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Vaatteet kehon yllä ilmentävät käyttäjänsä sukupuolta. Millä tavalla keho itsessään osallistuu kulttuurillisen miessukupuolen rakentamiseen? 
Teoreetikot, kuten Judith Butler, ovat osoittaneet, että sukupuolen käsite on rakentunut sosiaalisesti tietyssä historiallisessa prosessissa. Siitä 
huolimatta kehon materiaalien luonne on tosiasia. Kehot tulevat sukupuolisesti koodattuina, ja mieheyden kulttuurinen symboli on penis. 
Pukusuunnittelija käyttää työssään hyväksi näitä kulttuurillisesti koodautuneita materiaalisia ominaisuuksia. Siitä syystä on perusteltua 
tarkastella mekanismeja, jotka koodaavat materiaalisen “kehon” kulttuuriseksi “mieheksi”.

Keväällä 2017 suunnittelin ja toteutin sarjan miesten alushousuja, joiden kautta tutkin omia alitajuisia käsityksiäni mieheydestä, 
maskuliinisuudesta ja mieseroottisuudesta. Yhteistyössä valokuvaaja Ragnar Rael gústssonin kanssa aloin tutkia oman suunnittelukäytäntöni 
sekä kulttuurisen mieheyden välisiä yhteyksiä. Syntyi sarja valokuvia, joissa esiinnyn itse, ja  joiden kautta tutkin normatiivisen maskuliinisuuden 
ja feminiinisyyden konsepteja. Tällä tavalla työ tavoittaa uutta ymmärrystä biologisen kehon, puvun sekä sosiaalisen sukupuolen ilmiasun 
keskinäisistä jännitteistä. 
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Abstract: 

Clothes on a man are used in constructing gender identity. How does the body itself contribute of to the construction of the male gender? 
Social theorists such as Judith Butler, have claimed that the body is socially constructed. And yet, the body is a material matter of fact. Bodies 
come gender coded, and the penis as the cultural symbol of maleness. Costume design practises operate on those material levels. Therefore it 
is fundamentally important to understand the cultural mechanisms that make the material“ body” into a cultural “man”.

In spring 2017 I designed and realized a collection of men’s underwear that study my personal conseption of maleness, masculinity and male 
erotica. Collaborating with photographer Ragnar Rael gústsson I created a series of photographs, where I perfrom myself, and where I study 
the connections between my costume design practises and cultural perseption of gender. By exploring the in-between areas of normative 
conception of masculinity and femininity, this work aims to study the fragility of the gender system. This results new understanding of the 
tension between the biological body and the costume that embodies the expression of social gender. 
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Pukusuuunnittelija luo roolihenkilön kuvitteellisen identiteetin materiaalisen 

ulkoasun. Sukupuoli on tavallisesti ilmeismpiä asioita, mitä esiintymispuku 

ilmentää. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat pukusuunnittelijalle ohittamattomia 

kulttuurillisia ulottuvuuksia jo siitä syystä, että ihmisten välinen rakkaus on  

useimmissa näytelmissä ja elokuvissa tärkeä liikkeellepaneva dramaturginen 

voima. Aihe on kuitenkin huomattavasti laajempi; sukupuolen ja seksuaalisuuden 

käsitteet ovat yksilön identiteetin yksityisimpiä ydinalueita. Fiktiiviset henkilöt, 

joita luodaan lavalle, heijastelevat tekijöidensä käsityksiä asioiden olomuodosta 

ja mahdollisuuksista. Puhutaan representaatioista. Representaatio-termi juontuu 

latinan kielen sanasta repraesentatio, jonka kantasanalla repraesentare on kaksi 

merkitystä: (1) kuvailla mielessään, asettaa silmien eteen, havainnollistaa tai 

kuvata, ja (2) tehdä heti, toteuttaa (Knuuttila, Lehtinen, 2010, 10). Representaatio 

liittyy läsnäolon ja poissaolon problematiikkaan. Jokin poissa oleva korvautuu 

uudella läsnäolon muodolla  (Knuuttila, Lehtinen, 2010, 11). Toisin sanoen, myös 

yhteyksissä, missä sukupuoli ei ole keskeinen dramaturginen voima, olemme 

tekemisissä sukupuoleen ja seksuaalisuutteen liittyvien odotusten ja käsitysten 

kanssa. 

Tämä asettaa elokuvan ja teatterin tekijöille joukon kysymyksiä: Mikä merkitys 

on sillä onko päähenkilö mies tai nainen? Millainen käytös on sopivaa tai 

"uskottavaa" miehelle tai naiselle? Kenen tarina ylipäänsä tulee kerrotuksi ja 

kuka saa esittää sivuosaa? Kuka joutuu kärsimään ja kuka saa elää onnellisesti 

elämänsä loppuun asti? Ratkaisumme elokuvan- ja teatterin tekijöinä voivat 

vahvistaa tai purkaa jo valmiiksi olemassa olevia käsityksiämme normaalista ja 

hyväksyttävästä tavasta olla ja toimia yksilöinä yhteiskunnassa. 

Tasa-arvokysymykset ovat olleet viime vuosina erittäin ajankohtaisia. 

Sosiaalisessa mediassa lokakuussa 2017 alkanut #metoo -kampanja nosti 

seksuaalisen häirinnän puheenaiheeksi ennennäkemättömän laajasti (Helsingin 

Sanomat 17.10.2017). Tasa-arvokysymyksiä on käsitelty myös Aalto Yliopiston 

sekä Teatterikorkeakoulun opiskelijatöissä. Sukupuolten välisen tasa-arvon 

toteutumista on pyritty arvioimaan sekä Aalto Yliopiston sisällä (Asta Viertola 

2017) sekä ammattikentällä (Heidi Lindén 2017) opinnäytetöissä. Lindénin 

julkisuuteenkin nousseessa haastattelututkimuksessa (Helsingin Sanomat 

17.10.2017)  ilmeni, että sukupuolinen häirintä on erittäin yleistä elokuva-alalla 

myös Suomessa. Paula Vesalan taiteen kandidaatin opinnäytetyö (dramaturgia) 

Transfinlandia (2014) käsitteli transsukupuolisuutta. Elokuvaohjaaja Wille 

Hyvösen  draamadokumentissa Tuntematon (2017) Hyvönen käsittelee omaa 

muunsukupuolista identiteettiään. Molemmat mainitut teokset sisältävät 

voimakasta rakennekritiikkiä. Vesalan Transfinlandia kritisoi Suomen 

translainsäädäntöä, joka edellyttää sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona 

lisääntymiskyvyttömyyttä ja alistaa sukupuolen juridisen vahvistamisen 

psykiatrien ehdoille. Hyvösen Tuntematon käsittelee suomalaisen elokuva-

alan patriarkaalisia valtarakenteita viitaten Aku Louhimiehen ohjaamaan 

elokuvaan Tuntematon sotilas (2017). Elokuva- ja teatteripukusuunnittelun 

opinnäytetöissä sukupuolen ja seksuaalisuuden aiheita on käsitelty kriittisesti 

yllättävän vähän, ottaen huomioon, että me pukusuunnittelijat joudumme 

jatkuvasti työskentelemään läheisessa vuorovaikutuksessa näyttelijöiden kehojen  

sekä niille rakentuvien esityksellisten merkitysten parissa. Riina Niemisen 

kandidaatin opinnäytetyössä Näkymätön mieskuva pukusuunnittelussa (2017) 

käsiteltiin mieheyteen liittyviä streotypioita sekä Niemisen omia keinoja käsitellä 

niitä teatterin työprosessissa. Nieminen korostaa, että on tärkeää, että esityksen 

mieskuvasta keskustellaan ohjaajan, näyttelijöiden ja muiden työryhmän 

jäsenten kanssa (Nieminen 2017, 34). Puukusuunnittelu on osa kokonaisteosta, 

jossa esityksen eri osa-alueet vaikuttavat kokonaisuuteen. Pukusuunnittelijan 

keinot vaikuttaa sisältöön oman taiteellisen suunnittelun avulla määräytyvät siis 

tapauskohtaisesti. 

Tämän opinnäytetyön rajoissa olen saanut irtaantuta tyypillisistä  

pukusuunnittelun malleista ja tutkia poikkeuksellisen vapaasti omaa 

1. JOHDANTO 
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taiteellista ilmaisuani. Lyhyesti sanoen pyrkimykseni on tarkastella taiteellisesti 

prosessia, joka rakentaa materiaalisesta kehostani kulttuurillisen "miehen". 

Tutkielmani on taiteellien tutkimus, joka koostuu pukusuunnittelutyöstä sekä 

valokuvaprojektista, jonka toteutin opiskelutoverini ja ystäväni  Ragnar Rael 

gústtsonin kanssa. Yhteistyön lopputulos asettuu limittäin pukusuunnittelun 

ja nykytaiteen alueelle. Pyrkimykseni on pohjimmiltaan avata uusia taiteellisia 

ulottovuuksia itselleni, sekä avata suunittelullista ajatteluani, mutta  katson, 

että sukupuolentutkimuksellisen poikkitaiteellisen lähestymistapani vuoksi 

voin tällä tutkielmalla tarjota myös uusia ehdotuksia mieheyden visuaalisiin 

representaatioihin. 

Pukusuunnittelija on roolihenkilön ulkonäön suunnittelija. Lähden ajatuksesta, 

jonka mukaan puku on käsitteellistettävissä käsittämään laajemman alueen, 

kuin ainoastaan näyttelijälle valmistettu tai valikoitu vaatetus ja asusteet. 

Pukusuunnittelu alkaa muuntautua ideasta materiaksi sillä hetkellä, kun 

näyttelijä valitaan rooliin. Silloin osa pukusuunnittelusta on jo tehty: Eri 

muotoiset -kokoiset, -ikäiset  ja -väriset kehot ovat latautuneet erilaisilla 

kulttuurisilla merkityksillä, jotka ilmentävät erilaisia historiallisesti rakentuneita 

merkityksiä ja valtadynamiikkoja. Connell, Kohen ja Holter (2005) muistuttavat, 

että, miehet eivät ole yksinkertaisesti vain sosiaalisen sukupuolen (genderin) 

luomia, vaan mieheyden ja maskuliinisuuden muotoutumiseen vaikuttaa 

suuri joukko sosiaalisia jaotteluita, kuten ikä, luokka, vammaisuus ja etnisyys. 

(Connell, Kohen ja Holter 2005 3-6). Tässä tutkielmassa keskityn mieskehoon. 

Tutkielmani kontekstina on konstruktivistienen käsitys kehosta, eli ajatus siitä, 

että sukupuolitettu ruumiillisuus on kulttuurillisesti rakentunutta. (Butler 

1990/1999, 10-11). Tämä ajattelutapa mahdollistaa sen, että kehon merkitykset 

eivät ole paikoilleen asemoituja ja muuttumattomia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, että kulttuurilliset kategoriat, kuten mieheys tai homoseksuaalisuus olisivat 

sosiologisina kategorioina epätosia. Pohjimmainen kysymys on, mihin todella 

tarvitsemme sukupuoli- ja seksuaalikategorioita? Minne sukupuolen diskurssi 

ohjautuu tulevaisuudessa? Olen kiinnostunut, millä keinoin kulttuuri rakentaa 

ja valvoo sukupuolijakoa ja seksuaalikategorioita. Kulttuurissamme esimerkiksi 

elää myyttinen käsitys miesfeminiinisyyden ja homoseksuaalisuuden sekä 

maskuliinisuuden ja lesbouden yhteydestä. Homoseksuaalisuus psykologisena ja 

kulttuurisena identieettikategoriana ei kuitenkaan ole työni kannalta keskiössä, 

vaan pikemminkin se, miten erilaiset merkityksalueet linkittyvät toisiinsa 

rakentaen erilaisia sukupuolen ja seksuaalisuuden representaatioita. 

Termi "tyyli" mielletään yleisesti sanaksi, joka kuvaa yksilön oman ulkonäön 

muotoiluprosessia. Identiteetin ja tyylin välillä on tavallisesti jonkinlainen 

tulkittavissa oleva yhteys. Osa näistä identiteetin osa-alueista voi olla (Ervin 

Goffmanlaisittain) vahvasti institutionalisoituneita (tarkoittaen tyypillisesti 

esimerkiksi ammattipukuja). Olen taipuvainen ajattelemaan, että tyyli ei rajoitu 

vain vaatteisiin, sillä jo alastomasta kehosta on tulkittavissa merkityksiä (ikä, 

etnisesti koodatut ominaisuudet, sukupuoli...) Vaatteeton keho on siis puettu 

merkityksillä. Tyyli se on alastomallakin!

Tutkielmani keskiössä on oma sukupuolisuuteni. Syntymästäni lähtien minut 

on visuaalisesti koodattu pojaksi. Jo kastemekkoni oli somistettu sinisillä 

somisteilla, kun siskoni tietenkin puettiin tytöille varattuun vaaleanpunaiseen. 

Tyttöihin ja poikiin tehtävän jaon lähtökohta oli tietysti keho, jonka "luonnolliset" 

ominaisuudet asemoivat minut pojaksi. Minulla ei ole ollut koskaan varsinaista 

hankaluutta tai suurta sopimattomuuden kokemusta oman kehoni suhteen, vaan 

asemoidun nykyterminologian mukaan cis-kehoiseksi mieheksi. Joskus ihmisen 

sukpuoli-identieetti eroaa syntymähetkellä määritellystä sukuolesta. Trans on 

yleistermi, joka viittaa tilaan, jossa ihmisen identiteetti ei ole yksiselitteinen 

syntymässä annetun sukupuolen kanssa. Toisinaan keholliset tai anatomiset 

ominaisuudet itsessään eivät ole selvästi nais- tai miespuolisia. Tällöin puhutaan 

intersukupuolisuudesta (wwww.seta.fi). 

Sukupuoli on ilmiasuiltaan moninainen, eikä edes biologia kykene tyhjentävästi 

todistamaan, että sukupuolia olisi yksiselitteisesti vain kaksi (The Guardian 

9.2.2015). Oletettavasti suurin osa  ihmisistä kuitenkin kykenee jossain määrin 

sopeutumaan sukupuolitetun kehon kulttuurillisiin odotuksiin. Vaate, Elisabeth 



1312

Wilsonin (1985, 2005)  sanoin, "yhdistää biologisen kehon ihmisen sosiaaliseen 

olemukseen (Wilson 1985/2005, 2)". Tässä tutkielmassa suhtaudun kehoon, 

kuin vaihdettavissa olevaan vaatteeseen. Toisin sanoin käsitteellistän oman 

kehoni puvuksi, ja pukeudun siihen. Tämän vieraanuttavan mielikuvan avulla 

tarkastelen omaa kehoani, ikään kuin se olisi minulle toinen. Tällä tavoin pyrin 

löytämään uusia ulottuvuuksia mieheyden visuaaliseen esittämiseen.

Maskuliinisuus usein ajatellaan ominaisuutena, joka  ilmentää biologista 

mieheyttä. Teoreetikot, kuten esimerkiksi Judith (Jack) Halberstam, ovat 

osoittaneet, että että maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat kuitenkin itsenäisiä 

kulttuurillisia merkitsijöitä. Halberstamin mukaan maskuliinisuus ilmentää 

kulttuurista valtaa ja etuoikeutta, mutta se ei suinkaan ole biologisen miehen 

yksinoikeus (Halbertam 1998, 2-3). Näitä mieheyteen liittyviä vallan ja voiman 

koodeja käytetään myös yhteyksissä, jossa ei ole biologista miestä. Esimerkkinä 

tästä toimii naisille suunnatut muotikuvat, joissa esiintyy naismalleja. Annamari 

Vänskän mukaan muotikuvissa esiintyvä naisandrogynia, lesbian chic, ei 

kuitenkaan kyseenalaista heteronormatiivisuutta, vaan pyrkii neutralisoimaan 

sukupuolijakoa horjuttavan androgynian ja ajatuksen naisen mahdollisesta 

lesboudesta pehmentämällä maskuliinisuuden koodit, tehden androgyynistä 

naisesta kulttuurisesti hyväksytyn miehisen fantasian kohteen (Vänskä 2006, 

117). Kulttuurissamme vallitsee vahva binaarinen jako miehiin ja naisiin, 

sekä vahva heteroseksuaalisuuden normi. Näemme sukupuolijakoa rikkovaa 

androgyynisyyttä tai homoseksuaalisuuteen tai lesbouteen viittaavia visuaalisia 

koodeja elokuvissa, teatterissa ja mainoksissa hyvin harvoin ilman varsinaista 

kerronnallista syytä. Näemme ehdottomasti eniten heteroseksuaalisia 

maskuliinisen mieheyden sekä feminiinisen naiseuden esityksiä.

Niinsanottu queer-teoria on tarjonnut hyödyllisiä työkaluja heteronormatiivisen 

kulttuurin tarkasteluun oletetun heteroseksuaalisuuden säröjen kautta.  Queer-

teoria,  joka usein yhdistetään Judith Butlerin teokseen Gender Trouble (1990/1992), 

korostaa seksuaalisuuden konsrtuktioluonnetta (Butler 1990/1990, 10-11). Sen 

sijaa, että huomio keskittyisi piilotetun, kiinteän homo- tai lesboidentiteetin 

löytämiseen, queer tutkimuksen parissa kysytään, miten seksuaalisuuden 

diskurssit ovat eri aikoina rakentuneet ja miten samaan sukupuoleen kohdistettu 

halu on esitetty eri diskursseissa  (Kekki  2004, 30). Queer-luentaa voidaan 

soveltaa kirjallisuuden ja visuaalisen kulttuurin analyysissä. Itse olen pohtinut 

queer-teorian mahdollisuuksia myös taiteellisessa suunnittelussa kandidaatin 

opinnäytetyössäni Toiset kehot. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen 

pukusuunnittelutyössä (2015)

Tätä tutkielmaa työstäessä olen löytänyt uusia mielekkäitä ajattelumalleja 

sosiaalisesta konstruktionismista. Keskeisin lähteeni aiheeseen on Peter L. Berger 

ja Thomas Luckmannin tiedonsosiologian klassikkoteos, Tiedon sosiaalinen 

rakentuminen (1966/1994). Berger ja Luckmannin mukaan:  ”ihmiset itse 

tuottavat inhimillisen maailman kaikkine sosiokulttuurisine ja psykologisine 

muodostumineen. Yhtäkään näistä muodostumista ei voida ymmärtää ihmislajin 

biologisen rakenteen tuottamaksi, sillä tämä rakenne määrää ainoastaan 

inhimillisen tuotteliaisuuden rajat  (1966/1994, 10)”.   Sosiaalinen konstruktionismi 

on  osoittautunut  hyvin  antoisaksi näkökulmaksi  juuri esittävän taiteen kannalta 

- onhan teatteri itsessään aivan erityinen kulttuurillinen käytäntö, joka perustuu 

asioiden merkitysten sopimuksenvaraisuuteen.

Myös sukupuolta voidaan tarkastella ikään kuin roolina teatterissa. Jacques 

Laquer (1990/1992) osoitti, että kehon sukupuolisuus on ymmärretty historiassa 

eri tavoin. Sukupuolielimet alkoivat merkitä kehojen sukupuolten ”luonnollista” 

eroa historiallisesti varsin myöhään. Ajatus kahdesta vastakkaisesta, biologisesti 

erilaisesta sukupuolesta on muodostunut vasta 1700 –luvun aikana. (Laquer 

1990/1992, 22). Noin ennen 1700-lukua  oli vain yksi kehon malli, joka 

ei hahmottanut miehen ja naisen fysiologisia ominaisuuksia toistensa 

vastakohtaisuuksina, vaan maskuliiniset ja feminiiniset fyysiset ja henkiset 

ominaisuudet asettuivat keskenään hierarkiseen järjestykseen suhteessa yhden 

(maskuliinisen) optimaalisen kehon malliin. Naiseus ei tällöin hahmottunut 

itsenäisenä kategoriana, vaan ennemminkin yhtenä kehon variaationa (Laquer 

1990/1992, 10). On kiinnostava havainto, että kehon merkitys on syntynyt 

tiettynä historiallisena aikana tietyissä yhteiskunnallisissa olosuhteissa: kulttuuri 

on ikään kuin luonut kehon merkityksen, eikä päinvastoin. Tällainen ajatus 

kehosta kulttuurin muotoilemana artefaktina osoittautui minulle hyödylliseksi, 

kun  siirryin suunnittelijan roolista esiintyjän rooliin. Mitä minä oikeastaan 

esitän, kun esiinnyn? 

Aitouden ja keinotekoisuuden käsitteet ovat binaaripari, joka väreilee tämän 

työn rivien välissä. Se on luontevaa jo siksi, että pukusuunnittelijan työpaikka 

on usen teatteri ja läheisin työkaveri näyttelijä. Ervin Goffman vertasi ihmisiä 

näyttelijöihin sosiologian klassikkoteoksessa Presentation of Self in Everyday 

Life (1956/1971), joka on osaltaan antanut käyttökelpoisia näkökulmia puvun ja 

arkitodellisuuden väliseen suhteeseen. Goffmanin mukaan ihmisen sosiaalisella 

julkisivulla (social front)  on taipumus institutionalisoitua edustamaan laajempia 

kokonaisuuksia. Vakiintunut sosiaalinen rooli sisältää stereotyyppisiä ennakko-

odotuksia, jotka ovat riippumattomia näyttelijän (social actor) omista päämääristä 

(Goffman 1956/1971, 17). Roolivaatteeksi asetettu keho toimii täsmälleen tällä 

tavoin, vaikka biologisen luonteensa vuoksi, kehoa voidaan arkitiedon valossa 

pitää tekstiileistä muotoiluja vaatteita “luonnollisempana". 

Näiden varsin perustavanlaatuisten, jopa filosofisten teosten lisäksi olen hakenut 

historiallista näkökulmaa. Erityisen hyödyllisiä minulle ovat olleet Shaun Colen 

tutkimus puvun käytöstä Colt-studion homopornoelokuvissa 1970-1980-luvuilla 

(2014) sekä laaja teos miesten alusvaatteiden historiasta The Story of Men´s 

Underwear (2010). Näiden, sekä muutamien muiden kirjoitusten kautta, minulle 

on avautunut ymmärrys siitä, miten maskuliinisuusarkkityyppejä on tuotettu, 

kuvattu ja miten mieseroottisuuden visuaaliset merkit ovat muotoutuneet. 

Työni taiteellisen osuuden ohjaaja, Jorge Sandoval, on auttanut minua 

tarkastelemaan kehoa kulttuurillisena artefaktina erilaisissa performanssin 

konteksteissa. Tällä tarkoitan esimerkiksi nykyaikaisia käytäntöjä ottaa ja jakaa 

selfie-kuvia itsestä. Olen havainnut itselleni hyödylliseksi käsitteen, kulttuurillinen 

keho, jonka kautta olen oppinut, että keho itsessään ei ole itsestään selvästi 

pysyvä ja luonnollinen, vaan sen merkitys rakentuu prosessinomaisesti suhteessa 

ympäristöönsä. Työni kirjallisen osuuden ohjaajan, Annamari Vänskän, artikkeli 

Läpinäkyvä kaappi. 1990 -luvun naisandrogynia, moderni nainen ja lesbian 

chic (Vänskä, 2006) havahdutti minut aikoinaan ensi kerran tarkastelemaan 

mekanismeja, joilla ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä 

rakennetaan visuaalisessa kulttuurissa. Vänskän syvällinen perehtyneisyys ja 

pettämätön tarkkuus ovat innoittaneet ja opettaneet minua suuresti.  Olen hyvin 

kiitollinen molemmille ohjaajilleni. 
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omaa kehoani, eikä geneeristä ihannekehon ideaa, jota esimerkiksi mallinukke 

olisi ilmentänyt. Toisaalta olisin hyvinkin voinut jatkaa näyttelyidean parissa, 

sille olisi helposti löytynyt teoreettiset perusteet. Esimerkiksi pukusuunnittelija ja 

performanssitaiteilija Haya Cohen (2015) korostaa kehoa ja alitajuntaa. Cohenin 

mukaan suunnittelijan, samoin kuin muidenkin tekijöiden kehot, ovat aina 

mukana  teoksessa. Hän perustelee ajatustaan käsitteellistämällä performanssin 

luovaksi tilaksi, jossa kaikki, mukaanlukien katsojat, luovat teosta (Cohen 2015, 

70-71). Filosofisesti Cohenin ajatus puhuttelee minua. Kuka tahansa, joka on 

tehnyt käsitöitä, tunnistaa kiintymyksen omaa tuotostaan kohtaan. Keho on 

läsnä teoksessa. Voi olla, että puku voisi tästä näkökulmasta katsoen hyvinkin 

toimia näyttelyesineenä, mutta silloin emme ehkä pääsisi tarkastelemaan sen 

sosiaalisia tasoja. Joanne Entwistlen (2010/2015) mukaan näyttelyesineenä vaate 

saa taideteoksen luonteen toisaalta käsityönä ja toisaalta mielikuvaluomuksena.  

Entwistlen mukaan puku- ja muotiteoriassa  on jäänyt huomiotta keho, joka luo 

merkityksen puvulle. "Puku on riippuvainen elävästä, hengittävästä ja liikkuvasta 

kehosta. Kun keho irroitetaan puvusta/minästä (esimerkiksi pukunäyttelyssä), 

näemme puvusta vain osan, osittaisen välähdyksen, ja ymmärryksemme siitä 

jää vajaaksi. Pukumuseo muuttaa puvun fetissiksi. Se kertoo meille, miten se on 

tehty, mitä tekniikoita ja tikkejä, kirjailuja ja koristeita on käytetty. Se ei kerro, 

miten puku liikkui keholla, miltä se kuulosti ja tuntui käyttäjän yllä (Entwistle 

2010/2015, 9-10)". 

Uskon vankasti, että käsityön elämää väreilevässä jäljessä on jotain, jonka katsoja 

alitajuisesti rekisteröi (tästä syystä konella kudottu ei koskaan voi voittaa äidin 

omin käsin neulomaa villapuseroa). Keho on tällä tavoin läsnä lopputuloksessa, 

ainakin reflektiona alitajunnassa - kummituksena.  Tästä huolimatta pidin 

pukunäyttelyä hylättävänä ideana. Se olisi vaatinut katsojalta materiaaleihin 

sidottua, hyvin aistillista käsitteellistä ajattelua.  Kehoni kummitus katsojan 

alitajunnassa ei riittänyt minulle; minun aiheeni oli liian lihallinen. 

Alusvaatekokoelman, oman kehoni sekä työn presentoimistavan suhde säilyi 

pitkään ratkaisemattomana kysymyksenä. Kun ryhdyn kirjoittamaan työn 

kirjallista osuutta, koin tarvetta palata tähän ensimmäiseen lähtökohtaan, omaan 

kehooni. Kiitos tästä kuuluu ystävilleni ja opiskelutovereilleni, joiden kannustava 

palaute sai minut ymmärtämään työni laajemman merkityksen. Kun Ragnar 

ehdotti tutkimuksen jatkamista hieman pidemmälle yhteisen valokuvaprojektin 

muodossa,  tutkimukseni tuntui tulevan lopulta arvoiseensa päätökseen. 

Suunnittelemalla itselleni ja esiintymällä ikään kuin sovitan ylleni kulttuurillisia 

ideoita ja ideaaleja - fetissejä. Esiintyminen omalla kehollani itse suunnittelemieni 

pukujen kanssa osoittautui tärkeäksi vaiheeksi. Kuten museoon näytteille laitettu 

puku, myös näytteille laitettu keho voi olla fetissi. Puvun ja kehon yhdistelmästä 

syntyi taiteellinen teko joka otti valokuvan muodon. Valokuva oli luonteva 

media, sillä sukupuolen esitykset elävät nimenomaan visuaalisessa kulttuurissa; 

mainoksissa, elokuvissa, taiteessa - kuvien virrassa. Uusi kuva voi sisältää uuden 

representaation, uuden asenteen - ehdotoksen uudesta tavasta olla.

Kokonaisuudessaan prosessi ei suinkaan ollut mutkaton, ja se vei henkilökohtaisen 

tasonsa vuoksi paljon aikaa. Työpäiväkirjan perusteella vaikutin suorastaan 

eksyneeltä projektin loppua kohden. ”Mitä katsomme, kun katsomme vaatetta 

ilman ihmistä”, kyselin (Päiväkirjamerkintä 8.5.2017). Loppua kohden ajelehdin 

varsin epäjohdonmukaisesti eteenpäin ja purin työpäiväkirjaani syviä, 

henkilökohtaisia tunteita. Sallin niiden jäädä näkyviin dokumenttina tästä 

ajanjaksosta, sekä muistutuksena siitä, että että ihmisen henkilökohtainen, 

sisäinen maailma on aina  yhteydessä luovaan työhön. Epävarmuuteni ja 

riittämättömyyden tunneteeni johtivat lopulta yhteenvetoon:

”Olen tullut pisteeseen, että hyväksyn, että minulla ei ole minkäänlaista oikeaa vastausta. 

Ei sellaisessa merkityksessä, että ihmiset äimistyisivät ”ohoo, ahaa! Kylläpä Timjami onkin 

viisas, hän on todella oivaltanut jotain merkittävää”. Voin ainoastaan nostaa jalustalle 

löytämäni ja valitsemani näkökulman. Kutsua ihmiset yhteisen ihmettelyn äärelle 

(Työpäiväkirja 8.5.2017). Tätä tuskin voidaan pitää täydellisenä epäonnistumisena. 

Työn varsinaisena taiteellisena osuutena loin sarjan vaatekappaleita, joiden avulla 

tutkin kehon sukupuolisuuteen ja sukupuolen ideaan liittyviä  stereotypioita ja 

fantasioita. Toteutin työn Tallinnassa vuoden 2017 maaliskuun ja toukokuun 

välillä. Työn lähtökohta oli omat alushousuni. Alushousut toimivat oman 

kehoni sekä kehoni mieheyden sartoriaalisena symbolina. Leikkelin työn aluksi 

alushousuni paloiksi (Työpäiväkirja 17.3.2017). Käyttäen hyväksi alushousujeni 

pohjalta valmistettua kaavaa, suunnittelin ja valmistin kahden viikon ajan 

itselleni joka päivä uudet alushousut.  Varioin kaavaa, vaatetusmateriaalia ja 

yksityiskohtia päivittäin. Improvisoivan työtavan avulla pyrin irtautumaan 

ennalta määriteltyyn lopputulokseen tähtäävästä tavasta suunnitella. Pyrin 

irtaantumaan arkitiedosta ja  keskityin intuitioon ja ja ensimmäiseen ideaan. 

Kyselin itseltäni jatkuvasti: Miltä minusta tuntuu? Mitä minä haluaisin tehdä?  

Tällä  tavalla pyrin kartoittamaan, miten mieleni assosioi tietyt materiaalit, värit 

ja muodot erilaisiin sukupuolittuneisiin merkityksiin. Palaamalla myöhemmin 

suunnitteluprosessiin työpäiväkirjan avulla, pyrin analysoimaan, millaisia 

miehetyeen, maskuliinisuuteen ja seksuaalisuuteen liittyviä käsityksiä oma 

tapani suunnitella heijastelee. Yritin päästä käsiksi ajatteluni tiedostamattomiin, 

sisäistettyihin kerroksiin.  

Suunnittelutyö johdatti minut omien henkilökohtaistem asenteideni ja ajatusteni 

äärelle. Päädyin tutkimaan omaa kehoani suhteessa keinoihin, joilla mieskehoa 

tavallisesti esitetään visuaalisessa kulttuurissa. Pohdinnot johtivat yhteistyöhön 

visuaalisen kulttuurin ja nykytaiteen opiskelijan, Ragnar Rael gústssonin, kanssa, 

joka on ottanut kaikki tässä työssä käytetyt kuvat. Esiintyminen valokuvissa 

asetti minut poikkeukselliseen kaksoisrooliin, jossa suunnittelija/näyttelijä, 

puvun katsoja/käyttäjä, objekti/subjekti limittyvät  toisiinsa. Erilaiset taiteelliset 

ja tutkimukselliset kentät mudostivat tavoitteellisen kokonaisuuden, jota voinee 

hyvinkin tarkastella taiteellisen tutkimuksen kehyksen kautta. 

Satu Kiljunen ja Mika Hannula (2001/2004) esittelevät kirjassaan Taiteellinen 

tutkimus ehdotelmansa taiteellisen tutkimuksen vähittäiskriteereistä. 

Ensimmäsenä ehtona he pitävät tutkimuksen aiheen lähtökohdan tarkkaa 

selvittämistä. Toisin sanoen sitä, miksi työ tehdään taiteen alalla, eikä esimerkiksi 

sosiologiassa tai taidehistoriassa (Kiljunen ja Hannula 2004, 83 - 88). Mielenkiintoni 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymyksiä kohtaan on ollut pitkäaikaista ja 

systemaattista. Kiljusen ja Hannulan kysymys pakottaakin minut vastaamaan 

ennen kaikkea kysymykseen:  Miksi tutkin?  Lyhyttä vastausta tuskin löytyy. Ehkä 

syy sama, kuin haluni tehdä taidetta. Taiteelliseen prosessiin heittäytyminen on 

antautumista tuntemattoman armoille. Siihen liittyy kuolemanpelon eräs muoto: 

epäonnistumisen vaara. Se hirvittää ja houkuttaa. Koen samaa houkuttavaa 

epäonnoistumisen vaaraa myös tuntemattoman asiakokonaisuuden äärellä. 

Jokin salaperäinen kutsumus pakottaa minut palaamaan kerta toisensa jälkeen 

nollapisteeseen, jossa en tiedä enkä osaa mitään. Ymmärtämättömyyden kokemus 

toisaalta hävettää, mutta toisaalta se avaa mieleni uudelle ymmärrykselle. Sieltä 

alkaa luovuus. 

Tutkiminen vaatii tuntemattoman lähestymistä. Siksi epäonnistumisen 

mahdollisuus on osa tutkimusta. Miten luovassa prosessissa voidaan arvioida 

onnistumista? Alkuperäinen suunnitelmani oli esitellä suunnitteluprosessin 

lopputulokset näyttelyssä Tallinnassa keväällä 2017, mutta työn edetessä luovuin 

näyttelyideasta kokonaan. Tämä pakottaa minut arvioimaan, saavuttiko prosessi 

sille asetetut tavoitteet, vai epäinnistunko. Perustelin ratkaisuni sillä, että että 

koin ongelmalliseksi tavan, jolla vaatteet esiintyvät, kun ne eivät ole  osana 

esitystä elävän kehon yllä (Työpäiväkirja 25.4.2017). Arvioin, että näyttelytilanne 

luo kontekstin, jossa huomio kiinnittyy vaateen esineluonteeseen. Katsoja 

alkaa tarkastella vaatteen materiaalisuutta; ompelutyön laatua ja muita teknisiä 

ratkaisuja.

Olen taipuvainen painottamaan  ajatusta, jonka mukaan  puku ja elävä keho 

yhdessä muodostavat merkityksellisen kokonaisuuden tietyssä paikassa ja ajassa. 

Konteksti on osa pukua. Toisekseen, tässä tapauksessa keho tarkoitti minun 

2. Käsitöitä ja kummituksia 
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turvallista todeta, että myös miehet ottavat ja jakavat selfie-kuvia itsestään ja 

osallistuvat näin mieseroottisuuden visuaalisen diskurssin rakentamiseen. Tämä 

nostaa esiin kysymyksiä perinteisestä jaosta miehestä katsojana ja naisesta 

katseen kohteena,  johon Mulvey (1975) sekä Bordo (1999) viittaavat. Siinä, 

missä naiskehoja on vuosikymmeniä esineellistetty mainoksissa ja elokuvissa, nyt 

televisio ja mainostaulut ovat täynnä kuvia, jotka asettavat mieskehon katseen 

ja halun kohteeksi. Rosalind Gillin (2007) mukaan idealisoitu ja erotisoitu 

mieskeho mainoksissa on normalisoitunut 1980 –luvun puolivälistä lähtien. 

Gill kiinnittää huomiota maskuliinisuustyyppien yksipuolisuuteen: valtaosa 

mieskehon representaatioista edustaa samankaltaista miestyyppiä: länsimaista, 

nuorta, lihaksikasta, hoikkaa, karvatonta miestyyppiä. (Gil 2007, 98-99).

On tietysti totta, että olen itse lähellä Gillin määrettä: länsimainen, nuori, hoikka, 

karvaton (en ymmmärrä, miksi nänneissäni täytyy kasvaa karvaa, mutta rintaani 

karvat eivät kerta kaikkiaan kasva!). Listaan voisi lisätä vielä ei-vammaisuuden.  

Oma kehoni on siis varsin hyvässä asemassa kulttuurisen näkyvyyden kannalta. 

Tällainen keho kelpaa oikein hyvin edustamaan laajempia kokonaisuuksia 

(ainakin pyöräileviä kaupunkilaisia; minut on kerran kelpuutettu poseeraamaan 

kaupunkipyöräpalvelun karttalehtisessä). Vaikka kehoni ei kuulu keskeisimpiin 

marginalisoituihin ryhmiin,  riittämättömyyden tunne kulttuurissamme 

vallitsevien maskuliinisten ihtanteiden edessä on ollut elämässäni läsnä siitä 

lähtien, kun ymmärsin, että barbileikit ovat varattu yksinomaan tytöille.  Suurin 

henkinen pelkoni on ollut pelko, että näytän tämän työn vuoksi narsistiselta. 

Feminiinisiksi koodatut ominaisuudet, kuten herkkyys tai  avun tarve 

hahmottuvat heikkouksina, eikä normaaleina, inhimillisinä tarpeina. Tällaiset 

ajatusketjut ovat seurausta siitä, miten kulttuurimme suosii maskuliiniseksi 

miellettyjä ominaisuuksia ja vieroksuu feminiinisiä. 

Kehoni paljastaminen taiteellisen teon kautta suojeli minua paljaudelta. Katsoin, 

että alastomuus - jonka rajana tässä pidettäköön peniksen näkymistä -  oli kuvissa 

oleellista, koska peniksen näkyminen on kulttuurinen tabu (tästä lisää luvussa 6).

Sukuelimet voidaan nähdä itsessään performanssina: ne rakentavat 

prosessinomaisesti tietyssä  ajassa ja paikassa kulttuurillisen sukupuolen 

spektaakkelia. Sukuelimet toimivat kuin puku, joka voi tarjota esiintyjälle roolin 

suojan. Penis, joka oli osa pukuani, liitti minut kulttuurillisen mieheyden roolin 

odotuksiin. Kehoni käsitteellistäminen kulttuuriseksi luomukseksi - puvuksi- 

teki poseeraamisesat vaivatonta. Loin mekanismin, jonka avulla pystyin 

astumaan ulos sukupuolestani ja pukemaan sen uudestaan päälle, ikään kuin 

uuden vaatteen ensimmäistä kertaa. Tässä prosessissa tulin tietoiseksi pukuni  

kantamista merkityksistä. Tarkkailin, miten kehoni koko, sen muodot ja muut 

ominaisuudet karvoineen kaikkineen luovat merkityksiä. Myös kehon liike ja 

asento voivat toimia sukupuolittavalla tavalla. Tietoisuus siitä, että työskentelen 

kulttuurisesti rakentuneiden koodien kanssa vapautti ilmaisuani.  Yhtäaikaisesti 

se on minä, mutta se ei ole minä. Pystyin todella pitämään hauskaa kehoni kanssa 

häpeämättä yhtään. Kehostani tuli spektaakkeli, eikä minulla ollut vaikeuksia 

esittää sitä. Kehoni muuttui tuntemattomaksi, ikään kuin se ei enää vastaisi sitä 

psykologista kehoa, jonka olin oppinut tuntemaan. Samaan aikaan se oli tuttu ja 

ihana. 

 

3. Pervo alaston mies

Näyttelijän ja puvun raja ei suinkaan ole yksiselitteinen. Aoife Monks erittelee 

näyttelijän kehon erilaisia merkitystasoja kirjassaan The Actor in Costume (2010). 

Hän kuvailee, että näyttelijä lavalla koostuu ikään kuin useista kehoista jotka 

kaikki ovat esityksen tulosta. Monksin mukaan näyttelijän kehoa ei mahdollisesti 

pidäkään tarkastella objektina, vaan tietyssä sosiaalisessa kehyksessä ilmenevänä 

prosessina; sarjana erilaisia mekanismeja, jotka vaikuttavat esitykseen 

yhtäaikaisesti. Hän toteaa,  että kehon merkitys esityksessä on aina riippuvainen 

kontekstista: esityksen estetiikka ja konventiot määrittävät näyttelemisen tyylin 

ja yleisön asenteen esitystä kohtaan (Monks 2010, 20).

Samantyyppiseen johtopäätelmään päätyi pukusuunnittelija Suvi Matinaro, 

joka pohdiskeli maisterin opinnäytetyössään, että näyttelijällä on kolme minää, 

jotka hän nimeää yksityisminäksi, ammattiminäksi sekä näyttämöminäksi. 

Alastomuus ei tarkoita välttämättä paljautta, sillä nämä eri minät käyttäytyvät 

Matinaron havainnon mukaan eri tilanteissa eri tavoin (Matinaro 2014, 65). 

Tällöin on tarpeellista tarkastella tietyn esityskontekstin tai genren omaa 

perinnettä ja lainalaisuuksia. Esimerkiksi tanssija klassisessa baletissa vaikuttaa 

valtavista fyysisistä ponnistuksistaan huolimatta siltä, kuin tämä ei hikoilisi 

lainkaan, kun taas toisessa tyylilajissa, kuten pornossa, jopa ruumiin eritteet 

saattavat toimia kuin rooliasu. Alastomuus on siis kontekstuaalista. Alastomuus 

saattaa olla esityksen kontekstissa jopa teoreettinen mahdottomuus. Monks 

summaa, että tietyt rituaaliset tasot suojelevat esiintyjää, jolloin alastomuudesta 

tulee eräänlainen rooliasu (Monks 2010, 102).

Riisuuntumisen teko linkittää materiaalisen kehon katseen politiikkaan, 

binaaristen sukupuolten välille rakentuvaan valtadynamiikkaan. Monks viittaa 

Laura Mulveyn tutkimukseen Visual pleasure and Narrative Cinema (1975), 

jossa Mulvey osoitti, että elokuvat rakentuvat usein niin, että naista kuvataan 

(heteroseksuaalisen) miehen katseen, male gazen, kautta. Mieskatsojalle tarjotaan 

mahdollisuus samaistua aktiiviseen katsojaan samalla, kun naisesiintyjän keho 

muuttuu katseen kohteeksi, objektiksi. (Monks 2010, 107). Käsitettä ”male 

gaze” käytetään laajasti feministisessä keskustelussa. Keho, jota katsotaan, saa 

merkityksensä katsojan ja katseen kohteen keskinäisen valtasuhteen kautta. 

Tästä syystä alaston naiskeho on tavallisesti näyttäytynyt eroottisena, siinä 

missä mieskehon alastomuuteen saattaa liittyä muita sävyjä, kuten koomisuutta. 

Alastomuuden merkitykset ovat siis sukupuolittuneita. Olemme nähdeet 

lukemattomissa elokuvissa, kun nainen riisuutuu. Susan Bordon (1999) mukaan 

riisuutumisen teko viittaa tavallisesti eroottisuuteen, seksiin valmistautumiseen 

tai tirksitelyyn. Naisen vaatteiden riiisuminen paljastaa seksuaalisen minän. 

Sitä vastoin fiktiossa miehen riisuutuminen on tavallisesti käytännöllistä, kuten 

vaatteiden vaihtoa (Bordo 1999, 28). Bordon väite ei ehkä kuitenkaan enää pidä 

täysin paikkaansa eroottisen mieskehon näkyvyyden lisäännyttyä voimakkaasti 

viime vuosikymmenien aikana. 

Olemme saaneet nähdä 2010–luvun aikana kiihtyvätahtisen sosiaalisen median 

nousun. Selfie-kameroilla varustettujen älypuhelimien yleistyminen 2000-luvun 

lopulla sekä sosiaaliset kuvamediat, kuten Instagram ja Tumblr-blogit ovat 

Sandovalin (2017) sanoin ”luoneet uusia virtuaalisia tiloja itsepresentaatioille” 

(Sandoval 2017, henkilökohtainen tiedonanto 15.3.2017). Itsensä kuvaamisen 

helppous ja toisaalta sen yksityisyys ovat tuoneet kuvaajalle uutta valtaa luoda ja 

kontrolloida visuaalista itserepresentaatiota. Tiidenberg ja Gomez-Cruzin(2015) 

tutkimuksessa tutkittiin naisia, jotka ottavat ja jakavat eroottisia selfie-kuvia 

itsestään ja jakavat niitä Tumblr-blogeissa.  Tiidenberg ja Gomez-Cruzin(2015) 

mukaan eroottisten selfie-kuvien ottaminen ja jakaminen sosiaalisissa medioissa 

on monelle naiselle miellyttävä tai jopa vapauttava kokemus, jonka kautta on mm. 

mahdollista kontrolloida ja määrittää itse, mikä on viehättävää tai valokuvaksellista 

(Tiidenberg ja Gomez-Cruz, 2015, 18-19). Tämä kehopositiivinen visuaalinen 

diskurssi rakentaa Tiidenberg ja Gomez-Cruzin mukaan, ainakin jossain määrin, 

vaihtoehtoa normatiiviselle visuaaliselle diskurssille. 

Tiidenberg ja Gomez-Cruzin artikkelissa tutkittiin vain naisia, mutta lienee 
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Paula Tuovinen tutki liikkeen kautta vaaleaan naiskehoon liittyviä odotuksia 
esityksessä Blondi (2000). Tuovisen lähtökohta oli, että tietyt asennot, liikkeet ja 
poseeraukset rakentavat ja ylläpitävät kulttuurillista “blondiutta”.  Kulttuurillinen 
keho syntyy lukuisten alueiden yhteisvaikutuksessa, joista materiaalinen puku on 
vain yksi mekanismi. Tässä kuvassa materiaalinen puku puuttuu. Selän notko ja 
taakse taivutettu niska ovat tuttuja poseerauksia normatiivisen naisfemiinisyyden 
kuvista - tässä asento osallistuu kehoon kohdistuvien odotusten rakentamiseen, 
tai kyseenalaistamiseen, näemmehän mallin miehekkään parran. Tarkkailtavana  
on myös sukuelinten näkyminen/puuttuminen: reisien väliin vedetty penis 
hämmentää; sukuelimet ovat ikään kuin lupaus sukupuolen aitoudesta, ovathan 
ne kuitenkin materiaalista todellisuutta. Työpäiväkirjassani (5.3.2017) totean sen 
“ultimaattiseksi" todistukseksi luonnolliseta mieheydestäni”.  Poseerausten avulla 
tutkin sukupuolittuneen vaikutelman performatiivista luonnetta. Pelkkä kehon 
poseeraus toimii kuin puku.
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27.11.2009). Bikkembergsin kampanjakuvat tuovat mielleyhtymiä Pierre & Gilles 

-valokuvataiteilijaparin rikkaan tyyliteltyyn estetiikkaan tai James Bidgoodin 

kulttielokuvaan Pink Narcissus (1971). Bikkembergsin tyyli eroaa hyvin paljon 

Calvin Kleinin ja vastaavien kampanjoista, joissa mieskehot näyttäytyvät vakavina 

marmoriveistoksina. Homoseksuaalinen katse on näissä kuvissa piilotettu.

Eroottiset fantasiat olivat tärkeä osa  2000-luvun uusien alusvaatemerkien 

visuaalista tyyliä. Shaun Cole siteeraa Michael Bronskia: ”Fantasialla on ollut 

aina suuri merkitys homopornon rakentumisessa ja vastaanottamisessa, sillä 

samansukupuolinen halu on ollut pitkään kulttuurillinen ”kielletty fantasia”. 

Porno artikuloi fantasioita ja toisaalta sillä on mahdollisuus lähentää todellisuuden 

ja fantasian rajoja” (Cole 2014, 135-136). Pornolla voidaan katsoa siis olevan 

laajempikin merkitys visuaalisessa kulttuurissa, kuin yksiselitteisesti nautinnon 

tuottaminen katsojalle. Se idealisoi, erotisoi ja normalisoi valittuja esiintymisen 

tapoja.

Vaikka mainoskuvien miehet olivat nyt homomiehen ja heteronaisen katseen 

ja halun tavoitettavissa (kuten Bikkembergsin kampanjakuvissa), kehojen tyyli 

itsessään, homoseksuaalisista virityksistä huolimatta, ilmensi heteronormatiivista 

maskuliinista fantasiaa voimasta, vallasta ja dominoivasta seksuaalisuudesta. 

Alusvaatemainosten kehot olivat säännönmukaisesti huipputreenattuja. 

Haarovälin varustus (pulge) tuli erittäin näkyväksi muotikuvissa 2000-luvulla. 

2000-luvun uutuuksiin luetaan myös alusvaatteiden erilaiset tekniset ratkaisut, 

jotka kohottavat sukuelimiä näkyvämmiksi (Cole 2010, 137). 

Raja säädyttömän ja säädyllisen välillä on  häilyva. Se on myös riippuvainen 

yhteiskunnan muista muutoksista. Mainosten seksuaalista vetovoimaa 

korostavien kuvien vastaparina on moraalinen huolipuhe, jonka mukaan elämme 

juuri nyt tavattoman seksualisoitunutta aikaa.  Vuonna 1999 Calvin Klein peruutti 

lasten alusvaatekampanjan, jossa esiintyi kaksi tyttöä ja kaksi poikaa. Kriitikot 

tulkitsivat, että toisen pojan alushousujen läpi näkyy pikkupojan peniksen muoto 

altistaen tämän pedofilialle ja lapsipornografialle (Vänskä 2012, 139). Tarkemmin 

määrittelemätön seksualisoituminen näyttäytyy voimana,  joka voi riistää lapselta 

tämän oletetun viattoman, aseksuaalisen lapsuuden ja liittää tämän liian aikaisin 

aikuisten seksuaaliseen maailmaan. Vänskä kysyykin: mistä seksuaalisuus tulee 

lapseen (Vänskä 2012, 150)? 

Calvin Kleinin lasten alusvaatekampanja on esimerkki kehon merkityksen, 

tai ainakin sen tulkinnan muuttuvaisuudesta. Vielä 1970-luvulla mainoksissa 

saattoi esiintyä ongelmitta vaatteettomia lapsia, mutta nykyään se tuskin tulisi 

enää kysymykseen (Vänskä 2012,  155). 1990 -luvun lopulla Calvin Kleinin 

alushousuihin puettu pikkupojan ruumis lököttävissä alushousuissa oli 

alkanut näyttäytyä useammalle katsojalle aikuisuuteen kuuluvien seksuaalisten 

merkitysten kenttänä. Vänskä summaa, että länsimaisessa kulttuurissa vaatteilla 

on aina korostettu seksikkäinä pidettyjä kehonosia, ja tiettyjen ruumiinosien 

julkista esittämistä on opittu pitämään vihjeenä  vaateen kantajan halusta tai 

valmiudesta harrastaa seksiä. Calvin Kleinin lasten alusvaatekampanja aiheutti 

vastustusta, koska se törmäsi käsitykseen lapsuudesta, johon ei kuulu ajatusta 

lapsesta seksuaalisena olentona (Vänskä 2012, 142). Lasten muotimainonnan 

tarkastelu nostaa siis esiin kysymyksen: Mikä kehon oikeastaan seksualisoi? Onko 

kyseessä kehon säädytön näkyminen, eli keho itsessään vai kehoon käännetty 

moraalinen katse? 

Nämä näkyvyyden ja katsomisen aiheet olivat mielessäni, kun  valmistin 

housut läpikuultavasta organzasta (Työpäiväkirja 10.3.2017) Miltei näkymätön 

kangas paljastaa kaikki kehon piirteet. Ainoastaan kirjaillut lemmikinkukat ja 

lehtineen sukuelinten päällä luovat vaatimatonta suojaa. Kirjailun sijoittaminen 

haaroväliin ohjaa katsetta pikemminkin korostaen ajatusta alastomuudesta, kuin 

peittäen kehoa. Onko keho puettu, jos se on näkyvissä? Lehdet, jotka peittävät 

sukuelimet, voidaan tulkita viittauksena Raamatun myyttiin. Syötyään kiellettyä 

hedelmää, Aatami ja Eeva sonnustautuivat viikunanlehtiin. He ovat menettäneet 

viattomuutensa ja alkaneet hävetä.

4. Maagiset alushousut
Muoti- ja mainoskuvien kautta alushousuilla on konkreettinen yhteys 

kulttuuriseen kehon ideaan. Modernissa visuaalisessa kulttuurissa alusvaatteita 

ja kehoa, jonka yllä alusvaatteita esitellään, tuskin voidaan erottaa toisistaan. 

Juuri alusvaatemainonnan avulla miltei alaston mieskeho onkin tullut 

läsnäolevaksi kaikilla visuaalisen kulttuurin  osa-alueilla (Cole 2010, 204). 

1990-luvun lopulla alettiin nähdä miesten alusvaatemainoskampanjoita, jotka 

ammensivat homopornografian visuaalisesta kieliopista Tiettyjen kuvakulmien 

ja poseerausten avulla sekä vihjaamalla peniksen olemassaoloon nämä kuvat 

asettivat mieskehon näkyville katseen ja halun kohteeksi (Geczy ja Karaminas, 

2013, 95). 

Populaarikulttuurissa nähtiin 1990 -luvun lopulla kasvava kiinnostus 

seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Suomessakin nähtiin tv-sarjat Älä kerro äidille 

(Queer as Folk, 1999) sekä Sillä silmällä  (Queer Aye For a Straight Guy, 2003),  jotka 

keskittyivät urbaanien homomiesten ympärille. Näissä sarjoissa homoseksuaali 

mies kuvattiin kaupungissa asuvana, perheettömänä henkilönä, joka käyttää 

rahaa ja vaivaa omaan tyyliin ja hyvinvointiin. 2000 –luvun alkupuoliskolla 

valtavirtaistui uusi maskuliinisuustyyppi, ”metroseksuaali” - urbaani, hyvin 

toimeentuleva miestyyppi, joka nauttii muodin ja hyvinvointipalvelujen 

kuluttamisesta. Metroseksuaalin arkkityypiksi nimettiin jalkapalloilija David 

Beckham. Shaun Cole esittää, että "metroseksuaali"-maskuliinisuustyypillä oli 

huomattavan suuri vaikutus heteroseksuaalisten miesten kuluttamistottumuksiin. 

Se teki feminiinisiksi  mielletyistä aktiviteeteista, kuten shoppailusta ja 

kauneudenhoidosta miehelle helpompaa (Cole 2010, 133-134).

Vuonna 2002 olin 16-vuotias lukiolainen, ja juuri kiinnostunut muodista. 

Tuolloin tavakseni tuli ostaa kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä Vogue Hommes 

International –lehti, Vogue-lehtiperheeseen kuuluva miestenmuotiin keskittyvä 

laatulehti. Kansainvälisten muotilehden kiiltäviltä sivuilta seurasin huippumuotia 

(joka tosin tuntui hieman kaukaiselta silloisessa kotikaupungissani, Jyväskylässä). 

Samalla näin suurten muotitalojen mainoskampanjoita, jotka muodostavat 

suuren osan laatulehtien sisällöstä. Ostin Vogue Hommes Internationalin kaikki 

irtonumerot ainakin vuoteen 2011 asti. (Harmittelen, että en ymmärtänyt 

kokoelmani arvoa, vaan siirsin sen lehtiroskikseen vuoden 2013 aikoihin).

Samaan aikaan markkinoille ilmestyi joukko uusia miesten alusvaatemerkkejä, 

jotka hyödynsivät ”gay boom”-ilmiötä. Alusvaatemerkit kuten Aussiebum, Ginch 

Gonch, Addicted ja C-INC2 loivat 2000-luvun aikana näkyviä kampanjoita, jotka 

perustuivat uudenlaiseen, provosoivan homoeroottiseen ikonografiaan (Cole 

2008, 106). Geczy ja Karaminas toteavat, että 1990-luvun homopornografian 

ja muotikuvien välillä on yhteys. Miehet mainoksissa kuvattiin nyt aktiivisen 

maskuliinisena tai passiivisena ikään kuin kutsuen paitsi ostamaan tuotteita, 

myös katsomaan itseä ja muita miehiä halun kohteena (Geczy ja Karaminas, 

2013, 95). 

Alusvaatekampanjat ovat olleet osa monien suurten muotitalojen, kuten Calvin 

Kleinin ja Armanin, brändiä jo 1980-luvulta lähtien. Calvin Kleinin kuuluisa, 

vuoden 1982 kampanja, jossa poseerasi olympiaseiväshyppääjä Tom Hintnaus, 

herätti aikanaan paljon keskustelua mieskehon esineellistämisestä. Sitä 

pidetään yleisesti ensimmäisenä mainoskampanjana, jossa mieskehoa kuvataan 

idealisoidun eroottisesti (Cole 2010, 101). 1980-  ja 1990 –lukujen tyypillisissä 

alusvaatemainoksissa mieseroottisuus on kuitenki tehty vaarattomaksi 

asemoilmalla ne turvallisen (oletetun) heteroseksuaalisuuden piiriin esimerkiksi 

kuvaamalla mieskehoa yksin ja etäisesti, kuin antiikin veistosta ja  usein 

monokromaattisesti. 2000 -luvun uusissa mainoskampanjoissa seksuaalisuus 

näyttäytyy riemukkaampana; samansukupuolisen halun mahdollisuus oli 

jätetty avoimeksi tai sillä jopa tieoisesti ärsytettiin katsojaa. Monet tuotteet 

ja kampanjat ammensivat camp-estetiikasta. Esimerkiksi hollantilainen Dirk 

Bikkembergs markkinoi syksyllä 2009 hopeanhohtoisia alushousuja, joiden 

mainoskuvissa esiintyvä malli, Alexei Cholewka näytti, kuin lahjapaketista juuri 

paljastuneelta Ken-nukelta valmiina leikkimään (www.fashionwindows.com 
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5. Nahkaa, pornoa, rituaalia ja 
fantasiaa
Palasin suunnittelutyössäni moneen kertaa työstämään nahkaa (Työpäiväkirja 

esim. 7. Ja 8.3.2017). Nahan erityinen kiinnostavuus materiaalina ansaitsee 

tarkastelua. Nahka lienee  yksittäisistä vaatetusmateriaaleista koodautunein. Se 

assosioituu  fetissien  maailmaan, Tom of  Finlandin eroottisiin piirroksiin ja 

yleisiin mielikuviin auktoriteetistä ja vallasta. Tallinnassa valmistin yksi toisensa 

jälkeen kolmet nahkaiset housut. En suorastaan malttanut lopettaa nahkan 

tutkimista (Työpäiväkirja 8.3.2017). Ensimmäinen pari on yksinkertainen, 

umpinainen (s. 29) toisen halkaisee pitkä kaksipuolinen vetoketju (s. 28) joka 

yltää etupuolelta takapuolelle ja kolmas on koristeltu käsin kirjaillulla kukka-

aiheella (s. 31). Kaksi ensimmäistä paria eivät yllätä suunnittelullaan; ne 

voisivat olla suoraan Pride-marssilta tai tavanomaisesta sadomasokistisesta 

pornoelokuvakohtauksesta. Ainoastaan kirjaillut kukkaset säröttävät 

äärimaskuliinisuuden koodiston mukaista suunnittelua. Nahkan erityinen 

kiinnostavuus kertoo mielestäni siitä, että fetisistinen kuvasto on soluttautunut 

visuaaliseen piilotajuntaani. Työpäiväkirjassa mainitsen, että nahka tuo 

vahvoja maskuliinisia ja homoeroottisia mielikuvia (Työpäiväkirja 7.3.2017). 

Aloin opiskella pornon visuaalista kieltä tarkastelemalla erilaisia fetissipornon 

kategorioita Internetistä (9.3.2017).

Sadomasokismi on yleiskäsite erilaisille seksuaalisille fetisseille, jossa osapuolten 

valtasuhde näytellään hallitusti. Sadomasokismi saattaa sisältää osallistujien  

kesken sitomista, alistamista, rankaisemista sekä roolipelejä. Geczy ja 

Karaminaksen (2013) näkemyksen mukaan sadomasokismi on ”käänteisyyden 

ekonomiaa”. Se kyseenalaistaa heteronormatiivisen seksuaalisuuden, sillä se 

asettaa seksin psykologiset ulottuvuudet biologisten (joiden mukaan seksi 

on ensisijaisesti lisääntymistä ja toissijaisesti nautintoa varten) edelle. Se 

ritualisoi vapaaehtoisten aikuisten keskinäisen valtasuhteen. Sadomasokistiset 

seksikäytännöt ovat vahvasti sidoksissa pukuihin ja välineisiin sekä niiden 

ritualisoituihin, metaforisiin merkityksiin. Näiden merkitysten keskiössä on 

vallan ja voimattomuuden dynamiikka. Nahka-asut, saappaat, uniformut, 

naamiot, kahleet ja remmit kantavat kurin ja dominoinnin konnotaatioita, 

joiden avulla ritalisoitu kohtaus näytellään. Tyyliä ja sisältöä ei täten voi erottaa 

toisistaan (Geczy ja Karaminas 2013, 100-101).

Nahan symbolinen merkitys on syvälle juurtunut kulttuuriimme. Se on 

auktoriteetin, vallan ja voiman ja  toisaalta vaaran ja ulkopuolisuuden 

sartoriaalinen metafora. Nahkaan pukeutumisesta kehittyi merkittävä keino 

homomiesten sartoriaalisen habituksen rakentamisessa 1950-1960 –lukujen 

aikana. Motoristikulttuuri mahdollisti  homomiehille mahdollisuuden 

irtaantua vallalla olleesta feminiinisestä stereotypiasta ja rakentaa maskuliinista 

identiteettiä (Geczy ja Karaminas 2013, 108-109). Moottoripyörällä ajava mies 

on yksi vanhimpia ja vahvimpia heteroseksuaalisia maskuliinisuussymboleja. 

Nahkatakkiin  pukeutunut Marlon Brando elokuvassa The Wild One (1955) 

ilmensi tätä uutta, keskiluokan ulkopuolista maskuliinisuustyyppiä, villiä 

kapinallista (Geczy ja Karaminas 2013, 109). Harri Kalhan (2012) mukaan 

1970 –luvulla homomiesten maskuliinisuutta korostava reformityyli, jonka 

vaatetuksellisiin tunnusmerkkeihin lukeutuvat esimerkiski tiukasti istuvat 

nahka-asut, lipallinen muir-lakki, saappaat, Levi's 501-farkut sekä seksuaalisilla 

merkityksillä koodatut asusteet, liittyy laajempaan seksuaaliseen tiedostus, 

-vapautus, ja voimautumisprosessiin. Hän kuvaa ilmiötä termillä ”defaggin”,  

“neitiydestä vapautuminen”. Piirteet, joihin aikakauden feminismi suhtautui 

kriittisesti, nostettiinkin tyylillisiksi ideaaleiksi. Samanaikaisesti esim. hippiliike 

toi vaatetusmuotiin tavattoman  feminiinisiä tyylejä, jotka sallivat heteromiehenkin 

käyttää ensimmäistä kertaa (sitten 1700-luvun) värikkäitä kuoseja, koruja tai 

kasvattaa pitkät hiukset. Homomiesten maskuliinisuutta korostavan habitus 

viestitti ulkopuolisille miehistynyttä itsetuntoa, voimaa ja kollektiivisuutta, sekä 

samanmielisille päivitettyä seksuaalista latausta ja itsetuntemusta (Kalha 2012, 

99). 

Suomalaista homoeroottista kuvittajaa, Touko Laaksosta, eli Tom of Finlandia, 

pidetään joskus “reformityylin” tai “kloonityylin” luojanakin, mutta Kalhan (2012)  
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mukaan  Laaksonen pikemminkin ilmensi  jo olemassa olevia alakulttuurisia 

ilmiöitä  (Kalha  2012, 98). Tom of Finlandille on leimallista työväenluokkaisten 

maskuliinisuustyyppien, kuten motoristien, rakennustyömiesten, poliisien 

ja merimiesten eroottinen idealisointi. Nämä miestyypit, joita Cole nimittää 

“maskuliinisuuden prototyypeiksi” siirtyivät sinällään homopornograafisen 

elokuvan arkkityypeiksi sensuurisäädösten purkautuessa 1970 -luvun alussa . 

Sitä kautta niiden vaikutus on s levinnyt  laajalle (Cole 2014, 143).

Maskuliinisuusarkkityypit (nahkamies, cowboy, rakennustyömies jne.) joiden 

visuaalisessa artikuloimisessa Tom of Finland ja muut vastaavat kuvittajat  olivat 

tärkeässä roolissa, ovat olleet jo vuosikymmeniä osa maskuliinista piilotajuntaa ja 

populaarikulttuuria. Village People -discoyhtye leikitteli näillä roolihahmoilla jo 

1970-luvun lopulla! Viime vuosina Tom of Finlandista on muodostunut vahvasti 

kaupallistunut valtavirtailmiö, joka on populaarisuudessaan yhtä karnevalistinen, 

kuin Village Peoplen discohitti Macho Man. Tomin miesten kapuaminen 

marginaalista patalappuhin ja kahvipaketteihin herättää minussa kuitenkin 

ristiriitaisia tunteita. Toisaalta Tom of Finlandin voidaan katsoa täyttävän campin 

tunnusmerkit, niin, kuten Susan Sontag (1964) campin määrittelee.  Tom asettuu 

korkean ja matalan välilille: se taitavaa ja intohimoista. Samananiaksesti tyylittely 

on (nykyperspektiivistä katstottuna) viety niin pitkälle, että että fantasian  

keinotekoisuus ei jää epäselväksi. Fantasian ja kulttuurillisen fantasian raja on 

sumea. Ne ovat ehkä osittain limittäin. Tämä limittäinen alue on hankala.  Tomin 

miesten superkehot toistavat fantasiaa voittamattomasta maskuliinisuudesta. 

Kulttuurissamme normatiiviseen maskuliinisuuteen liittyy käsitys kovuudesta. 

Susan Bordo (1999) huomauttaa, että kulttuurimme esteettiset ideaalit eivät ole 

koskaan vain fyysisiä: kova keho viestii myös emotionaalista voittamattomuutta 

(Bordo 1999, 59). Tomin lyijykynäpiirrosten kova keho ja penis tarkoittavat myös 

kovaa mieheyttä, joka nousee feminiiniseksi miellettävän pehmeyden yläpuolelle, 

inhimillisen haavoittuvaisuuden tavoittamattomiin. Samat voittamattoman 

maskuliinisuuden fantasiat, joiden juuret ovat tietyn aikakauden homofobisessa 

naismaisuuden inhossa, kaikuvat nykyään Instagramissa ja deittailusovelluksissa, 

kuten Tinder ja Grindr, samoin kuin Internetin loputtomassa pornon virrassa. 

Sosiaalisessa mediassa pyrimme näyttämään voittamattomilta. 

Minun oma kehoni ei ole erityisen suuri eikä etenkään kova. Toisinaan olen 

aloittanut (lyhyeksi jääneitä) kuntosali- ja kahvakuulaharjoitteluja, mutta totuus 

on, että en ole koskaan todella ymmärtänyt kehonrakennusta. On hulluutta  

nostaa ilmaan kohtuuttoman raskas esine vain, jotta sen voisi laskea takaisin alas 

(ristiriitaista kyllä, nautin pitkistä juoksulenkeistä ; matkanteosta ei-minnekään). 

Kun aloimme Ragnarin kanssa valokuvaamaan näitä nahkaisia fantasiapöksyjä 

(á la Tom of Finland), tulin hyvin tietoiseksi kalpean kehoni materiaalisesta 

todellisuudesta. Se on hyvin kaukana Tom of Finlandin fallisista kehomaisemista. 

Minun kehoni, joka ei ole vielä kertaakaan kieltäytynyt jälkiruuasta, vaikuttaa 

varsin vaarattomalta, vaikka pukusin sen nahkaan ja remmeihin, kourisin itseäni 

hävyttömästi tai jännittäisin lihakseni aktiivisuutta ilmentävään poseeraukseen. 

Olen mielestäni liian itsetiotoinen, jotta voisin uskottavasti ilmentää Tom of 

Finlandin maailmassa jylläävää huoletonta himoa. Peniksenikin on pieni ja 

pehmeä, kuin kyynel.

Ultramaskuliinisuuden idea johdatti minut poseeraamaan aluksi hyvin vakavana. 

Päätös ei ollut aluksi tietoinen. Ehkä syy hymyttömyyteeni oli Calvin Kleinin 

alusvaatemainokset, joista olen omaksunut käsityksen, että mies poseeraamassa 

seksikkäästi alusvaatteissaan on äärimmäisen vakava asia. Ehkä vaistosin 

alitajuisesti kyvyttömyyteni täyttämään Tomin miesten mollottavan etumuksen.  

Päätin vetää pääni housujen haaroväliin ommellun vetoketjun läpi. Fetissiseksi 

koodiksi tarkoitettu vetoketju alkoikin muistuttaa vaginaa, josta pääni työntyy 

ulos. Syntyi kuva, jossa Tom of Finland synnyttää minut, pervon lapsensa, joka 

häpeämättä rakastaa pehmeää vartaloaan.
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6. Ei-fallisen peniksen metsästys

Artikkelissaan Costume or Dress- The Use of Clothing in the Gay Pornography 

of Jimmy French’s Colt Studio Shaun Cole (2014) analysoi vaatetuksen käyttöä  

maskuliinisuusarkkityyppien rakentamisessa ja ilmentämisessä pornoelokuvissa. 

Eräs avainpukine homomiesten “kloonityylissä” oli ikoniset Levi’s 501 -farkut 

(Cole  2014,140). Työstin farkkukankaasta housuparin jossa etumuksen kaareva 

muoto, joka tavallisesti muotoilee tilan sukuelimille, on poistettu kokonaan 

(Työpäiväkirja 27.3.2017). Jäljelle jää pelkkä reikä. Vaatteesta on näin muotoilun 

avulla poistettu tila, joka on tavallisesti varattu sukuelimilleni,  ”luonnollisen 

sukupuoleni ultimaattiselle todisteelle (Työpäiväkirja 7.3.2017)”.  Mielessäni 

reikä assosioituu aina katsomisen tekoon. Näin käsittelin jälleen katsomisen 

ja paljastamisen teemaa. Vaate ilman tulkittavissa olevaa kehoa on kuin 

materiaalinen kysymysmerkki, viittaus siihen, mikä puuttuu. Kun puin vaatteen 

päälleni ja siirryin suunnittelijasta  vaatteen käyttäjäksi, katsomisen teema sai 

vastaparikseen paljastamisen teeman. Toisin sanoen reikä paljasti penikseni.  

Olin siirtynyt katsojan roolista katseen kohteeksi. 

Muotinäytöksessä SS/2015 amerikkalainen muotisuunnittelija Rick Owens 

toi catwalkille viittoja ja tunikoja muistuttavia vaatteita, jotka paljastivat 

miesmallien sukuelimet. (The Gaurdian 22.1.2015). Näytös sai paljon julkisuutta 

myös muotimedioiden ulkopuolella. Tämä mielestäni kielii siitä, että peniksen 

näkyminen edelleen rikkoo sopivaisuuden rajoja. Owensin näytös on omiaan 

herättämään kysymyksiä sukupuolen, puvun ja moraalin keskinäisistä suhteista. 

Puvusta on tavallisesi helppo tulkita viestejä käyttäjän sukupuolesta, iästä ja 

statuksesta, mutta moraalin liittyvät säädyllinen ja säädytön ovat vaikeammin 

määriteltäviä käsitteitä. Pukeutumista on historiassa yritetty kontrolloida erilaisilla 

yhteiskuntaluokkaan liittyvillä lainsäädännöillä (Ribeiro 1986/2003, 12-18). 

Suomessakin vaatetuksessa käytetyt värit, tekotavat ja materiaalit ovat olleet tarkasti 

sidoksissa säätyluokkaan (Lehtinen, Sihvo, 2003, 7). Monet konstruktionistiset  

teoriat ehdottavat että keho ei ole vain biologinen kokonaisuus, vaan  kulttuurillinen 

artefakti (Entwistle 2010/2015, 13-15). Voidaan kysyä, missä määrin esimerkiksi 

Facebookin sukupuolittuneet sensuuriasetukset (The Guardian 16.3.2018) 

osallistuvat moraalisten merkitysten  rakentamisen ja ylläpitämisen prosessiin? 

Pukeutumiseen liittyvät kauneuden, eleganssin ja seksuaalisen viehätysvoiman 

konseptit  linkittyvät puvun käyttäjän yhteiskunnalliseen asemaan, sekä kehon, 

sukupuolen ja moraalin käsitteisiin. Ribeiro (1986/2003) toteaa, että suurin osa 

moraalisesta kritiikistä, erityisesti modernina aikana, on kohdistunut naisiin, 

koska sukupuoli on ollut vahvasti sidoksissa taloudelliseen eriarvoisuuteen, mikä 

kasvatti naisen riippuvuutta seksuaalisesta vetovoimastaan. Miesten puku on 

itsessään moraalinen, sillä se symboloi kurinalaisuutta ja velvollisuutta (Ribeiro 

1986/2003, 17). Jean Boudrillard (1970/1998) totesi jo 1970-luvulla, että keho 

on korkein kulutusobjekti, johon pätee samat kapitalismin lait, kuin muihinkin 

esineisiin. Siihen sijoitetuilta investoinneilta myös odotetaan tuottoa. (...) Keho 

itsessään ei ole halun kohde, vaan funktionaalinen objekti, merkitysten kenttä, 

jolla eroottisuus ja muoti kohtaavat (Baudrillard 1998, 130-133). Penistä kohtaan 

kohdistuu siis suuret odotukset.  Mikä vapauttaisi peniksen sitä ahdistavasta 

maskuliinisuuden taakasta? 

Tarjoan ratkaisuksi käsitöitä. Kirjailin reiän ympärille sieviä päivänkakkaroita 

(Työpäiväkirja 27.3.2017). Päivänakkarat toimivat mielessäni ironisena 

sartoriaalisena kommenttina; kakkaran terälehtiä nyppimällähän on tapana 

arvuutella: rakastaa, ei rakasta, rakastaa… Kun reikäisten, kukkasilla koristeltujen 

housujen sisään lisätään oma esiintyvä kehoni, en mielestäni voisi artikuloida  

psykologista kokemustani taiteelliseen tekoon enää paremmin: näin minä 

tämän asian tunnen. Myös nahkaisiin housuihin kirjaillut lemmikit voidaan 

nähdä kielellisenä kommenttina maskuliinisuuden tavoittamattomia fantasioita 

kohtaaan. Suomenkielinen lemmikki voi  viitata sadomasokistiseen roolipeliin, 

englanniksi lemmikki on forget me not. 

Päivänkakkarakirjailu oli materiaalistunut kokemus. Henkilökohtaiset tunteet 

kumuloituivat suunnitteluratkaisuihin. Kirjoitin  työpäiväkirjassani (27.3.2017) 

avoimesti kokemuksistani deittailusovellus Grinderissa, jota käytin tuohon aikaan. 

Kaipasin yksityiselämässä kohtaamisia, mutta seuranhakupalveluiden seksi- ja 

ulkonäkökeskeisyys tuotti jatkuvasti pettymystä ja mielipahaa. Satunnaiset

 seksitreffit eivät tuntuneet emotionaalisesti tarpeeksi tyydyttäviltä, mutta koin, 

että vaihtoehtoja ei ollut. Provokatiivinen reikä  housujen etumuksessa heijastelee 

homopornografiasta tuttuja skenaarioita: anonyymejä seksikohtaamisia, joissa 

akti tapahtuu gloryholen, esim. yleisen käymälän sermin seinään tehdyn reiän 

kautta. Seksuaalinen tyydytys on mahdollinen, mutta maskuliinisuuteen 

liittyvä kovuuden teema on jälleen läsnä: seksikumppania ei tarvitse kohdata, 

häntä ei tarvitse edes nähdä kokonaan. Pelkkä mielikuva sekä reiästä ulos 

työntyvä erektoitunut penis riittää tyydytyksen saavuttamiseksi. Inhimillinen 

vuorovaikutus, johon  liittyy oman haavoittuvaisuuden paljastaminen, puutttuu 

kokonaan. Nettideittailuun turhautuneena  (Työpäiväkirja 27.3.2017) ajattelin, 

että deittailuappien käyttäjät ovat kuin virtuaalisista koloista esiin työntyviä 

kyrpiä. 

Fallos ei ole synonyymi penikselle, samaan tapaan, kuin penis ei ole synonyymi 

mieheydellle. Molemmat kuitenkin liittyvät kulttuurisen mieheyden ideaan. 

Bordo (1999) erottelee toisistaan käsitteet biometafora (biometaphore) sekä 

fallos. Biometaforalla hän tarkoittaa mekanismeja, jotka rakentavat mieheyteen 

liittyvää kulttuurista penistä - penikseen liittyvää fantasiaa mieheydestä, 

vallasta ja seksuaalisesta tyydytyksestä. Kaikki penikset eivät siis välttämättä ole 

falloksia. Fallos on alitajuinen tai suora viiitaus [kulttuurilliseen] penikseen, sen 

majesteelliseen maskuliiniseen ylivaltaan (Bordo 1999, 84-87).  Näin esimerkiksi 

Tom of Finlandin kuvissa fallos ei ole ainoastaan lyijykynäpiirroshahmolle 

piirretty penis itsessään, vaan samalla tuon hervottoman peniksen dominoiva 

voittamattomuus, joka saa katsojan tuntemaan itsensä kovin pieneksi. Falloksen ei 

välttämättä tarvitse imitoida suoraan peniksen anatomista muotoa, sillä se viittaa 

ennemminkin sen kulttuurillisiin ulottuvuuksiin,  maskuliiniseen voimaan ja 

auktoriteettiin.  Näin esimerkiksi lihaksikas kehokin voi toimia fallisesti, vaikka 

itse penis ei olisi näkyvissä. 

Koska fallos liittyy peniksen ideaan ja penis symboloi koko kulttuurillista 

miessukupuolta, on tarpeen tarkastella olisiko ei-fallinen erektio mahdollinen? 

Loppujen lopuksi keho on lämmintä lihaa. On kiintoisaa ajatella, että Laquerin 

mukaan attribuutit, jotka tänä päivänä voidaan liittää maskuliinisuuden 

kulttuurillisiin tuntomerkkeihin, kuten fyysinen voima, jota ilmentää suuret 

lihakset tai kookas penis, ovat historiallisessa mittakaavassa suhteellisen 

vähämerkityksellisiä (Laquer 1990/1992, 62).  Esiinnyin kahdessa kuvassa 

penikseni erektoituneena (s. 36  ja  s.37). Erektoituneen penikseni näkyvyys, 

mieheyteni biometafora, luo silmänräpäyksessä merkityksen kehoni 

sukupuolisuudesta.  Bordon (1999) biometaforan ideaa soveltaen penistä itsessään 

voidaan ajatella roolivaatteena, sukupuolen performanssina, performatiivina. 

Mieheyden idea olisi läsnä, vaikka muu kehoni rajattaisiin kuvasta kokonaan pois. 

Pyrin näissä kuvissa välttämään mainoskuvista omaksumiani maneereja, kuten 

kehon esittämistä mahdollisimman vahvana ja aktiivisen näköisessä asennossa tai 

katsoen kameraan pistävän intensiivisesti. En kuitenkaan pyrkinyt korvaamaan 

niitä toisilla, feminiinisyyttä ilmentävillä poseerauskliseillä. Pyrin neutraaliin  

tapaan poseerata. Kun katson näitä kahta uutta visuaalista esitystä, ikään kuin 

vierasta, mieleeni nousee kysymys: minne hän kuuluu? Kuvien värit näyttävät 

nykyaikaisilta ja kirkkailta, keinotekoisilta. Poseeraus näyttää luontevalta, tällaisia 

kuvia voisi nähdä vaikka muotiblogeissa. Farkkushortseista ulos pursuava erektio 

on kuitenkin kuin odottamaton repäisy 1980-luvun homopornosta. 

Penis on ollut populaarikulttuurissa pitkään tabu (Bordo 1999, 85). Toisaalta 

kulttuurimme on täynnä maskuliinista ylivaltaa ilmentävää fallisuutta.  Mitä 

tapahtuu, jos penis vapautetaan? Purkautuuko patriarkaatti? Näissä kuvissa 

erektion paljastaminen voidaan nähdä yrityksenäni tehdä näkyväksi ja 

kyseenalaistaa mm. mainoskuviin sisältyvää piilotettua fallisuutta, dominoivan 

maskuliinisuuden symboliikkaa. Alusvaatemainokset esittävät mieskehon vielä 

nykyäänkin korostuneen eroottisesti latautuneen.  Mieskehossa oleva eroottisuus 

on dominoivaa eroottisuutta, joka symboloi kulttuurillista valtaa ja voimaa. 

Pyrin  kyseenalaistamaan tämän nujertavan, tavoittamattoman maskuliinsuuden 

etsimällä sellaisia puolia mieheydestä ja mieseroottisuuedsta, joita ei tavallisesti 

nähdä. Luontevinta minulle on käyttää tähän tehtävään omaa kehoani. Tällä 

tavalla pyrin laajentamaan kehon ja seksuaalisuuden visuaalisia ulottuvuuksia.
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7. Not like other boys

Tässä työssä olen pyrkinyt oman henkilöhistoriani kautta erittelemään kuvia ja 

käsityksiä, joita tämä kulttuuri minulle on syöttänyt. Tarkoitukseni oli yrittää 

tiedostaa, millä tavalla nuo käsitykset heijastuvat kokemukseeni itsestäni ja 

kehostani ja sitä kautta suunnittelukäytäntööni. Mikäli en tarkastelisi tätä 

kehitysprosessia, olisin taipuvainen toistamaan tiedostamatta sisäistämiäni 

käsityksiä. Olen havainnut, että suurin osa käsitykseni kehon sukupuolisuudeta 

ovat olleet hyvin syvällä ajattelussani. Elämme kulttuurissa, joka rakentaa 

ja ylläpitää lukemattomin eri tavoin käsitystä luonnollisesta sukupuolesta. 

Vaatetus on yksi ilmeisin mekanismi, joka  heijastelee sukupuolijärjestelmää, 

jossa miehet ja naiset edustavat toistensa vastakohtia. Jako ei tietenkään ole aina 

selvä.  Toisinaan pyrkimyksiä kyseenalaistaa sukupuolijakoa ilmenee esimerkiksi 

unisex-muotien muodossa. H&M-vaatetusketjun unisex-mallisto keväällä 2017 

sisälsi mm. väljiä farkkuja ja farkkupaitoja sekä harmaita huppareita ja t-paitoja 

(Harper’s Bazaar 10.3.2017). H&M:n unisex –vatteet näyttävät siis tavallisilta 

miestenosastolla myytäviltä vaatteilta. Missä ovat siis unisex –hameet ja mekot? 

Tällaiset havainnot ovat omiaan osoittamaan, että vaikka pyrimme tasa-arvoon, 

emme aina osaa kyseenalaistaa mekanismeja, jotka ylläpitävät epätasa-arvoa. 

Uskon, että tiedostaminen mahdollistaa muutoksen. Kehon, siinä missä 

vaatekappaleenkin merkitys voidan kuvitella myös toisin. Konstruktionistinen 

tapa tarkastella kehoa kulttuurillisena artefaktina voi olla hyödyllinen apu, kun 

pohitaan elävää ihmistä esityksessä. Millä tavalla luomamme uudet sukupuolen 

ja seksuaalisuuden esitykset asettuvat suhteessa vanhoihin? Maskuliinisuus ja 

feminiinisyys eivät ole biologista totuutta ilmentäviä universaaleja ominaisuuksia, 

vaan pikemminkin koodijärjestelmä, joka on syntynyt  sosiaalisesti tietyissä 

historiallisissa olosuhteissa. Se tulee edelleen muuttamaan muotoaan. Mistäpä 

sen tietää, jos unisex-mekotkin vielä nousevat valtavirtamuotiin. Tässä 

muutoksen mahdollisuudssa on oman taiteellisen mielenkiintoni liekki. 

Mielestäni hyvä suunnittelu tai hyvä taiteellinen teko etsii reittiä tuntemattomaan 

ja suhtautuu epäilevästi yleisesti totuutena pidettyyn. Lausetta taide heijastelee 

todellisuutta toistellaan yleisesti tiedettynä totuutena. Itse painotan ajatusta, että 

taide on todellisuutta itsessään: se osallistuu aktiivisesti uuden todellisuuden 

luomisprosessiin. Idealistisista julistuksista huolimatta ymmärrän oikein hyvin 

että luominen ei ole helppoa. Juuri tuntematon on vaikein paikka. Siellä on 

pimeää. Siellä voi olla  pelottavaa ja häpeällistä. Siellä on ihanaa.

Monta hyvää  näkökulmaa jäi tässä tutkielmassa nostamatta esiin. Materiaalin 

laajuus ja laatu pakotti tekemään ronskeja rajauksia. En käsitellyt sanallakaan 

Tallinnan ajanjakson loppuhuipentumaa: Keväällä 2017 esitin Tallinnassa 

kirjoittamani monologin Don’t Kill Mimi. Monologin kirjoituksen aloitus 

mainitaan työpäiväkirjassa, mutta sitä  käsitellä sen enempää. Kyseessä oli 40 

minuutin esitys, jonka materiaalina käytin omia mustojani sekä muita sopivia 

anekdootteja elämästäni. Työstä on osittainen videointi sekä käsikirjoitus olemassa 

(palaan niihin, kun aika on kypsä).  Päätin jättää työskentelyni tämän vaiheen 

käsittelemättä ja keskittyä sen sijaan valokuvaprojektiin seuraavan ajatusketjun 

perusteella: 1) Pidin esitystä taiteellisena epäonnistumisena. On totta, että 

tutkimuksessa on sallittavaa epäonnistua, sillä epäonnistumisen analysoiminen 

voi olla opettavaisempaa, kuin onnistuminen. Mutta: 2) esitys oli epäonnistunut 

väärällä tavalla: se oli keskinkertainen. Menin henkilökohtaisuuksiin, mutta en 

mennyt tarpeeksi kovaa. Se ei ollut jalo, siinä ei ollut riskiä - en ollut vaarassa. 

3) Tästä syystä katson, että kyseessä ei ollut jumalainen epäonnistuminen, jonka 

tutkiminen olisi ollut hedelmällistä, vaan pelkkä välietappi -pintakerros, joka 

täytyi kaapia pois, enne kun pääsin mehukkaan lihan äärelle. Minä en ollut 

perillä, vaan matkan oli jatkuttava. 

Myönnän, että matkaani on hidastanut tietty ajelehtiminen, löyhä 

tutkimuskysymyksen asettelu sekä työtapojen määrittely. Olen kärsinyt 

hajamielisyydestäni. Kun muutin Tallinnasta takaisin Suomeen, hukkasin 

kahdet valmistamani housut. Millainen ihminen hukkaa lopputyönsä?! Tämä 

katoaminen osaltaan määritti tätä tutkielmaa. En esimerkiksi voinut laatia 

tarkkaa, numeroitua listaa alusvaatemallistostani, sillä silloin olisin joutunut 

tunnustamaan, että osa työstä on noin vain kadonnut. Tämän työn kannalta 

oleellista on, että löysin ilmaisullisen itsevarmuuden. Oivalsin oikean tavan 

toteuttaa tämä työ tavalla, jonka takana voin seisoa. Siitä tuli taidekirja. Se oli 

minulle luontevin tapa lähestyä tätä työtä. Löysin reitin tuntemattomaan. Matkan 

varrella olen löytänyt suurenmoisia aarteita mukaanotettavaksi. Yksi näistä on 

Susan Sontagin inspiroivan essee “Notes on Camp” (1964), Sontag summasi 

yhteen kaiken, mitä itse olisin halunnus sanoa. 

“Camp sees everything in quotation marks. It´s not a lamp, but “a lamp”; 

not a woman, but a “woman”. To perceive Camp in objects and persons is to 

understand is to Being-as-Playing-Role. It’s the farthest extension in sensibility 

of the metaphor of life as theater” (Sontag 1964,4) 

Tarkastellessani prosessia kokonaisuutena, minulle hahmottuu kaksi tasoa: 

toinen on Minä. Minä, joka monin tavoin pyrkii kohteliaasti huomauttamaan, 

että on olemassa. Toinen taso on yhteinen arkitodellisuutemme, jossa kehot 

katsovat toisiaan ja luovat merkityksiä. Elämme teaterissa, jossa fantasiaksi 

mielletty todellisuus ja todellisuudeksi luultu fantasia sekoittuvt toisiinsa. 

Pelkkäämme kuolemaa ja siksi suojelemme itseämme käsitteillä, kuten moraali 

Tänään (17.4.2018 n. klo 17.45) Keskustelin elokuva- ja lavastustaiteen osaston 

käytävällä käsikirjoittaja/ohjaaja Joona Kivirinnan kanssa tutkielmastani. Hän 

teki havainnon:  

"On ihan tavallista, että elokuvan seksikohtauksessa naisnäyttelijä esiintyy 

paljain rinnoin. Jääpalojen avulla nännit saadaan kovettumaan samlla 

tavalla, kuin seksuaalisesti kiihottuneena. Tämä tapa kuvata naisia alasti 

tai melkein alasti on erittäin tavallinen. Näyttää siltä, että naisille voi 

tehdä melkein mitä tahansa. Kenellekään ei tulisi mieleenkään pyytää 

miesnäyttelijältä, että pitäisi tuottaa erektio, tai että tämän housuihin 

laitettaisiin jokin kapula"

Keho on materiaa, jossa fantasian ulottuvuus tulee lihaksi  - kirjaimellisesti. Siksi 

kehon merkitykset ovat luonteeltaan aina jossain määrin poliittisia.  Kivirinnan 

havaintoesmierkki mielestäni tiivistää, miksi erityistä mielenkiintoa tulisi 

osoittaa mieheyden kuvia ja kulttuuria (maskuliinisuuden fantasiaa) kohtaan. 

Luettuani tutkielmani puitteissa sukupuolta, kehoa ja yhteiskunta käsittelevää 

teoriakirjallisuutta, tuntuu että huomio kiinnittyy jatkuvasti sortaviin rakenteisiin. 

Se kasvattaa vihaa. Viha on hyvä, jos se kanavoituu toiminnaksi. Kriittisyyden 

ohella  on hyvin tärkeää pyrkiä rakentamaan vaihtoehtoja - toivoa ja rakkautta 

ihmiskuntaa kohtaan. Prosessin ei tarvitse olla katkera. Uskon, että olisi hyvä 

tarkastella sukupuolta kevyesti, ikään kuin elämän teatterin roolivaatteena, joka 

on ylpeä keinotekoisesta luonteestaan. Keinotekoisuuden ymmärtäminen on 

äärimmäisen tärkeää, sillä (Sontagia siteeraten) elämä ei ole tyylikästä. 

Otaniemessä 17.4.2018 

Timjami Varamäki 

Thank you Ragnar
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Liite 1: : Työpäivåkkirja

5.3. 2017

Aloitin levittämällä sängylle alusvaatteeni. Se tuntui minusta luonnollisimmalta, 
ensimmäinen lähtökohtani maskuliinisuuteen. Alusvaatteet julistavat kehoni biol-
ogista sukupuolisuutta. Niissä on kaavoituksen avulla luotu tila, joka on tarkoitet-
tu miespuolisille sukuelimilleni. Miellän sen ultimaattiseksi todistukseksi luonnol-
lisesta mieheydestäni, vaikka olen tietoinen, että koko luonnollisuuden käsitys on 
kulttuurimme keksintöä, sana, jolle on rakennettu merkitys. 

Kiinnitän huomiota sanaan ”sukupuoli”. Puoli tarkoittaa puolikasta. Kaksi puo-
likasta on yksi täydellinen. Kertakaikkiaan typerä sana, voidaanko se vaihtaa? Eh-
dottaisin vaikka sukumuoto, tai sukuasu vaikka.

Löysin 11 paria alushousuja. Joitakin pareja on varmasti pakattuna muiden tav-
aroiden joukossa, joita en ottanut mukaan Viroon. Lisäksi lapsuudenkotonani 
Jyväskylässä on pieni varasto vaihtoalusvaatteita. Suurin osa alushousuistani ovat 
lahkeellisia. Kahdet mustat alushousut ovat lahkeettomat, mutta pidän enemmän 
lahkeellisista. Käytän käytännöllisiä merkkejä, Sloggi, Kappa, Matinique, mustaa 
ja valkoista. Pidän enemmän mustista, ja valkoisista. Vierastan värillisiä alusvaat-
teita, vaikka niitäkin on. Hugo Bossin ruudulliset alushousut. Kolme yhden hinnal-
la,  joulun alennusmyynnistä. Merkkialusvaatteet ovat kalliita.

Linjasta poikkeaa kolmet Aussiebum –alushousut. Kahdet samanlaiset, punaiset, 
ja yhdet siniset. Aussiebum –alushousuissa on pieni sisätasku, johon penis tai penis 
ja kivespussi asetetaan. Housut kohottavat sukuelimet tiiviiksi paketiksi. Minä en 
ole hankkinut niitä itse, vaan ne kuuluivat alunperin ex-poikaystävälleni. Hän asui 
Turussa, ja minä olen huolimaton pakkaaja, ja me käytimme samaa vaatekokoa, 
minkä takia hän lainasi minulle usein vaatteitaan. Homosuhteiden ainoa etu suht-
eessa heterosuhteisiin. Kun erosimme, en palauttanut niitä alushousuja, olin alka-
nut pitää niitä ominani. 

Minusta Aussiebumit olivat aluksi ällöttävät, mutta aloin pitää niistä. Kalun aset-
taminen sillä tavalla tarjolle oli minusta jollain tapaa härskiä, mutta totuin siihen. 
Ne saavat minut tuntemaan itseni seksikkääksi. Ne eivät ole kuitenkaan lempivaat-
teeni. Arkisin käytän niitä vain, mikäli mitään muuta ei ole puhtaana, mutta par-
haiten ne toimivat silloin, kun lähden baariin ja takaraivossani on mahdollisuus tai 
toive, että kun seuraavan kerran riisuudun, joku katsoo ja hyväksyy.

”Fragile masculinity… Peniksen koko ja koko performanssi”, ajattelen. 

Samalla tavoin, kun sukupuolinormeja käyttämällä voidaan hallinnoida julkista 
tilaa (miesten ja naisten vessat) voidaan vaatteella hallinnoida kehoa – sitä, mit-
en ihmistä luetaan. Vaatteella voidaan myös animoida katsojaa; ohjata huomio 
yhtäälle ja harhauttaa katse pois toisaalta. 

Kuka on se epämääräinen passiivimuodossa mainittu lukija? Lukijaan ei voi su-
htautua yliolkaisesti, tai vaarana on niellä jotakin lainkaan purematta. Mitkä 
näkökulmat ja visuaaliset kielet aukeavat tälle näkymättömälle vastaanottajalle? 

Mitä ajattelen vastaanottajasta? Onko hän mies, nainen, nuori, vanha, homo, les-
bo, queer. 

Olen ihan kurkkua täynnä kategorioita. Kaikki on kyseenalaistettavissa. Miten 
tästä ikinä voisi tulla mitään konkreettista? Mieleni välttelee tätä painia.

6.3. 2017

Kokeilu 1. 

Valmistin kaavan omista alushousuistani. Tarkoituksenani oli tutkia materiaalin 
vaikutusta vaatekappaleen sukupuoleen. Valmistin omien alushousujeni kaavaa 
käyttäen uudet housut. Materiaaliksi valitsin läpikuultavaa silkkisifonkia (minulla 
sattui oleaamaan kotona silkkihuivi, erään toisen projektin jäämistöjä).

Oloni on jotenkin pettynyt. Odotin, että lopputulos olisi ollut jollain tapaa hm - 
pervompi mutta siitähän tuli vain uudet, vähän hienommat alushousut. Materiaa-
lin on haastavaa käsitellä, ja alkeellisissa olosuhteissa mittavirhettä tuli muutamia 
senttejä. ; en siis pystynyt pukemaan niitä ylleni.  Harmi. Mutta toisaalta eihän se 
ollut tarkoituskaan – tosin olisin halunnut käyttökokemuksen. Ehkä teen uuden 
version. 

Materiaali muutti vaatteen perusluonnetta varsin vähän. Kaava muotoilee etu-
mukseen tilan sukuelimille. Kangas on niin läpinäkyvä, että saumarakenne näkyy 
selvästi läpi, saumoista tulee vaatekappaleen näkyvä luuranko. Viiva, joka ohjaa 
katsetta 

Muutos on hiensävyinen, mutta oleellinen. 

7.3. 2017

 Kokeilu 2. 

Humana shopissa, kierrätettyjen vaatteiden myymälässä (Tallinnassa) on me-
neillään kuukausittainen tyhjennysmyynti. Tänään kaikki tuotteet myytiin kolmen 
euron hintaan. Kävin ostamassa suuren 80-luvun nahkatakin, jota käytin päivän 
materiaalina. Purin sen alkutekijöihinsä ja kierrätin nahkakappaleet valmistaak-
seni päivän housut. 

Käytin samaa kaavaa, kuin edellisenä päivänä mutta tällä kertaa olin huolellisem-
pi saumavarojen ja suhteen, ja sain aikaan putettavan ja istuvan vaatekappaleen. 
Erilainen materiaali mielestäni vaati erilaisia saumaratkaisuja. Liestyvä, läpi-
kultava sifonki eilen vaati pussisaumat ensinnäkin teknisestä syystä (jotta tekele 
pysyisi kasassa) ja toisaalta vaatetusmateriaalin luonne ikään kuin vaati tiettyä 
saumaratkaisua. Työstäessäni nahkaa käytin kaksipuolista katesaumaa. Tällä tav-
oin jäykkä ja paksu nahka asettui siistiin, vartalonmyötäiseen muotoon. Tällä tav-
oin sauma myös muuttui katsetta ohjailevaksi näkyväksi linjaksi.

Musta nahka on erityisen latautunut materiaali. Se tuo vahvoja, maskuliinisesti ja 
toisaalta homoeroottisesti latautuneita mielikuvia. Pidän nahasta. Se on samaan 
aikaan pehmeä ja vahva. Minua myös kiehtoo sen lataus fetissisenä materiaalina.

Päivän lopputulos olikin mielestäni erittäin kiehtova ja kiihottava. Ihonmyötäinen 
istuvuus yhdistettynä nahkan peittävyyteen luo jännittävän dynamiikan. Toinen 

kiehtova  piirre on sepaluksen puuttuminen. Housuissa on kaavan muotoilun avul-
la luotu tila sukuelimille, mikä näkyy silmiinpistävän näkyvänä. Fetissiasussa veto-
ketjut ja nyöritykset ovat tavallisia. Peittäminen ja paljastaminen luovat välilleen 
jännitteen.

Päivän pukine menettää alusvaateluonteensa materiaalin vuoksi, mutta sepaluk-
sen puuttuminen sumentaa vaatteen käyttötarkoituksen luettavuutta. Sepalus luo 
reitin peniksen luokse, mutta toisaalta luo vaatteeseen portin, joka tavallisesti on 
turvallisesti kiinni. Portissa täytyy olla lukko, tai muuten portti ei ole turvallinen. 
Tästä syystä päällysvaatteissa on oltava napitus tai vetoketju. Housut, joissa ei ole 
”lukkoa” luovat  jännitteen peittämisen ja potentiaalisen paljastumisen välille. 
Peniksen voi paljastaa vain riisumalla koko asuste.

Naisille tarkoitetuissa housuissa ei välttämättä ole sepalusta. Housut saattavat olla 
trikoota, tai vetoketju on piilotettu kokoaan näkymättömäksi sivussa olevan veto-
ketjun avulla. Onhan toisaalta nykyään miehillekin legginsejä. 

8.3.

 Kokeilu 3.

Mitä minun pitäisi tehdä? En ole vielä kyllästynyt nahkaan, haluaisin jatkaa peit-
tämisen ja paljastamisen tutkimista. Harkitsen, että käyttäisin tänään pitsiä. Tois-
aalta haluaisin jatkaa nahan parissa. Vedän henkeä, ja totean, että nahka  kiehtoo 
vähän enemmän. Lisäksi kannattaa ottaa hyöty kierrätettujen vaatteiden alennus-
myynnistä, eli vielä saan hankittua nahkaa kierrätettynä edullisesti. 

Vai pitäisikö minun noudattaa systemaattisesti laatimaani metodia käyttää samaa 
kaavaa joka päivä. Materiaalien sormeilu on minulle tärkeää.

(Myöhemmin päivällä) Ostin kahdet nahkahousut sekä vetoketjuja. Haluan ver-
sioida nahkaisia alushousuja lisäämällä ”portin”. Toiminnassani on jotain pak-
komielteistä: minun on selittämätön tarve tehdä tämä. Olen myös hajamielinen. 
Saatan kesken illallisen sanoa kämppiksilleni, että anteeksi nyt, en ollenkaan ku-
unnellut, mitä äsken sanoit”.  Lisäksi käytännön toimenpiteet; rahan riittäminen 
loppukuulle, kirjaston lainojen uusiminen yms. tuntuvat toisarvoisilta. 

9.3

Lopetin työskentelyn klo 21.30 tehtyäni koko päivän töitä, enkä jaksanut enää kir-
joittaa. 

Valmistin housut, jossa vein ”portin” ajatuksen äärimmilleen. Eilisen housuissa 
pitkä kaksipäinen vetoketju kulkee etumuksen keskeltä kiertäen alakautta selkäp-
uolelle. Syntyi provokatiivinen vaate, jonka eroottisuus hyppää silmille. Tämän-
tyyppinen asu liittyy pornoon. Vetoketju toimii myös porttina pyllyyn. Yhtäkkiä 
olen silmätysten tietynlaisen seksikäyttäytymisen kanssa. Nämä housut sanovat, 
että peräaukkoon on potentiaalisesti pääsy. Ajatus naurattaa, mutta myös vähän 
kiihottaa.

Judith Hagelstam kertoo oikeudenkäytiasiakorjoista, jossa 1830 –luvun englannis-
sa kahta tyttökoulun opettajaa syytettiin siveettömyydestä. Todistajalausuntojen 
mukaan oli ilmeistä, että naiset harrastivat keskenään seksiä. Aikakauden tuomari 

oli kuitenkin kykenemätön nimeämään englantilaisten naisten toimintaa, ja syyte 
raukesi. 

On hyvin vaikea tietää, millä tavalla ihmiset oikeasti harrastavat seksiä joskus. 
Porno on pornoa; performanssi, jolla on jokin suhde todellisuuteen – ja myös valta 
muokata käsitystä todellisuudesta. Selasin läpi suuret määrät fetissipornoa. Ha-
lusin nähdä kaikki temput, ulosteen syömisestä ja likaisista alusvaatteista sado-
masokismiin ja fistingiin. Olo on turta, koen oloni hyvin epäseksuaaliseksi. Kai-
kki näyttäytyy performanssina. Kuvalla on valta luoda toivottu illuusio, unelma, 
mutta todellisuus : kuten vaikka amatöörivideo saksalaisten keski-ikäisten nah-
kafetissimiesten orgioista, on kaukana ammattimaisten studiokuvien (kuten esim. 
Colt-studio) kuvista. 

10.3. 

Kokeilu 4.
Eilispäivän tuotos vei minut homopornon  ultramaskuliiniseen maailmaan. 
Emaskulaation pelko on maskuliinisuuden toinen puoli. Löysin eilen oikein sievästi 
persikan väristä organzaa, jota aioin käyttää tämän päivän työhön. Sen väri ja 
hento läpikuultavuus vie mielkuviin rokokoon keveydestä; äärimmäisen femiin-
en tyyli, joka oli jo aikalaisilleen irvailun kohde. ”Nosegay dandy” oli pilkkasana 
hienostelevalle miehelle, joka kulkee pieni kukkavihko (nosegay) napinlävesssään. 
1700-1800 –lukujen vaihde tui mieleen käsityöt, kirjailut. Rokokoota seurasi Em-
pire, mikä merkitsi käsilaukkujen tuloa (uusi empire-linjainen leninki ei sisältänyt 
taskuja. 

Haluan edelleen tutkia nahkaa, mutta tänään haluan lisätä kirjailtuja kukkasia, 
muistutukseksi 1700 –luvun emaskulaaton pelosta ja homofobiasta. En ole koskaan 
kirjaillut mitään, mutta enköhän minä yhdessä päivässä opi. Lykkäsin siis organ-
zan käyttöä. 

11.3. 

Pyrin korostamaan ”pulgea” lisäämällä koristelua juuri nivusiin. Kirjaillut viivat 
ohjaavat katseen peniksen aluetta kohti, ikään kuin genitaaleissa sijaitsisi myytti-
nen elinvoimaisuuden lähde. Suunnittelin kuvion itse. Kuten sanottu, en ole kir-
jaillut koskaan, joten opiselin aihetta youtubetutoriaalien avulla. Kävin ostama-
ssa tarvikkeet; kirjailukehyksiä, - neuloja ja –lankoja. Nahan kirjailu otti sormille 
koville, mutta lopputulos tuotti minulle paljon iloa. Erilaiset estetiikat ja koodit 
törmäsivät hupaisalla tavalla. Nahkashortsit, joita käytetään eroottisessa kuvastos-
sa ilmentämään aktiivisuutta ja auktoriteettia ikään kuin neutralisoituivat. Niiden 
mielestäni iloton eroottinen koodi näyttäytyy keinotekoisena. Kokeilu oli tähänas-
tisista onnistunein.

Eilen en onnistunut saavuttamaan tavoitettani valmistaa yhdet housut päivässä. 
Torstain kirjailu-urakka vei niin monta tuntia, että en onnistunut saamaan tor-
stain housuja valmiiksi iltaan mennessä, ja jouduin viimeistelemään ne perjantai-
na. Minua harmitti, sillä nautin siitä, että noudatan itse asettamiani rajoja. Rajat 
asettavat tiettyä vertailukelpoisuutta. Tosin menneellä viikolla jokainen työpäivä 
on ollut pitkä ja raskas, ja torstai-iltana koin, että paukut ovat jo lopussa. Totes-
in, että tämä on minun omaehtoinen projekti, jolloin voin työnjohtajana myös 
myöntää joustoa työn määrästä ja aikataulusta.
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Perjantai toi uuden käänteen projektiini. Baltic Film Schoolissa opiskeleva tutta-
vani otti minuun yllättäen perjantaiaamupäivällä yhteyttä tiedustellakseen, olisiko 
minulla cowboyn asua. Cowboyt liittyvät maskuliinisuusarkkityyppeihin, jois-
ta olen lukenut projektiini liittyen, joten lupasin järjestää hänelle cowboyn asun. 
Yllättävien käänteiden jälkeen cowboyasuja tarvittiinkin kaksi, ja lisäksi saisin itse 
esittää toista cowboyta. Kyseessä oli 20 sekunnin videoinsertti elokuvien laitotonta 
lataamista vastaan. Video oli komediallinen western-elokuvaparodia. 

Muutin siis päivän ohjelmaani ja ryhdyin työstämään asuja. Cowboyn asu on hel-
posti kopioitavissa; tunnusmerkkeinä on farkut, chapsit, sekä feodorahattu. Asu ei 
ole historiallisesti tarkka, mutta Hollywood on tehnyt cowboysta helposti kopoita-
van kulttuurillisen ikonin, arkkityypin. Farkut, paidat sekä asusteet (bootsit, hattu) 
löytyivät helposti kirpputorilta, mutta chapsit valmistin itse muokkaamalla nahka-
housuja.

Lauantaiaamun vietin leikkien cowboyta ja parodioiden western-elokuvien 
keinotekoisuutta. Videon idea oli parodioida tyylilajia, mikä antoi anteeksi lyhyen 
varoitusajan asettamat tekniset haasteet. Kuitenkin roolin esittäminen oli hauskaa.

Chapsit ovat ratsastuksessa käytetty suojavaruste, joka suojaa lialta ja viimalta. Rat-
satsuksesta chapsien käyttö on siirtynyt motoristeille. Hevosen ja moottoripyörän 
käsittely liittyvät samaan maskuliinisuusfantasiaan; vapauden ja itsenäisyyden 
unelmaan vailla yhteiskunnan ja keskiluokkaisen perhe-elämän asettamia odotuk-
sia. Sattumaa tai ei, chapsit, jotka ovat housujen päälle asetettavat irtolahkeet tai 
takaa avoimet suojukset ohjaavat katseen haaroväliin luoden peittämisen ja pal-
jastamisen dynamiika. Chapsit ovat myös gay-pornon standardivarusta. 

Aamun kuvausten jälkeen on aika palata työstämään projektiani. Olen pinn-
istänyt itseni äärirajoille jo viitenä perättäisenä päivänä, mutta en suo itselleni va-
paapäivää, jos en pysy viikkorytmissäni. Nyt lounastan ja suunnittelen seuraavat 
housut. Mieli on tuntuu tyhjentyneeltä intensiivisen kuvausrysäyksen päätteeksi, 
mutta peittämisen ja paljastamisen suhde tuntuu kiinnostavalta..

(tunti myöhemmin) Olo on pohjattoman uupunut. Huippuhetkien jälkeen tuntuu 
lannistavalta luoda jotain, mikä on tuomittu keskinkertaisuuteen, mikäli en nokita 
edellistä saavutusta. Mitä tekisin? Edessäni on persikanvärinen sifonki, kirjontake-
hykset, erivärisiä nahka-asusteita. 

23.3.

Työhöni tuli luonnollinen tauko. Ompelukoneeni hajosi, savusi ja kärysi. Toinen 
ei kärynnyt, vaan raksui ja kolisi. Molemmat ompelukoneeni hajosivat samanai-
kaisesti. Myös antiikkinen, käsin veivattava 1800 –luvun ompelukoneeni, jota olin 
käyttänyt nahan ompeluun. Eräs metalliosa oli kulunut puhki kovassa käytössä. 

24.3

Viimeistelin konevikojen vuoksi kesken jääneen farkkupöksyt. Taistelin ompelu-
koneen kanssa; väärä puola, väärä lanka.

Olo on lannistunut. Työ tuntuu mitättömältä ja uuden aloittaminen ei tunnu in-
spiroivalta. Haluaisin tehdä kaikkea muuta, lyhentää farkkuja, ommella itselleni 
paidan. Saamari. 

25.3

Olen_MA-kirjoitusseminaarissa Helsingissä.

Keskustelemme siitä, että keho tietää. Keho tietää enemmän, kuin pää. Tieto, mu-
istot, kokemukset, jotka suodattuvat.  – puhe siis Suskin työstä. Intuitio on merkit-
tävä osa myös omaa työtäni. Mikä on se pieni kysymys, johon on tärkeää saada 
vastaus. Mitkä ovat alakysymykset. Tässä vaiheessa tuntuu tärkeämmältä antaa 
prosessin viedä, antaa alushousujen puhua.

Minun ääneneni suhteessa lainattuihin ääniin.

27.3. 

Viikonlopun levon ja tauon jälkeen palaan uudella järjestelmällisyydellä projektini 
pariin.

Asetin tekemäni kuusi paria riviin ja pohdin, mikä niissä on kiinnostavaa. Viimei-
sin, farkusta valmistettu tuntui antiklimaattiselta, kesyltä. Peppuun kirjailtu metal-
linen tähti ei riitä huvittamaan minua. Haluaisin jotenkin pervouttaa tekeleen. 
Mitä, jos ottaisin pois tuon  alueen, joka on muotoiltu sukukalleuksille.

On muuten jotenkin vaikea nimittää miehen sukuelimiä luonnollisella tavalla. Pu-
hekielessä on lempeitä kiertoilmauksia, kuten ”sukukalleudet”, mutta homma on 
monimutkainen, kun tarkoitetaan kivesten ja peniksen muodostamaa kokonaispa-
kettia. ”Sukukalleudet” kuulostaa idioottimaiselta, elähtäneeltä kielikuvalta, joka 
ei sovi muodolliseen asiayhteyteen.

Minusta tuntuu, että työstän denimiä, ja teen reiän. Tämän reiän tarkoitus on 
poistaa sukuelimille suunniteltu muoto asusteesta samalla paljastaen tuon ab-
soluuttisen sukupuolen symbolin. Hahahahahaaaa olen nero. 

*

Siinä se sitten on. Etumus, joka tavallisesti kaartuu halaamaan sukuelimiä, onkon 
nyt aukko. Tekele on mielestäni ruma. En tunne juurikaan mitään. Mieleen tu-
lee lähinnä gay-pornon normikohtaus, jossa autonkorjaajan tai muun työmiehen 
farkut ovat niin revityt, että kikuli on näkyvillä – ja siitä se ajatus sitten lähtee. 
Mieleenit tulee viimeistellä teos jollakin leviksenpunaisella. 

* 
tuossa, kun pyörähdin suihkussa, mieleen tuli että onko projektissani mitään järkeä. 
Että mikä minua ajaa tällaiseen toimintaan. Mukana on oma intuitio, semmoinen 
outo itsensä paljastamisen yhtäaikainen kauhu ja kaipuu. 

*

Viimeistelen eilisen aikaansaannoksen ennen, kun aloitan uutta. Lipsuin eilen si-
jaistoimintoon, kavensin housuja. Nyt tunnustan, että ainon vältellä töitäni hoita-
malla ruukkuputrhaani. NYT on juuri oikea hetki idättää sitrusten ja taatalin 
siemenet, eli NYT on pakko käydä kukkaruukkuostoksilla. Sitten aloitan. 

Pää lyö tyhjää, tuntuu sietämättömältä tarttua toimeen. Alan työstää  eilistä, 
jotenkin keskeneräistä. Keksin kirjailla siihen päivänkakkaroita. Minulla oli kaksi 

epämiellyttävää keskustelua Tinderissä ja Griderissä; molemmat päätyivät siihen, 
että minut ignoorattiin. Halusin vain rakentaa ihan asiallista keskustelua, joka olisi 
yltänyt ulkonäön, kehon haluttavuuden ja seksuaalisten positioiden ylitse. Loves 
me, loves me not.

Käsitöiden tekeminen on feminiiniseksi miellettyä aluetta, kodinhuoltoa. Samoin 
koristelu mielletään feminiiniseksi, keinotekoiseksi. Performanssihousujen koriste-
leminen kukkasilla tuntuu jotenkin metatasolla oikealta. Se on henkilökohtainen 
kostoni, siitäpähän oppivat!

29.3.

Heräsin aamulla kahdeksalta. Join kahvia. Saan paljon iloa ruukkupuutarhastani, 
jonka kanssa seurustelen aamukahvia juodessani. Mieltymykseni kasveihin 
on läsnä työssäni. Luonto on todella tärkeä asia. Mielestäni kukat ovat hetkel-
lisyydessään koko olemassaolon symboli. Kukat muistuttavat hetken kauneudesta, 
ne jalostavat ohikiitävän hetken. Viherkasvien hoitaminen on elämän kunnioitta-
mista. Kasvin kasvattaminen on teko, joka on näennäisessä tarpeettomuudessaan 
kaikesta eettisin – tärkeintä on välittää. Kirjailen eiliset päivänkakkarat loppuun, 
mielessä muhii jotakin. Tänään on hyvä päivä. Kävin lenkkeilemässäkin, tunnen 
oloni raikkaaksi ja hyväksi.

*
Viimeisteltynäi eilisen kirjailun, on aika tarttua uuteen. Olen iloinen aikaansaan-
noksestani. Voisin jatakaa vielä koristelua, muta nyt on hyvä hetki jättää sikseen  
”kyllin hyvä”.  On aika tarttua uuteen. Tunnen käsittämättömän suurta  levotto-
muutta ”anxiety”  verenpaine tuntuu olevan koholla ja olen hermostunut. Mieli tek-
isi väistellä ja tehdä jotain muuta, siivota kaapit. En tiedä, mitä teen seuraavaksi. 
Silti teen sen 

*
Etsin ideoita googlesta ”sexy men’s underwear”. Inspiraatiota ei löydy. Touhun miel-
ekkyys läikähtää taas mielessä.

Kalukukkro. Tangat.

Renessanssin codpiece-muoti innoitti minua tekemään nahasta toppauksilla ja 
tikkauksilla vahvistetun etumuksen. Lopputulos oli hupaisa, jopa liiankin siisti. 
Päätinkin jättää tikkauksen nurjan puolen päälle ja jättää lankojen päät roikku-
maan. Ne muistuttavat mustia paksuja ihokarvoja Häpykarvoje. En tiedä, miten 
viimeistelisin työn. 

Päätin, että en moiti itseäni, mikäli en saa housuja valmiiksi yhdessä päivässä. 
Aikaraamissa pysyminen ei tuota sisällölle mitään lisäarvoa, ja joka tapauksessa 
liikun  luomisvoimani rajoilla; tauot ja hautominen ovat mahdollistaneet uudet 
ideat. Ne tulevat alitajuntaan unessa.  
Jäykkä, tikattu, karvoja pukkaava kalukukkaro on aika kiva. En tiedä, miten jat-
kaisin työtä. Nahkaiset tangat ovat jotenkin itsestään selvä; strip teasen normi-
kapine. Löysin myös kuvan, jossa musta mies tanssii nahkaisissa tangoissa yllään 
glitteriä discossa 70-luvun lopulla. 

Kuuntelen tavallisesti discoa, kun työskentelen. Rakastan discoa. Disco edustaa 
minulle tasa-arvoisuutta, jaettua ekstaasia, hauskanpitoa, elämämyönteistä ja 
avointa seksuaalisuutta. . Discossa queerit olivat kirkkampia tähtiä. Mustat, naiset, 

homot, drag queenit, nymfot, swingerit. Alitajunnassani on aina vähän kaipuuta 
ekstaasiin.

Codpiece, eli calucuccaro sai minut katselemaan renessanssimuotokuvia. Eilen te-
hty topattu jäykkä etumus odottaa vielä lopullista ratkaisua, sillä sain idean käyt-
tää 1400-luvun viiltelymuotia hyväkseni. Kolot ovat kiintoisia. Kurkistusaukot luo-
vat jännitteen peittämisen ja paljastamisen välille _ reikä on viesti takana olevasta 
piilotetusta.

En muista, miten tässä näin kävi, mutta keksin tehdä perhosen siivet. Niisstä on 
luonnollinen kolokuvio. Ajattelin Batmania: Batman ja Robibin –elokuvan (1997) 
julisteessa Batmanin asuun kuluu erittäin iso codpiece. Olen lukenut monta ar-
tikkelia siitä, miten hauras maskuliinisuus tarvitsee avukseen proteettista tukea. 
Supersankarilla on paitsi voittamatonta elektroniikaa, myös ulkoiset attribuutit; 
hypermaskuliiniset lihakset ja korostettu etumus, jotka suojelevat emaskulaatiolta. 
Tällainen miestyyppi on femiinisiksi miellettyjen (hoiva, herkkyys, hauraus) yläpu-
olella, sen tehtävä on suojella, tuhota vihollinen ja penetroida. Tässä spektaakkelis-
sa ei ole mitään homoeroottista, koska supersankari on kaiken inhimillisen, kuten 
normaalin vuorovaikutuksen tavoittamattomissa.

Ajattelin, että miten voisin ”pehmentää” isolla mollotuksella buustattua lepak-
komiestä. Sain idean luoda oman kuvittellisen supermiehen Sen nimi olisi perhos-
mies. Perhosmiehellä olisi perhospöksyt, joiden topattu etumus manifestoi miehistä 
ylivoimaa. Mutta sitten se kuitenkin olisi herkkä väpättävä perhonen. 

Työ sujui lentäen, olin innossani ja sain homman etenemään siihen pisteeseen, että 
minun tätyyy ratkaista enää, miltä teos näyttä takaa. Jes.

3.4

MA-seminaari Otaniemessä. Tämä on osa työprosessia, joten kirjoitan jotain ylös. 
On välireflektoinnin kautta. Aku puhuu omasta työstään. Aku on tehnyt skeno-
grafisen videoinstallaatio esitykseen. Se kuulostaa hienolta. Aku on ollut hiljattain 
töissä postinjakanana.  Aku on taitava jäsentelemään työtään, tutkimuskysymys 
vaikuttaa sopivan kokoiselta. Pidän Akusta. Unohdin kuunnella, mitä hän puhuu. 

Mikä siis on minun tutkimuskysymykseni?

Autoethnography. Tinjan palautteet. Määrittele termit. Sukupuoli – kalsareissa 
maskuliinisuuden olemus. Kimmmo: mun persoonallisuus. Laura Mulvey: cas e- 
Aktiivinen katse

6.4.
Viime viikon lopulla olin niin uupunut, että perjantai-illan hummailu klubilla 
päättyi lohduttomaan, laskuhumalaiseen itkukohtaukseen. Olin onneksi hyvän 
ystävän kanssa, jolta sain tukea.

Projekti on odottamatta nostanut paljon tunteita pintaan. Toinen jalkani on jo yli-
opiston ulkopuoleisessa ajassa. Teen tätä työtä omilla ehdoillani, olen vastuussa 
itsestäni ja tekemisistäni. 

Olen joutunut kasvotusten oman henkilöhistoriani kanssa. On kamalaa myöntää, 
miten paljon kielteisiä tunteita, vihaa ja katkeruutta olen vuosin aikana padonnut 
sisälleni. Alistavat voimat sekä kulttuurissa, että oman perheeni sisällä on tehneet 
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kielteisten tunteiden ilmaisemisen minulle vaikeaksi.

Aloitan teen loppuun karvoja töröttävän tekeleen, sillä jotain on tehtävä. Mieli tek-
isi mennä takaisin sänkyyn. 

Pitäisi olla tieteellinen ja asiallinen, pitää omat henkilökohtaiset tuntemukset yk-
sityisyyden piirissä. Mutta.. enpäs aiokaan tänään toimia niin. Aion nyt ilmaista 
tunteitani. Erityisesti kielteisiä tunteita. Kivoja tunteita on kiva ilmaista. Kivoja 
tunteita ilmaisemalla saa tykkäyksiä. Ikäviä tunteita ilmaisemalla saa hankalan 
maineen. Ompelen vaaleanpunaiseen organzaan mustalla nahkalla särkyneitä 
sydämiä. Tällä tavoin minä nyt ilmaisen tunteitani. Tuneet on myös sanallistatte-
vissa kauniisti. Se menee näin:  Haistakaa paska. Tosiasiassa en tiedä nyt varmasti, 
että kenelle tässä ollaan vihaisia. Yhteiskunnan alistaville rakenteille, lapsuuden 
traumoille vai kusipäiselle eksälle. Mutta se, minä teen nyt on omaehtoista taidetta, 
enkä aio nyt olla erityisen analyyttinen. Että haistakaatte paskat sinä, ja sinä ja 
sinä erityisesti sinä. 

Tuli kiva. Vitus ehti sulaa siinä vaiheessa, kun pääsin maaliin. Näyvän ja näky-
mättömän materiaalin dynamiikka on kiinnostavaa, se on käänteisesti kehon peit-
tämistä ja paljastamista. Mielestäni tämä oli onnistuminen. 
Pohdin, millä tavalla projekti kannattaisi presentoida, missä on keho, kun pääsen 
maaliiin. Aloitan omasta kehostani.  Mietin myös värejä. Mitä,  jos tekisin nyt 
jotain muuta. Värikästä? 

8.4
Kiinnitin kuminauhan ja puin päälleni. Pukeminen on tärkeä osa prosessia. Minun 
täytyy pukea ja valokuvata. 

10.4
Viikonloppun aikaansannoos oli, että etsin kangasrullan, joka saa toimia valoku-
vausvaiheen taustana.

On aika palata sorvin ääreen. Viimeisimmät aikaansaanokset ovat asettaneet ta-
son, jonne minun pitää yltää. Olen sallinut itselleni keskinkertaisuuden. Mielestäni 
se on johtanut itseni ylittämiseen. Nyt minun tätyy yllättää itseni jollain tavalla. 
Olo on aktiivinen ja jaksavat. Katostaan, mihin työ vie minut.

Viikoloppuna katsoin Grey Gardesn –dokumentin jatko –osan. Little Eadie on 
minulle inspiroiva hahmo. Haavoittuvaisuus, herkkyys, alistettu, optimismi. Ja rie-
vuista kyhätyt asut. 

11.4. Pinkkiä pitsiä .

12.4.

Nyt menen ja annan sormieni päättää. Lievä vastustus päällä.

21.4  Viimeinen ponnistus johti tylliharson ja mustian paljettikankaan yh-
distelmään. 

Viimeisimmät housut ovat hauskoja housuja, mutta ne ”OVAT JO OLEMASSA”. 

Ne eivät kyseenlaista sitä, miten keho ja sukupuoli _can be percieved_ - voisi tulla 
luetuksi.
Työni valvoja Jore (Sandoval) vieraili luonani katsomassa työni etenemistä. Pääl-
limmäiseksi keskusteluistamme jäi, että minun täytyy tutkia ”kulttuurillista ruum-
ista” etsiä vaihtoehtoinen tapa rakentaa kulttuurillinen ruumis.

Kulttuurillisen ruumiin käsite on hämmentävä. Minusta tuntuu, että ymmärrän, 
mitä sillä tarkoitetaan, mutta minulle on vaikea avaa käsitettä muille. Luulen, että 
kyseessä on konventiot ja mekanismit, miten ruumis ja ruumiin luenta rakentuu 
kulttuurissa. 

Alushousut keskittyvät genitaalien muotoon. Ainoastaan housut, jossa kaavoit-
tamalla tuotettu kohouma on korvattu reiällä, kysenalaistaa rakennelman. Jorge 
kiinnitti huomiota myös chapseihin. Nuo erikoiset vaatekappaleet, joita cowboyt 
käyttivät ratsastaessa suojaamaan tuulelta ja sateelta. Chapsit ovat siirtyneet mot-
toripyöräilijöillle, ja niistä on tullut 1970-80 luvun homoeroottisessa kuvastossa 
normipukine. Chapsit ovat kiiinnostavat, sillä ne rajaavat ja jättävät paljaaksi 
alushousuille varatun alueen, joka rakentaa sukupuolen. Chapsit ovat toisaalta 
erittäin latautunut vaatekappali (cowboy, motoristi/nahkamiehet).

Kysymys on, miten sukupuoli rakentuu _ _ _ Mustasta nahkasta valmistetut ja mu-
otoillut chapsit sisältävät jo kultuurillisen merkityksen, koodin. Voidaan siis sanoa, 
että ne ovat jo olemassa. 

Queer voidaan kääntää suomeksi ”outo” ”vino”. Mikään ei ole vaikeampaa, kuin 
suunnitella jotakin, mitä ei ole vielä olemassa, enkä ole tähän asti ole kyennyt juuri 
kurottamaan oman turvallisen sukupuolisuuteni ylitse. Olen alkanut nähdä, miten 
luutuneita käsitykseni biologiesta sukupuolesta lopulta ovat, vaikka olen tietoin-
en teoreettistia vaihtoehtoisista lukutavoista. Olen tähän asti suunnitellut housu-
ja cis-miehelle; kulttuurilliselle mieskeholle, kyseenalaistamatta sitä, miten kehoa 
voidaan lukea vaihtoehtoisesti. Olen liittänyt housuihin erilaisia viitteitä, kuten 
epätyypillisiä värjeä, ja koristeita, jotka lisäävät jotain, mutta lähtökohtaisesti kai-
kki rakentuu kulttuurillisen peniksen ympärille.

25.4. 

Koen, että projekti lähestyy loppuaan. Olen ollut loppua kohti väsynyt, kiukkuinen 
ja haluton jatkamaan. Koen itseni osaamattomaksi ja mikä pahinta – laiskaksi. 
Olen hylännyt jopa kirjoittamisen, vältellyt sitä. Sen sijaan olen istuttanut neljäto-
ista ruukkukasvia ja puuhastellut puvustuksia opiskelijaelokuviin.

Hahmotan nyt työhöni liittyviä ongelmia. Yks niistä on se, että vaatekappale tarvit-
see käyttäjän ja yleisön. Ilman henkilöä, joka pukeutuu siihen, se on luonteeltaan 
erilainen; näyttelyesine, joka tosin on jonkinlaisessa suhteessa kehoon. Puku void-
aan käsitteellistää abstraktiksi performatiivin ja vastaanottajan vuorovaikutuk-
seksi. Olen jättänyt tämän tason kokonaan työstäni pois, lukkiutunut kammiooni. 
Esiintyjä ei ole elossa ilman katsojaa. 

Millaiseen spektaakkeliin tämä tutkimukseni siis huipentuu? Kyseessä on taiteel-
linen tutkimus, minun täytyy myös laatia taiteellinen teesi. 

Tämä kysymys on kaikkein pelottavin. Joudun antautumaan vuorovaikutukselle. 
Mikään ei ole vaikempaa, haluan juuri nyt hypätä koskeen. Tai ainakin muuttaa 
ulkomaille ja muuttaa nimeni (taas). Silmät toimivat kahteen suuntaan. Katsoja 

tulee myös nähdyksi. Paljastan, miten paljon minua hävettää kaikki, ja miten yk-
sinäinen olen. Ja siksi olen vihainen yhteiskunnalle.

Mikä pahinta, hävettää, se, että hävettää. Hyvinvointi ja ”self-love” ovat  menestyk-
sen merkkejä. Luovan häpeän teorian avulla olen tullut sinuksi oman häpeäni 
kanssa ja ymmärrän, että vikaa on yhteiskunnassa. Se ei silti muuta, sitä, että keho 
tietää, miltä häpeä ja pelko tuntuu. Se asuu siellä.

Häpeän häpeääni, koska se on itsekästä. Elämässäni on paljon hyvinvointia, jonka 
olen saanut ilmaiseksi. On erittäin vaikea laajentaa omaa ymmärrystään kulttuur-
isen sukupuolen ulkopuolelle. Vaikkakin joillain elämän osa-alueilla olen kokenut 
ja koen edelleen toiseutta ja syrjintää, toisella osa-alueella olen etuoikeutettu; terve, 
valkoinen cis-mies. Minun kehoni ja kehoni liittyminen kulttuuriseen sukupuoli-
järjestelmään on niin itsestään selvää, että toisenlaisten olemisen tapojen etsimin-
en on kuin yrittäisi kuvitella  jotain, mitä ei ole olemassa.

Mikään ei ole vaikeampaa kuin kuvitella sitä, mitä ei ole olemassa. Minua ei auta 
se, että se jokin on todellisuutta jollekin toiselle, mikäli en pysty tekemään siitä totta 
itselleni. Jokainen ihminen on oma universuminsa.

Miten paljon tässä työssä on kyse omasta itsestäni, omasta häpeästäni, paljastumis-
en pelosta ja kaipuusta, ja miten paljon laajemmasta teoreettisesta, yhteiskunnal-
lisesta tai taiteellisesa työstä?

KONTEKSTI

8.5.
Tiedättekös, mitä sitten tapahtui? Kun pidän kahvi- ja teetaukoja, minulla on tap-
ana selailla virolaista huutokauppasivustoa osta.ee. Silmiini hyppäsi myynti-ilmoi-
tus, jossa myytiin vanhaa kartanoa, lähtöhintanaan 11 000 euroa. Vertailun vuok-
si: minulla on 17 000 euroa ja 65 000 euroa maksaa parkkipaikka Albertinkadulta 
Helsingistä. Historiallinen kartano vainosi minua, en saanut nukuttua, eikä työn-
teostakaan tullut enää mitään. Sellaiseen miljööseen voisi perustaa taiteilijaresi-
denssin. Siellä keitteilisin borssia kirjailijoille ja tanssijoille, puhuisimme taiteesta 
ja  sensellaisesta upeasti restauroidussa miljöössä.

Asia johti niin pitkälle, että lähdin Roelaan katsomaan paikkaa. Kylän porme-
stari, joka hoiteli talokauppaa itse, olisi varmasti toivottanut kansainvälisen tait-
elijayhteisön teretulleeksi 400 asukkaan erittäin rauhalliseen Roelaan. Minä voisin 
hyvinkin ajatella, että asuisin Viron maaseudulla ja kuljeskella omassa tammileh-
dossa tweedtakki päälläni. Perustaa olutpanimon ja kulttuurifestivaalit. 

No. Onhan tässä sitten kysymyksiä. Minulla ei ole edes tuta 11 000 euron 
alkupääomaa. Minulla ei ole varaa ostaa edes kotiin parempaa kahvilaatua. Entä 
mistä 100 000, jonka saisi helposti käytettyä kunnostustöiden aloitteluvaiheeseen? 
Mitä jos edessä on asbestipurku? Tai muinaismuiston tuhoamisesta raivostunut ky-
läyhdistys? Onko tässä käsillä elämäni mahdollisuus, vai kaikkien aikojen sijaisto-
iminto, siivotaan kaappeja, kun gradun kirjoittaminen ei nappaa? En jaksa vetää 
opintojani loppuun, siispä vetäydyn syrjäytymään lahoon kartanoon itä-viroon, 
missä postaan instagramiin kuvia tammilehdostani ja väitän kivenkovaan, että 
helvetin hyvin menee ja onnellinen oon.

Butlerin teesi ”sukupuoli ei ole olemista, vaan tekemistä” pätee mielestäni elämään 
laajemminkin. Pukusuunnittelijuus on tekemistä, ei olemista. Minun on ollut viime 

viikkoina tuskallisen vaikeaa jatkaa työtäni; siitä on tullut lyijynraskas. En tiedä, 
mitä haluan sanoa ja minne olen menossa. Minulle on tullut olo, että työtäni ajaa 
eteenpäin halu olla jotakin. Olla fiksu,  olla perehtynyt, olla taiteen maisteri, olla 
valmis. Kaikki tämä tekee itse työstäni välineen jonkin muun, käsitteellisen ja ab-
straktin saavuttamiseen.

Tekemistäni vaivaa se, että ompelustöiltäni puuttuu konteksti. Niiltä puuttuu käyt-
täjä ja vastaanottaja. Puku linkittää biologisen kehon sosiaalisiin tasoihin. Puku 
taideteoksena on oma lukunsa. Niin kauan, kun puvut asuvat pinossa työhuoneeni 
nurkassa, vuorovaikutusta ei tapahdu. 

Minun täytyy siis luoda paitsi puku, myös konteksti puvulle. Minun täytyy pakot-
taa itseni puhumaan yleisölle, avata silmäni. En voi jäädä syrjään tarkkailijaksi, 
vaan minun täytyy avata silmäni niin auki, että kaikki voivat nähdä niistä sisään.

Minulla on 12 päivää aikaa. Lauantaina 20.5. järjestän kotonani taidenäyttelyn, 
joka pohjautuu työstämälleni sisällölle. Näyttelyn nimi on THE GOOD LIFE. 
THE GOOD LIFE käsittelee yksityisyyden ja yksilön identiteetin performanssin 
välistä suhdetta. 

Eräs tuttavani, Jari kertoi minulle muistojaan Helsingin klubikilttuurista 1980 –lu-
vun alusta. Hän oli muuttanut maalta Helsinkiin ja klubit tekivät häneen suuren 
vaikutuksen. Hän kuvaili aikakautta spektaakkelimaisena. Klubille mentiin katse-
lemaan ja näyttäytymään.

Sosiaalinen media on korvannut julkisen tilan näyttäytymisareenana. Omaa ima-
goa rakennetaan sosiaalisen median kanavilla, kuten Instaramissa, snapcahtissa ja 
Facebookissa.

Pukusuunnittelijana tiedän, että kuva ei ole totuus. Kuva heijastelee totuutta, mut-
ta voi olla rajattua ja rakennettua totuutta. Oma ammattitaitoni antaa ymmär-
ryksen erilaisista keinoista, joilla kuvat rakennetaan (puku, maski, kuvakulma, 
valaisu, filtterit, miljöö, lavastus, värimäärittely, kuvankäsittely…)

Kuva voi olla myös dokumentaarinen, mutta silloinkaan ei päästä täydelliseen, 
objektiiviseen totuuteen, vaan narratiiviset valinnat värittävät. On valintaa, mil-
lainen henkilö on fokuksessa ja kuka on tarinassa sivuhenkilö. Oikeassa elämässä 
jokainen henkilö on päähenkilö, joka rakentaa oman spektaakkelinsa. Kamera on 
aina ulkopuolinen, joka kääntää katseensa yksilöä kohti.

Erityisen kiinnostunut olen maskuliinisuudesta. Kuvien jakamiseen perustuvat so-
siaaliset mediat ovat mahdollistaneet, että yksilöllä on enemmän mahdollisuuk-
sia valita lähettämiänsä viestejä. Tässä lajissa pärjäävät parhaiten ne, joilla on 
osaamista rakentaa ja tulkita kuvia.  Miesten kuntosali- alusvaate- ja alastonselfiet 
muistuttavat toinen toistaan ja viestivät heteronormatiivista maskuliinisuusfanta-
siaa. Instagramin selfiesuossa tarpoessa tuntuu, että on normaalia, eikä poikkeuk-
sellista, että miehellä on huippu-urheilijan rasvaprosentti. 

Ne linkittyvät visuaalisiin kieliin, jotka linkittyvät pornoon, mainosten ja televi-
sion välityksellä. Henkilö, joka luo selfien, luo sen yksityisessä tilassa, kotona tai 
ehkä kuntosalin pukuhuoneessa. Internet tarjoaa näyttämön spektaakkelille, jonka 
tapahtumapaikka oli ennen julkinen tila, kuten katu, baari tai yökerho.

PUKUSUUNNITTELIJA TAITEILIJANA Puku näyttelyesineenä on ongelmal-



5150
linen. Mitä me katsomme, kun katsomme vaatetta ilman ihmistä? Mitä enemmän 
ymmärrän kauneutta, sitä enemmän näen rumuutta.

11.5

Camille Paglia. Teoriapohjan yksipuolisuus vaivaa. Olen  ottanut Judith Butlerin 
ikään kuin totuutena. Henkilökohtaisesti se onkin minulla vahvistava teoria, johon 
uskon, ja Butlerin edustaman näkökulman kannattamiselle on eettiset perusteet; 
sen perusteella voidaan puolustaa monimuotoista, sallivaa yhteiskuntaa ja tuomita 
sitä hajottava toiminta. Mutta se ei ole ainoa teoria.

Minusta tuntuu välillä, että kaivelen omaa napaani neuroottisilla liberaaleilla ja 
humaaneilla ajatuksillani. Camille Paglia häiritsi minua. Hän on provosoiva, miel-
ipiteitä jakava (self-claimed) feministi-provokaattori. Hylkäsin suurimman osan 
hänen ajatuksistaan, mutta hänellä oli myös pointti: ihmisen itseidentifiointia ei 
voi tuomita vääräksi. Siinä missä toisella on oikeus määritellä itsensä erilaisiin väl-
jiin queer- trans –positioihin, toisella on oikeus määritellä itsensä heteroksi, mie-
heksi, naiseksi. Olen usein ollut ärsyyntynyt, kun ihmiset korostavat  heterouttaan. 
Torun heitä heteronormatiivisuudesta ja toiseuttamisesta. Homot hyväksytään, 
mutta ainoastaan heterolinnoituksen tornista katsoen. Oma näkökulma, oma kat-
se on yläviisto, se katsoo aina jotakin suurta ja tavoittamatonta. 

Paglia, sanoi haastattelussa että ihmisellä on oikeus vihata. Ihmisellä on oikeus 
identifioida itsensä haluamallaan tavalla. Väite on totuudenmukainen; ihmisellä 
on oikeus  kielteisiin tunteisiin sekä oikeus määritellä itsensä haluamallaan tavalla. 
Se ei tarkoita, että syrjiviä käytäntöjä tulisi sallia. 

12.5.
Ehkä villakoiran ydin onkin se, että jotkin asiat yhdistetään sukupuoleen. Esim-
erkiksi väkivalta mielletään maskuliiniseksi. Valmistamani nahkapöksyt ja muut 
liittyvät kulttuurillisiin vallankäytön arkkityyppeihin. Sadomasokistiseen kuvas-
toon. Ne ovat siitä syystä maskuliinisia. Ja penis tai ”crotch” tämän  kulttuurillisen 
maskuliinisuuden äärisymboli.

Olen kyllästynyt olemaan vihainen. Tarkoitukseni ei ole vihata maskuliinisuutta, 
eikä peniksiä, eikä miehiä. Pitäisi vaan jotenkin kansantajuisesti väittää, että mie-
heys ei ole yksiseleitteinen juttu. Edes se penis ei todista mistään. Mutta miten? Jos 
olisin keksinyt, olisinkin varmaan jo miljonääri. 

Olen ymmälläni. Loin fecebook-eventin ja asetin itselleni täten aikarajan. Kah-
deksan päivän päästä, lauantaina 20.5 presentoin lopputulokseni. Minä minä siis 
haluan sanoa tai havainnollistaa?

Mikä minä edes olen tässä tilanteessa? Esiintyjä, konseptisuunnittelija, pukusuun-
nittelija? Mitä minun pitäisi osata ja millaiset puutteet annetaan anteeksi?  Tulee-
kohan kukaan edes paikalle? Hävettää jo valmiiksi. 

Nähdäkseni Queer on työkalu, jonka avulla  luetaan vastakarvaan ja rivien välejä. 
Se on säröjen etsimistä. Jos kaikki valta on minulla, luon oman normaalini, oman 
utopiani, oma ideologiani ja – pim – oma vinouteni onkin normaalia. En voi su-
unnitella vinosti, sillä vino hahmottuu suhteessa johonkin suoraksi koettuun. Mitä 
oikeutta minulla on sanoa maailmasta yhtään, mitään, kun oma näkökulmani ra-
joittuu vain omaan itseeni. Haluaisin jättää koko homman kesken. Itse asiassa ha-
luaisin lopettaa koko taidesekoilun ja ryhtyä perinnepuusepäksi. Voisin kunnostaa 

vanhoja ikkunoita. Ei tarvitsisi miettiä hankalaa sukupuolta ja sitäkin hankala-
mpaa yhteiskuntaa. Oma utopiani voisi ylettyä vaikka oman tonttini rajalle. Pe-
rustaisin omenatarhan. Kaksi hehtaaria pervoa ketoa riittäisi minulle ja kielletyille 
hedelmilleni.

Voisin siis vaikka lukea tämän kaiken. Kääntää sen englanniksi ja viroksi. Mut-
ta olen pukusuunnittelija. Minun tulee osata kääntää tämä puvun kielelle. Pitää 
ajatella runollisesti. 

On niin nälkä, että enää en ajattele mitään. On loinasaika, ja olen saanut aikaan 
ajatuksen ja kappaleen tekstiä. Olenko haastanut itseäni tarpeeksi? 

15.5. 
Aikaa on jäljellä 5 päivää. 

Tarkastelen asuntoa uudella tavalla. Mietin, että millä tavalla vierailija animo-
ituu tilassa. Minun tätyyy ensin kuvailla kotiamme, joka tarjoaa näyttämön viid-
en päivän päästä tapahtuvalle taiteellisenne toiminnalle. Asunto, jossa olen asunut 
joulukuusta 2016 lähtien, on melko tilava. Makuuhuoeita on kolme, joista kukin 
majoittaa yhden vuokralaisen. Lisäksi meillä on tilava yhteinen olohuone, keittiö, 
parveke sekä kylpyuone. WC on kylpyhuoneesta erillinen huone. WC:ssa ei ole eril-
listä käsienpesuallasta. Asia on koko ajan vaivannut minua: WC:n käyttäjä joutuu 
menemään erilliseen kylpyhoneeseen pesemään kätensä, eli hän  joutuu kosket-
tamaan ovenkahvaa epähygienisillä käsillä.

Jota tapauksessa,  minä olen saanut kunnian asua suurimmassa huoneessa. Tav-
araa ei ole paljon. Sänky (oikeastaan tunkkaiselta haiseva vuodesohva, jota en jää 
kaipaamaan millään tavoin) L-kirjaimen muotoinen työpöytä. Ruma ja huojuva 
tuoli sekä massiivinen, koko seinän peittävä kaapisto. Sekin onneton pari senttiä 
vinossa. Lattialla on laminaatti, josta yksi pala  on hieman liian lyhyt, ja siksi 
lonksuu. Tämä tila on viiden ja puolen kuukauden ajan tarjonnut puitteet omalle 
inhimilliselle draamalleni. Yhtäkkiä kesä on ovella ja minusta tuntuu, että olen 
tammikuusta lähtien lykännyt kaikkea. Koen olleeni tehoton ja uupunut. Ja nyt on 
se kuuluisa tositilanne. Muutaman päivän kuluttua opiskelutoverini tulevat tänne 
ja haluavat tietää, mitä olen löytänyt. Mitä olen löytänyt?

Olen  tullut siihen pisteeseen, että hyväksyn, että minulla ei ole minkäänlaista oikeaa 
vastausta. Ei sellaisessa merkityksessä, että ihmiset äimistyisivät ”ohoo, ahaa! Ky-
lläpä Timjami onkin viisas, hän on todella oivaltanut jotakin merkittävää”. Voin 
ainoastaan nostaa jalustalle löytämäni ja valitsemani näkökulman. Kutsua ihmiset 
yhteisen ihmettelyn äärelle. 

Japanilainen teatteriteoreetikko Yoshi Oida kirjoittaa kirjassa Näkymätön näytteli-
jä jotain sentapaista, että ”jos näyttelijä osoittaa kuuta, huomaako katsoja, miten 
hienosti näyttelijä osaa osoittaa kuuta, vai huomaako hän kuun”. Näkymätön näyt-
telijä oli minulle rakas kirja. Harmi, että se on hukkunut. Muistan lainanneen sen 
jollekin näyttelijälle joskus. Vertaus näyttelijästä, joka osoittaa kuuta on minulle 
tärkein taiteilijuuteen liittyvä vertauskuva. Tässä tapahtumassa ei ole tarkoitus 
katsoa minua, ihastella minun virtuositeettia tai lahjakkuutta, vaan katsoa kuuta.

Loin Facebookissa tapahtumakutsun. (Liite.). Kutsuin noin 50 henkilöä. Kuusi 
ihmistö on ilmoittanut osallistuvansa, mutta eihän näistä oikeasti koskaan tiedä. 
Valmistautuessani tapahtumaan, valmistaudun myös muuttamaan pois asunnos-

ta. Isäni saapuuu esitystä seuraavana hakemaan tavaroitani. Henkilökohtaisista 
tavaroistani tyhjennetty tila on välitila. Se ei enää kerro minusta, vaan on muut-
tunut geneeriseksi asuinympäristöksi. Kaappi, sohva, tuoli. Kaikki on ruskeaa ja 
nuhjaista. Edes huonekasvit eivät enää viesti säännöllisestä elämästä. 

Olen saanut paljon kasvien kasvattamisesta. Oloni on tällä hetkellä oikein hyvä. 
Olen alkanut haaveilemaan jälleen. Haave omasta talosta Virossa on  herättänyt 
minut jälleen eloon.

Nyt, kun työni on muuntautumassa konkreettiseksi tapahtumaksi, alan olemaan 
innoissani. Mikä tämän kaiken merkitys on? Mikä minua pelottaa ja hävettää. 

HYVÄ JUMALA SENTÄÄN. Tässähän on kysymys minusta. Minä olen olemassa! 
Ymmärrän, että olen pyrkinyt häivyttämään minut pois tästä prosessista _ tai siis, 
että minun rooli olisi tässä observaattori. Luen näitä kirjoja, jotta minulla olisi 
tietoa, jolla perustelen ratkaisuni. Tämä siis sitä varten, että ilman perusteluja ja 
vaivannäköä kaikki on todistettavissa vääräksi. 

Siitä tässä on kysymys. Minun syvällä olevasta tunteesta, että minä olen väärän-
lainen. Minun ei pidä näkyä, vaan minun täytyy suojella henkilökohtaisintani ja 
näytettävä ainoastaan tarkasti rakennettu julkisivu, joka perustuu tietoon, hyviin 
argumentteihin ja ennen kaikkea asiantuntijuuteen. Asiantuntijalla on lupa pu-
hua, muut pitäkööt turpansa kiinni.

Miksi olen pukusuunnittelija? Siksikö, että osaan valita parhaan villapaidan näyt-
telijälle? Mutta tiedättekös mitä, siinä on kysymys minusta! En sano, että siinä on 
kysymys ainoastaan minusta, on kyllä paljon muutakin. Mutta ”minää” ei saa 
vähätellä, piilottaa pois.  Koska let’s face it: ei se villapaidan valitseminen oikeas-
ti ole mitään monumutkaista hommaa. Paljastin meidän pukusuunnittelijoiden  
salaisuuden. Sen, että se on oikeastaan helppoa. Itse ainakin olen kokenut puku-
suunnittelun aina varsin helpoksi. Vaikeaa on materaalinen todellisuus suhteessa 
ideoiden maailmaan.

Olen pelännyt, että itsen paljastaminen on epäammattimaista. Tällä tavalla olen 
halunnut erottaa itseni esimerkiksi muotibloggareista ja stylisteistä, jotka ovat vain 
ihanasti ”ajautuneet”  näihin hommiin. Toki jokaisella on oikeus kertoa oma tari-
nansa. Minäkin valehtelen itse itselleni itseäni hyödyttävän tarinan.

Mitä minä siis tulen tekemään lauantaina, kun klo 19 ja ehkä kymmenen ihmistä 
tulee? Mikä minua pelottaa, hävettää, mitä minun täytyy sanoa? Vastaus on nenäni 
edessä. Minun täytyy kertoa MINUSTA. Minun täytyy kertoa kehostani. Minun 
täytyy kertoa vaatteistani. Minun täytyy kertoa häpeästäni. Minun täytyy kertoa 
urastani. Minun täytyy kertoa vaatteistani. Minun täytyy kertoa unelmistani (ei 
kesämökkihaaveista, vaan unelmistani tasa-arvosta). Minun täytyy tarjota ihmis-
ille drinkkejä, jotta he kokevat olonsa arvostetuksi, rennoksi ja vastaanottavaiseksi. 

Minun täytyy lakata  pelkäämästä, onko toimintani perusteltua vai ei. Jokainen 
sana minun äänelläni on oikein, sillä tämä on minun tapahtumani, kaikki lähtee 
minusta, minulla on valta puhua. Tämä on minun hetkeni! Minä laitan päälle mitä 
minua huvittaa ja juon vaikka vodkaa, kunnes nuokun.

Minä hoidan homman omalla tavallani, enkä häpeä mitään. Minun täytyy kertoa 
kaikki. 
Minun täytyy kirjoittaa pieni monologi. Pitäähän taidetapahtumassa olla esitys-

taidettakin. 

24.5

Aloin kirjoittaa. Kirjoitin muistoni, näkökulmani. Kolme päivää kirjoitin. 
Teksti syntyi vaivattomasti, se oli synnytys. Kirjoittaminen on paras tapa ilmaista 
päämääräni. 
Tähän tämä työpäiväkirja loppuu ja loppu on historiaa. 
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