tekstin tarinaa voisikin tulkita myös 

jonkinlaisen ihmissuhdepelin kuvauksena. 

 

Vielä sinun vuokses jään 

vaik totuutta ja tehtävää 

täällä pelataan ja soitetaan vain humppaa 

ja vaalealla tytöllä  

on lenkkitossut sylissä 

se varmaan luulee se saa miehen jos se jumppaa 

 

 

Toinen tarinassa esiintyvä henkilö on ”vaalea tyttö”, joka edustaa tekstissä kurinalaista, 

porvarillisiin ja hegemonisiin arvoihin sopeutujaa. Toisaalta tekstissä vihjataan, että 

tyttö on yksinäinen ja hänen kehonkuvansa on vääristynyt: ”vaalealla tytöllä on 

lenkkitossut sylissä se varmaan luulee se saa miehen jos se jumppaa”. Tekstin nainen on 

tehokkaan treenauksen avulla saavuttanut ruumiinsa ”herruuden”: ”hoikka, treenattu 

vartalo symboloi ’miehekästä’ herruutta ruumiillisen, jatkuvasti uhkaavana koettuun 
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ruumiilliseen haluun nähden” (Bordo 1993, 15). Tämä naiskuva heijastaa patriarkaatin 

naisiin kohdistamien tehokkuus- ja hoikkuusvaatimusten omaksumista; nainen on 

omaksunut ruumiinkuriajattelun jopa keinona heteroseksuaalisen suhteen tavoittelulle. 

Tekstin päähenkilö on identiteetiltään ristiriidassa ”vaalean tytön” kanssa ja suhtautuu 

siksi häneen vähättelevästi: ”se varmaan luulee.” Tekstin puhuja on kiinnostunut 

toisenlaisista arvoista; luovasta työstä ja itsensä pakottomasta toteuttamisesta. 

 

 Kun kaikki katsoi minua  

sanoin mä tahdon runoilla 

ja sä sanoit voi se tie on vaikee 

      öisin baarin lattia 

on lamauttavan tahmea 

ja olo on pelkästään kurja taikka haikee 

 

 

Kolmannessa säkeistössä kuvataan tekstin naisen toiveiden ilmaisua kun tulee hänen 

vuoronsa lausua ”totuus” pelissä: ”Kun kaikki katsoi minua sanoin mä tahdon runoilla”. 

Kun nainen ilmoittaa haluavansa ryhtyä runoilijaksi hän saa epäuskoa osakseen, häntä 

varoitetaan vaikeuksista ja ahdistuksesta, joka seuraa kapitalistisen yhteiskunnan 

vaatimusten vastustamisesta ja luovan työn teosta: ”voi se tie on vaikee…, ja olo on 

pelkästään kurja taikka haikee.” Totta onkin, että kirjailijan tie on usein vaivalloinen ja 

vaativa. Kirjailijan työ on kutsumusammatti, ja koska toimeentulo siitä on epävarmaa 

tai ainakin epävakaata, jotkut ihmiset suhtautuvat kirjailijan työhön arvostelevasti, eikä 

siihen yhteiskunnan taholta mitenkään rohkaista.  

 

Nykymaailmassa asenteet ovat muuttuneet suopeammiksi, mutta vielä 1800-luvulla 

naista ei rohkaistu ryhtymään taiteilijaksi. ”Päinvastoin häntä toruttiin, läimäytettiin, 

hänelle luennoitiin ja häntä ojennettiin” (Woolf 75, 1990.) Yövalvominen ja 

kapakkaelämä liitetään tekstissä osaksi boheemia taiteilijaelämämyyttiä: ”öisin baarin 

lattia on lamauttavan tahmea”. Kuva on romantisoitu käsitys taiteilijasta, joka ei halua 

tehdä tavallista päivätyötä. Tosiasiassa monet ammattikirjailijat ovat kertoneet 

viettävänsä hyvin säännöllistä elämää ja työskentelevänsä protestanttisen etiikan 

mukaisessa, ”normaalissa” päivärytmissä.   

 



  

 52 

Herkkyys kritiikille sekä ”kurja ja haikea olo” lienevät kuitenkin jonkinlaisia 

reunaedellytyksiä luovan kirjoittajan työssä. Woolf (1990, 77-78) mainitsee 

luomistapahtumalle kaikkein suotuisimpana mielentilana onnettoman, mutta 

”hehkuvan ja esteettömän mielen.” Tästä voisi päätellä, että mikäli yksilö on liian 

onnellinen, ei hyvää tekstiä synny. Mielestäni käsitykset ”pelkästään kurjasta tai 

haikeasta olosta” luomisprosessin ehtoina ovat yliromantisoituja ajatuksia kärsivästä 

taiteilijaparasta. Toisaalta luovaan työhön liittyy keskeisesti tietynlainen ahdistus, 

joka kumpuaa keskeneräisten prosessien sietämisestä ja epätietoisuudessa elämisestä.    

 

Kolmannessa säkeistössä kuvastuu naishahmon epävarmuus. Hän kokee valintansa 

ristiriitaisena, ja pelkää sen aiheuttamia vaikeuksia. Säkeet: ”ja pahimpia on aamut 

joiden päättymistä ei näy” kuvastavat naistaiteilijan yksinäistä ja masentunutta oloa, hän 

on luomistyönsä kanssa hyvin yksin. Säkeet: ”mä pelkään aina ne saa mut, ja niin 

lopulta käy”, kuvastavat naisen pelkoa siitä että, aineelliset vaikeudet lopulta murtavat 

hänen vastarintansa ja tuhoavat mahdollisuudet luovaan työhön. Siinä tapauksessa hän 

joutuisi taipumaan aineellisten vaatimusten edessä ja luomisvapautensa uhraten 

hankkimaan elantonsa tavanomaisemmin palkkatyöstä.  

 

Ja pahimpia on aamut 

joiden päättymistä ei näy 

mä pelkään aina ne saa mut 

ja niin lopulta käy 

 

 

Neljännen säkeistön mieskuva heijastaa tavanomaisempia haaveita ja uravalintoja ”Sä 

haluut viran jostakin, ja ehkä eläkkeellä muuttaa vielä maalle.” Mies on akateemisesti 

kouluttautunut, vakinaisesta virasta ja säännöllisestä toimeentulosta ja kertyvästä 

eläkkeestä haaveileva porvarillisten arvojen edustaja. Mieskuva ilmentää liberalistiset 

periaatteet sisäistänyttä, identiteetiltään eheää ja tavoiterationaalista modernia yksilöä. 

Mieskuva edustaa myös niin sanottuja perinteisiä arvoja: työn ja vapaa-ajan selvää 

jakoa, ja maaseudun ihannointia. Hahmo edustaa taloudellisten voimiin luottavaa, 

suunnitelmallista yksilöä. ”Luottaessaan rahaan tai esimerkiksi teknologiaan yksilö 

uskoo samalla, että hän voi välttää moderniin elämään kuuluvan olemassaolon 
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epävarmuuden ja ohjata itse elämäänsä valitsemiensa tavoitteiden mukaisesti” 

(Karkama 1994, 127). 

 

Sun vuoro tulee vihdoinkin 

sä haluut viran jostakin 

ja ehkä eläkkeellä muuttaa vielä maalle 

 

 

Säkeistön keskellä kuvataan tekstin naiskertoja haaveita, jotka ovat kenties 

samansuuntaisia kun tekstin mieshahmolla, joka puhuessaan katsoo naista:  

 

puhuessas mua katselet 

oltais kuin metsäneläimet 

öisin tuijoteltais hiljaa taivaalle 

 

 

Tekstin nais- ja mieshahmo tuntuvat näin molemmat haaveilevan yhteisestä 

tulevaisuudesta ja eläkepäivien vietosta maaseudun rauhassa, luonnon keskellä, vaikka 

eivät lausukaan unelmiaan ääneen: ”oltais kuin metsäneläimet, öisin tuijoteltais hiljaa 

taivaalle.” Tekstin luontoon viittaavat symbolit: maaseutu, metsä, eläimet, taivas, yö ja 

hiljaisuus muodostavat kronotoopin, josta urbaanit nuoret haaveilevat. 

Luontokronotooppi muodostaa vastakohdan tekstin kaupunkielämän kronotooppiin 

nähden. Maaseutu ja luonto näyttäytyvät urbaaneille nuorille pakopaikkana 

suorituskeskeisestä ja hektisestä kaupunkielämästä. Tekstin luontosymboleja voi tulkita 

myös kaipuuna esimoderniin yhteisöllisyyteen.  ”Ratkaisevaa esimodernissa yhteisössä 

oli ihmisen suhde luontoon, ja luontoperäiset suhteet (ruumiillinen sukulaisuus, yhdessä 

muokattava maa) sääntelivät vielä yhteisön sisäiset sosiaaliset toiminnot” (Karkama 

1994, 26).  

 

Viidennessä säkeistössä tekstin ”vaalea tyttö” representoi luovaa työtä vähättelevää, 

hegemoniset, tavoiterationaaliset arvot omaksunutta naista, joka on huolissaan ajan 

kulusta ja ikääntymisestä: ”vuodet vähenee, varo ettei kaikki ohi mee”.  Hän mieltää 

luovan työn unelmointina ja varoittaa siihen liittyvistä taloudellisista riskeistä tekstin 

puhujaa, joka ei tahdo päivätyötä: ”unelmat ei ketään joka päivä syötä.” 
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Vaalea tyttö naurahtaa 

sua ohimennen koskettaa  

kun sanon etten koskaan tahdo päivätyötä 

se sanoo: vuodet vähenee 

varo ettei kaikki ohi mee 

unelmat ei ketään joka päivä syötä 

 

 

”Vaalea tytön” naiseuden esitys on ”aikuisen” naisen esitys, johon nähden tekstin 

puhujanaisen esitys vaikuttaa lapselliselta. Tekstin puhuja ilmentää naisrunoilijaa, 

joka valitsee älyllisen vapauden runouden edellytyksenä, vaikka sen hintana olisikin 

köyhyys. ”Älyllinen vapaus riippuu aineellisista seikoista. Runous riippuu älyllisestä 

vapaudesta.” (Woolf 1990, 140.) Tekstin naiskuva edustaa naisen yksilöllistä 

uravalintaa, jolla ilmaistaan vastarintaa suomalaiskansallista diskurssia ja 

protestanttisen työetiikan pakottavia normeja kohtaan. Tekstin nainen on myös 

vahvan naisen representaatio; hän uskaltaa vastustaa sovinnaisia päämääriä ja 

hyväksyy taloudellisen epävarmuuden elämässään luomisvapautensa hintana.   
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4 VASTUSTAVA NAINEN 
 

Vastarintaa ilmaiseva nainen modernissa ajassa herättää stereotyyppisiä oletuksia ja 

tulkintoja. Saatetaan epäillä onko nainen pelkästään hysteerinen, häiriintynyt, tai 

(ääri)feministi.  Toisaalta todelliset kapinalliset, vihaiset feministit tai barrikadeille 

nousevat aatteenkannattajat näyttävät suurten kertomusten mukana kadonneen lähes 

kokonaan. Leimaako modernia yhteiskuntaa veltostunut konsensusajattelu, vai eikö 

(poliittisen) vastarinnan mahdollisuuksiin enää uskota? Mielestäni näin ei välttämättä 

ole, postmodernissa ajassa kapinahenki on vain saavuttanut jalostuneempia 

ilmaisumuotoja ja levityskanavia esimerkiksi internetin julkaisujen, keskustelupalstojen 

ja siellä järjestäytyneiden erilaisten alakulttuuristen ryhmittymien kautta. Kapinaan ei 

siis aina vaadita aggressiivista toimintaa ja kohua herättäviä tekoja. Yhtä tehokasta 

pidemmällä aikavälillä voi olla myös kulttuurinen vastarinta, joka voi ilmetä myös 

epäsuorasti. Kulttuurista vastarintaa voi ilmaista tekstuaalisin keinoin esimerkiksi 

ironian ja parodian kautta.  

 

Monessa Maija Vilkkumaan tekstissä esiintyy vastarintaa ja anarkistisia ideoita 

ilmaiseva naishahmo, jonka kapinallisuus on ainakin potentiaalista kapinaa. Karkaman 

(1994, 161) mukaan anarkismi on luonteenomaista nimenomaan kulttuuriälymystölle, 

joka menetettyään uskonsa modernin yhteiskunnan vapauden lupauksiin omaksui 

yksilön vapauden aatteen kategorisesti ja ehdottomasti. Vilkkumaan albumien 

sanoituksissa anarkistinen ”Teen mitä vaan” -sanonta esiintyy moneen kertaan eri 

variaatioina. Sanonnan voi tulkita vapauden kaipuuna ja epäuskona ahdasta 

konsensusyhteiskuntaa kohtaan. ”Anarkistisen asenteen ja toiminnan keskeisenä 

motiivina on äärimuodossaan hyväksytty liberalistinen ja individualistinen vapauden 

ajatus” (Karkama 1994, 161). Vilkkumaan sanoitukset kertovat voimakastahtoisista 

naisista, jotka käyttäytyvät provosoivasti, ilmaisevat räväkästi mielipiteitään ja 

kapinoivat esimerkiksi fantasiatasolla vallitsevia olosuhteita vastaan kuten Väärin (EI)  -

kappaleessa: 

 

Joskus tekis mieli lyödä otsaan jokaista tärkeilijää 

Ja huutaa naapurin kyylälle päin naamaa että se on idiootti  

ja mersujen nokasta merkit  varastaa  
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Mut sehän ois väärin 

tosi holtitonta eikä ihan laillistakaan 

 

 

Usein Vilkkumaan teksteissä kuvatut tilanteet, joissa naiset vastustelevat tai 

käyttäytyvät uhkaavasti, liittyvät parisuhteeseen, välienselvittelyn tai koston motiiviin. 

Esimerkiksi Ei-levyn ”Kusipää”- niminen teksti kertoo naisesta, joka kostaa ex-

miesystävälleen henkisen väkivallan uhriksi joutumisen. Tässä luvussa tarkastelen 

Vilkkumaan sanoitusten vastustelevan naiseuden esitystä, jota tulkitsen hysterian 

diskurssin kautta. Analysoin hysteerisen naisen representaatiota, ja sitä millaisia 

reaktioita hysteerisen naisen esitys tekstissä kuvatussa ympäristössä saa aikaan.  

 

Analysoin sanoituksissa piilevää tekstuaalista vastarintaa myös ironian ja parodian 

näkökulmasta. Hyvin monissa Vilkkumaan teksteissä esiintyy ironiaa, eli Suomen 

kielen sanakirjan mukaan ”epäsuoraa ivaa, pilkkaa, tai sanojen käyttöä päinvastaisen 

merkityksen ilmaisemiseen”( Nurmi, Rekiaro, Rekiaro 1994). Tarkastelen seuraavaksi 

ironian keinoja vastarinnan ilmauksissa Vilkkumaan teksteissä ”Ärsyttävä tapa”-(PIL) 

ja ”Ei”- (EI). 

 

 

4.1 Ironia teksteissä ”Ärsyttävä tapa” ja ”Ei” 

 

”Ärsyttävä tapa”- kappale kertoo naistenlehti Glorian kansikuvanaisesta, joka on oman 

elämänsä sankari, tehokas, myönteinen ja menestyvä työnarkomaani. Naishahmo 

kuvastaa 2000-luvun vahvaa ideaalinaista, joka suoriutuu menestyksekkäästi 

kotielämässä ja urallaan, ”hän on elämänsä valtiatar.”  Tällainen hahmo voisi olla 

sukupuoleltaan yhtä hyvin myös miespuolinen. Hän on tyypillinen julkisuudessa 

esiintyvä, itsetietoinen suorittaja, jolle menestymisestä on tullut pakkomielle. Hahmoa 

voi tulkita myös modernille ajalle tyypillisenä narsistisena persoonana. Narsistinen 

persoona on nautinnonhaluinen oman edun tavoittelija. Hän näkee elämän itsensä 

kehittämisen projektina ja hänelle muut ihmiset ovat usein vain hyödyn välineitä, 

”pelinappuloita.” Tekstiä on myös mielenkiintoista tulkita eräänlaisena minän 

kirjoituksena. Ne ovat Lea Rojolan (2002, 70) mukaan tekstejä, joissa kirjoittavalla 

minällä on keskeinen osuus tekstin rakenteessa, ja joita kirjoittavat kirjailijoiden lisäksi 
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myös julkisuuden henkilöt. Minän kirjoitusten; elämäkertakirjallisuuden ja 

paljastuskirjojen suosio on ollut tasaisessa kasvussa 1990- ja 2000-luvuilla. 

 

Vilkkumaa itse on kommentoinut ”Ärsyttävä tapa” tekstiään näin: Siinä biisissä 

päähenkilö on tällainen supernainen, joka näkyy julkisuudessa. Sillä on lahjakkaita 

lapsia ja oma mahtava ura, se on tällainen naispuolinen Jari Sarasvuo” (Juhala 1999). 

 

Hanna on keittiönsä valtiatar 

Hän on Glorian kannessa 

siellä hän kertoo meille seksielämästään 

ja lapsistaan ja menestyksestään töissä 

 

Hän juo joka aamu maitokahvin 

ja tuttaviaan paheksuu 

hän sanoo: joillakin on sitten ärsyttävä tapa 

jäädä sänkyyn vaikka kello on jo soinut 

 

 

Tekstin ironia on luettavissa rivien välistä; elitistinen nainen, joka ”juo joka aamu 

maitokahvin” keskieurooppalaiseen tapaan on tosiasiassa ärsyttävä ja itsekeskeinen 

persoona. Samantapaisesta ”supernaisesta” kuin ”Ärsyttävä tapa” -tekstin ”Hanna” 

kertoo myös Vilkkumaan naispoliitikosta kertova ”Kristiina” -kappale (Ei). ”Hanna” ja 

”Kristiina” ovat julkisuudessa viihtyvien ja suorituskeskeisten naishahmojen kuvia, 

joiden lähempi tarkastelu paljastaa heidät narsistisiksi ja kylmiksi persooniksi. Näin 

Vilkkumaa vastustaa ironian kautta tehokkuusajattelua ja menestymisestä tehtyä 

pakkomiellettä modernissa ajassa: ”Välillä vaan alkaa rasittaa se, kun ihmiset brassailee 

omilla burn outeillaan. Lisäksi se menestymisen pakkomielle, että kaikkien tulisi olla 

huippuja kaikessa tai ainakin jossakin asiassa, on hirveän elitistinen ajatus.”( Juhala 

1999.)   

 

Kappaleen kolmannessa säkeistössä tekstin kertojahahmo kuvailee naisen todellista 

luonnetta: ”Hän on nainen joka ei ymmärrä ketään.” Säkeistössä tuodaan ironisoidusti 

esiin naiskuvan toisenlainen puoli; lukijaa kehotetaan pysymään kaukana tunnekylmästä 

tyypistä: ”Varo ettet häneen törmää tai ainakaan sano mitään epäsopivaa.” Näin 
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tekstissä myös vihjataan, että ”Hannan” menestys on pinnallista ja ulkokohtaista, ja että 

hän on kykenemätön aitoihin sosiaalisiin kontakteihin ja ystävyyssuhteisiin. 

 

Varo ettet häneen törmää tai ainakaan sano mitään epäsopivaa 

silloin hän ei enää soittopyyntöihisi vastaa sillä  

hän on nainen joka ei ymmärrä ketään 

 

 

Neljännen säkeistön kuvaus saa surkuhupaisan ironisen sävyn, kun se vertautuu edellä 

kerrottuihin taustoihin tekstin naiskuvasta. Säkeet ”Hanna on elämänsä valtiatar”, ”Hän 

kirjoittaa siitä kirjankin” kuvastavat julkisuudesta riippuvaiseksi tullutta ihmistä, joka 

esiintyy jatkuvasti lehtien palstoilla itseään toistaen. Hannan naishahmo edustaa Jari 

Sarasvuon ”uusliberalistisen” ajattelun kaltaista ”oman elämänsä sankari” tyyppiä, jolla 

on mielestään menestystarinaan vaadittavat taidot hallussa ja joka mielellään jakaa 

oppejaan muillekin. 

 

Hanna on elämänsä valtiatar 

hän kirjoittaa siitä kirjankin 

siinä hän kertoo meille seksielämästään 

ja lapsistaan ja menestyksestään töissä 

 

 

 ”Ärsyttävä tapa” –teksti kuvaa myös intimiteetin kulttuuria ja julkisen alueen 

henkilöitymistä. Narsistisessa yhteiskunnassa henkilökohtaiset, yksityisluontoiset 

henkilösuhteet ja lähisuhteet koetaan yhteiskuntasuhteita arvokkaammiksi. (vrt. Rojola 

2002, 84.) ”Ärsyttävä tapa” -teksti kuvastaa tätä narsismia, joka ilmenee myös 

paljastuskirjojen julkaisun muodossa. ”Ihmiset keskittyvät yksityiselämäänsä ja etsivät 

juuriaan” (Rojola 2002, 84). Tekstin naishahmo on yksityiselämänsä intiimejä 

yksityiskohtia julkisuudessa paljastavan narsistisen ihmisen kuva. 

 

Vilkkumaan ”Ei”- kappaleen (EI) tarina on kuin saduista tuttu kertomus, jossa ilkeä 

äiti(puoli) kiusaa viatonta tytärtä sulkemalla hänet talon vangiksi, vaikka tyttö on 

yksinäinen ja haluaisi ulos ”maailman pauhuun”: ”Mä haluaisin kun jokainen muu 

menee, on meri lämmin ja hiekka kuumenee.” Hyvä ja paha äiti –myytti onkin 

klassisten kertomusten arkkityyppejä aineistoa, joka elää erilaisina muunnelmina. 
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Ensimmäisen säkeistön symbolit: ”onnen keiju” ja ”taikojen tekeminen” ovat saduista 

tuttua symboliikkaa. Tekstin kaksi ensimmäistä säkeistöä kuvataan tytön näkökulmasta 

ja niistä välittyy hieman naiivin, mutta voimakastahtoisen teini-ikäisen tytön 

representaatio.  

 

Onnen keiju  

ole hyvä ja lennä 

hyvä ja lennä 

Tee sun taiat 

et äiti antaa mun mennä 

antaa mun mennä 

 

Mä haluaisin kun jokainen muu menee 

on meri lämmin ja hiekka kuumenee 

mä tiedän äidil on minusta huoli  

mutta kurjaa on jos ulkopuoliseksi jää 

 

 

”Ei”-teksti edustaa erästä ironian piirrettä: sanojen käyttöä päinvastaisen merkityksen 

ilmaisemiseen. Kappale on sadunomainen kuvaus äidin ja tyttären välisestä suhteesta ja 

valtataistelusta. Se on ikään kuin äidin ja tyttären vuoropuhelu, jossa vastakkain 

asettuvat erilaiset tahdot ja pyrkimykset. Tekstin äitihahmo edustaa ylisuojelevan naisen 

kuvaa, äiti tahtoo suojella tytärtään maailman pahuuksia vastaan. Helena Saarikosken 

(2001, 120) mukaan naista myytillistävän huora- haukkumasanan arkkityyppisenä 

vastinparina esiintyy pyhimysmäinen äiti eli madonna. Hyvän äidin hahmoon liitetään 

moraalisen hyveellisyyden, pyyteettömyyden ja uhrautumisen ihanneominaisuudet. 

(Saarikoski 2001, 120.) ”Ei”- laulun äitikuvassa rikotaan tätä myyttiä; tekstin äiti on 

kauhea, vanhanaikainen ja ymmärtämätön. Sen sijaan tekstin tyttöhahmo saa lukijan 

sympatiat puolelleen. Äitihahmoa voi tulkita myös moraalinvartijana, joka yrittää 

varjella tyttärensä ajautumista vaarallisten houkutusten maailmaan.  

 

Ja äidin silmät  on sumeat jo 

hän sanoo maailma on vaarojen karikko 

se sama maailma siskosi vei mä sanon viimeisen sanani ja se on ei 
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”Ei” on myös kehityskertomus, jossa muututaan äidin tahtoon sopeutuvasta tytöstä 

toiminnalliseksi ja itsenäisesti ajattelevaksi, asioita kyseenalaistavaksi nuoreksi 

naiseksi. Tytär asettuu lopulta vastustamaan äitiään, vaikka tämä sanookin painavan 

sanansa: ”Ei”. Äidin paatoksellisen puhe ja kiellot: ”maailma on vaarojen karikko, se 

sama maailma siskosi vei mä sanon viimeisen sanani ja se on ei” saavat siten tekstissä 

ironisen sävyn. Äitihahmon toiminta menee liian pitkälle, hän rajoittaa tytärtään 

kohtuuttomasti ja tilanne näyttää jo surkuhupaisalta. Äiti pelkää tyttärensä puolesta niin 

paljon, ettei anna lapsen elää. Teksti ilmentää myös klassista tilannetta, jossa nuoriso 

kapinoi auktoriteetteja vastaan. Ironia syntyy myös tilanteesta, jossa tytär muuttaa 

toimintansa kautta auktoriteettiasemassa olevan äidin ”viimeinen sanan: ei” käytännössä 

kyllä-sanaksi. Tyttö karkaa lopulta dominoivan äitinsä luota pakenemalla talon 

ikkunasta ulos.  

 

Ja yönä erään heinäkuun 

tytär herää pukeutuu 

ikkunasta lähtee maailman pauhuun 

toisessa huoneessa  

äiti suussaan tupakka 

nukahtaa ja herää pian kauhuun 

ja hän huutaa 

tytärtään huutaa 

mutta tytär on kaukana ja lähellä kuuta  

 

 

Kaisa Kurikan (2002, 215) mukaan 90-luvun naiskirjallisuuden äiti-tytär -kuvauksia 

käsittelevissä teoksissa on kyse äitimyytin rikkomisesta - äitikin voi olla kauhea - sekä 

myös siitä, että 90-luvun tyttäret uskaltavat, ainakin romaaneissa taistella äitinsä kanssa. 

Kärjistettynäkin kuvauksena ”Ei”- laulusta löytyy tyypillisiä piirteitä äidin ja tyttären 

välisestä taistelusta. Tekstissä kuvataan konfliktia, jonka kautta irrottaudutaan 

lapsuuden tunnesiteistä ja kasvetaan itsenäiseksi subjektiksi. Tyttären on hylättävä 

äitinsä voidakseen kasvaa itsenäiseksi, aikuiseksi naiseksi. ”Murrosiän myrskyjen ja 

tällöin tapahtuvan äidin hylkäämisen jälkeen tyttö voi taas lähestyä äitiään. Kun tytöstä 

itsestään tulee äiti, kiintymys omaan äitiin uudistuu ja tyttö voi antaa äitiin kohdistuneen 

infantiilin kaunansa lopullisesti anteeksi”. (Huopainen 1992, 42.) ”Ei”- tekstissä 

karkaaminen, pois lähteminen symboloi lopulta ainoaa vaihtoehtoa murtautua vapaaksi 
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hallitsevan äidin vaikutuspiiristä. Näin ”Ei:n” kielto latistuu ja menettää merkityksensä 

tekstin kontekstissa. Tekstinä äitihahmon ”Ei”:n voi nyt nähdä ironisessa valossa, koska 

tekstin tytär on uhmannut kieltoa ja murtanut sen päinvastaiseksi muodoksi.  

 

 

4.2 Parodia ”Satumaa- tangossa”  

 

Parodia on ivamukaelma ja kielikerrostuma, jossa risteytyvät kaksi erilaista kielellistä 

tyyliä. ”Parodisessa kielenkäytössä tavoittaa toisensa ja tietyllä tavalla risteytyy kaksi 

tyyliä, kaksi ’kieltä’ (kaksi saman kielen sisäistä kieltä): parodian kohteeksi tullut kieli, 

ja toisaalta parodioiva kieli”. (Bahtin 1979, 456.) Parodian alkujuuret ovat keskiajan 

latinankielisessä kirjallisuudessa. ”Kaikki keskiaikaiset parodiset ivamukaelmat (samoin 

kuin antiikin maailmassakin) pyrkivät lähelle kansanhuveja, joilla oli keskiaikana 

karnevaalin leima” (Bahtin 1979, 459). Keskiajan lopussa ja renessanssikaudella 

parodinen ivamukaelma oli suosittu muoto; se tunkeutui kaikkiin vakaviin ja 

suljettuihin varsinaismuotolajeihin, tuli voimakkaasti kuuluviin kiertävien pelimannien 

ja kulkurilaulajain runoelmissa ja limittyi korkeatyylisiin ritariromaaneihin. (Bahtin 

1979, 459-460.) Parodiaa on harrastettu jo antiikin aikoina ja se toimii kulttuurisissa 

teksteissä nykyajassakin. 

 

Vilkkumaan useissa teksteissä voi nähdä parodisia piirteitä; esimerkiksi teosten nimissä 

esiintyy parodisia, kaksoismerkityksiä sisältäviä kielikerrostumia. Teosten nimet: 

”Satumaa-tangoa” (PIL), ”Tähti”(PIL), ”Suomen neito”(MKV) ovat parodioita niiden 

alkuperäisistä merkityksistä.  

 

”Satumaa-tango” (PIL) oli Vilkkumaan ensimmäinen listahitti, joka toi hänet 

sooloartistina suuren yleisön tietoisuuteen. Se kertoo yhteiskunnallisesta vallankäytöstä 

ja on sekä tematiikaltaan että musiikillisilta piirteiltään hyvin kaukana Unto Monosen 

tunnetusta Satumaa- nimisestä tangosta. Vilkkumaa itse on kommentoinut teosta näin: 

”Satumaa-tango kertoo vallankäytöstä yhteiskunnassa. Biisissä puhuu keski-ikäinen 

nuorelle, mutta biisin tarkoitus ei ole kuvata sukupuolien välistä taistelua vaan 

nimenomaan valtaa ja sitä, miten valtaa käytetään”. (Gargano & Vilkkumaa 2004, 112.) 

”Satumaa-tango” kertoo pääkaupungissa asuvasta keski-ikäisestä opettajanaisesta. 
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Naishahmo representoi vahvaa, itsenäistä ja vallantunnosta nauttivaa naiseutta. Laulun 

päähenkilö puhuu uhkaavaan sävyyn toiselle osapuolelle, nuorelle miehelle:  

 

Odota hiljaa pistä silmät kii 

mulla on vaikutusvaltaa ja yhteyksiä poliisiin 

yö on ahdas meri höyryää 

sä olet röyhkeä ja rietas, sut täytyy hiljentää 

Älä sano mitään, mua ei kiinnosta 

mä luen sun päiväkirjat, vien sinut vankilaan 

mulla on koti siellä mistä näkee Tallinnaan 

 

 

Tekstistä piirtyy kuva naisesta, joka elää ikään kuin kaksoiselämää. Päivisin hän käy 

ansiotyössä ja antaa näin panoksensa normien mukaiseen yhteiskuntaan. Nainen elää 

päällisin puolin säädyllistä elämää, mutta öisin hän irrottautuu sovinnaisen huolehtivan 

naisen roolistaan ja ilmentää vapaasti rajumpaa puoltaan. Näin hän vastustaa 

patriarkaatin kuria ja järjestystä omalla tavallaan; näennäinen sopeutuminen normaalin 

yhteiskuntajärjestykseen on hänelle vain keino saavuttaa itsenäisyys ja hyvä elintaso. 

Tekstissä vihjataankin kouluttautumisen ja työn naisille tarjoamiin etuihin: itsenäiseen 

asemaan ja vallankäytön mahdollisuuteen yhteiskunnallisena toimijana.  

 

 ja joka yö soitan Satumaa-tangon  

 ja joskus tuntuu kuin joku huutais apua merellä päin  

 mä panen stereot lujempaa  

 mulla on valtaa mä koulutan muita  

 ja kun mun ikkunan alla ne huutaa tää ei voi olla näin  

   mä menen takaisin nukkumaan 

 

 

Tekstin minä ei ole kiinnostunut muiden huolista, hän kuuntelee mieluummin yksin 

Kaivopuiston kodissaan mielimusiikkiaan, suomalaisia tangoja (Gargano & Vilkkumaa 

2004, 112). Tekstin naishahmo on luonut oman ”Satumaansa”, mutta se on kaukana 

nimikkotangon kaihoisan romanttisesta maisemasta. Laulun naishahmo hyödyntää 

Satumaa- tango kappaletta oman tilansa ja vaihtoehtoisen todellisuuden luomiseen. 

Suomalaisten tangojen soittaminen toimii naisen siirtymäriittinä omaan todellisuuteen, 

jossa hän kuvittelee voivansa tehdä mitä vaan. Näin Satumaa- tango- sävellys muuttuu 
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paradoksaalisesti antiromanttiseksi kappaleeksi, kauas sen alkuperäisistä merkityksistä. 

Sävellyksen poikkeuksellinen käyttötarkoitus ilmentää parodista kieliristeymää. 

Parodian kohteeksi on tullut alkuperäinen ”Satumaa- tango”, jossa haikeasti ja nöyrästi 

kaivataan fantasiamaailmaan - satumaahan. Parodioiva kieli ilmentää vallankäyttöä 

reaalimaailmassa, tekstin naishahmo on välinpitämätön yleisiä sääntöjä ja sukupuoleen 

liittyviä normiodotuksia kohtaan. 

 

Vilkkumaan tekstissä ivataan hegemonista, romanssille pohjautuvaa heteroseksuaalista 

järjestystä, ja kuvataan sen sijaan vastustelevaa ja yksin viihtyvää naista. Tekstin 

naishenkilö käyttäytyy röyhkeästi ja itsekeskeisesti, hän ei piittaa toisten ihmisten 

puheista. Näin tekstin naiskuva kapinoi naisellisina pidettyjä piirteitä kuten kiltteyttä ja 

empaattisuutta vastaan. Tekstissä käydään kypsän naisen kapinaa vedoten ikään ja 

statukseen oikeutuksena tehdä mitä vaan: 

 

Älä sano mitään, mua ei kiinnosta  

 mä ammun sua haulikolla, suljen sut vankilaan  

 sä et tiedä mitään, isäs joutunut ei sotimaan  

 mä oon elänyt niin kauan että voin tehdä mitä vaan 

 

 

Laulun naishahmon kuvaa on mielenkiintoista pohtia performatiivisuuden 

näkökulmasta. Judith Butler määrittelee Gender Trouble- teoksessaan (1990) 

sukupuolitetun ruumiin performatiiviseksi: ruumis konstituoituu kokonaan erilaisissa 

käytännöissä. Parodisilla käytänteillä kuten drag showssa, tai mies/nainen -identiteettien 

liioittelulla tuodaan ironisen selkeästi näkyviin heteroseksuaalisen normin ja 

sukupuolen tuotteituneisuus. (Palin 1996, 238.) ”Satumaa- tangossa” naishahmon 

toimintaa voi tulkita sukupuolta parodisoivana käytöksenä: väkivallalla uhkailu ja 

piittaamaton kovuus: ”ammun sua haulikolla, suljen sut vankilaan, sä et tiedä mitään”, 

tuntuvat oudoilta, koska ne mieltäisi paremmin maskuliinin, ”kovan jätkän” toiminnan 

piirteiksi. Näin tekstin naiskuva siis esittää naiseutta tyypillisistä malleista poikkeavalla 

tavalla. Se myös osoittaa parodisoidusti millaisia piirteitä maskuliinin sukupuolen 

suorittamiseen ja ylläpitämiseen liitetään.  
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4.3  Hysteerinen naiseus  

 

Modernissa ajassa nainen voi ilmaista tunteitaan ja toteuttaa itseään vapaammin kuin 

ennen. ”Normaalin” ja hyväksyttävän käytöksen määritelmät ovat väljentyneet. Sitä, 

mitä aikaisemmin pidettiin sairaan tai hysteerisen naisen käytöksenä voi modernissa 

ajassa tulkita myös häiriköintinä tai raivona, eli vastarinnan ilmaisuina. ”Hysteria 

juontuu sairausnimikkeenä jo antiikista, sairauden nimi on johdettu kreikan sanasta 

hystera, kohtu.” (Kortelainen 2003, 43.) 1800-luvulla hysteria pidettiin omanlaisenaan 

mielisairautena, eräänlaisena puolihulluutena. Valistusaikana hysteria alkoi vähitellen 

erottua muista mielisairauksista. Hysteria alkoi saada tilaa omana alueenaan, jossa 

hermoperäinen selitysmalli oli näkyvämpi, vaikka hysterian ja ”hulluusoireiden” tarkka 

raja oli epäselvä (Kortelainen 2003, 46). Hysteria-diagnoosiin sopivat oireet olivat 

hämmästyttävän moninaisia ja epäyhtenäisiä: mielialojen vaihtelu, hermostuneisuus, 

sydämentykytys, kouristukset, itku- ja pyörtymiskohtaukset sekä seksuaaliset 

pakkomielteet (Kortelainen 2003, 43-44). Analysoin Vilkkumaan kappaletta 

”Rikkinäinen sähikäinen” toisaalta hysteerisen, toisaalta kapinoivan naisen esityksenä. 

Tutkin onko tekstissä esiintyvä hillitön käytös kapinointia vai hysteerisyyttä. 

 

Naiseutta on kautta aikojen mytologisoitu kaunokirjallisuuden ja myöhemmin 

julkisuuden teksteissä. Naiset ovat esimerkiksi kauhua herättäviä hysteerikkoja, 

dramaattisia vamppeja tai viattomia neitsyitä. ”Vuosisadan loppuun mennessä hysteria 

alkoi toimia jopa synonyymina naisellisuudelle kaunokirjallisuudessa, jossa sillä 

väritettiin naisen tunne-elämän kuvauksia” (Kortelainen 2003, 275). Pelkkä nainen 

sinällään tuntuu olevan kulttuurisesti liian vähän, riittämätön, siksi naiseuteen on aina 

liitetty mytologioita ja karrikoituja määrittelyjä. Naisiin kohdistuva määrittely voidaan 

tulkita patriarkaatin keinona naisiin kohdistuvassa vallankäytössä. ”Useat feministit 

ovatkin korostaneet naisen määrittelemättömyyden tärkeyttä, koska juuri patriarkaatti 

on aina pyrkinyt määrittelemään naisen ja nimenomaan mieheen ja miehen ehdoilla.” 

(Rojola 1995, 79.) 

 

Myös hysteerisyystulkintoja voidaan pitää naisiin kohdistuvana patriarkaatin 

vallankäyttönä. Feministitutkijat ovat arvostelleet hysterian määrittämistä naisten 

sairaudeksi. ”Ajattelutapa on nähty osaksi sairauksien sukupuolipolitiikkaa, jossa 

määrittelemällä tietty käyttäytyminen sairaudeksi käytetään yhteiskunnallista valtaa”. 
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(Ihonen 1999, 219.) Yhtä hyvin siis miehet voivat olla hysteerisiä, mutta tämä seikka 

mainitaan hyvin harvoin maskuliinisuutta koskevissa tulkinnoissa. Nykyisessä 

yksilöpsykologiassa vältellään hysterian käsitettä sen määrittelyn ongelmallisuuden 

vuoksi. Arkisessa diskurssissa käsite on kuitenkin yhä tavallinen ja sitä käytetään 

yleisemmin viittaamaan kontrolloimattomiin joukkoilmiöihin; puhutaan esimerkiksi 

kulutushysteriasta tai jokin epidemian aiheuttamasta joukkohysteriasta. (Ihonen 1999, 

219.) 

 

Vilkkumaan ”Rikkinäinen Sähikäinen” (MKV) kappale muodostaa eheän 

tarinamuotoisen kokonaisuuden, jota voi tulkita itsenäisenä, runoa muistuttavana 

tarinana. Teksti kertoo uudenvuodenjuhlasta, jota vietetään pariskunnan kotona tinaa 

valaen ja musiikkia kuunnellen. Tekstin minä on nuori nainen, joka on ilmeisesti 

hieman mustasukkainen tekstin ”Lauri”- nimisestä mieshahmosta:  

 

Laurin nainen on kaunis 

se ei keneltäkään sitä salaa 

keittiössä se tinaa valaa 

ja Lauri soittaa huonoja levyjään 

Mun mekko on uusi 

mä en tajua mitä mä luulin 

kun ne suukottavat tahmein huulin 

niin äkkiä en  vain kestä enempää 

 

 

Laulun naishahmo on mustasukkainen Laurin naiselle, joka käyttäytyy itsetietoisesti 

”on kaunis eikä sitä keneltäkään salaa.” Tekstissä kuvataan jännitteistä sosiaalista 

tilannetta, joka mahdollistaa tietynlaisen sosiaalisen identiteetin muodostamisen ja 

esityksen. Naishahmojen sosiaalisen identiteetin ilmaisuissa ruumiillisuus on 

itseisarvoista ja sitä esitetään eri tavoin: ”Laurin nainen on kaunis”, ja myös tekstin 

”minä” on nähnyt vaivaa ulkonäkönsä eteen: ”Mun mekko on uusi.” ”Kysymys siitä 

mitä minä olen muille, johtaa kysymykseen, mitä minä olen itselleni, mitä minä itse 

oikeastaan olen. Ruumiillinen ja seksuaalinen itsetietoisuus näyttelee tässä naisten 

kohdalla ratkaisevaa osaa”. (Karkama 1994, 137.) Juhlien kronotoopissa yhdistyvät 

kodin tilat: keittiö ja olohuone sekä öinen juhlatunnelma. Tekstin minä kokee tilanteen 

sietämättömänä ja menettää hermonsa: ”äkkiä en  vain kestä enempää”.  
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Ja kaikki tuijottaa niin 

kun mä heitän punaviinit tapettiin  

Laurin ääni nousee raivofalsettiin 

se huutaa 

 

 

Laulun nainen käyttäytyy oudosti eikä piittaa läsnäolijoista: ”Ja kaikki tuijottaa niin, 

kun mä heitän punaviinit tapettiin.” Naishahmo kuvastaa itsehillintänsä menettänyttä 

naista, joka käyttäytyy provosoivasti. Onko naisen toiminta tulkittavissa hysterian vai 

vastarinnan ilmaisuna? Tekstin naisen toimintaan sisältyy piittaamattoman vastarinnan 

esitys, se on rohkea mielenilmaus, mutta kyseessä on kuitenkin tahaton teko, koska 

siihen liittyy myöhemmin myös häpeää.  Näin tekstin minä on toisaalta hysteerisen 

kohtauksen saaneen naisen esitys. Toisaalta naishahmon elettä voisi tulkita oman 

ääneen ilmaisuna julkisessa tilanteessa, jossa kaikki muut keinot olisivat olleet 

tehottomia. Naisen hysteriaan yhdistyykin kapinaa: ”Yhteisössä, jossa naisten julkinen 

puhe on kiellettyä, hysteria merkitsee myös kapinaa ja kieltäytymistä, joilla nainen 

ilmaisee haluaan olla muutakin kuin vain aviovaimo ja äiti” (Rojola 1995, 80). Tekstin 

naiskuva ilmentää siis hysterian kautta kapinaa ja pettymystään ilmaisevaa naiseutta: 

”mä en tajua mitä mä luulin.” Nainen kokee ahdistavaksi tilanteen, jossa hänen pitäisi 

sopeutua unohdetun sivullisen rooliin. 

 

Laulun mieshahmon ”Laurin” asenne on tekstin naista kohtaan vihaisen paheksuva: 

”Laurin ääni nousee raivofalsettiin, se huutaa”:  

 

Hei ei mitä sä teit  

sä teit väärää 

luuletko et sua ei  

tavat määrää 

niin sä oot kuin rikkinäinen 

uudenvuoden sähikäinen 

poltat sormet muttet iloa tuo 

 

 

Tekstin mieskuvaa voisi tulkita patriarkaalisen järjestelmän edustajana ja järjestyksen 

ylläpitäjänä. Mieshahmo arvottaa naisen hysteerisen käytöksen vääränlaisena 
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toimintana: ”sä teit väärää.” Hän raivostuu naisen kapinoinnista hyviä tapoja ja 

sosiaalisia normeja vastaan: ”luuletko et sua ei tavat määrää.” Näin mieshahmo edustaa 

patriarkaatin auktoriteetteja uhmaavan hysteerisen naisen tuomitsijaa. Tekstin 

mieshahmo edustaa myös dualistisen henki / ruumis käsiteparin henkeä, hän 

esineellistää naisen ruumiiksi rinnastamalla hänet esineeseen, joka on ”epäkunnossa”: 

”niin sä oot kuin rikkinäinen, uudenvuoden sähikäinen”. Näin hysteerisen naisen 

ruumiillisuus määrittyy patriarkaatissa vialliseksi, epänormaaliksi. Naisen ruumis on 

arvaamaton ja vaarallinen: ”poltat sormet”, ja kelvoton, koska se ei nöyrry eikä tuota 

iloa: ”muttet iloa tuo.”  

 

Ruumiillisuus on aina kuulunut feminismin ydinkysymyksiin. ”Ruumis on nähty paitsi 

sortavien käytänteiden kohteena tai välineenä myös vastarinnan ja emansipaation 

mahdollisuutena”. (Palin 1996, 225.) ”Rikkinäinen sähikäinen” -tekstissä naishahmon 

nimittelyä voi tulkita ruumiin arvottamisena ja sortavana käytäntönä. Toisaalta 

naishahmon ruumiillisuus on myös voiman lähde: hän ilmaisee hysteerisen 

toiminnallisuuden kautta vastarintaa ruumillaan. ”Monet hysteriaa tutkineet feministit 

ovat sitä mieltä, että siihen liittyy potentiaalista kapinaa” (Rojola 1995, 78). Tekstin 

naisen ”väärän tekemisen” ja hysterian voi siten tulkita patriarkaatin määrittelyjä 

vastaan kapinointina: naishahmo käyttäytyy arvaamattomasti, eikä suostu noudattamaan 

naisellisuuden tunnusmerkkejä, nöyryyttä ja muita huomioon ottavaa kunnioittamista. 

 

Viimeisessä säkeistössä kuvataan tekstin naishahmon ristiriitaisia ajatuksia ja oloa. Hän 

kokee tilanteen kiusallisena ja toivoisi olevansa jossain muualla. Nainen on kuitenkin 

halunnut viestiä teollaan jotain olennaista, mitä ”Laurin nainen” ei huomaa vaan suree 

ainoastaan pintapuolista seikkaa, likaantunutta seinää: ”Laurin nainen on tyhmä, se itkee 

sotkuista seinää.” Nainen on tarkoittanut hysteerisen tekonsa vastalauseeksi 

patriarkaatin alistamispyrkimyksille ja viestiin kätkeytyy huumoriakin, mutta sen 

pystyvät ymmärtämään vain muutamat ihmiset, jotka pystyvät nauramaan tilanteelle: 

 

Laurin nainen on tyhmä 

se itkee sotkuista seinää 

mitään olennaista se ei nää 

joku näkee ja hiljaa kikattaa 
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Mä tahtoisin olla  

jossain kaukana täältä 

mä haluun kaiken tän pois mun päältä 

mä haluan juosta pakoon ja unohtaa  

 

 

Tekstin naishahmo suhtautuu hillittömyyteensä jälkeenpäin häpeillen. Hän haluaisi vain 

poistaa päältään kaikki ikävät asiat. Laulu päättyykin naisen toiveisiin saada 

unohtumaan kaikki tapahtunut. Tilanne on naisen mielestä niin sietämättömän 

kiusallinen, että hän haluaisi paeta paikalta: ”Mä tahtoisin olla jossain kaukana täältä.” 

Viimeisessä säkeistössä naishahmon kapina onkin jo taltutettua. Naiskuva ei ilmaise 

suoranaista katumusta, mutta häpeän tunne on voimakas. Viimeistä säkeistöä voisikin 

tulkita jonkinlaisena kompromissina ja normeihin sopeutumisena. Jälleen kerran on 

todettu, ettei anarkistinen diskurssi voi toimia muuten kuin hetkittäisinä, ohimenevinä 

purkauksina.  
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5 IDENTITEETTI JA ROMANSSI   
 

 

Aiemmissa luvuissa on tarkasteltu Vilkkumaan levyjen fiktiivisen naishahmon jatkuvaa 

kasvukertomusta tytöstä työteliään naisen kautta kapinoivaksi, aikuiseksi naiseksi. 

Tekstien naishahmon identiteetti on muotoutunut yhteiskunnallisten instituutioiden 

kanssa vuorovaikutuksessa tai vastakarvaan niiden kanssa. Vilkkumaan levyjen 

naishahmon positio on mutkikkaampi, selkeitä määrittelyjä ei ole, identiteetin 

rakentaminen ja jäsentäminen tuntuu ahdistavalta. Erityisesti tämä piirre näkyy 

Vilkkumaan viimeisimmällä EI- albumilla. Sanoitusten hän on kolmekymppinen, 

aikuistunut ja identiteettipohdintojen äärellä oleva nainen. ”Moderni kulttuurinen 

’puberteetti’ on seuraus modernisaation mukanaan tuomasta liberalistisesta 

itsemääräämisen ajatuksesta, joka useimmiten jää saavuttamattomaksi ideaaliksi.” 

(Karkama 1998 2., 17.) On vaikeaa määritellä potevatko Vilkkumaan tekstien 

kolmekymppiset naiset ’modernia puberteettia’, vai ”kolmenkympin kriisiä”. Kaisa 

Kurikka käyttää kategorisoinnit ylittävistä ja identiteettiään etsivistä naishahmoista 

nimitystä ”välitilan naiset” (2002, 218-219): 

 

Välitilan naiset tapahtuvat erilaisia tendenssejä sekoittavissa teoksissa: niissä 

hyödynnetään myyttejä, sekoitetaan erilaisia kerrontatapoja ja korostetaan fiktiivisyyttä. 

Fragmentoitunut kerronta korostaa myös naisidentiteetin hetkellisyyttä, identiteetin 

jatkuvaa muotoutumista ja hakemista. 

 

Välitilan ajatus on lainattu Karkamalta (ks. Karkama 1994, 221-223) ja sitä voi soveltaa 

myös Vilkkumaan identiteettiään pohtiviin ja määritelmiä pakeneviin, aikuistuneisiin 

naishahmoihin. Sanoituksissa aikuistuminen ja identiteetti, ammatti, ura, ihmissuhteet ja 

unelmat ovat naisten eksistentiaalisten ongelmien aiheita. Vilkkumaan rocksanoituksia 

voidaan tulkita Kurikan kuvailemana fragmentoituneena ja moniselitteisenä kerrontana. 

Varsinkin EI -levyn sanoituksia voisi tulkita myös kolmenkympin kriisin kuvauksina; 

elämään suhtaudutaan kyynisesti, ja toisaalta se koetaan tyhjänä ja tarkoituksettomana. 

Toisaalta on opittu suhtautumaan tervejärkisen maltillisesti vastoinkäymisiin ja 

rakkaushuoliin.  
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5.1 Naissubjekti välitiloissa  

 

EI -levyn sanoitukset sisältävät myös matkustamiseen liittyviä teemoja ja 

yleismaailmallisempia ajatuskehitelmiä. Tekstien naishahmo pohtii suomalaista 

identiteettiään muihin nähden esimerkiksi ”Ei susta huomaa” -kappaleessa, jossa ollaan 

kirjaimellisesti välitilassa; matkustetaan lentokoneessa: 

 

Maailma on suuri mut mitä sil on väliä 

avara ja kaunis mut mitä sil on väliä 

itse olen aina sama ja aina tässä  

 

Lentokoneet nousevat jyrkästi ja nopeaan 

vievät minut kauaksi kotoani nopeaan 

vievät minut kauas silti oon aina tässä 

en pääse pois 

en pääse pois 

 

 

Tekstin minä tuntee välinpitämättömyyttä ympäröivää maailmaa kohtaan, hän kokee 

itsensä muuttumattomana vaihtuvista olosuhteista huolimatta: ”itse olen aina sama ja 

aina tässä”. Naishahmon ajatuksista välittyy lievä alakuloisuus, hän tiedostaa kyllä 

ympäristönsä kauneuden: ”maailma on avara ja kaunis”, mutta suhtautuu siihen 

pessimistisen välinpitämättömästi: ”mut mitä sil on väliä”. Saman toteamuksen: ”mitä 

sil on väliä” voisi tulkita myös tekstin puhujan eksistentiaalisena pohdintana siitä, mikä 

oikeastaan on tärkeää, sekä elämän merkityksellisyyden epäilynä. ”Modernin 

liberalistisen yhteiskunnan olemuksellinen ristiriita tuottaa jatkuvasti toistuvan 

eksistentiaalisen kysymyksen, mitä elämä on. Ristiriidan sovittamattomuus johtaa 

helposti yleistävään ajatukseen, ettei elämässä ole mitään järkeä ja mieltä tai että tosi 

elämä on jossain muualla”. (Karkama 1994, 200.) 

 

Kappaleen naishahmo ei välttämättä ole suomalaisen naisen esitys, sitä voisi tulkita 

Rosi Braidottin postmodernin nomadisen subjektin käsitteen mukaan. Postmodernissa 

nomadisessa feminismissä tarkkaillaan subjektin sijoittumista sukupuolen, luokan, iän, 

etnisyyden ja rodun ohella muun muassa postmoderniin aikakauteen sekä huomioidaan 
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subjektin liikkuvuus. ”Nomadinen subjekti on myytti, poliittinen fiktio, joka 

mahdollistaa vakiintuneiden kategorioiden ja kokemustasojen ylittämisen rakenteita 

hajottamatta.” (Braidotti 1994, 4-5.) ”Ei susta huomaa” -tekstiä voisikin lukea 

nomadisen, liikkeessä olevan ja kansallisen identiteetin rajoja rikkovan subjektin 

kuvauksen.  

 

Kappaleessa kuvatulla matkustamisen voi tulkita muutenkin kuin konkreettisena 

liikkumisena. Tekstin ”nomadi” voi tehdä matkaa omassa kriittisessä tietoisuudessaan 

pohtimalla identiteettiään, sen laajentamis- ja muutospotentiaalia. Braidottin mukaan 

(1994, 5) nomadismi viittaa kriittiseen kulttuuriseen tietoisuuteen, joka vastustaa 

sosiaalisesti koodattuihin ajatus- tai käyttäytymismalleihin sopeutumista. Tekstin 

puhuja pohtii omaa identiteettiään ja minuuttaan; onko sitä mahdollista muunnella tai 

uudelleen jäsentää esimerkiksi matkustamalla ja uusiin kulttuureihin tutustumalla. Hän 

päätyy ajatukseen, ettei pois matkustaminen pelkästään auta, jos ei muutoshalua ole: 

”vievät minut kauaksi kotoani nopeaan, silti oon aina tässä, en pääse pois.” Näin teksti 

ilmaisee ajatusta siitä, ettei pelkkä fyysinen maiseman vaihdos voi poistaa ongelmia, tai 

taata muutosta parempaan. 

 

Tekstin puhuja kokee moninaisten vaihtoehtojen ja laajan havaintokentän keskellä 

tyhjyyden tunnetta. Hänellä on rajattomat mahdollisuudet matkustaa vieraisiin 

kulttuureihin ja kokea uusia asioita, mutta siitä huolimatta hän kyseenalaistaa elämänsä 

mielekkyyden. Karkama mainitsee flanöörikirjailijat modernin tyhjyyden ja 

tarkoituksettomuuden tunteiden kuvaajina. Flanöörikirjailijat lukevat julkista visuaalista 

kenttää ja ihmishahmoja siinä, mutta kentän fokus on lopulta flanööri itse 

havainnoitavana ja usein ironisena subjektina. ”Elämä esitetään pelkkänä 

havaintokenttänä ilman, että sille annetaan mitään maailman- tai 

elämänkatsomuksellisia merkityksiä”. (Karkama 1994, 165.) Vilkkumaan tekstejä 

voisikin pitää myös eräänlaisena flanöörikirjallisuuden muotona, sillä niissä kuvataan 

kaupunkielämää ja –tiloja uudenlaisen modernin elämän ilmaisuina. ”Ei susta huomaa” 

-tekstissä myös vältellään varsinaisia itseanalyysejä asiantilat vain todetaan: ”itse olen 

aina sama.” 

 

”Ei susta huomaa” -laulu ei anna suoraa vastausta kysymykseen mistä tekstin minä 

haluaisi päästä pois.  Naisen identiteetti on mahdollisesti kriisissä, mutta hän ei koe 
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tarvetta avautua tai käsitellä ongelmiaan julkisesti. Tekstin naishahmo onkin itsensä 

kovettaneen, ulospäin vahvan ja hyvinvoivan naisen esitys. Tällaisessa ajattelutavassa 

vaikeuksista puhumista vältetään koska se mielletään säälittäväksi heikkoudeksi: 

”joskus koetan sopeutua avautua kuunnelkaa mua, se on säälittävää.” Nainen ei halua 

sopeutua sosiaaliseen naisten väliseen ystävyyteen liittyvään sosiaaliseen normiin, 

johon kuuluu yksityisasioista uskoutuminen ja ystävien henkilökohtaisten asioiden 

kuunteleminen. Nainen ei välitä kuulla eikä nähdä muiden ihmisten salaisuuksia.  

 

Modernille ajalle on ominaista henkilökohtaisten asioiden tunnustaminen ja julkinen 

käsittely, joka ilmenee esimerkiksi paljastuskirjojen ja julkisuuteen tuotujen intiimien 

kuvausten myötä. Mediakulttuuria leimaa yksityiselämän popularisointi ja 

tirkistelyhalu, johon liittyy ihmisten yksityiselämää koskevien tietojen levittäminen ja 

uutisoiminen. ”Ei susta huomaa” -kappaleen naishahmo edustaa nomadista subjektia, 

joka suhtautuu kriittisesti vallitsevaan narsistiseen intimiteetin kulttuuriin ja ylittää sen. 

(ks. Rojola 2002, 85-87.) Nomadisuus ilmenee myös läheisyyden vastustamisena; 

naisella on ongelmia, mutta hän ei halua puhua huolistaan muille ihmisille. 

 

Muil on niiden salaisuudet 

mä en kuule niitä mä en nää 

joskus koetan sopeutua avautua kuunnelkaa mua 

se on säälittävää 

ne sanoo: vaikeaa? ahaa 

ei susta huomaa 

onko vaikeaa? ahaa 

ei susta huomaa 

 

 

”Ei susta huomaa” -laulussa kuvataan myös eri kulttuurien välistä kohtaamista, joka on 

vain hetkellinen ja lähes jälkiä jättämätön: ”Istun koko päivän teksasilaisen vieressä, 

tämän matkan jälkeen me ei nähdä enää ikinä.” Tekstissä käytetty me- muoto kuitenkin 

implikoi, että tilanteessa on syntynyt vuorovaikutusta; eri kansallisuutta edustavat 

henkilöt ovat tutustuneet ja muodostaneet hetkeksi ainutlaatuisen, kulttuurisia 

merkityksiä luovan yksikön. Näin nomadiset subjektit ovat matkanneet yli kansallisten 

diskurssien rajojen. 
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Istun koko päivän teksasilaisen vieressä 

tämän matkan jälkeen me ei nähdä enää ikinä 

se menee jonnekin, mä olen aina tässä 

en pääse pois 

 

Tekstin puhujan voisi tulkita myös kansallista identiteettiään pohtivaksi hahmoksi. Hän 

tiedostaa kulttuurisen identiteettinsä rajoitukset, vaikka pyrkiikin murtamaan niitä. 

Hahmo myös tiedostaa yksilön vapauden rajoitukset; postmodernissa ajassa kaikki on 

periaatteessa mahdollista, mutta käytännössä arkielämän realiteetit säätelevät toimintaa 

ja pakottavat villit unelmat tiettyihin puitteisiin: ”mä olen aina tässä, en pääse pois.” 

Myös kansallinen identiteetti on jotain mistä ei päästä kokonaan pois, vaikka sitä 

voidaankin murtaa ja uudistaa esimerkiksi tutustumalla toisten kulttuurien edustajiin. 

Subjektin identiteetti voi olla liikkeessä ja muotoutua, mutta perimmäiseltä 

olemukseltaan se on suhteellisen pysyvä, sisäistetty tapojen ja käyttäytymismallien 

kokonaisuus. Tekstin puhuja tuntee modernia ahdistusta ja tyhjyyttä, hän on välitilassa 

matkalla jonnekin, mutta liikkeestä huolimatta päämäärä tuntuu saavuttamattomalta. 

”Modernismi on olemukseltaan ahdistavan, tässä ja nyt olevan ajattoman välitilan 

taidetta. Ahdistuksen ongelma on vaikeasti ratkaistavissa jo siksi, että moderni 

yhteiskunta on jatkuvan levottoman muutoksen alainen. (Karkama 1994, 199.) 

 

Kappaleen aikapaikallisuus muodostuu ohikiitävästä hetkestä, jossa matkustetaan ja 

joka laajenee yksilön pohdinnoissa käsittämään suurempia ideoita. Yksilö pohtii 

etäännytetystä positiosta omaa elämäntilannettaan ja sijaintiaan. Irrallinen välitila – 

ilmassa ja lentokoneessa, mahdollista yksilön oman tilanteen harvinaislaatuisen 

selväpiirteisen havainnoimisen. Usein konkreettinen matkustaminen paikasta auttaa 

laajentamaan ajatushorisonttia ja tuomaan uudenlaisia näkökulmia.  

 

 

5.2 Levoton nainen ja romanssi 

 

Romanttisen rakkauden diskurssi on vahvasti läsnä postmodernissakin kulttuurissa. 

Hääkirjan avaussanoissa (Liljeström 1999, 7) todetaan että romanttiseen rakkauteen 

perustuvaa, heteroseksuaalista parisuhdetta pidetään edelleen avioliittoinstituution 

perustana. Feministisen tutkimuksen kiinnostuksen kohteita ovat sukupuolen 
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kiinnittyminen näihin ilmiöihin, sukupuolen tuottaminen ja ylläpitäminen romanttisen 

rakkauden kautta. Tarkastelen miten sukupuolta tuotetaan Vilkkumaan sanoitusten 

romanttisissa diskursseissa ja millaisia asemia eri sukupuolet saavat romanttisen 

rakkauden viitekehyksessä.  

 

Postmodernia aikaa leimaa epäusko toivon periaatteisiin ja utopioihin, todellisuus 

koetaan arvaamattomaksi, puhutaan suurten kertomusten kuolemasta. ”Maailma koetaan 

arvaamattomaksi, jopa satunnaiseksi, eikä mitään tulevaisuuden mahdollisuuksia ja 

perspektiivejä näytä olevan” (Karkama 1998, 114.) Mielestäni suuret kertomukset eivät 

ole kuolleet, ne vain muuttavat muotoaan ja uudistuvat. Avuksi Vilkkumaan tekstien 

naishahmon kolmenkympin kriisiin tarjotaan seuraavaksi erästä postmodernin ajan 

suurta kertomusta; romanttista rakkautta. 

 

Veijo Hietalan mukaan (1999, 252) vahvasti rationaalisia diskursseja korostavassa 

länsimaisessa modernissa ajassa on hieman yllättäen siirrytty uusromantiikan 

aikakauteen. Tunnetta ja elämystä korostavassa ajassa romanttinen rakkaus koetaan 

kertomuksena, jonka avulla luodaan merkitystä kompleksiseen todellisuuteen ja 

”moderniin tyhjyyteen” (ks. Karkama 1994, 165). Tunteiden tutkimus on kokenut 

arvonnousun 1970-luvulta lähtien, ja siihen on vaikuttanut psykoanalyyttisen 

tarkastelutavan mukana tulleet mielihyvän ja tunteen käsitteet. (Hietala 1999, 248.) 

Tunteiden arvonnousun myötä kulttuurintutkijat ovat korostaneet todellisuuden 

fiktiivistä luonnetta; todellisuus avautuu meille merkityksellisten kertomuksien tavoin. 

Jäsennämme maailmaa lukuisten pienten kertomusten sekä omien kokemusten että 

toisten ihmisten kertomien kautta. (Hietala 1999, 248.) Romanttisen diskurssin nousun 

voi nähdä vuosituhannen vaihteen audiovisuaalisissa teksteissä: elokuvissa, mainoksissa 

ja tv-ohjelmissa; esimerkiksi treffi- ja hääohjelmien yleistymisenä.  

 

Rock- ja poplyriikan suosituimpia aiheita on romanttisen rakkaus kärsimyksineen ja 

ongelmineen. Naiset kuvataan näissä teksteissä usein passiivisina vastaanottajina, kun 

taas miehet ovat aktiivisen toimijan tai valloittajan roolissa. ”Naiset konstruoidaan pop-

lauluissa, kuten kulttuurissa yleensä, eri tavoin kuin miehet; naiset representoivat 

passiivisia rakkauden vastaanottajia kun taas miehet representoivat ’agentteja’”, eli 

toimijoita (Mills 1995, 150). Vilkkumaan rakkausaiheisissa rockteksteissä tämä 

asetelma on usein päinvastainen; naiset esiintyvät ainakin osittain aktiivisina toimijoina, 
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harvemmin tekstin puhujana on paikoilleen jähmettynyt, tai sydänsurussa riutuva 

nainen. Erityisesti EI- levyn rakkausaiheiset tekstit sisältävät toiminnallisuutta, jota 

ilmaistaan sanoin: ”miten mä piiritin sua” (”Eteiseen”, EI), ”Mut ei se mitään mä kestän 

mitä vaan” (”Lattiaa pestään”, EI), ”Se kaikki saa sut vielä väsymään…” (”Mä jään”, 

EI). EI- levyä voisikin tulkita nykyaikaisen, aktiivisen ja päättäväisen naiskuvan 

esityksenä. 

 

Moderni nainen voi kääntää romanttisen kaavan rooliasetelmat ylösalaisin, piirittää 

miestä väsymiseen asti tai todeta tyynesti ”ettei maailma lopu siihen jos et tuu” 

(”Lattiaa pestään”).  Tarkastelen Vilkkumaan ”Mä jään” -tekstiä modernia naiseutta 

kuvastavana romanttisena kertomuksena. Länsimaisissa arkkityyppisissä kertomuksissa 

kuten Romeon ja Julian rakkaustarinassa on suosittu onnettoman rakkauden myyttiä. 

”Onnettomuuteen ja ahdistukseen keskittyvä romantiikka näyttäytyy meille realistisena, 

koska se suosii rakastavaisten erillisyyttä, sukupuolisen mielihyvän jatkuvaa 

lykkäämistä” (Soikkeli 1999, 20.) Myös Vilkkumaan rakkaus- aiheisille sanoituksille on 

ominaista epätoivo ja slaavilainen melankolia sekä rakastavaisten erillisyys. 

Tyypillisesti niissä on mukana nostalgista kaipuuta menneeseen tai toiveikkuutta 

paremmasta huomisesta. Myös kappaleessa ”Mä jään” kuvataan ahdistusta ja 

rakastavaisten erillään olosta johtuvaa kaipuuta. Tekstissä on kuitenkin mukana myös 

toiveikasta päättäväisyyttä ja normien vastustusta.  

 

Mä oon kuten luulet  

aivan kuin tuulet 

mä käännyn mä väännyn 

mä muualle haikaan 

aikaa ja eilistä 

tuijotan peilistä 

pakenen töihini 

öihini vangiksi jään 

 

 

Ensimmäisessä säkeistössä kuvataan tekstin oletetusti naispuoleisen ”minän” levotonta 

ja ristiriitaista persoonallisuutta, ja hänen suhtautumistaan nykyhetkeen: ”mä muualle 

haikaan aikaa ja eilistä”. Teksti on ahdistuneen naisen kuva, jota voisi tulkita modernin 

yhteiskunnan vaatimusten kanssa ristiriitaan joutuneen syklisen aikakäsityksen omaavan 
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naisen esityksenä. ”Naiset joutuvat ristiriitaan, joka vallitsee miehen edustaman julkisen 

ajan ja oman syklisen aikansa välillä” (Karkama 1994, 138). Nainen on luonteeltaan 

ailahteleva ”kuin tuulet”, ja hän on vain hetkellisesti ja osittain läsnä patriarkaatin 

lineaarisessa ajassa. ”Moderni yhteiskunta pyrkii sitomaan yksilön yhä tiukemmin arjen 

tyranniaan ja sitä säätelevään mekaaniseen ja lineaariseen aikaan” (Karkama 1994, 

138). Tekstin naishahmo haikailee nykyhetkestä ja tylsästi toistuvasta arjesta pois, 

mutta toisaalta hän on myös sitoutunut lineaariseen työaikaan, johon hän pyrkii 

valjastamaan levottomuuttaan: ”pakenen töihini.” Nainen saattaa olla myös masentunut 

ja etsiä pelastusta elämäänsä toisen ihmisen rakkaudesta. 

 

Se kaikki saa sut vielä väsymään 

mut jos et välitä siitä 

mä tuun sun syliin ja jään 

mä olen kyllästynyt pelkäämään 

ja mä en välitä muusta  

mutta jos vain suostut mä jään 

 

 

Tekstissä kuvatun toisen, sinän, voi tulkita mieshahmoksi, jonka varalle tekstin naisella 

on suunnitelma; hän on päättänyt saada miehen omakseen, vaikka väsyttämällä.  

Toisessa säkeistössä kuvataan naisen tietoisuutta häilyvästä luonteestaan, hän pelkää, 

ettei mies jaksa vastaanottaa naisen ahdistuneisuutta ja masennusta: ”se kaikki saa sut 

vielä väsymään.” Toisaalta nainen on tuskastunut levottomaan elämäntyyliinsä; hän on 

kyllästynyt pelkoihinsa ja empimiseen: ”Olen kyllästynyt pelkäämään”. Nainen tahtoo 

ottaa riskin, vaikka romanssin tarjoamassa läheisyydessä piileekin aina minuuden 

haavoittumisen ja yksilöllisyyden menettämisen uhka: ”tuun sun syliin ja jään.” 

 

Modernissa ajassa parisuhde saatetaan mieltää ”itsensä toteuttamisen projektina”, johon 

liitetään usein epärealistisiakin odotuksia. ”Parisuhteet ovat tärkeitä itsensä 

toteuttamisen kanavia: kumppaniin ja ylipäätään suhteeseen kohdistuu paljon odotuksia, 

toiveita ja haluja” (Nykyri 1999, 155). Nykyaikainen nainen ei suostu enää vain 

sopeutumaan kumppaninsa särmiin ja kestämään vaikeassa suhteessa. Nykyään halutaan 

säilyttää yksilöllisyys; oma tila ja aika parisuhteessa, mutta naisten kohdalla tämä 

kysymys on monimutkaisempi. Tuula Gordonin (1994, 25-30) mukaan ”naiset pyrkivät 

harvoin olemaan riippumattomuutta korostavia absoluuttisia individualisteja. He 
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määrittävät itseään sosiaalisesti ja yhteydessä ympäristöönsä, jossa vaikuttaa 

sosiaalisesti ja historiallisesti muotoutunut, miesten dominoivaan asemaan perustuva 

sukupuolisopimus.” Naiset siis odottavat parisuhteelta paljon, mutta ovat toisaalta 

valmiita näkemään vaivaa ja tekemään tunnetyötä parisuhteen hyväksi. (Vrt. Nykyri 

1999, 161-163.) 

 

”Mä jään” -tekstin naishahmo pohtii aikomuksissaan myös toisen osapuolen tunteita, 

vaikka hänen toimintansa on vasta suunnitteluasteella: ”jos vain suostut mä jään.” 

Tekstin naiskuva ei siis olekaan pelkästään modernin individualistin esitys, vaikka 

tekstin nimessä päättäväisesti todetaankin ”Mä jään.” Naisen positio on tekstissä 

toiminnallinen, mutta ympäristöön nähden myös osittain sovitteleva, ja tekstin 

mieshahmon kanssa neuvotteleva. 

 

Mä huudan mä valvon 

mä huonoa palvon 

mä uuvun mä luovun 

en tee mitä pitää 

ja mitään en muista  

sovituista 

turtua haluan  

valua pois hämärään 

 

 

Kolmannessa säkeistössä kuvataan jälleen naisen ahdistunutta ja levotonta oloa. Hänen 

elämäntilanteensa on sekava, nainen suhtautuu hajamielisesti ympäristöönsä ja 

velvollisuuksiinsa: ”en tee mitä pitää”, ”ja mitään en muista”, ”sovituista.” Tekstin 

naiskuvaa voi tulkita myös patriarkaatin velvollisuuksia vastustavan naisen 

representaationa; hän suhtautuu välinpitämättömästi sovittuihin asioihin eikä tee niin 

kuin pitäisi. Näin naishahmo myös kieltäytyy olemasta patriarkaatin määrittelyjen 

mukainen subjekti. ”Mä jään” -tekstiä voisikin tulkita myös naisidentiteetin ongelmaa 

pohtivana naiskirjallisuutena. Karkaman mukaan (1994, 141) ”naiskirjallisuudessa on 

kyse naisten pyrkimyksestä löytää itselleen subjektius ja päästä näin osalliseksi 

nykyaikaisesta yksilöistymistä.”  
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Toisaalta tekstin naiskuvaa voi tulkita masentuneen tai pahasti uupuneen naiseuden 

esityksenä. Vaivaako naista työuupumus; burn out? Nainen valvoo yöt, hän juhlii ja juo 

liikaa yrittäen näin turruttaa pahaa oloaan: ”mä huudan mä valvon, mä huonoa palvon.” 

Nainen kokee voimattomuutta ja uupumusta modernin elämän vaatimusten keskellä ja 

haluaisi luovuttaa: ”mä uuvun mä luovun.” Tekstin naishahmo karttaa päiväsaikaan 

suoritettavia velvollisuuksia koska ei jaksa suoriutua niistä. Hän haluaisi vain nukkua 

tai turruttaa itseään ja paeta näin pois liian kovasta arkitodellisuudesta: ”turtua haluan ”, 

”valua pois hämärään”.  

 

Luovuttaminen ja turtumisen halu ovat vahvoja ja rohkeita ilmaisuja suorituskeskeisessä 

tehokkuusyhteiskunnassa. Sosiaalisista normeista piittaamaton, säännöllisestä 

elämänrytmistä luopunut ihminen leimataan helposti syrjäytyneeksi ja arveluttavaksi 

tapaukseksi. Toisaalta asenteet mielenterveysongelmista kärsiviä kohtaan ovat 

muuttuneet suvaitsevammiksi ja avoimemmiksi. Ennen lähes tabuina pidetyistä 

ongelmista, kuten masennuksesta ja uupumuksesta uskalletaan nykyään puhua 

avoimemmin, ja ne käsitetään diagnosoituina sairauksina. Julkisuuden henkilöiden 

masennus tai työuupumus ovat nykyään yleisiä ilmiöitä, joita kuvataan avoimesti 

mediassa.  

 

Niin mä olen monta yötä levotonta  

tahtonut sun kainaloon   

päättänyt mä juoksen vielä sinun luokse 

sanon vain mä tässä oon 

ja että oon kuin luulet aivan kuin tuulet 

rauhoitu en mihinkään 

mä väännyn ja mä murrun öihini mä turrun 

hukuttaudun ikävään 

 

 

Neljännessä säkeistössä korostuu naisen vahva halu muuttaa asioita parempaan 

suuntaan. Toiminta on vielä fantasian tasolla, nainen erittelee tunteitaan, toiveitaan ja 

pelkojaan. Ratkaiseva päätös muutoksesta on kypsymäisillään naisen mielessä. 

Säkeistön verbit ”tahtonut”, ”päättänyt”, ”juoksen” ja ”sanon” kuvastavat naishahmon 

päättäväisyyttä ja toimimista parisuhteen eteen. Modernin naistoimijan esityksessä on 

keskeisellä sijalla parisuhteeseen kohdistuva halu, mutta sillä ei tarkoiteta seksuaalista 
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halua, vaan halua saada toiselta ihmiseltä jotain, tai tehdä itse jotain ja olla jonkinlainen. 

Halun ilmauksia on eriasteisia, ”Mä jään” –kappaleen naisen halu on vielä fantasian 

tasolla ilmeneviä toiveita toisen luokse pääsemisestä ja jäämisestä, eli vakituisesta 

suhteesta.  Nykyri (1999, 155.) kuvailee naisen halua parisuhteessa näin ”halut ovat 

paikallisesti tuotettuja ja tilanteittain vaihtelevia; halut eivät ole ennen toimintaa tai 

puhetta, vaan rakentuvat niissä”. Tekstin naishahmon halu rakentuu hänen puheessaan; 

hänen päätöksensä on jo osa suunnitelman toteutumista: ”päättänyt mä juoksen vielä 

sinun luokse”, ”sanon vain mä tässä oon.” Toisaalta nainen ei varsinaisesti halua tai 

vaadi kohteeltaan mitään erityistä, hänelle riittää pelkkä läsnäolo ja toisen läheisyys. 

 

Laulun naishahmo käy läpi jonkinlaisen identiteettikamppailun. Alun epäilyistä ja 

hyväksynnän hakemisesta: ”mut jos et välitä siitä mä tuun sun syliin ja jään”, naisen 

identiteetti vahvistuu, hän päättää lopettaa ikävöinnin ja lähestyä rakkauden kohdetta 

rohkeasti omana itsenään: ”oon kuin luulet aivan kuin tuulet”, ”rauhoitu en mihinkään.” 

Näin nainen haluaa hyväksyntää omana itsenään, hän haluaa säilyttää levottoman 

identiteettinsä kieltäytyen rauhoittumasta ja sopeutumasta liikaa patriarkaatin 

edustamiin käsityksiin. Laulu kuvastaa myös tilannetta, jossa rakkaus nähdään 

utopistisena pelastuksena ja ratkaisuna henkilökohtaisiin ongelmiin. 

 

5.3 Maskuliinisuus sanoituksissa 

 

Useissa Vilkkumaan sanoitusten tarinoissa esiintyy myös miehiä. Mieshahmot kuvataan 

päähahmoina, tekstin puhujan vastaparina tai marginaalisina mainintoina. Miespuolista 

”minää” ei teksteissä kuitenkaan esiinny. Esimerkiksi kappaleet ”Vähän ennen” (PIL), 

”Tähti”, (PIL), ”Noinko vaikeeta se on?” (MKV), ”Ilosanoma” (MKV) ja ”Mun elämä” 

(EI) sisältävät mainintoja mieshahmoista. Tässä luvussa tarkastelen Vilkkumaan 

tekstien mieskuvia ja maskuliinisuuden representaatioita. Pohdin mitä 

maskuliinisuudella oikeastaan tarkoitetaan, millainen on dominoiva mies, ja 

maskuliinisuuden marginaaliin sijoittuva ”poikamainen mies.” Analysoin sanoitusten 

mieskuvia myös suomalaisen miehen esityksenä sikäli kun ne kiinnittyvät teksteissä 

esiintyviin suomalaisuuden diskursseihin ja ideologioihin.  
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Maskuliinisuus ja feminiinisyys on usein nähty toistensa vastakohtina. Molemmat 

määrittelyt ovat näin riippuvaisia toisistaan ja määrittyvät sen kautta mitä toinen ei ole. 

Mikko Lehtosen (1995, 26-27) mukaan on olemassa maskulinismin ideologia, joka 

vaikuttaa arkitajunnassa sekä filosofisissa, tieteellisissä ja uskonnollisissa 

ajatusrakennelmissa.” Maskulinismin ideologiassa maskuliinisuutta voidaan ajatella 

suhteessa feminiinisyyteen. Tyypillisiä maskuliinisuuteen tai ”tosimieheen” liitettyjä 

piirteitä ovat rationaalisuus ja järkevyys, kilpailuhenkisyys, työnteko ja uran luominen, 

kestävyys sekä ruumiin kieltäminen. Binaarisessa oppositiossa henki/ruumis mies 

edustaa henkeä, mieltä ja älyä, negaationa feminiiniselle ruumiille. ”Järjen annetaan 

puhua ja hallita emootioita ja haluja. Tunteet älyllistetään ja välineelliseen 

toimintamalliin sopimattomat tunteet tukahdutetaan.” (Lehtonen 1995, 35.) 

Maskulinismin ideologia toteutuu arkisissa sanonnoissa kuten: ”ole mies”, tai ”isot pojat 

eivät itke”.  Nämä ideologiat ovat osittain pakottavia, miehen tulee pyrkiä niitä kohti ja 

miehen yhteiskunnallinen arvostus määräytyy hänen kyvystään täyttää 

maskuliinisuuden määreet.  (Jokinen 2003, 10.)  

 

Kylmän rationaalinen, kyvykäs ja vahva maskuliinisuus on kuitenkin vain ideaalitila, 

jonka ympärille sijoittuu tosiasiassa hyvin monentyyppisiä maskuliinisuuksia. ”Kun 

maskuliinisuus ymmärretään ideaaliksi, jota kohti miehet pyrkivät, tulee miesten 

välinen kilpailu, tietoinen riskienotto tai väkivaltaisuus ymmärrettäväksi.” (Jokinen 

2003, 10.) Mielestäni tällainen mieheyden ideaali on toisaalta hyvin kapea määritelmä. 

Nykykulttuurissa ideaali ei välttämättä ole pakottava, koska tilaa on myös toisenlaisille 

mieheyden malleille. Mies voi esimerkiksi olla herkkää ja feminiinistä puoltaan 

ilmentävä, luova mies, tai koti- isä, joka antaa vaimon huolehtia perheen elätyksestä. 

Uusliberalistisin periaattein toimivassa kapitalismissa yhtä lailla myös naisilta 

edellytetään kilpailuhenkisyyttä ja rationaalisuutta. Paradoksaalisesti miehille ovat 

myös sallitumpia paheelliset elämäntavat; kovia kokeneet antisankarityyppiset- ja 

renttumiehet voivat päteä omalla sarallaan ja onnistua vetoamaan naisten tunteisiin. 

Kansan fraasiksi tulleessa Juliet Jonesin Sydän- nimisen rockyhtyeen laulussa 

kysytäänkin: ”Miksi naiset aina rakastuvat renttuihin?”  



  

 81 

5.3.1 Valtaa käyttävä mies 

 

Maskuliinisuutta voidaan tutkia vain osana tiettyä kokonaisuutta, se ei ole piirre tai 

ominaisuus, jota voitaisiin tarkastella irrallaan kaikesta muusta. (Lehtonen 1995, 27) 

Analysoinkin seuraavaksi maskuliinisuuden suhdetta feminiinisyyteen, sekä 

hegemonista maskuliinisuutta Vilkkumaan kappaleessa ”Noinko vaikeeta se on.” 

Tekstissä on kertoja, joka sinuttelee tekstin naishahmoa ja puhuu mieshahmosta hän-

muodossa. Tekstin konteksti on epäselvä, mutta siinä kerrotaan naisen ja miehen 

kohtaamisesta, jonka kaava on naiselle ilmeisen tuttu: ”sä tiedät miten tässä vielä käy.” 

Nainen on sopeutunut rooliinsa: hän kertoo tarinoita kurjasta elämästään ja huolistaan 

miehelle, joka nauttii intensiivisesti kuulemastaan: ”Hän sun tarinaasi imee koko ajan 

ahnaammin.” Nainen esittää säälittävää tapausta, jotta miehestä tuntuisi häneen 

verrattuna paremmalta: ”kun sun maailma on pimee, hänellä on paremmin, ”sä siksi 

vuodatat sun huolet, ”hän hiljaa hymyilee.” Naishahmon motiivina on epätoivoinen 

rakkaus miestä kohtaan, mutta mies ei anna vastakaikua naisen tunteisiin.   

 

Sun silmiä aristaa  

hän tupakkaansa karistaa 

sä tiedät miten tässä vielä käy – miten? 

Hän sun tarinaasi imee  

koko ajan ahnaammin  

kun sun maailma on pimee 

hänellä on paremmin  

sä siksi vuodatat sun huolet  

hän hiljaa hymyilee 

ja kun kyyneliäs nuolet 

 

 

Tekstin mieshahmosta välittyy lähes sadistisen miehen kuva. Miksi hän nauttii naisen 

huonosta olosta, miksi hän hymyilee naisen kyynelille tai tuskaiselle ololle? Tekstiä 

voisi tulkita kuvana miehestä, jolla on heikko itsetunto, hänen miehekkyytensä on 

riippuvainen oman egon pönkityksestä naisen kiusaamisen kautta. Tekstin mies käyttää 

valtaa naista kohtaan, hän on kiinnostunut naisenelämän menosta, ja haluaa siten myös 

kontrolloida naista.  Samalla mies on naisesta riippuvainen, hän voi kokea vallan tuntoa 

vain toisen, naisen avulla. Lehtosen (1995, 30) mukaan maskuliinisuuden liittyminen 
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valtaan tekee siitä epävakaan ja toisista riippuvaisen.” Tekstin mieshahmo asettaa 

maskuliinisuutensa etusijalle naishahmon feminiinisyyteen nähden, mies haukottelee 

naisen puheille välinpitämättömästi ja osoittaa sääliä naisen tuntemuksia kohtaan: ”voi 

sua, onneton, noinko vaikeeta se on, miten säälittävää.” Näin mies myös legitimoi 

maskuliinisuutensa poissaolevaksi tunteen, feminiinisen emotionaalisuuden alueelta. 

Mies kiusaa naista tämän onnettomaksi koetusta tilanteesta, mutta vaikenee omasta 

tilanteestaan: 

 

hän haukottelee ja lausuu 

 

Niinhän se on  

kaamean onneton 

on se joka ei saa rakastumaan 

itseensä ei ainuttakaan 

voi sua, onneton 

noinko vaikeeta se on  

kummaa miten et saa rakastumaan  

itseesi et ainuttakaan 

yhtään ketään 

miten säälittävää 

 

Mies pidättäytyy paljastamasta omia tunteitaan, hän ei puhu itsestään, mutta kuuntelee 

ja kommentoi kyllä mielellään naisen asioita. Salaamalla omat tunteensa ja motiivinsa 

mies säilyttää valta-asemansa naisen silmissä. Tekstin mieskuvaa voisi tulkita 

hegemonista, ideaalista maskuliinisuutta tavoittelevan miehen esityksen. 

”Maskuliinisuus ei ole niinkään tila kuin ideaali, jota kohti on jatkuvasti pyrittävä” ( 

Lehtonen 1995, 36). Toisaalta ulospäin vahvalta ja itsevarmalta näyttävää mieshahmoa 

voisi tulkita myös epävarman ja heikon itsetunnon omaavan miehen esityksenä. Mies 

saattaa hakea vahvistusta itsetunnolleen ja hyväksyntää miehuudelleen naista 

kiusaamalla. Naisen kiinnostus myös imartelee miestä, hän tuntee naisen avulla itsensä 

vahvaksi ja halutuksi. Mies peilaa omaa egoaan naista vasten; piirteet jota hän näkee 

naisessa: surkeus, säälittävyys ja onnettomuus ovat itse asiassa miehen kätkettyjä 

alemmuuden tuntemuksia, joita hän projisioi naiseen. ”Maskuliinisuus rakentuukin 

ristiriidalle. Mitä enemmän se pönkittää itseään, sitä enemmän se asettaa itsensä 

kyseenalaiseksi.” (Lehtonen 1995, 36.) 

 



  

 83 

     Hän kiusaa sua ja vainoo  

ivapuheillaan 

hän on silti ainoo 

joka saa sut hikoomaan 

hän viipyy vielä pitkään 

sä toivot pidempään 

miten silloin häpesitkään 

kun ensi kerran hän lausui 

 

 

Viidennessä säkeistössä kuvataan miestä tekstin naishahmon näkökulmasta. Naisella on 

miestä kohtaan ambivalentit tunteet. Toisaalta hän inhoaa miestä tämän ilkeyden 

vuoksi: ”Hän kiusaa sua ja vainoo, ivapuheillaan.” Samalla nainen on kuitenkin 

paradoksaalisesti hyvin kiintynyt mieheen. Tekstistä saa sen käsityksen, että tilanne on 

jatkunut jo pitkään samanlaisena, mies on ottanut tavakseen vainota naista 

ivapuheillaan, ja nainen alistuu tähän tilanteeseen, koska hänellä on voimakkaita 

tunteita miestä kohtaan: ”hän on silti ainoo.”  

 

Tekstin mieskuvan voisi tulkita ilmentävän miestä, jolla on paineita omasta 

rikkonaisesta maskuliinisuudestaan. Mieheltä puuttuu tervettä itsetuntoa ja eheä 

minäkuva. Miehen on sen vuoksi todistettava mieheytensä yhä uudelleen naista 

väheksymällä ja ivaamalla. ”Jos maskuliinisuus on aina epätäydellistä ja keskeneräistä, 

sen osoittaminen yhden kerran ei riitä vaan se on osoitettava yhä uudelleen”( Lehtonen 

1995, 36). Tekstin mieshahmoa voi tulkita myös masokistisen miehen esityksenä, mutta 

tilanne ei ole mitenkään sukupuolisidonnainen. Osat voisivat olla toisinpäinkin, 

kiusaajana voisi olla nainen, joka hakee vahvistusta itsetunnolleen miestä vainoamalla. 

 

 

5.3.2 Marginaalinen maskuliinisuus 

 

Seuraavaksi analysoin ”Tähti”- kappaleen (PIL) mieskuvaa marginaalisen, poikamaisen 

ja feminiinistä puolia ilmentävän mieheyden näkökulmasta. Kiinnitän huomiota 

maskuliinisuuden vaihtoehtoisiin representaatioihin, tarkastelen mieskuvan murrosta, ja 

sitä miten toisenlaiset tavat ilmentää maskuliinisuutta puolustavat paikkaansa 

nykykulttuurissa. ”Maskuliinisuus ei kenties koskaan aikaisemmin ole säröillyt yhtä 
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vahvasti kuin 1980- 1990-luvuilla. Samalla se on kuitenkin esittäytynyt entistä 

vaativampana, ylettömämpänä ja mahtavampana” (Lehtonen 1995, 31). Tutkin miten 

rock-kulttuurissa on mahdollista ilmentää erilaista, veljellistä ja maskuliinisen kilpailun 

ulkopuolella olevaa mieheyttä. 

 

Sä olit etupenkin poika 

joka aina kaiken ties 

muut sanoi susta tulee vielä 

insinööri tai virkamies 

Sä olit hiljainen poika 

et ikinä keksinyt puhuttavaa 

ja kun muut vitsejä kertoi 

sä hellit yksin sun unelmaa 

 

 

Eräs keino jättäytyä patriarkaatissa esiintyvän miesten välisen kilpailun ulkopuolelle on 

liittyä toisenlaiseen alakulttuuriin tai ”osakulttuuriin”, esimerkiksi rock-kulttuurin 

jäseneksi. (ks. Soikkeli 2003, 146-147.) Vilkkumaan ”Tähti” kappale kertoo 

lahjakkaasta ja hiljaisesta pojasta, joka menestyy hyvin koulussa, mutta vastoin kaikkia 

odotuksia hänestä ei tulekaan virkamiestä vaan rocktähti: ”muut sanoi susta tulee vielä 

insinööri tai virkamies.” Koulumaailmassa tekstin mieshahmoa luokitellaan naisen 

asemaan hänessä esiintyvien hiljaisuuden ja tunnollisuuden piirteiden vuoksi: ”Sä olit 

etupenkin poika, joka aina kaiken ties, Sä olit hiljainen poika.” 

 

Tekstin poika valitsee toisenlaisen miehen mallin, hän jättäytyy patriarkaatin 

vaatimusten ulkopuolelle ja unelmoi ikuisen pojan ideaalista ja rocktähteydestä. Näin 

hän liittyy veljelliseen osakulttuuriin, jossa hyödynnetään poikavuosina harrastettuja 

fantasioita ja mediatuotteita.(Soikkeli 2003, 147.) Ujoille, hennoille ja epäsuosituille – 

epämiehekkäille pojille rock-maailma tarjoaa toisenlaisen itseilmaisun areenan.  Tekstin 

miestyyppi elättelee unelmia ikuista nuoruutta ja poikamaisuutta edustavasta rock-

tähden elämästä: ”kun muut vitsejä kertoi, sä hellit yksin sun unelmaa.” 

 

”Tähti”- tekstin mies kieltäytyy kasvamasta aikuiseksi, hän hellii poikaiän aikaista 

lapsellista unelmaansa ja suuntaa päättäväisesti kaiken energiansa tavoitteeseensa. 

Mieshahmo on lahjakkaan ja karismaattisen miehen representaatio, häneen kohdistetaan 
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suuria odotuksia ja paineita täyttää maskulinismin ideologiaa. Mieshahmo kuitenkin 

vastustaa häneen kohdistettuja maskuliinisuuden odotuksia, hänellä on sisäistä voimaa 

vastustaa maskuliinisen hegemonian paineita. Fantasiat ja vahva tahto ovat miehen 

keinoja hänen tavoitelleessaan menestystä:  

 

Sä halusit päälavalle Provinssiin 

ja Broadwaylle New Yorkiin 

sä olit varma et sinusta tulee tähti 

 

 

Rock-tähti myyttiin sisältyy poikamaisuuden ja nuoruuden lisäksi myös vapauden ja 

viattomuuden säilyttämisen myytti. Tämän myytin tunnetuin kirjallinen toteuma lienee 

James Barrien lastenfantasia Peter Pan (1904), jonka mukaan on nimetty myös 

aikuisiän kasvu- tai sopeutumisongelma (Soikkeli 2003, 148). Tunnollinen koulupoika 

kokee muodonmuutoksen; hänen lapsuuden fantasiansa toteutuu ja pojasta tulee 

kuuluisa rocktähti jolla ”on hopeapaita, viis kitaraa.” Tekstin mies myös muuttuu 

hyvätapaisesta pojasta paheellista elämää viettäväksi rockhemmoksi: ”sä voit juoda 

keskikaljaa Suosikin laskuun.” Poteeko ”Tähti” -laulun poika Peter Pan -syndroomaa?  

 

”Tähti” tekstin pojasta voi löytää Peter Pan- tarinaan viittaavia piirteitä. ”Olennaista 

Peter Pan -tarinoissa on ensinnäkin se, millaiseen menetetyn maailman nostalgiaan ne 

kannustavat” (Soikkeli 2003, 149). Todellisuuspako ja fantasiamaailman ihailu ovat 

”Tähti” tekstin miehen representaatiossa läsnä. Tekstin mies kuvittelee toteuttavansa 

vaihtoehtoista unelmaa omassa fantasiamaailmassaan viettämällä levotonta 

kapakkaelämää: ”sä huudat baarissa hei mä elän unelmaa.” 

 

Ikuisen pojan idealisointi on aiemminkin herättänyt keskustelua ja ristiriitaisia 

mielipiteitä. Esimerkiksi Markku Pölösen ohjaamasta henkilökuvaelokuvasta muusikko 

Rauli ”Badding” Somerjoesta on kriitikkojen välillä käyty kiivasta keskustelua 

(Soikkeli 2003, 147-150.) ”Tähti” tekstin mieskuvaa voikin tulkita epäkypsän ja 

vastuuttomasti käyttäytyvän miehen esityksenä. Mies ei ole sisäistänyt aikuisuuteen 

liittyviä moraalikoodeja, ja hän on kadottanut suhteellisuudentajunsa. ”Ikuisen pojan 

ideaaliin” voi liittää vastuuttomuuden ja välinpitämättömyyden toisia ihmisiä kohtaan, 
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toisaalta ”ikuinen poika” voi implikoida myös yksilön kykenemättömyyttä vastuulliseen 

aikuisuuteen ja kypsiin ihmissuhteisiin.   

 

”Tähti” laulun miestähdellä on paljon tuttavia, hänen vertaisryhmänsä sekä fanit tukevat 

osaltaan Peter Pan- fantasiaa, jossa mies elää. ”Toinen olennainen piirre Peter Pan -

tarinoissa on, ainakin miestutkimuksen kannalta, se, miten niissä kuvataan poikien 

kaverisosiaalisuutta paternaaliseen järjestykseen nähden” (Soikkeli 2003, 149). Tekstin 

mieshahmon maskuliinisuus näyttääkin rakentuvan ihailijoiden ja tuttavien varaan, 

joista hänellä ei ole pulaa. Miehellä on faneja kimpussaan, vaikka hän olisi kuinka 

huonossa tai ”epämiehekkäässä” kunnossa tahansa: ”vaikka sä sammuisit pusikkoon, 

joku liimaantuu sun vartaloon, ottaa kuvia albumiinsa ja nuolee korvaa.”  

 

Ja nykyään vaikka sä sammuisit pusikkoon 

joku liimaantuu sun vartaloon 

ottaa kuvia albumiinsa ja nuolee korvaa 

sul on hopeapaita, viis kitaraa 

sä huudat baarissa hei mä elän unelmaa 

sä voit juoda keskikaljaa Suosikin laskuun 

 

 

Nuorille miehille rocktähteyden tuoma nopea menestys on joskus liikaa ja 

todellisuudentaju saattaa hämärtyä. Tähteys tuo mukanaan narsistisia 

suuruudenkuvitelmia; julkisuudessa palvottu rocktähti saattaa kuvitella, ettei hänen 

tarvitse piitata tavallisessa elämässä vallitsevista normeista ja moraalisäännöistä. 

”Tietysti tälle (rock)alalle tulevat ihmiset haluavat myös palvontaa. Siitä saa sen 

Oman narsistisen huuman.” (Vilkkumaa 1999, 6.) Julkisuussa loistaminen on kuitenkin 

usein vain hetkellinen ja paikallinen ilmiö, hyvin harva rocktähti saavuttaa koko eliniän 

kestävän, kansainvälisen menestyksen. ”Ikävää on, että huipulta putoaa aina ja mitä 

suuremmat luulot itsestä on olleet, sen korkeammalta putoaa.” (Vilkkumaa/Rumba 

1999, 6.) 

 

 ”Tähti”- kappale on perinteisiä sukupuolinormeja ja hegemonista maskuliinisuutta 

rikkovan, harvinaislaatuisen miehen esitys. Miehessä on tähtiainesta jo varhain, ja hän 

pystyy toteuttamaan epärealistisen unelmansa. Monien kuuluisien rocktähtien kuten 

Jarvis Cockerin, David Bowien ja Lou Reedin kohdalla muuttuminen epäsuositusta, 
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poikkeuksellisen ulkonäön omaavasta androgyynistä tai feminiinisestä miehestä idoliksi 

ja seksisymboliksi on tositarina.  Juuri pop- ja rock-musiikissa on mahdollista kääntää 

epätavallinen mieheys henkilökohtaiseksi eduksi ja menestystekijäksi. (Welles 2003 

196.) Myös ”Tähti”- tekstin mieheyden esitys purkaa mieheyttä ja esittää sitä 

uudenlaisella tavalla. Kenties kyseinen mieshahmo ei haluakaan muuta kuin elää hetken 

verran todeksi poikavuosiensa aikaista unelmaa.     
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6 MAIJA VILKKUMAAN TÄHTIKUVA 
 

 

Maija Vilkkumaa on menestyneimpiä julkisuuteen ponnistaneita naislaulaja-

lauluntekijöitä 1990-luvulla. Pohdin seuraavaksi Vilkkumaan mediasuosion syitä ja 

tarkastelen hänelle luotua kaupallista tähtikuvaa, sekä suomalaista käsitystä tähteydestä. 

Näiden kuvausten taustalta pyrin myös hahmottamaan autenttisempaa kuvaa luovasta 

rockmuusikosta. Millainen on Vilkkumaan ja julkisuuden välinen suhde, millaista 

imagoa ja millaisin ehdoin media hänelle rakentaa? Ilmentääkö hänen tähtikuvansa 

jossain määrin 1990-luvun ”vihaisten naisrockareiden” buumia? Tarkastelen myös 

yleisemmin populaarijulkisuuden olemusta ja ehtoja, sekä median erityistä tapaa 

representoida naisrockartisteja julkisuudessa. Analysoin Maija-teoksessa sekä Rumba-

nimisessä rockmusiikin ajankohtaislehdessä julkaistuja haastatteluja Maija 

Vilkkumaasta hänen levyjensä ilmestymisen tiimoilta. Pohdin toimittajien luomaa 

tähtikuvaa ja sen alla piilevää aidompaa ja totuudenmukaisempaa kuvaa Vilkkumaasta. 

 

Hannu Nieminen (2001) on tarkastellut julkisuutta myöhäismodernissa ajassa. Hänen 

mukaansa ”Populaarijulkisuus on luonteeltaan sosiaalista, yhteisöllisyyden luomiseen ja 

ylläpitämiseen tähtäävää. Sen ’alustoja’ ovat sanomalehdet, elokuvat, videot, sekä 

kaikki se julkinen sosiaalinen kanssakäynti, keskustelu, jutustelu, juoruilu, joka 

ammentaa julkisista esityksistä. (2001, 192-193.)  Populaarijulkisuus on hämäävää, 

koska se näyttäytyy lausunnoiltaan viattomana ja neutraalina. Siten se kätkee 

arkiajatteluun nojaavien esitystensä taakse vallankäyttöä; esimerkiksi seksistisiä ja 

arvottavia puheenvuoroja. Populaarijulkisuudelle ominaista onkin ideologisuus: ”se 

toimii näennäisestä moniarvoisuudestaan huolimatta yleisten valtasuhteiden ehdoilla.” 

(Nieminen 2001, 195.) Siten populaarijulkisuus sisältää usein vain osatotuuksia, 

valikoituja ja rajattuja otoksia todellisuudesta. 

 

Monet tuoreet ja kokemattomat julkisuuden valokeilaan nousseet henkilöt ovatkin 

kokeneet karvaasti miten heidän sanomisiaan on vääristelty, tai asioita painotettu eri 

tavoin kiinnostavan kohujutun aikaansaamiseksi. Myös Vilkkumaa on joutunut 

määrittelemään suhteensa ja pelisääntönsä mediaan. Hänen strategiaansa kuuluu 

asialinjalla pysyttely: ”Mä annan paljon haastatteluja silloin kun levy on tullut, ja jutut 
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suuntautuu automaattisesti siihen, niihin teksteihin ja ’miltä nyt tuntuu kun levy soi 

radiossa’ ” (Gargano & Vilkkumaa 2004, 201.) Vilkkumaa on siis pyrkinyt rajaamaan 

haastattelujensa aihepiirin lähinnä vain  tuotantoonsa liittyväksi. Musiikki on 

useimmiten pääsisältö häntä koskevissa haastatteluissa, mutta toisaalta Vilkkumaa 

kommentoi usein myös yleisempiä asioita, välttäen kuitenkin kärjistettyjä lausuntoja. 

Vilkkumaa ei halua tehdä suoranaisesti kantaaottavaa musiikkia. Politiikka ja perhe-

elämä ovat aiheita, joista hän ei mielellään julkisuudessa puhu. Rumba-lehden 

haastattelussa (Talvio 2003) hän tunnustaa: 

 

ettei ole koskaan pitänyt poliittisesta musiikista.” –”Kai sitä voi tehdä hyvinkin”, 

hän pohtii, kauhean usein siihen kuitenkin tulee sellainen sävy, että ’mulla on 

tässä nyt totuus hallussa, jonka mä haluan kertoa kaikille’. Sellainen toisten 

yläpuolelle asettuminen on mun mielestä ärsyttävää”.     

 

Toisaalta voidaan kysyä mitä tähteydellä itse asiassa tarkoitetaan, onko Suomessa 

ollenkaan ”oikeita” rock-tähtiä?  Janne Mäkelän mukaan (2000, 214) ”tähtiin kohdistuu 

laaja julkinen mielenkiinto, joka ei esimerkiksi musiikkitähteyden kohdalla välttämättä 

liity itse musiikkiin vaan myös persooniin ja yksityiselämän tapahtumiin”. Vilkkumaan 

yksityiselämää onkin ruodittu lehdissä ja hänelle on mediassa muotoutunut erilaisia 

imagoja, joista kuitenkin pysyvin lienee jonkinlainen kompromissi kiltin ja kapinallisen 

naiseuden välillä. Yleisesti rock-tähteyteen liitetyt mielikuvat hohdokkaasta 

seurapiirielämästä, limusiineista autonkuljettajineen, komeista taloista ja juhlimisesta 

ovat usein kaukana suomirockarin arjesta. Mäkelän mielestä (2000, 214) ”kieltämättä 

tähti-ilmiö onkin Suomessa helpommin paikannettavissa iskelmä- ja 

viihdemusiikkikulttuuriin kuin rock-musiikkiin”.  

 

Vilkkumaa on kiistatta saavuttanut rocktähden aseman suomirockin kentällä julkisen 

kiinnostuksen ja laajan fanikannan myötä. Häntä on myös pidetty 1990-luvun 

naisrockbuumin suomalaisena edustajana. Tutkija Kristen Schiltin (2003, 5) mukaan 

”1995-luvulla musiikkilehdet ja media huomioivat uudenlaisen ’vihaisten 

naismuusikoiden ryhmän’, joka musiikkilehdistön mukaan ilmensi naiseuden tuntoja 

rock-musiikin kautta”. Amerikkalaista rock-laulaja lauluntekijä Alanis Morrisettea on 

pidetty tämän ilmiön: feminismin ja rock-musiikin yhdistämisen keskeisimpänä 

edustajana. Schiltin mukaan (2003, 6) kyseessä on kuitenkin kaupallinen ilmiö, jonka 
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alkuperäisinä edustajina hän pitää punkrockin ja radikaalit feministiset kannanotot 

yhdistänyttä Riot Grrrls- nimistä naisrockartistien ryhmää.  

 

Vilkkumaan ei ole imagoltaan vihainen nainen, hänen suhteensa mediaan on suopea, 

mutta myös omaehtoinen. Vilkkumaa edustaakin mielestäni räväkkää ja itsenäisesti 

ajattelevaa rocknaista, jonka aiheiltaan monipuoliset sanoitukset ilmentävät syvästi 

ajattelevaa ja lahjakasta artistia. Vilkkumaalle luotu kaupallinen rocktähden imago ei 

vähennä hänen aitouttaan rock-artistina. Vilkkumaa ei ole suorastaan rockfeministin 

maineessa, mutta hän vaikuttaa vahvasti tyttöjen ja nuorten naisten roolimallina. 

 

 

6.1 ”Kun lehdet täynnä on mua” 

 

Naisrockmuusikon asema rockin miesvaltaisella kentällä on ollut ongelmallinen rock’n 

roll-musiikin varhaisista vaiheista asti. Naiset ovat olleet rockin marginaalia, ja heitä on 

usein kuvattu seksistisesti ja naiserityisyyttä korostaen. Brenda Johnson-Grau (2002, 

205) purkaa artikkelissaan ”Sweet Nothings” hegemonisia asenteita ja syitä 

naismuusikkojen aliarvostettuun asemaan julkisuudessa. ”Naiset eivät ole kuuluneet 

rockin mytologiaan, vaikka he ovat aina olleet siinä läsnä menestyksekkäinä artisteina ja 

osallistujina.” Johnson-Graun mukaan (2002, 209) 

 

”Pysyvä marginaalinen asema johtuu muun muassa siitä, että jokainen sukupolvi (tytöt 

ja pojat) uskoo hegemonisesti, että naiset rockissa ovat jotain uutta. Naisartisteja 

määritellään enemmän sukupuolensa, vähemmän musiikkinsa kautta”. 1990-luvulla 

paljon julkista huomiota saanut naisrockbuumi onkin itse asiassa vain vanhan kertausta 

ja mediaa kosiskeleva versio radikaalisti organisoituneesta Riot Grrrls- 

naisrockryhmittymästä. Tutkin missä määrin Johnson-Graun nimeämät julkisuuden 

tavat määritellä naisartisteja soveltuvat Vilkkumaan julkisuuskuvauksiin. 

 

Mediat: naistenlehdet ja iltapäivälehdet lööppeineen ovat muokanneet Vilkkumaan 

imagoa populaariin suuntaan. Toisin kuin usein oletetaan, mielestäni populaarijulkisuus 

ei silti vähennä Vilkkumaan rock-autenttisuutta ja kiistatonta lahjakkuutta. Hän 

ilmentää sekä omassa elämässään että sanoituksissaan vahvan ja itsenäisen naisen 
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mallia. ”Naiset assosioituvat usein popmusiikkiin ja kaupalliseen massaviihteeseen, kun 

taas rock ja autenttisuus assosioituvat miehiin” ( Schilt 2003, 11). Tämä seikka selittää 

osaltaan myös Vilkkumaan kaupallista suosiota ”koko kansan Maijana”. Vilkkumaa 

neuvottelee popmusiikin ja -kulttuurin alueella, mutta esiintyy silti myös uskottavana ja 

tunnustettuna rockhahmona. 

 

Naisartistien on usein luotava uransa tyhjästä ja voitettava lukuisia ennakkoluuloja 

ennen kuin he tulevat kohdelluiksi sukupuolierityisyyden sijaan uskottavina artisteina. 

Naisrock- ja popyhtyeitä, sekä artisteja käsittelevistä uutisoinneista tuttuja ovatkin 

naiseutta erityistävät ja alleviivaavat ilmaukset ”naisrockbuumi”, ”tyttöbändit”, ”ja 

”girlpower.” Näin sallitaan naisten pääsy rock-musiikin kentälle, mutta heille varataan 

siellä oma, sukupuolierityinen tila, josta naisartisteja tarkastellaan. Tyypillistä median 

kielenkäyttöä on myös naisartistien esineellistäminen ja erilaiset ulkonäköön perustuvat 

luokittelut. Naisrock-artistien asemaa erityistetään ja rajataan myös vertailemalla eri 

naisartisteja toisiinsa ja luomalla näin erilaisia naisrock-kategorioita. Vilkkumaata on 

luonnehdittu muun muassa sanoin: ”ärhäkkä päivänsäde, pirteä peikkotyttö, hunajainen 

ja Suomirockin kiltti tyttö.” (Gargano & Vilkkumaa 2004 71, 78.) Toisaalta kotimainen 

rockteollisuus on muuttunut yhä tasa-arvoisemmaksi ja sukupuolineutraalimmaksi 

toimintakentäksi myös naismuusikoille. Vilkkumaa on nauttinut julkisuudessa 

”naispuolisen älykkörokkarin maineesta, jota on ollut antamassa paitsi orastava ura 

yliopiston suomen kielen laitoksella, myös se, että hän tekee itse kaikki biisinsä” 

(Aaltonen 2001, 2). 

 

Toinen tyypillinen julkisuusdiskurssi naisrockartisteita puhuttaessa on Johnson-Graun 

(2002, 213) mukaan ulkonäön arvioiminen ja korostaminen. Naisartistin vartaloa, hius –

ja pukeutumistyyliä saatetaan arvioida lähes yhtä keskeisesti kuin hänen 

musiikkiaankin. Kirjoittava miestoimittaja saattaa asettua faninkaltaiseen rooliin ja 

ylistää tähden viehättävyyttä, tai kuvailla muita vähemmän keskeisiä seikkoja. Näin 

saattaa tosin tapahtua yhtälailla myös miestähdistä tehdyissä jutuissa, joissa 

haastattelijana on nainen.  

 

Paljas pinta ja seksikkyys ovat populaarijulkisuuden hallitsevia diskursseja ja 

myyntivaltteja. Tätä seikkaa kuvastaa hyvin Vilkkumaan (Gargano & Vilkkumaa 2004, 

79.) päiväkirjamerkintä 11.4.2001, jossa kerrotaan ”Ingalsin Laura” -kappaleen videon 
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teosta: ”Videossa mulla oli se violetti tylliunelma josta kerroin. Iltapäivälehden 

toimittajan mielestä olemukseni videossa viesti jonkinlaista seksuaalisuutta, ’onko tässä 

nyt kyseessä uusi seksikäs Maija Vilkkumaa?’” –Vilkkumaalle itselleen kyseinen 

mielleyhtymä oli täysin vieras, hän oli asuvalinnallaan tavoitellut rockhenkistä tyyliä ja 

näytti omasta mielestään ”menninkäismäisen punkahtavalta.” (2004, 79.) 

 

Vuonna 2001 MKV -levyn teon myötä Vilkkumaa muutti imagoaan tietoisesti rock-

uskottavampaan suuntaan. Vilkkumaa pyrki saavuttamaan huomiota ainoastaan 

musiikillisilla ansioillaan, mutta lehdet kommentoivat hänen ulkonäköään yhtä paljon 

kuin uuden levyn ilmestymistä. ”Lehdistön luonnehdintoja olivat ’Madonnamainen 

muodonmuutos’ ja ’uusi rankempi Maija’.” (Gargano&Vilkkumaa 2003, 78). 

Toimittajan Mikko Aaltosen (2001, 1) haastattelussa ”Maija, Laura ja kiltin tytön 

metafora” kuvaillaan Vilkkumaan uudistunutta imagoa ja ulkonäköä seikkaperäisesti:  

 

En ole tunnistaa laulajatarta. Vilkkumaasta on kuoriutunut jälleen Tarharyhmä-

ajat mieleen palauttava rocktyttö. Pitkissä hiuksissa, aurinkolaseissa, 

maihinnousubuutseissa, ja verkkosukissaan hän saa vielä muutaman viikon 

kävellä Helsingin katuja katseilta rauhassa. 

 

Vilkkumaan ”muodonmuutos” eri levyillä on kuitenkin ollut täysin vapaaehtoinen 

prosessi, hän on uudistanut itse itseään ilman ulkopuolista painostusta. Vilkkumaa varoi 

julkisuuspyöritystä vielä kahden ensimmäisen albuminsa kohdalla. Hän pysytteli 

julkisuuspimennossa, jonka rikkoivat vain uuden levyn julkistamiset ja sitä seuranneet 

”pakolliset” haastattelut ja esiintymiset.  Paine kävi kuitenkin liian kovaksi vastustaa ja 

”vuonna 2003 ilmestyivät ensimmäiset juorulehtien skandaalihuhut, mikä oli selvästi 

uusi käänne Maijan ja julkisuuden välisessä suhteessa. Keltainen lehdistö heräsi siihen, 

että Maijankin kasvoilla voi myydä lehteä.” (Gargano & Vilkkumaa 2004, 198.) Sitaatti 

kuvastaa hyvin populaarimedian kaupallista toimintatapaa; on tärkeää löytää uusia, 

myyviä ”kasvoja.” Vilkkumaan ruumiillisuus on kelvannut visuaalisuutta korostavan 

julkisuuden materiaaliksi edustaessaan uutta, mielenkiintoista naisen muotokuvaa. 

Vilkkumaan imago muuttuikin julkisuuspyörityksen myötä väistämättä rockmuusikosta 

populaarijulkkiksen suuntaan.  

 



  

 93 

Jarmo Juhalan (1999, 1-4) haastattelee ”Turhaumia ja romantiikkaa” - artikkelissaan 

Vilkkumaata PIL-levyn ilmestymisen tiimoilta. Juhala kiinnittää huomiota Vilkkumaan 

imagoon ja sen aiheuttamia mielleyhtymiä kiltin tytön kapinasta. Haastattelun alaotsikot 

kuten ”Maskuliini / feminiini”, ”Morrissettesta miljoonaan”, ”Luontevia asentoja”, 

korostavat naiserityisyyttä ja alleviivaavat sukupuolisuutta. ”Maskuliini / feminiini” 

otsikoinnin voi palauttaa kulttuurisiin, binäärisiin oppositioluokitteluihin, jossa nainen 

on alisteisessa asemassa hegemoniseen ja valtaapitävään mieheen nähden.  

 

Haastattelun ”Tunnustusten hetki” -nimisessä loppukappaleessa (Juhala 1999, 6), jonka 

tarkoitus on valottaa artistin persoonallisuutta, toimittaja kysyy muun muassa: ”Miltä 

sinä ja huoneesi näytitte kun olit 15-vuotias? ja ”mitä vaatetta et suostuisi pukemaan 

yllesi?” Kysymykset korostavat Vilkkumaan tyttömäisen viatonta imagoa. Näin 

Vilkkumaan imagoa myös taitavasti samaistetaan sanoitusten kompleksisiin 

teinityttöhahmoihin, sekä vihjataan tekstien tulkintamahdollisuuteen Vilkkumaan 

henkilökohtaisina kertomuksina.  

 

Lehtihaastatteluissa Vilkkumaata on luonnehdittu ”naapurintyttömäisenä” ja kiltin tytön 

syndroomasta kärsivänä, mikä on selvää liioittelua, mutta ilmeisesti tehokas keino 

tuottaa kaupallista menestystä. Vilkkumaa ilmentää tyttömäistä leikittelevyyttä 

pukeutumis- ja hiustyylinsä, sekä sanoitustensa kautta. Tyttömäisen imagon tuottamisen 

voi nähdä myös vastarinnan keinona. Näin Vilkkumaa vastustaa naiseuden 

roolipakotteita ja kieltäytyy noudattamasta aikuisen naisen hillittyjä maneereja. Sen 

sijaan hän ilmaisee toiminnassaan lapsuuteen liitettyä aitoutta ja luovuutta, mikä 

vaikuttaa myös hänen luomisvoimaansa ja kykyyn osuvia havaintoja ympäröivästä 

todellisuudesta. 

 

 

6.2 Koko kansan Maija  

 

Vilkkumaa pyrkii haastatteluissa antamaan itsestään järkevän, maltillisen kuvan. Hän 

lausuu teräviä kommentteja ja kertoo mielipiteitään, mutta esiintyy sopivan hillitysti ja 

provosoitumatta. Tässäkään mielessä Vilkkumaa ei edusta ”vihaista rocknaista”, 

pikemminkin hän on villi mutta ajatteleva naisartisti. Schilt on kiinnittänyt huomiota 
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1990- luvun feministihenkisten naisrock-artistien kaupallisesti tuotettuihin ja 

”kesytettyihin” imagoihin. ”Heissä yhdistyvä popmusiikki-tyyli ja stereotyyppinen 

naisellinen ulkomuoto sallii heidän provokatiivisuutensa tekemättä heistä uhkaavia” 

(Schilt 2003, 11). 

 

Alanis Morrisettea on pidetty yhtenä menestyksekkäimmistä 1990-luvun rock-

feministeistä. Rumban haastattelussa (1999, 2-3) Vilkkumaa kuitenkin kritisoi 

Morrissetten sanoituksia, eikä suostu samaistumaan häneen. Näin Vilkkumaa välttelee 

stereotyyppistä naisrock-kategorisointia ja pyrkii sen sijaan sukupuolineutraaliin 

esitykseen. Hän mainitsee kotimaisten miesartistien toimivan tekstiensä innoittajina: 

”Pidän tosi perinteisistä Suomi-rockin sanoittajista, kuten Martti Syrjästä, Tuomari 

Nurmiosta, tai joistain Pauli Hanhiniemen jutuista”. Vilkkumaa toteaa myös: ”Mun 

mielestä sukupuolella ei ole soittamisen kannalta merkitystä. Etenkään lavalla ollessa ei 

koko asiaa ajattele.”  (Juhala 1999, 2.) Vilkkumaan mielestä voidaan sanoa, että on 

maskuliinisempia ja naisellisia tyylejä soittaa, mutta nämä tyylit eivät ole mitenkään 

sukupuolisidonnaisia, vaan pikemminkin persoonakohtaisia mieltymyksiä. (Juhala 

1999, 2.) Mieskitaristi voi siis soittaa ”feminiinisesti”, ja periaatteessa naiskitaristikin 

voi esiintyä ”elvistelevänä” kitarasankarina.    

 

Kolmantena julkisuusdiskurssina Johnson-Grau (2002, 214-215) mainitsee naisartistin 

perhe- ja yksityiselämän uutisoinnit. Varsinkin sensaatiolehdistön intresseihin kuuluu 

poikaystävien, aviomiesten ja ”salarakkaiden” jäljittäminen. Liittäessään artisteihin 

seksikkäitä mielikuvia ja yksityiselämän paljastuksia populaarijulkisuus luo 

yhteisöllisyyttä. Artistit näyttäytyvät inhimillisinä, samanlaisia sosiaalisia dilemmoja 

käsittelevinä henkilöitä kuin kaikki muutkin ihmiset. Näin media luo heistä myös 

helpompia samaistumiskohteita ”tavallisille ihmisille”. Vilkkumaa on joutunut median 

pyörityksessä miettimään suhdettaan myös perhe-elämää käsitteleviin haastatteluihin: 

  

Me tehtiin kymmenisen vuotta sitten yks parisuhdejuttu lehteen. Se hävetti meitä 

ihan suunnattomasti, jostain syystä sitä oli ihan karmea lukea. En mä tiedä kenelle 

se tehtiin ja miksi, mä en usko et tommoset jutut syventää kenenkään urakuvaa tai 

henkilökuvaa. (Gargano & Vilkkumaa 2004, 197.) 
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Maija-teoksessa kuvataan Vilkkumaan perhekeskeistä lapsuutta ja nuoruutta lukuisien 

valokuvien ja päiväkirjamerkintöjen avulla. Teoksen alkusanoja seuraavalla sivulla on 

valokuvia Vilkkumaan perhealbumista, joissa hän on noin viiden vuoden ikäisenä 

vanhempiensa kanssa, sekä yksin mustavalkokuvassa noin 10-vuotiaana. Teoksessa 

kuvataan Vilkkumaan nuoruusvuosia: koulumenestystä ilmaisutaidon lukiossa, 

hätkähdyttävää punk-tyyliä ja kesätöitä katusoittajana: 

 

Mä ja Minna (Haapkylä) päätettiin mennä katusoittamaan. Meillä ei ollut 

juurikaan kesätöitä ja mä olin tehnyt muutamia biisejä. Me laulettiin kaikkea, Paul 

Ankan Dianaa ja tollasia. Minna ei oo koskaan ollu varsinainen laulaja eikä se 

soittanutkaan mitään, rämisteli tamburiinia ja mä rämpytin akustista. (Gargano & 

Vilkkumaa 2004, 37.) 

 

Näin teoksessa luodaan 30-vuotiaasta Vilkkumaasta kiltin perhetytön kuvaa, jossa on 

toisaalta ”säädyllisen kapinoinnin” kautta jo varhain havaittavissa lahjakkaaseen 

artistiin viittaavia piirteitä. Teos päättyy perhealbumikuvaan noin kaksivuotiaasta, 

metsäpolulla kävelevästä Vilkkumaasta. Kuva on kuin loppusulkeuma kertomukselle, 

jossa naiseuteen yhdistyvät konnotaatiot tyttöydestä ja luonnosta. Toisaalta valokuvan 

voi tulkita symboloivan myös Vilkkumaan soolouraa, hän varhaista taipumustaan 

kulkea omaa polkuaan. (Gargano & Vilkkumaa 2004, 10, 256.) 

 

Maailmanluokan megatähden elkeet ovat Vilkkumaan tähtikuvasta kaukana. Hänen 

tähtikuvansa edustaa suomalaisen naisrockartistin kuvaa; hänen imagonsa on 

ystävällinen ja inhimillinen, joskin rempseän vauhdikas. Hän esiintyy ”jalat maassa” 

pitävänä ja mediajulkisuuden ansoja varovana muusikkona. Vilkkumaa ilmentää myös 

sanoitustensa kautta aitoutta ja tervejärkisyyttä.  Janne Mäkelän mukaan (2000, 215) 

”monet tähtitutkijat ovat päätyneet korostamaan tavallisuuden ja epätavallisuuden 

kombinaatiota tähdissä.” Suomalaisiin tähtikuviin tämä tuntuu pätevän: niin 

tiedotusvälineet kuin fanit toistavat tarinaa, jonka mukaan tähti on kuin ’yksi meistä’.” 

 

Myös Vilkkumaan tähtikuvassa yhdistyy tavallisen suomalaisen naisen ja toisaalta 

poikkeusyksilön esitys. Hänen tähtikuvaansa on kansanomaistettu mediassa nimeämällä 

hänet ”koko kansan Maijaksi, josta tykkäävät äidit ja tyttäret.” Tavallista ja intiimiä 

vaikutelmaa Vilkkumaasta luovat myös Maija-teoksen nuoruuskuvaukset, lukuisat 
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perhealbumi- ja koulukuvat, sekä keikkamatkojen ja nuoruusvuosien päiväkirjaotteet. 

Toisaalta Vilkkumaan tähtikuvasta löytyy glamouriakin; hän antaa itsestään ja 

elämäntyylistään hektisen ja hieman salaperäisen vaikutelman. Hänen ilmestymisensä 

julkisuuteen ovat näyttäviä ja julkisuuspimennot levyjen ilmestymisien välillä lähes 

totaalisia. Mystisyys Vilkkumaan ympärillä pitää fanit ja median edustajat jatkuvasti 

valppaina; koskaan ei voida aavistaa mitä Maija Vilkkumaan ympärillä seuraavaksi 

alkaa tapahtua.   
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7 PÄÄTELMIÄ 
 

Olen pyrkinyt tarkastelemaan Maija Vilkkumaan kolmen ensimmäisen levyn (PIL, 

MKV, EI) sanoitusten naiskuvia kehityskertomuksena. Olen tarkastellut erityisesti 

moderniin suomalaiseen naiseuteen liittyviä piirteitä ja problematisoinut naiseuden 

representaatioita suomalaisuuden näkökulmasta. Työni alkupuolella keskityin tutkimaan 

sanoitusten tyttökuvia; tyttöjen ja teini-ikäisten nuorten kasvuun ja itsenäistymiseen 

liittyviä teemoja. Tekstien naishahmo on kasvanut tytöstä moderniksi naiseksi työnteon, 

hysterian ja vastustuksen sekä identiteettipohdintojen aihelmien kautta. Mielestäni 

Vilkkumaan levyt ilmentävät kehityskertomuksen eri vaiheita jo nimiensä perusteella; 

ensimmäisen levyn nimi Pitkä Ihana Leikki kertoo nuorten tyttöjen elämästä, vaiheesta 

jolloin aikuisuuden ensiasteita vielä opetellaan puoliksi leikkien. Toinen levy, Meikit 

Ketjut ja Vyöt kuvastaa nuoren naisen välivaihetta, jossa ollaan aikuisiän kynnyksellä ja 

sopeudutaan yhteiskunnan velvoitteisiin, tai asetutaan uhmaamaan niitä. Kolmas EI- 

levy ilmentää osuvasti jo kypsempää naiskuvaa; naisen identiteetti on vahvistunut, hän 

on modernissa maailmassa selviytyjä joka tuntee itsensä, tietää rajansa ja osaa tarpeen 

tullen myös kieltäytyä sanomalla tiukasti - Ei! 

 

 

7.1 Tapahtuiko kehitystä? 

 

 Mielestäni Vilkkumaan tekstien naiskuvien kehitystä kuvaavat sekä kehitysromaaniin 

että Minna Aallon käyttämään etsintäromaaninkäsitteeseen liittyvät piirteet. 

”Etsintäromaanissa korostuu kehityksen sijaan ajatus etsimisestä, mikä saa pohtimaan, 

onko naisten yhteydessä yleensä ollenkaan mielekästä puhua kehitysromaaneista” 

(Aalto 2000, 10). Kehitysromaanille tyypillisiä piirteitä taas ovat muun muassa 

liberalistinen ajatus autonomisesta yksilöstä, joka ohjaa omaa elämäänsä. Toisaalta 

kehitys ei välttämättä merkitse edistystä; päähenkilö voi näyttäytyä myös sopeutujana, 

joka joutuu tekemään myönnytyksiä tavoitteidensa suhteen. Kysymys sankarin 

onnellisuudesta tai onnettomuudesta saattaa jäädä myös avoimeksi. (Aalto 2000, 8-9.)  

 

Vilkkumaan sanoituksissa ihmissuhdekuvaukset ovat keskeisellä sijalla.  Tekstien 

naishahmot ovat usein omaa tietään kulkevia, suhteellisen itsenäisiä toimijoita, joiden 
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elämässä ihmissuhteet ja tunteet ja rakkaus ovat kuitenkin tärkeällä sijalla. Tyttöjen ja 

nuorten naisten kuvauksissa korostuvat ystävyyssuhteet ja oman paikan etsiminen 

normeihin sopeutumalla, tai niitä vastustelemalla. Toisaalta tekstit kuten ”Satumaa 

tango”, ”Ärsyttävä tapa” ja ”Kristiina” ovat karrikoituja kuvauksia hyvin itsenäisistä ja 

vahvoista naisista, joille edistys ja menestys näyttäytyvät kaiken muun edelle menevinä 

arvoina.  

 

 Etsimistä voisi pitää eräänä Vilkkumaan tekstejä luonnehtivana piirteenä, mutta se 

näyttäytyy tekstien naisten eteenpäin pyrkimisenä ja sisäisenä etsintänä, ei niinkään 

passiivisena odotuksiin ja normeihin sopeutumisena. Toisaalta tietty sopeutuminen ja 

moraali ovat hyvin tyypillisiä ominaisuuksia Vilkkumaan teksteissä, niissä on usein 

keskeistä oikean ja väärän erottaminen, sekä asiantilojen realistinen toteaminen kuten 

”Lattiaa pestään” kappaleessa; ”Ettei maailma lopu siihen jos et tuu, se jatkaa vain 

kierrostaan, täynnä surujaan ja vaikeena kestää” (EI). Kehitysromaanille ominaiset 

piirteet: päähenkilön sisäinen etsintä ja kehitys ovat tyypillisiä tendenssejä Vilkkumaan 

sanoitusten naiskuvissa. Tekstien tarinoissa kuvataan erilaisia elämäntilanteita ja niihin 

liittyviä pohdintoja, helppoihin ratkaisuihin tai valmiisiin vastauksiin ei sen sijaan 

useinkaan pyritä. 

 

Vilkkumaan sanoituksissa valotetaan usein myös naishahmojen sisäistä maailmaa; 

sisäisiä motiiveja, pyrkimyksiä ja herkkiä tunnetiloja. Näin sanoituksissa kuvataan 

sellaisia naiseuteen liittyviä seikkoja, jotka ovat ulkoisen todellisuuden 

havaitsemattomissa. Sisäisen etsinnän ja identiteettipohdintojen teema on keskeisesti 

esillä erityisesti EI- levyllä, jossa tekstien päähenkilö muun muassa matkustaa, viettää 

vauhdikasta sinkkuelämää, ja sopeutuu yksinäiseen arkitodellisuuteen paremmasta 

huomisesta uneksien: ”Ja mun unessa aurinko laskeekin itään, ja silloin mun onneni 

kääntyy taas, mä oon niin väsynyt siihen et mullei oo mitään, päivät mua naamaan 

lyövät, seinät syövät toisiaan” (”Eteiseen”). 

 

Sanoitusten tarinoiden naiskuvia voi tarkastella laajemmin myös 

kehitysromaanikäsitteen näkökulmasta. Sanoitukset ovat toisaalta itsenäisiä 

teoskokonaisuuksia, joten kovin yhtenäisen kehitystarinan tulkitseminen niistä on 

hankalaa. Kehitykseen liittyvät teemat kuten yksilöllisyys, eksistentialistiset pohdinnat, 

sekä oma tahdon vahvistuminen ovat kuitenkin havaittavissa olevia piirteitä 
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Vilkkumaan viimeisimmässä tuotannossa. Tuotannon alkupuolella tekstit sen sijaan 

sisältävät enemmän romanttisia muistelmia ja nuoruuden vaiheisiin liittyviä aiheita. 

 

Entä ovatko Vilkkumaan tekstien naishahmot itseään toteuttavia, liberalistisen ajan 

suomalaisnaisia, vai myönnytyksiä tekeviä sopeutujia? Mielestäni tekstien 

naishahmoissa kuvastuvat vahva tahtominen ja pyrkimykset, mutta niissä huomioidaan 

myös realiteettien ja omien tavoitteiden väliset ristiriidat. Menestyksellä on hintansa 

myös Vilkkumaan sanoitusten naishahmojen kohdalla; menestyksekkäitä 

omaneduntavoittelijoita ja pyrkyreitä kuvataan sanoituksissa ironiseen ja 

surkuhupaisaan sävyyn. Sanoituksista kuvastuva kehitys ei tarkoita läheskään aina 

edistystä tai onnellisuutta. Päinvastoin, kehitys voi tarkoittaa myös pettymystä, 

yksinäisyyden sietämistä ja elämäntilanteiden muutoksesta aiheutuvaa ahdistusta. 

 

Nuorista aikuisista naisista kertovat sanoitukset ovat juonirakenteeltaan mutkikkaampia; 

niistä ei voi suoraan tulkita naishahmojen onnellisuutta tai onnettomuutta, 

puhumattakaan selkeistä loppuratkaisuista.  Maija Vilkkumaan sanoitusten naiskuvassa 

voisi katsoa tapahtuneen kehitystä identiteetin vahvistumisen ja elämänhallinnan 

oppimisen kautta. Vilkkumaan varhaisemman tuotannon naishahmo itkee menetettyä 

rakkauttaan ”Teen mitä vaan” (MKV)-nimisessä kappaleessa: ”Ja joka ikinen ja ainoa 

päivä on isku palleaan, sotken huoneet ja kaapit ja vodkaa samppanjaan.” Sen sijaan 

Vilkkumaan uudempaa tuotantoa edustava, seestynyt naishahmo toteaa esimerkiksi: ”Ja 

jonain päivänä en haluakaan, enää enemmän kuin ikinä saan, silloin väsymys ja kipu 

katoo, ja sitten mua ei oo” (”Jonain päivänä”, EI).   

 

 

7.2 Lopuksi 

 
 
Maija Vilkkumaan sanoituksia voi tulkita feministisestä näkökulmasta, mutta niiden 

feminismi on usein epäsuoraa. Vilkkumaa itse ei ole julistautunut feministiksi, ja on 

tunnustanut, ettei edes pidä poliittisesta musiikista. Hänen persoonaansa ja tuotantoaan 

on lehtijutuissa ja -haastatteluissa kuitenkin usein mainittu feministisiä näkemyksiä 

sisältäviksi. Esimerkiksi runoilija Arno Kotro on kommentoinut näin: ”Paljastui, että 

Vilkkumaa myös tekee biisit itse, mikä on aina arvostettavaa. Vilkkumaan feminismi on 
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sitä parasta feminismiä, ei valiteta vaan tehdään.” ( Anna 2004, 11.) Vilkkumaan 

feminismiä voisikin luonnehtia positiivisesta energiasta ja toiminnallisuudesta 

kumpuavaksi. Myös Vilkkumaan määrätietoinen soolouralle pyrkiminen ja itse 

kirjoitetut sanoitukset kuvastavat positiivisesti voimakastahtoista naistyyppiä, joka ei 

valita vaan toimii.  

 

Vilkkumaan tekstien naishahmot ovat tavallisia suomalaisia tyttöjä ja naisia. Tekstien 

naiskuvat ilmentävät myös ajassamme esiintyviä arvoja kuten suorittamista ja 

työntekoa, visuaalista kulttuuria ja ruumiinkuria, sekä globalisaatioon ja kansallisuuteen 

liittyviä teemoja. Sanoituksissa kuvataan huomattavan paljon teini-ikäisten tyttöjen 

elämään liittyviä aiheita, ja olenkin tyttökuvakategorian avulla pyrkinyt selvittämään 

tehdäänkö tytöistä ”pieniä naisia” liian aikaisin. Koska käsittelemäni tekstit ovat 

nuorille ja aikuisille suunnattuja, voisi teini-ikäisyyden nähdä toimivan 

kynnyskronotooppina aikuisuuteen, aikuisuuden harjoitteluna. Koulu, perhe ja 

ystävyyssuhteet toimivat yhä nykyäänkin tyttöjä sosiaalistavina instituutioina. Toisaalta 

murroksessa olevat sukupuolikäsitykset tuovat tytöille enemmän liikkumatilaa ja 

uskallusta kapinoida perinteisiä auktoriteetteja vastaan. Sukupuoliroolien 

hämmennyksen johdosta tytöillä on enemmän kulttuurista liikkumatilaa, ja tämän voisi 

tulkita olevan se lisä-arvo, joka on tullut moderniin tyttökulttuuriin. (vrt. Lähteenmaa & 

Näre 1992, 12.) Toisaalta modernissa ajassa nuoruusikä on pitkittynyt ja valintojen teko 

on monimutkaisempaa, koska vaihtoehtoja on tarjolla paljon. Monet Vilkkumaan 

tekstien naishahmotkin elävät pidennettyä nuoruuttaan, johon kuuluvat yksilöllisyyden 

vaaliminen ja identiteettipohdinnat.  

 

Vilkkumaan tekstien työelämä- ja urakuvauksissa suomalaisen naisen esitys on paljolti 

vahvuutta ja sitkeyttä korostava, mutta toisenlaisiakin naiseuden esityksiä ilmenee. 

Suomalaisen sukupuolijärjestelmän juuret on hahmotettu työetiikkaan perustuvan, ja 

tasa-arvoisuutta korostavan kumppanuuden kautta. (Vrt. Oikarinen 2002, 298.) 

Suomalaisen naisen identiteetti on vahva johtuen varhaisesta äänioikeudesta, ja hyvistä 

mahdollisuuksista kouluttautumiseen ja työssäkäyntiin. Puhe suomalaisesta naisesta 

yhteiskunnallisena äitinä pätee yhä, mutta toisaalta Vilkkumaan sanoituksissa esiintyy 

myös individualistisia naistyyppejä, jotka pyrkivät toteuttamaan itseään, eivätkä häpeä 

myöntää herkkyyttään, pettymystään tai epäonnistumisiaan.  
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Suomalaisessa kulttuurissa on tilaa myös vastarintaa, tai radikaaleja mielipiteitä 

ilmaisevalle naiseudelle ja Vilkkumaan sanoitusten naiskuvissa esiintyvää vastarintaa 

voisi luonnehtia potentiaaliseksi kapinaksi tai lieväksi vastarinnaksi. Toisaalta 

julkisuuden kentillä toimivat naiset, esimerkiksi naispoliitikot ovat paljon tiukemman 

kritiikin kohteena kuin miespoliitikot. Kapina on modernissa ajassa usein epäsuoraa tai 

potentiaalista kapinaa, jota ilmaistaan kulttuurisin ja tekstuaalisin keinoin kuten 

rocklyriikan tai runouden kautta. Internet toimii demokraattisena foorumina, jossa 

äänensä ja mielipiteensä voi saada kuuluviin kuka tahansa. Vilkkumaan sanoitukset 

voisikin sijoittaa osaksi tätä tekstuaalisin keinoin osoitettua vastarintaa. Sanoitusten 

hysteeristen naisten esitykset voi myös tulkita kapinan ilmauksina, mutta ne jäävät 

tehottomiksi koska hysteerisyyttä pidetään itsekuria ja –hillintää korostavassa 

kulttuurissamme heikkohermoisuuden merkkinä ja häiriötekijänä. 

 

Sanoitusten välitilan naiseuden esityksissä pohditaan identiteettiä ja omaa 

elämäntilannetta. On tultu tiettyyn pisteeseen elämässä ja mietitään uusia suuntia tai 

kyseenalaistetaan koko senhetkisen tilanteen mielekkyys. Välitilan naiseus ilmentää 

postmodernissa ajassa esiintyvää turvattomuuden ja epävarmuuden tunteita. Ollaan 

tilanteessa jossa vaihtoehtoja on paljon ja siksi päätösten teko tuntuu vaikealta ja 

pelottavalta. Toisaalta elämä nähdään selviytymistarinana, jossa ”huomenna kaikki 

toisin ois”, tai ”onni vielä kääntyy” ja ”olo alkaa helpottua.”  

 

Ihmissuhteita käsittelevissä sanoituksissa ratkaisun ja paremman huomisen voi tarjota 

rakkaus, jonka käänteentekevään voimaan uskotaan vahvasti. Romanttista rakkautta on 

verrattu jopa aikamme uskontoon. Rakkauden sanomaa julistavat diskurssit kuten 

romanttiset elokuvat, muodikkaat hääteemat ja rakkauslaulut toimivat uskonnon 

kaltaisena manifestina. (Paasonen 1999, 119.) Romanttinen rakkaus näyttäytyy 

modernissa ajassa yksilön myös identiteetin rakentajana. Anthony Giddensin (1995, 2, 

61-62) mukaan ”modernissa yhteiskunnassa romanttisen rakkauden merkitys on yhä 

lisääntynyt niin, että rakkaudella tarkoitetaan yksilöllistä tunnesuhdetta ja korostetaan 

sen merkitystä yksilön identiteetille.” Romanttisen rakkauden kohde, toinen ihminen, 

saakin näin välinearvoisen merkityksen yksilöllisen identiteetin muokkaajana ja 

minuuden eheyttäjänä. Paradoksaalista modernista ajasta tekee arvojen, valintojen ja 

mahdollisuuksien moninaisuus, sekä samanaikaisesti ihmisen vahva tarve kokea 

elämänsä mielekkäänä ja onnellisuuteen tähtäävänä selviytymistarinana.  
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Tutkimieni naiskuvakategorioiden kautta olen pyrkinyt rakentamaan kuvaa modernista 

suomalaisesta naisesta vuosituhannen vaihteessa. Sanoituksista piirtyvät naiseuden 

esitykset ilmaisevat kukin omalla tavallaan moderniin naiseuteen liittyviä seikkoja ja 

tunnelmia. Vilkkumaan rocksanoitusten naiseuden esitysten voisi nähdä toimivan 

kaksisuuntaisesti, koska representaatiot sekä heijastavat että luovat merkityksiä 

ympäröivään todellisuuteen. Rocksanoitusten naiskuvat dokumentoivat kulttuurillista 

aikalaistodellisuutta, sekä tarjoavat roolimalleja ja ajatuksia ajassamme eläville naisille 

ja miehille. Vilkkumaan uusin, neljäs albumi Se ei olekaan niin (2005) tarjoaa nimensä 

perusteella uudenlaisen näkökulman. Jatkossa olisikin kiinnostavaa tutkia 

kyseenalaistetaanko kaikki aiemmin sanottu uudella levyllä, kuten nimessä vihjataan. 

Uuden albumin sanoitusten valossa voisi myös tarkastella millaiseen suuntaan 

Vilkkumaan sanoitusten naiseuden esitykset kehittyvät, sekä millaisia aiheeseeni 

liittyviä uusia piirteitä niistä voi havainnoida.  
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LIITTEET 
 

LIITE 1 Maija Vilkkumaan Diskografia  

 
 
Levyt  

Se ei olekaan niin (2005)  

Ei (2003)  

Meikit, ketjut ja vyöt (2001)  

Pitkä ihana leikki -peltipainos (2000)  

Pitkä ihana leikki (1999) 

 

Singlet 

 

Se ei olekaan niin (2005) 

Ei (2003)  

Noinko vaikeeta se on (vain radioihin) (2001)  

Peltirumpu (vain radioihin) (2000)  

Tähti (2000)  

Hiuksissa hiekkaa (1999)  

Auringonpimennys (1999)  

Salaa (1999)  

Satumaa-tango (1999) 
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