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Tiivistelmä
Tutkin opinnäytteessäni, miten ja miksi paini voi olla kriittisen taidekasvatuksen menetelmä. Tutkimusaihe on kummunnut omista kokemuksistani kamppailulajien harrastajana. Olen harjoitellut
viimeiset seitsemän vuotta brasilialaista jujutsua eli lukkopainia, ja lajin parissa syntyneet keholliset
kokemukset ovat muuttaneet käsitystäni sukupuolesta merkittävällä tavalla. Opinnäytteessäni pyrin erittelemään painin kriittistä potentiaalia sekä teoreettisesti että omaelämäkerrallisesti ja tarkastelemaan käytännön esimerkkien kautta, mitä painiminen taidekasvatuksen kontekstissa voi
opettaa sukupuolesta. Tutkimuskysymyksinäni olivat: Miten ja miksi paini voi horjuttaa luonnollistuneita käsityksiä sukupuolesta? Miten ja miksi paini voi olla kriittisen taidekasvatuksen menetelmä?
Opinnäytteeni tutkimusasetelma pohjautuu pitkälti queer-feminismille ja Judith Butlerin ajatuksille sukupuolen performatiivisuudesta. Queer-teoria jäsentää taideperustaisen tutkimusotteen
ohella myös tutkimusmetodia, joka on monitieteinen, monimenetelmäinen ja kontekstoinnin merkitystä painottava. Aloitan opinnäytteeni taustoittamalla tutkimuskysymyksiäni teoreettisesti ja tarkastelemalla, mikä merkitys kehollisuudella ja queer-strategioilla voi olla yhdenvertaisuuteen tähtäävässä kriittisessä taidekasvatuksessa. Sen jälkeen määrittelen tarkemmin, mistä oikein puhumme, kun puhumme painista. Kuvaan painia kamppailulajina mutta myös historiallisesti muuttuneena kulttuurisena ilmiönä, joka on ollut vahvasti sukupuolittunutta. Esittelen, miten naiset ja
binäärisen sukupuolijaon ulkopuolella sijaitsevat painijat ovat haastaneet painia hegemonisen maskuliinisuuden linnakkeena. Opinnäytteen omaelämäkerrallisessa osuudessa käyn läpi omaa suhdettani painimiseen ja pyrin kartoittamaan niitä vaikutuksia, joita painilla on ollut käsityksiini sukupuolesta. Teoreettisen, historiallisen ja omaelämäkerrallisen kontekstoinnin jälkeen tutkin painia
taidekasvatuksen menetelmänä kahdessa esimerkkitapauksessa: nykytanssikeskus Zodiakin Painiminen ja painiskeleminen -yleisötyökurssilla sekä itse suunnittelemassani Painilaboratoriossa.
Opinnäytteen lopputulemana päädyn esittämään, että arkielämän normeista poikkeavana kehollisena toimintana painiminen voi purkaa sukupuolen sex/gender-jakoa ja herättää kysymyksiä sukupuolen biologisesta perustasta. Queer-fenomenologi Sara Ahmedin termistön mukaan painisali
luo tilana disorientaatiota, eli hämmentää arkista tapaa liikkua, katsoa ja vuorovaikuttaa tilassa.
Uusi tapa liikkua ja koskettaa tuottaa uusia tapoja ajatella esimerkiksi omasta kehosta ja sen rajoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Painissa otetaan läheistä fyysistä kontaktia hyvin erilaisten, kenties etukäteen vieraiden ihmisten kanssa, joten paini toimi erilaisuuteen mukavuuttamisen
ja ennakkoluulojen kohtaamisen työkaluna. Painin intensiiviseen vuorovaikutukseen uppoaminen
voi auttaa ylittämään erot ja myös kyseenalaistamaan tiukan rajan itsen ja toisen välillä. Toisaalta
painiminen tarkoitti tutkimusaineistossani myös epämukavuusalueelle menemistä ja jopa epämiellyttävien kokemusten läpikäymistä. Painiessa törmää kehon, sukupuolen, seksuaalisuuden, fyysisen
kontaktin ja jopa väkivallan teemoihin, jotka ovat syvästi henkilökohtaisia ja mahdollisesti pelottaviakin. Tutkimusaineistooni kuuluu negatiivisiakin kokemuksia, jotka toisaalta johdattelivat erityisen tärkeiden kysymysten äärelle. Painipedagogiikan haasteena onkin luoda tila, jossa osallistujat
voivat kohdata epämukavuuden turvallisesti ja toisten kehoja kunnioittaen.
Avainsanat paini, kehollisuuus, queer
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Tiivistelmä
In my master’s thesis I study how and why grappling can be a method of critical art education. The
question has emerged from my own experience as a martial arts practitioner. I have been practicing
Brazilian Jiu-Jitsu for the last seven years, and embodied experiences arising from this grappling
sport have changed my perception of gender in important ways. In my thesis, I try to analyze the
critical potential of grappling both theoretically and autobiographically. I also examine practical
examples of grappling in the context of art education and ask what was learned about gender. My
research questions were: How and why can grappling destabilize naturalistic notions of gender?
How and why can grappling be a method of critical art education?
My research questions are strongly connected to queer feminism and Judith Butler’s ideas of
gender performativity. Queer theory is also structuring my multidisciplinary research method that
aims for pluralism and emphasizes the importance of context. I begin my thesis by presenting the
theoretical foundation of my research and specify the role of embodiment and queer strategies in
critical art education. I continue by defining more precisely what do we talk about when we talk
about grappling. I describe it as a fighting technique but also as a historically changing, gendered
cultural phenomenon and explain how women and non-binary wrestlers have challenged wrestling
as a fortress of hegemonic masculinity. In the autobiographical part of the thesis I go through my
own relationship with grappling and try to map out the effects it had on my notions of gender. After
the theoretical, historical and autobiographical contextualization, I focus on two practical examples
of grappling in the context of art education: a grappling course in the contemporary dance center
Zodiak and my own Grappling Laboratory workshop.
As a result of my thesis I state that as a deviant embodied activity grappling can help to deconstruct
the sex/gender distinction and to question the biological basis for gender. Borrowing terms from
queer phenomenologist Sara Ahmed the grappling space creates disorientation and disrupts
normative ways of moving, looking and interacting with other bodies. New ways of moving and
touching can produce new ways of thinking about the body and its boundaries, gender and sexuality.
Because grappling requires close physical contact with the other, it can be a method of comforting
with difference. The meditative experience of grappling can help to overcome differences and
question the tight boundary between self and the other. On the other hand, my research material
showed that grappling could also put the grappler into discomfort zone and even produce
unpleasant experiences. Grappling with the themes of body, gender, sexuality, physical contact and
even violence is deeply personal and potentially frightening. The research material includes negative
grappling experiences, but they led to particularly important questions and conversations. The challenge of grappling pedagogy is to create a space where participants can safely cope with discomfort
and respect each other's bodies.
Avainsanat grappling, embodiment, queer
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Kuva 1

1. Johdanto

Tässä opinnäytteessä tutkimusmenetelmän ja aineiston rajaaminen on ollut
poikkeuksellisen haastavaa, koska tietyllä tapaa olen tutkinut aihetta eri menetelmillä koko elämäni. Jostain syystä (jota yritän tutkielmassani avata) olen ollut
aina kiinnostunut painista. Minua on kiehtonut painin estetiikka – 1900-luvun
alun painijoiden graafiset trikooasut, amerikkalaisten showpainijoiden
melodraama ja överiys, Marko Asellin takatukka, painimolskin päävärit –
mutta olen myös lapsesta saakka halunnut painia perheenjäsenteni, ystävieni ja
seurustelukumppanieni kanssa. Olen tehnyt taidetta painista ja ollut kiinnostunut
taiteesta, joka käsittelee painia. Yksi ensimmäisiä ja mielenpainuvimpia kohtaamisiani populaarikulttuurin painivien naisten kanssa tapahtui 90-luvun loppupuolella, kun löysin yläasteikäisenä Herttoniemen kirjaston sarjakuvahyllystä
Jaime ja Gilbert Hernandezin sarjakuvien suomennoskokoelman Rakkautta ja
raketteja (1990). Lukukokemus oli monella tapaa ravisteleva: marginaalisessa taidemuodossa (aikuisten sarjakuva) käsitellään marginaalikulttuuria (latinopunkkarit), jonka jäsenet haastavat kaikkia mahdollisia jähmeitä sosiaalisia
normeja. Sarjakuva rikkoo myös genrerajoja yhdistelemällä kaksikymppisten
queer-ihmissuhdekuvausta scifiin ja fantasiaan tekemättä suurempaa numeroa siitä, mikä on “totta” ja mikä ei. Sarjan päähenkilön Maggien täti Vicki Glori (kuva
1) on klassinen Marilyn-blondi mutta myös rääväsuinen ammattilaispainija, joka
ei epäröi käyttää kehässä likaisia keinoja. Hänen arkkivihollisensa Rena Titañon
on puolestaan kehässä voitonjanoinen mestaripainija, sen ulkopuolella vallankumouksellinen vapaustaistelija. Vaikka Hernandezin veljesten muodokkaissa ja
vähäpukeisissa naispainijoissa voi nähdä halutessaan esineellistävää (mies)katsetta,
kuvaavat painiottelut myös harvemmin nähtyä naiseutta: kehoa suvereenisti käyttävää, vahvaa ja raivokasta. Sukupuoleen, ikään ja seksuaalisuuten liittyviä normeja
haastaneet Vicki Glori ja Rena Titañon olivat minulle ensimmäinen vihje siitä,
että painissa voisi olla yhteiskunnan hierarkisia järjestyksiä ja kategorisointeja
uhmaavaa kumouksellista voimaa.
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Opinnäytteeni tavoitteena on ollut selvittää queer-teorian ja taideperustaisen
työskentelyn avulla, miten ja miksi paini horjuttaa jähmettyneitä käsityksiä sukupuolesta. Ajatus on virinnyt omasta BJJ- eli lukkopainiharrastuksestani, jonka olen
kokenut vaikuttaneen suuresti siihen, miten hahmotan sukupuolta ja luonnollistuneista sukupuolikategorioista kumpuavaa epätasa-arvoa. Kuten taiteellista
prosessia, luonnehtii taideperustaista tutkimusta usein ennustamattomuus,
intuition varassa eteneminen ja sattumalle antautuminen (Suominen,
Kallio-Tavin, Hernandez-Hernandez 2017, 105). Niin myös tässä tutkielmassa, jonka alkuperäisenä ajatuksena oli tutkia taideteoksia painivista naisista ja
kenties myös tehdä omia teoksia aiheesta. Opinnäyteseminaarin kuluessa siirryin
kuitenkin Mira Kallio-Tavinin ja muiden kommentoijien kannustuksesta yhä
vahvemmin tarkastelemaan painin kehollista tapahtumaa itsessään. Kiertoreittiä
selittänee se, että painin nostaminen taidekasvatuksen opinnäytteen keskiöön rikkoo konventionaalisia käsityksiä siitä, mitä taidekasvatus tai taide ovat. Painivien
naisten visuaalisten esitysten tutkiminen olisi tehnyt opinnäytteestäni helpommin taidekasvatuksen kontekstissa ymmärrettävän, mutta jälkikäteen ajateltuna
tieteenalojen ja kulttuuristen käytäntöjen raja-aitoja ylittävä lopullinen aihevalintani on juuri sopivan queer. Tarvitsin kuitenkin ajatusprosessin kypsymisessä
ulkopuolista apua, mikä saapui sattumalta ja yllättävältä taholta. Syksyllä 2016
sain toiselta opinnäyteseminaarilaiselta vinkin, että Sorbus-galleriaan oli tulossa
Paini-niminen esitys, joka saattaisi kiinnostaa minua. Esitystä mainostettiin gallerian nettisivuilla seuraavasti:
PAINI on noin kahden tunnin esitys painista. Esitystä katsotaan ulkoa kadulta. PAINI
sekoittaa urheilun ja esityksen pyhyyttä. (Sorbus 2016.)
Esityksen kautta minulle selvisi, että Teatterikorkeakoulussa oli jo jonkun aikaa
kokoontunut painista kiinnostuneiden opiskelijoiden viikottainen Painikerho,
ja että kerhon kehittämien harjoitusten peruusteella oli valmistumassa pidempi
näyttämöteos nykytanssikeskus Zodiakiin. Vaikutti siltä, että opinnäytteessäni ja
Painikerhon toiminnassa olisi yhteneväisiä intressejä, joten jäin odottamaan innostuksella kevään esitystä. Alkuvuodesta huomasin, että Paini-esitykseen liittyen
oli Zodiakille tulossa myös yleisölle avoin kurssi “Painiminen ja painiskeleminen”, jossa pääsisi kokeilemaan kerhon kehittämiä painiharjoituksia sekä “vapaata,
toisen huomioivaa ottelua” (Zodiak 2017). Päätin osallistua helmikuussa 2017
järjestettävälle kurssille, vaikka en ollut vielä varma siitä, millä tavalla se linkittyisi
opinnäytteeseeni. Kurssilla käydyt keskustelut saivat minut lopulta vakuuttuneeksi
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siitä, että painiharjoitus ja sen reflektointi olivat relevantti menetelmä myös kriittiselle taidekasvatukselle.
Opinnäytteeni asettuu jatkumoon, jossa keho ja kehollisuus ovat nousseet ihmistieteissä tutkimuksen valokeilaan. Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila kirjoittaa tietoteoreettisesta murroksesta, jossa keho on alettu
ymmärtää maailmassaolemisen, havaitsemisen ja oppimisen keskukseksi, ja siten
myös mielen tai tajunnan perustaksi. Tämä “kehollinen käänne” on saanut alkunsa
taiteesta ja filosofiasta, mutta laajentunut sittemmin esimerkiksi yhteiskuntatieteisiin sekä taiteen- ja kulttuurintutkimukseen. (Anttila 2013, 31.) Kun tiedon
ymmärretään olevan sidoksissa kehoon ja keholliseen toimintaan, tarvitaan myös
uusia menetelmiä tiedon tavoittamiseen. Koska keholliset kokemukset, aistillisuus
ja tunteet ovat taiteellisen työskentelyn perusta, ovat taide ja taidekasvatus pystyneet tarjoamaan monialaisesti relevantteja tutkimusmetodeja ja
inspiraatiota kehollisuudesta kiinnostuneille tutkijoille. Tällaisia kohtalaisen uusia,
liikkeessä olevia menetelmiä ovat esimerkiksi embodied research, practice-based
research, taideperustainen ja taiteellinen tutkimus. (Kts. esim. Albright 2013, 12.)
Oli sitten kyse maalamisella, tanssimisella tai laulamisella saavutetusta tiedosta,
on tutkimuksen haasteena löytää keinot tuon ei-kielellisen tiedon välittämisessä
yleisölle. Kehossa olevan tiedon käsittellistäminen on akateemisesti kimurantti
tehtävä, mikä näkyy myös Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen opinnäytteissä,
joissa on hyödynnetty taiteellista tai taideperustaista tutkimusta. Outi Koiviston
meta-analyysissa nousi esiin, kuinka vaikeaa opinnäytteiden tekijöiden oli sanallistaa kehollisiin taitoihin tai prosesseihin liittyvää tietoa ja kytkeä sitä laajempaan
teoreettiseen yhteyteen. (Koivisto 2016, 65–79.)
Opinnäytteessäni paini on sekä teoreettisen tarkastelun kohde että tietoa tuottava kehollinen menetelmä, jota pyrin sanallistamaan ja käsitteellistämään teorian
avulla. Menetelmääni voisi kuvata likipitäen vakavalla naamalla “painiperustaiseksi
tutkimukseksi”. On kenties vaikeata hahmottaa, miten painimalla hankittu tieto asettuu merkitykselliseksi taidekasvatuksen kontekstissa – luokittelemmehan
painin helposti urheilun alueelle kuuluvaksi. Taide ja urheilu asettuvat arkiajattelussa monesti vastakkaisiksi, mutta läheisempi tarkastelu osoittaa
niissä kiehtovia yhtäläisyyksiä. Matti Tainio käy läpi taiteen alan väitöskirjassaan
Parallel worlds: Art and sport in contemporary culture, kuinka taiteen ja urheilun
nykyiset käytännöt ovat saaneet muotonsa vasta modernin eurooppalaisen kulttuurin muodostuessa. Se, minkä käsitämme urheiluksi, on voinut toisessa ajassa
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ja paikassa hahmottua aivan toisenlaisena kulttuurisena käytäntönä, esimerkiksi
sodankäynnin harjoitteluna tai uskonnollisena rituaalina. Yhtä lailla on käsitys
taiteesta kokenut valtavia muutoksia. (Tainio 2013). Tänä päivänä nykytaidetta
ja nykyurheilua/liikuntaa yhdistävät esimerkiksi kehollisuus, performatiivisuus,
prosessimaisuus ja medioituminen ( Jahn 2012, 17–19.) Nykytaide on kuvannut
ja kritisoinut urheilua, mutta urheilusta tuttuja käytäntöjä on myös käytetty sellaisenaan taiteen tekemisen välineinä. Samaan aikaan skeittauksen tai parkourin
kaltaiset kulttuuriset käytännöt ovat irtautuneet tietoisesti urheilun käsitteestä
korostamalla yhteisöllisyyttä, leikkiä ja nautintoa. Tainion mukaan urheilun ja
taiteen välimaastosta olisikin löydettävissä hedelmällinen tilaa aivan uudenlaisten
aktiviteettien kehittämiseen. (Tainio 2013, 259–272.)
Opinnäytteeni paikantuu risteykseen, jossa kohtaavat kolme tutkimusaihetta:
paini, sukupuoli ja taidekasvatus. Käsitteellisesti näitä kolmea aihetta yhdistää
kiinnittyminen kehoon, johon perehdyn teorian tasolla tarkemmin luvussa 2.
Aiemmasta tutkimuksesta en ole löytänyt vastaavaa taidekasvatuksen, painin ja
sukupuolen ristivalotusta, mutta nykytaiteen yhteydessä painia ja sukupuolta – tai
laajemmin identiteettiä – on jonkin verran tarkasteltu. Erityisesti esitystaiteen
tutkimuksen yhteydessä on kysytty, miten showpaini ja siitä inspiroituneet taideteokset hämärtävät ja haastavat sukupuolen, seksuaalisuuden tai etnisyyden
kaltaisia kulttuurisia kategorioita (kts.esim. Neustadt 2001, Chow, Laine & Warden 2017). Painin ja sukupuolen välisiä yhteyksiä on tarkasteltu kuitenkin muilla
tieteenaloilla tavoilla, jotka ovat olleet tämän opinnäytteen kannalta hyödyllisiä.
Liikuntatutkimuksen saralla esimerkiksi Alex Channon on tutkinut sukupuolen
ja seksuaalisuden rakentumista kamppailulajeissa, joissa miehet ja naiset treenaavat samassa ryhmässä (kts. esim. Channon 2014 & 2015). Erityisen valaiseva
tälle opinnäytteelle on ollut viestintätutkija Shane Millerin kuvaus sukupuolen
performoimisesta lasten painiharrastuksessa (Miller 2010). Myös suomalaisessa kuvataidekasvatustutkimuksessa sukupuolta on problematisoitu 1990-luvulta
lähtien. Esimerkiksi väitöskirjatasolla Tarja Kankkunen (2004) on tutkinut sukupuolen rakentumista koulun kuvataideopetuksessa ja Tuula Vanhatapio (2010)
kartoittanut poikien näkemyksiä kuvataideharrastuksesta ja -opetuksesta. Omassa
tutkielmassani merkityksellisiä ovat olleet kansainväliset keskustelut siitä, mitä
queer-pedagogiikka voisi taidekasvatuksen yhteydessä tarkoittaa (kts. esim. Gubes
Vaz & Sanders 2014, Greteman 2017).
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Opinnäytteeni rakentuu kahden keskeisen tutkimuskysymyksen ympärille:
1. Miten ja miksi paini voi horjuttaa luonnollistuneita käsityksiä sukupuolesta?
2. Miten ja miksi paini voi olla kriittisen taidekasvatuksen menetelmä?

Kysymysten muotoilu paljastaa, että tutkimusasetelma pohjautuu pitkälti queerfeminismille ja eritoten Judith Butlerin ajatuksille sukupuolen performatiivisuudesta (Butler 2006). Lähtökohtana on, että sukupuoli ja siihen liitetyt ominaisuudet eivät palaudu biologiaan, vaan sukupuolta tuotetaan toiston avulla kulttuurisissa performansseissa. Siten performatiivista toistoa on mahdollista myös
häiritä, mikä antaa yksilölle ja yhteisöille mahdollisuuden vastustaa hierarkkisia
ja typistäviä kategorisointeja. Luvussa 2 taustoitan tutkimustani teoreettisesti ja
käyn tarkemmin läpi, mikä merkitys kehollisuudella ja queer-strategioilla voi olla
yhdenvertaisuuteen tähtäävässä kriittisessä taidekasvatuksessa. Luvussa 3 asetan
tutkimusaiheeni kontekstiin ja kysyn, mistä oikein puhumme, kun puhumme
painista. Kuvaan painia sekä historiallisesti muuttuneena kulttuurisena ilmiönä
että kehollisena toimintana kamppailulajien kontekstissa. Aloitan myös vastaamaan tutkimuskysymykseen numero 1 käymällä läpi, miten naiset ja binäärisen
sukupuolijaon ulkopuolelle asettuvat painijat ovat haastaneet painia hegemonisen
maskuliinisuuden linnakkeena. Luvussa 4 jatkan tutkimuskysymykseen vastaamista omaelämäkerralliseen muistelutyöhön perustuvalla kuvauksella omasta painiharrastuksestani ja sen vaikutuksista käsityksiini sukupuolesta. Luvuissa 5 ja 6
siirryn tutkimaan painia taidekasvatuksen kontekstissa ja pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseen numero 2. Luku 5 käsittelee nykytanssikeskus Zodiakin järjestämää aikuisille suunnattua Painiminen ja painiskeleminen
-yleisötyökurssia, jolle osallistuin taidekasvatettavana. Luku 6 puolestaan on
kuvaus itse suunnittelemastani, myöskin aikuisille suunnatusta Painilaboratorio-työpajasta, jossa toimin taidekasvattajana. Tutkimusotteeni on ollut queerteoriasta innoittuneena poikkitieteellinen ja monimenetelmäinen. Valotan tutkimusmenetelmää yleisemmin alaluvussa 2.4. ja tarkemmin kussakin alaluvussa
erikseen. Jotta lukija pysyisi tutkielman kulusta kärryillä, pyrin tiivistämään edellisen luvun antia kunkin pääluvun alkuun.
Tervetuloa painilaboratorioon!
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2. Teoreettinen tausta
ja tutkimusmenetelmä
Kuten varmasti monia opettajaksi hakeutuvia, on omaa koulutusvalintaani ja siten
myös tätä opinnäytettä motivoinut halu tehdä maailmasta hieman
oikeudemukaisempi paikka elää. Suomalaisessa koulutuspoliittisessa keskustelussa
tasa-arvolla on ollut sotien jälkeen itsestään selvä asema kasvatuksen ja koulutuksen päämäärinä. Tämä on johtanut siihen, että tasa-arvon käsitteestä on tullut
epämääräinen ja jopa ristiriitainen. (Kalalahti & Varjo 2012.) Omaan käsitykseeni
siitä, miten tasa-arvotyötä tulisi kasvatuksessa toteuttaa, on vaikuttanut suuresti Ruotsissa kehitetty normikriittinen näkökulma. Normikriittisessä ajattelussa
kiinnitetään huomiota siihen, kuinka näennäinen mahdollisuuksien tasa-arvo
voi kätkeä alleen ulossulkevia ja hierarkisia normeja. Esimerkiksi suomalaisella
kamppailulajisalilla oletus normioppilaasta on ollut pitkään valkoinen, vammaton
heteromies. Normit luovat käsityksiä siitä mikä on normaalia, tavallista, ja silloin
normista poikkeavista tulee joko näkymättömiä tai eksoottisia ja outoja. Tasaarvon saavuttaminen vaatii ensin rajoittavien normien ja sitä kautta koulutukseen
littyvien valta-rakenteiden tiedostamista. (Saarikoski & Kovero 2013, 11.) Tässä
luvussa erittelen, mikä voisi olla taidekasvatuksen ja siihen olennaisesti kuuluvan
kehollisuuden anti kriittisen tietoisuuden synnyttämiselle suhteessa sukupuolinormeihin. Käyn ensin läpi kriittisen ja feministisen pedagogiikan linkittymistä taidekasvatukseen ja kehollisuuteen, jonka jälkeen tarkastelen lähemmin,
miten feministisessä ajattelussa on käsittellistetty kehon ja sukupuolen yhteyttä.
Katsastan sitten queer-pedagogiikkaan ja kysyn, minkälaisilla menetelmillä tai
strategioilla jähmettyneitä käsityksiä sukupuolinormeista voisi haastaa. Lopuksi
esittelen tarkemmin tutkielmani rakennetta ja tutkimusmenetelmiä.

2.1. Taidekasvatuksen kehollinen potentiaali kriittisessä pedagogiikassa
Kun kasvatuksellisen projektin päämääränä on eriarvoisuuden tiedostaminen ja
pyrkimys tilanteen kohentamiseen, ollaan kriittisen pedagogiikan alueella.
Kriittisen pedagogiikan sateenvarjokäsitteen alle mahtuu moninaista, monille eri
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oppialoille ulottuvaa kasvatusteoriaa, -käytäntöä ja -tutkimusta, jonka yhteiseksi
nimittäjäksi Kiilakoski, Tomperi ja Vuorikoski määrittelevät “yhteiskuntakriittisen
ja kyseenalaistavan mutta samalla tulevaisuuteen rakentavasti suuntautuvan asenteen”. Keskeistä kriittisen pedagogiikan tutkimukselle on vapauttava eli emansipatorinen tiedonintressi: tavoitteena on tiedostaa ja purkaa sortavia valta-asetelmia. Pedagogiikka pyrkii avaamaan mahdollisuuksia kasvatuksen ja yhteiskunnan
muutokselle, jonka tähtäimessä on ihanteiden määrittelemä, parempi sosiaalinen
ympäristö. Siten kriittistä pedagogiikkaa määrittää utooppisuus. Utopian saavuttamiseksi tarvitaan sekä kritiikkiä vallitsevia rakenteita kohtaan että vaihtoehtoisten toimintatapojen hahmottelua. (Kiilakoski, Tomperi & Vuorikoski 2005,
11–12.)
Kriittinen pedagogiikka haastaa ajatusta kasvatuksen puolueettomasta ja neutraalista luonteesta tarttumalla esimerkiksi koulun ja koulutuksen valta-asetelmiin.
Kenen vallassa kasvatus on? Keitä kasvatettavat ovat? Keitä heistä halutaan tehdä?
(Emt., 7.) Feministipedagogit ovat kritisoineet kriittisen pedagogiikan valtavirtaa
siitä, että näissä kysymyksissä sukupuoli on jäänyt liian vähälle huomiolle. Kriittisen pedagogiikan teoreettisen perustan päälle onkin viime vuosikymmeninä alkanut rakentua erityistä feminististä pedagogiikkaa. Kriittisen pedagogiikan tapaan
lähtökohtana on, että kasvatus tuottaa tiedon lisäksi poliittisen ja ideologisen
subjektin. Kriittisestä pedagogiikasta on säilytetty myös eettisten kysymysten
korostaminen, pyrkimys poikkitieteellisen tietoon, näkemys tiedon historiallisuudesta ja yhteiskunnallisen tiedostamisen lisääminen. Feministisessä pedagogiikassa
painottuvat kuitenkin sukupuolten tasa-arvon parantaminen, tiedon uudelleenarviointi feminististen teorioiden pohjalta sekä feminististen teorioiden soveltaminen kasvatustieteessä ja pedagogisissa käytännöissä. (Vuorikoski 2005, 49.)
Sekä kriittinen että feministinen pedagogiikka ovat kiinnittäneet huomiota siihen,
kuinka kartesiolainen, sukupuolittunut keho–mieli-dikotomia on johtanut kehollisuuden sulkeistamiseen kasvatuksesta. Vuorikosken mukaan esimerkiksi koulun
toimintaa ohjaa edelleen länsimaiseen kulttuuriin syvälle juurtunut ajattelu, jossa mies edustaa rationaalisuutta ja aktiivisuutta, nainen tunteita, kehollisuutta ja
passiivisuutta. Koska koulu perustuu miehiselle järkikeskeisyyden ihanteelle, ovat
toissijaisia naiselliseksi katsotut harhailut: luovuus, huumori, jännitys, leikkimieli,
mielikuvitus ja kehon kanssa työskentely. Voidaan kuitenkin kysyä, jääkö kriittisen
pedagogiikan tavoite emansipaatiosta tyngäksi, jos kehollisuus ja tunteet unohdetaan. Kuten Vuorikoski kirjoittaa, kaikki ihmiset ovat maailmassa kehojensa kaut-
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ta, ja keho on subjektiviteetin perusta. (Emt. 31–47.) Jos emme tiedosta
miten valtarakenteet vaikuttavat kehoihimme ja kehollisiin kokemuksiimme,
miten voisimme muuttaa sortavia rakenteita?
Tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila tunnistaa taidekasvatuksessa suurta
potentiaalia täydentää kriittistä pedagogiikkaa kohti kokonaisvaltaisempaa, kehollisuuden merkityksen ymmärtävää näkemystä. Anttilan mukaan koko kartesiolainen keho–mieli-dikotomia on purkautumassa, kun nykytutkimus alkaa yhä
paremmin ymmärtää tietoisuuden kehollista perustaa. Koska yhteiskunnallinen
muutos vaatii lopulta aina muutosta yksittäisten ja yksilöllisten yhteiskunnan
jäsenten tietoisuuksissa, tulisi kriittisen pedagogiikan ymmärtää syvällisesti tietoisuuden rakentumista ja oppimisprosessia, jonka kriittisen tietoisuuden muodostuminen vaatii. Tämä ei toteudu pelkästään “intellektuelleissa keskusteluissa”,
vaan kehollisilla kokemuksilla ja aistimuksilla on prosessissa valtava merkitys.
Näin huomio kiinnittyy taiteen ja taidekasvatuksen mahdollisuuksiin, sillä juuri
niiden parissa syntyy aistiperäisiä, kehollisia kokemuksia. Taiteella onkin Anttilan mukaan erityinen tehtävä esireflektiivisen kokemusmaailman jäsentämisessä
sekä omaehtoisten merkitysten ja merkityssuhteiden rakentamisessa. Taiteellisessa
toiminnassa yksilö voi omista, erityisistä lähtökohdistaan tulla tietoiseksi subjektiksi sekä aktiiviseksi toimijaksi, joka osallistuu maailman muuttamiseen luovalla
tavalla. (Anttila 2008, 19–50.)
Konkreettisesti tätä kriittisen tietoisuuden rakentumista taiteellisessa toiminnassa
kuvaa yhdysvaltalainen tanssija, koreografi ja tutkija Ann Cooper Albright, joka
on ollut koko uransa ajan kiinnostunut (kriittisen) tiedon ja tiedostamisen sekä
kehon ja liikkeen yhteenkietoutumisesta. Albrightin elämäntarina havainnollistaa
tätä prosessia hyvin, ja on myös kuvaus akateemisen tutkimuksen paradigmanmuutoksesta. Albright aloitti 80-luvun alussa opiskelemaan samaan aikaan sekä
tanssia että filosofiaa, mutta nuo kaksi elämänpiiriä tuntuivat hyvin kaukaisilta
sekä maantieteellisesti että arvoiltaan. Rajat alkoivat muuttua huokoisemmiksi,
kun Albright perehtyi kartesiolaisen dualismin historiaan ja päätyi lopulta kirjoittamaan lopputyötään femomenologi Maurice Merleau-Pontysta. Havaintokokemuksen erittelyyn pureutuvasta fenomenologiasta tuli Albrightille työkalu,
jolla tanssitunneilla koettua pystyi laajentamaan myös luokkahuoneen ulkopuolelle. Pian vastaan tuli havaintokokemuksen sukupuolittuminen, ja Simone de
Beauvoirin kuuluisa ajatus “naiseksi tulemisesta” nousi Albrightin kiinnostuksen
kohteeksi sekä tanssiharjoituksessa että teoreettisessa ajattelussa. Miten
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fenomenologian avulla voitaisiin selittää sitä monimutkaista dynamiikkaa, jolla
kehot toisaalta mukautuvat kulttuurisiin normeihin ja toisaalta vastustavat niitä?
Pikku hiljaa Albright tuli tietoiseksi moderniin tanssiin kirjoitetuista sukupuoliideologioista ja siitä, kuinka hänen “punk-kehonsa” ei sopinut esityksissä käytettyihin liehuviin mekkoihin. Tanssiesityksiä tarkasteltiin vain rakenteellisten seikkojen kuten, rytmin tai tilankäytön suhteen ja kulttuurisille merkityksille oltiin
sokeita. Toisaalta taas päätään nostavassa feministisessä teoriassa, johon Albright
perehtyi syventävien tanssiopintojensa ohella, ajateltiin kehoa usein vain jonkinlaisena kulttuurisena konstruktiona, joka ei tehnyt oikeutta kehollisen kokemuksen monimuotoisuudelle.
Albright löysi sillan tanssin ja kriittisen feministisen ajattelun välille Judith Butlerin teoksesta Hankala sukupuoli (Gender Trouble 1990, suom. 2006), jossa Butler esittää ajatuksen sukupuolen performatiivisesta luonteesta. Butlerin mukaan
sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti ovat muutoksessa olevia kategorioita, joita
tuotetaan jatkuvasti arkisissa esityksissä. Butler ei kuitenkaan kirjassaan kuvaa
konkreettisesti, miten keho toimii ja vuorovaikuttaa tuon potentiaalisen psyykkisen horjunnan kanssa. Tähän vastauksia Albright löysi tanssiessaan ja katsoessaan
tanssia 90-luvun alun New Yorkissa, jossa tanssista oli tullut yhä poliittisempaa.
Tanssin ja teorian vuoropuhelusta syntyi teos Choreographing Difference: The Body
and Identity in Contemporary Dance (1997), jossa Albright ammensi sekä akateemisesta taustastaan että nykytanssin harjoittamisesta ja katsomisesta. Teoksen
ilmestymishetkellä metodologia herätti jonkun verran vastustusta ja epäilyjä siitä,
että kehollinen kiinnittyminen tutkimusaiheeseen vahingoittaisi tutkijan kykyä
kriittiseen etäisyyteen. 2000-luvulle tultaessa eri tieteenaloille hiipinyt ns. kehollinen käänne sai kuitenkin akateemisen maailman etsimään uudenlaisia metodologioita, ja katseet kiinnittyivät tanssi- ja esitystutkimukseen. Fenomenologiaa,
etnografiaa ja kulttuurintutkimusta yhdistelevästä embodied researchista (kehollinen tutkimus) on sittemin tullut metodi, jota hyödynnetään niin sosiologiassa,
kognitiotieteessä kuin taiteen tutkimuksessakin. (Albright 2013, 1–16.)

2.2. Keho ja sukupuoli feministisessä ajattelussa
Kuten olen edellä referoinut, Ann Cooper Albright tarvitsi kriittisen, feministisen
tietoisuuden kehittymiseen teorian ohelle myös tanssia, johon hän peilaisi teoriaa,
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mutta jossa hän myös tuotti aivan uutta tietoa tutkimalla kehollista olemista ja
liikettä. Kun feministisiä kysymyksiä sukupuolten valtasuhteista lähestytään taiteessa tai taidepedagogiikassa kokonaisvaltaisesti kehon kautta, tullaan väistämättä
kysymyksiin kehon ja sukupuolen suhteesta. Miten sukupuoli näkyy ja toteutuu
kehossa? Määräkö sukupuoli kehoa ja siinä tapahtuvia tuntemuksia ja liikkeitä?
Vai määrittääkö keho sukupuolen? Jos kyllä, niin minne kehossa sukupuoli paikantuu? Voiko keho irroittautua sukupuolesta? Vastaukset näihin kysymyksiin
ovat vaihdelleet eri aikakausien feministisessä teoriassa ja laajemminkin länsimaisessa ajattelussa. Ihmisen keho asemoidaan tyypillisesti biologian ja kulttuurin
risteyskohtaan, mutta näitä kahta puolta ja niiden vuorovaikutusta on määritelty
moninaisesti ja monitulkintaisesti. Suomalaiseen ja saksalaiseen kehonfenomenologiaan nojaava Jaana Parviainen tekee teoreettisen jaottelun ruumiseen ja kehoon.
Ruumis viittaa fysiologiseen, orgaaniseen ja biologiseen kokonaisuuteen, joka
toimii ihmisen tahdosta ja ajattelusta riippumatta. Keho on puolestaan se osa
ruumista, josta ihminen voi olla tietoinen – keho joka havaitsee, muistaa, oppii taitoja ja tapoja. Keho/ruumis-jaottelu vastaa sukupuolta käsittelevässä tutkimuksessa valtavirtaistunutta jaottelua biologiseen ja kulttuuriseen sukupuoleen.
Suomen kielessä on mahdollista puhua vain sukupuolesta, mutta englanninkieliset termit sex (biologinen sukupuoli) ja gender (kulttuurinen sukupuoli) ovat
vakiintuneet myös täkäläiseen tutkimukseen. Sexin piiriin kuuluvat esimerkiksi
kromosomit, sukurauhaset, hormonit ja lisääntyminen, kun taas gender ilmenee
esimerkiksi sukupuolirooleina ja sukupuoli-identiteeteinä. Kulttuurinen sukupuoli
omaksutaan kehollisesti muun muassa eleinä, liikkumisen tapoina, pukeutumisena
ja kehon muokkaamisena. (Parviainen 2006, 70–71.) Feministisen teorian ja aktivismin eri suuntauksiin on kuulunut olennaisesti sukupuolen ja sex/gender-jaon
uudelleenmäärittely suhteessa aikaisempaan ajatteluun. Käyn seuraavaksi lyhyesti
läpi, miten sukupuolittuneen kehon ja ruumiin suhdetta on hahmotettu liberaalifeminismissä sekä toisen ja kolmannen aallon feminismissä, ja kysyn myös,
minkälainen rooli keholla ja kehollisuudella kussakin suuntauksessa on ollut.
Liberaalifeminismillä tarkoitetaan valistusajan Euroopassa syntynyttä liikettä,
jonka pyrkimyksenä on saada miehille ja naisille yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet yhteiskunnassa. Liberaalifeminismin taustalla vaikuttaa ajatus, jonka mukaan kulttuurinen sukupuoli ei palaudu biologiseen sukupuoleen, vaan
on pitkälti kasvatuksen tulosta. Siten liberaalifeminismi on korostanut miesten
ja naisten samuutta. (Lorber 1997, 9.) Koska liberaalifeminismin rationaalinen
subjekti on sukupuoleton, on liike ajautunut kriitikoiden mielestä kehon kieltämi-
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seen ja jopa “somatofobiaan” (Howson 2005, 44.) Esimerkiksi liberaalifeminismin oppiäiti Mary Wollstonecraftin teoksissa on jyrkän kielteinen ja kontrolloiva
asenne naisen seksuaalisuutta kohtaan (Salomäki 2011, 149). Liberaalifeminismin näennäinen neutraalius haastettiin 60-luvun Yhdysvalloissa ns. toisen aallon
feminismissä, johon kuuluvat esimerkiksi radikaalifeminismi, lesbofeminismi ja
standpoint-feminismi. Toisen aallon feministien mukaan liberaalifeminismin projekti on todellisuudessa pyrkinyt tekemään naisista miesten kaltaisia korostamalla urakeskeisyyttä, aggressiivisuutta, kilpailua ja kontrollia. Liberaalifeministien
aikaansaama naisten pääsy työmarkkinoille ei tuonutkaan tasa-arvoa, sillä naiset
tekivät työpäivän jälkeen vielä toisen työpäivän kotitöiden ja lastenhoidon parissa.
Radikaalifeministien mukaan epätasa-arvoa on hyvin hankala kitkeä, koska naista
alistavan patriarkaattisen järjestyksen ytimessä on ajatus naisten erilaisuudesta ja
alemmuudesta suhteessa miehiin. Radikaalifeministinen strategia onkin kääntää
asetelma toisin päin ja korostaa kaikkea sitä, mitä naiset tekevät: hoivaa, hellyyttä,
yhteistyötä, välittämistä ja jakamista. Parasta tukea naiset saavat radikaalifeministisen ajattelun mukaan separatistisista ryhmistä, jossa naiset voivat tukea toisiaan
ilman pelkoa vähättelystä tai seksuaalisesta häirinnästä. Tietoteoreettisesti toisen
aallon feminismiin kuului myös ajatus naiserityisestä tiedosta, johon kuuluu kehollinen tieto esimerkiksi kuukautisista, synnytyksestä, raskaudesta ja naisen seksuaalisuudesta. Naisten kokemuksista kumpuavan tiedon pitäisi olla toisen aallon
feministien mukaan keskeistä niin tieteessä kuin politiikassakin. (Lorber 1977,
15–22.)
Radikaalifeminismiä ryhdyttiin kyseenalaistamaan 1980- ja 90-luvuilla moniäänisessä feministisessä ajattelussa ja aktivismissa, joka joskus niputetaan yhteen kolmannen aallon feminismiksi. Postmodernismin, poststrukturalismin, queerteorian ja intersektionaalisuuden alueilla liikkuvia ajattelijoita yhdistää kritiikki
radikaalifeminismin naiskeskeisyyttä kohtaan. Ensinnäkin “naisen kokemuksen” nostaminen valokeilaan peittää alleen sen, että erilaisista taustoista tulevien
naisten kokemukset voivat olla hyvin erilaisia esimerkiksi yhteiskuntaluokasta,
seksuaalisuudesta, iästä, fyysisistä kyvyistä tai etnisyydestä riippuen. Toiseksikin naiserityisyys johtaa essentialismiin, jossa kulttuurinen sukupuoli juontuu
väistämättä biologisesta sukupuolesta. (Emt. 24–25.) Kolmannen aallon feminismiin kuuluukin olennaisesti sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden sekä
sex/gender-jaottelun kritiikki. Biologisen sukupuolen rakentuneisuudesta väitellyt
Vesa-Matti Salomäki antaa Hood-Williamsiin nojaten biologisen ja kulttuurisen
sukupuolen jaottelulle kolme vasta-argumenttia. Ensinnäkin biologia ja kulttuuri
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nähdään toisilleen vastakohtaisiksi, eikä niiden monisyistä vastavuoroisuutta oteta
huomioon. Toiseksikin biologinen sukupuoli ajatellaan pysyväksi ja muuntumattomaksi ja kulttuurinen sukupuoli vaihtelevaksi. Käsitykset biologisesta sukupuolesta ovat kuitenkin muuttuneet historiassa radikaalistikin: 1500-luvulle asti
eurooppalaiset lääkärit ja biologit tarkastelivat naista epätäydellisenä miehenä, ja
lopullisesti kahden sukupuolen malli syrjäytti yhden sukupuolen mallin vasta valistusajalla. Kolmanneksi sex/gender-jaottelu tukeutuu ajatukseen, jonka mukaan
luonto ylläpitäisi vatakohtaista sukupuolierottelua. Vaikka luonnosta löytyy esimerkkejä kaksimuotoisesta sukupuolierosta, on kyse vastakohtaisuuden sijaan usein
hienoisista eroista ja samanlaisuuksista. Mikäli kriteereinä käytetään esimerkiksi hormoneja, hedelmällisyyttä, ulkoisia sukuelimiä, sukusoluja, kromosomeja ja identiteettejä, voidaan ihmisetkin jakaa jopa 17 sukupuoliluokkaan.
(Salomäki 2011, 36–37.)
Kolmannen aallon vaikutusvaltaisimpia feministiteoreetikkoja on ollut jo aiemmin
mainittu Judith Butler, jonka klassikon asemaan noussut teos Hankala sukupuoli pyrkii osaltaan purkamaan ja teoretisoimaan uudelleen sex/gender-jaottelua.
Butlerin mukaan myös biologinen sukupuoli on sosiaalinen, historiallisesti
rakennettu konstruktio, eikä sukupuolella siten ole mitään “luonnollista” olemuksellista perustaa tai pohjaa, joka olisi riippumaton sukupuolittavista rakenteista.
Kun esimerkiksi tietyt anatomiset erot, rinnat tai penis, nostetaan määrittämään
sukupuoli-identiteettiä, edeltää erontekoa jo ajatus norminmukaisista, sukupuolierityisistä kehoista. (Butler 2006, 139.) Butlerin mukaan sukupuoli ei lähtökohtaisesti ole olemista vaan tekemistä: sukupuolta tuotetaan performatiivisesti,
vakiintuneita eleitä ja kielellisiä valintoja toistamalla. Tätä tuottamista säätelee
heteroseksuaalinen normatiivisuus – Butlerin termein heteroseksuaalinen
matriisi – joka luonnollistaa kahden vastakkaisen sukupuolen ja niiden välisen
halun. Luonnollistunutta heteroseksuaalisuutta tarvitaan, jotta sukupuolen performanssit tulisivat käsitettäväksi joko norminmukaisina (heteronainen tai -mies) tai
normista poikkeavina (seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt). Michel Foucault’ta
seuraten Butlerin analyysissa keskeisiä ovat juuri ne valtamekanismit, jotka synnyttävät normatiivisia käsityksiä ihmisenä olemisesta. (Emt. 227–236.)
Vaikka Butler on tuonut kehon keskiöön sekä feministisessä teoriassa että
yhteiskuntatieteissä ylipäätänsä, on häntä aiheellisesti kritisoitu materiaalisen
kehon unohtamisesta. Butlerin teoreettisessä tekstissä lihallinen, elävä keho onkin
vain paikoin läsnä. Valinta on ymmärrettävä poststrukturalismin viitekehyksessä,
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jossa elettyyn kokemukseen kiinnittyminen on epäilyttävää, koska kokemus
tulkitaan helposti sosiaalisista konstruktioista vapaaksi. Butler asettuu vastustamaan myyttistä ajatusta puhtaasta kokemuksesta, jossa keho ja maailma avautuvat
ihmisille ei-välittyneinä. 1990-luvulla päätään nostaneessa feministisessä fenomenologiassa kokemusta ei kuitenkaan lähestytä annettuna, vaan tutkimuksen
kohteena ovat nimenomaan tilallisiin ja ajallisiin olosuhteihin asemoituvat kehot,
joissa luonto ja kulttuuri kietoutuvat toisiinsa. (Lennon 2014.) Yksi feministisen
fenomenologian klassikkotekstejä on vuonna 1980 ensimmäisen kerran julkaistu
Throwing Like a Girl -essee, jossa Iris Marion Young pyrkii erittelemään ja selittämään naisen tapaa käyttää kehoaan ja olla tilassa. Vaikka Young tekee karkeita yleistyksiä, voidaan esseetä mielestäni lukea kuvauksena siitä, mitä Butlerin
määrittelemä normitettu, sukupuolittunut kehollinen performanssi tarkoittaa
fyysisen kehon elettynä kokemuksena. Nimensä mukaisesti Young lähtee esseessään liikkeelle pohtimalla sitä, miksi kokeellisissa tutkimuksissa tyttöjen on
todettu heittävän palloa eri tavalla kuin pojat. Naiset myös usein istuvat, nostavat painavia tavaroita ja ottavat kopin eri tavalla kuin miehet. Pääsyynä tähän on
Youngin mukaan se, että naisten kokemus eletystä kehosta on samaan aikaan sekä
subjektin että objektin. Patriarkaalisessa järjestyksessä nainen on sisäistynyt ajattelemaan liikkuvaa ja toimivaa kehoaan jatkuvasti myös toiminnan, katseiden ja
halujen kohteena, mikä vaikuttaa naisen keholliseen varmuuteen. Kun mies voi
palloa heittäessä keskittyä päämäärään, tiedostaa nainen itsensä samaan aikaan
objektina, mikä aiheuttaa horjuntaa ja epävarmuutta. Youngin mukaan nainen
keskittyy enemmän siihen, että keho tekee mitä sen pitääkin, kuin siihen mitä se
kulloinkin on tekemässä. Tästä johtuen naisen keho ei käytä täyttä potentiaaliaan
esimerkiksi voiman, koordinaation tai taitojen suhteen. (Young 1990, 146–155.)
Butlerilaisittain luettuna Youngia voisi tulkita siten, että sukupuoli ja sukupuoliero
syntyy juuri edellä kuvatun kaltaisessa kehollisessa toiminnassa. Tätä opinnäytettä ajatellen merkittävää se, että Butlerin ajattelussa yksilöllä säilyy mahdollisuus
toisin toistamiseen. Miten sukupuolen normatiivisia sukupuolen
performansseja haastavat esimerkiksi naiskuulantyöntäjät tai -keihäänheittäjät?
Kun sukupuoli ajatellaan performatiivisesti tuotetuksi, ei se enää ole tarkkarajainen, pysyvä kategoria, vaan siitä tulee tilanteisesti muuttuvaa ja nestemäistä.
Seuraavassa alaluvussa erittelen Butlerin ja hänestä innoittuneiden queer-taidepedagogien avulla, miten luonnollistuneita, jähmettyneitä ja hierarkisia käsityksiä
sukupuolesta ja seksuaalisuudesta voidaan horjuttaa.
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2.3. Ei-tietäminen, epämukavuuttaminen ja
vinouttaminen queerin vastarinnan strategioina
Youngin esseetä ajatellen on loogista, että Butler näkee nimenomaan urheilijan
kehon paikkana, jossa sukupuoleen liittyviä normeja on mahdollista haastaa ja
muuttaa. Butler käy artikkelissaan Athletic Genders: Hyperbolic Instance and/or the
Overcoming of Sexual Binarism (1998) seikkaperäisesti läpi käsityksiään
siitä, miten atleettinen keho itse asiassa harjoittaa kulttuurisia normeja. Butlerin mukaan sukupuolinormin tapaiset kulttuuriset normit eivät vain vaikuta
siihen, miten elämme kehoissamme, vaan päinvastoin: Butlerin ajattelussa koko
kokemus itsestä rakentuu kulttuuristen normien välittämänä. Kun tarkastellaan
sukupuolinormien ja niiden asettamien kuviteltujen ideaalien suhdetta egoon,
Butler nostaa esille kaksi lähes vastakkaisilta tuntuvaa toimintalogiikkaa: toisaalta
sukupuolinormit tekevät sukupuolitetut kehot ymmärrettäviksi, toisaalta yksikään
sukupuolitettu keho ei täytä täydellisesti niiden mukaisia ideaaleja. Urheilussa
suoritetut keholliset performanssit samaan aikaan toistavat sukupuoleen liittyviä
ideaaleja ja varmístavat niiden jatkuvuutta, mutta performansseihin sisältyy myös
muutoksen mahdollisuus. Kulttuurin tarjoamat sukupuolinormit ja -ihanteet ovat
monimuotoisia ja jopa keskenään yhteensovittamattomia, ja naisten urheilu sijaitsee Butlerin mukaan näiden ristiriitaisten ihanteiden risteyksessä. Butler näkee naisten urheilun kumouksellisen potentiaalin niin vahvana, että nimittää sitä
yhdeksi “dramaattisimmista tavoista esittää ja neuvotella ristiriitaisista ihanteista
julkisuudessa”. Kuinka vahva nainen voi olla, että hän pysyy edelleen tunnistettavissa “naisen” kategoriaan kuuluvaksi? Kuinka avoin “naisen” kategoria on sille,
että vahvan naisen aiheuttama kriisi kohdataan kehittämällä laajempia ja mielikuvituksellisempia sukupuolinormeja?
Butler muistuttaa, että näkökulma, jossa urheilevan naisen keho nähdään hirviömäisenä ei muutu helposti käsittämään tuota samaa kehoa ideaalina. Sukupuolitetun elämän uudelleenkuvittelu tapahtuu Butlerin mukaan vain epävakaan
ja levottoman maaperän läpi kulkemalla. Ideaalin muuttumiseen tarvitaan tiedollinen kriisi, ei-tietämisen tila, jossa koko sukupuolen käsite on vaarassa murentua.
(Butler 1998.) Koska sukupuolten kategorioiden näennäinen pysyvyys rakentuu
toistossa, on “toisin toistaminen” (Leena-Maija Rossin termi, kts. esim. Rossi
2008, 44) Butlerille olennainen kumouksellinen strategia. Kun toisto epäonnistuu
tai muuttuu parodiseksi, tulee toistamisen rituaaliluonne näkyville ja paljastaa py-
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syviksi ajateltujen identiteettien häilyväisyyden. Butlerin vaalima esimerkki toisin
toistamisesta on drag, jota hän analysoi “sukupuoliparodiana”. Butler kuitenkin
korostaa, että sukupuolen sijaan parodian kohteena on yleisemmällä tasolla ajatus
originaalista; todellisesta miehuudesta tai naiseudesta. (Butler 2006, 175–176.)
Butlerin ajatukset ovat olleet vaikutusvaltaisia 1990-luvulla akateemista jalansijaa
saaneessa queer-teoriassa, jonka päämääränä on purkaa binäärisiä oppositioita ja
selvärajaisia kategorioita. Taidekasvatuksen tutkijat ja opettajat James H. Sanders
III ja Tales Gubes Vaz pyrkivät jäsentämään artikkelissa Dialogue on Queering Arts
Education Across the Americas, mitä queer-teorian soveltaminen taidekasvatuksessa voisi tarkoittaa. Butlerista innoittuneena Sanders ja Gubes Vaz suosittelevat
queer-taidepedagogiikan strategioiksi muun muassa “sijoiltaan nyrjäyttämistä”,
“määrittelemättömyyden syleilyä” ja “taidekasvatuksen tilojen epämukavuuttamista”. Kirjoittajat välttävät tietoisesti antamasta tarkkoja ohjeita siitä, minkälaista
taidekasvatus olisi queerin näkökulmasta – tai edes siitä, miten queer taidepedagogiikan yhteydessä tulisi määritellä. Sandersin ja Gubes Vazin mukaan queerin
voima on sen outoudessa, kumouksellisuudessa ja epäjohdonmukaisuudessa, ja
yritykset nimetä, määritellä ja kesyttää queer heikentävät sen elinvoimaa. Jos queer
mielletään vain normista poikkeavaksi, syntyy pian uusi vastakkainasettelu: queer
ja ei-queer.
Queerin ideana ei ole etsiä lopullisia totuuksia sukupuolesta ja seksuaalisuudesta
vaan kyseenalaistaa ne. Oikeiden ja väärien tapojen määrittelyn sijaan Sandersin
ja Gubes Vazin mukaan olennaista olisi sitouttaa opiskelijoita ihmisoikeuksien
puolustamiseen ja inklusiivisen dialogin suvaitsemiseen luokkahuonetilanteessa.
Identiteettien ja erojen käsittely ei saisi jäädä pelkästään vähemmistöjen työksi,
vaan kasvatuksessa olisi laajemmin huomioitava miten “normaaliksi” merkkautuminen on yhteiskunnallisen etuoikeuden muoto. Taidekasvattaja voi vastustaa normaaliuttavaa hiljaisuutta taidehistoriassa tai pedagogisissa käytännöissä
ja tuoda esille, kuinka toisen esittäminen on vahvistanut käsityksiä tiettyjen
identiteettien normaaliudesta ainoana mahdollisena vaihtoehtona. Sandersin ja
Gubes Vazin mukaan pedagogisten ponnistelujen kohteena tulisi olla oppilaiden
mukavuuttaminen erilaisuuteen (comfort with difference). Queer-teoria, taide
ja visuaalinen kulttuuri voivat olla paikkoja, joissa lukkoonlyötyjä ja rajoittavia
käsityksiä voidaan vastustaa, ja joissa identiteettien monimuotoisuudesta voidaan neuvotella. Esimerkkinä siitä, miten moninaisia identiteettejä voisi tuoda
esille opetuksessa Sanders ja Gubes Vaz mainitsevat Marlon Riggsin ja Essex

21

Hemphillin dokumentin Tongues Untied (1989), joka kuvaa mustien homomiesten
todellisuutta Yhdysvalloissa. Dokumentin päähenkilöt ovat tuplasti toiseutettuja,
sillä he rikkovat sekä valkoisuuden että heteroseksuaalisuuden normia. Elokuva
tekee näkyväksi queer-teorian hellimän ajatuksen erilaisten identiteettien päällekkäisyyksistä ja risteymistä ja nostaa esille yksilöiden kokemuksen normatiivisiin
diskursseihin sopimattomuudesta.
Käytännössä Sandersin ja Gubes Vazin yritykset tuoda seksuaalisuuden teemoja
osaksi yliopisto-opiskelijoiden taidekasvatuksen opetusta ovat kuitenkin herättäneet osassa opiskelijoista vastarintaa. Jotkut opiskelijoista kokivat, että seksuaalisuuden ja sukupuolen teemojen käsittelylle pitäisi osoittaa oma aikansa ja
paikkansa, osa taas piti niitä ylipäätänsä sopimattomina luokkatilanteessa esiintuotaviksi. Gubes Vazin kokemusten mukaan brasilialaisia opiskelijoita hämmensi
se, että pelkän tiedon välittämisen sijaan opettaja koetti ravisuttaa heidän totunnaisia tapojaan nähdä ja ajatella. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämiseen
sitoutuminen ei ollut Gubes Vazin pettymykseksi kaikkien tulevien opettajien
tavoitteena. Pahimmillaan hänen oma homoseksuaalisuutensa joutui oppilaan
kyseenalaistuksen ja pilkan kohteeksi. Queer-teoriasta ammentavan taidekasvatuksen haasteena onkin luoda sekä oppilaille että opettajille turvallinen tila, jossa
kunnioitetaan niin yksilön vapauksia kuin vahvasti koettuja seksuaalisuuteen liittyviä vakaumuksia. Teorian soveltaminen käytäntöön tarkoittaa, että jokaisen on
oltava valmis hellittämään omista näkemyksistään ja kuunneltava muita.
Luvun alussa esittelemäni Ann Cooper Albrightin kehittämä yliopisto-opetus
antaa yhden vaihtoehdon sille, mitä Sandersin ja Gubes Vazin hahmottelema
queer-taidekasvatus voisi käytännössä olla. Albrightin mukaan queer-pedagogiikan keskeisiin kysymyksiin identiteettipolitiikasta voidaan pureutua tehokkaasti
vain, jos opetuksessa ollaan valmiita tutkimaan sitä, miten identiteeteistä neuvotellaan kehojen kautta. Kehojen politiikan tarkastelu voi auttaa kasvattajia
ymmärtämään syvällisemmin myös oman asemansa opetustilanteessa. Albright
opettaa itse Oberlin Collegessa kehon harjoittamista ja teoriaa yhdistäviä kursseja, joissa käytetään monesti menetelmänä kontakti-improvisaatiota. Albrightille
kontakti-improvisaation tärkeimmät työkalut kehojen politiikan tutkimiseen ovat
disorientaatio (hämmennys, eksyneisyys), fyysinen kontakti ja harjoituksessa elettyjen kokemusten reflektointi ryhmäkeskustelussa tai kirjallisesti. Albright nojaa
pedagogisessa ajattelussaan Sarah Ahmedin teoriaan queer-fenomenologiasta,
jossa etsitään hetkiä tai kokemuksia, jotka suistavat hetkeksi sijoiltaan ja pakotta-
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vat etsimään uusia suuntia. Ahmedin mukaan opimme kääntymään tiettyjä asioita
kohti, ja menemään toisista pois, ja totutuista suunnista eksyminen voi herkistää
kokemaan jotain, joka muuten jäisi piiloon. Kontakti-improvisaatiossa tällaisia
hämmennyksen hetkiä on jatkuvasti, kun tanssija menettää tasapainonsa tai ei
vain tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Myös tilajärjestelyt, tilassa liikkuminen ja
katseiden suunnat poikkeavat tavallisesta. Albrightin mukaan todella yksinkertaiset harjoitukset, joissa liikutaan selkä edellä tilassa tai joissa tunnustellaan selkää
lattiaa vasten voivat avata oppilaiden silmät sille, kuinka paljon loppujen lopuksi keskitymme siihen, mikä meillä on edessämme. Tilalliset kokemukset, jotka
“vinouttavat” tavanomaisia käsityksiämme, voivat haastaa luutuneita ajattelu- ja
toimintatapojamme sekä avata ovia uusille kokemuksille läheisyydestä ja vuorovaikutuksesta. Kontakti-improvisaatioon kuuluva kokemus huimauksesta, joka
syntyy vastavuoroisesta pudottautumisesta toisen varaan ja toisen kannattelusta,
voi muuttaa syvällisesti käsityksiä itsen ja toisen kategorioiden vakaudesta ilman,
että fyysisen kehon materiaalinen todellisuus unohdetaan. Myös harjoitukseen
olennaisesti kuuluva fyysinen kosketus toisen, mahdollisesti vieraan ihmisen kanssa vie opiskelijat tutkimaan konkreettisesti kysymyksiä samuudesta ja erilaisuudesta. Koska ihmisten välistä fyysistä kontaktia säätelevät yhteiskunnalliset normit, liittyy kontakti-improvisaatioon aina jonkinasteinen kokemus epämukavuusalueelle menemisestä. Tämän epämukavuuden kohtaaminen ja sen reflektointi
on identiteettipolitiikan käsittelyssä keskeistä, mutta vaatii opettajalta taitoa rakentaa kaikille opiskelijoille turvallinen ryhmä ja tila. Albrightin mukaan tanssiharjoitusten aikana pikku hiljaa syntyvä yhteisöllisyys mahdollistaa sen, että kontaktiimprovisaatiotunneilla voidaan ottaa “älyllinen riski” ja nostaa sukupuolen, painon,
kehon, etnisyyden, voiman tai kosketuksen kaltaiset henkilökohtaiset asiat
keskusteluun. Kuten kontakti-improvisaatiossa, tarvitaan näissä keskusteluissa halua ja avoimuutta hypätä tuntemattomiin tilanteisiin, joita ei voi aina kontrolloida.
(Albright 201, 13–14 & 250–261.)

2.4. Queer-metodi, taideperustainen tutkimus
ja tämän tutkielman kulku
Tämän opinnäytteen lähtökohtana on ollut kokemukseni siitä, että brasilialaisen
jujutsun eli lukkopainin harjoittaminen on muuttanut käsityksiäni sukupuolesta.
Painisali on ollut itselleni queer-pedagoginen tila, jossa normatiivisia sukupuolen
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performansseja on voinut “epämukavuuttaa” ja “vinouttaa”. Ennen tätä opinnäyteprosessia en olisi kuitenkaan osannut analysoida kokemustani näin, ja iso osa työn
luonnetta onkin ollut sanoittaa, purkaa ja selittää painin kriittistä potentiaalia
teorian avulla. Koska queer-teorian ajatus sukupuolen ja seksuaalisuuden kategorioiden keinotekoisuudesta sekä pyrkimys jähmettyneiden normien horjuttamiseen ovat tuntuneet relevanteilta painikokemukseni jäsentämiseen, on queerfeminismi vaikuttanut opinäytetyön kuluessa myös tutkimusasetelmaan ja valittuihin menetelmiin. Yhtä lailla tutkielmaa informoi kuitenkin painiminen, jota
lähestyn tämän opinnäytteen kontekstissa luovana, kehollisena toimintana – siis
taiteellisena menetelmänä. Metodologisesti opinnäytteeni seisoo siten queerin ja
taideperustaisen tutkimuksen risteyskohdassa.
Kuten koko queerin käsitettä, leimaa queer-metodologiaa tarkkarajaisten
määritelmien puute. Urheilusosiologi Caroline Fuscon mukaan ei ole olemassa perimmäistä queer-metodia, vaan tutkimusta yhdistää ennemminkin se, että
kysymyksenasettelu ja tulkinnat lähtevät aina liikkeelle normatiivisten ja alistavien
diskurssien ja käytäntöjen kritiikistä. Fuscon mukaan queer-tutkimusta määrittelee myös tieteelliseen positivismiin ja siihen kuuluvien metanarratiivin kyseenalaistaminen, määrällisen tutkimuksen hylkääminen, tiedontuotannon ja siihen
liittyvien valta-asetelmien tarkastelu sekä tieteenalojen välisten raja-aitojen
purkaminen. Queer-menetelmien keskeiseksi päämääräksi Fusco nostaa
pyrkimyksen tuoda esiin alistetusta ja marginalisoidusta asemasta kumpuavaa
tietoa, joka voi horjuttaa käsityksiä kulttuuristen kategorioiden ja merkitysten
pysyvyydestä. Urheilusosiologiassa tämä voi tarkoittaa esimerkiksi fyysiseen kulttuuriin kuuluvien sukupuolitettujen rajanvetojen tai heteronormatiivisuuden
luonnollisuuden haastamista sekä tilan antamista eroavaisuuksille, epävakaudelle
ja ennustamattomuudelle. Metodologisesti asetelma johtaa moniääniseen ja
tieteidenväliseen lähestymistapaan, eräänlaiseen työkalupakki-ajatteluun. Fusco
antaa esimerkiksi oman tutkimuksensa, jossa hän tarkasteli pukuhuoneita heteronormatiivisuuden tuottamisen tiloina. Fusco lähestyi pukuhuoneita etnografisin
menetelmin, havainnoimalla tiloja, haastattelemalla niiden käyttäjiä ja analysoimalla niihin liittyviä tekstiä. Sen lisäksi hän reflektoi omia havaintojaan ja tutkimuksen kulkua kirjallisesti ja myös kuvasi ja videoi näkemäänsä. Fuscon mukaan
tutkimukseen tarvittiin menetelmällisesti tämä fenomenologinen taso, jotta eletyn
arkikokemuksen tärkeys nousisi esiin. Valokuvat karvoista pukuhuoneiden suihkujen viemäreissä kertoivat “kehojen sotkuisesta materiaalisuudesta” aivan toisella
tapaa kuin tekstianalyysi tai haastattelut. (Fusco 2012, 151–159.)
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Taiteen menetelmillä syntyvän tiedon erityisyys on keskeistä taideperustaisessa
tutkimuksessa, joka queer-tutkimuksen tapaan on varsin nuori tutkimusparadigma, ja siksi häilyvärajainen ja liikkeessä oleva. Taideperustaisen tutkimuksen
lähtökohtana on, että taiteen ja taiteellisen työskentelyn avulla voidaan tuottaa
tietoa myös taiteen ulkopuolisesta todellisuudesta, mutta queerin tavoin paradigmassa hylätään pyrkimys tieteellisen positivismin suuriin, yhteisiin ja yhtenäisiin kertomuksiin. Taideperustainen tutkimus tunnustaa, että taiteen tekemisessä
syntyvä kokemuksellinen tieto maailmasta on yksilöllistä, erityistä ja ainutlaatuista, mutta tutkimuksen kautta tätä yksilöllistä maailmassaoloa pyritään tekemään
näkyväksi ja jakamaan muille. Siten taiteellisessa tutkimuksessa korostuu, miten
kehollista, visuaalista, eri aistien kautta välittyvää ei-sanallista tietoa voidaan
sanallistaa tai käsitteellistää. Useimmiten tämä tapahtuu yhdistämällä taiteilija-tutkijan prosessikuvausta ja itsereflektiota teoreettiseen analyysiin. Koska
taiteellinen prosessi on ainutkertainen, tekijäänsä vahvasti sidottu, ei tutkimuksen
reliabiliteettia voi sitoa toistettavuuteen. Taideperusteisessa tutkimuksessa
painottuu siksi tutkijan kyky kuvata tutkimusprosessia mahdollisimman
läpinäkyvästi ja itsekriittisesti. Jotta taiteellisesta työskentelystä saatavan tiedon
kulttuurinen merkitys saadaan nousemaan yksityiseltä tasolta yleiselle, on taideperustaista tietoa olennaista myös rinnastaa ja verrata muilla menetelmillä
saatavaan tietoon. Taideperustainen tutkimus vertautuu queer-tutkimukseen myös
tieteidenvälisyydessään ja monimetelmäisyydessään. (Suominen, Kallio-Tavin,
Hernández-Hernández 2017, 103–107.)
Opinnäytteeni tavoitteena on selvittää, miten ja miksi painia voisi käyttää
queer-feminististisesti orientoituneen taidekasvatuksen välineenä. Yritän vastata
tähän kysymykseen kolmessa osassa, jotka myös jäsentävät tätä kirjallista opinnäytettä. Ensimmäisessä osassa (luku 3) perehdyn siihen, mistä oikein puhumme,
kun puhumme painista. Lähestyn painia kulttuurisesti ja historiallisesti
vaihtelevana, sukupuolittuneena käytäntönä, ja kuvaan sitä kehollisena toimintana
sekä yleisemmin kamppailulajien kontekstissa että paikallisesti henkilökohtaisen
kokemukseni kautta. Luku 3 pohjautuu pitkälti tutkimus- ja teoriakirjallisuuteen,
mutta moniäänistän sitä autoetnografisella kuvauksella siitä, minkälainen kehollinen kokemus brasilialaisen jujutsun harjoittaminen on. Autoetnografia tarkoittaa
omaelämäkerrallista tutkimusmenetelmää, jossa tutkijan omat kokemukset ovat
tutkimuksen lähtökohta ja sen keskeistä aineistoa. Autoetnografia on syntynyt
vastaliikkeenä klassisen etnografian ajatukselle siitä, että havainnoiva tutkija on
erillään tutkimuksensa kohteesta. Autoetnografian läpinäkyvyys syntyy
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nimenomaan siitä, että tutkija havainnoi ja dokumentoi omaa kietoutuneisuuttaan
maailmaan. Menetelmä soveltuu erityisen hyvin kehollisen tiedon kaltaisiin tutkimuskohteisiin, joista on vaikea saada tietoa esimerkiksi haastatellen tai “ulkopuolelta” havainnoiden. (Uotinen 2010, 87–88.) Autoetnografia on menetelmänä
myös opinnäytteen toisessa osassa (luku 4), jossa yritän kartoittaa sitä, miten paini
ja sukupuoli ovat liittyneet omassa elämässäni toisiinsa, ja miten käsitykseni sukupuolesta on muuttunut säännöllisen painiharjoituksen myötä. Omaelämäkerrallinen näkökulma lähestyy tässä osassa muistelutyötä, sillä olen palannut painiin ja
painiharrastukseen liittyviin muistoihin ja kirjannut niitä ylös omaan “Painipäiväkirjaani”. Muistelumenetelmä ei edes pyri väittämään, että menneisyyteen
olisi mahdollista palata sellaisenaan, vaan muistelija konstruoi ja rekonstruoi
omaa kokemustaan kulloisenkin muisteluhetken kontekstissa. Tutkimusaiheeni
ja sitä koskeva tutkimuskirjallisuus ovat varmasti vaikuttaneet siihen, minkälaiset
muistot ovat mieleeni nousseet ja miten niitä olen tulkinnut. Tämä ei kuitenkaan
tarkoita, etteikö muistelutyöllä voitaisi tuottaa yleisesti merkityksellistä tietoa.
Feministiseen tutkimusotteeseen kuuluvan konstruktivistisen lähestymistavan
mukaan todellisuus rakentuu inhimillisissä käytännöissä syntyvistä kulttuurista
konstruktioista, jotka elävät ihmisten toistamissa teoissa, tarinoissa ja toiminnoissa. Siten kulttuuristen kehikoiden kautta esiintuodot yksilölliset kokemukset ovat
merkityksellisiä ja heijastavat yleistä. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 33–36). Syvennän
muistelutyöllä saatavaa tietoa esittelemällä painiin liittyviä taideteoksia, joita olen
tehnyt eri elämänvaiheissa. Ne kertovat omalla tavallaan siitä, minkälaiset painiin
ja sukupuoleen liittyvät kysymykset ovat minua eri aikoina mietityttäneet.
Opinnäytteeni kolmannessa osassa (luvut 5 & 6) keskityn tutkimaan, miten painia
voitaisiin käyttää välineenä taidepedagogiikan kontekstissa, kun halutaan käsitellä
normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. Aineisto tähän osaan on syntynyt kahdessa aikuisille suunnatussa taidekasvatuksellisessa tapahtumassa, Zodiakin kolmipäiväisellä “Painiminen ja painiskeleminen” -yleisötyökurssilla ja
“Painilaboratorio”-työpajassa. Ensimmäisessä olin osallistujana ja toisessa ohjaajana, eli olen ollut tilanteissa läsnä sekä taidekasvattajana/kasvatettavana että
tilannetta havainnoivana tutkijana. Painiharjoitukset toimivat tässä tutkielman
osassa taiteellisena käytäntönä, joka generoi uutta tietoa. Valtaosa harjoituksiin
osallistujista ei ollut paininut koskaan tai ainakaan moniin vuosiin, joten paini oli
heille arkisesta elämästä suuresti poikkeava liikkumisen, vuorovaikutuksen ja fyysisen kontaktin muoto. Tämän tutkielman pyrkimyksenä on päästä käsiksi tuohon
poikkeukselliseen keholliseen kokemukseen ja kysyä, minkälaisiin ajatuksiin tai
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tunteisiin se johti suhteessa sukupuoleen. Koska taidekasvatukselliset
tilanteet ovat kokemuksellisesti niin rikkaita, ja kunkin yksilöllisen osallistujan
tai yksittäisen vuorovaikutustilanteen kokemuksesta avautuu kokonainen universumi, soveltuu niiden välittämiseen hyvin antropologi Clifford Geertzin ajatus
“tiheästä kuvauksesta”. Hannulan, Suorannan ja Vadénin mukaan Geertzin ajatus
on se, että etnografisen tutkimusmenelmän pyrkimys selittää tutkimuskohdettaan
voi johtaa todellisuuden monimuotoisuuden typistämiseen. “Ohutta kuvausta”
voidaan välttää valottamalla tutkimuskohdetta monesta eri kulmasta, monella eri
menetelmällä. (Hannula, Suoranta, Vadèn 2005, 93.) Zodiakin painityöpajaa
dokumentoin kirjoittamalla ennen ja jälkeen harjoituksia tutkimuspäiväkirjaani
kuvauksen tehdyistä harjoituksista, niistä käydyistä keskusteluista ja omista ajatuksistani, tuntemuksistani ja kehollisista kokemuksistani. Koska halusin
rinnalle myös toisten painijoiden ääniä, olen verrannut ja rinnastanut omia
kokemuksiani painikerholaisten teksteihin, joita dramaturgi Sanna Uuttu keräsi
Paini-esityksen käsiohjelmaa varten (liite 1). Itse suunnittelemaani Painilaboratorio-työpajaa dokumentoin kirjoittamalla heti työpajan jälkeen yksityiskohtaisen
kuvauksen työpajan kulusta ja sen aikana heräämistä ajatuksista ja tuntemuksista.
Kuvasin myös koko työpajan videolle, josta opinnäytteeseen poimitut stillkuvat välittävät visuaalisesti tietoa kehollisesta kokemuksesta (kuva 2). Työpaja päättyi n. 45 minuutin mittaiseen keskusteluun, jonka nauhoitin ja litteroin
osallistujien suostumuksella. Olin miettinyt joitakin kysymyksiä etukäteen, mutta
en ajatellut tilannetta niinkään tutkimushaastatteluna kuin työpajaan kuuluvana
purkukeskusteluna, jossa käytiin ohjaajan johdolla työpajassa nousseita kokemuksia läpi. Yritin välttää tuomasta liikaa omia näkemyksiäni esille, mutta osallistuin
keskusteluun, ja käsitykseni väistämättä muokkasivat esimerkiksi tekemiäni jatkokysymyksiä. Ajattelen, että Painilaboratorio oli tila ja tilanne, jossa asetin koko
opinnäyteprosessin aikana syntyneet kokemukseni ja käsitykseni dialogiin
koeryhmän kanssa, ja yhdessä toimimalla ja keskustelemalla rakensimme vastausta
alkuperäiseen tutkimuskysymykseeni – miten paini voisi olla kriittisen taidekasvatuksen menetelmä.
Tutkielmassani käsitellään pitkin matkaa varsin henkilökohtaisia asioita: sukupuolta, fyysistä suhdetta toisiin ihmisiin, identiteettiä ja kehoa. Eettiset kysymykset ovat siten olleet koko ajan punnittavana: Kuinka tarkasti voin kertoa muistoja,
jotka paljastavat intiimejä asioita myös läheisistäni? Miten varmistan painiharjoituksissa, ettei kukaan koe oloaan turvattomaksi tai loukatuksi? Miten suojelen
osallistujien henkilöllisyyttä? Olen pyrkinyt tekemään tutkimuksesta eettiseen
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noudattamalla avoimuuden ja vapaaehtoisen suostumuksen linjaa: olen kertonut
läpinäkyvästi kaikille tutkimustilanteisiin osallistuville tai tutkimuksessa mainittaville henkilöille opinnäyteprosessistani, ja kaikki harjoituksissa mukanaolijat
ovat vapaaehtoisesti suostuneet osallistumaan ja olemaan osana tutkielmaani.
Omassa työpajassani annoin myös osallistujille mahdollisuuden lopettaa
harjoituksen missä tilanteessa hyvänsä. Suojelen osallistujien henkilöllisyyttä
käyttämällä joko muutettuja nimiä tai jättämällä nimet kokonaan mainitsematta
sekä valitsemalla opinnäytteeseen valokuvia, joiden perusteella henkilöllisyyttä
on vaikea tunnistaa. Tekstissä mainittavilta läheisiltäni olen kysynyt luvan ennen
tekstin julkaisemista.

Kuva 2
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3. Paini

Suurimmalla osalla ihmiskunnasta lienee jonkunlainen kokemus tai mielikuva painimisesta. Olen ennen ja jälkeen kamppailulajiharrastukseni aloittamisen paininut ihmisten kanssa, joilla ei ole mitään käsitystä painin tekniikasta tai
kilpapainin säännöistä, ja kaikki ovat silti pystyneet painimaan. Paini on olennainen osa pikkulasten peuhuleikkejä (rough-and-tumble-play, kts. esim. Viitikko
2016), ja painimaista toimintaa ja muuta leikkitaistelua tavataan myös useimmilla
nisäkkäillä rotanpoikaisista merinorsuihin (Power 2000). Olisikin kiusaus todeta, että halu ja kyky painia olisi ihmiselle jollain lailla vaistomaista, “luonnollista”
toimintaa, ja kuuluisi siten biologian piiriin. Edellisessä luvussa kävin kuitenkin
läpi, kuinka kehollisuuden erittely biologia/kulttuuri-jaon kautta on aina jossain
määrin keinotekoista, ja kuinka kehollistunut toiminta on aina monisyisesti
kietoutunut sekä ruumiin fysiologiaan että sosiaalisiin konstruktioihin. Queerteorian hengessä on myös todettava, että luonnollistaminen on yksi merkittävimmistä vallankäytön muodoista: kun historiallinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ilmiö
palautetaan vain sen “luonnolliseen” tai empiirisesti mitattavaan olemukseen, se
ikään kuin kivettyy ikuiseksi ja muuttumattomaksi, ja samalla epäpoliittiseksi (kts.
esim. Butler 2006, 55–56). Vaikka painia esiintyy lähes jokaisessa maailman kolkassa, on sitä silti tarkasteltava aikaan ja paikkaan sidottuna kulttuurisena toimintana, johon liitetään kontekstista riippuen erilaisia merkityksiä ja tulkintoja.
Tässä alaluvussa pyrin lähestymään eri näkökulmista yksinkertaiselta vaikuttavaa
kysymystä: mitä paini on? Sanomattakin on selvää, että oman opinnäytteeni kontekstissa mitään lopullista, tarkkarajaista vastausta kysymykseen ei voi antaa, sillä
tutkimukseni ytimessä on painin olemuksen tarkastelu taiteen keinoin. Jos määrittelisin painin esimerkiksi siihen kuuluvien tai ei-kuuluvien otteiden ja heittojen
listaksi, näännyttäisin tutkimuskohteeni ennen alkujaan. Pidän silti tärkeänä
asemoida painin kehollisena, kulttuurisena, historiallisena ja sukupuolittuneena toimintana. Seuraavissa alaluvuissa esittelen ensin lyhyen katsauksen painin
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historiaan. Sen jälkeen kuvaan painin lajinomaista kehollista toimintaa yleisesti
kamppailulajien kontekstissa ja paikallisesti omassa BJJ-harjoituksessani. Lopuksi tarkastelen lähemmin painiin liittyviä sukupuolinormeja ja sitä, miten niitä on
haastettu eri aikakausina.

3.1. Painin kulttuurihistoriaa
Suhteellisella varmuudella voidaan todeta, ettei painilla ei ole yhtä alkuperää:
erilaisia kansanpainin muotoja tunnustetaan eri puolilta maailmaa yli 160. Paini
nimetäänkin usein maailman vanhimmaksi kamppailulajiksi, jollei jopa vanhimmaksi urheilumuodoksi. (Dellinger 2011.) Tähän on syytä suhtautua varauksella,
koska kamppailulajien menneisyys on repaleisesti dokumentoitua, ja historiaa on
kirjoitettu nykyhetken tarpeista ja motiiveista käsin. Lisäksi kamppailulajien opetus on tapahtunut usein yhteisöissä, joissa tieto on välittynyt suullisesti.
(Green & Svinth 2003, xii–1.) Moni tutkija uskoo painin kehittyneen viimeistään
kivikaudella siksi, että vanhimpien sivilisaatioiden parissa – esimerkiksi Egyptissä, Mesopotamiassa ja Kiinassa – paini oli jo pitkälle kehittynyt, vakiintunut ja
suosittu käytäntö. Sumerilaisten Gilgamesh-eepoksen sankari kohtaa arkkivihollisensa Enkidun ottelussa, joka muistuttaa villiydessään nykyaikaista show-painia,
ja alueen arkeologisista kaivauksista on löytynyt veistoksia ja muita artefakteja,
jotka todistavat säännellympienkin painimuotojen olemassaolosta. (Nardo 2007,
269.) Yksi kattavampia kuvauksia vanhojen sivilisaatioiden ruumiinkulttuurista
on Egyptin Beni Hasanin hautalöydön 400 painikuvaa (n. 2000 eaa), jotka havainnollistavat otteita ja asentoja ottelun alusta loppuun. Antiikintutkija Nigel B.
Crowtherin mukaan paini liittyi muinaisessa Egyptissä aluksi kiinteästi armeijaan
ja sotilaiden koulutukseen, mutta uuden valtakunnan aikana painiotteluiden avulla
pyrittiin myös symbolisoimaan faaraon valtaa. (Crowther 2007, 30.)
Itäisiltä korkeakulttuureilta paini periytyi Antiikin Kreikkaan, jossa painista tuli
kirjallisten ja kuvallisten lähteiden perusteella suosituin urheilumuoto –
se oli jokamiehen laji (emt., 67). Thomas Scanlonin mukaan on muistettava, että
urheilun käsitettä on historiallisessa tarkastelussa käytettävä varovasti, sillä siihen
liitettävät merkitykset eroavat ratkaisevasti omasta ajastamme. Kreikkalaisilla
ruumiinkulttuuri liittyi vahvasti uskontoon, politiikkaan ja sosiaaliseen järjestykseen. Paini oli lajina Olympian kisoissa ja muissa urheilukilpailuissa, joita järjest-
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ettiin jumalten tai merkittävien ihmisten kunniaksi, ja joissa jumalallisten voimien
katsottiin olevan läsnä. Atleettinen kilvoittelu sopi toisaalta myös kreikkalaisiin
ihanteisiin, joissa korostettiin nuoruutta, ruumiillista kauneutta ja terveyttä sekä
itsensä kehittämistä muita paremmaksi. (Scanlon 2002, 2–24.) Kreikkalaisten
painissa voittaja oli se, joka sai ensimmäisenä esimerkiksi vastustajan olkapään
koskettamaan maata. Ottelijat painivat alasti, oliiviöljyllä voideltuna, ja iholle taputeltiin ohut hiekka- tai puuterikerros pitoa antamaan. (Crowhter 2007, 67–68.)
Paini oli tärkeä osa nuorten miesten koulutusta, ja se liittyi myös aikuiseksi kasvamiseen ja pederastiseen käytäntöön. Painin harjoittelu gymnasiumissa ja painikentällä eli palaestrassa tarjosi nuoria miehiä opastaville vanhemmille opettajille
luontevan tilaisuuden fyysiseen kontaktiin, mistä ajan kirjallisuus on tallentanut
koomisia tilanteita. Scanlonin mukaan paini onkin yksi suosituimpia metaforia
seksin harjoittamiselle. (Scanlon 2002, 199–216.)
Vaikka Kreikasta periytyi monia ruumiinkulttuurin muotoja Roomaan, oli suhde urheiluun valtakunnassa toisenlainen. Ruumiin vahvistamiseen suhtauduttiin
käytännöllisesti: sodankäynnissä ja ruumiillisessa työssä oli hyvä olla vahva. Urheilun harrastaminen vain sen itsensä vuoksi, siis kreikkalaistyylinen antautuminen
itsensä kehittämiselle ja kilvoittelulle, nähtiin kuitenkin ajan haaskauksena. Kun
Kreikassa urheilukilpailuiden keskiössä oli yksilöiden mittelö paremmuudessa,
muuttuivat ne Roomassa ennen kaikkea yleisön huvitukseksi. Roomalaisissa huveissa (ludi) kamppailulajeja harjoittivat tavallisten kansalaisten sijaan orjat tai
palkatut ammattilaiset. (Gardiner 2002, 117–119.) Kreikasta omaksutuista kamppailulajeista – painista, nyrkkeilystä ja nykyistä vapaaottelua muistuttavasta pankrationista – pitivät roomalaiset painia kaikista tylsimpänä ( Jennings 2016a). Tästä
huolimatta Rooman valtakunta levitti laajentumisensa mukana Eurooppaan omaa
painityyliään, joka muistutti kiellettyjen otteiden puuttumisen vuoksi nykyaikaisen
vapaapainin alkumuotoa catchia (Dellinger 2011).
Keskiajan Euroopassa paini oli sekä kansan että eliitin kulttuuria, ja sitä harjoitettiin niin markkinahumussa kuin linnoissa ja palatseissakin. Paini, jolla tarkoitettiin
laajasti määriteltynä aseetonta taistelua, oli yksi ritareiden perustaidoista. (Dellinger 2011.) Taistelutaitoja opettivat kiertävät mestarit, joista osa julkaisi myös
ensimmäisiä oppaita aiheesta. Kiinnostavaa on, että esimerkiksi Albrecht Dürer
on kuvittanut kattavan manuaalin erilaisista painiotteista ja heitoista (Dürer
1512). Feodalismin hengessä urheilulliset ajanvietteet olivat läheisesti sidoksissa
sodankäyntiin, ja painimanuaaleissakin keskityttiin opettamaan, kuinka ottelu
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saadaan päätöksen mahdollisimman nopeasti erilaisilla lukoilla, kuristuksilla ja
mahdollisesti kuolettavilla heitoilla. Maassa tapahtuvaa painia keskiajan taistelulajien opettajat eivät arvostaneet, sillä kuten miekkamestari Fiore dei Liberi oppaassaan kirjoitti: “On kahdentyyppistä painia, toinen on leikkiä ja toinen hengissäpysymistä”. Dei Liberi julisti opettavansa ritareilleen vain jäkimmäistä, mutta
kansan keskuudessa lienee tavattu myös leikkimielisempää, maassa tapahtuvaa
kamppailua sisältävää kansanpainia. (Mele 2010, 248.) Keskiaikaiselle ritarille raja
leikkimielisen ja oikean taistelun välillä ei välttämättä ollut niin selkeä. Rauhankin
aikana aateliset kannustivat ritareita pitämään yllä taistelutaitoja järjestämällä turnajaisia ja muita kilpailuja. Useat keskiajan tutkijat ovat asettuneet kannalle, jonka
mukaan “turnajaiset muistuttivat sotaa, ja sota turnajaisia”, ja eritoten 1100-luvulla
turnajaiset olivat lähinnä sekavia joukkotappeluita, joissa kuolemanriski osallistujalle oli suuri. (Goldstein 1998, 14–15.) Keskiajan loppua kohden eksplisiittinen
väkivalta alkoi vähetä eliitin arjesta tavalla, jota sosiologi Norbert Elias on kuvannut kuuluisassa sivilisaatioprosessin teoriassaan (Elias 1939). Turnajaisista tuli
sotaviihteen sijaan allegorisia seremonioita, joissa peitsiotteluilla oli enää pieni osa
(Goldstein 1998, 16). Kun vielä vuonna 1520 Englannin kuningas Henri VIII
ja Ranskan kuningas Frans I ottelivat painissa diplomaattisen tapaamisen yhteydessä, loppui painin harjoittaminen hoveissa renesanssiin ja barokkiin tultaessa.
Painin välitön ruumillisuus ei enää soveltunut eliitin arvokkuuskäsitykseen (Unesco 2016).
Modernin ajan painikulttuurin syntyä voi hahmottaa tarkastelemalla kahta eri
kehityssuuntaa: Eliaksen sivilisaatioprosessiin linkittyvää kamppailun urheilullistumista (sportization) ja ammattilaispainin eli showpainin eriytymistä
amatööriurheilusta. Juuret näillä molemmilla on kuitenkin rikkaassa kansanpainien traditiossa. Eri puolilla Eurooppaa uskonnollisten juhlien, festivaalien ja
karnevaalien yhteydessä järjestettiin painikisoja, joihin liittyi myös vedonlyöntiä.
1700- ja 1800-luvuilla voimamiehiä ja painijoita alkoi kiertää sirkusten mukana haastaen paikallisia ottelemaan kanssaan rahapalkintoa vastaan. (Archer &
Svinth 2001, 735.) Showpainin henki oli jo vahva 1830-luvun Ranskassa, jossa parrakkaiden naisten ja tulennielijöiden rinnalla nähtiin sellaisia painijoita
kuin “Edouard raudansyöjä”, “Avignonin luidenmurskaaja-Gustave” ja “Bonnet,
Ala-Alppien härkä”. 1800-luvun puolivälissä ranskalainen Jean Exbroyat asetti
oman sirkusryhmänsä painiotteluille säännön, jonka mukaan painijat eivät saa
ottaa otteita lantion alapuolelta. Tämä “lättäkäsipaini” levisi sirkusten mukana
ympäri Eurooppaa ranskalaisen painin, klassisen painin ja kreikkalais-roomalaisen
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painin nimellä, ja vuosisadan vaihteessa maanosaa koetteli suoranainen painivillitys. (United World Wrestling 2016.) Alkuun ammattilaisten ja amatöörien välillä ei tehty suurtakaan eroa: ensimmäisissä olympialaisissa vuonna 1896 oteltiin
ammattilaissäännöillä. Vuosisadan vaihteessa sirkusten ja muiden kansanjuhlien
ammattilaispainiottelut alkoivat kuitenkin kerätä osakseen arvostelevia äänensävyjä. Kunnollisten sääntöjen puute, katsojien juksaaminen ja sovitut ottelut eivät
enää sopineen ajan virinneeseen urheiluhenkeen. (Archer & Svinth 2001, 736.)
Eliaksen analyysin mukaan kamppailun urheilullistaminen toi mukanaan erilaisia
organisaatioita, jotka ottivat oikeuden määritellä tiukempia ja selkeämpiä sääntöjä lajille “reilun pelin” ja väkivallan minimoinnin hengessä (van Bottenburg &
Heilbron 2006, 262). Painiakin alettiin harjoittaa järjestäytyneissä atleettiklubeissa, joiden jäsenet halusivat erottautua epäilyttävistä ammattilaisista. Amatööripainin kansainvälinen liitto syntyi jo 1911. (United World Wrestling 2016.)
Englanninkielisessä maailmassa kreikkalais-roomalaista amatööripainia pidettiin
hiukan tylsänä, joten 1900-luvun alkupuolella ammattilaispainijat löysivät uutta
jalansijaa Yhdysvalloista. Siellä pääasiallisena tyylinä oli englantilaisista kansanpainin muodoista kehittynyt catch-as-catch-can, eli “ota kiinni mistä saat” -paini.
1900-luvun alun ammattilaispainijat olivat aikansa megakuuluisuuksia, joiden
edesottamuksia seurattiin Atlantin molemmin puolin. Painiotteluihin tiivistyi
monesti nationalistista eetosta – esimerkiksi virolaisen Georg Hackenschmidtin
ja amerikkalaisen Frank Gotchin ottelu 1911 kehystettiin mittelöksi Euroopan ja
Pohjois-Amerikan paremmuudesta. Ammattilaispainin “ensimmäisen kultakauden” jälkeen otteluissa alkoi entisestään korostua spektaakkeli, ja otteluiden tulokset sovittiin yhä useammin etukäteen. Autenttisuuden sijaan arvossa oli näyttävyys. Showpaini oli kuin tehty televisioon: siinä oli värikkäitä hahmoja, draamaa ja
huumoria, ja lisäksi toiminta sijoittui pieneen, hyvin valaistuun tilaan, jota pystyi
kuvaamaan edullisesti yhdellä kameralla. Televisionäkyvyys viitoitti tietä showpainin kestävälle asemalle erityisesti amerikkalaisessa populaarikulttuurissa, mutta
myös Japanissa ja Meksikossa on vahvat, omintakeiset showpainikulttuurinsa.
(Archer & Svinth 2001, 737–740.)

3.2. Paini kamppailulajien kontekstissa
Vaikka edellä kuvattu painin historia oli hyvin tiivis ja länsikeskeinen, se osoittaa
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olennaisen: miten erilaisia merkityksiä painilla on ollut läpi historian. Paini on
ollut hengellinen tai valtiollinen rituaali, sodankäyntiä, itsensä kehittämistä, performanssia ja kilpaurheilua, jopa erotiikkaa. Kuten Scanlon toteaa, on osa
painin tekniikoista ja otteista pysynyt samana läpi vuosisatojen, ellei vuosituhansien, mutta painin kulttuuriset funktiot ovat eronneet radikaalistikin (Scanlon
2002, 9). Pidän silti tärkeänä kuvata painia myös sen lajinomaisten tekniikoiden
ja liikekielen tasolla, koska uskon, että painin kulttuuriset merkitykset nousevat
siitä, kuinka painin kehollinen toiminta tulkitaan kussakin kontekstissa. Yksi tapa
lähestyä painia on tarkastella sitä kamppailulajien kontekstissa. Pari huomautusta
lienee kuitenkin aluksi paikallaan. Ensinnäkin on muistettava, että vapaamuotoista painia tapahtuu myös institutionalisoitujen kamppailulajien ulkopuolella.
Toiseksikin lienee itsestään selvää, että kamppailulajien luokittelu on mahdollista tehdä lukuisilla eri tavoilla ja painotuksilla, eikä yksikään jaottelu tee oikeutta
todellisuuden monimuotoisuudelle. Lopuksi on todettava, että koko kamppailulajin käsite on ollut kiihkeässä vatvonnassa aiheesta kiinnostuneiden tutkijoiden
keskuudessa, enkä tässä opinnäytteessä voi perehtyä debattiin sen tarkemmin.
Lyhyesti sanottuna kamppailulajin merkitykset ovat merkinneet ja merkitsevät
yksittäisille harjoittajille niin erilaisia asioita, että yksiselitteisestä määritelmästä
tuskin koskaan päästään sopuun. (Kts. esim. Clements 2009.)
Kamppailulajien luokittelu voidaan perustaa muun muassa maantieteelliseen
alueeseen, tekniikoihin ja painotettuihin taitoihin tai lajin pääasialliseen funktioon
(taistelutaito, hengellinen harjoitus, kilpaurheilu jne.) (Martínkovà &
Parry 2016, 144–145). Koska painia esiintyy joka puolella maapalloa, ja olemme
jo osittain raapaisseet kysymystä painin funktiosta, käsittelen seuraavaksi painiin
liittyviä tekniikoita ja taitoja. Kamppailulajien tekniikat voidaan jakaa karkeasti
ottaen kahteen: iskuihin (striking) ja painitekniikoihin (grappling). Iskut viittaavat lyömiseen ja potkimiseen, painitekniikat esimerkiksi heittoihin, lukkoihin ja
sidontoihin (Payne 1981, 13). Käsitteistöä on hieman haastava kääntää englannista suomeen, sillä englannin grappling viittaa laajasti erilaisiin painissa käytettäviin tekniikoihin ja wrestling painiurheiluun. Näiden molempien suomennos on
paini, mikä aiheuttaa sekaannusta. Moni kamppailulaji on useista eri tekniikoista
koostuva järjestelmä, jossa paini saattaa olla yksi osa-alue – jopa nyrkkeilyssä on
käytössä yksinkertainen painiote, clinch. Arkipuheessa paini kuitenkin viittaa
usein olympialalajeihin, kreikkalais-roomalaiseen painiin ja vapaapainiin, mutta
pääasiallisesti painitekniikoihin perustuvia kamppailulajeja ovat myös mm. judo,
brasilialainen jujutsu, aikido, sambo ja hapkido. Omassa lajissani brasilialaisessa
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jujutsussa harjoitukseen viitataan useimmiten sanalla paini.

Peter Payne jakaa painitekniikat otteisiin, heittoihin, mattotekniikoihin ja sidontoihin, lukkoihin sekä kuristuksiin. Ote on perustavanlaatuinen käsite painitekniikassa, sillä mitään tekniikkaa ei päästä suorittamaan ennen kuin toisesta
ottelijasta on saatu jollakin tavalla kiinni. Lyömisessä ja potkimisessa kontakti
vastapuoleen voi tapahtua pitkänkin matkan takaa, mutta paini vaatii läheistä
kosketusta. Otteita voidaan käyttää vastapuolen liikkeiden kontrolloimiseen ja
esimerkiksi heiton alustamiseen. Heitot taas korostavat painille keskeistä tekijää,
tasapainoa. Heitto alkaa toisen ottelijan tasapainon horjuttamisella, ja siinä hyödynnetään vastapuolen tukipisteelle vastakkaisia suuntia. Kun ottelija on onnistunut heitossa, kamppailu tilanteesta ja lajista riippuen joko jatkuu mattopainina
tai loppuu toisen ottelijan kontrolloivaan sidontaan. (Payne 1981, 14–17.) Omaa
päälajiani, brasilialaista jujutsua nykymuotoonsa kehittäneen Gracien perheen
johtoajatus oli se, että autenttisessa taistelutilanteessa suurin osa kamppailusta
tapahtuu maassa (kts. esim. Demeere 2013). Siten brasilialaisessa jujutsussa korostuvat mattotekniikat ja maassa tapahtuvat sidonnat, jotka voidaan päättää nivellukkoon tai kuristukseen. Lukkoja voi tehdä lähes jokaiselle ihmisvartalon nivelelle. Nivellukossa toisen ottelijan nivel asetetaan omaa vartaloa hyödyntämällä
sellaiseen asentoon, joka pitkälle vietynä voi aiheuttaa nivelen rikkoutumisen.
Kuristukset puolestaan perustuvat paineen aiheuttamiseen joko henkitorveen,
kaulavaltimoihin tai kiertäjähermoon. Oikein tehtynä mikään näistä ei ole
hengenvaarallinen, mutta jokainen voi aiheuttaa ottelijan tajuttomuuden. (Payne
1981, 16–17.) Lukot ja kuristukset sallivissa urheilulajeissa ottelijan vastuulla on
taputtaa antautumisen merkiksi ennen kuin mitään vahingollista tapahtuu.

3.3. Vierailu brasilialaisen jujutsun harjoituskerralle
Valtaosa oman elämäni painimisesta on tapahtunut brasilialaiseksi jujutsuksi
kutsutun kamppailulajin kontekstissa. Brasialainen jujutsu eli BJJ on kuten edellä
totesin brasilialaisen Gracien perheen 1900-luvun mittaan kehittämä kamppailumuoto, joka pohjautuu japanilaiseen jujutsuun ja judon mattotekniikoihin.
Suomessa laji on esitelty 90-luvun lopussa, ja vuonna 2017 sitä voi harrastaa yli 70
kamppailulajiseurassa ympäri Suomea. Lajissa kilpaillaan kahdessa eri muodossa:
judopuvuissa eli gissä käytävää kilpailumuotoa kutsutaan brasilialaiseksi jujutsuksi ja ilman pukua lukkopainiksi. (Suomen BJJ-liitto 2017.) BJJ-harjoitukset
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tähtäävät useimmiten kilpailuihin, mutta on myös iso joukko harrastajia, jotka
eivät koskaan kilpaile. Ottelutilanne BJJ:ssä lähtee pystyasennosta, josta kamppailu etenee yleensä nopeasti mattoon erilaisilla alasvienneillä. BJJ:n erikoisuus on,
että toinen ottelija voi istua alas ns. guardiin ja ryhtyä hyökkämään vastapuolen
alapuolelta. Ottelussa myönnetään pisteitä hallitseviin asemiin eli positioihin
pääsemisestä, mutta varsinainen tavoite on saada vastustaja luovuttamaan kuristuksella tai lukotuksella.
BJJ:tä harjoitetaan useimmiten sekaryhmissä, joissa eri sukupuoliset, ikäiset, painoiset ja tasoiset treenaavat yhdessä. Toki pariksi pyritään yleensä valitsemaan
samantasoinen ja -kokoinen henkilö, koska myös kilpailut käydään vyö- ja
painoluokittain. BJJ:n palkitsevimpiin puoliin kuitenkin kuuluu, että pienempi
ja hennompi voi pärjätä isommankin parin kanssa kompensoimalla esimerkiksi
tekniikalla, ketteryydellä tai notkeudella. Omalla salillani lähes jokaisella harjoituskerralla treenaan itseäni reilusti pienempien ja isompien kanssa. Olennainen
osa BJJ:n harjoittamista on pedagogiikan “elävyys” (aliveness): opittua tekniikkaa
testataan jatkuvasti otteluharjoituksessa eli sparrissa. Elävyys on amerikkalaisen
BJJ-mustavyö Matt Thorntonin kehittämä termi, jolla hän viittaa siihen, kuinka harrastaja pystyy suoraan koettelemaan opittujen ideoiden toimivuutta aidonkaltaisessa taistelutilanteessa, liikettä vastustavan parin kanssa. Syntyy itseään
korjaava oppimisen mekanismi, jossa harrastaja ymmärtää melko nopeasti, mikä
toimii ja mikä ei. (Boghossian et. al. 2017, 27.) Yleensä BJJ-harjoitus jakautuu
kolmeen osaan: lämmittelyyn, tekniikkaharjoitukseen ja sparriin. Nämä osiot
voivat kuitenkin liukua toisiinsa niin, että lämmittelyssä tehdään tekniikkaan kuuluvia liikeratoja, tekniikkaa harjoitellaan sparrinkaltaisesti tai alkulämmöt otetaan
sparraten. Kuvaan seuraavaksi yhden harjoituskerran kulkua omalla helsinkiläisellä
kotisalillani syyskuussa 2017, erityisesti kehon ja sukupuolen näkökulmasta.
Harjoituksiin tuleminen tapahtuu kaksinapaista sukupuolijärjestelmää toistavan
pukuhuonejärjestelmän kautta. Miesten ja naisten vähäpukeiset kehot eristetään
pukuhuoneissa toisistaan, vaikka salin puolella ihoa saatetaankin esitellä varsin
häpeilemättä. Olen havaintokerralla yksin pukuhuoneessa, koska olen hieman
myöhässä. Kun olen riisunut alusvaatteilleni, katson vanhasta tottumuksesta seinää
vasten nojaavaan pitkulaiseen peiliin ja totean, etten ole vieläkään muuttunut
lihaksikkaaksi mutten ole toivottomasti lihonnutkaan. Kehon painon kontrolli
kuuluu olennaisena osana painoluokittain oteltaviin kamppailulajeihin, ja omasta ja muiden painosta puhutaan usein ja suoraan. Seuraavaksi puen urheilutopin,
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shortsit ja niiden päälle pukuhuoneen naulassa roikkuvan gin eli paksun, vyöllä
sidottavan kimonon. Kehon käynnistyminen alkaa aina gin laittamisesta päälle
– tulee tunne, että on valmis harjoitteluun. Kiiruhdan alakertaan suureen saliin,
jossa toisella puolella on ohuista, liukuvapintaisista patjoista koostuva painitatami,
toisella puolella vapaaottelu- ja nyrkkeilykehät sekä nyrkkeilyn ja potkunyrkkeilyn
harjoitusalue. Kuten tavallista, salista kaikuu potkujen, lyöntien, kannustushuutojen ja kamppailuähinän sekameteli, joka edelleen virittää kehoa kohti tekemisen
intensiteettiä. Kamppailusaliin saapumisesta tulee itselleni aina kotoinen ja turvallinen olo, ja jos treenejä on jostain syystä jännittänyt, hälvenee se useimmiten jo
saliin astuessa. Keskittynyt tekeminen, salista ja kehoista välittyvä lämpö ja tutut
ihmiset saavat hyvälle tuulelle. BJJ-treenaajat odottavat jo harjoituksen alkua
tatamin reunalla istuskellen, nuoret pojat omassa ryhmässään, aikuiset miehet
ja naiset keskenään. Miehiä on paikalla n. 20 ja naisia 5. Ehdin halata nopeasti
illan treenivierasta, italialaista 40-vuotiasta miestä, joka treenasi vuosi sitten salillamme ja tuli nyt lomallaan tervehtimään meitä. Hän on tuonut mukanaan kaksi
italialaista mieskaveriaan, jotka herättävät selvästi kiinnostusta suomalaisissa treenaajissa. Vierailevien treenaajien kanssa on hyvä testata omaa kehitystään, koska
samojen treenikavereiden kanssa painikin helposti urautuu.
Alkulämmittelyssä jatkan lähimpien treenikavereiden moikkailua, yksi naisista
tulee halaamaan spontaanisti. Painikavereiden koskettamiseen on selvästi matala kynnys. Teemme kehoa avaavina lämmittelyliikkeinä kuperkeikkoja etuperin,
takaperin ja sivuttain, ns. katkarapuliikkeitä, käsilläseisontaa, askelkyykkykävelyä,
ja lopuksi vielä sykkeennostot hypyillä ja alligaattorikävelyllä. Alkulämmittelyliikkeet ovat tuttuakin tutumpia, ja hengityksen ja sykkeen tihentymistä osaa
odottaa. Juomatauon aikana huohotan ja tunnen hien virtaavan, keho tuntuu
heränneen oikealla tavalla illan harjoitukseen. Viimeistään alkulämmittelyjen
jälkeen viimeistään myös pää on saatu palautettua tähän hetkeen. Treenejä vetävä
kokenut, purppuravöinen treenaaja kehottaa ottamaan parit lämmittelypainia
varten. Parinmuodostamisessa on omat sosiologiset kiemuransa, jota en lähde
tarkemmin avaamaan, mutta monet sopivat jo ennen harjoituksia treenaavansa
yhdessä. Tällä kertaa aloitan itseäni hyvin paljon muistuttavan naisen kanssa:
olemme saman kokoisia, ikäisiä ja kisaamme samalla vyöarvolla. Aloitamme
painin vakiintuneella rituaalilla, jossa läpsäytetään käsiä ja sitten kopautetaan
nyrkit yhteen. Samantapaisen – ja samaa sukupuolta olevan – parin kanssa tulee
helposti kaikista tiukin vääntö, mutta lämmittelemme hyvässä yhteistyöhengessä.
Osaamme molemmat antaa sen verran tilaa, että molemmat pääsevät tekemään
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liikesarjoja ja paini elää, mutta silti tekemisessä säilyy vastus. Tilanteet vaihtelevat
niin, että välillä toinen on alla ja pyrkii kaatamaan toisen, ja välillä on taas päällä
ja yrittää päästä ohi toisen jaloista. Molemmat hakevat myös erilaisia lopetuksia,
lukkoja tai kuristuksia, mutta eivät tee niitä loppuun asti. Mietin lämmittelyn
jälkeen, miten voisin kuvata painimisesta syntyvää hyvänolon tunnetta kehossa, ja
mieleeni tulee juuri sopivan sitkainen nugaa-karamelli. Painin liike on sitkaista: se
kohtaa vastustusta, mutta pääse silti taipusaisti etenemään.
Seuraava lämmittelyerä on tyystin erilainen, sillä painin energisen teinipojan
kanssa, jonka kanssa lämmittelypainikin karkaa helposti kisaamiseksi. Yritän
muistaa olla lähtemättä mukaan kilpailuun, mutta se on yllättävän vaikeata. Paini
on aina reagointia toisen liikkeeseen, joten jos toinen laittaa täysillä voimansa
peliin vaatii taitoa rauhoittaa tilanne ja pysyä rentona. Parillani on käsittämättömän hyvä tasapaino, ja joudun etsimällä etsimään kulmaa, josta sitä saisi horjutettua. Kesken kaatoyrityksen huomaan, että puvun takkini on auennut ja urheilutoppini on valahtanut niin, että urheiluliivini näkyvät tavallista enemmän. Tulen
rinnoistani tietoiseksi ja menetän pari tilannetta, kun yritän vaivihkaa korjata
pukuani. Toisen miesparin kanssa en olisi varmaan kiusaantunut samantyyppisessä
tilanteessa, mutta onnistuin edellisellä viikolla törkkäämään tätä hieman ujoa poikaa käsilläni vahingossa haaroväliin. Mietin, onko pojasta muutenkin
kiusallista painia tällaisen vanhan tädin kanssa, vaikka selvästi saamme toisistamme hyvän vastuksen. Kun miettii toisen kiusaantumista, kiusaantuu helposti
itsekin. Lämmittelypainien jälkeen teemme hetken aikaa tekniikkaharjoitusta
niin, että pari toistaa tekniikan liikesarjaa muutaman kerran ja sitten vaihdetaan
rooleja. Tekniikkaharjoitus on tällä kertaa lyhyt, sillä tarkoitus on ehtiä painimaan
paljon. Painin ensimmäisen varsinaisen sparrierän uudestaan ensimmäisen naisparini kanssa, ja nyt painissa on jo väkevyyttä mukana. Ajattelen hänen kanssa
painiessani paljon enemmän kuin kenenkään muun kanssa, että “nyt en varmasti
aio hävitä”, mikä synnyttää aggressiivisuutta. Valmentajamme on yrittänyt
painottaa yhteistyön merkitystä painissa, jotta tekniikkaa pääsisi testaamaan myös
sparrissa, mutta tasaväkisen parin kanssa keho menee nopeasti automaatiolle ja
jyrämoodiin. Toisaalta pieni aggressio auttaa kaivamaan kehosta voimanpuuskan
tai liikeradan, jota ei olisi uskonut jaksavansa. Jos on päässyt niskan päälle, on olo
tällaisen totisen erän jälkeen erittäin hyvä – altavastaajana useimmiten huono.
Seuraavaksi painin italialaisen korkeavöisemmän miehen kanssa, joka on
suunnilleen itseni kokoinen. Hän hämmentää tilannetta sanomalla ensimmäi-
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sen painiminuutin jälkeen, että “Ah, now I know that Finnish women fight like
men”, johon vastaan kysymällä, että eikö näin ole Italiassa. Hän kieltää. Tilanne
on absurdi, koska olen juuri tänään päättänyt havainnoida harjoituksia, enkä ole
varmaankaan koskaan törmännyt omalla salillani siihen, että joku eksplisiittisesti
viittaisi painivan naisen olevan jotain erikoista tai outoa. Sparrini menee sekaisin
kommentin jälkeen, koska en tiedä pitäisikö minun ottaa tavallista kovempaa vai
kevyempää. Mies on selvästi taitavampi kuin minä, joten en halua laittaa raivolla
vastaan, mutta huomaan myös pärjääväni hänelle suhteellisen hyvin, enkä haluaisi
antaa turhaan tasoitusta. Olen myös eriskummallisen tietoinen kehostani – varmaankin myös havainnointitehtävän takia. Mies kuitenkin kehuu minua ja sanoo
olevansa “vaikuttunut suomalaisnaisten kyvyistä”. Seuraavat kolme sparria otan
tuttujen salikavereiden kanssa, kaksi naisen ja yhden miehen kanssa. Paini pysyy
kaikissa varsin rentona niin, että molemmat saavat mahdollisuuksia tehdä. Sekä
toinen naisista että mies ovat minua kookkaampia, mutta ovat molemmat niin
kokeneita, että en koe liiskautuvani missään vaiheessa. Treenit loppuvat siihen,
että kaikki kävelevät ringissä salin ympäri ja treenien vetäjää seuraten kättelevät
kaikki toisensa. Jäämme juttelemaan tatamin reunalle löyhässä ryhmässä, puheenaiheina tällä kertaa illanvietto italialaisten kanssa, tulevat lukkopainin
MM-kisat ja painonpudotus. Juttelu jatkuu naisten pukuhuoneessa, jossa joku
valittaa karvojen kasvamisen nopeudesta. Käyn suihkussa ja lähden kotimatkalle
lihaksissa saapuvasta raukeudesta enteilevä jomotus.

3.4. Paini ja sukupuolinormit:
naisia hegemonisen maskuliinisuuden alueella
Vaikka painin meditatiivisessa vääntämisessä tuntuu, että sukupuolesta voisi hetkeksi irtaantua, osoittaa lähempi kuvaus, että kamppailulajien harjoittaminen
sisältää myös vahvasti sukupuolittuneita käytäntöjä. Yhden harjoituskerran sisällä
tarjoutuu mahdollisuuksia tuottaa, vastustaa ja hämmentää sukupuolinormeja.
Olen kokenut kamppailusalin turvalliseksi paikaksi, jossa naiseksi oletetulla on
tavallista enemmän liikkumavaraa suhteessa sukupuoleen, mutta yksi ainoa hyväntahtoiseksi tarkoitettu kommentti (“Now I know that Finnish women fight like
men”) voi palauttaa mieleen ja kehoon binäärisen järjestelmän vallan: kamppaileva
nainen on erityismaininnan arvoinen poikkeus, joka vahvistaa maskuliinisen normin. Olen tähän mennessä kirjoittanut painin historiasta ja tekniikoista
enimmäkseen sukupuolittomina ilmiöinä, mutta tämän opinnäytteen kannalta on
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ilman muuta olennaista, että paini on ja on ollut vahvasti hegemonista
maskuliinisuutta eli yksiulotteista mieskansalaisuutta tuottava käytäntö (kts.
esim. Nieminen 2013, 48–52). Butlerilaisittain miesten paini on kulttuurinen
performanssi, joka synnyttää luonnolliseksi tekeytyvää, fyysisesti kykenevää ja
aggressiivista mieheyttä sekä sukupuolieroa suhteessa heikkoon ja epäaggressiiviseen naiseuteen. Miehen ideaalissa “luonnollinen” halu on kamppailla ja haastaa, naiselle hoivata ja helliä. Tässä alaluvussa tarkastelen, miten paini on ollut ja
on mahdollisuus horjuttaa luonnollistuneita sukupuolinormeja. Tuon ensin esiin
historiallisia esimerkkejä painivista naisista ja siitä, miten heidät on asemoitu
suhteessa valtavirtaan. Sen jälkeen teen katsauksen nykypäivään ja naisten asemaan erilaisissa painimuodoissa ja kamppailun parissa laajemminkin. Lopuksi
pohdin teorian avulla, minkälaisilla strategioilla paini voi horjuttaa sukupuolittuneita rakenteita.
Varhaisista korkeakulttuureista ei ole jäänyt muutamia poikkeuksia lukuunottamatta todistusaineistoa painivista naisista. Monessa kulttuurissa paini oli sidoksissa nuorten miesten tai sotilaiden kasvatukseen, ja myös yhteys uskontoon oli kiinteä. Siten painia harjoitettiin alueella, jonne naisilla oli valmiiksi pääsy kielletty.
Näin oli esimerkiksi Nubian nuorten poikien paimennus- ja painileireillä, Japanin
shintolaisilla sumoareenoilla ja Iranin suufilaisissa zurkhahneh-harjoitussaleissa.
(Karnincic, Penjak & Cavala 2016, 848.) Kuten luvussa 3.1. totesin, myös antiikin
Kreikassa painiminen oli osa nuorten miehen aikuiseksi kasvamisen polkua, ja sitä
harjoitettiin gymnasiumin miehisessä maailmassa. Tästä poikkeuksen tekee Sparta, josta on jäänyt kirjallisia todisteita naisten harjoittelusta eri urheilumuodoissa, myös painissa. Naisille oli oma gymnasiuminsa, mutta naisten ja miesten keskenäisestäkin painista on viitteitä. Scanlonin mukaan olisi kuitenkin
erheellistä nähdä spartalainen urheilukulttuuri osoituksena tasa-arvosta, vaan
painin ja muiden urheilumuotojen oli naisten osalta tarkoitus valmistaa avioliittoon ja lasten saamiseen. Vahvojen naisten uskottiin selviytyvän paremmin synnytyksestä, ja käytännössä on viitteitä myös rodunjalostuksesta. (Scanlon 2002, 124.)
Toinen sukupuolinormien suhteen kiinnostava esimerkki antiikin Kreikasta on
myyttinen Atalante-neitsyt, joka on kuvattu painimassa miesten kanssa noin 14
ruukkumaalauksessa (600–400 eaa). Atalante oli vahva ja taitava metsästäjä, joka
suostui menemään naimisiin vain sen miehen kanssa, joka voittaisi hänet kilpajuoksussa. Myytin ympäriltä tunnetaan lukuisia pienempiä kertomuksia, jotka
kaikki rikkovat tavalla tai toisella ajan sukupuolinormeja. Atalante osallistui Argonauttien retkelle, metsästi Kalydonin metsäkarjua ja voitti Peleuksen painiottelus-
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sa. Scanlon ei silti usko, että Atalante-myytti asetti todellista haastetta sukupuolten status quolle, vaikkakin protagonistissa yhdistyvät ristiriitaiset ominaisuudet
– naisellinen kauneus ja miehinen voima – tekivät myytistä erittäin suositun
aikansa taiteessa ja kirjallisuudessa. Esimerkiksi ruukkumaalausten painikuvissa
Atalante on kuvattu tavoilla, jotka korostavat joko hänen toiseuttaan tai erotisoivat hänet. Maalauksissa Atalante saattaa olla miehiin verrattuna korostetun lihaksikas, jopa karikatyyrimainen, ja hänellä on vieraita, ei-kreikkalaisiksi luettavia
vaatekappaleita yllään. Siten hänet voidaan assosioida myös myyttisiin amatsoneihin, jotka yhtä lailla edustivat vierautta ja mahdollista eroottista fantasiaa. Scanlon
arveleekin, että esikuvallisuuden sijaan yksi motivaatio Atalante-kuvausten taustalla saattoi olla huoli spartalaisen, sukupuolinormeja rikkovan urheilukulttuurin
leviämisestä. (Emt., 175–198.)
Kummajaiseksi tai eroottisten halujen kohteeksi kehystäminen leimaa myös
naisten myöhempää painihistoriaa. Kuvaavaa on, että hakusanalla “women
wrestling history” päätyy Googlen hakukoneen kautta nopeasti naiskamppailufetisistien ylläpitämille sivuille (kts. esim. women-wrestling.org). On todennäköistä, että naiset ovat osallistuneet ympäri maailmaa erilaisiin kansanpainitraditioihin – kiinnostava esimerkki tästä on viikinkien kehittämä vyöpaini glima,
jota harjoittivat kaikenikäiset miehet ja naiset (Kane 2016). Keskiajan Euroopassa
naiset saattoivat osallistua markkinoiden ja kansanjuhlien painiotteluihin, ja tiedetään myös joitakin esimerkkejä naisritareista, joiden voidaan arvella tunteneen
lähitaistelun tekniikoita (Bauman & Khromov 2004). Tämä ei poista sitä tosiasiaa,
että naisten paini on lähes jokaisessa kulttuurissa kautta historian ollut poikkeus
suhteessa normiin, ja naisten välisessä painiottelussa yleisölle kiinnostavaa on ollut
erityisesti kamppailijoiden sukupuoli, ei pelkästään kahden yksilön voimien mittelö. Vähäpukeisten naisten painia on ollut tarjolla viihdykkeenä jo 1600-luvulla
niin italialaisissa hoveissa kuin japanilaisten kaupunkien punaisten lyhtyjen
alueilla (Svinth 2004). Eroottisen stimulaation ja shokkiarvon yhteys naisten
painiin vahvistui Euroopassa 1700- ja 1800-luvuilla, kun naisten välisistä otteluista tuli suosittua kansanviihdettä Englannissa. Alkuun nämä rahapalkinnosta
käytävät ottelut olivat pääasiassa nyrkkeilyä, mutta vapaaottelumaisessa kamppailussa sallittiin myös lukot, painiotteet, hiusten repiminen ja kynsiminen. Tyypillisesti naisten välisissä otteluissa lähtivät nopeasti vaatteet pois, ja vastustajan riisuminen tulkittiin dominoinnin merkiksi. 1800-luvun loppupuolella ja vuosisadan
vaihteessa yleistyivät myös naisten painiottelut, jotka olivat suosittuja ohjelmanumeroja Pariisin kabareissa, Yhdysvaltojen vaudevilleteattereissa ja saluunois-
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sa sekä ympäri Eurooppaa kiertävissä sirkuksissa. Otteluihin osallistuneet naiset
edustivat usein alimpia yhteiskunnallisia ryhmiä, esimerkiksi prostituoituja, ja
motivaatio osallistumiseen oli rahan ansaitseminen. (Bauman & Khromov 2004.)
Aivan pelkkää erotiikkaa ja freak show’ta naisten ottelut eivät olleet, siitä todistaa
muun muassa varhaisen naisnyrkkeilijä Elizabeth Wilkinson Stokesin suuri suosio
1700-luvun Englannissa. Aikalaisarvion mukaan Stokesin esitykset nyrkkeilykehässä kelpasivat osoitukseksi jopa isänmaallisesta sankarillisuudesta. ( Jennings
2016b.) On myös muistettava, että vaikka yleisön näkökulmasta naisten väliset
painiottelut saattoivat olla puolieroottista viihdettä, piti osa ottelijoista selkeästi
itseään ennemmin urheilijoina kuin jonkinlaisina burleskitaiteilijoina. Esimerkiksi
1800-luvun lopun Yhdysvalloissa Alice Williams esiintyi naisten painin maailmanmestarina, ja Hattie Leslie luopui menestyksellisestä nyrkkeilyurastaan antautuakseen “painin hienostuneemmalle kutsumukselle”. (Beekman 2006, 30.) Jotakin
naisten painin statuksesta kuitenkin kertoo, että showpainissa eli ammattilaispainissa naisten mukanaolo on ollut Yhdysvalloissa lähes katkematonta 1800luvulta tähän päivään, kun taas amatööriurheilussa ensimmäinen naisten oma
yliopistopainijoukkue perustettiin vasta 1990-luvulla (NWCA 2017). Kansainvälisellä tasolla naisten vapaapainin maailmanmestaruudesta kisattiin ensimmäistä
kertaa 1987, ja olympialajiksi naisten vapaapaini tuli 2004 (Karnincic, Penjak
& Cavala 2016, 849). Painin historiaa suhteessa sukupuolinormeihin onkin tarkasteltava yleisemmin naisten urheilun kehittymisen kontekstissa. Kun modernin
urheilukulttuurin perustaa luotiin 1800-luvun Englannissa, vallalla olevien viktoriaanisten ihanteiden mukaan nainen oli moraalisesti ja henkisesti vahva, mutta
älyllisesti ja fyysisesti heikko. Urheilun sopivuudesta naisille debatoitiin kiihkeästi,
ja monia urheilulajeja muokattiin sopimaan naisen “hauraalle” fysiikalle. (Theberge
2000, 323.) Kilvoittelun ja voimankäytön sijaan naisten fyysiselle aktiivisuudelle
sopivia tavoitteita olivat terveys ja kauneus. Taustalla pilkotti vahva heteroseksuaalinen oletus: fyysinen voima ja lihaksikkuus eivät sopineet maskuliinisen
halun kohteiksi, ja siksi tällaisia ominaisuuksia vaativat lajit määriteltiin “miesten
lajeiksi”. (Särmäkari 2013, 5.) Tässä ilmapiirissä on selvää, että rajun fyysinen paini oli täysin sopimatonta, ainakin yläluokkaiselle naiselle. Kuitenkin samaan aikaan naisten osallistuminen yhteiskuntaan oli suuressa muutoksessa niin
työelämän, perheen kuin vapaa-ajankin osalta. Naisasialiike kyseenalaisti yhä
voimakkaammin yhteiskunnan sukupuolittunutta jakautumista kaikilla sen osaalueilla – myös urheilussa. Urheilussa nähtiin voimauttavaa potentiaalia naisten
uudelle, koulutetulle ja tiedostavalle sukupolvelle. Yksi kiinnostuksen kohde oli
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itsepuolustus, sillä naisten yhä suurempi läsnäolo julkisessa tilassa oli tuonut kaupungin kaduille ja kujille myös ikäviä lieveilmiöitä ahdistelijoiden ja häiriköiden
muodossa. Vuosisadan vaihteen Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa naiset innostuivat urheilu- ja itsepuolustusmuotona ensin nyrkkeilystä, myöhemmin Japanitrendin myötä myös jujutsusta. (Rouse 2017.) Englannissa Edith Garrud opetti
vuodesta 1910 säännöllisiä jujutsutunteja suffrageteille. Kun äänioikeuden puolesta taistelleiden naisten yhteenotot poliisin ja antifeministien kanssa Englannissa
muuttuivat väkivaltaiseksi, tuli itsepuolustustaidosta entistä olennaisempaa. Jujutsun katsottiin sopivan hyvin suffragettien taisteluun, sillä myös siinä vastassa oli
vahvempi osapuoli, jonka omaa voimaa tuli käyttää kamppailussa hyödyksi. (Ruz
& Parkinson 2015.)
Suffragetti-jujutsun aikakaudelta tähän päivään on naisten suhteessa kamppailulajeihin ja urheiluun ylipäätänsä tapahtunut valtavia muutoksia. Feministinen liike
on kyseenalaistanut sukupuolittuneita rakenteita ja stereotypioita, mikä on heijastunut myös urheiluorganisaatioiden harjoittamaan politiikkaan. Samaan aikaan
fitness-kulttuurin läpilyönti on tehnyt fyysisestä aktiivisuudesta tavoitellun ihanteen sukupuolesta riippumatta – lihaksikas ja voimakas nainen ei ole enää uhka
heteroseksuaaliselle halulle. (Theberge 2000, 324.) Kamppailulajien harrastajista
yhä useampi on nainen, ja myös instituutioiden tasolla naiskamppailuurheilun asema on tunnustettu. Kun naisten nyrkkeily otettiin vuonna 2012 mukaan Lontoon kesäolympialaisten ohjelmaan, saatiin olympialaisten lajivalikoima
116 vuoden jälkeen vihdoin kokonaan samaksi miehille ja naisille. Myös ammattilaiskamppailun maskuliinisuuden ultimaattinen linnake, vapaaotteluorganisaatio
UFC on kelpuuttanut naisottelijoita riveihinsä. (Channon & Matthews 2010, 1).
Suomessa naisten vapaapainin kasvoiksi on noussut MM- ja EM-mitalisti Petra
Olli, ja myös nyrkkeilijät Eva Wahlström ja Mira Potkonen, judoka Jaana
Sundberg sekä jujutsuka Venla Luukkonen ovat saaneet kisamenestyksestään
julkista huomiota. Samaan aikaan naisten urheilu on pysynyt ristiriitojen alueena:
erotisointi, demonisointi ja toiseuttaminen ovat vieläkin käypää valuuttaa. Urheileva nainen näyttää edelleen olevan ensisijaisesti nainen, sitten vasta urheilija. Kun
nyrkkeilijä Mira Potkonen toi Rion olympialaisista Suomen ainoan mitalin, lehdet kirjoittivat hänestä “äiti-Potkosena”, “perheenäitinä” ja “kahden lapsen äitinä”
(Kukkonen 2016). Hikinen vääntäminen ei myöskään ole este esineellistämiselle:
vielä vuonna 2000 naisten vapaapainin MM-kisoissa Bulgariassa jaettiin palkinto
“kauneimmalle painijalle” (Karnincic, Penjak & Cavala 2016, 850).
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Naisten esiintulo miehisinä pidetyissä kamppailulajeissa on herättänyt kiinnostusta myös akateemisen tutkimuksen parissa. Sosiologit Alex Channon ja
Christopher R. Matthews ovat luoneet tutkimuskirjallisuuden ja omien havaintojensa pohjalta typologian, joka soveltuu erityisesti naisten harjoittamien kamppailumuotojen tarkasteluun suhteessa sukupuolinormeihin. Jaottelu perustuu neljälle
kysymykselle:
1. Minkä eksplisiittisen tarkoituksen vuoksi kamppailumuotoa harjoitetaan?
2. Minkälainen fyysinen vuorovaikutus on sille tyypillistä?

3. Miten keho ja sen tilankäyttö konseptoidaan suhteessa kamppailumuodon
tarkoitukseen ja fyysiseen vuorovaikutukseen?
4. Missä määrin miehet ovat mukana?

Kysymysten perusteella Channon ja Matthews jakavat naisten harjoittamat
kamppailumuodot kuntokamppailuun (Combat Workout), itsepuolustukseen
(Purposive Self-defence), kilpailulliseen taisteluun (Competitive Fighting) ja
performatiiviseen kamppailuun (Performative Combat) sekä kaikista edellisistä
kategorioista elementtejä sekoittavaan virkistyskamppailuun (Recreational Martial
Arts). (Channon & Matthews 2015, 8, suomennokset tekijän.) Kun esimerkiksi
kuntokamppailua edustavassa body combat -jumpassa on varsin vähän fyysistä
vuorovaikutusta ja tavoitteena voi olla ennen muuta lihaksikas vartalo, voidaan
itsepuolustusta edustavissa kamppailulajiharjoituksissa tavoitella reaktiokykyä
todellisen elämän uhkaavissa tilanteissa. Kaikkien näiden kategorioiden suhde
sukupuoleen ja sukupuolinormeihin on erilainen. Kärjistetyimmillään kamppailukuntolajit heijastelevat normatiivista sukupuolikäsitystä, jossa kehonmuokkaus
on osa heteroseksuaalisen viehätysvoiman lisäämistä, kun taas show-painin kaltaisissa performatiivisissa kamppailulajeissa voidaan parodioida ja venyttää ahtaimpia sukupuolinormeja. (Emt., 8–14.) Erilaisista painimuodoista löytyy ainakin
periaatteessa kaikkiin Channonin ja Matthewsin kategorioihin sopiva edustaja.
Kuntopainia harrastetaan nimensä mukaisesti lähinnä kuntoilumielellä, mutta
Channonin ja Matthewsin luokittelussa kuntokamppailun tyypillinen piirre on
vähäinen fyysinen kontakti. Painissa kosketusta ei juuri voi välttää ilman, että
toiminta muuttuu joksikin muuksi kuin painiksi. Samoin voidaan todeta itsepuolustuksesta: painin tekniikat toki siihen soveltuvat, mutta pelkästään niiden avulla olisi tosielämän tilanteessa vaikea pärjätä. Relevanteimmat kategoriat tätä opinnäytettä silmällä pitäen ovatkin paini kilpailullisena taisteluna ja performatiivisena
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kamppailuna. Olen koonnut taulukkoon 1 Channonin ja Matthewsin kiteytykset
kummastakin kategoriasta ja suhteuttanut ne painiin.
Paini kilpailullisena
taisteluna
Tarkoitus
Kilpailuihin valmistautuminen.
Fyysinen vuorovaikutus Valvovan elimen asettamien sääntöjen
säätelemää.
Kehon ja sen tilankäytön Omien kykyjen kehitys ja
konseptointi
testaaminen, vastustajan
dominointi.
Miesten osallisuus
Harjoittelu sekaryhmissä
mahdollista, kilpailu ei.
Miehet usein portinvartijan roolissa esim. valmentajina ja tuomareina.
Suhde sukupuoleen ja
Naisten mukanaolo harsukupuolinormeihin
joitusryhmissä haastaa
maskuliinisuuden normin, mutta binäärinen
sukupuolijako jäsentelee kilpailutoimintaa.
Normeja rikkovat tai
hämmentävät voivat
kohdata syrjintää (esim.
naisten seksualisointi).

Taulukko 1

Paini performatiivisena
kamppailuna
Kommunikaatio yleisön
kanssa, viihdyttäminen.
Käsikirjoitettua,
lavastettua, luovaa.
Omien kykyjen näyttävä
esittely, hyvän ja pahan
kamppailu, erotiikka.
Ottelut mahdollisia myös
miesten ja naisten välillä,
ovat kuitenkin
harvinaisempia.
Ristiriitainen: Toisaalta
sukupuoliroolien parodia, fantastiset liioittelut ja sukupuolieron
hämärtäminen, toisaalta
hypermaskuliinisuus ja
naisottelijoiden esineellistäminen.

Aiemman tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että paini tarjoaa sukupuolinormien horjuttamiseksi karkean jaottelun mukaan kaksi mahdollista strategiaa. Ensimmäistä nimitän transgressiiviseksi strategiaksi, toista joustavuuden
strategiaksi. Transgressiolla tarkoitetaan rajan ylitystä suhteessa lakeihin tai sosiaalisiin normeihin ( Jenks 2003, 2). Kun nainen ryhtyy painimaan, hän rikkoo
samaan aikaan monta keskeistä sukupuoleen liittyvää sosiaalista normia, sillä
aktiivisuus, voimakkuus, kovuus, aggressiivisuus ja halu dominoida ovat hege-
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monisen maskuliinisuuden ytimessä. Hankkimalla erilaisia kamppailuurheilussa tarvittavia taitoja naiset asettavat hasteen ajatukselle, jonka mukaan
edellä mainitut maskuliiniseksi miellettävät ominaisuudet kumpuaisivat kuin
luonnostaan miehestä ja mieskehosta. (Channon & Matthews 2015, 6). Transgressiivinen strategia sopii liberaalifeminismin henkeen, jossa yhteiskunnan
jokainen alue tulee olla tasa-arvoisesti avoinna niin miehille kuin naisille. Strategian ensimmäinen vasta-argumentti muotoutuukin radikaalifeminismin yleisestä
kritiikistä liberaalifeminismiä kohtaan. Radikaalifeministisen ajattelutavan mukaan ongelmana eivät ole ne sukupuolinormit, jotka ovat estäneet naisia painimasta, vaan sukupuolittuneet normit, jotka tekevät väkivallasta hyväksyttävää urheilun
nimissä. Miksi naisten pitäisi osallistua miehiseen käytäntöön, jossa taistelusta
tehdään kapitalistinen hyödyke? (Scambler 2005, 114.) Transgressiivisen strategian toinen kritiikki kumpuaa niin sanotun intersektionaalisen feminismin
piiristä. Intersektionaalisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen yhteiskunnallista asemaa
määrittelevät sukupuolen ohella mm. etnisyys, luokka, fyysinen ja henkinen
toimintakyky sekä seksuaalisuus. Painiminen saattaa olla voimauttavaa valkoiselle,
vammattomalle, pohjoismaiselle naiselle, jonka oikeudet ovat jo varsin hyvällä
tolalla valmiiksi, mutta miten on esimerkiksi saudijudoka Wodjan Shaherkanin
laita? Shaherkani sai osallistua vuoden 2012 Lontoon olympialaisiin hunnutettuna, millä on ollut varmasti valtava merkitys Saudi-Arabian naisille. Se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että Shaherkanin perustavanlaatuiset ihmisoikeudet eivät toteudu hänen kotimaassaan, joka on kieltänyt naisilta muun
muassa osallistumisen urheilutapahtumiin katsojana, autolla ajamisen ja
jopa kotoa lähtemisen ilman miehen lupaa. Naisten kamppailulajien transgressiivisuuden ja sen merkitysten analysointi jää tyngäksi ilman intersektionaalisuuden huomioonottoa. (Channon & Matthews 2015, 6–7.) Transgressiivisen strategian kolmas kritiikki sisältyy transgression käsitteeseen itsessään ja
kytkeytyy filosofiseen dilemmaan, jota voin tässä yhteydessä raapaista vain pintapuolisesti (kts. esim. Jenks 2003). Lyhyesti sanottuna rajan ylittäminen edellyttää
rajan tunnistamista, ja siten transgressio tulee uusintaneeksi niitä sosiaalisia konventioita, joita vasten se näyttäytyy poikkeuksena (emt., 7). Erityisen huomion
kiinnittäminen painiviin naisiin tarkoittaa, että urheilukulttuurin sukupuolittuneet
käytännöt ovat edelleen voimissaan. “Wrestle like a girl” -tyyppiset kampanjat,
joiden tarkoitus on parantaa naiskamppailijoiden asemaa, voivat jopa vahvistaa
sukupuolittuneita rakenteita, sillä taustalla on edelleen ajatus transgressiivisestä
taistelijanaisesta poikkeuksena luonnollistuneelle mieskamppailijanormille.
Esimerkiksi brittiläinen feministiaktivisti Elizabeth Wilson pitää transgressiota
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riittämättömänä ja jopa heikkona strategiana, sillä se toimii aina reaktiivisessa
suhteessa hallitseviin arvoihin sekä korostaa eroavaisuutta sisäpuolen ja ulkopuolen välillä. Foucault’hon viitateen Wilkinson toteaa, että rajan ylittämisen shokkiarvo kestää vain hetken, sillä transgressiivinen teko luo aina uuden rajan, joka
odottaa ylittämistään. Siten transgressio luo helposti rajanylitysten spiraalin, jolla
ei ole loppua. Wilkinsonin mukaan transgressio ei voikaan olla aktivismissa
muuta kuin taktiikka: yksittäisten vastarinnan eleen sijaan tarvitaan transformaatiota ja kokonaisvaltaista ideaa siitä, minkälaisen yhteiskunnan haluamme rakentaa (Wilkinson 1993, 110–116).
Rajojen rikkomisen tai ylittämisen sijaan voisikin olla mielekästä puhua rajojen
joustavuudesta ja rajoilla leikkimisestä. Shane Miller analysoi kiehtovassa artikkelissaan Making the Boys Cry: The Performative Dimensions of Fluid Gender (2010),
kuinka paini on tarjonnut hänen alakouluikäiselle tyttärelleen mahdollisuuden
performoida joustavasti sukupuoli-identiteettiä. Painivalmentajana toimiva
Miller nojaa autoetnografisessa analyysissaan Luce Irigrayn teoriaan, jonka mukaan sukupuoli olisi käsitettävä nesteen kaltaisena, aina kulloiseenkin kontekstiin mukautuvana. 8-vuotiaan Elisen mielestä tyttö voi olla tilanteesta riippuen väkivahva painija tai isän prinsessa, ja molemmista rooleista saa nauttia
täysin siemauksin. Toisaalta sukupuoli-identiteetin joustavuus voi olla myös
satuttavaa, kun osa pojista haluaa ehdottomasti sparrata kovaksi vastustajaksi
katsomansa Elisen kanssa ja osalle taas tytölle häviäminen on liian kova isku.
(Miller 2010, 16–17.) Joka tapauksessa sukupuoli-identiteetin tilannesidonnaisuuden huomaa kamppailulajiharrastuksessa nopeasti. Ennen harjoitusten
alkua arkivaatteet jätetään naisten tai miesten pukuhuoneeseen, mutta sekaryhmän treeneissä kaikki ovat vain kamppailulajin harrastajia, jotka suorittavat
täsmälleen samaa harjoitusta, mahdollisesti myös samanlaisissa harjoitusasuissa.
Aggressiivisesti ja voimakkaasti miesten kanssa paininut nainen saattaa lähteä
harjoituksista minihameessa ja stilettikoroissa. Itsellänikin voi yhden treenin
sisällä keskenään ristiriitaisia ajatuksia ja käytösmalleja suhteessa sukupuoleen:
toisaalta sparraan mieluummin toisten naisten kanssa, vaikka samankokoisia
miehiä olisikin vaihtoehtona, toisaalta haluan tehdä kaikki lihaskuntoharjoitukset yhtä kovaa kuin miehetkin vain näyttääkseni, ettei sukupuolella ole väliä.
Tämänkaltainen sukupuoli-identiteetin häilyvyyden tunnistaminen kamppailulajien kontekstissa voi olla lähtökohta sukupuolinormien purkamiselle. Kehollisen
toiminnan kautta on mahdollista ymmärtää, että sukupuoli ei ole kivettynyt
ominaisuus, vaan sitä tehdään jatkuvasti esimerkiksi pukeutumisella, käytöksellä,
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puhetavalla tai eleillä. Kamppailulajien sekaryhmiä tutkinut Alex Channon huomasi, että erityisesti fyysinen kontakti miesten ja naisten välillä toi harrastajille
oivalluksia sukupuolesta. Tiukka sparraus naisten kanssa voi osoittaa miesharrastajalle, että naista ei tarvitse erityisesti varoa, ja että naisiin voi suhtautua
yhdenvertaisina kamppailu-urheilijoina. (Channon 2014, 588–596.) Painiminen
sekaryhmissä on sikälikin merkittävää, että se purkaa naisten ja miesten välisten
suhteiden erotisointia. Ajatus siitä, että naisen ja miehen välinen intiimi fyysinen
kontakti johtaa automaattisesti seksiin tukee luonnollistettua heteroseksuaalisuutta ja patriarkaalista järjestystä, jossa nainen on aina halun kohde ja objekti.
Seksuaalinen käytös on kuitenkin kulttuuri- ja tilannesidonnaista, eikä esimerkiksi samaa sukupuolta edustavien painiotteluihin kohdistu pelkoa siitä, että paini
riistäytyisi yhtäkkiä seksiksi. (Sabo & Messner 1993, 22.)
Vaikka heteronormi ei säätelekään fyysistä kontaktia sekaryhmien painiharjoituksessa, ei se poista sitä tosiasiaa, että seksismi, machokulttuuri ja homofobia ovat
edelleen arkipäivää kamppailulajisaleilla (kts. esim. Channon 2014). Korostetusti
painiin liittyvät ristiriidat tulevat ilmi showpainissa, joka on rajoilla leikkimisen
juhlaa. Vaikka naisten roolina on usein ollut korostaa ammattilaispainijoiden hypermaskuliinisuutta seksualisoituina kehätyttöinä tai amatsoniottelijoina (Dunn
2017, 96), voidaan showpainin yliampuvissa sukupuolirooleissa nähdä myös
campin kumouksellista voimaa. Showpainin teatraalisuus, liioittelu ja tyylittely
kiinnittävät huomiota siihen, kuinka elämä itsessään on teatteria ja kuinka luonnollistuneelta vaikuttavat sukupuoli-identiteetit ovat performatiivisesti tuotettuja
(Bradbury 2017, 109). Showpainissa on siten samaa kumouksellista potentiaalia,
jota Butler on asetellut dragin harteille (Butler 1999, 33). Kiinnostava esimerkki
sukupuoli-identiteetillä leikittelystä on 50-luvulla suosioon noussut showpainija, brittiläissyntyinen Ricky Starr, joka oli saanut myös balettitanssijan koulutuksen. Starr piti kehässä vaaleanpunaisia balettitossuja ja härnäsi vastustajiaan
pirueteillaan ja hypähtelyllään (Howard & Catte 2015). Myöhemmin binääristä
sukupuolijakoa on hämärtänyt esimerkiksi amerikkalaisen World Wrestling
Entertainmentin Raw-brändissä esiintynyt Goldust, jonka kuuluisaksi noussut
sisääntulofraasi “I’m ready for my close-up” on lainattu 50-luvun kulttielokuvan Sunset Boulevardin päätähdeltä Gloria Swansonilta. 90-luvun puolivälissä
debyyttinsä WWE:ssä tehnyt, lähes kaksimetrinen ja yli satakiloinen Goldust
ilmensi mustakultaisessa trikooasussaan ja valkoisessa peruukissaan kulahtanutta
Hollywood-tähteä ja hämmensi vastustajiaan flirttailemalla ja puristelemalla heitä
(Bradbury 2017, 108). Vaikka Goldust tekikin särön WWE:n konventionaaliseen

48

maskuliinisuuteen, muistuttavat showpainin historiaan perehtyneet Josh Howard
ja Elizabeth Catte, että hahmoa käytettiin myös homoseksuaalisuudelle irvailuun. Goldust esitettiin stereotyyppisenä, aggressiivisen seksuaalisena homona,
jolle fanit lauloivat kuorossa “faggot, faggot”. Howardin ja Catten mukaan showpainimoguli Vince McMahonin johdolla WWE:ssä on vuosien saatossa löytynyt
yhä vähemmän tilaa konservatiivisen, heteroseksuaalisen ja hypermaskuliinisen
maailmankuvan haastajille. (Howard & Catte 2015.)
Kilpaurheilun puolella binäärisiä nainen/mies ja biologia/kulttuuri-jakoja ovat
haastaneet viime vuosina myös hormonihoitoja saaneet transskupuoliset urheilijat.
Alkuvuodesta Yhdysvalloissa nousi otsikoihin 17-vuotias transpoika Mack Beggs,
joka ei saanut Texasin koulu-urheilun sääntöjen vuoksi kilpailla poikien painisarjassa. Beggs voitti osavaltion painimestaruuden tyttöjen sarjassa, mutta osa
kilpailijoista ja heidän vanhemmistaan protestoi Beggsin mukanaoloa jättämällä
osallistumatta kilpailuihin. Instuution silmissä Beggs oli siis tyttö, mutta protestoijien mukaan ei kuitenkaan tarpeeksi osallistuakseen tyttöjen sarjan painikilpailussa. Beggs joutui kohtaamaan painikilpailuissa avointa syrjintää otteluiden
aikana, kun osa yleisöstä buuasi aina hänen astuessaan matolle. Protestoijien mukaan Beggsin vuonna 2015 aloittamat testosteronihoidot olivat antaneet hänelle
epäreilun kilpailuedun. Koulun tietojen mukaan hänen testosteronitasonsa olivat
kuitenkin nuorille urheilijoille sallitulla tasolla, ja Beggs oli myös hyvin lahjakas
painija jo ennen hoitojen aloittamista. Washington Postin reportaasi kiistanalaisesta turnauksesta kuvaa hyvin, minkälaisessa hämmennyksen tilassa koko
kiistanalaiseen turnaukseen kokoontunut texasilainen kouluyhteisö oli, kun kaksinapainen sukupuolijako paljastuu kuviteltua hämärärajaisemmaksi. Erään painijan
isä tiivisti tilanteen absurdiuden käyttämällä Beggsistä itsepintaisesti feminiinistä
pronominia “she” mutta paheksumalla samalla hänen osallistumistaan tyttöjen
sarjaan. (Babb 2017.)
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4. Painielämäkertani

Kuva 3

Edellisessä luvussa olen käynyt läpi, kuinka painin sosiaalinen ja kulttuurinen
funktio on ollut liikkeessä läpi historian, ja kuinka paini on eri aikoina ja eri kulttuureissa linkittynyt mm. uskontoon, valtiovaltaan, sukupuolisuhteisiin ja viihdeteollisuuteen. Paini on ollut voittopuolisesti miesten kulttuuria, jossa hegemoniseen maskuliinisuuteen kuuluvaa fyysisen kyvykkyyden ja aggressiivisuuden
ideaalia on tuotettu. Painivat naiset ovat monesti olleet säännön vahvistavia
poikkeuksia, joiden huomioarvo on syntynyt normin rikkomisesta. Tyypillinen
esimerkki tästä ovat 1900-luvun taitteen sirkusten erotisoidut tai hirviömäisiksi
toiseutetut painijanaiset. Vuosisadan kuluessa eri kamppailulajien harrastaminen ja niissä kilpaileminen on muuttunut naisille sosiaalisesti hyväksytymmäksi, mikä linkittyy kamppailun urheilullistumiseen ja väkivallan tiukempaan kontrolliin lajiliittojen ja muiden instituutioiden toimesta. Samaan aikaan
feministinen liike on edistänyt yleisesti naisen mahdollisuuksia urheilukulttuurissa, ja myös naiskehon ideaaliin mahtuu tänä päivänä lihaksikkaampi ja voimakkaampi vartalo. Liberaalifeminismin näkökulmasta tasa-arvo on nytkähtänyt
eteenpäin, koska kamppailevia naisia on miesten rinnalla yhä enemmän. Kamp-
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pailijanainen joutuu silti edelleen helposti erotisoinnin, hämmästelyn tai vähättelyn kohteeksi. Strategia, jossa nainen pyrkii voimautumaan miehiselle alueelle
pääsemällä ja pärjäämällä voi kääntyä itseään vastaan, koska se vain vahvistaa
olemassa olevaa kaksijakoista sukupuolinormia. Voikin olla hedelmällisempää
pohtia, miten painikulttuurissa järjestyy tilaisuuksia tehdä näkyväksi
jähmettyneen, kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän rakentuneisuus. Tällaisia haasteen tai hämmentymisen hetkiä ovat luoneet esimerkiksi transkilpaurheilijat sekä
feminiinisiä ja maskuliinisia tunnusmerkkejä sekoittaneet showpainijat. Sukupuolen tuotanto voi tulla esiin arkisessa harrastustoiminnassakin, kuten osoittavat
Shane Millerin 8-vuotiaan tyttären kokemukset painiharjoituksista. Tässä luvussa
pyrin jäsentämään, miten käsitykseni sukupuolesta on muuttunut oman painiharrastukseni myötä. Aloitan kuvaamalla, miten painin riemu mahdollisti lapsuudessani ja nuoruudessani sukupuolinormien rikkomisen ja jatkan erittelemällä,
miten sukupuoli on käsitteenä notkistunut sitä mukaa kun BJJ-harrastukseni on
syventynyt. Olen käynyt läpi painielämääni muistelemalla, katselemalla vanhoja
valokuvia sekä kirjoittamalla ja piirtämällä muistoja ikävaiheittain ylös käsinkirjoitettuun muistikirjaan (Kuva 3). Esittelen muistojen ohella myös eri ikävuosina tekemiäni painiin liittyviä taideteoksia, joissa mielestäni näkyy kiinnostavasti,
minkälaiset teemat minua ovat kulloinkin pohdituttaneet suhteessa painiin ja
sukupuoleen. Rinnastan omia kokemuksiani myös kriittiseen teoriaan ja aihetta
käsittelevään tutkimukseen. Alalukujen kursivoidut sitaatit ovat peräisin muistelutyössä syntyneistä merkinnöistä.

4.1. Leikkipaini ja lihallinen karnevaali:
painia urheiluinstituution ulkopuolella
Onko painiminen ihmiselle muiden nisäkkäiden tavoin sisäsyntyistä? Ainakaan
oman lapsuuteni painileikeistä en muista, että painilla olisi ollut mitään selkeää
esikuvaa esimerkiksi painiurheilun katsomisessa, vaan paini syntyi orgaanisesti
pienempien sisarusteni ja minun muutenkin fyysisistä leikeistä. Painiminen on
tyypillinen osa ns. rough-and-tumble-playta, josta on tehty tutkimusta kasvatustieteen ja evoluutiobiologian näkökulmasta esimerkiksi Yhdysvalloissa ja
Isossa-Britanniassa. Rough-and-tumble-play eli RTP määritellään spontaanina
ja strukturoimattomana toimintana, johon kuuluvat olennaisesti erilaiset leikkitaistelut ja takaa-ajot. Vaikka toiminta on luonteeltaan aggressiivista, voisi
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aggressiivisuutta luonnehtia positiiviseksi: leikkiin osallistujat nauravat ja hymyilevät, ja toiminta tapahtuu ystävyyden hengessä. Leikkiin sisältyy usein myös mielikuvituksellisia elementtejä, ja lapset saavat siitä sekä sensomotorista että älyllistä
tyydytystä ja nautintoa. (Saranpää & Tuominen 2000, 4.)
Painiminen oli hauskaa, siihen liittyi kikatusta, kutittamista ja sängyllä peuhaamista.
Toisaalta siinä oli mukana myös todellinen vaaran elementti, koska veljeni alkoi olla
myös melko vahva. [...] Painiminen oli arvaamatonta, jännittävää, siinä hengästyi
tunsi oman voimansa, joutui käyttämään sitä. [...]
Joskus laitoimme tyynyt paitojemme sisään ja leikimme sumopainia. Paini lähti polviltaan, ja siihen liittyi itse keksimämme rituaali, jossa tömisteltiin jalkoja lattiaan.
Paini saattoi lähteä myös liikkeelle [minun esittämästäni] iso vauva -roolihahmosta,
joka piti sisaruksiani nallekarhuinaan ja halusi puristella niitä. Sisaruksistani vauva
oli ällöttävä, ja sitä piti pyrkiä pakoon. Vauvan ja nallen eriävät tahtotilat saattoivat
johtaa painiotteluun.

Koska RTP:tä esiintyy lähes kaikilla nisäkkäillä, on tutkijoita kiinnostanut ihmisten ja eläinten leikkimuotojen vertailu. Yleisesti RTP:n funktioita nisäkkäille
on pyritty selittämään esimerkiksi aggressiivisuuden harjoitteluna,
aggressiivisuuden ehkäisemisenä tai hallintana, kognitiiviseena stimulaatioona
ja oppimisena tai sosialisaationa (Power 2000, 175–179.) Yksiselitteistä todistusaineistoa leikkitaistelun hyödystä ei ole kuitenkaan ole pystytty antemaan, ja
onkin mahdollista, että myös eläimille leikkiminen on itsearvoista (Sharpe 2011).
Sen sijaan tutkimukset ovat yksimielisiä siitä, että RTP:tä ja etenkin leikkitaistelua esiintyy useammin koirailla kuin naarailla – ja sama pätee myös ihmislapsiin
(kts. esim. Dipietro 1981, Jarvis 2006, Harbin 2016). Myös omat lapsuusmuistoni
vahvistavat käsitystä:
En muista koskaan painineeni lapsena koulukavereideni kanssa, en tyttöjen enkä
poikien. [...] Koulusta muistan flaidikset, joihin osallistujat olivat poikkeuksetta poikia,
ja joita koko koulu saapui seuraamaan tappeluparin ympäröiden.
Kysymys siitä, voidaanko poikien taisteluleikit palauttaa biologiaan, on monimutkainen, eikä yhtä vastausta ole mahdollista antaa. Vaikka sukupuolierot RTP:ssä
ovat selviä, voi esimerkiksi vanhempien suhtautuminen vahvistaa tietynlaisia käyttäytymismalleja pojilla ja vaimentaa niitä tytöillä. Tutkimusten mukaan aikuiset
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esimerkiksi “kovistelevat” (rough up) poikalapsia fyysisesti tyttölapsia enemmän, ja
äidit kannustavat poikia karkeamotoriseen toimintaan tyttöjä useammin (Dipietro
1981, 51). Omissa muistoissani on selvää, että nautin fyysistä kontaktia sisältävistä
riehuleikeistä, mutta paikkoja sen toteuttamiselle ei juuri ollut. Koulun välituntileikit olivat varsin selvästi sukupuolittuneita, eivätkä tyttöjen leikit sisältäneet
fyysistä mittelöä. Heteroseksuaalinen oletus alkoi hyvin varhain jäsentää suhteita
koulussa niin, että kaikenlainen fyysinen kontakti tytön ja pojan välillä oli seksualisoitu. Kukkulan kuninkaassa tai hippaleikissä tapahtuneet kosketukset saivat
nekin seksuaalisia merkityksiä:
Meillä oltiin jo ekalla tai tokalla luokalla “kimpassa”, joten tytön ja pojan välinen fyysinen mittelö tulkittiin ihastumiseksi. Rakkaudesta se hevonen potkii jne.
Tässä kontekstissa on ymmärrettävää, että mieleeni on jäänyt kirkkaasti kohtaaminen, jossa sukupuolinormit menettivät merkityksensä. Olin n. 8–9-vuotiaana
yleisurheiluseurani kesäleirillä, kun vilustuin kevyesti ja jäin sen vuoksi muutaman
ohjaajan kanssa sisälle leirimökkiin. Sillä välin kun muut olivat ulkona osallistumassa päivän ohjelmaan, kehitimme teini-ikäisen H:n kanssa leikin, jossa taistelin
hänen valtavia jalkojansa vastaan.
Yritin päästä niiden ohi ja painia ne kumoon. Tämä riemastutti meitä molempia. H:ta
nauratti sisukkuuteni ja se kuinka paljon tahtoa pienestä, ujohkosta tytöstä löytyi. Minä
nautin siitä, että sain isojen poikien huomion, ja vaikka osittain tiedostin, että huomio
syntyi tilanteen koomisuudesta, halusin ajatella, että osa oli oman voimani ja tahtoni
ihailua. Paininkaltainen riehuleikki purki etäisyyden väiltämme. Sukupuoliemme ja
ikäluokkiemme välinen jännite katosi, kun keskityimme hetkeksi tutkimaan voimaerojamme. Tilanne oli turvallinen ja leikkimielinen, mutta antoi silti mahdollisuuden
kokea itsensä uudenlaisessa roolissa ja tiedostaa uuden potentiaalin.
Leikki ja siihen kuuluva ilon ja huumorin ilmapiiri synnyttivät tilan, jossa sukupuolten tai eri ikäryhmien välistä fyysistä kanssakäymistä säätelevät normit eivät
enää päteneet. Tämä sama leikin logiikka päti myöhemmin omassa lukioiässäni,
kun painista tuli ohjelmanumero useissa hilpeissä kotibileissä:
Meillä oli Rocky Horror Picture Show -juhlat, 20-luvun Ranska -juhlat, taikametsäjuhlat, sambakarnevaalit ja juhlat Sederholmin mausoleumilla. Naamiaiset tarjosivat
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mahdollisuuden jatkaa identiteettileikkiä ja heittäytyä arkisesta poikkeavaan olemiseen.
Juhliin kuului [...] kaikenlaisten rajojen koettelua, venyttämistä ja ylittämistä. Eräissä
juhlissa innostuimme järjestämään painiturnauksen juhlien järjestäjän vanhempien
sängyllä. Osoittauduin tässä painissa lahjakkaaksi ja sain kanssakilpailijoilta, sekä
tytöiltä että pojilta tunnustusta.
Nuorten iloista, rajojarikkovaa juhlimista voi tarkastella karnevaalin ja karnevalismin käsitteiden kehyksessä. Karnivaalin käsitettä on teoretisoinut kirjallisuudentutkija Mihail Bahtin, joka tutki karnevalistisen naurun merkityksiä keskiajan
kansankulttuurissa ja kirjallisuudessa. Bahtinin ajatukset karnevaalista ovat olleet
vaikutusvaltaisia kulttuurin- ja politiikantutkimuksessa laajemminkin, kun on
pyritty jäsentämään ihmisen keinoja vastustaa normatiivista luokitteluita. Keskiajan Euroopassa karnevaali oli välitila, jossa yhteiskunnalliset hierarkiat purettiin
ja käännettiin ylösalaisin. Kaikki osallistuivat tasaveroisina fyysisyyttä juhlivaan
kumoukseen, jossa aseina olivat nauru ja leikki. Nykyajassa karnevaalia ei ajallisena
välitilana enää ole, joten karnevaali ilmentyy paikallisena, tilallisena ilmiönä. Tällaisia väliaikaisia normien venyttämisen ja rikkomisen tiloja voivat olla
esimerkiksi taideteokset, lomanviettopaikat, klubit ja baarit – tai teini-ikäisten
kotibileet. Juhlat ovat ajallisesti ja paikallisesti erotettu tila, jossa karnevaalin
tavoin korostuu kehollinen kohtaaminen esimerkiksi tanssissa, erotiikassa tai painiottelussa. Kuten karnevaalilla, juhlilla ei ole yleisöä vaan kaikki osallistuvat kokijoina yhteisölliseen iloon. Koska juhlat ovat poikkeustila, siellä voidaan poiketa
arkisista rooleista ja siten myös sukupuolinormeista. Juhlan kontekstissa riemukas
painiottelu tulee ymmärretyksi kehollisesta säädyttömyydestä iloitsemisena.
( Jenks 2003, 160–174.)
Karnevalismin kumouksellista potentiaalia on kritisoitu muistuttamalla, että poikkeustilaksi merkityksellistymällä se ei aiheuta todellista vaaraa status quolle.
Painimuistoissani olen pohtinut, oliko halussani pärjätä painissa myös jonkunlaista “hyvä jätkä” -asennetta – halua pärjätä miehille miehisillä keinoilla. Tiedostin, että uskaltautumalla painimaan kovaa juhlissa tein särön runotyttömäiseen
taidelukiolaisidentiteettiini:
Jollain tavalla sen jälkeen paini yhdistettiin minuun, että minä olin se hyvä painija, ja
saatoin itsekin joissain juhlissa kannustaa ja yllyttää ihmisiä painimaan. Sain painista valtavasti nautintoa ja energiaa, kaipasin fyysisyyttä ja toisen voiman tun-
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temista. Varmasti minua myös ilahdutti tilanteissa saamani koominen huomio. [...]
Jälkikäteen ajateltuna pyrin erottautumaan naisvaltaisessa [taidelukiossa] varsin
maskuliinisilla strategioilla: pois herkkyys, luovuus, hauras runotyttöys, tilalle järki ja
raaka voima! Halveksin taideaineita, luin pitkää matematiikkaa ja halusin painia.

Kuva 4
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Omalla tavallaan nuoren minäni ristiriitaisesta suhteesta painiin ja sen miehiseen
maailmankuvaan kertoo ensimmäinen painiaiheinen taideteokseni. (kuva 4)
“Teos” on sikälikin mielenkiintoinen, koska en ole itse ainakaan eksplisiittisesti
ajatellut sitä taiteena vaan jonkunlaisena sisäpiirin vitsinä tai silmäniskuna silloiselle heilalleni. Tapailin lukion jälkeen miestä, johon halusin tehdä vaikutuksen.
Kerroin haluavani painijaksi ja taisimme painiakin jonkun verran. Olin sinä
kesänä muuttanut edellisen seurustelusuhteen päätyttyä takaisin lapsuudenkotiini, olin työtön, rahaton ja varmaankin aika tylsistynyt. Kotiimme oli hankittu
ensimmäinen digikamera, ja päähänpistosta rupesin kuvaamaan itseäni painimestareiden voitoneleitä jäljittelevissä kuvissa. Kuvausta varten askartelin itselleni mitalin ja kuvitteellisen “Helsingin Kisa-Paini” numerolapun ja pukeuduin
trikoisiin. Lopuksi käsittelin kuvia jollakin alkeellisella kuvankäsittelyohjelmalla
vintage-henkisiksi. En tuolloin osannut jäsentää toimintani motivaatioita taideteorian kielellä, mutta jälkikäteen teosta voi tarkastella postmoderniin olennaisesti
kuuluvien strategioiden, uudelleenlavastuksen (re-enactment), parodian tai pastissin käsitteiden kautta. Postmodernia teoretisoineen Linda Hutcheonin mukaan
parodia mahdollistaa representaatioiden politisoimisen, koska ironinen etäisyys
kohteeseen korostaa esittämisen tapoja, jotka muuten jäävät helposti näkymättömäksi (Hutcheon 1988, 93). Koska kehollinen kokemukseni painista oli vielä
varsin satunnaista, lähestyin painia sen visuaalisten representaatioiden parodian
kautta, ja 2000-luvun puolivälissä nuo representaatiot olivat suomalaismediassa vielä täysin miehistä. Nuori, kevytrakenteinen nainen poseeraamassa haarat
levällään, hieman kököltä vaikuttavassa “painiasussa” näyttää edelleen vinksahtaneelta ja oudolta. Häiriö kiinnittää huomiota siihen, miten parodioitu kohde,
maskuliiniinen painikulttuuri rakentuu poseeraus- ja pullistelukuvien kaltaisissa
visuaalisissa esityksissä. Humoristisen esityksen kautta olen käsitellyt absurdiutta,
joka sisältyy siihen, että hypermaskuliininen painikulttuuri on vetänyt puoleensa
kaltaistani humanistisesti suuntautunutta, tiedostavaa nuorta naista.

4.2. (Nais)painijan oppipolku:
BJJ sukupuolinormien vinouttamisen paikkana
Olen harrastanut urheilua koko elämäni, ja kun sain yläasteen loppupuolella tarpeekseni totiseksi muuttuneesta yleisurheilusta, kokeilin muodissa olevia
kamppailulajeja: ensin ranskalaista potkunyrkkeilyä savatea ja sitten brasilialaista
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capoeiraa. Hyvä ystäväni, pitkän linjan capoerista tiesi painikiinnostuksestani ja
vinkkasi, että heidän ryhmästään oli siirtynyt brasilialaiseen jujutsuun sellaisia
harrastajia, jotka kaipasivat kunnon fyysistä kontaktia. Kun palasin vuonna 2009
opiskelijavaihdosta takaisin opiskelukaupunkiini Tampereelle, tuli sopiva hetki
elämässä jollekin uudelle, ja ilmoittauduin brasilialaisen jujutsun ja lukkopainin
alkeiskurssille. Olin tuolloin 24-vuotias, keskimittainen opiskelijanainen, jonka
kunto ei ollut parhaimmalla tolalla.
[Kamppailusalin] karu tehdasmiljöö korosti tilannetta, johon jouduin: olin toinen
kahdesta peruskurssin naisesta, ja kaikki muut kurssilaiset näyttivät superisoilta ja
voimakkailta. Ilmapiiri oli suoraan sanoen macho. Turvallisuudesta puhuttiin vain
ohimennen, eikä kurssilaisten sparrausta juurikaan ohjeistettu. Opettajat eivät vitsailleet ja vääntäminenkin oli totista hommaa. Lopun rituaalisessa kättelyssä oli jotain
armeijamaista.
Omalla kohdallani voin hyvällä omatunnolla kuvata lajin aloittamista sanalla
shokki. Kaikki oli uutta, ja uutta nimenomaan keholle – olin usein treenien jälkeen pukuhuoneessa jonkunlaisessa riemun, väsymyksen ja järkytyksen sekaisessa
tunnemyrskyssä. Uutta oli maassa liikkuminen, joka riepotteli tavanomaiseen
sali-, uinti- ja lenkkikuntoiluun tottunutta kehoani. Samalla aukesi arkisesta liikkumisesta eroava uusi, jännittävä ulottuvuus: maassa ryömiminen, katkarapu- ja
karhukävely, konttaaminen, kieriminen, kuperkeikat… Uutta oli myös fyysinen
kontakti, jota ei mitenkään pohjusteltu tai arasteltu ensimmäisistä harjoituksista
lähtien. Läheisyys hikisen, isokokoisen miehen kanssa tuntui epäluontevalta yllättävän vähän aikaa: kun molempien päämääränä oli päästä niskan päälle, unohtuivat sosiaalisen konventiot nopeasti. Enemmän järkytti joutua tilanteeseen, jossa
toinen ihminen halusi kaikin keinoin musertaa minut, vaikkakin vain urheilulajin
sääntöjen puitteissa. Tajusin, etten ollut naisena joutunut koskaan mittelemään
voimiani niin, että vastapuoli on kamppailussa aivan tosissaan.
Useammankin kerran itkin treenien jälkeen, koska olin niin poikki fyysisesti ja
koska sparraustilanteessa toisen aggressiivisuuden kohtaaminen kehollisesti oli välillä niin pelottavaa. On vaikea palata täsmällisesti noihin tunteisiin, mutta ne olivat
hyvin intensiivisiä ja aivan uudenlaisia. Ja varmasti niihin tunteisiin perustuu se,
miksi koukutuin ja miksi niin moni koukuttuu.[...] Kai se on äärimmäistä elossa olon
tuntua, kun joudut käyttämään henkisiä, fyysisiä ja älyllisiä kykyjäsi toista vastaan.
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Koin aivan alusta saakka, että brasilialaisen jujutsun harrastaminen tuotti minulle
oivalluksia suhteessa sukupuoleen. Opiskelin toimittajaksi yliopistossa ja työskentelin mediassa, joten arkisessa ympäristössä en juurikaan joutunut kiinnittämään
huomiota sukupuoleen. Lähtökohta oli ilman muuta se, että kyvykkyyteni kirjoittamisessa tai tiedonhankinnassa ei ollut millään tavalla sidottu sukupuoleeni.
Painisalilla törmäsin väistämättä sukupuoleen, koska kaikki tuntui olevan itselleni
niin paljon oudompaa ja raskaampaa kuin ympärillä oleville miesoletetuille. Tajusin, että vaikka koulutukseni ja tiedollinen pääomani oli yhdenvertaista miesten
kanssa, kehoni ei ollut kokenut keskivertomiehen elämää, johon kuului paljon
enemmän fyysistä mittelöä esimerkiksi lapsuuden leikeissä, koululiikunnassa tai
armeijassa. Jouduin todella pohtimaan kysymystä biologisesta sukupuolesta: missä
määrin fysiologiset ominaisuuteni määrittelivät mahdollisuuksiani pärjätä tässä
lajissa?
Channonin ja Matthewsin mukaan naisten kamppailulajien kumouksellisen
voiman on nähty kumpuavan nimenomaan siitä, kuinka kamppailevien naisten
kehot pystyvät omaksumaan miehiseksi katsottuja ominaisuuksia. Kun naisen
keho muuttuu vahvaksi, sitkeäksi, teknisesti taitavaksi ja fyysiseen dominointiin
pystyväksi, haastaa se luonnollistuneita käsityksiä hegemoniseen maskuliinisuuteen “biologisesti” kuuluvasta aggressiivisuudesta ja voimasta. (Channon &
Matthews 2015, 5–6.) Itse koin omassa kehossani ja sen kyvykkyydessä tapahtuvat muutokset sekä outoina että voimaa antavina.
Uutta oli myös kehoni olemus painissa: dominointiin pyrkivä, ähkivä, äärimmilleen
pinnistelevä, piereskelevä, kauttaaltaan hikinen keho. Edelleen rakastan sitä tunnetta,
kun on sparrannut hyvin tasaväkisen parin kanssa, ja fiilis on että seuraavaa kehiin!
Siinä hetkessä ei välitä yhtään mistään, miltä näyttää tai kuulostaa. [...] Kuva itsestäni kehossani. Hartiat leveät, auki, katse muita salissa olijoita mittaillen. Se kuva
on tuttu sadoista elokuvista, kun mies valmistautuu kamppailuun, ja nyt se tunne on
minussa. Vaikka vihaan sitä sanaa, on tunne voimauttava.
Harrastuksen alkuaikoina paini antoi minulle liberaalifeminismin hengessä
mahdollisuuden uskoa, että voin naisena aivan hyvin pärjätä tällä ultramiehisellä
alueellakin, kunhan harjoittelen tarpeeksi. Ajatus painivista naisista trangressiivisina, rajoja rikkovina, näkyy myös teoksessani Salon Tatami (kuva 5), jonka tein
kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman ennakkotehtävänä teemasta
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Kuva 5
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“Erilaisia, samanlaisia, samanarvoisisa?” (Taiteen kandidaatin tutkintoon johtavien
koulutusohjelmien opiskelijavalinnat 2013, 22). Idea teokseen oli syntynyt jo
aikaisemmin, kun olin kiinnittänyt huomiota naisten valloittaviin hiusmuodostelmiin painitreenien jälkeen. Hiukset ovat painijalle ainainen murhe,
koska pää nuhraa milloin vasten hikistä tatamia, milloin vastustajan kainaloa tai
reisiä. Varsin harva kampaus säilyy muodossaan sparrierien aikana, ja koska naisharrastajilla useimmin on miehiä monimutkaisempia tukkavirityksiä, on kontrasti
ennen ja jälkeen painimisen myös suurempi. Halusin kuvata naispainikavereitani
heti painimisen jälkeen, hikisenä, tukka sekaisin ja mahdollisesti jyhkeät hammassuojat suussa. Valokuvasin heidät suoralla salamalla, varsin raa’assa valossa, joka
korostaa kasvojen kiiltoa. Toivoin tallentavani kuviin ristivedon sen välillä, että kuvattavat eivät voi väsyneinä ja hikisinä kauheasti kontrolloida ulkonäköään, mutta
toisaalta pyrkivät silti poseeraamaan kameralle ja “säilyttämään kasvonsa”. Ideana
oli tehdä näkyväksi sitä, kuinka painiva nainen haastaa naisen konventionaalisia
representaatioita, joissa kontrolloitu ulkonäkö on kaiken keskiössä.
Salon Tatamissa näkyy toisaalta myös merkittävä muutos, joka harrastuksessani
tapahtui vuosina 2011–2013: aloin treenaamaan naisten omassa BJJ-ryhmässä.
Harrastamisen alkuun oli mielestäni hienoa, että sukupuoleen ei kiinnitetty harjoituksissa juurikaan huomiota. Treenasimme sekaryhmässä, samanlaisissa asuissa,
ja koska naisia oli niin vähän, sparrasin pääasiassa miesten kanssa. Huomasin
kuitenkin varsin pian, ettei sukupuolta voinut unohtaa. Jos se ei kummittelut
omassa mielessäni (“Minun ei tarvitse pystyä niin raskaaseen harjoitukseen, koska
olen nainen.”), toivat yksittäiset miesoletetut treenaajat sen käytöksellään säännöllisesti esiin. Jotkut eivät selvästi koskaan halunneet olla parini, toiset eivät kestäneet olla alakynnessä naiselle ja ryhtyivät riehumaan. Jotkut suostuivat parikseni,
mutta eivät uskaltaneet käyttää yhtään voimaa ja vain makasivat passiivisina maassa. Toisaalta oli myös ikävää, jos pari ei yhtään osannut ottaa kevyempää vartaloani
sparrissa huomioon ja dominoi pelkästään voimalla ja massalla. Pukuhuoneessa
käytävät keskustelut naisten kesken olivat merkittävää vertaistukea, mutta ensimmäisen vuoden aikana minulla oli vain 1–2 naista kanssani kokemuksia jakamassa.
Tilanne muuttui, kun muutin puoleksi vuodeksi Kanadaan työharjoitteluun:
Sosiaalisen elämän vähyyden vuoksi vietin paljon aikaa BJJ-salilla. Salilla kokoontui kaksi kertaa viikossa naisten ryhmä, josta tuli minulle todella tärkeä. En joutunut
keskittymään selviytymiseen vaan sain rauhassa hioa tekniikkaa. Pääsin myös sparraamaan kokeneiden harrastajien kanssa, jotka osasivat ottaa juuri sopivasti voima-
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ja tasoerot huomioon sparrissa. Läpi lyötiin ajatus, jonka mukaan paini on yhteistyötä,
jossa parin hyvinvointi on vastuullasi. Sain monta kertaa kuulla, että minun pitää
rauhoittua – olin vielä selviytymismoodissa ja olennainen osa kehitystä oli rauhan ja
ajatuksen mukaan saaminen harjoitukseen.
[...]

Minua kauemmin treenanneet naiset olivat korvaamaton apu. Alkuvaiheessa he kannustivat kisaamaan, opettivat olennaista tekniikkaa ja painottivat turvallisuutta.
Naisten harjoituksessa ymmärsin, ettei kenenkään tarvinnut sietää aggressiivista
murjontaa, oli pari sitten nainen tai mies. Koska keskimäärin naiset ovat
kevyempirakenteisia, yhdistivät negatiiviset kokemukset suurinta osaa naisten
BJJ-ryhmästä. Naisten kanssa sai myös parempaa harjoitusta, koska suurimman
osan liikkuvuus, voima ja kestävyys olivat ainakin kohtuullisen lähellä omaa
tasoani. Kävin myös sekaryhmän harjoituksissa, mutta koin naisten oman ryhmän
turvallisen ilmapiirin omaa kehitystä edistävänä tekijänä. Naisten treenit opettivat harjoittelemaan sekaryhmässäkin fiksummin ja omia rajoja kuunnellen. Kun
palasin Suomeen, etsin Helsingistä uuden salin, jossa oli naisille kerran viikossa
kokoontuva oma ryhmä.
Harjoitteluuni mukaantullut naiserityisen tiedon arvostus ja naisyhteisön tuki –
voisi kai sanoa radikaalifeminismi – näkyy myös vuonna 2013 tekemässäni
videoteoksessa Hertta Hillopiilo Fights Everyday Objects (kuva 6). Hertta
Hillopiilon hahmo syntyi halusta parodioida showpainin kuvastoa ja narratiiveja,
mutta ote oli henkilökohtaisempi. Halusin rakentaa itselleni showpainija- alter
egon, joka ei pyytelisi anteeksi feminiinisiksi katsottuja ominaisuuksiaan. Hertta
Hillopiilo ei ole seksikäs painijavosu vaan white trash -henkinen marjastajahilloaja, joka pukeutuu nuhjuiseen, pinkkiin aamutakkiin, pinkkiin pitsibodyyn,
rumiin painitrikoisiin ja rekkalippikseen. Hillopiilo voi myös viitata naisen sukupuolielimeen ja kuukautisiin. Hertta Hillopiilo juhlii kömpelöä, nuhjuista ja vähän
noloa naiseutta, joka ei koskaan saa näkyvyyttä sellaisilla areenoilla kuin World
Wrestling Entertainment. Hertta Hillopiilon epäaggressiivisuutta korostaa se, että
hänen vastustajiaan ovat mitättömät, arkiset esineet: ensimmäisessä videoteoksessa vastassa on muovailuvahaklöntti. Lähtökona otteluille oli oma kokemukseni
kömpelyydestä ja siitä, että elämäni välillä muistutti painiottelua kahvinkeittimen, avainten tai pyörän lukon kanssa. Humoristinen videoteos alkaa ottelun
osapuolten esittelyllä. Hertta esittelee olemattomia muskeleitaan, maalaa hillolla
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Kuva 6
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kasvoihinsa taisteluviivat ja jauhaa purkkaa. Muovailuvaha vain on. Itse ottelussa
välillä Hertta on voiton päällä esimerkiksi jauhamalla muovailuvahaa nyrkeissään,
välillä taas muovailuvaha hyökkää menemällä Hertan suuhun tai silmiin. Lopuksi
Hertta voittaa ottelun suorittamalla klassisen showpainiliikkeen, diving crossbodyn, eli hyppää “köysiltä” suoraan muovailuvahan päälle. Hertta Hillopiilon
merkitys itselleni oli hyväksyä huumorin avulla se tosiseikka, etten koskaan
saavuttaisi maskuliinista soturi-ideaalia, ja että sen tavoittelemisessa ei ollut itselleni mieltä. Itseni näköisenä, hömelönä ja kömpelönäkin minusta voisi tulla aivan
hyvä kamppailija.
Naisten ryhmä oli BJJ-harrastukseni alkupuolella tärkeä tuki itseni ja omien rajojeni hyväksymisessä, mutta pikku hiljaa kävi myös selväksi, että “naiseus” oli ehkä
sittenkin liian abstrakti yhdistävä tekijä hyvin erilaisten yksilöiden joukolle. Yksi
paini naistenkin treeneissä aivan liian kovaa, yhdelle taas varovaisinkin paini oli
liian hurjaa. Yksi oli niin isokokoinen, että samankokoisten miesten kanssa
painiminen oli sittenkin hänelle parasta treeniä. Ja oli myös miehiä, jotka tulivat mielellään naisten treeneihin. Naisten oman ryhmän merkitys itselleni alkoi
vähetä, kun kehityin lajissa ja tiesin miten toimia isompien parien kanssa sekaryhmässä. Jos pari vaikutti painivan liikaa voimalla ja aggressiolla, uskalsin sanoa
siitä ja pyytää ottamaan rauhallisemmin. Naisten ryhmässä korostetut hyveet,
yhteistyö, itsen ja toisen turvallisuudesta huolehtiminen ja rauhassa tekeminen
alkoivat nousta enemmän esille myös sekaryhmän treeneissä. Nykyään valmentajamme muistuttaa lähes viikottain, että harjoituskaudella painissa pitää antaa myös
toiselle tilaa tehdä suorituksia. Machokulttuurista ainakin hitusen hellittäminen
on hyödyttänyt kaikkia sukupuolia sekä koko- ja tasoluokkia, kun loukkaantumisia ja mielensäpahoittamisia on tullut vähemmän.
Vuonna 2017 olen harrastanut brasilialaista jujutsua harjoitustauot vähennettynä
reilut seitsemän vuotta. Kilpailen pari kertaa vuodessa sekä vedän peruskurssia
ja lasten painikurssia. Tavallisimpia painiparejani treeneissä ovat tällä hetkellä
naisten lisäksi teini-ikäiset pojat, keski-ikäiset miehet ja yksi transmies. Vaikka
käyttäisimme samoja tekniikoita, on paini jokaisen heistä kanssa aivan erilaista,
ja iän, etnisyyden tai sukupuolen kaltaiset kategoriat kertovat loppupeleissä vain
todennäköisyyksiä sille, minkälaista paini kategoriaan luetuksi tulevan yksilön
kanssa on. Voin olla isokokoisen miehen kanssa painiessa painava ja kehollani
dominoiva, ja heti seuraavassa erässä pienikokoisen naisen vietävissä. Minun ja
parin välille syntyvällä painilla ei ole sukupuolta.
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Olennaisinta minulle on aina ollut läsnäolo painissa. Se olotila, kun sopivasti lämmenneenä saat testata omia kykyjäsi toisen kanssa. On ihmeellistä, että niin rikas fyysinen
maailma elää minussa ilman, että sitä tarvitsee tietoisen mielen tasolla tuottaa. Se on
vähän kuin oppisit puhumaan hyvin vierasta kieltä: mikä nautinto, kun saat keskustelun toisen kanssa sujumaan!
Jos yrittäisin tiivistää itselleni painimisen ytimen, se voisi olla sanassa ‘paino’. Ei
ole sattumaa, että suomen kielen verbi ‘painia’ juontuu etymologisesti painaaverbistä (Häkkinen 2004, 853). Minulle paini on kommunikaatiota, jossa
välineinä ovat kaksi ihmiskehoa, maa ja sen painovoima. Tässä tavoitteellisessa
vuoropuhelussa molemmat osapuolet haluavat dominoida toista. Koska kamppailu
käydään lähietäisyydellä, iho vasten ihoa, paini tarjoaa mahdollisuuden oppia
kuuntelemaan hyvin herkästi oman kehon painoa, mutta myös toisen kehon
painossa tapahtuvia muutoksia ja reagoimaan niihin. En väsy ihmettelemään sitä,
kuinka otteluharjoituksessa siirryn lähes täysin kehon ohjaukseen ja tiedän ilman
tietoista ajattelua kussakin hetkessä miten vastata parin liikkeeseen. Joskus tuntuu
siltä, kuin paini eläisi meissä omaa, itsenäistä elämää, joka ei piittaa kahden erillisen ihmisen olemassaolosta. Painijat muuttuvat painiksi, jatkuvasti muuttuvaksi
kahden ihmiskehon painon variaatioksi.
Butlerin teoriaan peilaten meditatiivisen painierän voisi hahmottaa paikkana, jossa pääsen hetkittäin irtautumaan heteronormatiivisesta pakko-oletuksesta ja sen
tuottamista sukupuolinormeista. On toki mahdollista, että kahden painijan välille syntyy seksuaalinen jännite jomman kumman tai molempien mielessä, mutta
painissa tapahtuvat keholliset kohtaamiset eivät tule ensisijaisesti ymmärretyksi
heteroseksuaalisen luennan kautta vaan niitä jäsentelevät painin sisäiset pelisäännöt. Koska painiminen on kehollisesti niin intensiivistä ja keskittymistä vaativaa,
olen voinut painiessa päästä eroon myös Youngin kuvaamasta itsetietoisuudesta,
joka liittyy kehon hahmottamiseen objektina. Kuten luvussa 2 kirjoitin, Youngin
mukaan Merleau-Pontyn hahmottelema kehon intentionaalisuus on naisilla estynyt, koska naiset kokevat kehonsa samaan aikaan sekä subjekteiksi että objekteiksi. Tästä johtuen naiset suhtautuvat epävarmasti tavoitteen saavuttamiseen, mikä
aiheutta horjuntaa kehollisessa toiminnassa. (Young 2005, 36–39.) Painimisessa
tilanteet elävät niin nopeasti ja arvaamattomasti, ettei tilaa horjumiselle ole. Monesti painissa joutuu pakkorakoon, jossa kaikki fyysinen ja henkinen energia pitää
keskittää pinteestä pääsemiseen. Näissä tilanteissa kaikenlainen ulkoinen kontrolli
unohtuu, mikä on vapauttava kokemus.
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On selvää, että kaikenlaisten sosiaalisten konventioiden rikkominen onnistuu, koska
paini on kehystetty urheiluksi. BJJ:ssä on selkeät säännöt: miten ottelu alkaa, mihin se
loppuu, mistä saa pisteitä, mitkä otteet ovat kiellettyjä jne. Painia treenataan, jotta
voitettaisiin vastustajat kilpailussa, ja urheilu-BJJ:ssä korostuu pelillisyys. [...]
Painin kommunikaatio on silti erillään tatamin ulkopuolisista rooleista. Voi olla, että
minun on vaikea lähestyä maton reunalla miespuolista treenikaveria, mutta tunnen
hänet painikaverina hämmentävän hyvin.

Sukupuolen näkökulmasta kamppailulajisali on ollut omassa elämässäni queer tila,
jossa sukupuolinormeja ja hetero-oletusta on voinut venyttää ja hämmentää. Tämä
ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö normit olisi salilla läsnä, vaan ne vaihtelevat
tilannesidonnaisesti. Suhde toisiin ihmisiin voi muuttua tatamilta pois astuessa, ja
eri ihmiset myös näkevät ja kokevat salin tapahtumat aivan erilaisista näkökulmista. Kuvataidekasvatuksen maisteriopinnoissani halusin jollain tavalla kuvata
taiteen kautta sitä ristiriitaista kokemusta, että paini kehollisena kokemuksena
irtautuu sukupuolesta, mutta painikulttuuriin latautuu silti valtavasti sukupuolittuneita merkityksiä. Kuva tila aika -maisterikurssilla syntyneessä Kampfes
Lust (suom. “Kamppailun himo”) -teoksessa ratkaisin tämän käyttämällä ääntä.
Ääni-installaatio oli esillä omassa makuuhuoneessani (kuva 7), sillä kurssimme
päätti toteuttaa yhden päivän kestoisen näyttelyn kolmessa eri yksityisasunnos-

sa, joista yksi oli minun ja kumppanini koti. Installaatioon kuului parisängyn
valkoiselle peitteelle aseteltu, painimatosta muistuttava punainen aloitusrinkula
sekä ääniraita, jolle olin äänittänyt minun ja mieheni todellisia painin ääniä. Valaisin huoneen spottivalolla, jossa oli vaaleanpunainen filtteri. Esillepanosta syntyvät
eroottiset konnotaatiot olivat siis melko vahvoja, vaikka äänidokumentaatio olikin
minun ja mieheni kokemuksen mukaan epäeroottisesta tilanteesta. Kutsuin näyttelyvieraita pohtimaan omia mielikuviaan: miksi miehen ja naisen painiähkintä
tuo väistämättä mieleen eroottista kuvastoa, vaikka seksiasentoja muistuttavat
painipositiot urheilukontekstissa tulkitaan kamppailuksi? Kaksi toisiinsa kietoutunutta kehoa voidaan kontekstista riippuen lukea joko erotiikaksi tai kamppailuksi, ja normatiiviset käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta ohjaavat
luentojamme. Modernista kamppailu-urheilusta seksuaalisuus on häivytetty, mutta
esimerkiksi antiikin kreikkalaisilla se saattoi hyvinkin olla osa nuorten miesten ja
heidän vanhempien miesopettajiensa painiharjoitusta. Kampfes Lust voikin viitata
haluun painia, ottelijoiden keskinäiseen seksuaaliseen haluun tai ottelun katsojassa
heräävään haluun. Itselleni Kampfes Lust on ollut halua painia itseni ulos sovinnaisista tavoista käyttää naiskehoa ja vuorovaikuttaa toisten kehojen kanssa.
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5. Painijana
taidekasvatuksen kontekstissa

Omassa painiharjoituksessani olen päässyt tutkimaan, miten sukupuoli linkittyy
kehoon ja keholliseen vuorovaikutukseen ja miten sukupuolinormit rajoittavat
niitä. Kuten edellisessä luvussa kirjoitin, välineenä tähän tutkimukseen on ollut
BJJ-salin arkisesta poikkeava ympäristö ja kehollinen toiminta, joka Sara
Ahmedin termein on vinouttanut jähmettyneitä käsityksiäni sukupuolesta.
Naiseksi identifioituva kehoni on pystynyt omaksumaan ominaisuuksia ja kykyjä, jotka kulttuurissa luetaan monesti luonnollisesti miehisyydestä kumpuavaksi. Mikä tärkeämpää, paini on ollut mahdollisuus irroittautua hetkeksi naisen
“estyneestä intentionaalisuudesta” kumpuavasta itsetietoisuudesta sekä tilaisuus
kohdata kukin ihminen painissa yksilönä, ilman hetero-oletuksesta kumpuavaa
seksualisointia tai muuta erontekoa. Aina tämä ei ole kuitenkaan mahdollista,
koska edelleen löytyy yksittäisiä ihmisiä, joille naisoletetun kanssa painiminen
on ongelma. Oman harrastukseni alkuvaiheessa tärkeää olikin löyhän separatistinen naisryhmä, jossa sai harjoitella turvallisesti ilman pelkoa vähättelystä tai
yliaggressiivisuudesta. Naisten ryhmässä ymmärsin, ettei minun tarvinnut täyttää
hegemonisen maskuliinisuuden miesihannetta tullakseni hyväksi kamppailijaksi,
vaan voisin löytää oman tapani painia hyödyntämällä yksilöllisiä vahvuuksiani.
Opin myös huolehtimaan omasta ja parin turvallisuudesta, siis laittamaan rajat
sille, miten minua saa kamppailussa kohdella. Naisten ryhmän sisäiset erot olivat
kuitenkin varsin suuria, eikä ristiriidoilta vältytty. Nyt ajattelen, että sekaryhmässä
treenaaminen on sekä painissa kehittymisen että sukupuolinormien haastamisen
kannalta itselleni parasta, kunhan kaikki ovat sitoutuneita vastuulliseen ja yhdenvertaiseen harjoitukseen.
Tässä ja seuraavassa luvussa tarkastelen, miten painin “disorientaatiota” voi hyödyntää taidekasvatuksen kontekstissa, ja nouseeko näistä tilanteista samanlaista
sukupuolinormien problematisoimista kuin omasta harrastuksestani. Kuvaan ja
analysoin kahta taidekasvatustapahtumaa, Zodiakilla järjestettyä Painiminen ja
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painiskeleminen -yleisötyökurssia sekä itse järjestämääni Painilaboratoriotyöpajaa. Ensimmäiseen osallistuin taidekasvatettavana, toisessa toimin itse
taidekasvattajana. Aloitan molempien käsittelyn kuvaamalla lyhyesti opetustapahtuman perustuen omiin tutkimuspäiväkirjamerkintöihini, jotka olen kirjoittanut
heti sessioiden jälkeen. Sen jälkeen erittelen, miten ja miksi harjoitukset johtivat
(jos johtivat) pohtimaan normatiivisia käsityksiä sukupuolesta tai seksuaalisuudesta. Tässä luvussa esiteltävän Zodiakin työpajan analyysi pohjautuu oman tutkimuspäiväkirjani merkintöihin ja Painikerhon osallistujien kirjoittamiin teksteihin.
Zodiakin työpaja perustui Teatterikorkeakoulussa viikottain kokoontuneen Painikerhon toimintaan ja siellä kehitettyihin harjoituksiin, joista syntyi myös keväällä
2017 ensi-iltaan tullut Paini-esitys. Esityksen dramaturgi keräsi painikerholaisilta käsiohjelmaa varten painista ajatuksia, jotka kirjoitettiin keskustelumuodossa livenä jaettuun Google-dokumenttiin. Tekstit avaavat mielestäni tarpeellisen
lisäulottuvuuden sen ymmärtämiseksi, miksi painiminen on ollut kiinnostavaa
myös esitystaiteilijoille. Painikerholaisten tekstit on merkattu kirjoittajan sukunimellä, lainaukset omasta tutkimuspäiväkirjastani nimikirjaimillani (VK).

5.1. Painiminen ja painiskeleminen -yleisötyökurssi
Painikerholaisten ohjaamaa Painiminen ja painiskeleminen -yleisötyökurssia
mainostettiin Zodiakin verkkosivuilla etukäteen seuraavasti:
Kolmipäiväisellä kurssilla kokeillaan PAINI-teoksen harjoituksia. Kurssilla harjoitellaan lämmittelyä, yhden-, kahden- ja monenvälisiä otteita ja liikesarjoja sekä vapaata,
toisia huomioivaa ottelua. Ottelussa olennaista ei ole voittaa tai päihittää, vaan siinä
korostuu oman ja toisen voiman tunteminen ja sillä leikkiminen.
Osallistuminen painikurssille sopii kaikentasoisille. Tätä painia ei ole sidottu osallistujan ikään, kokoon tai sukupuoleen. Otteluihin valmistaudutaan rauhallisella lämmittelyllä ja kokeilemalla eri tekniikoita ja sääntöjä. Jokaisen päivän aluksi käydään läpi
päiväkohtaiset painitunnelmat, jotta jokainen osaa huolehtia itsestään ja auttaa painikumppaneitaan painimaan. (Zodiak 2017.)

Kurssi järjestettiin C4-salissa ja Zodiakin näyttämöllä Kaapelitehtaalla. Kaksi
viimeistä kertaa pidettiin näyttämöllä, jonne oli saatu lavasteeksi oikea painimaton päällinen aloitusympyröineen. Valtavan kokoinen päällinen oli taitettu kah-
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tia niin, että se muodosti salin takaosaan seinämän. Päällisen alla oli painimattoja.
Kurssille osallistui myös teoksen äänisuunnitellija, ja osassa harjoituksia käytettiin
teokseen suunniteltua elektronista, vahvasti bassovetoista musiikkia. Painikerhon alullepanijat Lotta Suomi ja Anna Maria Häkkinen kertoivat kurssin
aluksi hieman esityksen syntyhistoriasta. Ilmeni, että kaikki oli saanut alkunsa
eräistä kotibileistä, joissa teatterikorkeakoulun opiskelijat olivat ryhtynteet spontaanisti painimaan. Painiminen oli ollut heistä niin hauskaa, että pystyyn päätettiin panna viikottain kokoontuva, avoin Painikerho. Osallistujia tuli teatterikorkeakoulun eri laitoksilta mutta myös koulun ulkopuolelta. Kerhossa tutkittiin
painimista erilaisin harjoittein ja painittiin vapaalla tyylillä, ilman perehtymistä
urheilupainin sääntöihin tai tekniikoihin. Fokus oli siinä, miltä paini tuntuu.
VK

Puhuttiin lyhyesti mikä heitä kiehtoi. Mainittiin kontaktin rehellisyys, voimien koittaminen, toisaalta huolenpito (jos esim. vääntää kovaa voi höllätä), “nujuamiseen
unohtuminen”, ei mieti mitään muuta.
Kurssille osallistui 9 ihmistä, joista minut mukaan lukien kolmella oli jonkunlaista
taustaa BJJ:ssä tai lukkopainissa. Osallistujista 7 oli naisoletettuja, 2 miesoletettuja.
Iältään osallistujat olivat yhtä selvästi vanhempaa naisoletettua lukuunottamatta n.
20–40-vuotiaita Kurssin alussa kaikki saivat kertoa kurssille tulon motiiveistaan,
joista löytyikin yhteneväisyyksiä. Kaksi tanssijaa kertoi kumppaninsa harrastavan
BJJ:tä tai lukkopainia, ja kurssi oli tilaisuus oppia ymmärtämään toisen intohimoa ja myös saada välineitä vapaamuotoiseen painiskeluun kumppanin kanssa.
Lukkopainia harrastava miesoletettu ja teatteria harrastava naisoletettu taas paikansivat painikiinnostuksensa lapsuusmuistoon. Miesoletettu kertoi isänsä kanssa käydyistä painiotteluista, johon liittyi miellyttävä tunne siitä “kun isä laittaa
nippuun”. Naisoletetulla oli ollut lapsuudessa oma kamppailumuoto, painikarate,
jolla hän oli menestyksekkäästi peitonnut pihansa pojat roskakatoksessa käydyissä
otteluissa. Voimistelunohjaaja ja kontakti-improvisaatiota harrastava vanhempi
naisoletettu sanoivat olevansa kiinnostuneita yleisesti vapaasta liikkeestä, ja paini
olisi siihen uudenlainen lähestymistapa. Kuvataiteilijanaisoletettu yhdisti painin
puolestaan maalaamisen fyysisyyteen: häntä oli viime aikoina kiinnostanut maalaaminen lattialla, mikä taas oli laajentunut kiinnostukseksi maassa liikkumiseen
ja lattiatyöskentelyyn.
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Kolmen noin kolmetuntisen kurssikerran rakenne oli samanlainen: juttelu
alkupiirissä, lämmittely, painimaiset harjoitukset, varsinaiset painierät ja loppukeskustelu. Alkuun esittäydyttiin ja käytiin läpi kaikkien mahdollisesti painia vaikeuttavat vammat tai muut seikat. Lämmittelyihin kuului juoksemista ja jäsenten
verryttelyä, painimaisia lämmittelyliikkeitä (esim. kieriminen, ryömiminen), hippaleikkejä sekä pariharjoituksia (toisen kantaminen, toisen etenemisen estäminen,
nojaamiskävely). Hauska ryhmäyttämis- ja lämmittelyleikki oli ensimmäisellä kerralla tehty limaleikki, jossa osallistujat muodostavat mahallaan maaten ja toisiaan
käsistä pitäen “limaringin”, jota kurssin ohjaajat yrittivät jaloista vetämällä rikkoa.
Lämmittelyn jälkeen siirryttiin parin kanssa tehtäviin painimaisiin harjoituksiin,
joita olivat:
- Toinen parista yrittää kääntää parinsa selälleen, pari vastustaa.

- Toinen parista yrittää työntää parinsa pois tietyltä alueelta, pari vastustaa.
- Halataan paria niin tiukasti, ettei pari pääse karkuun.

- Painimaasto: Omasta kehosta tehdään parille painittava “maasto”.
- Ninjapainirata: Painimaasto kirtävänä harjoituksena ryhmässä.

Loppuosa tunnista käytettiin painieriin, joita ohjaajat kutsuivat “vapaaksi painiksi”. Siihen ei annettu mitään erityistä ohjetta vaan kannustettiin tutkimaan
minkälaiseksi paini syntyy juuri senhetkisen parin kanssa. Jos halusi, sai neuvotella
parin kanssa säännöistä: esimerkiksi sopia, että tavoitteena oli selätys. Vapaata
painia toteutettiin kurssin aikana myös kolmen ryhmissä siten, että yksi tarkkaili
kahden muun painia ja sai milloin tahansa halutessaan ryöstää toisen painipareista itselleen. Lisäksi tehtiin pareittain laiska paini -harjoitus, jossa painittiin hyvin
hitaasti ja ilman sen kummempaa pyrkimystä tehdä mitään.

5.2. Paini erilaisuuteen mukavuuttamisena
Sukupuolta ja seksuaalisuutta käsiteltiin eksplisiittisesti Painiminen ja painiskeleminen -kurssin aikana varsin niukasti. Kukaan ei missään vaiheessa maininnut
ääneen, että fyysinen kontakti samaa tai eri sukupuolta olevan parin kanssa olisi
ollut vaikeaa. Uskoisin, että tämä liittyy kurssin toteuttamiseen nykytanssin kontekstissa, jossa monella osallistujalla oli aiempaa taustaa vaikkapa kontakti-
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improvisaatiossa. Osallistujat osasivat odottaa, että fyysinen kontakti tulisi
olemaan intensiivistä, eivätkä myöskään kurssin pitäjät sitä missään vaiheessa
sanallistaneet tai antaneet toimintaohjeita, jos tilanne rupeaisikin ahdistamaan.
Voisi sanoa, että painiin suhtauduttiin oletusarvoisesti ei-seksuaalisena toimintana. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että ainakin itseäni kurssille tulo
jännitti nimenomaan ventovieraiden koskettamisen takia:
VK

On vaikea ajatella nyt itseään hikisenä ihokontaktissa yhtään kenenkään kanssa. [...]
Mietin kuinka paljon ruokaa viitsii syödä, ettei rupea oksettamaan tai pierettämään
tai onko harjoittelu edes missään vaiheessa voimakkaan fyysistä. [...] Kyllä se kosketus
aina jännittää ja kyllä se painiminen itsessään saattaa vielä jännittää ennen treenejä
tai tuntua jotenkin epätodelliselta, että kohta sitä taas ähelletään jonkun reisien välissä.
Sitten lämmitellään ja yhtäkkiä paini onkin parasta ja luonnollisinta mitä on.
Päiväkirjani mukaan sukupuoli nousi kurssin keskusteluissa esiin vain
kahteen otteeseen, ja silloin puhuttiin nimenomaan painin maskuliinisuudesta.
VK

M puhuu vaikeudesta olla menemättä “äijämoodiin”, kun on niin erikokoisia partnereita.
[...]

Sukupuoli tulee esiin, kun S puhuu painimisen mielikuvista, mieleen tulee jotain
aggressiivista, negatiivista, maskuliinista.
Miesoletetulle kurssilaisille painin “äijämoodi” on jotakin kutsuvaa, jota on vaikea vastustaa, kun taas naisoletetulle se voi olla luotaantyöntävää ja pelottavaa.
Kuitenkin tunnelma kurssilla keveni hyvin nopeasti heti, kun leikkimäiset ja
pelilliset harjoitukset alkoivat. Suurin osa painijoista nauroi ja hymyili harjoitusten
aikana. Itsekin pääsin omasta jännityksestäni pian eroon:
VK

Olen hyvällä tuulella.[...]Kummallista, miten läheinen ihokontakti/vääntäminen avaa
heti läheisen tuntuisen suhteen aiemmin tuntemattoman ihmisen kanssa. Opit nopeasti
jotain hänestä, pääset lähelle.
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Samankaltaisia huomioita löytyy painikerholaisten teksteistä:
RYTI:

Mua on aina hirvittänyt toisten lähestyminen fyysisesti

Pelkään että ylitän jonkun rajan olen epäkorrekti huono ja outo

Painissa saan kokeilla omia ja toisten rajoja kokeilla erilaisia lähestymisiä erilaisten
painitovereiden kanssa

Paini on myös niin intensiivistä että unohdan kaiken muun ja vaan painin
Vaikka siis sukupuolta sivuttiin kolmen päivän aikana vain sivumennen, päästiin
kurssilla laajemmin kiinni toisen ihmisen erojen ja samanlaisuuksien kohtaamiseen. Sandersin ja Gubes Vazin queer-pedagogisen käsitteistön mukaan painikurssi onnistui “erilaisuuteen mukavuuttamisessa”. Koska painissa jokaisen
ihmisen kohtaa yksilöllisenä, yksilöllisesti liikkuvana kehona, joutuu oman ennakkoluulonsa esimerkiksi sukupuoleen, ikään, kokoon, fyysiseen kyvykkyyteen,
etnisyyteen tai seksuaalisuuteen liittyen kohtaamaan varsin suoraviivaisesti. Näin
kävi minullekin, kun pääsin painimaan itseäni reilusti vanhemman naisen kanssa.
VK

Vanhempi nainen herätti eniten ennakkoluuloja. Samalla on iloinen, että hän on
lähtenyt mukaan, samalla miettii, että joutuuko sitä nyt varomaan, meneekö se rikki.
[...]

Kiinnostavin kokemus oli painia vanhemman naisen kanssa. Otin kevyesti ja pelkäsin
tosiaan satuttavani häntä, mutta itse asiassa painista tuli erittäin mukavaa ja liikkuvaa, hän pisti omalla voimallaan hyvin vastaan ja minä nostelin häntä napakasti
mutta varoen. Kiinnostava painitabu: paini oman äidin ikäisen naisen kanssa.
Painin yhdenvertaisuutta on se, että jokainen keho, solahti se sitten normatiivisiin
raameihin tai ei, otetaan vakavasti mahdollisena painivastustajana. Painin aikana
vuorovaikutus toisen kanssa muodostuu ainutlaatuiseksi, yksittäisessä painihetkessä syntyneeksi. Se voi olla painiparista ja olosuhteista riippuen leikkisää, totista, kilpailuhenkistä, rentoa, temmeltävää tai raivokasta. Olennaista on, että oma
toiminta mukautuu aina toisen tapaan tehdä – yksin on hankala painia.
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LAKKA:

Paini on kamppailua leikkiä löllöilyä ja sanatonta kommunikaatiota
Se on muistutus kehojen ja mielten erilaisuudesta
VK

Ehkä ei muuten ole “minun painiani” vaan paini syntyy aina kahden ihmisen välille.
[...]

Lotta myös mainitsee, että joku katsoja oli kommentoinut tehneensä jostakin painijasta
johtopäätöksiä painin perusteella, “tuo on tuommoinen” ja että mielikuva oli seuraavassa painissa toisen ihmisen kanssa aivan erilainen.
Painikerholaisten teksteissä painista tuli myös metafora sille, miten postmodernissa ajattelussa identiteetin nähdään muodostuvan. Itsensä on mahdollista kohdata
vain dialogissa muun maailman kanssa, ja jokainen kohtaaminen tuo itsestä erilaisia puolia esille. Itsen ja toisen väliset erot problematisoituvat, kun paljastuu, että
minuus syntyykin dynaamisessa suhteessa toiseen.
MOILANEN

Painiskelu on jotenkin läpi-inhimillistä ja samalla se upottaa tosi subjektiiviseen

Painijoissa näkee itsensä ja painiessa toisen lihasta saa jatkuvaa tuntumaa omasta
itsestä tai tunteista tai jostain
VK

R sanoo jotain kiinnostavaa, että paini on rehellistä, ei voi valehdella samalla
tavalla kuin puhuessa, eikä voi valehdella itselleen, koska itsestä nousee esiin puolia,
joista ei ole ollut tietoinen / hillitsee niitä.
Kurssilla ja painikerholaisten teksteissä kävi selväksi, että toisen kohtaamista –
ja itsen kohtaamista toisessa – helpottaa painin intensiivisyys ja meditatiivinen
läsnäolo. Kurssilaisten ja painikerholaisten kommenteissa toistui ajatus siitä, että
paini on jotakin hyvin todellista ja aitoa. Painiin viitattiin mm. rehellisenä, luonnollisena, läpi-inhimillisenä, ikiaikaisena, puhtaana, primitiivisenä ja alkukantaisena. Painia peilattiin painikerholaisten kommenteissa myös näyttelemiseen
ja tanssiin, joihin verrattuna painista puuttui itsetietoisuus:
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VAAHTOLUOTO

Kai paini on mulle jonkunlaista liikettä jossa saa tarttua ja jymähtää tuottaa kitkaa ja
käyttää voimaa

jotain sellasta liikettä joka on vapaa jostain sujuvuudesta ja kauneudesta ja liukuvuudesta
BLOMBERG

Musta on kivaa ettei tää oo esteettinen traditio ja että tää on niin alkukantaista
musta on kivaa että paini ei oo tanssia
HOSIASLUOMA

Näyttelijänä pidän siitä ettei kukaan välitä siitä miten näytellään ja silti joku oma
draaman taju kehollinen draaman taju saa tyydytyksen.

5.3. Mukavuuttamisen epämukavuuksista
Painiminen ja painiskelelminen -kurssi ja painikerholaisten tekstit vahvistivat
omaa käsitystäni siitä, että painin tapa liikkua ja ottaa kontaktia generoi tietynlaista läsnäolevaa, tavoitteeseen keskittyvää olemisen tapaa, joka madaltaa kynnystä
olla läheisessä kontaktissa pinnalta katsoen erilaisten ihmisten kanssa. Samalla
paini mahdollistaa yksilöllisten erojen näkemisen kulttuuristen kategorioiden
sisällä ja tuo esille itsen/toisen kietoutumisen yhteeen. Analysoin kuitenkin
työpajaa omasta, jo varsin sisällä aiheessa olevasta näkökulmastani, ja tulkitsin
myös painikerholaisten tekstejä vahvasti tietynlaiset kysymykset mielessäni. On
muistettava, että pääsin kuulemaan muiden kurssilaisten ajatuksia vain harjoitusten purkukeskusteluissa, joita olen referoinut päiväkirjaani muistin varassa.
Kurssilla painimisesta on varmasti aivan yhtä monta kokemusta kuin osallistujaakin. Siksi haluankin nostaa esille kurssilta tilanteita, jotka aiheuttivat haasteita
tai hankausta esittämälleni analyysille – tilanteita, joissa mukavuuttaminen oli
epämukavaa.
Ensinnäkin joidenkin kurssilaisten oli hankala saada kiinni “vapaan painin”
ajatuksesta. Vapaan painin ideana oli tutkia, minkälaiseksi paini syntyy
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senhetkisen parin kanssa, eikä siihen saanut juurikaan ohjeistusta. Itse yhdistin
vapaaseen painiin idean BJJ:stä tutusta yhteistyöstä, eli hölläsin tarvittaessa ja
annoin toiselle tilaa tehdä omat liikkeensä. Tämä tuntui toimivan varsin hyvin,
mutta muutamakin kurssilainen halusin neuvotella kanssani painin kulusta.
VK

Espanjalainen tanssija kysyi “What’s the goal?”, samoin voimistelunopettaja. Hänen
kanssaan oteltiin hetken aikaa selätyksestä, mutta palattiin sitten vapaapainiin.
[...]

Syntyykö painia, jos ei ole mitään päämäärää / jännitettä / vastakkaista tahtoa?
Suurin ero Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla verrattuna painiharjoitukseen
urheilukontekstissa oli se, ettei voittamisella ollut merkitystä, vaan painin
vuorovaikutus ja sen tutkiminen olivat jo itsessään riittäviä tavoitteita. Tämä ajatus
muodostui haastavaksi, koska pysyäkseen painina, tarvitaan keholliseen vuorovaikutukseen jonkinlainen painin osapuolten vastakkainen pyrkimys. Kun kokemus
meditatiivisesta intensiivisyydestä näytti nimenomaan liittyvän autenttiseen
voimien mittelöön, sai näennäisesti päämäärätön vapaa paini tuon kokemuksen
katoamaan osalta. Ne osallistujat, joilla oli jonkunlaista lukkopainitaustaa siirtyivät
helposti toteuttamaan omasta lajistaan tuttua koreografiaa.
VK

Painin myös miehen kanssa, joka harrastaa lukkopainia. Se ei tavallaan ollut kovin
mielenkiintoista, koska koreografia oli bjj:tä. Huomasin rupeavani kilpailemaan ja
tavoittelemaan pisteitä bjj:n sääntöjen mukaan. Se oli jotain, mitä en ehkä lähtenyt
kurssille hakemaan, joten yritin muokata liikettä “ulos raameista”. Ns. amatöörien
kanssa oli paljon hauskempaa painia. Esim. voimistelunopettaja teki mielettömiä
spagaatteja ja meni välillä uimahyppymäisen jännitettyyn kerään.
Toiseksikin kilpailu ja muihin vertailu eivät olleet taidekasvatuksen kontekstissa painimisen tavoitteina, mutta se ei tarkoita, etteivätkö ne olisi olleet kurssilla
läsnä. Ainakin itse huomasin, kuinka syvässä minussa istuu tarve näyttää erityisesti miehille, että pystyn pärjäämään heille. Vaikka painikurssin puitteissa minulla ei
ollut mitään tarvetta ryhtyä kilpailemaan, tajusin ottavani heti kovempaa miesolettettujen parien kanssa. Toki tähän vaikutti varmasti se, että miesoletut parit
olivat fyysisesti melko vahvoja ja myös tiesivät taustani kamppailu-urheilussa.
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Joka tapauksessa näyttämisen halu kostautui, koska loukkasin toisen kurssikerran
alkulämmittelyssä selkäni. Harjoituksissa piti kantaa paria, ja yritin tehdä vaikutuksen nostamalla parini ns. palomiehen pyörä -tekniikalla olkapäilleni.
VK

Olin S:n [miesoletettu] parina ja halusin esitellä voimiani & taitojani typerästi (miehelle!) nostin huonosti ja alaselästä nuljahti jotain. [...] Skippasin siis tänään rajummat
jutut (esim. rotaation). Lupasin itselleni, etten enää yritä näyttää mitään vaan keskityn hyvään painiin. [...] Painin myös V-open [miesoletettu] kanssa, hän on vahva ja
saa mut niputettua muutamaan otteeseen niin etten pysty liikkumaan. Pelkään selkää
mutta haluan kuitenkin osoittaa taitoni.
Painimiseen liittyy aina riski loukkaantua, ja vaikka turvallisuudesta puhuttiin heti
kurssin alkuun, oma ylpeyteni sai minut toimimaan typerästi. Näyttämisen ja voittamisen halu nousevat ilman muuta kamppailutilanteessa esiin, mutta miten niitä
pystyisi toteuttamaan turvallisesti itseään tai muita loukkaamatta? Huomasin,
että vanhempi naisoletettu, jonka kanssa painin kurssin ensimmäisenä päivänä, ei
enää tullut kahdelle seuraavalle kurssipäivälle. Oliko hän kokenut olonsa turvattomaksi? Omasta painiin liittyvästä alkujärkytyksestäni on jo pitkä aika, ja siksi
on joskus vaikea muistaa, että painin vuorovaikutus voi olla joillekin liian rajua.
Esimerkiksi fysiikka, oma kehosuhde tai mielenterveyteen liittyvät seikat voivat
rajoittaa osallistumista jo etukäteen, vaikka harjoitus pyrkisi inklusiivisuuteen ja
turvallisuuteen. Painikerholaisten kommenteista löytyy yksi vastaus siihen, miksi
joku päättää olla painimatta:
PALMU:

Mikä siinä on ettei painiminen innosta
Pelkäänkö fyysisyyttä?
En välttämättä

Usein kaipaan läheisyyttä

Olenko sitten liian agressiivinen vai olenko vain laiska ja ujo

Haluan varmaan voittaa aina vain voittaa tai olla jossakin paras tai ainakin parempi
kuin toinen
Toisaalta en myöskään tanssi

Saatan vaikuttaa joidenkin mielestä aika tylsältä kaverilta
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6. Painiohjaajana
taidekasvatuksen kontekstissa
Painiminen ja painiskeleminen -kurssin jälkeen oli selvää, että painin normeja
horjuttava potentiaali voidaan saada käyttöön vain, jos kaikki osallistujat kokevat tilanteen turvalliseksi. Epämukavia ja haastavia tilanteita saa toki tulla, mutta
olennaista on, että ne tuodaan avoimesti esille ja niistä on mahdollista keskustella.
Harjoitukset pitää olla mahdollista keskeyttää, jos osallistuja kokee jonkin tilanteen liian epämukavaksi tai turvattomaksi. Kun rupesin rakentamaan omaa työpajaani Zodiakin kurssin pohjalta, mietin paljon kysymystä turvallisen tilan
luomisesta. Koska aikaa oli rajallisesti, päätin kutsua osallistujia omasta lähipiiristäni ja lähipiirin lähipiiristä. Näin kaikki tulijat tuntisivat ainakin jonkun
toisen osallistujan ja pystyisin varmistamaan, ettei kukaan osallistuisi työpajaan
häiriköintimielessä. Päätiin madaltaa kynnystä painimiseen osallistumalla harjoituksiin itse, tasavertaisena painijana ensikertalaisten joukossa. Karnevaalin
hengessä painimisella ei olisi yleisöä, vaan kaikki osallistuisivat yhteiseen leikkiin.
Rakensin työpajan niin, että harjoitukset etenivät asteittain kohti painia. Koin
tärkeäksi, että työpajan alkuun lämmiteltäisiin kunnolla ja että tunnelma työpajassa olisi kautta linjan leikillinen. Päätin myös ottaa BJJ:stä tutun taputuksen
käyttöön: harjoituksen voisi missä tahansa vaiheessa keskeyttää taputtamalla paria.
Pidin olennaisena, että työpaja päättyisi purkukeskusteluun, jossa mahdolliset
epämiellyttävät kokemukset voitaisiin käydä yhdessä läpi.
Työpajan varsinaisiin painiharjoituksiin otin vaikutteita BJJ:stä ja Painiminen ja
painiskelu -kurssilta, ja joitakin harjoituksia ehdotti myös opinnäytteeni ohjaaja,
judoka Tiina Pusa. Osallistujille kerroin etukäteen, että työpaja kuului “taidekasvatusta, painia ja sukupuolta” käsittelevään opinnäytteeseeni, mutta päätin, että
varsinaisessa työpajassa en mainitsisi sukupuolta eksplisiittisesti harjoituksissa tai
loppukeskustelun kysymyksissä. Sanoin, että työpajan tarkoitus oli tutustua painiin kehollisena kokemuksena. Halusin nähdä, nostaisivatko osallistujat itsenäisesti sukupuoleen liittyviä teemoja esille. Tämä luku perustuu heti työpajan jälkeen
tekemille muistiinpanoille, nauhoittamalleni purkukeskustelulle ja työpajan videotaltioinnista poimituille still-kuville. Kursiivilla kirjoitettu teksti on litteroimastani
purkukeskustelusta.
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6.1. Painilaboratorio-työpaja
Värväsin Painilaboratorio-työpajaan osallistujia suullisesti ja Facebook-tapahtuman kautta, mutta aivan viime hetkille saakka näytti vaikealta saada sopivan
kokoista ryhmää kasaan. Osa ilmoitti joko suoraan minulle tai Facebooktapahtumassa, että painiminen tai fyysinen kontakti ylipäätänsä olivat liian raju
tai epämiellyttävä ajatus. Viime hetken peruutusten takia jouduin stressaamaan
jopa saisinko työpajan pidettyä, mutta lopulta paikalle lupautui tulemaan lisäkseni
viisi ihmistä. Varmuuden vuoksi kävin hakemassa heidät kaikki autolla kotiovelta
Otaniemessa sijaitsevaan AYY:n tatamisaliin, jossa työpaja pidettiin lauantaina
2.9. Autossa ehdimme jo vähän puhua työpajan aiheesta ja tutustua. Osa osallistujista tunsi toisensa, mutta mukana oli kaikille ainakin yksi kokonaan uusi ihminen.
Kaikki kertoivat jännittävänsä työpajaa ja tulevia painiharjoituksia.
Työpajan osallistujat, kaikki n. 30-vuotiaita, neljä naista ja yksi mies
(nimet muutettu):
- Elli: ei painitaustaa, ei fyysisiä leikkejä edes sisarusten kanssa, paininut joskus
“kännissä ja läpällä”, Timon kumppani.
- Timo: ei painitaustaa, kuvasi itseään “epäaggressiiviseksi mieheksi”, ei painia
edes koulussa, Ellin kumppani.
- Jonna: ei painitaustaa, joku lapsuusmuisto itsestä veljen kanssa painimassa,
myöhemmin paininut “kännissä ja läpällä”.
-Anu: ei painitaustaa, veli joskus käyttänyt ukena judojutuissa.
- Moona: ei painitaustaa, paininut veljiensä kanssa.

Tatamisaliin saapuessamme jouduin alkuun hieman säätämään, koska täytin tilan
tarkastuslomakkeen ja viritin kuvaus- ja musiikkivälineet. Sillä aikaa osallistujat
tarttuivat spontaanisti tilassa oleviin jumppapalloihin ja juttelivat niiden päällä
istuen. Venyneiden alkujärjestelyjen takia rupesin hieman kiirehtimään ja työpajan alkuun ajattelemani keskustelu turvallisuudesta jäi tyngäksi. Olin tietoisesti
päättänyt, etten puhu fyysisestä kontaktista mitään etukäteen, koska halusin, että
työpajan osallistujat ratkaisevat tilanteet itse, mutta tarkoitukseni oli puhua turvallisuudesta huolehtimisesta hieman pidempään ja käydä myös läpi sallittuja ja kiellettyjä otteita. Sen sijaan mainitsin vain, että otamme käyttöön BJJ:stä tutun ta-
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putuksen, joka lopettaa harjoituksen saman tien. Puhuin kuitenkin tässä vaiheessa
vain sattumisesta, en esimerkiksi siitä että tilanne on muuten vain epämiellyttävä.
Työpajan etenemisen ja pelisääntöjen läpikäynnin jälkeen kaikki saivat kertoa senhetkisistä tuntemuksistaan, omasta painitaustastaan ja painia vaikeuttavista vammoista. Tarkka kuvaus työpajassa käydyistä harjoituksista löytyy suunnitelmasta
(liite 2). Kuvaan seuraavaksi karkeasti työpajan kulkua ja tutkimusaiheen kannalta merkityksellisiä tilanteita ja tapahtumia.
Aloitimme karhukävelyhipalla, tataminvalloituksella ja limaleikillä. Tunnelma oli
hilpeä, ja salissa kuului paljon naurua ja hengästynyttä huohotusta. Käytin myös
taustamusiikkia keventämään tunnelmaa. Alkuleikeistä siirryimme lämmittelyyn,
jossa teimme erilaisia eläinkävelyjä, kuperkeikkoja ja maassa liikkumisia. Ellille jouduin keksimään vaihtoehtoisen kuperkeikan, koska häntä pelotti niskoille
meno. Osa liikkeistä oli haastavia, mutta kehotin osallistujia unohtamaan tekniset
yksityiskohdat ja etenemään omalla tyylillä. Yksintehtävien lämmittelyiden lopuksi teimme rullailun, jossa jokainen osallistuja vuorollaan rullasi muiden muodostaman “maton” yli. Harjoitus nauratti osallistujia paljon, varsinkin kun joku
keksi sanoa “sori sori” aina muiden yli kieriessään.
Lämmittelystä siirryimme kevyisiin, parittain tehtäviin kamppailuharjoitteisiin,
jossa käytimme apuna esimerkiksi jumppapalloja tai kamppailimme parin jalkoja
vastaan. Vaihdoimme pareja jokaisen erän ja uuden harjoituksen välillä. Osallistujat koskivat harjoituksissa toisiinsa vielä melko kevyesti. Ensimmäinen hyvin
läheistä ihokontaktia vaativa harjoitus oli sivusidonta, joka oli myös ainoa hieman
lukkopainitekniikkaa sisältävä harjoitus. Sivusidonta onnistuu parhaiten, jos
pystyy pitämään oman rintakehänsä parin rintakehää vasten, eli ihanteellinen
asento rikkoo selvästi arkisia soveliaisuusnormeja. Parien muodostamisen jälkeen
Anun pariksi mennyt Timo huomautti, että harjoituksessa tulisi väkisinkin otettua
mahdollisesti kiusallisista paikoista kiinni, ja pyysi minua mukaan neuvottelemaan
asiasta. Sanoin, että missä tahansa vaiheessa voi pysäyttää harjoituksen, jos se ei
tunnu hyvältä. Anu totesi, ettei kosketus tuottanut hänelle ongelmaa, joten he
jatkoivat harjoitukseen. Samassa harjoituksessa Jonnan parina ollutta Elliä sattui
rintaan ja hän pysäytti harjoituksen. Elli kysyi, käyttivätkö painijat rinnoille jotain
suojia, koska hänestä tuntui vähän pelottavalta rintojen puolesta. Sanoin, että outoa kyllä en ollut koskaan keskustellut tästä muiden painijanaisten kanssa, mutta
myönsin, että rinnat saattoivat olla ongelma esimerkiksi kuukautisten aikaisen
arkuuden vuoksi. En ollut aivan varma, osasinko hoitaa tilanteen hyvin.
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Kuvat 8 ja 9
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Lopuksi ohjeistin osallistujille lyhyesti selätyspainin. Tarkoitus oli aloittaa polviltaan ja yrittää selättää pari. Painimme neljän minuutin eriä, mikä oli jälkikäteen
ajatellen varsin pitkä aika. Osalle vaikutti myös olevan vähän epäselvää, mitä
pitäisi tehdä. Painin ensimmäisen erän Moonan kanssa, ja saimme hyvän flow’n
päälle. Moona ei selvästi pelännyt tekemistä ja saimme molemmat käyttää riuskojakin otteita. Jossain vaiheessa huomasin, että Timon ja Ellin painissa oli jotain
erikoista meneillään ja Elli siirtyi sivuun istumaan. Erän loppumisen jälkeen
juttelin hänen kanssaan ja hän sanoi ruvenneensa itkemään. Tilanne oli ollut liian
ahdistava, hänen omat rajansa olivat tulleet vastaan. Lohdutin häntä ja kerroin,
että itsellenikin harrastuksen aloitus oli ollut fyysisenä kokemuksena raju ja että
olin itkenyt monesti pukukopissa. Sovimme, että Elli lopettaa harjoituksen. Katselimme tatamin reunalta muiden painia, mikä oli omalla tavallaan nautinnollista
sekin. Aivan viimeiseksi kehotin jäljellä olevia pareja kokeilemaan oikein hidasta
painia klassisen musiikin säestyksellä. Nauroimme Ellin kanssa vedet silmissä, kun
katselimme painijoiden omituisia asentoja ja ilmeitä ylevän musiikin ilmapiirissä.
Heti työpajan päätyttyä pidin noin 45 minuutin purkukeskustelun, jonka kerroin
tulevan myös aineistoksi opinnäytteeseeni. Olin valmistellut kysymyksiä, mutta
loppua kohden keskustelu eteni vapaammin. Koko session päätteeksi oloni oli
väsynyt mutta todella onnellinen ja tyytyväinen: tuntui, että osallistujat olivat saaneet kokea jotakin aivan uutta itsestään. Tunnelma oli mielestäni koko työpajan
ajan hyvä, hauska ja turvallinen, vaikka ahdistavia ja satuttaviakin asioita koettiin.
Mietin toki Ellin kokemusta ja taidekasvattajan vastuutani siitä, että olin johdattanut hänet niin epämieluisaan tilanteeseen. Keskustelujemme perusteella kuitenkin vaikutti, että hän sai käydä omilla rajoillaan turvallisessa ympäristössä ja että
rajalla käyminen opetti hänelle jotakin.

6.2. Paini erilaisuuteen mukavuuttamisena, osa II
Toisin kuin Zodiakin Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla, nousi Painilaboratoriossa eksplisiittisesti esiin painin fyysinen kontakti normeja rikkovana kehollisena toimintana. Arvelen tämän liittyvän siihen, että työpajaa ei järjestetty
esimerkiksi nykytanssin tai teatterin kontekstissa, eikä osallistujilla ollut viimeaikaista taustaa kehollista kontaktia sisältävissä taidemuodoissa tai urheilulajeissa.
Kaikki osallistujat ilmaisivat minulle jo ennen työpajaa jännittävänsä,
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ja purkukeskustelussa kaikki yhdistivät jännityksen kosketukseen ja läheiseen kontaktiin muiden kanssa. Timo myös ilmaisi suoraan, että jännitys liittyi
nimenomaan naisten koskemiseen.
Timo: Jotenkin mul pyöri paljon päässä se, että miten paljon teitä ahdistaa, et
minkälaista kosketusta täs tulee. Ja mä ajattelin, et otanks mä sen puheeks heti aluks, ja
sit mä ajattelin, et mä otan sen puheeks siinä vaiheessa, ku oli selkeesti vaara, että vaikka hipaisee tissiä niin mä ajattelin, et se on tosi reiluu sanoo ja antaa sit mahollisuuden
poistua siitä tilanteesta, jos se tuntuu jotenkin ahistavalta, mut kyl mä tota mmm,
emmä siit ehkä kokonaan päässy irti. [...] jotenkin ylipäätänsä tuntuu, et jos mies koskee
naista niin on aika vähän paikkoja, et mihin saa koskee silleen tosi neutraalisti. Niinku
ehkä olkapää, tai käsivarsi, ja sit kaikki muut alkaakin olla vähän sinne päin, niin kyl
siin koko ajan on joku semmonen pieni jännä päällä.
Jonna mainitsi myös jännittäneensä painin mahdollista negatiivista
aggressiivisuutta:
Jonna: Ajattelin, et jos on aggressiivista taistelua, niin en haluis joutuu semmoseen
tilanteeseen, jossa vihasena yritetään väkivaltaisesti kumota toista.
Työpajan tapahtumien ja varmaankin myös osallistujien sukupuolirakenteen (yksi
mies / neljä naista) vuoksi päädyimme puhumaan varsin paljon kosketuksen
kiusallisuudesta ja tuon kiusallisuuden purkautumisesta. Kaikki totesivat ainakin
jossain määrin päässeensä kiusaantumiskynnyksen yli. Anun mukaan oli tärkeää,
että ohjaaja omalla esimerkillään normalisoi kosketuksen:
Anu: Noi on kans aika olennaisia tommoset esimerkit, et ku sä näytät tolleen, et tää
on tosi ok, ja näytät miten se tapahtuu ja et se on normaali asia, niin siihen on helppo
mennä mukaan ku näkee sen.
Osallistujat kokivat tilannetta helpottaneen esimerkiksi sen, että harjoituksissa
edettiin asteittain. Rakenne, jossa aloitettiin ryhmäyttävillä leikeillä ja siirryttiin
yksin tehtävien lämmittelyiden jälkeen pikku hiljaa yhä painimaisempiin tehtäviin, tuntui toimivan. Oli kuitenkin osallistujasta ja tilanteesta kiinni, kuinka paljon kontaktissa säilyi jännittettä:
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Jonna: Kyllä kun paini Timon kaa, niin tuli mieleen, että tämä ei oo niinku normaali
tilanne siis sillai, mutta sen sitten heitti pois. Et kylhän se tulee mieleen, mut en mä
kokenut, et se vaikutti painikokemukseen kauheen vahvasti.
Elli: Must tuntuu, et mä en päässy ollenkaan sen kelan yli, et mä mietin koko ajan
kipua, et mulle ei tullut sellasta. Mä en jotenkin jännittänyt tänne tuloa ollenkaan, mut
mä huomasin, et pikku hiljaa, oli hyvä et oli asteittain, mut mitä lähemmäs se meni tota
ite painii niin mul alko semmonen ahdistuneisuus.
Moona: Mä rupesin ajattelemaan, et ajattelinko mä ollenkaan missään vaiheessa teidän
muiden fiiliksiä siinä ku jotenkin nuhjus. Et mä oon pahoillani, jos tuli otettua jotenkin
raa’asti.
Osallistujien puheenvuorojen perusteella vaikutti siltä, että suurinta osaa mietitytti
enemmän se, tuntuiko oma kosketus toisesta kiusalliselta kuin se koskiko toinen
itseä kiusallisesti. Painin tiimellyksessä varominen kuitenkin unohtui, mikä oli
esimerkiksi Jonnan mielestä vapauttava kokemus:
Jonna: Tuli nyt tässä mieleen tämmönen yllättävän merkityksellinenkin asia, et ku ite
on semmonen, et hirveen herkästi aistii muiden tunteita niin mulle oli tosi vapauttavaa
et just hetken aikaa ei aisti mitään tunteita, se oli mielenkiintoinen havainto.
Koska painiharjoituksissa oli selkeänä päämääränä haastaa toinen omalla keholla,
totesivat osallistujat pääsevänsä toisenlaiseen moodiin tai tilaan, jossa oman
kehollisuudenkin koki arjesta poikkeavalla tavalla. Osallistujat kuvasivat tilaa
muun muassa alkukantaiseksi ja rehelliseksi, aivan kuten Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla. Timo ja Anu kertoivat molemmat, kuinka painin nopeasti muuttuvat tilanteet pakottivat olemaan tässä hetkessä, ajattelematta mitään muuta.
Timo kuvasi tätä “mieltä puhdistavaksi toiminnaksi”, Anu taas “kehossa olemiseksi” verrattuna arjen “päässä olemiseen”. Moona puolestaan koki, että painissa hän
pystyi ilmaisemaan itselleen ominaista kehollisen olemisen tapaa, joka muussa
elämässä voisi etenkin naisella tulla negatiivisesti tulkituksi. Lainaan Moonan
varsin pitkän puheenvuoron tässä miltei kokonaisuudessaan, koska se sanoitti
myös omaa kokemustani tavalla, jota en ole tämän opinnäytteen yhteydessä vielä
artikuloinut:
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Moona: [...] Meiän äiti on hyvin semmonen, et vaik se on kaupungissa asunu niin se on
myös maalla tehny paljon fyysistä työtä ja se liiskaa hiirenkin tälleen et TSAA! [...] Ja
mä huomaan et mulla on ollu vähän samaa olemusta aina, et mä en niinku jaksa aina
kaikesta pienistä jutuista niinku hämmentyy, et UAAAAA, et teen niinku jotenkin just
tommosella, enemmän semmosella vääntövoimalla, koko keholla ku jotain pientä. Et mä
oon aina kokenu, et mä oon jotenkin kömpelö, et esimerkiksi ihan teini-ikäsestä lähtien
silleen, et mä en osaa tanssii tai mä en osaa sillee hipsutella niinku jotkut tanssitytöt
ylipäätänsä [...]
Moona: [...] Huomasin et itelle hirveen suurta tyydytystä siitä, et ku oli semmonen vastus josta huomas, et ei tarvii ihan hirveesti himmailla, et nyt mä jotenkin rusennan tai
satutan tai jotain niin sai niinku vääntää niinku oikeesti HNGHHN niin se oli jotenkin kauheen puhistavaa, ku sitä niin harvoin pääsee tekemään ja se on niin semmosta
rehellistä jollain tapaa.
Painin arjesta poikkeavassa kehollisuudessa kosketuksella on eri funktio, johon ei
liity kiusallisuutta. Kun painiin saatiin tarpeeksi intensiteettiä, pystyi myös normeja rikkovan fyysisen kontaktin unohtamaan.
Moona: [...] Mä en tiedä mist se tuli, koska mä etukäteen mietin sitä, et mitenhän täs
nyt oikeen kosketaan, mut sit toisaalta, koska se pelin henki on niin selkee, tai ainakin
mulla tuli se fiilis et täs väännetään, et sit ei tullukaan sitä, et mistä mä nyt oikein otan
kiinni.
Timo: [...] Ehkä tos lopussa unohdin kyl melkein kaiken, ku sä [ Jonna] haastoit mut
tos lopussa otteluun, niin siin vaiheessa pääs aika semmoseen zen-tilaan, et nyt vaan
väännetään.
Jonna: [...] Mä koin, et oma ja toisen keho muuttu semmosiksi paini-instrumenteiksi, et
nyt mä otan tosta ja vähän tuolta. Ja kun tilanne elää koko ajan, kun molemmat äheltää niin ehkä oli viehättävää semmonen ennakoimattomuus, et mihin se painitapahtuma tai ne kaks kehoo vaan menee.
Anu: Mä menin jotenkin semmoseen moodiin ite, et just vähän mistä sä [ Jonna] puhuit, et nyt niinku painitaan, et se kosketus tai sen laatu on jotain tosi tiettyä, et mä
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aloin ajattelemaan sitä vasta kun sä [Timo] sanoit siitä, ja sit mä olin silleen et niin ai
joo, et en mä niinku aatellu sitä ite.
Jonna myös havainnoi, kuinka paini muutti suhdetta toisiin osallistujiin niin, että
heitä rupesi arvioimaan voimasuhteiden perusteella. Tätä arvioivaa, mittailevaa
katsetta Jonna luonnehti sukupuolittuneeksi. Painitilanne mahdollisti siis naiselle
miehisen katseen omaksumisen.
Jonna: Must se on jännä, ku ei koskaan normaalielämässä mieti semmosta, et kuka
on niinku vahvempi tai heikompi ku minä, niin tuli tosi nopeesti semmonen, et alkaa
kattelee sillee et kenet mä voitan ja kenelle mä häviin, et alkaa hahmottaa ihmiset sillai
vastustajina.
Timo: Niin ja toihan voi olla ihan arkipäivää joidenkin yläasteikästen poikien maailmassa
J: Nimenomaan.

T: Et ton mä voittaisin.

J: Niin et tyttönä ei oikein ikinä koe semmosta arvottamista voimien perusteella.

6.3. Mukavuuttamisen epämukavuuksista, osa II
Tutkimusaiheeni kannalta työpajan merkittävimpiä tapahtumia oli Ellin halu
lopettaa harjoitukset kokonaan työpajan loppumetreillä. Viimeisessä harjoituksessa, jossa tarkoitus oli painia vapaasti selätyksestä, Elli koki painimisen Timon
kanssa niin ahdistavaksi, että hän rupesi itkemään ja siirtyi salin reunalle sivuun.
Tätä ennen Elli oli osallistunut ulkopuolelta katsoen iloisesti ja rohkeasti edellisiin harjoituksiin, mutta ahdistus oli hänen mukaansa lisääntynyt pikku hiljaa
työpajan aikana. Purimme negatiivisia kokemuksia loppukeskustelussa. Elli selitti
vetäytymistään monella tavalla: hän ei päässyt kosketuksen kiusallisuudesta yli,
toisen ja itsen satuttaminen pelottivat ja tuntui, että oman tilan ja kehon rajat
ylitettiin ilman lupaa. Kiinnostavaa oli myös se, että Ellistä tuntui pahalta painia
nimenomaan oman poikaystävän kanssa.
Elli: Mä ajattelin, et se on vaan urheilu johon mä meen sisään, mut ehkä se kosketus oli
itseäasiassa aika intiimi asia.
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Timo: Sä koit sen niinku väkivaltaisena
E: Ei…

Verna: Koitsä, et se on niinku uhkaavaa?

E: Ehkä joo, tai silleen, mul tuli semmonen olo ehkä kun mun poikaystävä on täällä
paikalla, niin et tää kuuluu meiän kotiin tai et tässä sekottuu semmonen...
T: Ehkä meiän pitäis painia kotona.

E: Niin tai se kosketus tuntu liian intiimiltä ihmisen kanssa joka ei oo, tai ei me kotona
painita...
T: Ollaan me joskus painittu.

E: Niin ollaankin, mut silleen se ei oo asia mitä me harrastetaan himassa, mut ehkä se
tuntuu henkilökohtaiselta, siinä menee joku raja.
Jo ennen vetäytymistään Elli oli pysäyttänyt aiemman sivusidontaharjoituksen,
koska häntä sattui rintoihin. Tilanne oli selvästi jäänyt vaivaamaan Elliä:
Elli: Joo ja kyl mulla, ku sä [ Jonna] työnsit mua kovaa mun rinnasta niin mulle tuli
semmonen olo, et sul ei oo mitään oikeutta, ja aika nopeesti mä huomasin et mul tuli
semmonen, ei pelkästään siinä, tuli semmonen olo, et millä oikeudella mua muilutetaan
tässä, vaik mä oon siinä ite mukana.
Painimisen epämiellyttävyys kulminoitui naiseksi luettavan kehon selkeimpään
fyysiseen tuntomerkkiin, rintoihin, ja Ellin tapauksessa rintojen kivussa kulki
oman sietokyvyn raja. Konflikti vei Ellin pohtimaan omaa sukupuoltaan varsin
yllättävällä tavalla: loppukeskustelussa hän sanoi tuntevansa itsensä “huonoksi
naiseksi”.
Elli: Must tuntuu silleen vähän luuserilta, ku sillee et ketään muuta ei just vaik tai, ku
sekin on aika outo juttu, mut et toi rintakeskustelu niin siit tulee jotenkin semmonen olo,
et mä oon huono nainen tietsä. Et tämmösii asioita tulee mieleen, niin se ei oo kiva fiilis
silleen että tiettekste, et täs miettii naiseutta, mikä on tosi outoo, et mä en ihan hirveesti
mieti mun sukupuolta välttämättä niin kauheesti, niin täs must tuntu et se oli mulle tai
mä koin sen mun naiseuden tosi eri tavalla, en niinku silleen, et älä koske mua sinne tai
tänne, mut jotenkin huomas, et vitsi että jotenkin, ja sekin on ihan hyvä sanoa ääneen,
mut jotenkin sillai et vitsi mä oon huono nainen, ku mun tisseihin sattuu sillee et miten
tyhmää.
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[...]...kaikenlaisii tunteit, mut tulee tosi semmonen tyhmä fiilis ku kaikil muilla on ollu
niin vapautuneet tunnelmat.
Ellin huomio oli itselleni todella arvokas. Jäin miettimään, vaatiiko painiminen
jonkunlaista miehistä tai androgyyniä kehoa, josta tietoisesti tai tiedostamatta
unohdetaan naiselliseksi luettavat piirteet. Esimerkiksi runsaat kuukautiset tai
kosketukselle arat rinnat ovat monen urheilijan arkielämää, mutta niitä ei välttämättä oteta mitenkään harjoittelussa huomioon, vaan ne ovat usein piilossa
pidettäviä yksityisasioita. Painin sukupuoleton keho paljastuukin miehiseksi
kehoksi, jota vasten aroista rinnoista valittava peilautuu “huonona naisena”. On
toki huomattava, että naisten kategorian sisällä esiintyy tässäkin suhteessa
variaatiota, eivätkä muut työpajaan osallistuneet naiset tuoneet rintakipua esille.

Negatiivisista tunteista huolimatta Elli koki työpajan ja loppukeskustelun hyvinä
ja avartavina kokemuksina. Fyysinen harjoitus oli näyttänyt hänelle selkeästi
jonkun henkilökohtaisen rajan, jota hän ei halunnut – eikä hänen tarvinnut –
ylittää. Yrittämisestä luovuttaminen tuntui Ellistä “vapauttavalta”, “euforiselta” ja
“äärimmäisen hyvältä”. Elli myös tiedosti, että painikokemuksen järkyttävyys liittyi
tapoihin, joilla hän muussa elämässä oli tottunut käyttämään kehoaan.
Elli: [...] Ei niinku arjessa tai harrastuksissa harrasta mitään tällasta, niin sit huomaa
et on aika herkkä semmosille tavallaan, et joku tommonen kipukynnys voi olla aika
pieni. Tai ylipäätään se liittyy aikuisuuteen, et on niin sillee “oma tila” tai “my body my
business” niin sit tällases joutuu ihan eri tavalla heittäytyy siihen kip, siis se oli myös
kivaakin, mut et ehkä jos harrastais jotain tän tyyppistä fyysist, et huomaa et kaikki
liikunta mitä tekee on semmosta itekseen olemista, et tai joku joogakin niin aika vähän
tulee semmosia kosketuksia ihmisten kanssa.
Työpajaan liittyvistä epämiellyttävistä tuntemuksista keskustellessamme osa
työpajan osallistujista ilmaisi, että selkeämpi pelisääntöjen läpikäynti esimerkiksi sallituista ja kielletyistä otteista olisi ollut paikallaan ennen harjoitusten alkua.
Havahduin itsekin siihen, että keskustelu turvallisuudesta oli jäänyt suunniteltua
suppeammaksi. Timo myös toivoi, että eri sukupuolten välistä fyysistä kontaktia
olisi voitu käsitellä etukäteen:
Timo: No mul tuli semmonen fiilis, et nyt ku on niinku sekapainia niin se ois ehkä ollu
semmonen asia, jonka oisin tavallaan toivonu et oltais käyty läpi aluks ku must tuntuu,
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et kaikki niinku vähän ajatteli sitä, ylipäätänsä sitä kosketuksen määrää. Tuntu et se
oli kaikil vähän semmonen mitä jännitti.
Timo ottikin asian itsenäisesti puheeksi Anun kanssa sivusidontaharjoituksessa,
kun näytti siltä, ettei harjoitusta voisi tehdä koskettamatta mahdollisesti parissa
kiusaannusta aiheuttavia ruuminosia. Loppukeskustelussa kysyin vielä, olisivatko
osallistujat kaivanneet kyseiseen tehtävään tarkempaa pohjustusta siitä, että se
sisältää mahdollisesti joillekin epämiellyttävän intiimiä fyysistä kosketusta:
Anu: No ehkä sitä on kiva sit spekuloida, jos niitä tuntemuksia tulee, mut sit ku sä
näytit sen silleen, et näin sä sen teet, niin se normalisoi sen tilanteen ainakin mulle.
Mut oli hyvä keskustella jälkikäteen, mut ei tarvi ehkä etukäteen.
Anun vastauksessa on hyvä näkökulma: jos normista poikkeavasta kosketuksesta
hirveästi varoittelee etukäteen, se entisestään korostaa toiminnan poikkeavuutta
suhteessa normiin. Painin opetukset piilevät siinä, että fyysisestä läheisyydestä
tuleekin normi, jota ei tarvitse selitellä. Läheisyysnormi on puolestaan helppo
hyväksyä, kun painijoilla on selkeä tehtävä tai päämäärä, joka vaatii onnistuakseen
läheistä kontaktia. Käänteisesti tämä näkyi sekä Painiminen ja painiskeleminen
-kursslla että Painilaboratoriossa siinä, että vapaampi, löyhempisääntöinen harjoitus aiheutti osalle osallistujista hankaluuksia. Loppukeskustelussa Anu linkitti
kokemuksen harjoituksen epämääräisyydestä suoraan turvallisuuteen:
Anu: Jotkut semmoset, mä en tiedä mistä se turvallisuus oikeen rakentuu mut et, niin
siin kohtaa oli mulla vähän hakusessa ku me alotettiin se itse paini, ja mä olin silleen et
mitä mun pitää nyt tehdä, ja mitä mä en saa tehdä tai kun ne säännöt oli vähän silleen
laajemmat, niin sit mä olin vähän aikaa silleen hämmentyneenä, et sit just jotkut tosi
selkeet ohjeet, et nyt tehdään näin ja sit sä näytät mitä tehdään niin auttaa vielä.
Anu myös totesi, että hänelle “kovien otteiden” hakeminen tuntui ylipäätänsä vaikealta. Hän sanoi kyllä päässeensä “kehossa olevaan” olotilaan, mutta sitten jostain
syystä jumiutuneensa siihen:
Anu: Mä jotenkin jämähdin siihen kohtaan, et mä olin siin kehossa ja sit mä olin semmonen möntti, et mä en sit enää toiminut, ku mä vaan jotenkin ihailin sitä olotilaa, et
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mä en lähtenyt yhtään analysoimaan sitä tai miettimään, et miten tää nyt ratkastaan
tää tilanne vaan mä olin et ööööö.
Timo spekuloi puolestaan sillä, olisiko suurempi annos aggressiivisuutta auttanut
häntä pääsemään helpommin yli kosketuksen kiusallisuudesta:
Timo: Mä en täs ainakaa päässy vielä semmoseen aggrevaiheeseen ollenkaan. Tavallaan ajatteli koko ajan sen toisen hyvää, et ei vaan satuta sitä toista. Siinä, et jos ois tosi
aggressiivisena, tai mä en tiedä löytyisköhän must semmonen puoli, niin sitä läheisyyttä
ei varmaan ajattelis sit siinä vaiheessa yhtään. Naamaa mattoon ja jumalauta!
Painilaboratoriossa yleistä turvallisuudentunnetta lisäsi se, että osallistujat olivat
jossain määrin tuttuja keskenään. Kolikon toinen puoli oli kuitenkin se, etteivät
osallistujat joutuneet ottamaan niin suurta riskiä kuin ventovieraiden kanssa
painiessa. Erilaisuuden kohtaamisen tai ennakkoluulojen voittamisen teemat eivät
korostuneetkaan Painilaboratoriossa samalla tavalla kuin Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla. Kuten Moona asian ilmaisi, osallistujat olivat “olemukseltaan”
samanlaisia: akateemisesti koulutettuja, samanikäisiä, valkoisia, vammattomia,
normaalipainoisia, suomenkielisiä sekä median tai taiteen parissa työskenteleviä.
Ainut helposti havaittava ero oli se, että Timo oli työpajan ainoa mies. Osallistujat
joutuivat pohtimaan hetero-oletuksen asettamia normeja siitä, miten mies ja
nainen voivat koskettaa toisiaan, mutta muita ennakkoluuloja ei oikeastaan
käsitelty. Sen sijaan osallistujilla näytti olevan ennakkokäsityksiä siitä, miten
toisenlaisessa ryhmässä olisi käynyt:
Jonna: Mul tuli viel mieleen, et jos menis johonki peruspainisalille ja sit ois niin ku
sillai jotain tai etenkin mä ajattelen et siel ois miehiä ja kokis, et niil on jotain naisvihamielisiä asenteita, koska semmosii kuitenki on paljon ainaki jollain tasolla, ja sit jos
niit ois enemmän ja pitäis painii semmosten miesten kaa, niin mä voisin kokee sen tosi
ahistavaksi.
Timo: [...] Ois ollut jännä kokeilla, et miltä tuntuu miehen kanssa, et kuinka kiusallista se on, no miehet on lähteny vähän tähän halailukulttuuriin messiin, mut kuitenkin
miesten välinen läheisyys on tabu, et minkälaisia tuntemuksia se ois herättänyt.
Verna: Luuletsä et se ois ollu kiusallisempaa?
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Timo: Riippuu aika paljon, mä oon aika sinut kaikenlaisen läheisyyden kanssa, mut jos
ois parina joku semmonen tyyppi, jolle se ois ongelmallisempaa. Mut kyl jotenkin tuntuu
et semmoset painihahmot on aika äijämeiningeissä, et miten siellä sit sitä läheisyyttä
puretaan vai puretaanko mitenkään, vai onks se koko ajan niin aggressiivista et siihen
ei tuu sitä aspektii mukaan ollenkaan.

Kuvat 14 ja 15
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7. Päätelmät
Opinnäytteessäni olen poikkitieteellisellä ja monimenetelmäisellä tutkimusotteella pyrkinyt tarkastelemaan, mitä annettavaa painilla voisi olla queer-feministisesti
orientoituneelle taidekasvatukselle ja taidekasvattajalle. Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: Miten ja miksi paini voi horjuttaa luonnollistuneita käsityksiä
sukupuolesta? Vastasin tähän sekä perehtymällä painin sukupuolittuneeseen kulttuurihistoriaan että tarkastelemalla oman painiharrastukseni vaikutuksia käsityksiini sukupuolesta. Paini on ollut lähes kautta historian hegemonisen maskuliinisuuden aluetta, joten painivat naiset ovat saaneet kulttuurisesti transgressiivisiä eli rajoja rikkovia merkityksiä. Transgressio ei kuitenkaan tarkoita, että
maskuliinisuuden normi poistuisi, vaan poikkeus luo ja voi jopa vahvistaa kaksinapaista ja hierarkista sukupuolieroa. Mediassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
painiva nainen onkin monesti toiseutettu esimerkiksi seksualisoimalla, eksotisoimalla tai hirviöksi epäinhimillistämällä. Sukupuolinormien rikkomisen sijaan
omalle opinnäytteelleni relevantimpaa on tarkastella kuinka painissa ja painikulttuurissa on purettu ja hämmennetty koko binääristä sukupuolijakoa. Transsukupuoliset painiurheilijat sekä maskuliiniseksi ja feminiiniseksi luettavia piirteitä
sekoittavat showpainihahmot ovat esimerkkejä tavoista, joilla luonnollistettuja
kategorioita voi haastaa. Pohjimmiltaan on kyse siitä, kuinka painija ja painimisen teko purkavat sukupuolen sex/gender-jakoa ja herättävät kysymyksiä sukupuolen biologisesta perustasta. Omassa BJJ-harrastuksessani olen ymmärtänyt
nimenomaan kehollisen toiminnan avulla Butlerin ajatuksen siitä, että sukupuoli
on tekemistä ja tulemista. Painissa kehoni toimii tavalla, joka luetaan kulttuurissamme maskuliiniseksi: pyrkii dominointiin, on vahva ja aggressiivinen. Lisäksi
painiin kuuluva fyysinen kontakti irtautuu heteronormatiivisesta matriisista, jossa
“vastakkaisten” sukupuolten välinen kosketus seksualisoidaan. Uudenlainen kehollinen toiminta on pakottanut pohtimaan suhdetta identiteettiin ja
sitä, minkälaiselle perustalle “naiseus” minussa rakentuu. Välillä tuntuu, että painiharjoituksessa pääsisi kokonaan eroon sukupuolikategorioista, mutta normatiivinen järjestys palautuu aina viimeistään siinä vaiheessa, kun palaa vaihtamaan vaatteet naisten pukuhuoneeseen. Painin ja painisalin kompleksisessa ympäristössä
korostuu, kuinka sukupuolta tuotetaan tilannesidonnaisesti.
Tutkielmani toisena tutkimuskysymyksenä oli: Miten ja miksi paini voi olla
kriittisen taidekasvatuksen menetelmä? Vastasin tähän analysoimalla kahta
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taidekasvatustapahtumaa, joista toisessa olin painijana ja toisessa painiohjaajana.
Painiminen ja painiskeleminen -kurssin ja Painilaboratorio-työpajan kriittistä
otetta voi hahmottaa luvussa 2. esitellyn queer-taidekasvatuksen käsitteistön
avulla. Ensinnäkin painisali loi tilana disorientaatiota, siis hämmensi arkista tapaa
liikkua, katsoa ja vuorovaikuttaa tilassa. Painiharjoituksissa möyrittiin ja kierittiin
maassa pehmeällä, liukkaalla alustalla sekä otettiin kontaktia toiseen vääntämällä,
painamalla ja puristamalla. Uusi tapa liikkua ja koskettaa tuotti uusia tapoja ajatella esimerkiksi omasta kehosta ja sen rajoista, sukupuolesta ja seksuaalisuudesta.
Toiseksikin painissa otettiin läheistä fyysistä kontaktia hyvin erilaisten, kenties
etukäteen vieraiden ihmisten kanssa, joten paini toimi erilaisuuteen mukavuuttamisen työkaluna. Painissa sai nopeasti huomata, että ennakkoluulot toisesta
eivät pitäneet paikkaansa ja että sukupuoleen, seksuaalisuuteen, etnisyyteen, ikään
tai kyvykkyyteen liittyvät kategoriat eivät välttämättä määritelleet millään tavalla
kahden ihmisen välille syntyvästä painista. Painin intensiiviseen vuorovaikutukseen uppoaminen auttaa ylittämään erot ja voi myös kyseenalaistaa tiukan rajan
itsen ja toisen välillä. Kolmanneksi painiminen tarkoitti tutkimusaineistossani
myös epämukavuusalueelle menemistä ja jopa epämiellyttävien kokemusten
läpikäymistä. Painiessamme törmäsimme kehon, sukupuolen, seksuaalisuuden,
fyysisen kontaktin ja jopa väkivallan teemoihin, jotka ovat syvästi henkilökohtaisia
ja jopa pelottavia. Tämä ei tapahtunut ilman negatiivisia kokemuksia, mutta
toisaalta juuri ne johdattelivat olennaisten kysymysten äärelle. Queer-taidekasvatuksen haasteena onkin luoda tila, jossa osallistujat voivat kohdata epämukavuuden turvallisesti ja toisten kehoja kunnioittaen.
Toisin kuin urheilukontekstissa, voitiin taidekasvatuksen kontekstissa tehdyissä
painiharjoituksessa nostaa keskipisteeseen se, miltä painiminen kehossa tuntuu ja
minkälaisia ajatuksia se herätti. Painiharjoituksen ja siinä syntyneiden positiivisten
ja negatiivisten tuntemusten sanallinen reflektointi oli olennaisessa osassa sekä
Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla että Painilaboratorio-työpajassa. Yleisesti ottaen voidaankin ajatella, että eri funktion vuoksi paini on tämän opinnäytteen taidekasvatustapahtumien kontekstissa määritelmällisesti erilaista kuin paini
urheilun tai viihteen konteksissa. Olen tiivistänyt Channonin ja Matthewsin jaottelun mukaisesti taulukkoon numero 2, miten tässä opinnäytteessä kuvattu paini
eroaa painista kilpailullisena taisteluna tai performatiivisena kamppailuna.
On selvää, että toisenlaisessa taidekasvatusprojektissa paini olisi voinut saada aivan
erilaisia määrittelyitä. Omassa opinnäytteessäni on korostunut paini kehollisena
kokemuksena esimerkiksi painin esityksellisyyden sijaan. “Taidekasvatuspainin”
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Taulukko 2
Tarkoitus

Fyysinen

vuorovaikutus

Paini kilpailullisena

Paini performatii-

Paini taiteellisena toi-

valmistautuminen.

kanssa,

paini kehollisena to-

taisteluna
Kilpailuihin

Valvovan elimen

asettamien sääntöjen
säätelemää.

visena kamppailuna
mintana
Kommunikaatio yleisön Itsetarkoituksellisuus:
viihdyttäminen.

Käsikirjoitettua,

lavastettua, luovaa.

Kehon ja sen

Omien kykyjen kehi-

Omien kykyjen näyt-

konseptointi

tustajan dominointi.

pahan kamppailu,

tilankäytön

Miesten

osallisuus

tys ja testaaminen, vas- tävä esittely, hyvän ja

Harjoittelu seka-

erotiikka.
Ottelut mahdollisia

kilpailu ei. Miehet

välillä, ovat kuitenkin

ryhmissä mahdollista,
usein por-

tinvartijan roolissa

imintana itsessään

mielenkiinnon ja nautinnon lähde.
Ei tarkasti säädeltyä,

yksilöllisistä painijoista
ja tilanteista itsestään

lähtevää, improvisoitua.
Yhteinen leikki, kar-

nevaali, turvallinen

tila uudenlaisen ke-

honkäytön kokeilulle.
Ei rajoituksia, mutta

myös miesten ja naisten painiin tarvitaan aina
harvinaisempia.

esim. valmentajina ja

osapuolten vapaa-

ehtoinen suostumus ja

mahdollisuus vetäytyä.

Suhde suku-

tuomareina.
Naisten mukanaolo

Ristiriitainen: Toisaalta Tutkiva, kysyvä, tilaa

sukupuoli-

haastaa maskuliin-

odia, fantastiset liioit-

puoleen ja

normeihin

harjoitusryhmissä

sukupuoliroolien par-

isuuden normin, mutta telut ja sukupuolieron
binäärinen sukup-

hämärtäminen, toisaalta

kilpailutoimintaa.

naisottelijoiden esineel-

uolijako jäsentelee

Normeja rikkovat tai
hämmentävät voivat

antava, haastava, leikkisä,
fluidi.

hypermaskuliinisuus ja
listäminen.

kohdata syrjintää

(esim. naisten seksualisointi).

määritelmällisen häilyvyyden haasteet tulivat ilmi sekä Painiminen ja painiskeleminen -kurssilla että Painilaboratorio-työpajassa, kun vapaammat painiharjoitukset aiheuttivat osallistujille päänvaivaa. Kuinka kauas painin konventionaalisesta
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määritelmästä voidaan liikkua pois ennen kuin toiminta ei enää tulee millään tavalla ymmärretyksi painina? Menetetäänkö painimisen kehollisesta kokemuksesta
jotain, jos painiin ei liity minkäänlaista kilpailullista pyrkimystä? Ainakin omassa
elämässäni kiinnostavimmat painikokemukset ovat olleet niitä, joissa olen saanut
kamppailla tosissani. Aggressiiviseen ja voimakasotteiseen painiin liittyy toisaalta
selviä henkisen tai fyysisen loukkaantumisen riskejä, joita ensikertalaisten kanssa
tulee lähestyä varovaisesti. Kuten tämän opinnäytteen painiharjoitukset osoittivat,
vaatii melkoista taiteilua antaa osallistujille mahdollisuus koetella omia rajojaan
turvallisesti. Tanssija, koreografi, performanssitaiteilija ja BJJ-harrastaja Eroca
Nicols uskoo, että ottamalla käyttöön BJJ:n rituaaliset aloitus- ja lopetuseleet
voidaan fyysistä kontaktia sisältävät harjoitteet tehdä turvallisesti sekä voiman että
kosketuksen näkökulmasta. Nicols on järjestänyt BJJ:stä innoittuneena “Aggressiivinen halailu” (Aggressive Snuggling) -työpajoja, joissa tutkitaan esimerkiksi painamista, painonsiirtoa, puristelua ja liikeimprovisaatiota BJJ:n eri positioista.
Nicols rinnastaa BJJ:n kontakti-improvisaatioon, koska molemmissa fyysisen riskin vaara vaatii täydellistä keskittymistä juuri siinä hetkessä tapahtuviin asioihin.
Kuitenkin kontakti-improvisaatiossa toisten rajojen kunnioittaminen on Nicolsin
mukaan epämääräisempää, koska siitä puuttuvat selkeät ilmaisut sille, että kaikki osapuolet hyväksyvät tilanteen. Nicols väittää, että selkeiden rajojen puutteen
vuoksi kontakti-improvisaatio voi sulkea esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä, vammaisia ja rodullistettuja ihmisiä ulkopuolelleen. (Nicols 2017.)
Olen käyttänyt opinnäytteessäni paljon aikaa taustoittaakseni aihevalintaani ja
linkittääkseni sen taidekasvatukseen. Siksi varsinainen Painilaboratorio sai lopulta
varsin vähän tilaa suhteessa kokonaisuuteen. Jos jatkaisin nyt saman aiheen parissa, haluaisin ehdottomasti jatkaa tutkimusta painiperustaisten opetuskokeilujen
kautta. Kuten toin esille luvussa 6, oli koolle saamani ryhmä varsin homogeeninen,
ja työpajassa korostui erilaisuuden kohtaamisessa lähinnä kosketuksen kiusallisuus
ja siitä neuvotteleminen. Olisi kiinnostavaa koota isompi ja heterogeenisempi
ryhmä, joka myös kokoontuisi yhtä työpajaa pidemmän ajan painimaan yhdessä.
Omassa elämässäni paini on muuttanut käsitystäni sukupuolesta vasta vuosien
mittaan, ja siihen on tarvittu erilaisia vaiheita. Yksittäisessä työpajassa huomasin, että pääsimme raapaisemaan hyvin olennaisia kysymyksiä sukupuolesta ja
seksuaalisuudesta, mutta purkukeskustelusta huolimatta ne saattoivat jäädä vain
leijumaan ilmaan. Voisi olla hyödyllistä yhdistää Ann Cooper Albrightin
tavoin kehollista harjoittamista teoriaan niin, että työpajassa heräävien kokemusten jäsentämiseen haettaisiin työkaluja esimerkiksi queer-teoriasta. Siten yksit-
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täiset keholliset kokemukset tulisivat ankkuroiduksi johonkin yleiseen ja yhteys
arkielämän rajoittaviin normeihin kirkastuisi.
Opinnäytteessäni kuvattuihin työpajoihin osallistuneet aikuiset saivat
painista pääasiassa positiivisia kokemuksia, jotka johdattelivat syvällisiinkin kysymyksiin esimerkiksi erilaisuudesta ja identiteetin rakentumisesta. Myös lasten
parista painin pedagogisista ulottuvuuksista on saatu hyviä kokemuksia. Erityisnuorisotyöntekijä Pekka Asumaan, erityisopettaja Pasi Remeksen ja psykologi
Sonja Pelkosen kehittämää “nujuamisen pedagogiikkaa” on testattu sairaalakoulussa opiskelevilla, erityisopetuksen piirissä olevilla pojilla. Turvallinen nujuaminen
kehitti lasten toiminnallisuutta ja tarjosi kokemuksen positiivisesta kosketuksesta
ja läheisyydestä. (Remes 2017.) Rohkaisevista esimerkeistä huolimatta epäilen,
että taidekasvatuspainista tulee kovin pian koko kansan lystiä. On ehkä tarpeellista pysähtyä hetkeksi miettimään, miksi on niin vaikeaa kuvitella, että esimerkiksi peruskoulun kuvataideopetuksessa järjestettäisiin Painilaboratorion kaltaista
opetusta. Oppiainerajojen rikkominen herättää ilman muuta kymyksiä, mutta
painiminen toisi kuvistunnille normeista poiketen myös fyysistä kontaktia ja
mahdollista aggressiivisuutta. Molemmat ovat mielestäni olennainen osa ihmisenä
olemista, mutta koulun arjessa ne ovat läsnä vain säädellysti ja eri oppiaineisiin
pilkottuna. Mikä voisi olla koulussa sellainen aika ja paikka, jossa
kehollista vuorovaikutusta voitaisiin käsitellä kokonaisvaltaisesti? Liikunnan
perusopetuksen opetussuunnitelmassa painotetaan aiempaa vahvemmmin kehollisuuden merkitystä, mutta käytännössä liikuntaharjoitusta ohjaa usein harjoituksen ulkoista muotoa painottava opetus, joka jättää oppilaan sisäisen kehollisen
kokemuksen huomioimatta (Siljamäki & al. 2016, 42). Minkälaisia mahdollisuuksia syntyisi, jos esimerkiksi kuvataiteen ja liikunnan opetus yhdistäisivät voimansa?
Ainakin liikuntatutkimuksen saralla kinnostusta oppiainerajat ylittävään,
holistiseen kehollisuuden käsittelyyn näyttää olevan:
[...]Kehollista ilmaisua ja tanssia voidaan käyttää myös muissa
kouluaineissa tai opetuksen sisällöissä. Kansainvälisesti ne ovat yhtäältä yhdistyneet
toimivasti esimerkiksi historian ja kielten opetukseen. Tanssin ja kehollisen ilmaisun ja niiden virittämien tunteiden avulla on onnistuttu edistämään lasten sosiaalisia
taitoja ja käsittelemään sellaisia yleisempiä kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä
kuten erilaisuutta, homofobiaa, fyysistä väkivaltaa ja sukupuolen ilmaisua. Ehkäpä
uudistuva opetussuunnitelma rohkaisee myös muita kuin liikunnanopettajia hyödyntämään kehollisen ilmaisun mahdollisuuksia omassa opetuksessaan. (Emt. 44.)
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Taulukko 1 (s.45): Paini kilpailullisena taisteluna ja performatiivisena kamppailuna Channonin ja Matthewsin jäsennyksen mukaan määriteltynä
Taulukko 2 (s.95): Paini kilpailullisena taisteluna, performatiivisena kamppailuna ja
taiteellisena toimintana Channonin ja Matthewsin jäsennyksen mukaan määriteltynä

PALILLO
Kun katson painia huomioni kiinnittyy painiparin väliseen jännitteeseen
Painijat lähestyvät toisiaan ja katse kohtaa katseen
Se katse on yhteys sopimus ja lupaus
Valo piirtää siitä parista yksikön

MOILANEN
Painiskelu on jotenkin läpi-inhimillistä ja samalla se upottaa tosi subjektiiviseen
Painijoissa näkee itsensä ja painiessa toisen lihasta saa jatkuvaa tuntumaa omasta
itsestä tai tunteista tai jostain
Painiminen voi tuntua hurmokselliselta tai tylsältä

SORVARI
Siellä me myllätään ja mukiloidaan ja haetaan jotain vastustusta
Aika usein pääsee johonkin meditatiiviseen tilaan

SUOMI
Jos haluaa painia pitää vaan ryhtyä painimaan ja sitten ei voi oikein tietää että mitä
tapahtuu
Painista tuleekin vääjäämätöntä
Ja tulee oltua täysillä mukana vaikka ottaiskin rauhallisesti Siihen ei voi ryhtyä yksin
pitää olla se painikaveri
Eli jos aikoo painia pitää sit painia!

HAAPAMÄKI
Se tuntuu siltä et siinä on paljon addrenaliinia pelissä mut se ei välttämättä tunnu
must aggressiiviselta missään vaiheessa

MOILANEN
Joo painissa omat henkilökohtaset rajat tulee näkyväksi

SUOMI
Jep

HAAPAMÄKI
Paras paini on semmonen et molemmat painii ihan hiki päässä ja voimakkuus on
abt samaa luokkaa silloin voi painia tosi rajusti
Tässä voi luottaa siihen että se toinen sanoo jos sattuu tai haluaa tauon

HOSIASLUOMA
I love it vaikka aina pelkään että voin kuolla tänään

HAAPAMÄKI
Mä luulen että mulla on jotain luontaista kykyä painimiseen

PAINI

Painikerhossa mukana olleita
Laura Faarinen
Repo Hannes
Saara Hannus
Juho Keränen

Maija Mustonen, Z-together
Joan Excrivà-Escolà, Z-together
Anna Kupari

Seija Suontausta (VÄS)
Joonas Portti (TEAK)
Joona Meriläinen (TEAK)

Pekka Kuismin & Painiseura Tarmo
Rami Ahonen & Viipurin Voimailijat
Marko Lönngren & Danley Sound Labs Europe

PAINIKIITOKSET | THANK YOU:

MOILANEN
Niin tuntuu
Se vaan tuntuu kokoajan
Ainakin nyt tuntuu
Painiessa ja painin jälkeen
Nimenomaan tuntuu
En nyt osaa että miltä se tuntuu mutta kyllä tuntuu

SJÖBERG
Paini tuntuu

UUTTU
Tuntuu että painin jälkeen on helpompi katsoa toista kasvoihin

NENONEN
Painin aikana tuntuu että olen hereillä

Liite 1: Teatterikorkeakoulun painikerholaisten kirjoituksia aiheesta
“miltä paini tuntuu”, julkaistu osana Paini-esityksen käsiohjelmaa (Zodiak 2017)

KÄRKÄS
Jep oon samaa mieltä tosta urheiluasiasta
Painissa on ikiaikaisuuden klangi
Kun painin tuntuu että toteutan jotain rituaalia tai yhdessäolon muotoa joka kuuluu
erottamattomalla tavalla mun olemukseen

LAKKA
Paini on kamppailua leikkiä löllöilyä ja sanatonta kommunikaatiota
Se on muistutus kehojen ja mielten erillaisuudesta

SIMOLA
Painista saa hirveen paljon energiaa

BLOMBERG
Ja tavallaan tää urheiluhomman puhtaus
Kai tää paini on joku maailman vanhin urheilulaji

POHJOLA
Painissa on noin tunnin ajan lupa hurahtaa bassosta
Änkeä punkea ja hikoilla
Rakastuin painimiseen sillä se muistuttaa mua ihmisyydestä ja siitä miltä se tuntuu

LUUKKA
Tuntuu todella hyvältä vääntää ihmisten kanssa kaikesta vaivaantuneisuudesta
vapaana

POHJOLA
Paini on mulle outo liikuntatunti hurmoksellinen selfhelp-ryhmätapahtuma ja esitys

MOILANEN
Meidän paini on myös ikuista niin että se ei lopu koskaan kun kukaan ei voita tai häviä

HAAPAMÄKI
Se on jännää että vaikka tässä on kokoajan joku mittelö tai voimien mittailu käynnissä
niin se tuntuu silti kauhean vähän miltään kilpailulta

ERISTA
Painikerho on paikka missä pienet ovat painavia ja suhteellisen lyhyt painija voi
selättää onnistuneesti pidemmät vastustajansa

BLOMBERG
Ja kun tavallaan löytää uusia jotain tekniikoita ja tajuu jotain uutta siitä mitkä on kropan heikot kohdat tai miten vaan funktionaalisena kroppa näyttäytyy

SIMOLA
Ja se kun ihmiset yllättyy tekemisistään on tosi hauskaa

WIKSTRÖM
Parasta painissa on olla aivan alakynnessä
Ettei mahda mitään mutta silti on pakko yrittää

SIMOLA
Joo on hauskaa löytää itsensä kiipelistä jumista ja lukosta josta ei omalla voimallaan
pääse pois

HOSIASLUOMA
Näyttelijänä pidän siitä ettei kukaan välitä siitä miten näytellään ja silti joku oma
draaman taju kehollinen draaman taju saa tyydytyksen
Näyttämöllä toteutuu se mitä rakastan eniten taiteessa asiat on yksinkertaisempia
kuin oikeassa elämässä

WIKSTRÖM
Yrittää pyristellä vastaan joko epätoivoisesti tai sitten siinä onnistuen
Olen näyttelijä ja näyttelijänä täytyy aina pitää jotain ihme jännitettä yllä
ei saa olla liian pitkään lähellä tai mennä suoraan iholle
Painiessa pääsen niin iholle kuin mahdollista
Se vapauttaa

LUUKKA
Ensimmäisen painikerran jälkeen olin tohkeissani et selätin itseäni kookkaamman
tosi atleettisen ihmisen

ERISTA
Yksi hienoimmista asioista Painikerhossa on ollut se että painijoita on ollut joka
lähtöön monissa urheilulajeissa iällä pituudella ja painolla on iso rooli
Painikerhossa koolla ei ole ollut mitään merkitystä

WIKSTRÖM
Minusta on ihanaa joutua heitetyksi puristetuksi tai toisen lukottamaksi

BLOMBERG
Ja matossa kun laittaa painonsa ylätorson alueelle niin sielt on tosi hankala päästä
pois

LUUKKA
On varmaan sattumaa että mulle on tapahtunut paljon hyviä asioita sen jälkeen kun
aloin käydä Painikerhossa
Painikerho kylläkin lukeutuu näihin hyviin asioihin
Tuntuu että painiminen vie kokemuksen hyvien asioiden tapahtumisesta perille asti

BLOMBERG
Heti kun tää homma alko olin myyty siitä vapaasta tahdosta ja ottelemisesta
Että sai käyttää vapaasti niin paljon voimaa kun vaa lähti ja tavallaan fiilistellä siinä
miten toista voi niputtaa
Että jotenkin vaan kun painopisteen saa siirrettyä niin se toinen kaatuu

SUOMI
Pelko on pahimmillaan silloin kun en paini
Painissa tapahtuu niin paljon että pelko jääkin sitten melkein aina sivuun

KOIKKALAINEN
Hetkessä tuntuu että nyt käy pahasti mutta seuraavassa sekunnissa jo naurattaa ja
joskus toisinpäin
Usein kaikki muu unohtuu

SUOMI
Painissa on parasta painiin unohtuminen ja painissa fiilistely ja kun löytää jonkun
yhteisen jutun painikaverin kanssa
Välillä paini pelottaa tosi paljon
Pelottaa että lumpiot menee sijoiltaan tai hirveimmissä mielikuvissa kaula katkeaa ja
halvaannun kesken ottelun

KOIKKALAINEN
Kun hyppäsin ekan kerran painiin mukaan mua pelotti nauratti huvitti ja innosti

SORVARI
Toi on aika hieno lause toi sun viimeinen
Johonkin se osus
Se osusisi

LUUKKA
Tässä on läsnä ymmärrys että mun ruumiini on vakavasti otettava

KÄRKÄS
Tykkään tästä temmeltämisen ja kunnioituksen yhdistelmästä
Siitä että toinen suhtautuu muhun vakavasti tai leikkisästi

NÄKKI
Tykkään painia
Siinä pääsee loittonemaan ajatuksista

BLOMBERG
Musta on kivaa ettei tää oo esteettinen traditio ja että tää on niin alkukantaista
musta on kivaa että paini ei oo tanssia

VAAHTOLUOTO
Kai paini on mulle jonkunlaista liikettä jossa saa tarttua ja jymähtää tuottaa kitkaa ja
käyttää voimaa
jotain sellasta liikettä joka on vapaa jostain sujuvuudesta ja kauneudesta ja
liukuvuudesta

HÄKKINEN
Painissa mulle tärkeintä on voima se että tunnen oman voiman toisen voimaa vasten
Painiessa tuntuu että olisin karhu tuntuu vietit ja vaistot
Sellainen primitiivinen saalistaminen

PALMU
Minä en paini
Aluksi ajattelin etten voi painia koska polveen sattui ja ranne oli tulehtunut
Vaivat katosi ja ymmärsin etten halua painia
Mikä siinä on ettei painiminen innosta
Pelkäänkö fyysisyyttä?
En välttämättä
Usein kaipaan läheisyyttä
Olenko sitten liian agressiivinen vai olenko vain laiska ja ujo
Haluan varmaan voittaa aina vain voittaa tai olla jossakin paras tai ainakin parempi
kuin toinen
Toisaalta en myöskään tanssi
Saatan vaikuttaa joidenkin mielestä aika tylsältä kaverilta

PIENMUNNE
Yhteisöllisyyden tunne on aika huumaava kukaan ei välitä voittaako joku
Ketään ei pelota antaa periksi kaikki haluaa jakaa vain sen yhden hetken toisen kanssa
Vaikka olisin kuinka väsynyt ja huonolla tuulella kaikkien katseiden ja kamppailujen
jälkeen olen hetken aikaa todella onnellinen

RYTI
Mua on aina hirvittänyt toisten lähestyminen fyysisesti
Pelkään että ylitän jonkun rajan olen epäkorrekti huono ja outo
Painissa saan kokeilla omia ja toisten rajoja kokeilla erilaisia lähestymisiä erilaisten
painitovereiden kanssa
Paini on myös niin intensiivistä että unohdan kaiken muun ja vaan painin

KOIKKALAINEN
Edelleen pelottaa ja naurattaa

ERISTA
mitä pidempään painii saman parin kanssa sitä syvempi ymmärryksen taso siitä
syntyy
Yllätyin kuinka vähän oli tarvetta puhua kun kehot on jo vahvassa vuorovaikutuksessa

SORVARI
Se välillä käväisevä luottamuksen tunne on maaginen

KOIKKALAINEN
On kivaa tulla täysin viedyksi ja välillä viedä tai vaan hengata
Kiinnostavaa painissa on myös jännityksen ja täyden luottamuksen risteilevät tunteet

SORVARI
Nojailu on hauskaa ja riepotelluksi tuleminen vaikka tuntuukin että olen usein aika
heiteltävissä tai muuten vain hädissäni

Liite 2: Painilaboratorion suunnitelma (Verna Kuutti)
Painilaboratorio 1: Paini kehollisena kokemuksena
Tavoitteet: Kokeilla uudenlaista vuorovaikutuksen tapaa ja kuunnella avoimesti, mitä tunteita ja ajatuksia se
herättää, saada koetella omia ja toisten voimia turvallisessa ympäristössä, pitää hauskaa ja nauttia
kehollisuudesta.
Osallistujat: 3-5 n. 30-vuotiasta naista ja miestä, joilla ei aiempaa kokemusta kamppailulajeista. Kuuluvat
ohjaajan ystäväpiiriin.
Työpajan rakenne:
Alkupiiri, esittäytyminen ja keskustelu turvallisuudesta
Lämmittely
Painimaiset harjoitukset & leikit
Painierät eri teemoilla
Loppupiiri ja työpajan purku
------ TYÖPAJAN KULKU ------Pareja vaihdetaan mahdollisimman usein niin, että kaikki painivat kaikkien kanssa!
Juoma ja hengähdystaukoja säännöllisin välein.
Harjoituksia on paljon, joten niitä jätetään tarvittaessa pois.
Lämmittely 30 min
- Sykkeen nosto ja tunnelman keventäminen n. 15 min
- Hippaleikki
- Limaleikki: Osallistujat menevät makaamaan mahalleen tatamille ja pitävät toisiaan käsistä kiinni
muodostaen ameebapiirin. Ohjaaja vetää osallistujia jaloista ja yrittää rikkoa piirin.
- Tatamineliön valloitus: Osallistujat valitsevat mieleisensä tatamineliön, jota heidän tulee vartioida, eli he
eivät saa joutua sen reunojen yli. Ohjaaja lähtee ensin liikkeelle ja yrittää työntää/vetää/painia osallistujan
pois neliöltä. Kun se onnistuu, ohjaaja ja osallistuja saavat lähteä kahdestaan valloittamaan muita neliöitä.
Leikki loppuu kun viimeinenkin on saatu pois neliöltään.
- Maassa liikkuminen n. 10 min
Kuperkeikka
Kieriminen
Ryömiminen
Karhukävely
Gorillakävely
Alligaattorikävely
Katkarapukävely
- Lopuksi kaikki osallistujat menevät makaamaan vierekkäin ja perimmäisenä oleva lähtee kierimään
muiden yli päätyen jonon ensimmäiseksi. Se, joka on nyt perimmäinen lähtee kierimään jne.
Oma ja toisen voima: pariliikkeitä n. 5 min
- Parin kantaminen reppuselässä
- Parin liikkeen vastustaminen (roikkumalla lantiossa/jaloissa)
- Parin vetäminen käsistä
- Konttaus siten, että pari on selässä
- Kottikärrykävely

Painimaiset harjoitukset ja leikit 30 min
- Paini jumppapallo apuna n. 10 min
Paini yksin jumppapallon kanssa
Sumopaini kahden jumppapallon kanssa
Jumppapallo keskellä, molemmat yrittävät saada sitä itselleen
- Merimiespaini n. 5 min
Osallistujat seisovat toisiaan vastakkain, rintamasuunnat eri päin, sama jalka edessä ja ottavat toisiaan yhdellä
kädellä kiinni. Kun ottelu alkaa, he yrittävät saada toisen horjutettua.
-Sama harjoitus, mutta osallistujat seisovat toisiaan vastakkain ja saavat käyttää kahta kättä.
- Paini jalkoja vastaan n. 5 min
Toinen parista menee maahan makaamaan ja saa luvan käyttää vain jalkojaan. Toinen yrittää päästä jaloista
ohi, aloitetaan polviltaan. Ei saa nousta seisomaan, ei saa potkia.
- Kiinni pitäminen / painaminen n. 10 min
Toinen menee makaamaan selälleen maahan, toinen ottaa hyväksi katsomansa kontrollin. Päällä oleva yrittää
estää alla olevaa nousemasta. Jos pari pääsee ylös, aloitetaan alusta.
- Tekniikkaa: miten toista voi pitää paikallaan (side control) / miten alta pääsee pois (siltakaato)
Toinen parista istuu toisen taakse ja halaa mahdollisimman tiukasti. Edessä oleva yrittää kiemurrella ulos. Jos
pääsee kokonaan irti, alkaa alusta.
Painierät n. 30 min
- Selätys: Aloitetaan polviltaan, tavoitteena saada toinen selälleen. Ei lopeteta painia jos selätys onnistuu vaan
pyritään tulemaan pois. 2 x 3 min erää = 6 min
- Vapaa paini: Osallistujat saavat painia vapaalla tyylillä, alkaa polviltaan. Jos tuntuu vaikealta, voi hakea
selätystä. 2 x 4 min erää = 8 min
- Laiska paini: Hidasta vapaata painia. 2 x 4 min erää = 8 min
Loppukeskustelu: Ohjaaja kyselee, mutta antaa keskustelun elää
- Miltä nyt tuntuu?
- Jännittikö ennen tänne tulemista? Mistä luulet että se johtuu?
- Mikä oli sinulle uutta? Yllättikö joku?
- Tuntuiko joku erityisen miellyttävältä/epämiellyttävältä? Miksi?
- Opitko itsestäsi jotain uutta?
- Mitä ajatuksia painin voimakas fyysisyys ja ihokontakti herättävät?

