
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drag queenit naiseuden näyttämöllä 
Esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta 
Opettajankoulutuslaitos 
Käsityötiede 
Pro gradu -tutkielma  
Helmikuu 2016 
Veronika Keto 
 
Ohjaaja: Ritva Koskennurmi-Sivonen 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Käyttäytymistieteellinen 

Laitos - Institution - Department 

Opettajankoulutuslaitos 

Tekijä - Författare - Author 
Veronika Keto 

Työn nimi - Arbetets titel 
Drag queenit naiseuden näyttämöllä – Esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista 

Title 
Drag queens Onstage of Femininity – Aesthetic-semiotic Analysis of Instagram Pictures 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Käsityötiede 
Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Ritva Koskennurmi-
Sivonen 

Aika - Datum - Month and 
year 

Helmikuu 2016 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 

86 s + 5 liites. 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 

 
Sukupuoli on totuttu näkemään kaksijakoisena järjestelmänä – jakona miehiin ja naisiin. Se 

määrittyy yhteiskunnallisesti ja sosiaalisesti, ja näkyy tavoissa toimia, erityisesti pukeutumi-
sessa. Pukeutumisella luodaan yhteenkuuluvuutta omaksi koettuun sukupuoleen, ja suku-
puolen eroavaisuudet ovat olennainen osa pukeutumisen muodostumista.  
Drag on homoyhteisössä syntynyt teatterin muoto, jossa luodaan illuusio eri sukupuolesta 
kuin omasta. Dragiin kuuluu vahvasti käsitys campista. Camp on tyyli, johon kuuluu ristiriitai-
suus, teatraalisuus, liioittelu ja ironinen huumori. Drag queenit ilmentävät ja parodioivat ste-
reotyyppistä naismaista käytöstä ja pukeutumista.  
   
Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia drag queenien pukeutumista suhteessa sukupuoleen. Tut-
kin, millaisena naiseus näyttäytyy drag queenien pukeutumisessa. Lisäksi tutkin, miten drag 
queenit pelaavat sukupuolten stereotypioilla ja miten tämä näkyy heidän pukeutumisessaan. 
 
Tutkimuksen aineisto koostui yhdeksän drag queenin valokuvasta. Keräsin valokuvat In-
stagram-sovelluksesta drag queenien omilta tileiltä. Analysoin aineistoa kolmivaiheisella es-
teettis-semioottisella mallilla, joka pohjautui Marilyn DeLongin (1998) esteettisen analyysin 
malliin. Analyysin vaiheet olivat kuvien havainnointi kokonaisuuksina, kokonaisuuksien erot-
telu visuaalisiin osiin ja kokonaisuuksien tulkinta. 
 
Drag queenien pukeutuminen muodostui helposti tunnistettavista naiseuden piirteistä, joita 
usein liioiteltiin. Pukeutuminen oli myös ristiriitaista ja ironista.  Drag queenit toisintavat 
stereotyyppistä naiskuvaa pukeutumisellaan, mutta heidän hahmonsa eivät rakennu 
ainoastaan sen varaan. Naiseuden esittäminen toimii itseilmaisun välineenä. Huolella 
rakennetut kokonaisuudet, joissa drag queenit hyödyntävät vahvoja naiseuden elementtejä, 
perustuvat halutunlaisen illuusion luomiseen.  

 
 

Avainsanat - Nyckelord 
drag queen, camp, pukeutuminen, sukupuoli, semiotiikka, estetiikka 

Keywords 
drag queen, camp, dress, gender, semiotics, aesthetics 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) ethesis.helsinki.fi 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Behavioural Sciences 

Laitos - Institution - Department 

Teacher Education 

Tekijä - Författare - Author 
Veronika Keto 

Työn nimi - Arbetets titel 
Drag queenit naiseuden näyttämöllä – esteettis-semioottinen analyysi Instagram-kuvista 

Title 
Drag Queens Onstage of Femininity – Aesthetic-semiotic Analysis of Instagram Pictures 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Education 

Työn laji/ Ohjaaja - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Ritva Koskennurmi-Sivonen 

Aika - Datum - Month and 
year 

February 2016 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 

86 p + 5 appendices 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 

 
Gender is usually seen as a binary system which is divided into men and women. It is de-
fined socially and within a society, it can be seen especially in the ways we dress ourselves. 
We connect through clothes to the gender we feel as our own and the differences between 
genders are essentials in how we dress. Drag is a form of theater which was born in the gay 
community. It consists of forming an illusion of a gender other than one’s own. Camp is es-
sential to drag. It is a style which is formed of contradictions, exaggeration, theatricality and 
irony. Drag queens represent and make parody of stereotypical feminine behavior and the 
way women dress. 
 
The goal of the study is to investigate the way drag queens dress and how their dress is re-
lated to gender. How does femininity appear in the way drag queens dress? How do drag 
queens play with gender stereotypes and how it can be seen in the way they dress?  
 
The data of the study consisted of nine photographs of drag queens. I collected the photo-
graphs from the Instagram accounts of the drag queens. I analyzed the data with an aes-
thetic-semiotic model that was based on the aesthetic analysis model by Marilyn DeLong 
(1998). The model had three stages, which were 1) the observation of the pictures as 
wholes, 2) the separation of the wholes into visual parts and 3) the interpretation of the 
wholes. 
 
Drag queens based their appearance on typical feminine features which were often 
exaggerated. Their appearance was also contradictory and ironic. Drag queens used the 
stereotypical image of women in the way they dress but their characters were not based only 
on that. They use femininity as a tool for self-expression. Outfits that are assembled with care 
are based on creating an illusion in which drag queens use recognizable feminine elements.   
 
 
 
Avainsanat - Nyckelord 
drag queen, camp, pukeutuminen, sukupuoli, semiotiikka, estetiikka 

Keywords 
drag queen, camp, dress, gender, semiotics, aesthetics 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Library of University of Helsinki – Helda / E-thesis (opinnäytteet) ethesis.helsinki.fi 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 

 



  
 

 
 

Sisällys 
1. Johdanto ......................................................................................................................................... 1 

1.1. Tutkimuksen lähtökohta ......................................................................................................... 1 

1.2. Tutkimuskysymykset ............................................................................................................... 2 

2. Sukupuoli ........................................................................................................................................ 3 

2.1. Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli ........................................................................................ 3 

2.2. Sukupuolivähemmistöt ........................................................................................................... 5 

2.3. Transsukupuolisuus ................................................................................................................. 8 

3. Pukeutuminen ................................................................................................................................ 9 

3.1. Pukeutumisen moniulotteisuus .............................................................................................. 9 

3.2. Tyyli – muoti – pukeutuminen .............................................................................................. 12 

3.3. Muodin feminiinisyys ja maskuliinisuus ................................................................................ 13 

3.4. Queer-tyyli ............................................................................................................................. 16 

4. Drag .............................................................................................................................................. 17 

4.1. Dragin konsepti ..................................................................................................................... 17 

4.2. Lyhyt katsaus dragin historiaan ............................................................................................. 21 

4.3. Camp ..................................................................................................................................... 23 

4.4. Campin piirteet ...................................................................................................................... 24 

5. Menetelmänä semiotiikka ja estetiikka ....................................................................................... 26 

5.1. Semioottinen tutkimus .......................................................................................................... 26 

5.2. Pukeutuminen merkkeinä ..................................................................................................... 28 

5.3. Koodit semiotiikassa .............................................................................................................. 30 

5.4. Muita tutkimuksessa käytettäviä semiotiikan käsitteitä....................................................... 32 

5.5. Pukeutuminen estetiikan näkökulmasta ............................................................................... 34 

6. Aineisto ......................................................................................................................................... 37 

6.1. Visuaalinen aineisto .............................................................................................................. 37 

6.2. Aineistona Instagram-kuvat .................................................................................................. 40 

6.3. Tutkimuksen kuvien valintakriteerit ..................................................................................... 44 

7. Esteettis-semioottinen analyysi ................................................................................................... 45 

7.1. Vaate – ihminen – kokonaisuus ............................................................................................ 45 

7.2. Mallin esittely ........................................................................................................................ 48 

8. Tulokset ........................................................................................................................................ 50 

8.1. Havainnointi .......................................................................................................................... 50 

8.2. Erottelu .................................................................................................................................. 61 

8.3. Tulkinta .................................................................................................................................. 69 

9. Pohdinta ....................................................................................................................................... 74 

9.1. Johtopäätökset ...................................................................................................................... 74 



  
 

 
 

9.2. Tutkimuksen arviointi ............................................................................................................ 78 

Lähteet ............................................................................................................................................. 81 

Liitteet: .................................................................................................................................................  



 
 

1 
 

1. Johdanto 
1.1. Tutkimuksen lähtökohta 
 

Kadulla vastaan kävelee kaunis ja näyttävä nainen. Jokin hänen olemuksessaan ja pukeu-

tumisessaan saa sinut kuitenkin kääntymään ja katsomaan uudestaan. Et ole enää varma, 

oliko näkemäsi ihminen nainen vai ei. Sinua jää ehkä vaivaamaan näkemäsi, epätietoisuus 

siitä mitä näit. Epävarmuus siitä kohtasitko naisen vai sittenkin miehen jää vaivaamaan, 

koska et voi lokeroida näkemääsi suoraan johonkin tiettyyn kategoriaan. Pukeutumisella 

on niin vahva rooli ihmisten tunnistamisessa, että teemme päätelmiä sen perusteella jo 

yhdellä vilkaisulla. Pukeutuminen on osa identiteetin muodostamista, ja se yhdistää meitä 

mutta samalla erottaa meidät muista. (ks. esim. Barnes & Eicher, 1992, s.1). Pukeutumi-

seen ei kiinnitä huomiota niin kauan, kun se pysyy ”normaalin” rajoissa. Heti kun pukeu-

tuminen poikkeaa ”normaalista”, se nousee keskiöön (Suthrell, 2004, s.18), kuten edellä 

mainitussa esimerkissä. Pukeutuminen mahdollistaa omalla identiteetillä, erityisesti su-

kupuoli-identiteetillä leikkimisen. Kukapa ei olisi pienenä pukeutunut roolileikeissä joksi-

kin toiseksi? Lapsille suodaan mahdollisuus roolileikkeihin, mutta aikuisena roolileikkejä ei 

oteta vakavasti. Ne kuitataan vitsiksi tai niitä katsotaan kieroon. Kuitenkin yhteiskunnas-

samme pelaamme erilaisilla rooleilla jatkuvasti. Pukeudumme töihin tietyllä tavalla tai 

laitamme juhliin jotain vähän parempaa päälle.  

 

Pukeutumisen avulla sukupuolirooleja rikotaan ja niillä pelataan jatkuvasti. Aiheesta on 

ammennettu lukemattomia elokuvia, mainoksia ja kuvia. Aiheesta on tehty viihdettä. 

Oma sukupuoli-identiteetti ei kuitenkaan ole kaikille päivänselvä asia vaan saattaa aiheut-

taa ahdistusta ja hämmennystä. Tunne siitä, että syntymässä määrätty sukupuoli onkin 

väärä, ei tunnu kevyeltä viihteeltä. Transsukupuoliset muokkaavat sukupuoltaan lähem-

mäksi oman tuntuista muun muassa vaatteiden avulla. Myös homoyhteisössä muotoutu-

neet drag queenit ja drag kingit luovat illuusion eri sukupuolesta pukeutumisen avulla 

mutta eri motiiveista. Heille sukupuoli on nimenomaan illuusiota ja teatteria. He ovat 

oma erikoisuutensa yhteiskunnan luomassa sukupuolijärjestelmässä. Eräällä tapaa heitä 

voisi ajatella sukupuolianarkisteiksi. Drag queeneihin ja heidän esityksiinsä kuuluu vahvas-

ti käsitys campistä. Camp on tyyli, johon kuuluu ristiriitaisuus, teatraalisuus, liioittelu ja 

ironinen huumori. Camp yhdistetään erityisesti homoseksuaaliseen kulttuuriin. Camp-
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huumorin keinoin drag queenit tekevät sukupuolesta parodiaa ja tuovat sen räikeästi nä-

kyviin. Dragia on kritisoitu naisvihamieliseksi eli misogyyniseksi.  Esimerkiksi Peter Ackro-

ydin (1979, s. 14) mukaan drag queenit tekevät parodiaa ja pilkkaa naisista. Ackroydin 

mielestä drag on misogyynistä sekä alkuperältään että tarkoitukseltaan.  

 

Minua kiinnostaa erityisesti drag queenien ilakoiva ja anarkistinen tyyli ja pukeutumisen 

mahdollistava roolileikki. Näen siinä sekoituksen kannanottoa perinteisiä sukupuolirajoja 

ja -rooleja kohtaan, anarkismia, teatteria ja hauskanpitoa. Minua kiinnostaa myös drag 

queenien suhde naiseuteen. Onko drag naisvihamielistä? Näkyykö pilkka heidän pukeu-

tumisessaan?  

 

1.2. Tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa tutkin drag queenien pukeutumista suhteessa sukupuoleen. Minua 

kiinnostaa, millaisena naiseus näyttäytyy drag queenien pukeutumisessa. Tutkin myös 

sitä, miten drag queenit pelaavat naiseuden ja mieheyden stereotypioilla ja miten se nä-

kyy heidän pukeutumisessaan. Kirjallisuuden avulla tutkin, mitä piirteitä drag queeneihin 

liittyy ja minkälaisia tutkimuksia heistä on aiemmin tehty. Oma tutkimusaineistoni koostui 

drag queeneistä otetuista valokuvista, joissa näkyy heidän koko vartalonsa. Keräsin aineis-

ton Instagram-mobiilisovelluksesta. Kuvien tutkimiseen sovelsin kolmivaiheista esteettis-

semioottista mallia, jossa sekä semiotiikan että estetiikan välinein analysoidaan kuvia. 

 

Koska tutkimukseni aiheeseen liittyy kiinteästi sukupuolisuus, seksuaalisuus sekä niiden 

esittäminen, on luontevaa että tutkimusotteeni on feministinen. Pauline Von Bonsdorff ja 

Anita Seppä (2002, s.7) nimeävät feministiselle tutkimusotteelle ominaiseksi halun tutkia 

sukupuolijärjestelmää, joka tuottaa stereotypioita, epätasa-arvoa ja syrjintää. Tutkimuk-

seni menetelmät eivät ole suoraan feministisiä, mutta feminismi kulkee mukana läpi tut-

kimukseni ja feministinen kirjallisuus tuo tutkimukseeni vaihtoehtoisia näkökulmia. Femi-

nistinen ote tuo tutkimukseeni myös kriittisyyttä lukemaani kohtaan ja auttaa minua ole-

maan uusintamatta tarpeettomasti sukupuoleen liittyviä stereotypioita. 
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Tutkimuksessa haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

Millaisena naiseus näyttäytyy drag queenien pukeutumisessa?  

Miten drag queenit pelaavat sukupuolten stereotypioilla ja miten se näkyy heidän pukeu-

tumisessaan? 

2. Sukupuoli 
2.1. Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli 
 

Vaikka sukupuoli on luonnollinen osa ihmistä, se on muutakin kuin biologinen jako naisiin 

tai miehiin. Se on osa laajempaa kokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat biologi-

nen ja sosiaalinen sukupuoli sekä seksuaalisuus (Kaiser, 2012, s. 124). Englanniksi suku-

puolen termit ovat saaneet vakiintuneet muodot sex (biologinen sukupuoli) ja gender 

(sosiaalinen sukupuoli). Suomeksi samanlaista erottelua varten ei ole omia sanoja, vaan 

niistä on yleisesti käytetty termejä biologinen ja sosiaalinen sukupuoli. Länsimaisessa ajat-

telussa näitä käsitteitä rajaa kahtia jaottelu: mies ja nainen, maskuliinisuus ja feminiini-

syys, heteroseksuaalisuus ja homoseksuaalisuus. Biologisella sukupuolella on perinteisesti 

viitattu synnynnäisiin, anatomis-fysiologisiin naisen ja miehen välisiin eroihin. Sukupuo-

lentutkijoille tämä määrittely on kuitenkin ollut riittämätön selittämään naisten ja mies-

ten yhteiskunnallisen ja kulttuurisen aseman, heille mahdollisten ja heidän ottamiensa 

positioiden eroja. (Kaiser, 2012, s. 124; Kokko, 2007, s. 19; Sipilä, 1998, s. 29.) 

 

Sosiaalinen sukupuoli on kulttuurisesti rakennettu. Sen luomiseen liittyy monia eri asioita, 

kuten esimerkiksi yhteiskunnallisia ja kulttuurisia keinoja, odotuksia, tapoja ja vihjeitä. 

Lisäksi siihen kuuluvat kaikki sellaiset opitut ominaisuudet, jotka erottavat sukupuolia, 

kuten eleet, ilmeet ja pukeutuminen. Sosiaalinen sukupuoli ei ole jäykkä tai yhtenäinen 

konstruktio, vaan sen suhteen käydään neuvotteluja niissä tilanteissa, joissa yksilöille su-

kupuolensa edustajina luodaan odotuksia erilaisista ominaisuuksista. Näissä neuvotteluis-

sa yksilöt voivat hyväksyä heihin kohdistuvat odotukset tai olla hyväksymättä niitä. (Kai-

ser, 2012, s. 124; Kokko, 2007, s. 20; Sipilä, 1998, s. 30.) 

 

Erottelu biologiseen ja sosiaaliseen sukupuoleen muodostuu kuitenkin helposti omaksi 

kahtiajaoksi ja yksinkertaistaa liikaa sukupuolen käsitteitä (Kaiser, 2012, s. 124). Muun 

muassa sukupuolen tutkija Judith Butler (1990/1999) on kritisoinut sukupuolen erottelua. 
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Hänen mukaansa sukupuoli, myös biologinen, on kokonaan kulttuurinen konstruktio. 

Myös Jukka Lehtonen (2005, ss. 63–64)  on sitä mieltä, että tapa sukupuolittaa ruumiita 

esimerkiksi anatomisten, hormonaalisten tai geneettisten jaottelujen pohjalta on kulttuu-

rin tuotetta. Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat yhteiskunnallisesti, historiallisesti, sosiaali-

sesti ja kulttuurisesti rakentuneita. Samoin Malcolm Barnard (1996, s.111–112) problema-

tisoi sukupuolen jaottelua biologisesti ja kulttuurisesti, koska on ongelmallista määritellä, 

mitkä tekijät ovat naisten ja miesten käyttäytymisessä luonnollista ja mitkä kulttuurista. Ei 

voida määritellä sitä, mihin biologinen sukupuoli loppuu ja mistä kulttuurinen sukupuoli 

alkaa. Barnard myös osoittaa, että eri kulttuureissa maskuliiniset piirteet nähdään femi-

niinisinä piirteinä ja toisin päin. 

 

Petri Sipilä (1998, s. 32) kuvailee sukupuoleen liitettävän monen tasoisia asioita ja ajatuk-

sia, samoin kuin seksuaalisuuteenkin. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen ajatellaan liittyvik-

si kaiken sellaisen ja vain sellaisen, jonka olemme oppineet enemmän tai vähemmän tie-

toisesti niihin liittämään. Käsitteisiin “sukupuoli”, “nainen” ja “mies” sisältyy käsityksiä 

siitä, mitä naiseuden ja mieheyden uskotaan olevan. Lisäksi naiseuteen ja mieheyteen 

liittyy normatiivisia käsityksiä ja uskomuksia siitä, mitä ja millaisia naisen ja miehen pitää 

olla. Yleisin tapa määritellä nainen on viitata sen vastakohtaan eli mieheen. Samoin mies 

määrittyy yleisimmin suhteessa vastakohtaansa eli naiseen. Feminiininen ja maskuliininen 

kuvaavat ja määrittävät sellaisia ominaisuuksia, jotka on perinteisesti nähty naisille tai 

miehille ominaisiksi. Sukupuolen määrittelyyn kuuluu sen kuvailu, mitä naiseus ja feminii-

nisyys tai mieheys ja maskuliinisuus ovat. Tarja Tolonen (2001, s. 35) toteaa, että vaikka 

olemme sosiaalisesti ja fyysisesti jotakin sukupuolta ja vaikka meillä on sukupuoli, niin 

voimme myös muovata, vältellä, kieltää, vastustaa, tuoda esiin ja asettaa kyseenalaisiksi 

sukupuoleen liittyviä käytäntöjä. 

 

Butler (1999, s. 33) on esittänyt käsitteen sukupuolen performatiivisuudesta. Hän tarkoit-

taa performatiivisuudella sitä, että sukupuoli-identiteettiä ei ole olemassa sukupuolen 

ilmaisujen takana. Identiteetti rakentuu juuri niissä ilmaisuissa, joiden on sanottu olevan 

sen tuloksia. Janne Seppänen (2005, ss. 63–64) selventää Butlerin ajatuksia toteamalla, 

että sukupuoli on tavoissamme toimia, esimerkiksi pukeutumisessa tai ehostamisessa, ja 

ne eivät ole heijastusta jostain todellisesta, syvemmällä piilevästä sukupuolesta. Pukeu-
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tumalla sukupuolen vaatimalla tavalla ihminen toistaa koko ajan omaa sukupuoltaan. Per-

formatiivisuus ei kuitenkaan merkitse sitä, että ihmiset voisivat rakentaa itselleen millai-

sen sukupuolen tai identiteetin he haluavat. Sukupuoli on yhteiskunnallisesti ja sosiaali-

sesti määrittynyt ja tiedostamattomaan ankkuroitunut, eikä siitä niin vain pääse eroon. 

Tästä huolimatta sukupuolen performatiivisuus avaa mahdollisuuden sukupuolien yhdis-

telmille, leikille, ironialle ja naamioitumiselle.   

 

Biologinen ja sosiaalinen sukupuoli sekä seksuaalisuus risteävät eri tavoin erilaisissa kult-

tuurisissa diskursseissa. Käsitteet muodostavat solmun, jota on erityisen vaikea avata, 

osittain koska käsitteitä harvoin kyseenalaistetaan. Ne ovat niin integroituja sosiaalisiin 

rakenteisiin ja niitä pidetään niin itsestään selvinä, että niitä on lähes mahdoton selvittää 

turvautumatta muihin keinoihin (Suthrell, 2004, ss. 2–3). Charlotte Suthrell (2004, s. 160) 

lisää vielä, että näitä kolmea käsitettä on myös mahdotonta kokonaan erottaa toisistaan; 

samalla tavoin kuin ihmistäkään ei voi jakaa osiin.  Vertaus ihmisen jakamisesta osiin on 

osuva ja osoittaa sen, mikä tekee sukupuolen tutkimisesta niin kiinnostavaa. Sukupuolta 

ja seksuaalisuutta ei voi lokeroida erillisiksi paketeiksi, joihin ihmiset voisi sovittaa eivätkä 

ne tarjoa suoria vastauksia vaan pikemminkin herättävät uusia kysymyksiä. Sukupuoli ei 

ole koskaan valmis, vaan se muuttuu ja sitä voi muuttaa.  

 

2.2. Sukupuolivähemmistöt 
 

Sukupuoli ei siis ole yksioikoinen joko/tai -asia ja sen moninaisuuden ymmärtäminen on 

haastavaa. Jos ihmisellä ei ole vaikeuksia oman sukupuolensa määrittelyssä, hän ei vält-

tämättä pohdi omaa sukupuoltaan tai muidenkaan sukupuolta syvällisemmin. Kaikki ihmi-

set eivät kuitenkaan koe istuvansa yhteiskunnan luomiin normeihin sukupuolesta. Esi-

merkiksi ihmiset, jotka kokevat olevansa eri sukupuolta, kuin mitä heille on syntymässään 

osoitettu, ovat joutuneet pohtimaan paljon omaa sukupuoltaan suhteessa muihin. Monis-

sa kulttuureissa vallitsee tiukka kahtiajako kahteen sukupuoleen eikä tästä kahtiajaosta 

poikkeavia sukupuolen käsitteitä helposti noteerata. Esimerkiksi Suomessa useisiin viralli-

siin lomakkeisiin tulee merkitä sukupuoli ja valittavana on vain kaksi vaihtoehtoa. Myös 

Susan Kaiser (2012, s. 132) toteaa, että länsimaisissa kulttuureissa jaottelu sosiaaliseen ja 

biologiseen sukupuoleen mahdollistaa ainoastaan oman sukupuolen hyväksymisen tai 
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siitä irtautumisen. Ei ole olemassa kolmatta vaihtoehtoa tai välimallia. Kuitenkin joissain 

kulttuureissa, esimerkiksi useissa Pohjois- ja Etelä-Amerikan alkuperäiskansojen kulttuu-

reissa, on vaihtoehtoja kahtiajaon ulkopuolelta. 

 

Myös sukupuoliroolit pysyvät lujasti kiinni yhteiskunnissa. Perinteisiä miehen ja naisen 

rooleja kuitenkin rikotaan jatkuvasti: ainakin Suomessa esimerkiksi perheen kotitöiden 

jakaminen tasan miehen ja naisen kesken on enemmänkin sääntö kuin poikkeus. Toisaalta 

tärkeissä asioissa, kuten kysymyksissä siitä, kuka saa olla äiti ja kuka ei, ollaan vielä hyvin 

kaukana rajojen rikkomisesta. Suthrell (2004, s. 160) on sitä mieltä, että jos sukupuoliroo-

lit ovat puhtaasti kulttuurin tuote ja tarjotut vaihtoehdot rajoittuvat vastakkaisiin parei-

hin, niin kaikki miehet ja naiset sopisivat näihin kategorioihin, yksinkertaisesti koska he 

ovat olemassa. Kuitenkin useimmissa kulttuureissa vaikuttaa olevan pieni ja sinnikäs jouk-

ko ihmisiä, jotka eivät tunne kuuluvansa syntymässään saatuun sukupuoleen, oli yhteis-

kunta mitä mieltä tahansa. Siksi on oltava olemassa jokin oleellinen lisäelementti, joka luo 

halua haastaa valtaapitäviä normeja ja joka on tärkeä osa kulttuurista moninaisuutta. Su-

kupuolirajojen ylittäminen on yksi osoitus kulttuurin moninaisuudesta ja osoittaa joiden-

kin kulttuurien sallimat tai luomat mahdollisuudet ja vaihtelut.   

 

Tiia Aarnipuu (2008, ss. 67–68) avaa käsitettä sukupuolivähemmistöistä. Käsitteellä tar-

koitetaan laajasti ihmisiä, joiden biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä on jonkinlai-

nen ristiriita, ja ihmisiä, joiden sukupuoli ei ole täysin yksiselitteisesti mies tai nainen. Jos-

kus käsitteen synonyymina käytetään sanaa transihmiset, ja sukupuoliristiriitaa voidaan 

kuvata myös transkokemuksena. Transihmiset-sana viittaa sukupuolivähemmistöjä sel-

vemmin tietoiseen minäkuvaan ja transkokemukseen ja sitä kautta rajaa ulkopuolelleen 

merkittävän osan sukupuolen muunnelmista. Kaikki normista poikkeavaa sukupuolta il-

maisevat, sukupuoliristiriitoja kokevat tai anatomialtaan moninaiset ihmiset eivät miellä 

itseään sen paremmin transihmisiksi kuin sukupuolivähemmistöönkään kuuluviksi. Lisäksi 

“sukupuoliristiriita” on arvolatautunut sana. Joskus se kuvaa enemmän ympäröivän yhtei-

sön kokemuksia kuin ihmisen itsensä minäkuvaa. Ristiriita biologisen ja sosiaalisen suku-

puolen välillä voi siis olla katsojan silmässä. Transsukupuolisuuteen palaan tarkemmin 

seuraavassa luvussa. 
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Kaiser (1998, ss.73–74) on sitä mieltä, että tapa jolla ihmiset yhdistävät kulttuurisia merki-

tyksiä sukupuoleen, on oleellisesti yhteydessä tapaan, jolla sukupuoli on yhteiskunnassa 

sosiaalisesti järjestetty. Tällainen sukupuoli-ideologia ei koske ainoastaan itse sukupuoli-

kategorioita, vaan myös sitä millaisia ominaisuuksia sukupuoliin liitetään: esimerkiksi ul-

konäön merkityksen ylikorostaminen naisilla ja alikorostaminen miehillä. Tästä syystä 

tarvitaan syvällistä analyysia sukupuoli-ideologiasta, jotta voidaan ymmärtää nykyisiä 

merkityksiä. Tällaiseen analyysiin kuuluu pohtiminen, miten ihmiset on saatu hyväksy-

mään sukupuolen kulttuuriset merkitykset, miten sukupuolesta kulttuurisesti kerrotaan, 

miten se muuttuu ja miten se vaikuttaa naisten ja miesten elämään. Populaarikulttuurissa 

erityisesti miehet kuvataan useammin aktiivisissa, tekevissä rooleissa, kun naisten roolit 

liittyvät olemiseen. Tämä tekemisen ja olemisen dikotomia, joka Kaiserin mielestä on kei-

notekoinen ja liian yksinkertaistettu, on yksi niistä kulttuurisista mekanismeista jolla sosi-

aalisesti järjestetään sukupuolta.  

 

Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen tiedon määrä on lisääntynyt ja laajentunut lesbo- ja 

homotutkimuksen rinnakkaisilla ja yhdistävillä kentillä. (Suthrell, 2004, s. 161). Homo- ja 

lesbotutkimusta kutsutaan myös nimellä queer-teoria tai -tutkimus. Queer on englantia ja 

tarkoittaa outoa, kummallista tai poikkeavaa. Sanaa on käytetty myös halventavana ilmai-

suna homoista. Queer-teoria on saanut alkunsa 1990-luvun alussa Yhdysvalloissa, jossa se 

alunperin oli tarkoitettu vitsiksi ja provokaatioksi homo- ja lesbotutkimuksen vakiintunut-

ta ja käteväksi muodostunutta mallia kohtaan. Se sai kuitenkin jalansijaa tiedeyhteisössä 

ja siitä on tullut vakiintunut termi sukupuolentutkimuksessa. (Halperin, 2003, ss. 339–

340.) Transsukupuolinen teoria puolestaan kyseenalaistaa kokonaan sosiaalisen ja biolo-

gisen sukupuolen kahtiajaon ja kamppailee laajalti syntymässä saadun tai osoitetun suku-

puolen ja henkilön oman sukupuoli-identiteetin suhteesta. Transsukupuolisen tutkimuk-

sen kenttä tavoittelee laajaa ja joustavaa skaalaa sukupuolten vaihtoehdoissa. Transsek-

suaalisuus, transvestismi, interseksuaalisuus ja homoseksuaalisuus, sekä poikkitieteelli-

nen, historiallinen ja alakulttuurinen tutkimus ihmisen sukupuolen moninaisuudesta kuu-

luvat kaikki transsukupuoliseen tutkimukseen. Terminologiasta on kuitenkin usein kiistelty 

ja sitä on pidetty kiistanalaisena. (Kaiser, 2012, ss. 130–131.)  
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2.3. Transsukupuolisuus  
 

Transsukupuolisuuteen ja transihmisiin viittatiin jo edellisessä luvussa. Transsukupuoli-

suuden käsitettä on alettu käyttää laajemmin vasta viime vuosikymmenellä (Stryker, 

2008, s. 1; s. 19). Eräällä tapaa sitä voi ajatella kattokäsitteeksi, jonka alle erilaiset suku-

puolen kokemukset asettuvat. Toisaalta voi ajatella myös tarpeeksi laajana käsitteenä, 

joka ehkäisee ihmisten tiukkaa lokeroimista. Susan Stryker (2008, s. 1; s. 19) määrittelee 

transsukupuolisen henkilön sellaiseksi, joka ottaa etäisyyttä syntymässään annettuun su-

kupuoleen. Transsukupuolinen henkilö ylittää kulttuurin rakentamia sukupuolen määritte-

lyyn liittyviä rajoja. Jotkut transsukupuoliset ottavat etäisyyttä syntymässään määriteltyyn 

sukupuoleen, koska he tuntevat voimakkaasti kuuluvansa johonkin toiseen sukupuoleen. 

Toiset haluavat siirtyä johonkin uuteen tilaan, jota ei ole selvästi määritelty. Toiset taas 

tuntevat yksinkertaisesti tarvetta paeta perinteisiä sukupuoleen liitettyjä odotuksia. Stry-

ker (mt.) korostaa, että joka tapauksessa transsukupuolisuus on liikettä pois lähtöpistees-

tä, jota ei ole voinut valita, eikä liikettä tiettyyn pisteeseen tai muutokseen. Strykerin 

määritelmä on tarpeeksi laaja käsittämään erilaisia sukupuolen kokemuksia. Tiukemman 

määritelmän mukaan transsukupuolisuus käsittää vain henkilön, joka tuntee kuuluvansa 

eri sukupuoleen kuin syntymässä annettuun. 

 

Transvestismi ja transseksuaalisuus sekoittuvat helposti keskenään. Strykerin (2008, ss. 

17–18) mukaan transvestismi on alun perin ollut samanlaisessa käytössä kuin transsuku-

puolisuus. Nykyään sillä tarkoitetaan lähinnä henkilöä, joka pukeutuu eri sukupuoleen 

kuin syntymässä annettuun mutta joka ei halua muuttaa sukupuoltaan lopullisesti leik-

kauksilla ja hormonihoidoilla. Transvestismillä viitataan Strykerin mukaan yleensä miehiin, 

ja siihen liittyy eroottista mielihyvää. Transvestismin rinnalla käytetään termiä ristiinpu-

keutuminen (engl. cross-dressing), joka Strykerin mukaan on neutraalimpi käsite kuin 

transvestismi. Ristiinpukeutumisella voidaan viitata muihinkin motiiveihin ja tarkoituksiin 

kuin haluun vastustaa syntymässä annettua sukupuolta. Tällaisia ovat esimerkiksi teatte-

rilliset tai poliittiset tarkoitukset, tai ne voivat liittyä johonkin uskonnollisiin seremonioihin 

tai yleisiin juhlapäiviin.  
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Suthrell (2004, s. 18) toteaa, että transvestismissä, sekä länsimaisessa että muiden kult-

tuurien kontekstissa, pukeutumisen avulla luodaan illuusio sekä pukeutujalle että katso-

jalle tiettyä tarkoitusta varten. Pukeutuja haluaa tulla nähdyksi vastakkaisena sukupuole-

na. Useimmille transvestiiteille on tärkeää, että pukeutumisen avulla luotu illuusio olisi 

mahdollisimman aidon oloinen. Miespuolisen transvestiitin täytyy irrottautua miehisestä 

maailmasta kaikkine maskuliinisine piirteineen ja luoda uudelleen identiteetti naisellisessa 

maailmassa muuttamalla sukupuolen tunnusmerkkejä tarkoituksellisen tyylitellysti. 

 

Kaiserin (2012, s. 133) mukaan enemmistö transvestiiteista on heteroseksuaaleja. Kuiten-

kin homo- ja lesboyhteisöjen sisällä on ryhmiä, jotka esittävät jotain sukupuolta heiken-

tääkseen rajoittunutta kahtiajakoa ja haastaakseen ylivaltaista, sukupuolittunutta tapaa 

katsoa, jonka mukaan miehet toimivat ja naiset näyttäytyvät. Tämä tapa on ongelmallinen 

erityisesti sellaisille miehille, jotka ilmaisevat itseään tyylin kautta. Transsukupuolinen 

tutkimus muistuttaa, että sukupuoli ei ole keskittynyt vain vaatteisiin, vaan sukupuolen 

merkitykset ja symbolit liikkuvat ulkonäköjen ja kontekstien yli. Se, milloin ja miksi symbo-

lit ja merkitykset liikkuvat sukupuolten sisällä ja yli, kertoo paljon valtasuhteista.  

3. Pukeutuminen 
3.1. Pukeutumisen moniulotteisuus 
 

Pukeutumisella on suuri merkitys erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa. Mitä kaikkea 

pukeutuminen käsittää? Arkikielessä sana on totuttu ymmärtämään päälle puettuina 

vaatteina. Pukeutuminen ei kuitenkaan rajoitu pelkästään vaatteisiin. Se sisältää ihmisen 

päällä olevien vaatteiden lisäksi kaikki suorat vartalon muokkaukset ja kaikki vartaloon 

tehdyt kolmiulotteiset lisäykset (Barnes & Eicher, 1992, s. 13). Tällaiset muokkaukset ja 

lisäykset voivat olla vaatekappaleita, mutta myös esimerkiksi itseruskettavaa voidetta, 

värillisiä piilolinssejä, meikkiä, koruja ja muita asusteita ja tatuointeja. Myös ruokavalio ja 

liikunta, jonka tarkoituksena on muokata vartaloa, ovat osa pukeutumista. (Miller-

Spillman, 2012, s. 2.) Elizabeth Wilsonin (2005, ss. 2–3) mukaan pukeutuminen liittää bio-

logisen ruumiin sosiaaliseen olentoon ja julkisen yksityiseen. Se pakottaa ymmärtämään, 

että ihmisvartalo on muutakin kuin biologinen kokonaisuus. Se on pikemminkin kulttuuri-

nen kokonaisuus tai peräti kulttuuriesine. Pukeutuminen yhdistää ja myös selkeästi erot-

taa vartalon sosiaalisesta maailmasta. Sen voi ajatella olevan minuuden ja ei-minuuden 
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välinen raja. Kaikissa yhteiskunnissa vartalo on ”puettu” ja kaikkialla pukeutumisella ja 

itsensä koristelulla on symbolinen, viestinnällinen ja esteettinen rooli. (Mt, 2005, ss. 2–3.) 

Vaate ei ole ainoastaan visuaalinen, vaan se sisältää myös tunnun, tuoksun ja äänen. Sillä 

on vaikutus katsojaan mutta myös kantajaan (Barnes & Eicher, 1992, s. 3). 

 

Pukeutuminen kuuluu olennaisesti ihmisvartaloon. Onko pukeutuminen sitten osa varta-

loa vai vartalon jatke? Jos myös lävistykset, tatuoinnit ja muut vartalon muokkaukset kuu-

luvat pukeutumiseen, niin silloin usein alastonkin vartalo on puettu. Näin ajateltuna pu-

keutuminen on osa vartaloa. Voiko ihminen olla missään vaiheessa täysin pukeutumaton? 

On kiehtovaa pohtia, voiko ihminen koskaan täysin muuttaa oman yhteisönsä kontekstis-

sa omaksuttua identiteettiä.  Varsinkin sukupuolen näkökulmasta voi pohtia, pääseekö 

ihminen koskaan ”pakoon” omaa sukupuoltaan. Suthrell (2004, s. 3) nimeää vaatteen 

epätavalliseksi ”esineeksi”, koska se mahdollistaa identiteetillä leikkimisen, väliaikaisesti 

tai pysyvästi. Se voi juurruttaa henkilön sukupuoliseen tilaan, jota käytetään päivittäin 

kun pukeudutaan, tai se voi olla keino, jolla henkilö siirtyy sukupuolesta toiseen. Suthrel-

lin ajatusten valossa voidaan todeta, että pukeutuminen ja vaatteet ovat nimenomaan 

sellaisia keinoja, jotka mahdollistavat identiteetin ja sukupuolen muuntelut. Muuntelut 

voivat olla tiedostettuja ja tarkoituksellisia. Muuntelut voivat olla myös osittain tai koko-

naan tiedostamattomia. Otetaan esimerkiksi nainen, joka työskentelee erityisen miesval-

taisella työpaikalla. Hän pukeutuu töihin aina hyvin hillitysti eikä korosta naiseuttaan. Ky-

syjille hän kertoo, että hillityt asut kuuluvat hänen mielestään hyvään työetikettiin, mutta 

hänen sisäiset motiivinsa voivat olla erilaiset. Ihmisillä on usein tarve tuntea yhteenkuulu-

vuutta ja sulautua joukkoon. Ehkä nainen häivyttää omaa sukupuoltaan, koska ei halua 

erottua joukosta tai ehkä hän pelkää, ettei häntä otettaisi töissä vakavasti, jos hän pukeu-

tuisi eri tavalla. Nämä saattavat olla sellaisia syitä, joita hän ei itse edes tiedosta.  

 

Useissa lähteissä on noussut esiin pukeutumisen merkitys ja sen tärkeys tutkittaessa su-

kupuolta (ks. esim. Barnes & Eicher, 1992; Kaiser, 2012; Suthrell, 2004). Ruth Barnes ja 

Joanne Eicher (1992, s. 2) kirjoittavat, että sukupuolen eroavaisuudet, olivat ne sitten 

biologisia tai sosiaalisia, ovat olennainen osa pukeutumisen muodostumista. Sukupuolen 

tunnistaminen vaikuttaa kaikkiin ihmisen asemaan liittyviin identiteetin piirteisiin: pukeu-

tumisen kautta ilmaistu sosiaalinen identiteetti ei vastaa ainoastaan kysymykseen kuka 
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olen, vaan myös kysymykseen kuinka olen. Se koskee myös yksilön suhdetta moraaliseen 

ja uskonnolliseen arvojärjestelmään. (Mt, 1992, s. 2.) Toisin sanoen sukupuolen tunnista-

minen ja pukeutuminen ovat kietoutuneet tiiviisti toisiinsa. Kun halutaan ymmärtää suku-

puolta, pukeutuminen auttaa näkemään vastauksia, joita ei muuten näkisi. Sukupuoli taas 

antaa vastauksia pukeutumiseen liittyviin kysymyksiin ja valintoihin. Pukeutumisen tar-

kastelu herättää erilaisia kysymyksiä. Mitä ihminen kertoo itsestään pukeutumalla tietyllä 

tavalla? Mitä pukeutuminen kertoo kantajastaan? Mitkä pukeutumiseen liittyvät valinnat 

ovat tietoisia ja mitkä tiedostamattomia? Varmaa on, että oman identiteetin rakentami-

seen ja ilmaisuun tarvitaan pukeutumista. 

 

Kulttuurisena ilmiönä pukeutumisella on useita oleellisia ominaispiirteitä. Ihmisen identi-

teetti määritellään maantieteellisesti ja historiallisesti. Ihminen kuuluu tiettyyn yhteisöön. 

Pukeutuminen toimii merkkinä siitä, että henkilö kuuluu tiettyyn ryhmään, mutta samaan 

aikaan se erottaa saman henkilön muista. Pukeutuminen siis yhdistää ja erottaa samanai-

kaisesti. Pukeutuminen kertoo myös henkilön sosiaalisesta ja taloudellisesta asemasta 

ryhmässä. (Barnes & Eicher, 1992, s. 1.) Adam Geczy ja Vicki Karaminas (2013, s. 20) to-

teavat, että pukeutuminen kehystää vartalon. Pukeutuminen ilmaisee, keitä me olemme 

ja keitä me emme ole silloin, kun se ilmaisee identiteettiä ja tapaa vuorovaikuttaa ja kuu-

lumista tiettyyn kulttuuriin. Maskuliinisen tai feminiinisen pukeutumisen omaksuminen 

on tapa kommunikoida kuulumista tiettyyn ryhmään. Lisäksi se on ennemmin määrätyn 

kuin valitun sukupuolen vahvistamista tai hylkäämistä. Tällä tavalla vaatteille annetaan 

arvo ilmaista yksilöllisyyttä ja paikkaa yhteiskunnassa. Vaatteilla on tärkeä rooli myös 

henkilön seksuaalisen ja sukupuolisen identiteetin ilmaisemisessa. Jos pukeutuminen on 

ei-verbaalisia ja visuaalisia koodeja, jotka kertovat tiettyjä ominaisuuksia tai faktoja kanta-

jastaan, silloin tietyn kulttuurin vaihtoehtoisten sukupuolien asuvalinnat kertovat halusta 

tulla nähdyksi jonain toisena. 

 

Suthrell (2004, s. 18) lisää, että vaatteet ovat myös merkkejä niistä normatiivisista raken-

teista, joita pidetään itsestään selvinä. Ne ovat niin ilmeisiä, että ne pysyvät näkymättö-

missä niin kauan kuin ne ovat ”normaalin” rajoissa. Vaatteisiin harvoin kiinnitetään huo-

miota, elleivät ne ole erityisen silmiinpistäviä tai erikoisia. Samalla tavoin silloin, kun vaat-

teiden kantajina ovatkin normaalista poikkeavia tai poikkeavat totutuista sukupuoliroo-
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leista, vaatteet nousevat keskiöön ja toimivat siten materiaalisina merkkeinä ideoille ja 

teorioille. 

 

3.2. Tyyli – muoti – pukeutuminen 
 

Yleisesti pukeutumisella on siis lukuisia sosiaalisia, esteettisiä ja psykologisia tehtäviä. Se 

voi sitoa kaikki tehtävät yhteen ja ilmaista niitä kaikkia samanaikaisesti. Pukeutuminen, 

vaatteet, koristus, muoti ja tyyli ovat käsitteitä, jotka liittyvät olennaisesti pukeutumisen 

tutkimukseen. Malcolm Barnard (1996, s. 9) selittää käsitteiden keskinäistä suhdetta hie-

nosti. Hänen mukaansa edellä mainituilla käsitteillä ei ole kaikille yhtä yhteistä selittäjää, 

mutta niillä kaikilla on jotain yhteistä ainakin yhden toisen käsitteen kanssa. Vaikka kaikki 

vaatteet ovat koristuksia, kaikki koristukset eivät kuitenkaan ole muodikkaita ja vaikka 

kaikki vaatteet ovat koristuksia, kaikki vaatteet eivät ole muodikkaita. Tai vaikka kaikki 

muoti on koristusta, kaikki muoti ei ole vaatteita. Vaikka kaikki pukeutumisen osat ovat 

tietyn tyylisiä, kaikki tyylit eivät kuitenkaan ole muodissa. Kaikki tyylit ovat jonkun aikaa 

muodikkaita. Vaikka kaikki pukeutumisen osat ovat tietyn muodin mukaisia, kaikki muodit 

eivät kuitenkaan ole tyylikkäitä. Näillä esimerkeillä Barnard kuvaa, kuinka limittäin ja pääl-

lekkäin asettuvien käsitteiden mutkikkaasta perheestä on kyse.  

 

Carol Tulloch (2010, s. 275) liittää pukeutumisen, tyylin ja muodin ajatusviivoin käsitejär-

jestelmäksi (tyyli – muoti – pukeutuminen).  Ajatusviivat kuvaavat käsitteiden suhteita 

osina ja kokonaisuuksina. Jokainen käsite toimii omana kokonaisuutenaan ja osana koko-

naisuutta. Tullochin mukaan puhuttaessa vaatteista, asusteista tai kauneuteen liittyvistä 

panostuksista, joilla rakennetaan yksilöllisiä tai yhteisöllisiä identiteettejä, täytyy pohtia 

liittyvätkö ne muotiin, tyyliin vai pukeutumiseen. Barnardin ja Tullochin ajatuksista näh-

dään, että pukeutumisen kenttä on laaja eikä mitenkään yksiselitteinen.  

 

Edellisessä luvussa pohdin, mitä pukeutumisella tarkoitetaan. Koska muoti ja tyyli liittyvät 

olennaisesti pukeutumiseen, on syytä tarkastella, mitä näillä käsitteillä tarkoitetaan. Wil-

sonin (2005, ss. 3–5) mukaan länsimaissa pukeutumiseen lisättyjä elementtejä kutsutaan 

muodiksi. Muoti on pukeutumista, jonka tärkein elementti on nopeat ja jatkuvat tyylin 

muutokset. Eräällä tavalla muoti on muutosta ja moderneissa länsimaisissa yhteiskunnissa 
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mitkään vaatteet eivät jää muodin ulkopuolelle. Muoti asettaa ehdot kaikkeen pukeutu-

miseen liittyvään käytökseen. Jopa tarkoituksellisesti epämuodikkaasti pukeutuvat käyt-

tävät vaatteita, jotka ovat reaktio sille, mikä on muodikasta. Epämuodikkuus ei mahdollis-

ta pakoa muodin diskurssista tai pääsyä muodin rajoitusten ulkopuolelle, koska epämuo-

dikkaimmatkin vaatteet voivat milloin tahansa muuttua muodikkaiksi. Kaiser (2012, s. 7) 

toteaa muodista, että se käsittää sosiaalisena prosessina muutakin kuin vaatteisiin liitty-

vän tyylin. Se ulottuu myös ruoka- ja huonekalumieltymyksiin, populaarikulttuuriin, kie-

leen, teknologiaan, tieteeseen tai mihin tahansa muuhun kulttuuriin ja muutokseen alaan. 

Kuitenkin muoti vartalon kontekstissa on erityisen kiehtova, koska se on niin lähellä ihmis-

tä ja niin henkilökohtaista. 

 

Geczy ja Karaminas (2013, s.22) määrittelevät tyylin identiteetiksi. Tyyli on tapa olla maa-

ilmassa. Se on vastarinnan, vastaansanomisen ja huomion kiinnittämisen strategia. Se on 

kapinoinnin ja kieltämisen tila. Tullochin (2010, s. 276) mukaan tyyli edustaa niitä vaattei-

den ja asusteiden yhdistelmiä, joiden avulla ihminen rakentaa omaa minäkuvaansa. Nämä 

vaatteet ja asusteet voivat olla muodikkaita tai sitten eivät. Tyyli on osa omakertomusta, 

jota kerrotaan vaatevalinnoilla. Tulloch kutsuu tätä tyylikerronnaksi. Jokaisella ihmisellä 

on oma tyyli, jota ilmentää vaatevalinnoillaan. Muoti ja tyyli kulkevat käsi kädessä. Ihmi-

set ammentavat sen hetken muodista palasia omaan tyyliinsä, tarkoituksella tai tahto-

mattaan. Muoti vaikuttaa vaatekauppojen tarjontaan, ja vaikka henkilöllä olisi tarkka oma 

tyyli, kauppojen tarjonta ohjaa tyyliä. Samaan aikaan muoti, tarkemmin sanottuna alan 

ammattilaiset imevät jatkuvasti vaikutteita ihmisten tyyleistä, katukuvasta ja alakulttuu-

reista. Ihmisten tyyli ja muoti elävät siten jatkuvassa muutoksessa.  

 

3.3. Muodin feminiinisyys ja maskuliinisuus 
 

Wilsonin (1990, s. 209) mukaan muoti yhdistetään ensisijaisesti naisiin ja naisellisuuteen. 

Barnard (1996, s. 22) argumentoi, että koska muoti ja vaatteet nähdään naisellisina, niihin 

liitetään samanlainen kulttuurinen arvostus, joita naisiin ja naisellisuuteen liitetään, niitä 

joko palvotaan järjettömästi tai vähätellään toissijaisiksi. Tämän tyylisestä jaottelusta voi-

daan olla monta mieltä, kuitenkin on hyvä tunnistaa, minkälaisia jännitteitä muotiin liit-
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tyy.  Lisäksi voidaan pohtia syitä, miksi muoti nähdään niin feminiinisenä. Eräällä tavalla 

muoti joutuu samanlaiseen kahtiajaotteluun kuin sukupuolikin.  

 

Myös Kaiser (2012, s. 125) toteaa, että modernissa länsimaisessa kontekstissa sukupuoli 

on kahtiajaon lisäksi järjestelty sellaisella kulttuurisella logiikalla, joka näkee muodin fe-

miniinisenä. Kuitenkin myös miehet pukeutuvat ja muokkaavat ulkonäköään. Sanonta 

”vaatteet tekevät miehen” ja muodin feminiinisyys ovatkin ristiriidassa keskenään. Ilmaisu 

ei ole, että ”muoti tekee miehen”, mutta ilmaisu ”muoti tekee naisen” voisi hyvinkin olla 

olemassa. Feministiteoreetikko Simone de Beauvoir (1947) kirjoitti, että naispuoliseksi 

synnytään, mutta naiseksi tullaan. Miesten kohdalla totta kai pätee sama. Kuitenkin mies-

ten kohdalla tietyntyyppinen pukeutuminen, muodin prosessin sijaan, tekee miehistä 

miehiä. Muoti tuntuu koskevan feminiinisyyttä prosessina, johon kuuluu turhanpäiväinen 

muutos, värikkäät yksityiskohdat ja turhat rimpsut ja pinnallisuus.(Mt, 2012, s. 125.) Bar-

nardkin (1996, s. 22) toteaa, että nyky-yhteiskunnassa feminiinisyyteen yhdistetään pin-

nallisuus ja ulkonäöstään huolehtiminen tai peräti vatvominen. Hänen mukaansa ulko-

näöstään huolehtivat pojat ja nuoret miehet leimataan helposti naismaisiksi tai homoiksi. 

Toisaalta tämäkään ei pidä mielestäni nykyään enää täysin paikkaansa. Useille miehille 

ulkonäöstään huolehtimisesta on tullut merkityksellisempää. Tämä on puhtaasti oma ha-

vaintoni katukuvassa näkyvistä miehistä ja kauppojen valikoimista. Muutama vuosi sitten 

omaan ulkonäköön ja pukeutumiseen huomiota kiinnittäviä miehiä kutsuttiin metrosek-

suaaleiksi. Tämäkin käsite on mielestäni jo hiukan vanhentunut, joka myös kertoo ulko-

näöstään huolehtivien miesten valtavirtaistumisesta.  

 

Vaikka muoti ei enää olisikaan yhtä vahvasti yhdistettävissä naiseuteen tai naisellisuu-

teen, muotiin kuuluu sukupuoli. Wilsonin (2005, s. 117) mukaan sukupuoli on muodille 

peräti pakkomielle. Se määrittää aina uudelleen sukupuolirajoja. Muoti erottelee masku-

liinisuutta ja feminiinisyyttä loputtomiin. Sen avulla ilmaistaan muuttuvia ajatuksia siitä, 

mitä maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat. Muoti sallii transvestismillä leikkimisen; samalla 

se riistää siltä kaiken vaaran ja vallan. Voidaan pohtia, onko hyvä vai huono asia, että 

muoti mahdollistaa maskuliinisuuden ja feminiinisyyden rajojen sotkemisen. Transihmisil-

le hyväksytyksi tuleminen on tärkeää, ja jos muoti valtavirtaistaa transvestismiä, se edes-

auttaa hyväksytyksi tulemista. Kuitenkin samaan aikaan muoti ylläpitää kahtiajakoa ja luo 
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sitä koko ajan uudelleen. Muoti elää kontrasteista ja vastakkainasetteluista, koska ne te-

kevät siitä kiinnostavaa ja kiinnostava myy. Kontrasteja luodaan tietysti muillakin tavoin, 

mutta koska sukupuoli on niin kulttuurisesti ladattu, se herättää paljon tunteita.  

 

Myös Geczy ja Karaminas (2013, s.20) toteavat, että sukupuolten erottelu on oleellinen 

näkökulma muotiin ja pukeutumiseen erityisesti länsimaisessa kulttuurissa, mutta erotte-

lu on vakiintunut vasta modernina aikana. Tuottavuuden ja menestyksen viitekehys, joka 

muodostui 1800-luvulla, vaati organisoitumisen sivistyneitä malleja. Geczy ja Karaminas 

argumentoivat, että miesten ja naisten pukeutumisen polarisaatio ei ollut pelkästään ali-

tajuntaista, vaan myös laskelmoitua. Pitkätukkaiset, hameissa kulkevat naiset ja housuissa 

ja lyhyessä tukassa esiintyvät miehet erottivat sukupuolen lisäksi myös etnisyyden.  

 

Feministinen näkökulma korostaa, että siihen on syynsä, miksi tyttöjen ja naisten on hel-

pompi käyttää maskuliinisia symboleja, esimerkiksi miesten pikkutakkeja tai lippalakkeja. 

Feminiiniset symbolit taas esiintyvät harvemmin miehiksi identifioiduissa vartaloissa. Tätä 

yksipuolisuutta selitetään valtasuhteilla. Maskuliinisten symbolien ja maskuliinisen vallan 

omaksuminen vaikuttaa loogisemmalta kuin feminiinisten vastaavien. Myös transvestismi 

seuraa samaa kaavaa: miehestä naiseksi pukeutuva transvestiitti saa aikaan enemmän 

huomiota ja ahdistusta kuin naisesta mieheksi pukeutuva transvestiitti. Tämä johtuu su-

kupuolittuneista valtasuhteista, jotka ovat edelleen epäsuhtaiset. (Kaiser, 2012, s. 133.)  

 

Kaiser (2012, ss. 2–3) tunnistaa muodin vastakkainasetteluista muitakin kuin sukupuolten 

erottelun. Hän nostaa esiin sukupuolen ja etnisyyden (valkoihoinen – tummaihoinen) li-

säksi esimerkeiksi seksuaalisuuden (hetero - homo) sekä valtavirran muodin ja katumuo-

din. Kaiser näkee nämä eri vastakkainasettelut ongelmallisina. Kaikissa näissä tapauksissa 

enemmistö menee vähemmistön edelle, ja tämä on ongelmallista. Valta rakentuu liian 

pelkistetyin termein. Päällekkäiset todellisuudet, erilaiset ristiriidat ja vaihtoehdot, kuten 

biseksuaalisuus tai latinalaisamerikkalaisuus jäävät edellä mainitun kahtiajaon varjoon, 

vaikka useimmat näistä vastakkaisista pareista hyötyisivät lisätermeistä.  

 

Muodin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden erottelulle voi nähdä vaihtoehdon unisex-

muodissa. Patrik Steorn (2012, s. 201) määrittelee unisexmuodin vaatteiksi, jotka eivät ole 
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rajoitu tiettyyn sukupuoleen. Steorn näkee unisexmuodin 

tapana vastustaa perinteistä muotiteollisuuden jakoa nais-

ten- ja miestenvaatteisiin. Unisexmuoti symboloi Steornille 

sosiaalista ja esteettistä yksilön vapautta valita elämäntyyli 

sukupuolijaon ulkopuolelta. Tätä voidaan pitää myös poliitti-

sen aktivismin symbolina sukupuolten tasa-arvolle. Andro-

gyyni tyyli taas hävittää maskuliinisen ja feminiinisen tyylin 

erot ja yhdistää niitä yllättävin tavoin (Reilly, 2012a, ss. 184–

185; Steorn, 2012, s. 201). Andrew Reilly (2012a, ss. 184-

185) mainitsee, että androgyyni tyyli on noussut aika ajoin 

muotiin länsimaisten sosiaalisten standardien tiukoista sukupuolijaoista huolimatta. Esi-

merkkinä mainittakoon 1960-luvun malli Twiggy tai 1980-luvun naisten businesspukeu-

tuminen.  

 

3.4. Queer-tyyli 
 

Toisessa luvussa mainitsin sukupuolen tutkimuksen kenttään kuuluvan queer-teorian ja 

queer-tutkimuksen. Geczy ja Karaminas (2013, s. 2) määrittelevät queeriyden kuuluvan 

sellaiseen sosiaalisuuden ja ruumiillisuuden maailmaan, joka ei sopeudu heteroseksuaali-

suuteen, tavanomaisuuteen tai keskiluokkaisuuteen. Sen voi ymmärtää sillä, mitä se ei 

ole: kristitty, länsimainen, heteroseksuaali, keskiluokkainen rakennelma. Tämä määritel-

mä mahdollistaa paremmin queeriyden ymmärtämisen. Pelkkä outouden määritelmä an-

taa leiman jostain vähempiarvoisesta ja ylläpitää heteronormatiivista valtasuhdetta. Gec-

zy ja Karaminas (2013, s. 2–3) lisäävät vielä, että queer on näkemys, jonka tavoitteena 

on väistellä, vähätellä, parodioida ja lopulta hävittää jako heteroihin ja homoihin. Queer 

näyttäytyy enemmän uudelleenneuvotteluna, liioitteluna, heikentämisenä ja uudel-

leenasettamisena kuin kategoriana tai järjestelmänä, kun sitä katsotaan pukeutumisen ja 

tyylin näkökulmasta. 

 

Erittäin mielenkiintoinen näkökulma esteettisyyden merkitykseen ja myös aikaisemmissa 

luvuissa pohtimaani pukeutumisen rooliin vartalon osana tai jatkeena nousee esiin Gec-

zyn ja Karaminasin (2013, s. 7) ajatuksista queer-tyylistä. He perustelevat, että esteetti-

Kuva 1: Androgyynin tyylin edellä-
kävijä Twiggy. Kuva: Cordon Press. 
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syydellä on oma merkityksensä ajatuksen ja näkemisen ristiriitaisessa harmoniassa, esi-

merkiksi transseksuaalien ja drag queenien ja kingien kokemusmaailmassa. Esteettisyys 

tuo autoeroottista tyydytystä, kun ihminen saa nautintoa omasta erityisestä ulkonäös-

tään. Ihmiseltä ei puutu mitään, koska hänellä on sekä penis että rinnat. Juuri tämän takia 

queer-tyylin voi ajatella olevan osa vartaloa eikä vain vaatteiden ja asusteiden merkitsijä. 

Siinä missä heteroseksuaalinen järjestelmä erottaa alastoman vartalon vaatteista, queer-

tyyli näkee niiden kahden välillä saumattoman suhteen. 

 

Kuten totesin luvussa 3.1., pukeutumisella ja identiteetin muodostamisella on tärkeä suh-

de (ks. esim. Suthrell). Homo- ja biseksuaaleille sekä transsukupuolisille identiteetin ra-

kentaminen on erityisen haastavaa. Geczyn ja Karaminaksen (2013, s.7) mukaan sukupuo-

livähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat kehittäneet erilaisia strategioita hallitakseen iden-

titeettiään maailmassa, joka arvostaa ja asettaa etusijalle heteroseksuaaliset ideat ja 

normit. Nämä strategiat sisältävät asenteen ja käyttäytymisen lisäksi pukeutumisen. Pu-

keutuminen, päälle puettavien vaatteiden valinta, päätös milloin pukea ja kenelle ovat 

sosiaalisia prosesseja, joilla esitetään erilaisia esityksiä erilaisille yleisöille. Homoseksuaa-

liksi kasvaminen ja erilaisuuden kokemukset tarkoittavat jatkuvaa identiteetin kyseen-

alaistamista ja johtavat tarpeeseen määritellä ja kuulua johonkin ryhmään. Muotikokeilut 

ovat tapa esitellä ja hyväksyä erilaisuutta. Ne ovat myös tapa muuttua näkymättömäksi 

tai naamioitua heteroseksuaalisiin normeihin. Nämä osoittavat, että pukeutuminen on 

näkyvä ja tietoinen osoitus rakennetusta tai esitetystä sukupuolesta. 

4. Drag 
4.1. Dragin konsepti 
 

Luku 2.3. käsitteli transsukupuolisuutta ja transvestismiä. Homoyhteisössä syntyneet dra-

gartistit ovat myös ristiinpukeutujia, mutta he luovat illuusion toisesta sukupuolesta eri-

laisista syistä ja lähtökohdista kuin transvestiitit ja transseksuaalit. He eivät yritä tulla hy-

väksytyksi esittämänään sukupuolena. Dragartistit ovat enemmänkin sukupuolen vahva 

ilmentymä. Drag on nimenomaan sukupuolen esittämistä, teatteria. Drag queenit, joihin 

tutkimukseni keskittyy, tekevät itsestään ylinaisellisia ja drag kingit taas ovat ylimiehek-

käitä. Usein dragartistien hahmot perustuvat johonkin tunnettuun artistiin, kuten esimer-

kiksi Dolly Partoniin, Tina Turneriin tai Suomessa Paula Koivuniemeen. Drag queenejä ja 
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kingejä ei voi suoraan verrata toisiinsa, ja drag kingit ansaitsisivat kokonaan oman tutki-

muksensa. Tässä tutkimuksessa en mene tätä mainintaa syvemmälle drag kingeihin.  

 

Vaikka drag-konsepti yleensä yhdistetään homoyhteisöön ja ristiinpukeutumiseen, se ei 

ole kuitenkaan näin rajattu. Myös naiset voivat esittää drag queeneja ja miehet vastaa-

vasti drag kingejä, koska dragilla ei haeta mahdollisimman ”oikeaa” illuusiota vaan se on 

esitystä. Tällaisia queeneja ja kingejä kutsutaan nimellä faux drag queen ja faux drag king, 

suomennettuna se olisi keinotekoinen drag queen. (Reilly, 2012, s. 212.) Näin hiljattain 

esityksen, jossa nainen esitti drag queeniä, ja se toimi loistavasti. Esitys oli elävä posti-

kortti, eräänlainen performanssi. Drag queeneille ominaisia elementtejä tunnisti esityk-

sestä eikä drag queenin sukupuolella ollut oikeastaan merkitystä. Esityksen luonne oli 

hyvin ironinen, ja siinä ilveiltiin jo drag queenien stereotypioille.  

 

Mark Thompsonin (1995, s. 448) mukaan toisin kuin heterot transvestiittimiehet, jotka 

pukeutuvat vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin häpeillen, drag queenit tekevät saman 

julkisesti ylistäen. Tällä tavoin he vapauttavat feminiinisen energian, joka yleensä pysytte-

lee piilossa miehisessä psyykessä, ja päästävät valloilleen naurua, joka voi vaikuttaa sy-

dämiin ja mieliin enemmän kuin mikään vahva omistautuminen sukupuolen protokollalle. 

Andrew Reillyn (2012, s. 212) mukaan drag-konsepti osoittaa, että sukupuoli ei ole vain 

jotain, mitä ihminen on, vaan enemmänkin jotain, mitä esitetään. Sen estetiikkaan kuuluu 

campin konsepti sekä piirteiden liioittelu. Camp-käsitteeseen palataan tarkemmin luvussa 

4.3. 

 

Drag queenit ilmentävät ja parodioivat stereotyyppistä naismaista käytöstä, jota vahviste-

taan patriarkkaisuudella. Esimerkiksi käyköön tunnollinen kotirouva, joka alusvaatteisiin ja 

korkeisiin korkoihin pukeutuneena odottaa miestään kotiin töistä valmiin ruoan ja cock-

tailin kanssa. Drag queen parodioi seksuaalisia feminiinejä stereotyyppejä, kuten seksikisu 

(huom. omat suom. sex kitten), palkintovaimo (trophy wife) tai vamppi (the vamp). Drag 

queenien ja kingien esityksissä on kyse campin tekemisestä. (camping it up) (Geczy & Ka-

raminas, 2013, s. 112.) Tia Aarnipuun (2013, s. 19) mielestä drag edellyttää merkitykselli-

siä eroja naisten ja miesten pukeutumisen välillä, mutta siinä ei ole pelkästään kyse aino-

astaan pukeutumisesta ja vaatteista. Tehokkainta drag on silloin, kun sukupuolten välillä 
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on tunnistettavissa mahdollisimman näkyviä eroja kaikessa koristautumisessa ja kaunis-

tautumisessa, ruumiin karvoituksen trimmaamisessa, elekielessä, tilankäytössä ja kasvo-

jen pienimpienkin lihasten liikuttelussa. 

 

Dragin performatiivinen ja ironinen luonne sukupuolen ja seksuaalisuuden risteytymänä 

tähtää purkamaan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden sekä homo- ja heteroseksuaali-

suusjaottelun kahtiajakoisuutta. Alleviivaamalla sukupuolen ja seksuaalisuuden sosiaalisia 

rakennelmia drag monimutkaistaa näiden kaksijakoisuutta ja yksinkertaisia yhteyksiä sekä 

lisää monitulkintaisuutta. Drag show sekä miesten ja naisten tyylitellyt imitoinnit esityk-

sissä toimivat eräänlaisina mies- ja naispuolisina matkimisina ja parodiana tai campina. 

Näiden tarkoituksena on haastaa ja horjuttaa sellaisia sukupuolitoimia, jotka priorisoivat 

valtavirran hegemonista maskuliinisuutta. (Kaiser, 2012, s.167; Geczy & Karaminas, 2013, 

s. 113.) Geczy ja Karaminas (2013, s. 113) puhuvat dragista jopa strategisena aseena. Hei-

dän mukaansa omimalla stereotyyppistä liioiteltua maskuliinista ja feminiinistä käytöstä 

pukeutumisen ja maneerien kautta, dragista tulee strateginen ase. Drag haastaa campin 

avulla holhoavia asemia kulttuurisissa toimissa, alleviivaamalla ja uudelleenmerkitsemällä 

sukupuolirooleja. 

 

Dragia ei voi kuitenkaan täysin erottaa pelkäksi kannanotoksi ja valjastaa sukupuolten 

välisen tasa-arvon edistämisen tavoitteisiin. Keskustelua herättää myös se, edistävätkö 

drag queenit kuitenkaan sukupuolten välistä tasa-arvoa vai juurruttavatko he konservatii-

visia sukupuolikäsityksiä toistamalla stereotyyppisiä naiskuvia. Verta Taylor ja Leila J. 

Rupp (2004, s.114) ovat lähestyneet tätä kysymystä tutkimalla yhden kalifornialaisen drag 

queen -seurueen sukupuoli-identiteetin muodostumista seuraamalla seurueen esityksiä, 

vuorovaikutusta yleisön kanssa sekä haastattelemalla heitä. Heidän johtopäätöksensä on, 

että transsukupuolisuus, homoseksuaalisuus ja teatterillinen ilmaisu olivat keskeisiä asioi-

ta tutkimuksen kohteena olleiden drag queenien identiteeteille. He käyttivät dragia ra-

kentaakseen yksilöllisiä ja yhteisiä identiteettejä, jotka eivät olleet maskuliinisia tai femi-

niinisiä vaan pikemminkin heidän omia kompleksisia sukupuoliaan. Taylor ja Rupp (2004, 

s.130) täsmentävät vielä, että seuratessa pukuhuoneessa tapahtuvaa muodonmuutosta ja 

kuunnellessa queenien kertomuksia omasta sukupuolestaan ja seksuaalisuudestaan pys-

tyy näkemään konkreettisesti sen, kuinka hauraalla pohjalla maskuliinisuuden ja feminii-
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nisyyden sekä hetero- ja homoseksuaalisuuden kategoriat todella ovat. Naisellisuuden 

rooli ja samaan sukupuoleen kohdistuvat seksuaaliset mielihalut nousivat esiin seurueen 

queenien kertomuksissa. Nämä kertomukset osoittavat, kuinka sidottu drag queenien 

identiteetti on poikkeavuuteen konventionaalisista sukupuoliodotuksista ja heteronorma-

tiivisuudesta. ”Drag queeniys” nousee esiin ”välissä olevana” tai kolmannen sukupuolen 

kategoriana yhteiskunnassa, jonka mukaan sukupuolia on olemassa vain kaksi. 

 

Steven Schacht (2000, s. 252–264) toteaa, että ulkopuolisena drag on helppo nähdä kei-

nona kyseenalaistaa sukupuolten totuttuja asetelmia, kun tunnistaa sukupuolen olevan 

imitaatiota ja esitystä. Kuitenkin tutkittuaan ilmiötä sisältäpäin, Schacht on sitä mieltä, 

että drag queenit noudattavat tiukasti konventionaalisia naiseuden ja miehisyyden stan-

dardeja. Nämä yhdistettynä heidän maskuliiniseen tapaansa olla feminiini johtavat edel-

leen maskuliiniseen hierarkiaan, vaikkakin vastakkaisessa muodossa ilmeisestä. Schacht 

kritisoi myös tapaa käyttää drag queenejä esimerkkinä sopivasta tavasta purkaa sukupuo-

len sosiaalisia perusteita. Drag queenit eivät kuitenkaan ole kumouksellisia korvaavia roo-

limalleja mieheyden ja naiseuden sosiaalisiin rakennelmiin tai niihin liittyviin maskuliinisiin 

hierarkioihin.  

 

Ensimmäisessä luvussa mainitsin, että dragia on syytetty myös naisvihamieliseksi. Aar-

nipuu (2013, ss. 267–268) pohtii, että useimpien dragartistien repertoaarit toistavat juuri 

niitä vallitsevia kauneusihanteita, jotka vääristävät yhä nuorempien tyttöjen ruumiinku-

vaa. Suurin osa imitoitavista laulajista on valokuvamallin muotoisia naisia – vielä viisi-

kymppisenä. Jotkut dragartistit puolustautuvat toteamalla, että heidän hahmonsa esittä-

vät elämää suurempaa naiseutta runsailla muodoilla. Kuitenkaan sukupuolijärjestelmän 

epäsuhta ei tässäkään tapauksessa katoa mihinkään: miespuolisen dragartistin on mah-

dollista kääntää myönteiseksi suurenmoisuudeksi sellainen koko ja muoto, joka olisi nais-

puolisen esiintyvän taiteilijan elämässä todennäköisesti rasite ja kielteisen huomion koh-

de.  

 

Aarnipuu (2013, s. 268) lisää vielä, että vaikka yksittäisen dragartistin tarkoitus olisi kuinka 

hyvä, sille tosiasialle ei voi mitään, että iso tukka, antava kaula-aukko, runsas meikki, kor-

keat korot ja vesirajaan asti näkyvät reidet ovat kovin tuttuja elementtejä myös hetero-
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pornokuvastosta. Tosiasia on sekin, että homokulttuuri ei ole varsinaisesti tunnettu femi-

nistisyydestään tai sukupuolisensitiivisyydestään. Kärjistäen voisi sanoa, että osaa ho-

momiehistä ja drag queeneistä naiset kiinnostavat ainoastaan jonkinlaisena esteettisenä 

ilmiönä.  

 

Luvussa 2.1. mainitsin Judith Butlerin (1999) käsitteen sukupuolen performatiivisuudesta. 

Butler (1999, s. 175) esittää mielenkiintoisen ajatuksen liittyen dragiin ja sukupuolen per-

formatiivisuuteen. Vaikka drag luo kriitikoiden mukaan yhtenäisen kuvan naiseudesta, se 

myös paljastaa sellaisten sukupuolisuuden kokemusten erityispiirteet, jotka ovat normali-

soituneet yhtenäiseksi heteroseksuaalisessa maailmassa. Jäljitellessään sukupuolta drag 

tulee paljastaneeksi itse sukupuolen jäljittelevän luonteen. Kuten Schacht edellä totesi, 

drag queenejä ei voi suoraan pitää kumouksellisina roolimalleina. Kuitenkin Butlerin aja-

tukset sukupuolen jäljittelevästä luonteesta tuovat mielenkiintoisen näkökulman aihee-

seen. Drag queeniys ilmiönä antaa erilaisen näkökulman sukupuolen monimutkaiseen 

rakennelmaan. 

 

4.2. Lyhyt katsaus dragin historiaan 
 

Nykyisyyden ymmärtäminen edellyttää historian tuntemista. Siksi on syytä katsoa lyhyesti 

dragin historiaan ja avata sen historiallisia lähtökohtia. Aarnipuun (2013, s. 19) mukaan 

nykyisen länsimaisen dragesityksen estetiikka on kaikesta velkaa eurooppalaiselle ja poh-

joisamerikkalaiselle kulttuurihistorialle, mutta myös koko sukupuolitetun pukeutumisen 

historialle Euroopassa. On vaikea päättää, kuinka kaukaa historiasta selvittää dragin histo-

riaa. Aarnipuu (2010, s. 18) esittää, että koko teatterin pitkä historia on myös dragin his-

toriaa, ja on tulkintakysymys, missä vaiheessa drag voidaan erottaa omaksi, erilliseksi la-

jikseen muiden esittävän taiteen muotojen joukosta. Jo keskiajalta lähtien on merkkejä, 

että ihmiset ovat ristiinpukeutuneet, mutta Aarnipuun (mt., ss. 22–23) mukaan 1700-

luvulta on havaittavissa homoseksuaalista alakulttuuria, johon liittyy ristiinpukeutuminen. 

Silloin miehistä kiinnostuneet miehet kokoontuivat tapaamaan toisiaan niin sanottuihin 

Molly-taloihin. Monet näistä miehistä pukeutuivat naisiksi ja kutsuivat toisiaan naisten 

nimillä. Ajatus miesten homoseksuaalisuuden ja naiseksi pukeutumisen liittymisestä toi-

siinsa onkin peräisin viimeistään tältä ajalta. Nykynäkökulmasta katsoen monet näistä 
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miehistä olivat pikemminkin transvestiittimiehiä kuin homoja. Kuitenkin Molly-talojen 

yhteisöt ovat omalta osaltaan rakentaneet niitä sosiaalisia raameja, joihin drag queen 

myöhemmin astui.  

 

Dragesitysten juuret ovat 1800-luvun lopun kabareessa, burleskiviihteessä, vaudeville-

esityksissä ja varieteessa. Jo tuolloin miesartistit ovat esittäneet naisellisia naishahmoja ja 

jäljitelleet yleisön tuntemia laulajattaria. Esitykset huipentuivat siihen, kun artistit riisuivat 

esityksen lopuksi näyttävästi peruukkinsa. Myös drag queen -sana on todennäköisesti 

ollut nykyisessä käytössä jo tuolloin. Mielenkiintoinen seikka on, että tuon ajan esityksissä 

lavoilla saattoi nähdä sellaisia hahmoja, asuja ja käytäntöjä, joita lavojen ulkopuolella olisi 

paheksuttu syvästi, kuten prostituoituja tai vihjailevia asuja. Kuitenkin jollain tavalla ris-

tiinpukeutuminen ikään kuin neutraloi esitysten seksuaalisen vireen mutta antoi yleisölle 

luvan nauttia eroottisesta viihteestä. (Aarnipuu, 2013, ss. 37–39; Geczy & Karaminas, 

2013, s. 114.) Myös opereteissa, jotka syntyivät aikoinaan parodioimaan oopperaa, on 

tehty dragrooleja. Samoin niitä on tehty operettiperinteen myötä kehittyneissä revyyesi-

tyksissä. Aarnipuun (mt., s. 41) mukaan rajojen vetäminen eri viihdemuotojen välille on 

vaikeaa, koska sekä lajit että niitä kuvaavat käsitteet limittyvät historian eri vaiheissa toi-

nen toisiinsa. Omaksi lajikseen vähitellen kehittyvä drag otti joka tapauksessa näistä pe-

rinteistä mukaansa parodian ja ilveilyn ajatuksen.  

 

Toinen maailmansota hiljensi ilottelevan teatterimaailman ympäri läntisen maailman. 

Kuitenkin rintamalla kaivattiin mielialaa kohottavia hetkiä. Ammattilaisviihdyttäjät ja soti-

laat esittivät naisrooleja, koska naisia ei ollut rintamalla niitä esittämässä. Parhaita sota-

aikaisia dragartistien esi-isiä ihailtiin suuresti ja heidän taiteilijanimensä tunnettiin oman 

rintamalohkon ulkopuolellakin. (Aarnipuu, 2013, s. 43.) Sodan jälkeen esimerkiksi Britan-

niassa keskiluokka otti rintamaviihteenä kehittyneen lajin vastaan yhdistelmänä sota-ajan 

toveruuden muistelua ja arkeen kaivattua glamouria (mt., ss. 47–48). 1950-luvulta lähtien 

Yhdysvalloissa, erityisesti suvaitsevammalla länsirannikolla drag queenejä ja heidän esi-

tyksiään saattoi nähdä useassa baarissa. San Franciscossa drag queenit olivat eturivissä 

homoseksuaalien ihmisoikeusliikkeessä 1960-luvulla. (Thompson, 1995, ss. 450–451.)  
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Suomessa drag tuli suomalaisten tietoisuuteen erillisenä viihteen lajina 1970-luvun lopus-

sa. 1960-luvun seksuaalinen vallankumous ulottui myös keskusteluun homoseksuaalisuu-

desta. Asenneilmapiirin vähittäinen vapautuminen vaikutti epäsuorasti myös dragin te-

kemisen mahdollisuuksiin. 1980-luvulta lähtien dragesitysten suosio kasvoi Suomessakin. 

(Aarnipuu, 2013, ss. 50–53.)   

 
 

4.3. Camp 
 

Dragiin kuuluu vahvasti käsitys campistä, kuten Reilly edellä mainitsee. Siihen, mitä camp 

on, ei ole yksiselitteistä vastausta. David Bergman (1993, ss. 4–5) kuitenkin kiteyttää, että 

ensinnäkin camp on tyyli, joka suosii liioittelua, keinotekoisuutta ja äärimmäisyyttä. 

Toiseksi camp on olemassa populaarikulttuurin ja kaupallisen kulttuurin jännitteissä. Kol-

manneksi campin voi tunnistaa henkilö, joka ei kuulu kulttuurin valtavirtaan. Viimeiseksi 

camp liittyy homoseksuaaliseen kulttuuriin, tai ainakin itsetietoiseen erotiikkaan, joka 

kyseenalaistaa himon luonnollisuuden. Esther Newton (1979, s. 105–106) on tehnyt uraa-

uurtavaa tutkimusta drag queeneistä. Hänen mukaansa camp on yksi drag queenien roo-

leista, eivätkä Newtonin mielestä kaikki drag queenit ole missään nimessä campejä. Siinä 

missä drag keskittyy maskuliinisuuden ja feminiinisyyden väliseen muutokseen, camp 

keskittyy ristiriidan ja muutoksen filosofiaan. Camp tarkoittaa myös ihmisten tai asioiden 

ja homoseksuaalisuuden välistä suhdetta. Tässä kontekstissa camp-tyyli on synonyymi 

homoseksuaaliselle tyylille. Camp on katsojan silmässä, joten ei ole yhtä selitystä siitä, 

mitä on camp. Tästä huolimatta voidaan erottaa selviä teemoja tai piirteitä, miksi joku 

asia on camp. Newtonin mukaan niitä ovat ristiriitaisuus, teatraalisuus ja huumori. Jack 

Babuscio (1993, s. 20) näkee, että camp ei ole mikään tietty asia tai ihminen vaan nimen-

omaan toimintojen, yksilöiden ja tilanteiden suhde homouteen.  

 

Campin voi nähdä välineenä, jolla seksuaalivähemmistöt ja nimenomaan homoseksuaalit 

miehet vastustavat syrjintää. Camp ei kuulu heteroseksuaaleille samalla tavalla. Pamela 

Robertson (1993, s. 156) toteaakin, että koska camp yleensä yhdistetään homoseksuaa-

lien miesten alakulttuuriin, niin jotkut kriitikot ovat sitä mieltä, että camp menettää jotain 

heteroiden käsissä. Voisi sanoa, että camp ei voi olla aitoa, jollei se ole homoseksuaalien 

miesten tuottamaa. Robertson jatkaa, että erityisesti naiset ovat kritisoineet campia siitä, 
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että se lähinnä tuottaa uudelleen homostereotyyppejä ja vahvistaa homoseksuaalien 

miesten sortoa. Tämä johtuu campin taipumuksista tuottaa räikeästi naisvihamielistä ku-

vaa naisten liiallisuudesta. Tällöin ainoa oikea camp kuuluu homoille ja on yleisesti naisvi-

hamielistä. Kuitenkin Robertsonin mielestä camp tarjoaa feministeille mallin kritisoida 

sukupuolirooleja. Hän esittää, että campillä on rakenteellisena toimintana yhteneväisyyk-

siä feministiseen keskusteluun sukupuolen rakentumisesta, esittämisestä ja toteuttami-

sesta. Tästä syystä campiä voidaan pitää feministisenä toimintana. Camp ja dragin esittä-

minen tuottaa ja ylläpitää sukupuolistereotypioita, mutta tuomalla ne esiin niin räikeästi, 

camp voi edesauttaa niiden kyseenalaistamista. Näin ajateltuna yhdyn Robertsonin nä-

kemykseen, että camp voi tarjota feministisen mallin sukupuoliroolien kyseenalaistami-

seen. 

 

Joidenkin kriitikoiden mukaan camp on vanhentunutta ja tarpeetonta, ja kyky ymmärtää 

campin eri vivahteita oli vain oire homoseksuaalien uhriutumisesta. Esther Newton 

(1992/1999, s. 62) vastaa kriitikoille, että vaikka camp syntyi sorrosta, niin sorrosta on 

syntynyt moni muukin elinvoimainen perinne, kuten blues-musiikki tai kristinusko. Camp 

on edelleen nokkela ja joustava estetiikan muoto ja rikas perinne homoseksuaalisessa 

teatteriperinteessä. 

 

4.4. Campin piirteet 
 

Edellisessä luvussa mainitsin Newtonin (1979) erottelemat campin piirteet: ristiriitaisuus, 

teatraalisuus ja huumori. Newton (1979, ss. 106–107) tarkentaa, että kaikki kolme liittyvät 

läheisesti homoseksuaaliseen tilanteeseen ja strategiaan. Ristiriitaisuus on campin asiasi-

sältö, teatraalisuus on sen tyyli ja huumori sen strategia. Camp on riippuvainen ristiriitais-

ten vastakkainasettelujen havaitsemisesta ja luomisesta. Maskuliinisuuden ja feminiini-

syyden vastakkainasettelut ovat kaikkein tyypillisimpiä campille, mutta mikä tahansa risti-

riitainen kontrasti voi olla camp. Esimerkiksi korkea ja matala status, nuoruus ja vanhuus, 

maalliset ja pyhät symbolit ja toiminnot sekä halvat ja kalliit esineet ovat usein käytettyjä 

campin tarkoituksiin. Babuscio (1993, s. 19) korvaa Newtonin ristiriitaisuuden käsitteen 

ironian käsitteellä. Ironia kuvaa hänen mielestään asian tai yksilön ja kontekstin välistä 

ristiriitaa. Ristiriitaisuuden ytimessä on ajatus homoudesta moraalisena poikkeavuutena.  
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Camp on Newtonin (1979, s. 107) mukaan teatraalista kolmella risteävälle tavalla. Ensin-

näkin camp on tyyli. Tärkeää ei ole mikä jokin asia on, vaan miltä se näyttää. Camp-

henkiset ristiriidat luodaan usein tunnetun asian tai symbolin asustamisella tai tyylittelyl-

lä. Tyylin painotus menee kuitenkin myös tätä määrittelyä pidemmälle. Camp on liioitte-

lua ja tarkoituksella teatraalista. Babuscio (1993, s. 24) selittää asian selvemmin. Silloin 

kun tyyli on sokeeraava tai ”liikaa”, se johtaa ristiriitaisuuksiin. Tällöin painotus muuttuu 

siitä mitä joku tai jokin on, siihen miltä se näyttää ja siitä mitä tehdään, siihen miten teh-

dään. Toinen Newtonin (mt.) mainitsema teatraalisuuden painotus on campin draamalli-

nen muoto. Campiin kuten dragiin kuuluu aina esiintyjä tai esiintyjiä sekä yleisö. Kolman-

neksi campia hallitsee näkemys olemisesta roolin esittämisenä. Tässä yhteydessä drag ja 

camp yhdistyvät ja kasvattavat toisiaan.  Babuscio (1993, ss. 23–24) kirjoittaa, että camp 

tähtää muuttamaan tavallisen loistavaksi. Tyylillisesti tämä tarkoittaa esitystä ennemmin 

kuin olemista. Keskittymällä roolin ulkoiseen vaikutelmaan camp esittää roolien, erityises-

ti seksuaalisten roolien olevan pinnallisia, makuasioita.  

 

Kolmas campin piirre on huumori. Camp on hauskaa; sen tarkoitus on saada yleisö nau-

ramaan. Tarkemmin sanottuna se on huumorin muoto. Camp-huumori on tapa nauraa 

jonkun ristiriitaiselle asemalle itkemisen sijaan. Huumori ei peittele, vaan se muuttaa. 

(Newton, 1979, s. 109.) Babuscio (1993, ss. 26–27) toteaa huumorin olevan campin stra-

tegia selvitä vihamielisestä ympäristöstä ja samalla luoda positiivista identiteettiä. Campin 

huumori kumpuaa nimenomaan objektin ja sen kontekstin ristiriidan tunnistamisesta.  

Koominen elementti on luontainen osa ironiaa.  

 

Babuscio (1993, ss. 19–21) nimeää Newtonin piirteiden lisäksi vielä estetiikan campiin 

olennaiseksi kuuluvana elementtinä. Hänen mukaansa ironialla tulee olla muoto, jotta se 

on tehokasta. Campin terävyys nojaa siksi pitkälti asetteluun, ajoitukseen ja sävyyn. Camp 

on esteettistä kolmella toisiinsa liittyvällä tavalla: taidemuotona, elämäntapana ja asioi-

den tai ihmisten käytännöllisenä taipumuksena. Babuscion (mt., s. 26) mukaan camp on 

myös individualistista: se nauttii siitä erityisyydestä ja voimasta, jolla se innoittaa persoo-

nallisuutta. 
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On mielenkiintoista, että vaikka huumori ja ironia ovat elintärkeitä campille, niin asiat 

pysyvät vakavina. Babuscio (1993, s. 28) avaa campiin liittyvää vakavuutta siten, että tyy-

lin, estetiikan, huumorin ja teatraalisuuden keinoin voidaan todistaa vakavia asioita väliai-

kaisesti irrallisina. Vasta myöhemmin, tapahtuman jälkeen niiden emotionaaliset ja mo-

raaliset vaikutukset, jotka on melkein passiivisesti omaksuttu, iskevät. Tämä vakavuus on 

Babuscion mielestä ratkaisevan tärkeää campille. Vaikka camp pilkkaa länsimaisen kult-

tuurin juhlavuuksia, se ei kuitenkaan koskaan hylkää asioiden tai yksilöiden vakavuutta. 

Myös Scott Long (1993, ss. 78–79) on sitä mieltä, että camp pohjautuu vakavastiotetta-

vuuden ja absurdiuden erilaisuudelle. Camp hyökkää sitä yhteiskuntaa vastaan, joka olet-

taa tietävänsä, mitkä asiat ovat vakavasti otettavia ja mitkä eivät. Se ei vain yritä matkia 

tällaista auktoriteettia vääristyneellä tavalla, vaan se pyrkii paljastamaan sen kokonaan 

riittämättömäksi. Näin ollen camp ei yritä vain kääntää triviaalin ja vakavasti otettavuu-

den välistä kahtiajakoa päälaelleen, vaan se erottautuu tästä kahtiajaosta kokonaan. 

Campin prosessia voidaan kutsua dialektiseksi. Se vahvistaa absurdin ja vakavasti otetta-

vuuden kahtiajakoa, sen jälkeen se osoittaa hetken, tietoisuuden tilan, jolloin koko kahtia-

jako näyttäytyy absurdina. Long kiteyttää vielä, ettei camp koostu pelkästään muodon ja 

sisällön väliseen epäsuhtaan vaan myös sellaisen asenteen luomisesta, jossa koko muo-

don ja sisällön kulttuurisidonnainen suhde nähdään uusin silmin. 

5. Menetelmänä semiotiikka ja estetiikka 
5.1. Semioottinen tutkimus 
 

Tässä tutkimuksessa analysoin, millaisena naiseus näyttäytyy drag queenien pukeutumi-

sessa. Tutkin myös, miten erilaiset sukupuoleen liittyvät stereotypiat ilmenevät drag 

queenien pukeutumisessa. Susan Kaiserin (1997, s. 219) mukaan semioottinen analyysi 

tarjoaa menetelmiä ulkonäön ymmärtämiseen keskittymällä ulkonäön tai pukeutumisen 

osiin ja siihen, miten osat vaikuttavat toisiinsa. Semioottisella tutkimusotteella tulkitsin 

aineistoni drag queenien pukeutumista ja hain vastauksia tutkimuskysymyksiini.  

 

Semiotiikka on tieteenala, joka tutkii merkkejä, merkkijärjestelmiä ja niiden tuottamista 

sekä käyttöä. Se ei tutki pelkästään erillisiä merkkejä vaan myös merkkien vaikutusta ih-

misen tajuntaan ja sitä, miten ihminen ajattelee merkeillä (Tarasti, 1990, s.5). Semiotiikka 

on totuttu yhdistämään lingvistiikkaan, mutta oikeastaan semiotiikkaa voidaan soveltaa 
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mihin tahansa, mitä voidaan tutkia merkkinä. Henri Broms (1992, s. 10) määrittelee se-

miotiikan yleisfilosofiaksi, joka on johdettu kielifilosofiasta. Se näkee puvut, tavat, rituaalit 

ja yleensä ihmisen yhteiselämän säännöstöt eräänlaisina ”kielinä” ja tutkii näitä käyttäy-

tymisen sääntöjä kielitieteestä otetuin sanoin. Altti Kuusamon (1990, ss. 43–44) mukaan 

taas semiotiikka tarkastelee niitä tapoja, joilla kulttuurin merkitykset jäsentyvät – joko 

julkilausuttujen tai julkilausumattomien sopimustenvaraisten suhteiden nojalla. Myös 

kuvia voidaan tutkia semiotiikan keinoin. Silloin on Anita Sepän (2012, s. 128) mukaan 

kyse aina representaatioiden tutkimuksesta, joka kysyy mitä kuvat esittävät ja miten. Se-

miootikkoja kiinnostavat myös piilomerkitykset eli se, millaisia ideoita ja arvoja kuvien 

symboliseen kieleen mahdollisesti kätkeytyy.  

 

Kaiser (1997, s. 213) toteaa, että ihmisen ulkoinen olemus, johon sisältyy pukeutuminen, 

on kokonaisuus, joka rakentuu usein tulkinnan periaatteille. Nämä periaatteet ovat usein 

kulttuurisia ja ne mahdollistavat katsojien ymmärtää niitä. Kulttuuri tarjoaa suuntaviivoja 

siihen, miten vaatteiden merkityksiä voidaan tulkita ja minkälaisia vaatekappaleita voi-

daan yhdistellä. Drag queenien pukeutumista analysoitaessa tulee pohtia, minkälainen 

kulttuurinen viitekehys määrittelee heidän pukeutumistaan. Minkälaisia kulttuurisia nor-

meja kuuluu heidän alakulttuuriin ja voinko tunnistaa niitä kuulumatta itse heidän alakult-

tuuriinsa? Kaiser (1997, s. 214) jatkaa, että ihmisen olemusta nähdään harvoin tyhjiössä, 

vaan ympäristö antaa vihjeitä ulkonäön ymmärtämiseen. Tätä on myös syytä miettiä ana-

lysoidessa pukeutumista yksittäisistä kuvista. Minkälainen konteksti aineistokuvien takana 

on? Mitä tarkoitusta varten kuvat on otettu? 

 

Ossi Naukkarinen (2012, s. 20) toteaa, että vaatteet ovat väistämättä osa (ala)kulttuuria ja 

sen merkki- ja merkitysjärjestelmää. Niillä osoitetaan mm. sitoutumista johonkin ryhmään 

ja sen arvomaailmaan ja erottautumista jostakin toisesta, ja ryhmäsidonnaisuudet ovat 

usein samalla sitoutumisia ryhmän esteettisiin arvoihin. Vaate on semioottiselta kannalta 

katsottuna merkki(kokonaisuus), joka viittaa esimerkiksi valmistajansa tai käyttäjänsä es-

teettisiin arvostuksiin. 

 

 



 
 

28 
 

5.2. Pukeutuminen merkkeinä 
 

Yksi semiotiikan keskeisimmistä käsitteistä on merkki. Seppo Väkevä (1987, s. 17) määrit-

telee merkin joksikin, joka on jollekin, jonkin puolesta jotain. Se edustaa jotakin poissa-

olevaa tai näkymätöntä. Merkki voi olla verbaalinen tai ei-verbaalinen. Se voi olla esimer-

kiksi sana, lause, ele, taideteos tai liikennemerkki. Merkki on kiistelty käsite, jonka jokai-

nen koulukunta määrittelee hieman eri tavoin ja jotkut eivät halua käyttää sitä ollenkaan. 

Esimerkiksi Harri Veivo ja Tomi Huttunen (1999, ss. 15–16) näkevät tutkimusalan rajauk-

sen merkkeihin ongelmallisena, koska erilaisia merkkejä on loputon määrä. Merkin käsite 

ei yksin riitä. Merkki on aina osa laajempaa kokonaisuutta. Veivon ja Huttusen (mt.) mu-

kaan semiotiikan tutkimuskohteena on enemmän toiminta eli semiosis. Semiosis liittää 

aistihavainnot ja käsitteellisen ajattelun toisiinsa. Se on jatkuva tapahtuma. Se ei ole pel-

kästään välittävä prosessi, vaan myös muuttava, kehittävä tai vääristävä. Semiosis on 

myös kaksisuuntainen prosessi: yhtäältä se välittää meille tietoa todellisuudesta, toisaalta 

se muokkaa todellisuuden käsitystemme mukaiseksi maailmaksi. Ritva Koskennurmi-

Sivonen (2012, s.27) antaa esimerkin semiosiksesta pukeutumisesta. Pukeutumisessa se-

miosis toimii siten, että tutussa ympäristössä arkiseen pukeutumiseen ei juurikaan kiinni-

tetä huomiota. Tuttuus kuitenkin rikkoontuu esimerkiksi uusien muotien myötä, joiden 

yhteydessä muotitoimittajat selittävät ammatikseen uutta semiosista. Samoin kulttuurien 

kohtaaminen voi vaatia semioksiksen tietoista avartamista, jotta toisen ihmisen pukeu-

tuminen olisi mielekkäällä tavalla tulkittavissa ja ymmärrettävissä.  

 

Myös Kaiser (1997, s. 219) korostaa semiosista semioottisessa analyysissä. Kaiser toteaa, 

että merkkien merkitys ei ole suoraan merkeissä itsessään, vaan merkit saavat merkityk-

sensä vasta kun niitä tulkitaan. Merkkien merkitykset, erityisesti ulkonäköön liittyvät ovat 

yleensä luonteeltaan vaihtelevia. Merkit kertovat sosiaalisista arvoista, kuvaavat tunteita 

ja sitä, mitä ihmiset haluavat kertoa itsestään.  

 

Strukturalistista semiotiikkaa edustava kielitieteilijä Ferdinand de Saussure (1857–1913) 

jakoi merkin kahteen osaan, merkitsijään ja merkittyyn. Saussuren mukaan merkin kaksi 

osaa kuuluvat erottamattomasti toisiinsa, kuten kolikon kaksi puolta. Merkitsijän ja mer-

kityn muodostamaa kiinteää liittoa on myöhemmin kritisoitu ja muun muassa Umberto 
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Eco (1976) on todennut, ettei merkki ole kiinteä kokonaisuus vaan enemmin riippumat-

tomien elementtien kohtauspaikka. (Koskennurmi-Sivonen, 2012, s. 29; Seppänen, 2005, 

s. 108.) Myös Anita Seppä (2012, ss. 134–135) toteaa, että ympäröivä kulttuuri ja tulkitsi-

jan yksilöllinen kokemushistoria ohjaavat merkityksenantoprosessia. Mikään ei kuiten-

kaan pakota tulkitsemaan havainnoituja merkkejä tietyllä tavalla. Kulttuurinen konteksti, 

persoonallisuutemme ja osin myös kielen sisäiset systeemit tarjoavat erilaisia lukemisen 

mahdollisuuksia, joista valita. 

 

Veivon ja Huttusen (1999, ss. 23–24) mukaan merkin materiaalinen olemus on merkkivä-

line. Merkki ei kuitenkaan supistu merkkivälineeseensä. Asia toimii merkkinä vain viitates-

saan johonkin toiseen. Merkkivälineen ja sen edustaman asian välillä on korvaavuussuh-

de. Merkin voi ajatella toimivan parhaiten silloin, kun korvaavuussuhde on selkeimmillään 

ja merkin materiaalinen olemus vastaavasti lähes kadonnut. Tehokas merkkiväline ei kiin-

nitä itseensä huomiota vaan johdattaa vaivatta merkin edustamaan asiaan. Merkin luon-

teeseen kuuluu merkkivälineen haihduttaminen sen korvaaman asian hyväksi. Konkreet-

tinen merkkiväline ei kuitenkaan ole suoraan sama asia kuin merkitsijä. Merkitsijä on ra-

kenteen määrittämä abstrakti muoto, eräänlainen merkkivälineen malli. Jossakin tilan-

teessa tuotetun konkreettisen merkkivälineen on sijoituttava tuon muodon puitteisiin, 

jotta se voidaan tunnistaa. Sama koskee merkittyä. Se on käsitesisällön abstrakti muoto ja 

määrittyy rakenteen kautta suhteessa toisiin merkittyihin. Merkittyä ei pidä sekoittaa 

referenttiin, joka on se asia tai ilmiö, johon merkki viittaa. Merkitty on olemassa vain 

merkkijärjestelmän osana. Referentti taas on olemassa itsenäisesti, kuten esimerkiksi to-

dellinen puu, johon sanalla ”puu” tietyssä tilanteessa viitataan. Merkkien käytön mahdol-

listaa merkkijärjestelmä, joka antaa käsitteille hahmon erottamalla ne toisistaan. (mt.) 

Koskennurmi-Sivonen (2012, s. 30) vertaa tätä pukeutumiseen. Vaatteet, asusteet tai mit-

kä tahansa suuret ja pienet pukeutumisen osatekijät voisivat olla olemassa merkkijärjes-

telmästä riippumatta. Ne alkavat toimia merkkeinä, jos ne otetaan johonkin merkkijärjes-

telmään, jota ainakin jotkut ihmiset osaavat tulkita. 

 

Myös Kaiser (1997, s. 223) nimeää merkitsijän välineeksi, jonka avulla merkki kertoo vies-

tinsä. Pukeutumisen eri osia voidaan Kaiserin mukaan pitää tällaisina välineinä, jotka voi-

vat sisältää viestejä. Siinä vaiheessa kun niiden sisältämä viesti vanhentuu tai lakkaa kiin-
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nostamasta, välineen kertoma viesti voi lakata välittymästä. Tämä väite vaatii kuitenkin 

Kaiserin mielestä kriittistä pohdintaa, jos ulkonäön välittämiä viestejä vertaa sanallisiin 

viesteihin. Voidaan kysyä, miksi tavallisten sanojen, kuten ”koira” ja ”kissa”, merkitykset 

eivät ole muuttuneet satojen vuosien aikana? Miksi taas toiset sanat, kuten puhekielinen 

ilmaisu ”makee”, ovat enemmän sidoksissa aikaan? Kaiser (mt., s. 224) etsii vertailukoh-

taa tyylistä edelliseen sanojen aikasidonnaisuuteen: businesspukeutuminen pysyy ”klassi-

sena” tyylinä, kun taas trendikkäät tyylit ovat enemmän kiinni ajassa. Kaiser nimeää pyö-

räilyshortsit esimerkiksi trendikkäästä tyylistä. Tämä antaa vavahduttavan hyvän esimer-

kin tyylien sidoksisuudesta aikaan: harva nykyään yhdistäisi ensimmäiseksi pyöräilyshort-

seja trendikkääseen tyyliin. Edellisestä yksinkertaistuksesta huolimatta Kaiser (mt.) näkee 

merkitsijöinä toimivat ulkonäön välittämät viestit erittäin monitahoisina. Tämä johtuu 

erilaisten tyylien sekoittamisten mahdollisuuksista, muodin muutoksellisesta luonteesta 

ja muista visuaaliseen maailmaan liittyvistä ominaisuuksista.  

 

Malcolm Barnard (1996, s. 79) näkee, että vaatekappaleiden lisäksi myös kankaita, tekstii-

lejä ja vaatteiden osia voi pitää merkkeinä. Esimerkiksi miesten paidan kaulus auki pidet-

tynä ja ilman solmiota voi olla merkitsijä. Se voi merkitä epämuodollisuutta tai rentoutta. 

Aukinainen kaulus ei ole itsestään kumpikaan näistä, mutta se voi edustaa niitä.  Rentous 

tai epämuodollisuus olisi tässä tapauksessa merkitty. Sama kaulus ylös asti napitettuna ja 

solmion kanssa pidettynä on myös merkitsijä, mutta siinä tapauksessa se merkitsisi muo-

dollisuutta tai siisteyttä. Barnardin (mt.) mukaan merkityt ja merkitsijät yhdistetään tie-

tyillä säännöillä, joita kutsutaan koodiksi. Jos koodia ei tunneta, niin silloin luultavasti on 

epäselvää, mitä tietty merkitsijä merkitsee. Tästä Barnard antaa vielä havainnollistavan 

esimerkin: vaaleanpunaiset tossut kertovat yleensä, että niiden käyttäjä on tyttövauva. 

Väri itsessään ei ole mitään sukupuolta, mutta sitä käytetään merkitsemään tiettyä suku-

puolta. 

 

5.3. Koodit semiotiikassa 
 

Koodi, josta edellisessä luvussa mainittiin, on Daniel Chandlerin (2007, s. 147) mukaan 

oleellinen käsite erityisesti strukturalistiselle semiotiikalle. Merkit saavat merkityksen vas-

ta, kun niitä tulkitaan suhteessa toisiinsa. Merkin merkitys riippuu koodista, johon se kuu-
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luu. Koodit muodostavat viitekehyksen, jonka sisällä merkit saavat merkityksen. 

Toimiakseen merkkinä asia tarvitsee koodin. Veivo ja 

Huttunen (1999, s. 30) lisäävät vielä, että merkkien 

käyttö ja ymmärtäminen edellyttää myös koodin tun-

temista. Tämä koskee myös drag queenien pukeutumis-

ta ja esiintymistä.  Jotta esitys onnistuisi, katsojien on 

tunnettava sama koodi. Esimerkiksi suomalaisen drag 

queenin Megapaulan rooli ja esitys eivät aukene sellai-

sille katsojille, jotka eivät tiedä, kuka on Paula Koivu-

niemi. 

 

Ironia kuuluu drag queenien ja campin kulttuuriin vahvasti, kuten aikaisemmissa luvuissa 

on tullut ilmi. Ironiaa voi ajatella myös koodauksen näkökulmasta. Jotta ironia toimii, sitä 

pitää ymmärtää. Sean Hall (2012, s. 60) toteaa, että toimiakseen ironian tulee olla karke-

an liioittelevaa tai vähättelevää. Liiallinen liioittelu, jotta tulisi paremmin ymmärretyksi, 

vähentää kuitenkin ironian tehoa. Ymmärtääkseen ironiaa täytyy olla osa sellaista kulttuu-

ria, jossa ironiaa käytetään.  

 

Koodeja on erilaisia, ja niitä voidaan jakaa erilaisiin ryhmiin, jotka helpottavat niiden tul-

kintaa. Koodeja voidaan ryhmitellä vielä alakoodeihin. Chandler (2007, s. 149) on jakanut 

koodeja esimerkiksi sosiaalisiin koodeihin, jonka alakoodeja ovat esimerkiksi ruumiilliset 

koodit kuten ilmeet, eleet, ulkonäkö ja hyödykkeelliset koodit kuten muoti ja vaatteet. 

Leena-Maija Rossi (2002, s. 118) on tutkinut mainoskuvia halun, identiteettien ja ihantei-

den tuottajina. Hän toteaa, että keskeinen koodisto tavanomaiselle naiskauneudelle 

muodostuu oikeanlaisista rinnoista, runsaista pitkistä hiuksista ja symmetrisistä huolella 

ehostetuista kasvoista. Katsellessa kuvia drag queeneistä ei jää epäselväksi, että drag 

queenit hyödyntävät tällaista naiskauneuden koodistoa.  He toistavat tavanomaisia nais-

kauneuden ihanteita mutta vievät ihanteet seuraavalla tasolle. 

 

Umberto Econ (1976, s. 133) käsite ylikoodaus kuvaa hyvin drag queenien toimintaa. Yli-

koodauksessa tunnettua tai tyypillistä asiaa toistetaan niin, että se alkaa vaikuttaa jo kit-

schiltä (ks. myös Koskennurmi-Sivonen, 2012, s. 31). Drag queenit, jotka esittävät jotain 

Kuva 2 Suomalainen dragartisti Mega-
Paula. Kuva: Mega-Paula. 
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tiettyä julkisuuden henkilöä, matkivat tämän pukeutumista ja maneereja siten, että siitä 

tulee jo parodiaa. Eräällä tapaa voisi ajatella, että drag queenien pukeutuminen ja esiin-

tyminen perustuu ylikoodaukseen. Stereotyyppisiä naiseuden merkkejä toistetaan perin-

teisten drag queenien pukeutumisessa uudestaan ja uudestaan. Perinteisestä drag quee-

nistä on ehkä itsestäänkin tullut jo eräänlainen stereotypia. 

 

5.4. Muita tutkimuksessa käytettäviä semiotiikan käsitteitä 
 

Strukturalistiseen semiotiikkaan kuuluu käsitepari paradigma ja syntagma. Seppä (2012, 

ss. 141–142) kuvaa käsiteparin jäsentävän sitä, miten yksittäiset merkit suhteutuvat mui-

hin merkkeihin ja miten merkkien yhteistoiminta vaikuttaa kuvan kokonaismerkitysten 

muotoutumiseen. Paradigma on merkkien joukko, joka koostuu loogisesti yhteensopivista 

merkeistä. Samaan paradigmaan kuuluvilla merkeillä on selkeä identiteetti: jokaisen mer-

kin on erotuttava selkeästi muista saman paradigman merkeistä sekä merkitsijän että 

merkityn tasolla. Paradigmasta valitaan aina yksi tai useampi osa kokonaisuuteen, jota 

kutsutaan syntagmaksi.  

 

Veivo ja Huttunen (1999, s. 30) toteavat, että pukeutumisessa samanlaiset vaatekappa-

leet, esimerkiksi takit, muodostavat paradigman. Ne rinnastuvat toisiinsa, mutta pukeu-

tuessa voi valita ylleen vain yhden takin. Vaatetuksen syntagmaa – takista, housuista ja 

muista vaatteista rakentuvaa asukokonaisuutta – muodostaessa joutuu tekemään valin-

nan takkien muodostamasta paradigmasta. Toisaalta tyyli, pukeutumisen kieli, vaatii, että 

takin on soinnuttava muuhun vaatetukseen, vaatteiden muodostamaan syntagmaan. Täs-

sä suhteessa tyyli rajoittaa myös syntagmaattista yhdistelyn ulottuvutta. Pukeutumisen 

kielellä vaatteet voivat viestiä merkityksiä, esimerkiksi arvokkuutta tai välittömyyttä.  

 

Barnardin (1996, s. 89) mukaan myös värejä ja materiaaleja voi ajatella paradigman ja 

syntagman käsitteillä. Värit muodostavat selkeän paradigmaattisen joukon: yksi väri voi 

korvata toisen. Paradigmasta valittua värien yhdistelmää voidaan tarkastella syntagmaat-

tisesti jossain asussa. Näin voidaan tarkastella, miten hyvin esimerkiksi värit sopivat yh-

teen ottaen huomioon syntagman jossa ne ovat osana. Barnard (mt.) pohtii vielä, että jos 

merkitys muodostuu osien eroavista suhteista, niin silloin merkitystä voidaan muuttaa 



 
 

33 
 

muuttamalla osien suhteita. Muuttamalla tapoja, joilla osat vaikuttavat toisiinsa syntag-

maattisesti ja paradigmaattisesti, voidaan muuttaa vaatteiden ja asuyhdistelmien merki-

tystä.  

 

Sepän (2012, ss. 142–143) mukaan merkkien syntagmaattista kokoamista säätelee jokai-

sessa kulttuurissa joukko enemmän tai vähemmän vakiintuneita tapoja, esimerkiksi kie-

lessä kielioppi. Samaan tapaan jokapäiväistä elämää ja toimintaa säätelee kulttuurisesti 

määräytynyt säännöstöjen joukko, jonka vaikutuksen alaisena muotoillaan arkisen elämän 

syntagmat, esimerkiksi pukukoodit. Kuvat kuitenkin liittävät usein toisiinsa syntagmoja, 

jotka eivät luonnostaan kuulu yhteen. Esimerkiksi vaatteita ja kenkiä myydään kuluttajille 

elämäntyylin, yksilöllisyyden tai luksuksen symboleilla, vaikkei näillä asioilla ole mitään 

luonnollista yhteyttä. Tällaista eri paradigmoihin kuuluvien asioiden yhdistämistä kutsu-

taan merkityksen siirroksi.  

 

Vaihtoehtoinen strategia merkityksen siirrolle on Sepän (mt., s. 144) mukaan hyperrituali-

sointi. Hyperrituaaliset kuvat lainaavat jokapäiväisestä elinympäristöstä ritualisoituja elei-

tä tai toimintoja – esimerkiksi tapoja esittää naisellista tai miehistä seksuaalisuutta – mut-

ta ne liioittelevat näitä esityksiä tai muuttavat niihin ”automaattisesti” liitettyjä asiayh-

teyksiä. Esimerkiksi nykymainoksissa kuvallisen hyperritualisoinnin ironisena kohteena 

ovat usein heteroseksuaalisuutta säätelevät normit. Käytännössä hyperritualisointi voi 

olla ylilyövyydessään paitsi ironista ja hauskaa myös kriittistä. Drag queenejä ja camp-

kulttuuria voi pitää hyvinä esimerkkeinä hyperritualisoinnista.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Chandler (2007, s.137–139) kuvailee denotaatiota ja konnotaatiota käsitteinä, jotka ku-

vaavat merkitsijän ja merkityn välistä suhdetta. Denotaatiolla tarkoitetaan merkin kirjai-

mellista tai ilmeistä merkitystä. Konnotaatio taas tarkoitetaan merkin sosio-kulttuurisia ja 

henkilökohtaisia mielikuvia. Konnotaatioon vaikuttavat muun muassa tulkitsijan ikä, su-

kupuoli ja etnisyys. Merkit ovat konnotaatioissaan avoimempia tulkinnoille kuin denotaa-

tioissa. Kuitenkaan merkin ilmeinen merkitys ei ole kaikille maailmassa samalla tavalla 

ilmeinen. Siksi denotaation määritelmä on saanut kritiikkiä osakseen ja monet ovat sitä 

mieltä, että denotaatio on vain yksi konnotaatio. Chandler (mt.) esittääkin, että jos 

denotaatio on vain yksi konnotaatio, niin denotaatiota ei voida pitää luonnollisempana tai 



 
 

34 
 

puhtaampana merkityksenä kuin konnotaatio. Denotaatio on ennemmin konnotaatio, 

joka on ”luonnollistunut” ja saanut universaalin merkityksen. Merkin denotaationaalinen 

merkitys on vain yleisesti sovittu ihmisten välillä, jotka kuuluvat samaan kulttuuriin. Kon-

notaatiolliset merkitykset eivät sen sijaan ole ikinä valmiita. Chandler kuitenkin varoittaa, 

ettei konnotaatioitakaan voida pitää pelkästään henkilökohtaisina merkityksinä, vaan ne 

muodostuvat niiden koodien mukaan, jotka tulkitsijalla on käytettävissä.   

 

Roland Barthes (1983) on soveltanut muotikirjoituksia käsittelevässä tutkimuksessaan 

kommutaatiotestiä. Kommutaatiotestissä muutetaan yhtä osaa kokonaisuudessa ja katso-

taan, tuottaako muutoksen merkityksessä. Tällä tavoin etsitään pienintä muuttujaa koko-

naisuudessa. Tarkkailemalla minkälaisia muutoksia kokonaisuudessa tapahtuu, voidaan 

tehdä yleistä luetteloa rinnakkaisista vaihteluista. Samalla voidaan etsiä kokonaisuudesta 

löytyviä kommutaatioluokkia.  (mt., s. 19.) Barthes (1967, s. 66) selittää, että kommutaa-

tiotesti mahdollistaa niiden merkityksellisten yksikköjen löytämisen, jotka muodostavat 

syntagman. Näitä yksikköjä voi sitten luokitella paradigmoiksi. Toisin sanoen syntagmaan 

kuuluvia paradigmoja voi löytää vain kommutaatiotestin avulla. 

 

5.5. Pukeutuminen estetiikan näkökulmasta 
 

Tutkittaessa pukeutumisen merkityksiä ei voi sivuuttaa estetiikkaa. Semiotiikkaa ja este-

tiikkaa kietoutuvat yhteen, kun tutkitaan ulkonäköön liittyviä viestejä ja merkityksiä. Eco 

(1976) pitää koodien tekemistä esteettisenä toimintana (Koskennurmi-Sivonen, 2012, s. 

27). Myös esteetikko Ossi Naukkarinen (2012, s. 20) pitää semiotiikkaa relevanttina tut-

kimusnäkökulmana estetiikan kysymyksiin. Naukkarisen mukaan silloin keskeisenä ideana 

on hahmotella vaatteita merkkeinä ja merkitysjärjestelmien osina. Erityisesti drag 

queenejä tutkiessa semiotiikka ja estetiikka muodostavat tiiviin liiton. Drag queenien ul-

konäölle esteettisellä vaikutuksella on ensisijainen merkitys. Aineistoni on kuvia, joten 

niitä väistämättä arvioi myös esteettisinä kokonaisuuksina. Esteettisyydellä on myös eri-

tyinen, eroottista mielihyvää tuottava merkitys transseksuaaleille ja drag queeneille (Gec-

zy & Karaminas, 2013). Esteettisenä ilmiönä drag queenien pukeutuminen on kiehtova 

tutkimuskohde, koska pukeutumisella luodaan rooli, illuusio toisesta persoonasta ja suku-

puolesta.  
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Estetiikka tieteenalana on perinteisesti pidetty Naukkarisen (2012, s. 5) mukaan taiteen, 

kauneuden ja kritiikin filosofiana. Se on kaikkea sellaista kirjoittamista, puhumista ja muu-

ta toimintaa, jossa käsitellään taidetta, kauneutta, niiden variaatioita ja vastakohtia sekä 

kritiikkiä filosofisesta näkökulmasta. Tämä määritelmä on niin laaja, että mahdollistaa 

lähes minkä tahansa käsittelemisen estetiikan puitteissa. Estetiikka ei kuitenkaan kuulu 

pelkästään korkeakulttuurille ja taiteelle. Naukkarinen (1998) on tutkinut arjen esteettisiä 

ilmiöitä, kuten ihmisten ulkonäköä ja pukeutumista. Vaikka ulkonäkö ja pukeutuminen 

eivät ole filosofisessa estetiikassa olleet suosittuja aiheita, niin Naukkarisen mukaan 

(1998, s. 17) ne ovat kuitenkin oleellinen ja esteettisesti elävä osa taiteiden ulkopuolista 

kulttuuria. Marilyn DeLongin (1998, s. 4) mukaan viime vuosisadalle asti estetiikan tutki-

mus on keskittynyt absoluuttisen kauneuden määrittelyyn vallitsevan kulttuurin mukaan. 

Filosofisesta näkökulmasta kauneus on täydellisyyttä. DeLong huomauttaa, että täydelli-

syyden määritelmä vaihtelee ajan mukaan, koska määritelmä kauneudesta vaihtelee jaet-

tujen kulttuuristen arvostusten vaihteluiden mukana. Nykyään estetiikan tutkimus keskit-

tyy yksilöllisen katsojan ideologiaan ja kulttuuriin ja siihen, miten se näkyy kuvassa. 

 

Kauneuden määritelmä vaihtelee myös erilaisten alakulttuurien, kuten drag queenien 

mukana. Täydellinen kauneus drag queenien piirissä kietoutuu vallitsevan kulttuurin kau-

neuskäsityksiin, koska drag queenit käyttävät valtakulttuurin vallitsevia kauneuskäsityksiä 

luodakseen illuusion naishahmosta. Hahmo toimii, jos siinä on tunnistettavia elementtejä 

vallitsevan kulttuurin kauneuskäsityksistä. DeLong (1998, s. 5) kiteyttää ulkonäköön liitty-

vän estetiikan olevan sen ymmärtämistä, mistä visuaalisista ominaisuuksista ihmiset pitä-

vät ja niiden arvioimista. Estetiikka liittyy siihen, mitä arvostetaan ideaalina, ja siihen, mil-

tä ihmiset haluavat näyttää hallitsevan ajankuvan mukaan.  Naukkarinen (2012, s.16) to-

teaa vaatteiden estetiikasta, ettei vaatteita sen paremmin kuin niiden estetiikkaakaan 

yksinkertaisesti voi eristää niihin vaikuttavista tekijöistä: ihmisruumiista, vaatteita ympä-

röivistä ja muokkaavista tapahtumista, käytöstä, etiikasta, sukupuolisuudesta, taloudesta 

ja monista muista asioista. Vaatteiden estetiikka ei ole vain vaatteita ja vain estetiikkaa 

koskeva asia.  
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Estetiikkaa voi lähestyä myös feministisestä näkökulmasta. Feministinen estetiikka on 

kiinnostunut esteettisistä kysymyksistä mutta ei keskity pelkästään niihin. Naukkarinen 

(2012, s. 19) määrittelee feministisen estetiikan monimerkitykselliseksi ja poikkitieteel-

liseksi termiksi. Se on suorassa suhteessa muun muassa visuaalisen kulttuurin tutkimuk-

seen, taidehistoriaan, filosofiaan ja filosofiseen estetiikkaan, elokuvan ja kirjallisuuden 

tutkimukseen sekä yhteiskuntatieteisiin. Feministisen estetiikan ulkonäkökysymyksiin 

fokusoivat kirjoitukset, kuten muukin feministinen tutkimus käsittelevät asioita, jotka pe-

rinteinen tutkimuksen valtavirta on aikaisemmin syrjäyttänyt. Naukkarisen mukaan femi-

nistisessä tutkimusotteessa ulkonäköön, vaatteisiin ja niiden erilaisiin käsittelytapoihin 

liittyvät olennaisesti sukupuolikysymykset, seksuaalisuus, ruumiillisuus ja identiteettiky-

symykset. 

 

Von Bonsdorffin ja Sepän (2002, s. 15) mukaan feministisessä estetiikassa tärkeä kysymys 

on, mitä esteettisessä merkityksenantoprosessissa tapahtuu: kuka edustaa arvostelevaa 

subjektia ja millaisin tarkoitusperin. Onko kyseessä yksisuuntainen ylivalta vai pyrkimys 

vuorovaikutukseen? Millaiset kulttuuriset normit ja ennakko-odotukset ohjaavat ja sääte-

levät representaatioita ja tulkintaa? Entä millaisia keinoja on mahdollista käyttää feminis-

tisen vastarinnan edistämiseen? Vastarinnalla tarkoitetaan perinteisten valtasuhteiden 

kyseenalaistamista. Esimerkiksi kaksijakoista sukupuolijärjestelmää tai stereotyyppistä 

sukupuolen esittämistä voidaan pitää tällaisen kriittisen vastarinnan vastakohtana. Vasta-

kohtaisuus ei kuitenkaan tarkoita toisen täydellistä kieltämistä vaan pyrkimystä kiinnittää 

huomiota valtasuhteisiin ylipäätään. Tämä on johtanut hienosyisempään erotteluun eri-

laisten feminismien välille. Yksi tällainen uudenlainen esteettinen vastarinnan strategia 

keskittyy naiseuden ja naisellisuuden parodisiin ja ylilyöviin uudelleen esittämisiin. Tästä 

esimerkkeinä ovat juuri muun muassa drag queenit. (mt. ss. 15–17.) 

 

Oman tutkimukseni kannalta on tärkeää olla toistamatta stereotyyppisiä naiseuden malle-

ja omien mielikuvieni mukaan, vaan niiden muodostumiselle täytyy löytyä perusteet. 

Omaa työskentelyä ja tutkimusta tuleekin tarkkailla kriittisesti, jottei sorru toistamaan 

vallitsevia valtasuhteita. Myös von Bonsdorff ja Seppä (2002, s. 19) toteavat, että feminis-

tisen estetiikan tutkimuksessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös esteettisten repre-
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sentaatioiden vastaanottoon sekä vastaanottajan mahdollisuuksiin vaikuttaa kuvien ja 

tekstien tulkintaan. 

 

Pia Livia Hekanaho (2002, s. 28) lisää, että feministinen keskustelu avaa näkökulmia, jotka 

paljastavat myös esteettisen teorian muodostuksen olevan monin tavoin sidoksissa poliit-

tiseen ja sukupuolittavaan valtaan. Samalla se pyrkii laajentamaan sitä ilmiöiden kenttää, 

josta voidaan käydä esteettistä keskustelua. Hekanaho puhuu ”epäpuhtaan estetiikan” 

käsitteestä, jolla tarkoitetaan estetiikan tutkimuskohteiden ja tarkastelutapojen laajen-

tamista teemoihin, jotka on aikaisemmin tulkittu esteettiselle pohdinnalle vieraiksi. Tällai-

sia teemoja ovat esimerkiksi ruumiillisuus, seksuaalisuus ja halu (ks. myös von Bonsdorff, 

1997). Tästä näkökulmasta voi miettiä, mikä kaikki on itselleen esteettisesti merkittävää 

tai kaunista. Esteettisyys on kuitenkin subjektiivinen kokemus. Tutkimusaineistoani analy-

soidessa on tärkeää kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, millaisia adjektiivejä käytän 

aineistoni drag queeneistä, jotta en käyttäisi sukupuolittavaa valtaa. 

6. Aineisto    

6.1. Visuaalinen aineisto 
 

Visuaalista aineistoa voidaan lähestyä monelta eri kantilta. Gillian Rose (2012) esittelee 

erilaisia tapoja tutkia visuaalista aineistoa. Hän soveltaa visuaaliseen aineistoon niin sisäl-

lönanalyysia, semiotiikkaa kuin diskurssianalyysia. Visuaalinen aineisto toimii laadullisen 

tutkimuksen aineistona erittäin hyvin, koska sitä voidaan tutkia monella tavalla. On hyvä 

tunnistaa oman aineistonsa erityispiirteet: minkälaisesta visuaalisesta aineistosta on kyse, 

mitä ja ketä varten se on alun perin tehty ja muistaa säilyttää kriittisyys. On eri asia tutkia 

esimerkiksi mainoksia ja valokuvia, koska motiivit niiden kuvien takana ovat erilaiset.  

 

Rose (2012, ss. 16–17) määrittelee kolme kriteeriä visuaalisen kulttuurin kriittiseen lähes-

tymiseen. Ensimmäiseksi kuvat (kirjoitan kuvista, koska oma aineistoni on valokuvia, mut-

ta yhtälailla kriteerit pätevät mihin tahansa muuhun visuaaliseen aineistoon) tulee ottaa 

vakavasti. Kuvia on tarpeen katsoa huolellisesti, koska ne eivät täysin pelkistettävissä kon-

tekstiinsa. Visuaalisilla representaatioilla on omat vaikutuksensa. Toiseksi tulee miettiä 

visuaalisten objektien sosiaalisia oloja ja vaikutuksia. Kulttuuriset käytännöt, kuten visuaa-

liset esitykset ovat sekä riippuvaisia että tuottavat sosiaalista inkluusiota ja ekskluusiota. 
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Molempia käytäntöjä ja niiden kulttuurisia merkityksiä ja vaikutuksia tulee katsoa kriitti-

sesti. Kolmanneksi tulee ottaa huomioon oma tapa katsoa kuvia. Sisällytän Rosen kritee-

reihin myös teoriataustan tuntemisen. Ilmiöt kuvien taustalla on tunnettava, jotta kuvia 

osaa katsoa pintaa syvemmälle. Kuvia on katsottava huolellisesti, kuten Rose mainitsee, 

mutta jos ei tunne ilmiöitä ja taustoja kuvan ympärillä, eivät kuvat kerro itsestään tai koh-

teestaan enempää kuin sen, minkä silmällä näkee. 

 

 Toinen kriteeri on oman aineistoni kannalta erityisen mielenkiintoinen, koska visuaaliset 

objektit eli tässä tapauksessa drag queenit ovat usein myös kuvan ottajia. Tai jos he eivät 

itse ole ottaneet kuvaa, niin he ovat kuitenkin itse ladanneet kuvan Instagram-

sovellukseen. On mielenkiintoista pohtia kuvan ottamisen ja julkaisemisen motiiveja, 

vaikka sillä ei tämän tutkimuksen kannalta ole suurta merkitystä, koska tutkimuksen koh-

teena on ensisijaisesti drag queenien pukeutuminen. Pukeutumista tutkiessa on kuitenkin 

hyvä pohtia motiiveja, miksi kuvat on tuotu julki. Oma tapa katsoa kuvia on erityisen tär-

keä kriteeri kriittiselle kuvien katsomiselle, koska eräällä tapaa voisi ajatella olevansa vuo-

rovaikutuksessa kuvien kanssa. Asetan tietyt kriteerit, mitä haluan kuvista saada selville, 

eli kerron kuvalle, mitä haluan sen kertovan minulle. Kriittisyys on kuitenkin ensiarvoisen 

tärkeää tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Jos kuvista etsii tietyillä kriteereillä tiettyjä 

asioita, niitä myös löytää, mutta pitää pysyä herkkänä, että näkee muitakin asioita joita 

kuvat kertovat.  

 

Heiskala (1990, ss. 246–247) pohtii sosiologisen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta 

merkityksien tulkitsemista. Hänen mukaansa tutkija tulkitsee merkityksiä kansanmene-

telmällä mutta pyrkii käyttämään tätä tulkinnallista taitoaan tuottaakseen pätevää tulkin-

taa. Molemmissa tapauksissa merkitysmateriaalista pyritään tuottamaan kulloisiinkin tar-

peisiin riittävän koherentti tulkinta. Siksi ensimmäisen tulkinnan ja ilmeisen tulkinnan 

alistaminen analyysiin on vaikeaa. Kiusauksena on koko ajan nähdä ilmiö ongelmattoma-

na ja välittömästi tarjoutuva tulkinta ainoana oikeana.  

 

Heiskalan (1990, ss. 19–20) mukaan ongelmaa tulisi käsitellä rakentamalla erilaisia ase-

telmia, joissa aineisto voi väittää tutkijan ennakkoluuloja vastaan. Juuri tämä seikka pu-

huu mahdollisimman pienten aineistojen käytön puolesta: mitä pienempi aineisto on ky-
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seessä, sitä paremmin tutkija voi oppia tuntemaan sen ja sitä helpommin aineistosta näin 

nousee tutkijan tulkintaa haittaavia ja hajottavia erityispiirteitä, jotka pakottavat tulkin-

nan tai koko tutkimusasetelman muuttamiseen tai täsmentämiseen. Pieni aineisto ei kui-

tenkaan kaikkiin laadullisiinkaan tutkimuksiin sovi. Tulisikin ehkä puhua tutkimuksen kan-

nalta pienimmästä mahdollisesta aineistosta. Toisena tapana Heiskala mainitsee laskemi-

sen. Laskeminen pakottaa tutkijan täsmentämään itselleen, mikä on hänen analyysinsa 

yksikkö eli tapaus. Se suuntaa tutkijan huomion vähintäänkin hetkeksi pois niistä tapauk-

sista, jotka syystä tai toisesta ovat muodostuneet hänelle erityisen rakkaiksi, ja pakottaa 

hänet huomaamaan sen, etteivät ne välttämättä ole tavallisia tai edes yleisiä. Laskemises-

ta on hyötyä silloinkin, kun analyysi etenee poikkeavien tapausten varassa, koska se pois-

taa mahdollisuuden luulla näitä poikkeavia tapauksia tavanomaisiksi.  

 

Katse kuuluu olennaisesti kuvien tulkitsemiseen. Kuvia katsotaan ja niistä tehdään auto-

maattisesti tulkintoja.  Janne Seppänen (2002, s. 35; s. 93; s. 97) määrittelee katsomisen 

normatiiviseksi ja merkityksiä välittäväksi toiminnaksi. Se ei ole ohimenevä tapahtuma, se 

on koko ajan jatkuva ja muokkautuva prosessi, jossa aiemman mielikuvat, kulttuurinen 

kokemus ja vuorovaikutus lomittuvat toisiinsa. Katse on myös tärkeällä sijalla identiteetin 

määrittelyssä. Katseiden avulla tapahtuu myös sovittautuminen visuaalisiin järjestyksiin. 

Muodostamme käsityksen ympäristöstämme katsomalla ja samalla mietimme, miten so-

vellumme siihen. Esimerkiksi sukupuoleen liittyvät visuaaliset järjestykset ovat vahvoja ja 

niiden järjestysten rikkojia siedetään huonosti. 

 

Reetta Hyvärinen (2012, ss. 223–224) muistuttaa, että vaikka tutkimuskysymyksiin ja ai-

neistoon soveltuva tulkintakehys ja tutkimuksessa käytetyt työkalut luovat tulkinnalle 

selkärangan, on visuaalisen aineiston analyysi aina monimutkainen prosessi. Analyysiin ei 

ole olemassa selkeää ohjekirjaa, jota noudattamalla saavutettaisiin tutkimustulos. Visuaa-

lisen aineiston analyysissä vuorottelevat luovat vaiheet, jotka edellyttävät kekseliäisyyttä 

ja intuitiota, sekä ennalta selkeämmin määritellyt strukturoidut analyysivaiheet. Kuva-

aineistoa käyttävä tutkija joutuu ponnistelemaan sopivien menetelmien löytämiseksi, 

suhtautumaan tekemiinsä valintoihin kriittisesti arvioiden, tiedostamaan ja osin ylittä-

mään kuvien vaikuttavuuden voiman, ja samalla perustelemaan tekemänsä perinpohjai-
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sesti ansaitakseen tieteellisen uskottavuuden. Tutkijalle kuvien käyttö ei ole helpoin tie, 

mutta samalla se voi tarjota oivalluksia, jotka jäisivät saavuttamatta ilman kuvia. 

 
Visuaalista kulttuuria tutkittaessa feministinen näkökulma astuu kuvaan melkein luonnos-

taan. Amelia Jones (2003, s. 1) löytää feminismistä ja visuaalisesta kulttuurista yhdistäviä 

tekijöitä, kuten niitä molempia eteenpäin vievät poliittiset huolenaiheet ja molempien 

keskittyminen ensisijaisesti kulttuurisiin tapoihin vaikuttaa subjektiivisiin kokemuksiin. 

Feminismi on laaja ala, joka koskettaa kaikkia kulttuurisen kokemuksen tasoja. Sen näke-

myksistä on tullut niin keskeisiä ymmärryksellemme maailmasta, että se vaikuttaa useim-

piin visuaalisen kulttuurin muotoihin, tiedostettiin tätä riippuvuutta tai ei. Samaan aikaan 

feminismi on jo pitkään tunnustanut, että visuaalisuus eli se, miten nähdään ja ymmärre-

tään nähtyä, on yksi tärkeimpiä tapoja, jolla sukupuoli on kulttuurisesti kirjattu länsimai-

seen kulttuuriin. Feminismi ja visuaalinen kulttuuri vaikuttavat siten syvästi toisiinsa. 

 

6.2. Aineistona Instagram-kuvat 
 

Tutkimukseni aineisto koostuu valokuvista. Kuvat keräsin Instagram-sovelluksesta, joka on 

mobiilisovellus ja sosiaalisen median väline. Vaikka sovellus on ensisijaisesti tarkoitettu 

älypuhelimiin, voi sitä käyttää myös tietokoneella. Sovellukseen voi luoda itselleen oman 

tilin ja julkaista haluamiaan kuvia ja videoita. Käyttäjä voi valita, tekeekö tilistään kaikille 

julkisen vai yksityisen. Yksityisen tilin omistajan tulee hyväksyä seuraajansa, ennen kuin 

nämä näkevät tämän julkaisuja, kun taas julkinen tili näkyy kenelle tahansa. Omien kuvien 

julkaisemisen lisäksi sovelluksessa voi seurata muita käyttäjiä, heidän julkaisemiaan kuvia 

ja kommentoida niitä. Kuviin voi liittää myös jonkin kuvatekstin ja aihetunnisteita. Aihe-

tunniste lisätään kirjoittamalla sanan eteen #. Sovelluksessa voi etsiä kuvia aihetunnisti-

mien perusteella. Etsimällä kuvia esimerkiksi aihetunnistimella #dragqueen, sovellus näyt-

tää kaikki julkiset kuvat joihin on lisätty kyseinen aihetunniste.  

 

Instagram on siitä mielenkiintoinen sosiaalisen median väline, että julkisten tilien kuvat 

alkavat elää omaa elämäänsä verkossa. Kerran ladattuja kuvia ei pysty poistamaan eikä 

käyttäjällä ole kuviinsa täyttä kontrollia. Kuka tahansa voi kommentoida kuvia ja jakaa 

niitä eteenpäin omalla tilillään. Tietenkin niissä tapauksissa alkuperäisen kuvan ottajan 

nimi pysyy kuvassa näkyvillä. Sovellus sopi mielestäni hyvin aineistoni keruuseen, koska 
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julkaistuja kuvia on valtavat määrät. Kuvat myös ovat drag queenien omilta tileiltä, joten 

kuvat ovat heidän ottamiaan tai ainakin heidän itsensä julkaisemia.  

 

Salla-Maria Laaksonen, Janne Matikainen ja Minttu Tikka (2013, s. 11) näkevät tarpeel-

liseksi määritellä verkko ja sosiaalinen media silloin, kun niitä lähestytään tutkimuskohtei-

na, koska ne määräävät lähtökohdat verkon tarkasteluun. Vaikka kerään aineistoni ver-

kosta, en miellä sitä tutkimuskohteekseni, vaan se on väline aineiston keruuseen. Kuiten-

kin koska Instagram on verkossa ja osa sosiaalista mediaa, on perusteltua avata hieman 

sitä, mitä erityisesti sosiaalisella medialla tarkoitetaan. Andreas Kaplan ja Michael Haen-

lein (2010, s. 61) määrittelevät sosiaalisen median käsitteen kuvaavan verkon käyttäjien 

merkitystä korostavaa kulttuurista muutosta. Se voidaan määritellä ryhmäksi verkkopoh-

jaisia sovelluksia, jotka rakentuvat web 2.0:n tekniselle alustalle ja jotka mahdollistavat 

käyttäjäsisällön luomisen ja jakamisen. Web 2.0 tarkoittaa uutta tapaa, jolla internetiä on 

alettu käyttää. Siitä on tullut alusta, jonka sisältöä ja sovelluksia voi kuka tahansa verkon 

käyttäjä muokata yhteisöllisessä hengessä, sen sijaan että yksittäiset henkilöt loisivat ja 

julkaisisivat sisällöt. Sosiaalisen median käsitettä on kritisoitu muun muassa sen harhaan-

johtavuudesta (ks. esim. Laaksonen, Matikainen & Tikka, 2013), mutta koska käsite on 

yleisesti tunnettu ja käytetty, on perusteltua käyttää sitä tutkimukseni yhteydessä. 

 

Pirita Seitamaa-Hakkarainen ja Ritva Koskennurmi-Sivonen (2014, ss. 118–119) ovat poh-

tineet, miten internetistä kerätyn aineiston julkisuus vaikuttaa tutkimusaineiston käsitte-

lyyn ja raportointiin. He käyttivät esimerkkeinään blogeja ja keskustelupalstoja. Blogeja 

voi verrata julkisten lehtien ja muun median tutkimukseen. Blogin kirjoittajalla on vastuu 

siitä, mitä hän kirjoittaa blogiin, ja hän voi kirjoittaa blogiaan myös nimimerkillä. Tutkijan 

vastuulla on taas se, miten tietoa käyttää. Keskustelupalstat taas ovat yleensä rekisteröi-

tymistä vaativia. Rajankäynti internetaineiston ja yksityisyyden välillä ei ole yksiselitteistä. 

Esimerkiksi käsityöyhteisö Ravelry vaatii rekisteröitymistä, mutta kolme miljoonan käyttä-

jän yhteisö on kuin internet itsessään, jonka sisällä on erityyppistä tiedonjakoa. Toisaalla 

julkisten muotiblogien keskeinen tavoite on tunnettuus samoin kuin itse bloggaajien, jot-

ka esiintyvät useimmiten nimimerkin takana. Tutkija voi hyvin viitata tällaiseen aineistoon 

asianomaista nimimerkkiä käyttäen.  
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Instagram-sovellukseen ladattavia kuvia voi eräällä tapaa ajatella blogin tapaiseksi, erään-

laiseksi visuaaliseksi blogiksi. Kuvat ladataan sovellukseen itse, joten käyttäjä päättää, 

minkälaisia kuvia hän haluaa näyttää. Drag queenit käyttävät tilejään drag-nimellään, jota 

voidaan ajatella nimimerkin kaltaiseksi. Kuitenkaan kuvien käyttö ei ole täysin verrattavis-

sa blogiin, koska kuvista tutkittavat henkilöt ovat tunnistettavissa. Pukeutumista ei voi 

tutkia kuvista peittämällä esimerkiksi kasvoja, koska myös hiukset, meikki ja ilmeet kuulu-

vat kokonaisuuteen.  

 

Arja Kuulan (2006, s. 193) mielestä internetin tutkiminen on erityisellä tavalla haasteellis-

ta. Ensinnäkin paikan ja todellisuuden käsitteet saavat uuden merkityksen virtuaalisessa 

ympäristössä. Toisekseen julkisen ja yksityisen välinen raja muuttuu häilyväksi, ja se jou-

dutaan määrittelemään tilannekohtaisesti. Paikan, todellisuuden, julkisen ja yksityisen 

tulkinnat vaikuttavat internetin käyttäjien ja tutkijoiden ymmärrykseen virtuaalisesta ym-

päristöstä ja sen luonteesta. Samalla ne vaikuttavat siihen, miten eettiset kysymykset in-

ternettutkimuksen yhteydessä asetetaan. Kuula (mt. s.169; s. 171) kuitenkin jättää inter-

netiä tutkimuksessaan käyttävälle tutkijalle vastuun tehdä ja perustella eettiset ratkaisun-

sa itse. Valittu näkökulma ja kohde määrittävät tutkijalle, mitä eettisiä kysymyksiä tutki-

muksen toteuttamiseen kenties liittyy ja miten ne ratkaistaan. Ei siis ole olemassa valmiita 

ohjekirjoja siitä, miten internetistä kerättävän aineiston kanssa tulisi menetellä tutkimuk-

sesta riippumatta. Kuula (mt., s. 192) toteaa vielä, että internetin käyttäminen tiedon tai 

aineiston lähteenä tutkimuksessa ei sinänsä muuta sen enempää lainsäädännön sovelta-

misen kuin tutkimusetiikankaan perusperiaatteita. Lähtökohtana kaikelle tutkimukselle on 

tutkittavien ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen sekä vahingon vält-

täminen ja tutkittavien yksityisyyden suojaaminen.  

 

Toisaalta internetiin liittyvää aineistoa ei voi kuitenkaan täysin verrata muihin aineiston-

keruutapoihin. Esimerkiksi fyysisiä valokuvia kerätessä tulee pyytäneeksi tutkimushenki-

löiltä luvan niiden käyttöön automaattisesti. Tutkimushenkilöt tietävät kuvien tulevan 

tutkimuskäyttöön, ja he voivat valita sellaiset kuvat, jotka haluavat antaa tutkijalle. Ver-

kossa julkaistujen kuvien kanssa samanlaista valintaa ei voi tehdä, koska kuvat ovat va-

paasti kaikkien nähtävillä. On pohdittava, onko eettisesti oikein käyttää kuvia tutkimus-

käyttöön, jos ne ovat vapaasti saatavilla ja kaikkein nähtävillä internetissä. Luultavasti 
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kuvien ottaja ei ole kuvia ladatessaan ajatellut, että ne mahdollisesti päätyvät joskus tut-

kimuskäyttöön. Onko sillä kuitenkaan merkitystä, jos kuvia ei käytä halventavasti?  

 

Toinen eettinen kysymys kuvien käyttöön tutkimusaineistona liittyy tekijänoikeuksiin. 

Kuvia tutkittaessa on melkein välttämätöntä liittää kuvat lopulliseen tutkielmaan, ainakin 

liitteiksi. Riittääkö silloin, että kuvissa on asianmukaiset lähdetiedot vai tuleeko kuvien 

ottajilta pyytää julkaisulupa? Kuula (2006, s. 172) problematisoi internetin tekijänoikeus-

suojaa. Koska internet on avoin ja sen sisällön tuottamiseen voivat periaatteessa osallis-

tua kaikki tietotekniikkaa vähänkin osaavat ihmiset, peruskäsitteet, joiden varassa tutki-

muksessa tehdään eettisiä ratkaisuja, hämärtyvät tai ainakin muuttavat merkitystään. 

Internetissä avoimesti saatavilla olevan tekstin tai kuvan ymmärtäminen aina tekijänoi-

keussuojan alaiseksi ei ole yksiselitteistä. Jotkin sivustot sisältävät toisilta sivuilta kopioitu-

ja kuvia, tai niitä linkitetään suoraan toisilla sivuilla sijaitseviin kuviin tai teksteihin. Kuula 

(mt., s. 188) mainitsee esimerkkinä perinteiset kotisivut ja blogit, jotka voidaan ajatella 

julkaisuina, jotka useimmiten ovat suojattu tekijänoikeudellisesti. Tekijänoikeuslain mu-

kaan teos on suojattu, jos se on niin itsenäinen ja omaperäinen, että kenenkään muun 

kuin tekijän ei yleensä voitaisi olettaa päätyvän muodoltaan samanlaiseen lopputulokseen 

itsenäisesti vastaavaan työhön ryhtyessään. Määritelmän mukaisesti lain piiriin voidaan 

lukea kuuluviksi suurin osa yksittäisten ihmisten kotisivuista ja verkkolokeista kuvineen ja 

graafisine esitysmuotoineen. Kotisivujen, blogien ja verkkopäiväkirjojen tutkiminen ei 

edellytä lupaa mainittujen sivustojen haltijoilta. Tekijänoikeudellisesti sivustoihin pitäisi 

viitata normaalein viitetiedon.  

 

Yleisen tekijänoikeuslain lisäksi tulee tutkimukseni aineiston kannalta ottaa huomioon 

sovelluksen eli Instagramin määrittelemät toimintaperiaatteet kuvien jakamisesta. In-

stagramin yksityisyyskäytännöissä (Instagram Privacy Policy) sanotaan, että palvelun käyt-

täjä ymmärtää ja hyväksyy palveluntarjoajan eli Instagramin tarjoavan alustan, johon voi 

ladata sisältöä (kuvia, kommentteja ja muuta materiaalia) ja jossa voi jakaa tätä sisältöä 

julkisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että muut palvelun käyttäjät voivat nähdä, käyttää ja jakaa 

mitä tahansa julkisesti jaettua sisältöä. Instagramin käyttöliittymän käyttöehdoissa (In-

stagram API terms of use) todetaan vielä, että Instagram ei omista käyttäjien palveluun 
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lataamia kuvia. Tällöin lupaa kuvien käyttämiseen ei tarvitse erikseen pyytää palveluntar-

joajalta vaan oman harkinnan mukaan kuvien lataajilta.  

 

6.3. Tutkimuksen kuvien valintakriteerit  
 

Instagramista löytyy paljon kuvia drag queeneistä. Valitessaan kuvia semioottiseen tutki-

mukseen, tulee tutkijalla olla Rosen (2012, s. 109) mukaan laaja tietämys tutkimusaihee-

seen kuuluvista kuvatyypeistä. Oman tutkimukseni kuvatyyppi on Instagramin drag queen 

-kuvat. Olen perehtynyt drag queenien kuviin seuraamalla useiden drag queenien tilejä ja 

keräämällä samalla mielenkiintoisia kuvia talteen niin sanotuksi koeaineistoksi. Rosen 

(mt., ss. 109–110) mukaan semiootikot eivät näe tarvetta selitellä valitsemiensa kuvien 

valintakriteereitä. Rose näkee tähän kaksi syytä. Ensinnäkin semiootikot valitsevat sellai-

sia kuvia, jotka ovat käsitteellisesti kiinnostavia, eli toisin sanoen he valitsevat sellaisia 

kuvia, jotka toimivat heidän tutkimuksessaan. Toiseksi semiotiikkaa kiinnostaa analysoida 

sellaisia merkityksenantoprosesseja, jotka ovat sosiaalisesti merkittäviä. Semiootikoita ei 

kiinnosta etsiä kuvia, jotka tilastollisesti edustavat laajaa kuvamateriaalia, kuten vaikkapa 

sisällönanalyysissä. Sen takia semioottiseen tutkimukseen valikoituu suhteellisen pieni 

määrä kuvia, joita tutkitaan yksityiskohtaisesti. Tutkimus nojaa siten analyyttiseen ai-

touteensa ja kiinnostavuuteensa ennemmin kuin toistettavuuteen suuren materiaalin 

kanssa.   

 

Itse koen kuitenkin tarpeelliseksi perustella jotenkin valitsemiani kuvia. Valintakriteerien 

avaaminen lukijalle lisää tutkimuksen luotettavuutta, ja ylipäätänsä avoimuus on aina 

parempi kuin vastaamattomien kysymysten jättäminen lukijalle.  Valitsin tutkimusaineis-

toni miettimällä ensin minkälaisia kriteereitä asetan kuville. Ensinnäkin kuvissa tuli esiin-

tyä drag queen, lisäksi joka kuvassa tuli olla vain yksi henkilö. Toiseksi kuvien tuli olla po-

seerauskuvia, eli sellaisia joissa kuvan henkilö poseerasi kameralle. Tämä siitä syystä, että 

poseerauskuvissa esitellään itseään, ja tässä tapauksessa myös pukeutumisella muodos-

tettua kokonaisuutta, katsojalle. Kolmanneksi kuvissa tuli näkyä ihminen kokonaan tai 

lähes kokonaan. Tällöin kuvista pystyy tulkitsemaan kokonaisuutta, jota ei pelkistä kasvo-

kuvista pysty näkemään. Neljänneksi kuvien tuli olla mielenkiintoisia tutkimuskysymysteni 

kannalta, eli niissä sukupuoli esiintyi mielenkiintoisella tavalla. Mielenkiintoisuus on täysin 
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subjektiivinen kokemus, eikä sitä näin ollen voi perustella sen enempää. Drag queenien 

kansalaisuudella ei ollut tutkimukseni kannalta merkitystä. 

 

Päätettyäni kriteerit aloin etsiä niihin sopivia kuvia. Selasin seuraamieni drag queenien 

julkaisemia kuvia ja valitsin niistä kriteerini täyttäviä kuvia. Sen lisäksi etsin kuvia aihetun-

nistimilla #dragqueen, #dragqueens, #drag, #queen, #suomidrag, #finnishdrag. Keräsin 

kaikki kuvat samaan tiedostoon, josta aloin tehdä karsintaa ja valita tutkimukseeni sopivat 

kuvat. Päätin ottaa aina vain yhden kuvan drag queeniä kohden, jotta tutkimus ei olisi 

liian yksipuolinen. Tutkimukseeni valikoitui lopulta yhdeksän kuvaa.  Sattumalta kaikki 

valitsemani kuvat olivat yhdysvaltalaisia drag queenejä. Tämä johtuu varmasti siitä, että 

drag queen -kulttuuri on elinvoimaista Yhdysvalloissa ja yhdysvaltalaiset drag queenit 

ovat omaksuneet Instagramin käytön hyvin.  

 

En nähnyt tarpeelliseksi kysyä lupaa valitsemieni kuvien kohteilta kuvien käyttöön tutki-

muksessa. Koska kaikki valitsemani kuvat olivat julkisilta tileiltä, niiden omistajat ovat an-

taneet luvan niiden käyttöön lataamalla ne Instagramiin. Kaikkiin tutkimuksessani näky-

viin kuviin merkitsin saatavilla olevat tekijät: drag queenin, kuka omisti tilin ja valokuvaa-

jan, jos sellainen oli kuvassa mainittu. Jos kuvassa ei mainittu erikseen kuvan ottajaa, 

mainitsin senkin kuvaviitteissä. En myöskään käytä kuvia kaupallisiin tarkoituksiin enkä 

kirjoita niistä halventavista tai tee pilaa. Internet mahdollistaa laajaan kuvamateriaaliin 

pääsyn. Jokaisen tutkimuksessaan sitä hyödyntävän tulee tehdä oma parhaaksi näkemän-

sä ratkaisu ja seistä sen takana.  

7. Esteettis-semioottinen analyysi 
7.1. Vaate – ihminen – kokonaisuus 
 

Marilyn DeLong (1998, ss. 5–6) on kirjoittanut esteettisestä vaikutelmasta, joka hänen 

mukaansa on sekä yksilöllistä että kollektiivista ilmaisua. Se on yksilöllistä, koska se sisäl-

tää ihmisen yksilöllisen ilmaisun tyylistään ja mieltymyksistään. Se sisältää päätöksen siitä, 

mitä yksilö haluaa kertoa identiteetistään pukeutumisellaan muille. Esteettinen vaikutel-

ma on myös kollektiivista ilmaisua, jolla haetaan yhteenkuuluvuutta tiettyyn ryhmään. 

Tähän vaikuttaa myös kulttuuri.  
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DeLongin (1998, s. 9) mukaan esteettinen vaikutelma tulisi nähdä dynaamisena ja jatku-

vasti muuttuvana. Esteettiseen vaikutelmaan sisältyy hahmo, katsoja ja konteksti. Nämä 

kaikki ovat yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Hahmolla DeLong tarkoittaa vaat-

teen ja ihmisen muodostamaa kokonaisuutta, johon kuuluu vaatteen ja ihmisen välinen 

vuorovaikutus. Tämä sisältää mittasuhteet, hiusten mallin, ihon pinnan ja värin. Visuaali-

nen hahmo on kokonaisuus, joka rakentuu toisiinsa vaikuttavista osista, esimerkiksi vaat-

teen väristä tai siluetista mutta myös hiuksista, kosmetiikasta ja kengistä. Myös kehon 

muokkaukset otetaan huomioon. Hahmoa voidaan kutsua myös vaate-ihminen-

kokonaisuutena. Koskennurmi-Sivonen (2003, s. 126) on lyhentänyt vaate-ihminen-

kokonaisuuden VIK-malliksi. Käytän jatkossa VIK-hahmo-termiä puhuessani vaate-

ihminen-kokonaisuudesta. DeLongin kuvailema hahmo on linjassa luvussa 3.1. esitellyn 

pukeutumisen määritelmän kanssa (ks. esim. Barnes & Eicher, 1992). Myös pukeutumista 

voi ajatella kokonaisuutena, johon kuuluu vaatteiden lisäksi asusteet ja kehon muokkauk-

set. Hahmon voisi nimetä myös puetuksi hahmoksi.  

 

Katsoja havainnoi hahmoa. Katsoja havainnoi joko toista tai peilin kautta itseään. Havain-

nointiin vaikuttavat yksilölliset kokemukset ja ominaisuudet, kuten ikä, sukupuoli tai jopa 

hetkelliset odotukset ja mielentilat. Havainnointiin vaikuttavat myös yhteisölliset koke-

mukset ja kulttuurinen konteksti. Joillakin ihmisillä on paremmat edellytykset havainnoida 

esteettisiä kokonaisuuksia, esimerkiksi koulutuksen tai harrastuneisuuden takia. (DeLong, 

1998, ss.16–17, ks. myös Koskennurmi-Sivonen 2003, ss.127–128.) Katsoja havainnoi 

hahmoa aina jossain kontekstissa. Kontekstiin sisältyy DeLongin (1998, s.18) mukaan sekä 

fyysinen että kulttuurinen konteksti. Fyysinen konteksti on välitön fyysinen paikka tai ym-

päristö, jossa puettua hahmoa havainnoidaan. Kulttuuriseen kontekstiin sisältyy aika ja 

kulttuurinen tila, yhteiskunnan arvot ja ihanteet.  

 

Hahmo on siis kokonaisuus, joka muodostuu osista. DeLong (mt. s. 28) selventää, että 

kaikkia hahmoon kuuluvia osia tai piirteitä voidaan tarkastella erikseen, mutta niiden 

merkitys on riippuvainen kontekstin ja osien välisistä suhteista jotka muodostavat koko-

naisuuden. Kokonaisuudesta voidaan erotella havaintoyksiköitä, joita kutsutaan visuaali-

siksi osiksi. VIK-hahmo voi sisältää useita visuaalisia osia. Nämä visuaaliset osat muodos-

tuvat linjoista, muodoista, väreistä ja pinnoista, jotka tarjoavat määritelmän ja ilmaisulli-
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sia piirteitä joiden avulla osat voidaan erottaa kokonaisuudesta. Katsojan tulee ymmärtää 

kaikkien kokonaisuuteen kuuluvien osien linjat, muodot, pinnat, värit ja vaikutukset. Ko-

konaisuus ei kuitenkaan ole vain osiensa summa, vaan yhdessä osat vaikuttavat tarkaste-

luun eri tavoin kuin jos niitä tarkastelisi erikseen. DeLong (mt.) nimittää tätä kokonaisuu-

den ymmärtämistä käsitteellä ”gestalt”. Ritva Koskennurmi-Sivonen (2003, s. 127) avaa 

tätä alun perin hahmopsykologiasta peräisin olevaa käsitettä siten, että ihmisellä on tai-

pumus havaita kokonaisuuksia eikä vain erillisten yksityiskohtien eli osien kokoelmaa. 

Toisin sanoen, jos yksityiskohta on räikeä tai ihmisen ja vaatteen epäsuhta ilmeinen, se 

havaitaan erikseen. Muutoin havaitaan erittelemätön kokonaisuus. Tätä kokonaisuutta 

voisi ajatella myös syntagmana ja visuaalisia osia paradigmoina, joista syntagma muodos-

tuu.  

 

DeLong (1998, ss. 54–55) on kehittänyt nelivaiheisen mallin VIK-hahmon esteettisen arvi-

oinnin tueksi. Malli on tarkoitettu erityisesti vaatetusalalla työskenteleville ammattilaisille 

apuvälineeksi ymmärtää paremmin kuluttajan tarpeita. Tavoitteena on analysoida VIK-

hahmon muotoa ja sen suhdetta katsojaan ja kontekstiin. VIK-hahmossa on merkityksiä, 

ja se sisältää viestejä, joita voidaan tulkita. Malli auttaa havainnoimaan VIK-hahmoa ko-

konaisuutena, erottamaan se tarkasteltavaksi visuaalisiksi osiksi ja kokoamaan sen jälleen 

kokonaisuudeksi. VIK-hahmon tarkastelu alkaa kokonaisuudesta ja päättyy siihen, jotta 

sitä voitaisiin ymmärtää kokonaisvaltaisesti.  

 

Myös Kaiser (1997, ss. 217–218) on jakanut ihmisen ulkoisen olemuksen tulkinnan kol-

meen osaan pohtiessaan erityisesti, mitä merkityksiä ulkoisella olemuksella on. Kaiserin 

mukaan ulkoinen olemus on ensin eroteltava erikseen tulkittaviksi osiksi. Sen jälkeen on 

tunnistettava, miten osat vaikuttavat toisiinsa. Lopuksi on vertailtava ulkoista olemusta 

kokonaisuutena toisiin kokonaisuuksiin. Jokainen kokonaisuuden osa on erityinen. Kui-

tenkin kokonaisuus on se, mitä havainnoidaan. Kun kokonaisuudesta muutetaan yhtä 

osaa, niin koko olemus muuttuu. (Manning, 1987, s. 31; Kaiser, mt.) Tämän voi ajatella 

vastaavan Barthesin kommutaatiotestiä (ks. luku 5.4.). 
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7.2. Mallin esittely 
 

Sovelsin omaan aineistooni DeLongin ja Kaiserin malleja. Analysoin kuvia edeten kokonai-

suudesta osiin ja takaisin kokonaisuuksiin. Jokainen aineistoni drag queen muodosti VIK-

hahmon. Ensimmäiseksi havainnoin drag queen -kuvia omina kokonaisuuksinaan. DeLong 

(1998, s. 56) kehottaa käyttämään tässä vaiheessa kuvailevaa kieltä ja välttämään ar-

vioivia adjektiiveja, kuten kaunis tai ruma. Kiinnitin huomiota pukeutumiseen kokonaisuu-

tena. Merkitsin muistiin, mihin katse kiinnittyi ensimmäisenä. Kiinnitin huomiota siihen, 

mitä ei näkynyt. Kirjasin kaikki yksityiskohdat, joita drag queenien puvuissa näkyi. Kuvailin 

drag queenien meikkiä, hiuksia, koruja, eleitä ja ilmeitä. Mietin tässä vaiheessa myös so-

pivia koodeja, jotka auttaisivat pukeutumisen analysoimista. 

 

Havainnoinnin jälkeen aloin erotella VIK-hahmoja osiin. DeLong (1998, ss. 58–59) mukaan 

visuaaliset osat ovat yksikköjä kokonaisuudessa. Yksiköt voivat olla vaatekappaleita tai 

vartalon osia tai ne voivat sisältää molempia. Kun visuaaliset osat on tunnistettu, verra-

taan osien vaikutuksia toisiinsa ja kokonaisuuteen. DeLong (mt.) esittää erotteluvaiheessa 

erilaisia kysymyksiä. Hän kysyy esimerkiksi mitkä osat kiinnittävät huomion ensimmäisen? 

Kuinka monta osaa kokonaisuudessa on? Miten osat ovat samankaltaisia kokonaisuuden 

kanssa tai miten ne eroavat siitä? Miten osat toimivat kokonaisuudessa? Jokaista osaa 

tulisi kuvailla erikseen ja sen jälkeen, miten ne vaikuttavat toisiinsa.  

 

Erottelin kuvista visuaalisia osia. Ympyröin ensimmäiseksi kuvista osia, joista kokonaisuus 

rakentui. Tällä tavalla etsin merkittäviä osia. Sen jälkeen kokeilin kuvankäsittelyohjelmalla 

muuttuiko merkitys, jos jotain osaa muutti. Kokeilin vaihtaa joidenkin asujen väriä tai 

muuttaa kampausta. Etsin osia, jotka paljastaisivat, millaisia naiseuden piirteitä aineistoni 

drag queenit hyödynsivät. Ajattelin osia myös paradigmoina ja tutkin millaisilla muutoksil-

la syntagman merkitys muuttuisi. Oliko esimerkiksi jokin väri tai materiaali oleellinen? 

Tutkin myös, millaisia konnotaatioita jotkut osat herättivät.  

 

DeLongin (1998, ss. 59–60) mallin kolmas vaihe keskittyy tulkintaan. Tulkinnan tavoittee-

na on tutkia, millaiset suhteet ja assosiaatiot selittävät hahmoa. Löytyykö jotain ideaa tai 
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konseptia, joka sitoisi osat yhteen? Millaisia mielleyhtymiä kokonaisuudet herättävät? 

Millaisessa suhteessa hahmo on kulttuurisiin arvoihin ja arvostuksiin?  

 

Kolmannella analysointikierroksella tutkin aineistoa taas kokonaisuuksina. Muuttiko hah-

mojen tutkiminen osina havainnointia jotenkin? Huomasinko uusia tai erilaisia asioita kuin 

ensimmäisellä kerralla? Palasin havainnointivaiheessa miettimiini koodeihin. Tutkin hah-

moja tässä vaiheessa myös suhteessa toisiinsa. Tässä vaiheessa mietin myös paljon kon-

tekstin merkitystä. Millaisissa tilanteissa ja mitä varten kuvat on otettu ja mitä varten 

hahmot ovat valinneet juuri kyseiset asut? 

 

DeLongin (1998, s. 61) mallissa on vielä neljäs vaihe: arviointi. Siinä keskitytään arvioi-

maan kokonaisuuksien visuaalista tehokkuutta. Arviointi keskittyy yleisöön: kuinka moni 

olisi kiinnostunut samanlaisesta asusta? Minkälaiset asiakkaat kiinnostuivat siitä? Arvioiva 

vaihe on DeLongin mallin vaiheista parhaiten kaupalliseen käyttöön sopiva. Omassa tut-

kimuksessani jätin neljännen vaiheen kokonaan pois, koska DeLongin mallin kaupallinen 

näkökohta ei olisi sellaisenaan sopinut omaan tutkimukseeni enkä kokenut, että se olisi 

sovellettunakaan toiminut. Siksi oma mallini on kolmiportainen.  

 

Nimesin mallini esteettis-semioottiseksi analyysiksi, kos-

ka käytän analyysissäni sekä semioottisia että esteettisiä 

menetelmiä. Kuvioon 1 olen vielä koonnut analyysin vai-

heet. Vaikka kuviossa nuolet kuvaavat siirtymistä vai-

heesta toiseen, niin analyysi on kuitenkin kokonaisval-

tainen prosessi. Jo ensimmäisistä havainnoista lähtien 

kuvista alkoi erottaa osia ja niistä pystyi tekemään tul-

kintoja. Erityisesti erottelun ja tulkinnan vaihe kulkivat 

lomittain analyysia tehdessä.  

Havainnointi

Erottelu

Tulkinta

Kuvio 1: Esteettis-semioottinen analyysi 
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8. Tulokset 
8.1. Havainnointi 
 

Havainnointivaiheessa tarkastelin jokaista kuvaa erikseen omana kokonaisuutenaan. Tar-

kastelin lisäksi, minkälaisia yhtäläisyyksiä kuvista löytyi havainnoinnin perusteella. Käytän 

analyysissä hahmoista heidän omia drag queen -nimiään.  

 

 

 

Hahmo Rupaul Charles makaa lattialla jalat ylhäällä, kädet niskan takana. Ensimmäisenä 

huomio kiinnittyy hahmon jalkoihin, asento ja saappaat korostavat jalkojen pituutta. 

Hahmolla on päällään kirkkaanpunainen korsetin omainen lateksibody ja samasta materi-

aalista tehdyt pitkälle reiteen ylettyvät korkeakorkoiset saappaat. Saappaiden kantapäät 

ovat auki. Hänen hiukset ovat kullanvaaleat ja kiharat. Kuvassa hiukset ovat auki ja levit-

täytyvät lattialle pään yli. Valo osuu hiuksiin, mikä tekee niistä melkein yhteneväiset latti-

Kuva 3: Hahmo: Rupaul Charles. Kuvaaja: ei mainintaa. 
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an kanssa. Korvissa on pienet korvakorut ja etenkin poskissa on paljon meikkiä. Kuvassa 

hahmon suu on hiukan raollaan. Hahmo erottuu valkoisesta taustasta selvästi. Siluetti on 

L-kirjaimen muotoinen sivuprofiili. Sivuprofiili saa hahmon näyttämään hoikalta ja koros-

taa rintoja. Katse kiinnittyy myös asun ja kenkien materiaaliin. Valo tuo asun lateksimate-

riaalin korostetusti esiin.  

 

 

 

Hahmo Angelica Sanchez seisoo kuvassa. Katse on luotu lattiaan tai silmät ovat kiinni. 

Hahmolla on päällään olkaimeton kirkkaanpunainen-pinkki iltapuku. Puvussa on hopean 

värinen lumihiutaletta muistuttava koriste keskellä edessä yläreunassa. Puvun helma on 

ohutta sifonkia tai organzaa. Hahmo nostaa puvun helmoja käsillään sivuille. Puvun helma 

ulottuu maahan asti, hahmon kenkiä ei näy. Hahmon tummat hiukset ovat puolipitkät tai 

Kuva 4: Hahmo: Angelica Sanchez. Kuvaaja: ei mainintaa 
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niiden kampaus asettuu niskaan. Molemmissa ranteissa on hopeiset leveät rannerenkaat, 

korvissa hahmolla on hopeiset korvarenkaat. Hahmolla on reilusti meikkiä.  

 

Katse kiinnittyy kokonaiskuvaan enemmän kuin johonkin yksittäiseen osaan. Katse kiinnit-

tyy myös kuvan tunnelmaan, joka on harmoninen ja seesteinen. Tämä johtuu luultavasti 

maahan painetusta katseesta ja puvun ilmavasta luonteesta. Siluetti on selvä valkoista 

taustaa vasten. Puvun helmat näkyvät läpi niiltä osin, miltä hahmo nostelee niitä.  

 

 

 

Hahmon Farrah Mascara kuva on otettu itsestä peilin kautta (selfie). Hahmo seisoo kuvas-

sa. Toisessa kädessä hänellä on kännykkä, jolla hän ottaa kuvaa itsestään. Toinen käsi on 

vyötäröllä. Hahmolla on päällä tiukka ihonmyötäinen ja hyvin lyhyt pitkähihainen mekko. 

Mekossa on pieni pystykaulus, jossa on decolteen kohdalla aukko. Aukosta näkyy paljasta 

Kuva 5: Hahmo: Farrah Mascara. Kuvaaja: Farrah Mascara. 
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ihoa ja lisäksi vähän ihonvärisiä rintaliivejä. Mekko on turkoosinsininen, lisäksi siinä on 

pinkkejä, keltaisia ja mustia värialueita. Yläosasta mekosta toinen puoli on keltainen ja 

toinen pinkki. Hahmolla on molemmissa käsissään rannekorut ja toisessa kädessä iso 

sormus. Hiukset ovat tummanruskeat ja kiharat. Kampaus on iso. Hahmolla on reilusti 

silmämeikkiä ja huulipunaa.  

 

Hahmo on kuvattu edestäpäin, profiili on edestä. Kuvasta puuttuvat jalat reisistä alaspäin. 

Katse kiinnittyy puvun decolteaukkoon ja esiin pilkottaviin rintaliiveihin. Myös vahvasti 

meikatut kasvot ja hahmon ilme kiinnittävät huomion. Siluetin katkaisee kuvan rajaus. 

Jalat puuttuvat ja toisesta käsivarresta jää osa peilin ulkopuolelle.  

 

 

 Kuva 6: Hahmo: Dusty Ray Bottoms. Kuvaaja: ei mainintaa. 
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Hahmo Dusty Ray Bottoms seisoo hiukan kyykyssä liukuportaissa. Kuva on otettu takaa-

päin, mutta hahmo on kääntynyt ja katsoo kameraan. Jalat ovat sivuttain liukuportaiden 

eri askelmilla. Kädet pitävät liukuportaiden kaiteista kiinni. Hahmolla on lyhyt, ihon-

myötäinen mekko päällään. Mekossa on kyynärvarret peittävät hihat. Mekossa on mustal-

la taustalla tiheä kukkaprintti. Vyötäröllä on musta vyö, joko erillinen tai mekkoon kuulu-

va. Kaula-aukko ei ole paljastava. Näyttäisi siltä, että mekossa on syvemmälle uurrettu 

selkä, mutta kuvasta ei voi varmuudella sanoa onko näin. Jalassa hahmolla on korkeakor-

koiset mustat kengät. Korko on ohut ja näyttää siltä, että myös päkiän alla on korkea poh-

ja. Kengissä on nilkkojen yli menevät remmit. Hahmolla on ohuet mustat sukkahousut. 

Hiukset ovat vaaleat, hiusrajassa näkyy tumma juurikasvu. Hiukset on tupeerattu isoksi 

afro-tyyliseksi kampaukseksi. Silmillä on isot aurinkolasit ja huulissa vahva rajaus ja väri. 

Suu on hiukan auki. Kaulassa on ohuehko ketju ja ketjussa ruudun mallinen riipus. Mo-

lemmissa käsissä on rannekoruja. Toisessa kädessä on myös kullanvärinen, pieni käsilauk-

ku. Katse kiinnittyy ensimmäiseksi valtavaan tukkaan ja yllätettyyn ilmeeseen.  

 



 
 

55 
 

 

 

Hahmo Pissi Myles seisoo yhdellä jalalla. Toinen käsi ottaa lyhtypylväästä tukea. Kuva on 

mustavalkoinen. Hahmolla on päällään ihonmyötäinen lyhyt mekko, jossa on kyynärpään 

ylittävät hihat. Mekon materiaalista on vaikea sanoa mitään mustavalkoisuuden takia. 

Jalassa hahmolla on korkeakorkoiset korkokengät. Kengät ovat perinteiset avokkaat, jois-

sa on myös päkiän kohdalla korotettu pohja. Tukka on vaalea, voisi sanoa valkoinen tai 

platinanvaalea. Hiukset ovat pitkät, paksut ja kiharat. Hahmo katsoo kameraan ja hänellä 

on suu auki. Näyttää siltä, kuin hän tilaisi taksia tai liftaisi. Katse kiinnittyy ensimmäisenä 

hahmon ilmeeseen ja asentoon. Hahmo erottuu taustasta selvästi, vaikka kuva on musta-

valkoinen.  

 

Kuva 7: Hahmo: Pissi Myles. Kuvaaja: Jonherphoto. 
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Hahmo Gia Gunn istuu ja nojaa vasempaan käteensä. Tausta on kokonaan valkoinen. 

Myös penkki jolla hahmo istuu, on valkoinen. Hahmolla on päällään yksiosainen body, 

joka on hahmon ihon värinen. Bodyyn on kirjailtu punaisia ja violetteja kukkakuvioita. 

Lisäksi bodyssa on strasseja. Body näyttäisi olevan selästä kokonaan avoin halterneck-

malli. Myös decolteen kohdalta se on syvään uurrettu, melkein napaan asti. Jalassa hah-

molla on kirkkaanpunaiset korkosandaalit. Sandaaleissa on myös strasseja. Korko on kor-

kea ja ohut, myös päkiän alla on paksu korokepohja. Sandaaleissa on nilkan ja jalkapöy-

dän ympärillä remmit. Hahmolla on olallaan pitkä, vaalea turkki. Silmillä on aurinkolasit, 

joiden linssit kuultavat hiukan läpi. Silmät ovat auki ja katsovat kameraan. Silmissä on 

mustat rajaukset, jotka erottuvat aurinkolasien läpi. Huulet ovat maalattu punaisiksi. 

Asento on hiukan kiertynyt. Siluetti on selkeä ja hahmo erottuu valkoisesta taustasta hy-

vin. Hahmolla on runsaat ja pitkät, mustat kiharat hiukset, jotka on kammattu kokonaan 

Kuva 8: Hahmo 6. Gia Gunn. Kuvaaja: Edwin Irizarry. 
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toiselle sivulle. Oikea käsi on piilossa turkin sisällä, toisessa kädessä on iso rannerengas, 

jossa on bodyn kirjailujen värisiä kiviä. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä hahmon tukkaan. 

 

 

 

Hahmo Detox seisoo vaaleaa taustaa vasten suoraan kameraan päin, katse on kamerassa. 

Näyttää siltä, että hahmo nojaisi seinään. Kuvasta on rajattu pois hahmon jalat. Hahmolla 

on päällään ihonmyötäinen tumma hihaton mekko, jossa on korkea pystykaulus. Mekossa 

on paljon erilaisia kuvioita. Rinnassa on iso sydän, jolla on kasvot. Silmien alla on punaiset 

kirsikat ja suusta tulee kolikko. Mekossa on muitakin hedelmäpeliaiheisia kuvioita. Sydä-

men yläpuolella lukee MACHINE. Kauluksessa lukee SL*T. Lantion kohdalla mekossa ma-

kaa sininen hahmo kuvattuna takaapäin. Mekon hahmo makaa mahallaan, ja jalat on nos-

tettu ylös. Takapuolen päällä on punainen sydän. Hahmolla on ranteissaan kultaiset ran-

nekorut, joissa on piikkejä. Oikean käden koru on kapeampi kuin vasemman käden. Sor-

Kuva 9: Hahmo: Detox. Kuvaaja: Saeed Naz. 
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missa hahmolla on pitkät keltaiset kynnet, paitsi nimettömien kynnet ovat siniset. Va-

semmassa kämmenselässä on tatuointi, jossa on tähden ääriviivat. Hahmolla on vaalean-

siniset kiharat hiukset, jotka ulottuvat olkapäille. Huulet on maalattu saman sinisen sävyl-

lä kuin hiukset. Silmissä on vahvat rajaukset ja tekoripset. Kulmat on maalattu vahvasti 

esiin. Hahmo erottuu selvästi taustasta. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä mekossa ole-

vaan siniseen hahmoon. 

 

 

 

Hahmo Tyra Sanchez seisoo ulkona kadulla oven tai portin edessä. Hahmo seisoo suoraan 

kameraan päin, mutta katse ei ole kameraan. Hahmo näkyy kuvassa kokonaan.  Hahmolla 

on päällään musta housupuku. Housut ovat suorat ja kapealahkeiset. Jakku korostaa vyö-

täröä. Jakun päällä on iso valkoinen röyhelökaulus, joka ulottuu napaan asti. Kaulus saat-

taa kuulua jakun alla olevaan paitaan. Jalassa hahmolla on mustat kiiltävät korokepohjai-

Kuva 10: Hahmo: Tyra Sanchez. Kuvaaja: ei mainintaa. 
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set avokkaat. Vasemmassa kädessä hahmolla on musta kiiltäväpintainen käsilaukku ja 

oikeassa kädessä tupakka. Hahmo on meikattu hillitysti, huulissa on tummanpunaista 

huulipunaa. Hahmolla on vaaleat kiharat, olkapäille ulottuvat hiukset. Hiusrajassa näkyy 

tummaa juurikasvua. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä valkoiseen röyhelöpaitaan tai ja-

kun etumukseen. Hahmo erottuu taustasta selkeästi johtuen mustasta asusta, joka rajaa 

hahmon taustasta. 

 

 

 

Hahmo Violet Chachki on sivuttain kameraan päin, katse kamerassa. Hahmo nojaa toisen 

polven varassa vaaleanpunaisen divaanin päällä. Toinen jalka on nostettu divaanin sel-

känojalle, jossa hahmon kädet ovat. Taustalla oleva seinä on vaaleanpunainen, johon on 

maalattu kultainen viiva ja viivan alapuolella on kultaisia tähti. Divaanin alla on vaalea 

lautalattia ja valkoinen karvamatto. Hahmolla on päällään musta läpikuultava alusasubo-

Kuva 11: Hahmo: Violet Chachki. Kuvaaja: Miss Missy. 
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dy, jossa on sukkanauhat. Jalassa hahmolla on mustat ohuet nailonsukat, jotka ovat kiinni 

sukkanauhoissa. Jalassa on mustat korkokengät, joissa on ohut ja korkea korko. Nilkkojen 

ympärillä on ohuet remmit. Hahmolla on valkoiset hiukset, jotka on kammattu 1950-

luvun tyyliin. Päässä hahmolla on iso, musta rusetti, jonka alla on musta tylliharso. Harso 

tulee silmien päälle. Korvissa on mustat pyöreät korvakorut. Huulet on maalattu kirk-

kaanpunaisiksi. Vain oikea käsi näkyy kuvassa ja siinä näyttää olevan musta rannekoru, 

mutta sitä ei näy kunnolla. Olkapäässä on tatuointi, jossa on naisen pää. Naisen silmien 

päälle on vedetty musta side. Hahmo erottuu selvästi taustasta. Huomio kiinnittyy en-

simmäisenä hahmon asentoon. 

 

Aineiston havainnointi tukee ajatusta siitä, että drag queenit hyödyntävät tavanomaista 

naiskauneuden koodistoa. Kaikissa kuvissa on nähtävillä Rossin (2002) luettelemia nais-

kauneuden koodeja: oikeanlaiset rinnat, runsaat pitkät hiukset ja symmetriset huollella 

ehostetut kasvot. Olisi kuitenkin liian yksinkertaista sanoa, että kaikissa kuvissa tätä koo-

distoa hyödynnetään samalla tavalla. Kuvista voi erottaa erilaisia tyylejä esittää naiselli-

suutta, ja jaottelin kuvia ryhmiin tyylien mukaan. 

 

Hahmojen Rupaul Charles (kuva 3), Gia Gunn (kuva 8) ja Violet Chachki (kuva 11) kuvat 

ovat hyvin samantyyppisiä keskenään. Kaikilla kolmella on paljastavat ja ihonmyötäiset 

bodyt päällä. Heidän asentonsa korostavat naisellisia muotoja. Heillä on korkeakorkoiset 

kengät tai saappaat. Kuvissa on eroottinen lataus, pukeutumisella korostetaan stereo-

tyyppistä seksikästä naiskauneutta. Samoin hahmon Detox (kuva 9) pukeutumisessa on 

seksuaalisuus läsnä. Detoxin mekko on seksuaalisesti vihjaileva, mekon kauluksessa oleva 

kirjoitus SL*T viittaa sanaan slut (suom. lutka). Slut machine -teksti (suom. lutkakone) on 

seksuaalisesti hyvin provokatiivinen. Samoin mekossa oleva alaston hahmo viittaa suo-

raan seksiin. Muuten Detoxista ei voi sanoa, että hänen pukeutumisensa ja tyylinsä koros-

taisi seksuaalista naiskauneutta. Kuitenkin kaikki nämä neljä hahmoa pelaavat seksuaali-

suudella jollain tasolla.  

 

Hahmoista Farrah Mascara (kuva 5), Dusty Ray Bottoms (kuva 6) ja Pissi Myles (kuva 7) 

korostuu ensimmäisenä vitsikkyys. Naiseutta lähestytään vitsikkyyden tai pilkan kautta. 

Kaikissa kuvissa näkyy tavanomaisen naiskauneuden merkkejä, mutta ne ovat tahallisen 
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liioiteltuja tai niissä on jokin kohta, joka pistää silmään ja tekee hahmosta vitsikkään. Far-

rah Mascaralla on hyvin ihonmyötäinen mekko, joka korostaa hahmon runsaita muotoja. 

Kuitenkin decolteaukosta pilkottavat rintaliivit ovat ristiriitainen yksityiskohta, joka muut-

taa hahmon vitsikkääksi ja irvokkaaksi. Dusty Ray Bottomsilla on iso tupeerattu kampaus, 

mutta se on liioiteltu valtavaksi. Hiuksissa näkyy tummaa juurikasvua, joka lisää ristiriitai-

suutta. Myös molempien hahmojen meikki on liioitellun runsasta. Pissi Myles käyttää ku-

vassaan naiskauneudelle tyypillisiä merkkejä: pitkät ja runsaat hiukset, pitkät sääret ja 

muodokas vartalo. Kuitenkin hänen asentonsa ja ilmeensä ovat liioitellun teennäisiä. 

Myös hänellä on liioitellun runsaasti meikkiä. Näille hahmoille yhteistä on ristiriitaisuus, 

liioittelu ja ironinen huumori. Nämä piirteet ovat yhtäläisiä campin erityispiirteiden kans-

sa. Myös camp on ristiriitaista, teatraalisen liioiteltua ja ironista (Newton, 1979). Nämä 

kolme hahmoa parodioivat selvimmin stereotyyppistä naismaista käytöstä (Geczy & Ka-

raminas, 2013) 

 

Hahmoista Angelica Sanchez (kuva 4) ja Tyra Sanchez (kuva 10) ei tunnista kumpaakaan 

yllä mainituista kategorioista. Niistä löytyy tyypillisiä naiskauneuden piirteitä, kuten muis-

takin kuvista. Ne eivät kuitenkaan ole korostetun seksikkäitä, eikä niistä tunnista ironiaa 

tai ristiriitaa samalla tavoin kuin Farrah Mascaran, Dusty Ray Bottomsin ja Pissi Mylesin 

kuvista. Angelica Sanchezin ja Tyra Sanchezin kuvista nousee vahvasti esiin transsukupuo-

lisuuden ja transvestismin rooli drag queeneille. Kuvissa korostuu halu näyttää naiselta 

ilman campiin liitettävää liioittelua tai ironiaa. Newtonin (1979) mielestä camp on vain 

yksi drag queenien rooli, eivätkä kaikki drag queenit suinkaan ole campeja. Havaintoni 

kuvista tukevat tätä tulkintaa. Toisaalta en tiedä kuvien kontekstia. Irrotettuna kontekstis-

taan niistä ei pysty tulkitsemaan campin piirteitä. Voi kuitenkin olla, että esimerkiksi An-

gelica Sanchez on pukeutunut iltapukuun mennäkseen upseerikerholle tai johonkin muu-

hun hyvin maskuliiniseen ympäristöön. Siinä kontekstissa hänen asuvalintansa olisi hyvin 

ristiriitainen ja ilkikurinenkin. Vaikka analysoin pukeutumista yksittäisistä kuvista, on hyvä 

pitää mielessä, että kontekstilla voi olla suuri merkitys kuvan tulkintaan.  

 

8.2. Erottelu 
 

Havainnointivaiheessa kuvista löytyi yhtäläisyyksiä, ja aloin jo erottamaan osia, joista ko-

konaisuudet rakentuivat. Näitä olivat esimerkiksi huomattavan korkeakantaiset kengät, 
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runsaat ja tuuheat hiukset ja vahvasti ehostetut kasvot. Nämä kaikki naisellisuutta koros-

tavat piirteet ovat tyypillisiä drag queenien pukeutumisessa.  

 

Korkeat korot ovat mielenkiintoinen esimerkki, koska ne ovat keskeisiä sukupuolen raken-

tamiselle ja sukupuolen erottautumiselle (Semmelhack, 2011, s. 247; Steele, 2011, s. 270). 

Naisten korkeisiin korkoihin on länsimaissa 1800-luvun puolivälin jälkeen liitetty erootti-

nen lataus. Piikkikorkoisten kenkien yleistyessä 1950-luvulla, erotiikan keskeisiksi kuvas-

toiksi tulivat naisten keinuva, rintoja ja takapuolta korostava askellus piikkikoroissa. 

(Semmelhack, 2011, ss. 230–234.)  

 

Valerie Steelen (2011, s. 253) mukaan korkeat korot olivat fetisistien suosiossa jo paljon 

ennen kuin muotiteollisuus otti ne omikseen. Fetisistit suosivat huomattavan paljon kor-

keampia korkoja kuin muodin mukainen normi salli. Korkeat korot on yhdistetty länsimai-

sessa kulttuurissa vahvasti tietynlaiseen muodikkaaseen ja seksuaalisesti sivistyneeseen 

naiseen. Tästä syystä ne ovat olleet prostituoitujen ja ristiinpukeutujien suosiossa. Monet 

naiselliseen seksikkyyteen yleisesti liitettävät piirteet myös korostuvat korkeissa koroissa. 

Korkeisiin korkoihin liittyy myös tietty ristiriita. Pornografiassa korkeita korkoja käyttävät 

naiset leimataan seksiobjekteiksi, mutta samaan aikaan muotilehdet keskittyvät fantasi-

aan, jossa miehet palvovat kauniita naisia heidän jalkojensa juuressa. (mt., ss. 269–270.)  

 

Korkeat korot kietoutuvat tiivisti naiseuden ympärille länsimaisen kulttuurin kontekstissa, 

joten ei ole yllättävää, että kiinnitin huomioni hahmojen korkeisiin korkoihin. Korkeat 

korot ovat merkittävä osa luomaan eroottista latausta Rupaul Charlesin, Gia Gunnin ja 

Violet Chachkin kuvissa. Heillä kaikilla on kuitenkin erilaiset kengät jalassaan, joten niistä 

voi erottaa erilaisia konnotaatiota. Tarkastelen seuraavaksi tarkemmin jokaisen hahmon 

kuvaa.  

 

Rupaul Charlesin asu muodostuu kirkkaanpunaisesta lateksisesta bodysta ja reilusti yli 

polven ulottuvista korkeakantaisista saappaista. Materiaali, väri ja saappaiden pituus ovat 

tuttuja elementtejä länsimaisen pornografian kuvastosta.  
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Rupaulin saappaissa on merkille pantava yksityiskohta. Ne ovat kantapään kohdalta auki 

paljastaen hahmon kantapään. Kantapään paljastavia kenkiä kutsutaan myös slingback-

kengiksi. Tällaisia ”alastomia” kenkiä pidetään seksikkäinä, koska paljas pinta vihjailee 

seksuaalisesta saatavuudesta. Slingback-kengät ovat ainakin yhdysvaltalaisessa kulttuuris-

sa tunnettuja myös ”pane mua -kenkinä” (fuck-me shoes), koska ne paljastavat jalan pal-

jaan takapuolen. (Steele, 2011, s. 268).   Tämä on mielenkiintoinen huomio, joka lisää ku-

van pornografista konnotaatiota. Tällainen pieni yksityiskohta myös sitoo pukeutumistyy-

lin entistä yhtenäisemmäksi. 

 

Koska punaisesta väristä ja lateksista 

nousi vahvoja konnotaatioita porno-

grafiseen erotiikkaan, kokeilin  muut-

taa väriä sellaiseksi, josta ei tule sa-

manlaisia mielikuvia. Muutin saappai-

den ja bodyn värin keltaiseksi (kuva 

12). Keltainen väri yhdistyy positiivi-

suuteen ja iloisuuteen. Keltaisena asus-

ta häviää vaaran tuntu, mitä punainen 

väri toi asuun. Materiaali näyttää edel-

leen muoviselta, mutta keltaisena sii-

hen muodostuu uudenlainen ristiriita. 

Lateksia ja keltaista väriä ei ole totuttu 

näkemään yhdistettynä eroottisessa 

kontekstissa, niinpä pukeutuminen 

tuntuukin äkkiväärältä. Tämä ristiriita 

tekee kuvasta uudella tavalla mielen-

kiintoisen.  

 

Rupaulin pukeutumisessa tulee esiin hyvin se, miten värit voidaan nähdä paradigmaatti-

sena joukkona (Barnard, 1996). Tässä kuvassa värin muuttamisella on merkittävä vaikutus 

kokonaisuuden eli syntagman ymmärtämiselle. Rupaulin pukeutumisen muodostama ko-

konaisuus saa erilaisen merkityksen pelkästään väriä muuttamalla. 

Kuva 12: Rupaul Charlesin asu keltaisena. 
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Gia Gunnin asukokonaisuus muodostuu kirjaillusta bodysta, toisella olalla lepäävästä pit-

kästä turkista, isosta kampauksesta ja korkeakantaisista kengistä. Valtava kampaus on 

tyypillinen merkki drag queen -kulttuurista ja kuvaa hyvin liioittelevaa tyyliä. Naisilla tyy-

pillisesti ihannoidut pitkä ja tuuheat hiukset on Gia Gunnilla alleviivaavan pitkät ja tuuhe-

at. Kaikki Gian asukokonaisuuden osat ovat alleviivaavan liioiteltuja, ne muodostavat ult-

ranaisellisen kokonaisuuden. 

 

 Gia Gunnin paljas iho ja paksu 

turkis muodostavat vahvan risti-

riitaparin. Kuvasto on tuttu yh-

dysvaltalaisesta hip hop -

kulttuurista (ks. liite 1). Turkki on 

statussymboli ja merkki ylellisyy-

destä. Turkki myös lisää eroottis-

ta latausta kuvaan. Kokeilin pois-

taa turkin kokonaan kuvasta (ku-

va 13). Gian asu toimii ilman 

turkkiakin, mutta kuvan merkitys 

muuttuu ilman turkkia. Tavallaan 

iso kampaus ja iso turkki toimi-

vat parina. Ne täydentävät toisi-

aan. Turkin myötä kuvasta hä-

viävät konnotaatiot edellä mai-

nittuun hip hop -kulttuuriin. 

Toisaalta ilman turkkiakin kokonaisuuden ultranaisellisuus säilyy.  

 

Myös hahmon kengät ovat merkille pantavat. Ne ovat eri tavalla eroottisesti latautuneet 

kuin edellä tarkastellut Rupaul Charlesin kengät. Gia Gunnin kengät ovat sandaalimaiset 

paljastaen osan varpaista. Joidenkin mielestä varpaista avoimet kengät tuovat mieleen 

naisen rintojen välin, mikä tekee kengistä seksikkäät (Steele, 2011, ss. 268–269.)  Gia 

Gunnin kenkien tapaiset kengät ovat stereotyyppinen merkki länsimaisesta striptease-

Kuva 13: Gia Gunn ilman turkkia. 
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tanssijasta. Kengät yhdistettynä hahmon muuhun asuun myös tuovat naista esineellistä-

vän vaikutelman. Jos Gialla ei olisi kenkiä ollenkaan tai vaikka lenkkitossut korkokenkien 

sijaan, kokonaisuus ei toimisi samalla tavalla. Lenkkitossut toisivat latistavan vaikutelman 

kuvaan ja paljaat jalat tekisivät hahmosta haavoittuvaisemman tai avoimemman. Taval-

laan kengät tuovat hahmolle valtaa samalla, kun ne esineellistävät häntä. Erilaiset kengät 

toisivat kuvaan kiinnostavan ristiriidan.    

 

Jos Gia Gunnilla olisi erilaiset kengät, esimerkiksi lenkkitossut, jalassa, katse kiinnittyisi 

juuri kenkiin. Tällaista asetelmaa voisi ajatella hauskana kenkämainoksena: arkiset lenkki-

tossut yhdistettynä ylelliseen turkkiin konnotoisivat luksuslenkkitossuja. Tämä on oiva 

esimerkki Sepän (2012) mainitsemasta merkityksen siirrosta. Tässä mielessä Gia Gunnin 

kengät ovat yllättävän merkittävä osa hänen pukeutumisessaan.  

 

Violet Chachkin asu muodostuu mustasta bodysta, nailonsukista ja sukkanauhoista, kor-

keakantaisista kengistä sekä rusettipäähineestä. Osat muodostavat saumattoman koko-

naisuuden. Asukokonaisuus on vintage-henkinen ja muistuttaa hiukan 1950-luvun pin-up-

kuvia. Huomio kiinnittyy hahmon huomattavan korkeakorkoisiin kenkiin. Toisin kuin Ru-

paul Charlesin tai Gia Gunnin kengissä, Violet Chachkin kengissä ei ole koron lisäksi koro-

kepohjia jalkapöydän alla. Tämä tekee kengistä hyvin vaikeasti käveltävät. Tällaiset ken-

gät, joilla on lähes mahdotonta kävellä, ovat olleet kenkäfetisistien käytössä jo 1800-luvun 

lopulta lähtien (Steele, 2011, s. 254). Fetisismiin vihjailevat kengät tuovat yhtenäiseen 

kokonaisuuteen merkittävää ristiriitaa. Samoin Violetin käsivarteen tatuoitu naisen kas-

vokuva, jolta on silmät sidottu, viittaa fetisismiin ja lisää kuvan ristiriitaisuutta.  

  

Asento, sukkanauhat ja paljas iho kiinnittävät katseen hahmon takapuoleen. Jos Violetilla 

olisi sukkahousut tai housut bodyn päällä, kokonaisuus olisi hyvin erilainen. Siinä ei olisi 

samanlaista eroottista konnotaatiota kuin nyt. Toisaalta jos hahmolla olisi päällään lyhyt 

hame, merkitys muuttuisi taas erilaiseksi. Hahmon asento yhdistettynä hameeseen toisi 

pukeutumiseen vielä vahvemman eroottisen konnotaation. Länsimaisessa kulttuurissa 

naisen hameen pituus ja se, mitä hameen alla on, pysyy kiinnostuksen kohteena. Erillään 

olevilla jaloilla ja lyhyellä hameella naisen päällä on vahva vihjailevan eroottinen konno-

taatio. Nyt hahmon pukeutumisesta huokuu tietynlainen tyylikkyys. Lyhyt hame rikkoisi 
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tuon vaikutelman ja muuttaisi pukeutumisen merkityksen selvästi seksuaalisemmaksi ja 

vähemmän tyylikkääksi.  

 

Detoxin pukeutuminen muodostuu 

kuviollisesta mekosta, rannekoruis-

ta ja siniseksi värjätyistä hiuksista. 

Mekon kuvioinnissa on koko kuvan 

kantava idea. Usein jos vaatteissa 

on jotain kuvioita tai varsinkin teks-

tiä, ne viestittävät jotain. Katse 

kiinnittyy yleensä kuvioihin tai kir-

joitukseen. Niin on myös Detoxin 

kuvan kanssa. Seksuaalisesti provo-

katiiviset kuviot kiinnittävät kat-

seen. Kuvioiden merkitys on niin 

huomattava, että minua kiinnosti 

kokeilla miten kokonaisuuden mer-

kitys muuttuisi, jos mekossa ei olisi 

lainkaan kuvioita (kuva 14).  

 

Ilman kuvioita Detoxin mekko on yksinkertaisen tyylikäs, mutta siitä häviää provokatiivi-

suus. Huomio kiinnittyy kokonaisuuden muihin osiin, kuten hahmon hiusten väriin ja ran-

teissa oleviin koruihin. Piikikkäät rannekorut toimivat hyvin kuvioidun mekon kanssa. Pii-

kit antavat viitteitä pornografisesta kuvastosta, ja sopivat näin provokatiiviseen kokonai-

suuteen. Yksivärisen mekon kanssa rannekorut nousevatkin keskiöön ristiriidan luomises-

sa: muuten tyylikkään yksinkertaisen kokonaisuuden rikkovat provosoivat korut.  

 

Dusty Ray Bottomsin kuvassa kokonaisuus muodostuu kukallisesta mekosta, korkeakan-

taisista kengistä, tupeeratusta kampauksesta ja runsaasta meikistä. Huomio kiinnittyy 

tässä kuvassa erityisesti kampaukseen ja meikkiin. Hahmon hiukset on tupeerattu yliam-

puvan isoksi, ja irvokasta vaikutelmaa korostaa tumma juurikasvu. Edellä tarkastelemalla-

ni Gia Gunnilla on myös huomattavan iso kampaus, mutta Dusty Rayn kampaus on eri 

Kuva 14: Detoxin mekko ilman kuvioita. 
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tavalla huomiota herättävän suuri. Niillä ei ole edes yritetty luoda aidon oloista illuusiota 

naisen hiuksista. Hiukset näyttävät vaalean värin ja tupeerauksen takia kuivuneilta. Hah-

mon kasvot on meikattu lähes valkoisiksi, joten niissä korostuu huulten punaisuus. Meikki 

ja hiukset yhdessä muistuttavat itseään liikaa ehostavasta naisstereotyypistä. Kuvassa on 

näiden liioiteltujen piirteiden takia tiettyä paikkaan kuulumattomuutta ja teennäisyyttä, 

joka tuo kuvaan myös ristiriitaisuutta.  

 

Dusty Rayn mekko ja kengät eivät nouse samalla tavoin merkittäviksi osiksi. Ei voi sanoa, 

että hahmolla voisi olla minkälainen mekko tahansa päällä, ja merkitys pysyisi samana. 

Mutta pelkästään mekon värin, pituuden tai mallin muuttaminen ei tuottaisi suurta mer-

kityseroa. Kengillä ei luoda samanlaisia eroottisia konnotaatiota kuin edellisillä hahmoilla.   

 

Pissi Mylesin pukeutuminen muodostuu lyhyestä mekosta, korkeakantaisista kengistä ja 

vaaleista hiuksista. Hahmon pukeutumisessa ei varsinaisesti ole mitään muuta liioiteltua 

kuin runsas silmämeikki ja runsas kampaus. Sen sijaan hänen asentonsa ja ilmeensä on 

liioitellun teennäinen. Pissin asento näyttää siltä kuin hän tilaisi taksia tai liftaisi. Hänen 

toinen kätensä on esillä ja siinä näyttää olevan peukalo pystyssä, joka on länsimaisessa 

kulttuurissa merkki kyydin tarpeesta. Hahmon toinen jalka on ilmassa, jolla korostetaan 

kyydin odotusta. Tällä viitataan ajatukseen siitä, että nainen saisi helpommin kyydin vi-

lauttamalla hiukan reittään. Kuten Dusty Ray Bottomsin kuvassa, tässäkin on läsnä tietty 

paikkaan kuulumattomuus. Pissin ulkoisen olemuksen puolesta hänet sijoittaisi enemmin 

yökerhoon tai esiintymislavalle kuin kadulle kyytiä odottamaan.  

 

Farrah Mascaran pukeutumisessa lyhyt mekko ja runsas meikki muodostavat merkittävän 

kokonaisuuden. Huomio kiinnittyy ensimmäiseksi hahmon värikkääseen ja tiukkaan mek-

koon. Mekko on niin yliampuva, että siihen kiinnittäisi huomiota, olisi se kenen päällä 

tahansa. Katse kiinnittyy myös mekon paljastavaan pääntiehen. Vaikka mekko on lyhyt ja 

paljastava, pukeutuminen ei konnotoi seksikkyyttä vaan enemmin mauttomuutta. Pään-

tien aukosta pilkottavat rintaliivit korostavat mautonta vaikutelmaa. Runsas meikki, eri-

tyisesti mekon väreihin sointuva silmämeikki korostavat mekon mauttomuutta ja irvok-

kuutta. 
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Mekko muistuttaa Barbie-nuken mekkoja (ks. liite 2). Barbie-nukkea voi pitää eräänlaise-

na länsimaisen kulttuurin täydellisen naisen ruumiillistumana. Barbiella on hoikka vyötä-

rö, sopivan isot rinnat, pitkät jalat ja vaaleat pitkät hiukset. Barbiella on myös aina aurin-

koinen hymy ja hänen kasvonsa on huolitellusti meikatut. Farrah Mascaralla on Barbien 

tyyliin sopiva mekko, mutta muuten hänen ulkoinen olemuksensa ei ole barbiemainen, 

jopa hänen ilmeensä on tympääntynyt ja tyytymätön.  

 

Angelica Sanchezin kuvassa keskiössä on punainen iltapuku ja maahan painettu katse. 

Huomio kiinnittyy kuvan eteeriseen tunnelmaan, jota luovat maahan painettu katse ja 

iltapuvun ilmavuus. Angelica levittää puvun helmaa, joka korostaa puvun keveyttä ja il-

mavuutta. Merkityksiä luodaan maahan painetulla katseella. Hahmo väistää kameran kat-

setta, mikä korostaa häveliäisyyttä. Ikään kuin suoraan kameraan katsominen ei olisi so-

veliasta.   

 

Angelica Sanchezin pukeutumisessa ei ole selviä ristiriitaisia osia. Pohdin jo havainnoinnin 

aikana, ettei Angelican tai Tyra Sanchezin kuvissa ole nähtävissä campille tunnusomaisia 

piirteitä. Varsinkin Angelican pukeutumisessa ei ole mitään liioiteltua tai ironista. Kuvan 

mielenkiinto rakentuu sen ympärille, että mies esittää naista iltapuvussa. 

 

Tyra Sanchezin pukeutuminen muodostuu mustasta housupuvusta, valkoisesta röyhe-

lökauluksesta, mustista korkeakantaisista kengistä, kiharoista hiuksista sekä kädessä ole-

vasta savukkeesta ja käsilaukusta. Huomio kiinnittyy ensimmäisenä röyhelökaulukseen, 

koska se nousee esiin hillitystä housupuvusta.  Musta housupuku konnotoi asiallisuutta ja 

businesspukeutumista. Asiallista vaikutelmaa rikkoo iso röyhelökaulus. Se on drag quee-

neille tyypillisen tapaan liioitellun iso. Kaulus on myös ristiriidassa hahmon hillityn ole-

muksen kanssa. Asiallisen jakkupuvun kanssa on ristiriidassa myös Tyran tyttömäinen 

kampaus. Hiuksiin on kammattu sivujakaus, jota korostaa jakauksessa näkyvä tumma väri. 

Hiukset on kammattu jakauksen kohdalta vielä pään myötäisesti, mikä korostaa muun 

kampauksen runsautta.  
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8.3. Tulkinta 
 

Kaikissa aineiston kuvissa on havaittavissa jokin konsepti, joka sitoo pukeutumisen koko-

naisuudeksi. Joissain kuvissa konsepti on helpommin havaittavissa kuin toisissa. Asukoko-

naisuudet ovat tarkkaan harkitun oloisia yksityiskohtia myöten. Tyyli on tapa olla maail-

massa, ja tyylin avulla ihminen rakentaa minäkuvaansa (Geczy & Karaminas, 2013). Ai-

neistoni drag queeneillä on jokaisella oma tyylinsä, jota kuvat ilmentävät. Yksittäiset ku-

vat eivät kerro, onko kyseessä pysyvä tyyli, jonka ympärille he ovat rakentaneet drag 

queen -hahmonsa vai yksi tyyli monien joukossa. Irrallisista kuvista ja ilman tietoa kon-

tekstista on vaikea päätellä, kummasta on kyse. Koska tutkin yksittäisiä kuvia, asialla ei ole 

niin suurta merkitystä. Tutkittuani drag queenien kuvia yleisellä tasolla, olen huomannut, 

että drag queenit ovat muuntautumiskyvyn mestareita, ja monilla heistä on paljon erilai-

sia tyylejä - myös aineistoni drag queeneillä. 

 

Hahmojen Rupaul Charles, Angelica Sanchez, Gia Gunn, Detox ja Violet Chachki kuvat on 

otettu sisätiloissa, studiomaisissa olosuhteissa. Näissä kuvissa konteksti ei jäänyt juuri-

kaan mietityttämään. Kuvat ovat esittelyluonteisia, niissä esitellään kyseisten drag quee-

nien sen hetkinen tyyli. Tilanne on tavallaan sama Farrah Mascaran kuvassa: hahmo esit-

telee omaa tyyliään. Tässä kuvassa jäin kuitenkin enemmän pohtimaan sitä, mitä tarkoi-

tusta varten hahmo on pukeutunut. Kuva on otettu peilin kautta itsestä, ja siinä on läsnä 

eräänlainen hetkellisyys. Hän ei ole pukeutunut kuvan ottamista varten vaan jotain muu-

ta, mahdollisesti tulevaa esitystään varten.  

 

Dusty Ray Bottomsin ja Pissi Mylesin kuvissa ei niinkään esitellä pukeutumistyyliä, vaan 

kuvanottotilanne vaikuttaa merkityksellisemmältä. Molemmat kuvat ovat luonteeltaan 

poseerauskuvia, kuten edellä mainitut kuvat. Niissä jäin kuitenkin miettimään sitä, missä 

tilanteessa kuvat on otettu. Ovatko hahmot menneet kyseiselle paikalle ja pukeutuneet 

kyseisiin asuihin kuvan ottamista varten? Vai ovatko kuvat syntyneet hetkessä: mihin tilai-

suuteen kyseiset asut on siinä tapauksessa valittu? Myös Tyra Sanchezin kuva vaikuttaa 

tilannekuvalta. Hahmo on pukeutunut kyseiseen asuun jotain tiettyä tilaisuutta varten. 

Kuvassa on kerrottu, missä kuva on otettu (Hotel Figueroa). Tämä kertoo siitä, että kuvalla 

on ehkä haluttu liittää hahmon juuri kyseiseen paikkaan. Kamerasta poispäin katsovasta 
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katseesta ja palavasta savukkeesta voi tehdä päätelmän, ettei kuvanottoa oltu valmisteltu 

paljonkaan etukäteen. Tämä on luonteenomaista Instagram-kuville. Sovelluksen henkeen 

kuuluu tietyn hetken taltioiminen ja sen jakaminen muille saman tien.  

 

Rupaul Charlesilla, ja erityisesti Gia Gunnilla ja Violet Chachkilla on erityisen paljastavat 

asut. Paljasta ihoa on näkyvillä paljon ja sillä luodaan illuusiota naiseudesta. Mitä vähem-

män on peittäviä vaatteita, sitä vakuuttavampi illuusio naiseudesta on. Tämä on mieles-

täni erityisen mielenkiintoinen seikka. Muitakin drag queenien kuvia katsellessani olen 

huomannut, että jotkut drag queenit rakentavat naisellisuuden illuusion juuri paljaan pin-

nan varaan. Aikaisemmin pohdin, mitä kaikkea kuuluu pukeutumiseen, ja voiko ihminen 

koskaan olla täysin pukeutumaton (ks. luku 3.1.). Palasin näihin pohdintoihin erityisesti 

näiden kolmen drag queenin (Rupaul Charles, Gia Gunn ja Violet Chachki) kohdalla. He 

käyttävät paljasta pintaa osana pukeutumistaan: paljas iho toimii vaatteena. He pukeutu-

vat ”naisen ihoon” ja vahvistavat näin illuusiota oikeasta naisesta. Samalla tavoin kuin 

taikuri tekee taikatempun ja saa yleisön haukkomaan henkeään ja pohtimaan, miten 

temppu tehtiin, drag queenit taikovat itsellensä toisen ihon.       

 

Rupaul Charlesin pukeutumisesta nousivat erotteluvaiheessa vahvasti esiin konnotaatiot 

länsimaisesta pornografiasta. Varsinaisen pornografian sijaan kyse on kuitenkin pornosta 

omaksutusta tyylistä. Porno chic -tyyli on ottanut vaikutteita pornoelokuvien hahmojen 

pukeutumisesta ja muokannut sitä kesymmäksi. Valtavirran muoti on omaksunut käyt-

töönsä esimerkiksi nahkaiset kahleet, näistä hyvänä esimerkkinä Hermèsin koiranpanta 

(collier de chien, ks. liite 3). Valtavirtaa ovat myös piikikkäät vaatteet ja asusteet, kumi ja 

muovi sekä korsetit. (Needham, 2014, s. 151.) Samalla tavalla kuin muoti riistää Wilsonin 

(2005) mukaan transvestismilta kaiken vaaran ja vallan, se riistää vallan ja vaaran pornol-

ta. Rupaulin kuvassa leikitellään siis kahdella erilaisella muodin kontrastilla: maskuliini-

suuden ja feminiinisyyden sekoittamisella ja pornosta omaksutulla tyylillä leikkimisellä. 

 

Rupaulin kuvan voi nostaa esimerkiksi hyperritualisoinnista (Seppä, 2012). Perinteisesti 

pornossa nainen on alisteisessa roolissa, mutta tässä kuvassa naista esittääkin mies. Mies 

esittämässä perinteisen heteroseksuaalisen pornon mukaista naisroolia tuo kuvaan vah-

vaa ristiriitaa ja ironiaa.  
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Gia Gunnista tulee mielleyhtymä seksikkyydestä, kuten aikaisemminkin on tullut ilmi. Gia 

Gunn on mielenkiintoinen ristiriitojen vuoksi. Toisaalta kuvassa pelataan tutuilla nais-

kauneuden koodeilla: iso kampaus, pitkät sääret, hoikka ulkomuoto. Lisäksi hahmolla on 

näkyvillä paljon paljasta pintaa ja korkeakorkoiset sandaalit. Nämä yhdessä konnotoivat 

naiseutta objektina, stereotyyppisenä seksikkäänä naisena. Toisaalta Gian olalla lepäävä 

turkki ja silmillä olevat aurinkolasit tuovat uusia merkityksiä pukeutumiseen. Erotteluvai-

heessa pohdin erityisesti turkin yhteyttä nykyiseen hip hop -kulttuuriin. Esimerkiksi yh-

dysvaltalainen hip hop -artisti Beyoncé Knowles esiintyy musiikkivideoillaan ja konserteis-

saan hyvin paljastavasti ja provosoivasti, mutta hän on ottanut pukeutumisen vahvuudek-

seen ja pukeutumista voi ajatella hänen omana valintanaan. Gia Gunnin tapauksessa kon-

notaatio naisesta objektina onkin ehkä ennemmin lähempänä Chandlerin (2007) ajatusta 

denotaatiosta. Se onkin ”luonnollistunut” konnotaatio.  

 

Violet Chachkin kuvasta nousi erotteluvaiheessa mielikuva pin-up-kuvista. Perinteisesti 

pin-up-kuvia on pidetty koomisina karikatyyreinä naisista seksiobjekteina. Pin-up-kuvilla 

on kuitenkin pitkä historia 1800-luvun puolivälistä alkaen, ja alusta lähtien kuvat ovat 

edustaneet myös seksuaalista naista itsetietoisena, vahvana ja itsenäisenä. 1950-luvun 

alussa myös fetisistissä lehdissä oli teemaan sopivia pin-up-kuvia. Yksi sen ajan isoimmista 

pin-up-nimistä oli Bettie Page, joka esiintyi myös fetisistisenä pin-up-mallina. (Buszek, 

2006, s. 8, s.245.)   

 

Violet Chachkin kuva ei muistuta koomista pin-up-kuvaa, mutta siinä on yhtäläisyyksiä 

useisiin Bettie Pagen kuviin. (ks. liite 4.) Erotteluvaiheessa totesin, että Violetin fetisismiin 

viittaavat korkeat korot olivat ristiriidassa muun pukeutumisen kanssa. Kuitenkin fetisisti-

nen pin-up-kulttuuri tuo uuden näkökulman kuvaan, eikä kuva näyttäydy samalla tavoin 

ristiriitaisena kuin erotellessa osia kokonaisuudesta. Fetisismiin viittaavat elementit Viole-

tin pukeutumisessa muuttavat kuvan merkitystä, kun sitä tarkastellaan Bettie Pagen pin-

up-kuvien rinnalla. Violetin kuvan voi nähdä jäljitelmänä pin-up-kuvista, tai jopa kunnioi-

tuksena niille. Joka tapauksessa kuva ei näyttäydy vain esityksenä seksikkäästä naishah-

mosta vaan siinä esitetään tiettyä alakulttuuria.   
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Detoxin mekko nousi erotteluvaiheessa hänen pukeutumisensa merkityksellisimmäksi 

osaksi. Mekon kuviointi on seksuaalisesti hyvin provokatiivinen. Yleensä jos vaatteessa on 

selviä kuvioita tai kirjoitusta, se myös viestii jotain. Mekossa olevan sinisen ihmishahmon 

jalkojen välissä on sydän. Usein näkee kuvia, joissa alastomasta vartalosta on sensuroitu 

samalla tavalla haaroväli tai naiselta nännit tähdellä tai sydämellä. Kyse on länsimaisesta 

kaksinaismoraalista. Toisaalta on hyväksyttävää näyttää kuva lähes alastomasta ihmises-

tä, toisaalta peitetään niin sanotusti strategisimmat paikat. Detoxin mekossa tämä vie-

dään vielä yli. Jalkojen välissä sydän on hehkuvan punainen ja katse kiinnittyy siihen heti. 

Ihmishahmo on mekossa vieläpä Detoxin haarojen kohdalla. Ei ole myöskään sattumaa, 

että Detoxin hiukset ovat samansävyisen siniset kuin mekon hahmo. Tämä osoittaa kuinka 

tarkoin harkittu Detoxin pukeutuminen on jokaista yksityiskohtaa myöten.  

 

Detoxin pukeutuminen on hyvä esimerkki siitä, millaisena camp voi näyttäytyä ilman että 

se olisi erityisen vitsikästä. Bergman (1993) toteaa campin olevan äärimmäistä ja pursua-

van itsetietoista erotiikkaa. Se on hyökkäävää, katsomaan pakottavaa. Juuri tällaisena 

Detoxin kuvassa camp näyttäytyy. 

 

Farrah Mascara, Dusty Ray Bottoms ja Pissi Myles edustavat aineistosta eniten perinteistä 

drag queen -tyyliä. Kuvista on selvästi tunnistettavissa mies, ja tämän vaikutelman luomi-

nen on ollut myös tarkoituksellista. Näissä kuvissa camp-huumorille tyypillinen ironisuus 

on selvästi havaittavissa. Nämä kolme kuvaa edustavat selvimmin niitä piirteitä, joista 

drag queenit ovat saaneet osakseen kritiikkiä. Kuvien hahmot eivät esitä naista erityisen 

ylistävässä hengessä, vaan niistä on luettavissa negatiivisia stereotypioita naisista. Erityi-

sesti Farrah Mascara palauttaa mieleeni Aarnipuun (2013) kommentin siitä, miten drag 

queenit voivat esittää naisellisen runsaita muotoja myönteisesti verrattuna vastaavaan 

naispuoliseen taiteilijaan. Farrahin runsaita muotoja ei esitetä kuvassa erityisen ylistäen, 

mutta ne voidaan hyväksyä huumorin keinoin. 

 

Dusty Ray Bottomsin ja Pissi Mylesin kuvia on luontevaa käsitellä parina, koska niissä on 

paljon yhteneväisiä piirteitä. Molemmista tulee mielleyhtymä paikkaan kuulumattomuu-

desta. Kummassakaan kuvassa pääasiana ei ole mahdollisimman uskottavan illuusion 

luominen naisesta. Erityisesti Dusty Rayn kuvassa pelataan liioittelulla. Kampaus, meikki ja 
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hahmon yllätetty ilme sitovat liioitellun kokonaisuuden yhteen. Pissin kuvassa liioiteltua 

on erityisesti hänen ilmeensä ja asentonsa. Dusty Rayn kampaus tekee hänen kokonai-

suudestaan irvokkaamman kuin Pissin. Myös Pissi Mylesilla on liioitellun runsas kampaus, 

mutta se pysyy vielä samalla tavalla naisellisuuden rajoissa, kuten Gia Gunnin kampaus.  

 

Myös Farrah Mascaran kokonaisuus on liioiteltu eikä siinä ole yritetty luoda uskottavaa 

illuusiota naisesta. Erotteluvaiheessa vertasin Farrahin asua Barbie-nuken asuihin. Siinä 

missä Barbieta voi pitää eräänlaisena täydellisen naisen ruumiillistumana, Farrahia voi 

pitää sen vastakohtana. Hän edustaa pikemminkin täydellisen naisen irvikuvaa. Mautto-

man kokonaisuuden esittäminen ei ole millään tasolla vihjailevaa vaan pikemminkin liioit-

televan alleviivaavaa. Vaikka Farrah Mascaran pukeutuminen näyttäytyy mauttomana, se 

on kuitenkin huolellisesti koottu. Pääntien aukosta pilkottavat rintaliivit eivät varmasti ole 

jääneet vahingossa näkyville vaan niilläkin on merkityksensä halutunlaisen tyylin luomi-

sessa.  

 

Tyra Sanchezista nousee päällimmäiseksi mielikuva hetkellisyydestä. Kuten pohdin edellä, 

kuva vaikuttaa tilannekuvalta. Tyra ei ole pukeutunut erityisesti kuvaa varten, toisin kuin 

monet muut aineistoni hahmot. Asukokonaisuus on kuitenkin harkittu. Naisellinen busi-

ness-tyylinen housupuku konnotoi asiallisuutta ja vakavasti otettavuutta. Tyra tuskin on 

matkalla businesstapaamiseen, jossa asiallisella pukeutumisella olisi suuri merkitys. Tämä 

tuo mielenkiintoisen ristiriidan hahmon pukeutumiseen. Se poikkeaa totutusta drag 

queenin pukeutumisesta. Lukuunottamatta isoa valkoista röyhelökaulusta siinä ei ole mi-

tään yliampuvaa tai liioiteltua. Housupuku on kuitenkin tyypillinen elementti tietynlaises-

ta stereotyyppisestä naisellisesta pukeutumisesta. Kuvasta ei kuitenkaan tunnista pilkalli-

suutta tai vitsikkyyttä stereotyyppisestä naisesta, kuten Farrah Mascaran, Dusty Ray Bot-

tomsin tai Pissi Mylesin kuvista.  

 

Vaikka Tyra Sanchezin housupuku on merkki yhdenlaisesta naisstereotypiasta, niin tumma 

puku on myös hyvin miehinen vaate. Erotteluvaiheessa löysin kuvasta ristiriitoja asialli-

suuden ja tyttömäisyyden välillä. Perinteisempi ristiriita on kuitenkin leikittely miehen ja 

naisen rooleilla ja pukeutumisella. Tyran pukeutumisessa leikitellään toisaalta hyvin tyt-

tömäisinä, toisaalta hyvin maskuliinisina pidettyjen elementtien kesken. Ensimmäisissä 



 
 

74 
 

havainnoissa kiinnitin huomiota siihen, että Tyran ja Angelican kuvissa pääpaino on halus-

sa näyttä naiselta. Kuitenkin tarkemman tarkastelun tuloksena totean, että kuvassa ni-

menomaan on vahvoja ristiriitoja sukupuolen esittämisessä. Tyttömäinen kampaus ja 

röyhelökaulus ovat hyvin naisellisia merkkejä, kun taas tumma puku – vaikkakin Tyran 

puku on hyvin naisellinen – on hyvin miehinen merkki. Hahmon tympääntynyttä ja haas-

tavaa ilmettä sekä kädessä palavaa savuketta voidaan myös pitää miehisinä merkkeinä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Angelica Sanchezin kuvasta tulee mielleyhtymä eteerisyydestä ja naisellisesta herkkyydes-

tä. Sivuille levitetyn läpikuultavan helman ilmavuus konnotoi eteerisyyttä. Muissa aineis-

toni kuvissa on tunnistettavissa selviä ristiriitaisuuksia tai ironiaa, joilla hahmot pelaavat 

pukeutumisessaan ja poseerauksissaan. Angelican kuvasta puuttuvat selvät ristiriitaisuu-

det eikä siinä ole tunnistettavista mitään ironista. Havainnointivaiheessa Angelican kuvas-

ta nousi esiin transvestismin ja transsukupuolisuuden rooli dragille. Päällimmäisenä ku-

vasta nousi halu näyttää naiselta ilman parodiaa. Kuvasta on kuitenkin tunnistettavissa 

drag queen, vaikka siinä ei ole parodiaa. Siinä on tiettyä teatraalisuutta esittävyydessään. 

Kuvassa on myös sukupuolen performatiivisuus vahvasti läsnä. Muissa kuvissa sukupuolta 

esitetään liioitellun alleviivaavasti, mutta Angelican kuvassa ei ole läsnä samanlaista alle-

viivaavaa tyyliä. Tässä mielessä Angelica Sanchezin kuva on mielenkiintoinen lisä aineis-

tossani.  

9. Pohdinta 
9.1. Johtopäätökset 
 

Drag queenit ovat mielenkiintoinen tutkimuskohde, niin sukupuolen kuin pukeutumisen 

tutkimuksen näkökulmasta. Dragartistit tuovat kiinnostavan lisän sukupuolen kaksinapai-

suuteen ja haastavat heteronormatiivisia ennakkokäsityksiä. Toisaalta ilmiö on saanut 

paljon kritiikkiä osakseen siitä, että dragartistit oikeastaan vain toisintavat perinteisiä su-

kupuolikäsityksiä ja -rooleja. Minua kiinnosti tutkia, millaisena naiseus näyttäytyy drag 

queenien pukeutumisessa. Dragesitykset kuuluvat oleellisesti dragin konseptiin. Tähän 

tutkimukseen valitsin tutkimusaineistokseni kuitenkin valokuvat. Drag queenien In-

stagram-tilejä voi ajatella eräänlaisina pysäytettyinä esityksinä. Jokainen drag queenin 

lataama kuva kertoo oman tarinansa ja esittelee oman tyylinsä. Tästä syystä Instagram-

sovellus tarjosi mielenkiintoisen alustan aineiston keräämiseen.  
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Aineistoni kuvista käy selväksi, että jokaisen hahmon pukeutuminen muodostuu tarkoin 

harkitusta kokonaisuudesta, jossa jokaisella yksityiskohdalla luodaan merkityksiä. Kuvia 

analysoidessa merkille pantavaa oli, että kaikki tutkimani hahmot hyödynsivät nais-

kauneuden tuttua koodistoa. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, koska toimiakseen drag edel-

lyttää tunnistettavia eroja naisten ja miesten pukeutumisen, ilmeiden ja eleiden välillä 

(Aarnipuu, 2013). On kuitenkin kiinnostavaa pohtia, miten kauneusihanteet syntyvät ja 

miten niitä ylläpidetään länsimaisessa kulttuurissa. Media ja muoti määrittelevät ja tois-

tavat sukupuoleen liittyviä ominaisuuksia ja ihanteita. Wilsonin (2005) mukaan muoti 

määrittää aina uudelleen sukupuolirajoja ja ylläpitää sukupuolen kahtiajakoa  

 

On kiinnostavaa myös pohtia sitä, miten naiseuteen liitettävät kauneusihanteet ovat hel-

pommin tunnistettavissa kuin miesten vastaavat. Feminiinisillä symboleilla on vähemmän 

liikkumatilaa sukupuolijärjestelmässä kuin maskuliinisilla. Naiseuteen liittyvät piirteet ovat 

eräällä tavalla tarkemmin määriteltyjä kuin miehisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvät. 

Mies pukeutuneena naiseksi saa aikaan enemmän huomiota kuin nainen pukeutuneena 

mieheksi. (Kaiser, 2012.) Tähän sukupuolten valtajärjestelmään drag queenien pukeutu-

misen ja esiintymisen kantaaottavuuden voi ajatella perustuvan. Drag queenit tuovat pu-

keutumisellaan valtajärjestelmän näytille ja samalla osoittavat sen keinotekoisuuden.  

 

Butlerin (1999) mukaan drag paljastaa sukupuolen jäljittelevän luonteen jäljitellessään 

heteroseksuaalisen maailman normittamaa käsitystä naiseudesta. Vaikka aineistoni drag 

queenit hyödyntävät edellä mainittuja naiseuden elementtejä, huomattavampaa on se, 

että useassa kuvassa tärkeimpänä ei ole vain tyypillisen naisen jäljittely. Erityisesti Rupaul 

Charlesin, Gia Gunnin, Violet Chachkin ja Detoxin kuvissa pääosassa on jonkun tietyn tyy-

lin esittäminen. Veivon ja Huttusen (1999) mukaan tyyliä voi pitää pukeutumisen kielenä, 

jolloin kokonaisuuteen kuuluvien osien on sovittava tyyliin. Analyysini tukee tätä ajatusta, 

koska kokonaisuuksille merkittävien osien muuttaminen tai poistaminen muuttivat koko-

naisuuksien merkitystä. Kun osat eivät sopineetkaan kokonaisuuden tyyliin, kokonaisuu-

desta hävisi aiemmin läsnä ollut ristiriita tai niihin tuli uudenlainen ristiriita. Kokonaisuus 

ei puhunutkaan enää yhteistä kieltä.  
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Kuten edellä mainitsin, tutkimillani drag queeneillä on jokaista yksityiskohtaa myöten 

mietityt asukokonaisuudet. Tätä voi ajatella eräänlaisena täydellisyyden tavoittelemisena. 

Barnesin ja Eicherin (1992) mukaan vaatteella on vaikutus katsojan lisäksi myös kanta-

jaan. Drag queenien tapauksessa vaatteilla ja esteettisyydellä on erityinen rooli drag 

queeneille itselleen. Oma ulkonäkö tuo autoeroottista tyydytystä, ja vaatteella ja vartalol-

la on saumaton yhteys (Geczy & Karaminas, 2013). Tähän sopii ajatus siitä, että halutun 

esteettisen vaikutelman tulee olla täydellinen, jotta se tuo myös tyydytystä.  

 

Camp kuuluu olennaisesti dragin konseptiin (Reilly, 2012).  Aineistoni tukee Reillyn to-

teamusta. Kuvista löytyy campin piirteitä, monissa niistä näkyy liioittelu ja ristiriitaisten 

kontrastien rakentaminen. Erityisesti Dusty Ray Bottomsin, Pissi Mylesin ja Farrah Masca-

ran kuvat ovat ilkikurisia ja ironisia sävyltään. Angelica Sanchezin kuva on poikkeus: siinä 

ei ole havaittavissa campille tunnusomaisia piirteitä. Myös Angelican kuva on teatraalinen 

poseeraukseltaan, mutta pelkkä teatraalisuus ei ole osoitus campista. Newton (1979) ni-

mittäin huomauttaa, että camp on riippuvainen ristiriitaisten vastakkainasettelujen ha-

vaitsemisesta ja luomisesta. Mikä tahansa ristiriitainen kontrasti voi olla campia, vaikka 

maskuliinisuuden ja feminiinisyyden vastakkainasettelu onkin kaikkein tyypillisin campille. 

Long (1993) toteaa, että camp on dialektinen prosessi, joka vahvistaa absurdin ja vakavas-

ti otettavuuden kahtiajakoa, jotta voi myöhemmin osoittaa koko kahtiajaon absurdiksi.  

 

On kiinnostavaa, että pienestä aineistosta on nähtävissä myös Newtonin (1979) aikoinaan 

tekemä havainto siitä, että camp on vain yksi drag queenien rooli, eivätkä suinkaan kaikki 

drag queenit ole campeja. Angelica Sanchezin kuva on osoitus tästä. Kuva osoittaa myös 

sen, kuinka drag queeneillä voi olla erilaisia lähestymistapoja dragiin. Taylorin ja Ruppin 

(2004) mukaan drag queenit käyttävät dragia rakentaakseen omia kompleksisia sukupuo-

li-identiteettejään. Tämä osoittaa sen, ettei naiseuden jäljittely ironisen vaikutelman luo-

miseksi ole drag queenien ainut motiivi tehdä dragia. 

 

On syytä pohtia myös kriittisesti sitä, missä mittakaavassa kuvien camp-viittaukset on 

tarkoitettu minulle ja millaisia tulkintoja voin niistä tehdä. Bergmanin (1993) mukaan 

camp kuuluu vain homoseksuaalien miesten kulttuuriin, ja että sen eri vivahteita voivat 

tunnistaa vain sellaiset henkilöt jotka eivät kuulu kulttuurin valtavirtaan. Toisin sanoen 
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minulle ei ole edellytyksiä tunnistaa campin kaikkia vivahteita. Väitän kuitenkin, että vaik-

ka camp ei luonnostaan kuuluisi minulle, niin kirjallisuuteen ja drag-kulttuuriin perehty-

mällä pystyn samaan hyvän käsityksen siitä, mistä campissa on kyse. 

 

Geczy ja Karaminas (2013) toteavat drag queenien ilmentävän ja parodioivan stereotyyp-

pistä naismaista käytöstä ja erilaisia seksuaalisia feminiinisiä stereotyyppejä. Aineistostani 

on nähtävissä, että drag queenit rakentavat hahmonsa erilaisten tyylien mukaan, esimer-

kiksi Rupaul Charlesin pukeutuminen myötäilee pornografiasta lainattua tyyliä ja Violet 

Chachki on pukeutunut eräänlaiseksi pin-up-malliksi. Myös naiseuteen liitettäviä stereo-

typioita on nähtävissä aineistostani, esimerkiksi Farrah Mascaran, Dusty Ray Bottomsin ja 

Pissi Mylesin kuvissa on vahvasti läsnä stereotyyppi feminiinistä liiallisuudesta. Samoin 

Gia Gunnin pukeutuminen on stereotyyppi ylitse vuotavasta seksikkyydestä.  

 

Aineistoni perusteella ei voida kuitenkaan sanoa, että drag queenien hahmot rakentuisi-

vat pelkästään stereotyyppien varaan. Aineistoni drag queenit hyödyntävät kyllä tyypillisiä 

naiseuden elementtejä, ja osa näistä elementeistä on stereotyyppisiä naiskauneuden 

ihanteita. Pääosassa suurimmassa osassa kuvista on kuitenkin tietynlaisen tyylin ja sitä 

kautta tunnelman rakentaminen. Farrah Mascaran, Dusty Ray Bottomsin ja Pissi Mylesin 

kuvissa stereotyypin esittäminen on jopa niin räikeää, että voidaan puhua jo parodian 

parodiasta. Nämä drag queenit esittävät niin liioitellusti stereotyyppistä naista, että he 

muistuttavat jo stereotyyppistä drag queeniä. Parodia syntyykin oman alakulttuurin nor-

meista.  

 

Dragin esittäminen ja camp tuottaa ja ylläpitää kritisoijien mukaan sukupuolistereotypiota 

ja esittää naiseuden yhteneväisenä. Robertsonin (1993) mukaan erityisesti camp tuottaa 

räikeästi misogyynista kuvaa naisten liiallisuudesta. Camp tuottaa pinnallisia rooleja nai-

seudesta. Kuitenkin Babuscio (1993) on sitä mieltä, että keskittymällä roolin ulkoiseen 

vaikutelmaan camp osoittaa erityisesti seksuaalisten roolien olevan makuasioita. Analyy-

sini perusteella ei voi suoraan kumota drag queeneihin kohdistuvaa kritiikkiä, koska ai-

neistoni kuvat esittävät varsin yksipuolista kuvaa naiseudesta ja osasta niistä voi tunnistaa 

naisten parodioimista. Farrah Mascaran pukeutuminen nostaa esiin myös Aarnipuun 

(2013) kommentin siitä, miten miespuolinen dragartisti voi kääntää positiiviseksi huomi-
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oksi esimerkiksi isokokoisuuden, joka naispuolisen esiintyvän taiteilijan elämässä on to-

dennäköisesti rasite. Vaikka Farrah ei esittele runsaita muotojaan erityisen positiivisessa 

hengessä, niin ne saavat kuitenkin hyväksynnän ironisen lähestymistapansa vuoksi.  

 

Aineistoni ei näyttäydy kuitenkaan pelkästään misogyynisenä. Kuvista aukenee erilaisten 

tyylien kirjo, eikä naiseutta suoranaisesti pilkata vaikka suurin osa kuvista on ironisia ja 

camp-henkisiä.  Yhtälailla kun sukupuolta ei tulisi nähdä kaksinapaisena järjestelmänä, 

niin dragia ei voida lokeroida vain naisstereotyyppien tuottamiseksi. Sitä ei voi myöskään 

valjastaa pelkäksi strategiseksi aseeksi kaksijakoista sukupuolijärjestelmää vastaan. Näen, 

että naiseus on drag queeneille väline itsensä ilmaisuun. Huolella rakennetut kokonaisuu-

det, joissa drag queenit hyödyntävät vahvoja naiseuden elementtejä, perustuvat halutun-

laisen illuusion luomiseen. Drag on rikas alakulttuuri, josta kertoo se että siihen muodos-

tunut omia stereotypioita, joille voidaan nauraa.  

 

9.2. Tutkimuksen arviointi 
 

Sukupuolen ja pukeutumisen tutkimuksen yhdistävä tutkimusaihe on ollut kiinnostava 

aihepiiri, josta on löytynyt keskenään paljon yhteneväisyyksiä. Drag queenien pukeutumi-

seen ja kulttuuriin perehtyminen toimi oivana peilinä molemmille teemoille. Feministinen 

näkökulma kulki tutkimuksessa mukana ja tarjosi ajatuksia esimerkiksi siitä, miten muodin 

ja tyylin voi nähdä hierarkkisena systeeminä, jossa maskuliiniset symbolit ovat vahvempia 

kuin feminiiniset. Tämä taas auttoi analyysia tehdessä tunnistamaan samanlaisia asetel-

mia aineistosta. Samalla feministinen näkökulma myös auttoi selventämään omaa posi-

tiotani vallitsevassa sukupuolijärjestelmässä ja haastamaan yhteiskunnassa muodostunei-

ta sukupuolinormeja. 

 

Kuvien analysointi semiotiikan ja estetiikan näkökulmasta oli haastava prosessi. Seppä 

(2012, s. 179–180) varoittaa, että tutkimustulosten laajempi avaaminen jää usein semi-

oottisessa kuva-analyysissa tekemättä, koska semioottinen menetelmä painottaa tulkitsi-

jan yksilöllistä näkökulmaa. Tähän auttoi kolmivaiheisen mallin ottaminen analyysin tuek-

si. Sepän (mt. ) mukaan semioottinen analyysimalli ei välttämättä sovi työkaluksi kaiken-

laisten kuvien analyysiin, mutta kuvantutkimuksen menetelmänä se on kuitenkin harvi-
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naisen antoisa, sillä se tarjoaa välineitä yksityiskohtaiseen kuva-analyysiin ja suhteuttaa 

nämä havainnot laajaan kulttuuriseen todellisuuteen. Omaan tutkimukseeni semiotiikka, 

haastavuudestaan huolimatta, sopi hyvin. Se mahdollisti perehtymisen pieneen tutkimus-

aineistoon ja yksityiskohtaiseen analyysiin. Semiotiikka tarjosi menetelmän drag queenien 

ulkonäön ja pukeutumisen ymmärtämiseen keskittymällä pukeutumisen osiin ja siihen, 

miten osat vaikuttivat toisiinsa. (ks. luku 5.1.) 

 

Aineistoni koko mietitytti. Onko minulla riittävästi kuvia? Riittäisikö vähempikin? Tätä 

laajempaan aineistoon perehtyminen semioottisella otteella ei olisi ollut tämän kokoises-

sa tutkimuksessa perusteltua. Aineistoni oli riittävän laaja: se toi vastauksia tutkimusky-

symyksiini. Kuvat olivat keskenään erityylisiä, joten ne tarjosivat erilaisia näkökulmia drag 

queenien pukeutumiseen. Kaikki aineistoni kuvat olivat lopulta yhdysvaltalaisten drag 

queenien kuvia. Tarkoitukseni ei ollut tutkia erityisesti juuri yhdysvaltalaisia drag queene-

jä, heistä vain löytyi eniten kuvia. Yhdysvaltojen dragkulttuuri on laaja, ja sillä on maassa 

pitkät perinteet. Tästä syystä mielenkiintoisimmat kuvat löytyivätkin yhdysvaltalaisten 

drag queenien Instagram-tileiltä. Tutkimukseni kannalta drag queenien kansallisuudella ei 

ollut merkitystä. On kuitenkin hyvä muistaa, että johtopäätökseni pohjautuvat analysoi-

miini kuviin ja kulttuurinen konteksti on aina läsnä kuvia analysoidessa. Niinpä tuloksiani 

ei voi suoraan verrata esimerkiksi suomalaisiin drag queeneihin.  

 

Sovelsin tutkimuksessani DeLongin (1998) kehittämää mallia esteettisestä analyysistä. 

Esteettisyys kuuluu tärkeänä osana drag queenien pukeutumiseen, ja se toimii hyvänä 

parina semiotiikan rinnalla tutkittaessa pukeutumisen merkityksiä. Analyysi ei kuitenkaan 

sellaisenaan olisi käynyt omaan tutkimukseeni, koska DeLong on kehittänyt oman mallin-

sa erityisesti vaateteollisuuden ja kaupan käyttöön. Tutustuessani malliin huomasin kui-

tenkin paljon yhtäläisyyksiä sen ja joidenkin semiotiikan käsitteiden kanssa. Minua kiin-

nosti erityisesti se, miten mallissa pukeutuminen jaettiin osiin ja tutkittiin osien vaikutusta 

toisiinsa ja kokonaisuuteen. Sovelsin tutkimuksessani semiotiikkaa DeLongin malliin ja 

nimesin mallin esteettis-semioottiseksi analyysiksi. Kolmivaiheinen analyysimalli sopi hy-

vin tutkimukseen ja mahdollisti perusteellisemman perehtymisen aineistoon. Jokaisella 

vaiheella oli perusteltu paikkansa analyysissa. Ensimmäisen vaiheen havainnot valmistivat 

hyvin erotteluvaiheeseen, joka oli erittäin antoisa tutkimuksen kannalta. Kokonaisuuksista 
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löytyi osia, joilla oli merkitystä kokonaisuuden tulkinnalle. Osien muuttaminen tai poista-

minen toi myös vaihtoehtoisia merkityksiä kokonaisuuksille. Palatessani erotteluvaiheen 

jälkeen ensimmäisiin havaintoihini, huomasin erotteluvaiheen avanneen uudenlaisia tul-

kintoja kuviin. Tässä mielessä mallin kolmas vaihe oli kiinnostava osuus analyysissäni.  

 

Esteettis-semioottinen analyysi toimi tämän tyylisessä ja laajuisessa tutkimuksessa hyvin. 

Kymmenien kuvien analysoiminen tällä mallilla olisi aika raskasta, koska malli mahdollis-

taa hyvin yksityiskohtaisen kuvien tutkimisen. Mallia voi ajatella myös eräänlaisena apu-

runkona analyysille, jolloin sitä käyttävä voi muokata siitä omaan tutkimukseensa sopivan 

työkalun.  

 

Suomalaista tutkimusta drag queeneista, nimenomaan pukeutumisen näkökulmasta ei 

juuri löytynyt. Ulkomaisia tutkimuksia oli enemmän, erityisesti Yhdysvalloista. Niissäkään 

ei useimmissa ollut pääteemana pukeutuminen, vaan sukupuoli. Käsityötieteessä suku-

puolen teemoja on käsitelty jonkin verran, mutta sukupuoli on liittynyt käsityöhön oppi-

aineena tai harrastuksena, eikä varsinaisesti pukeutumiseen. Tutkimuksessani pukeutu-

misen tutkiminen perustui kuva-analyysiin, jossa omilla tulkinnoillani oli merkittävä rooli. 

Olisi kiinnostavaa jatkaa tutkimusta haastattelemalla drag queenejä ja tutkia, miten he 

näkevät oman pukeutumisensa suhteessa naiseuteen. Myös vertailevaa tutkimusta olisi 

kiinnostavaa tehdä. Tässä tutkimuksessa analysoimiani kuvia voisi käyttää haastatteluiden 

pohjana: minkälaisia havaintoja ja tulkintoja haastateltavat drag queenit tekisivät samois-

ta kuvista? Käsityötieteen näkökulmasta olisi kiinnostavaa tutkia myös drag queenien pu-

keutumisprosessia ja heidän asujensa valmistusprosessia. Kuinka paljon drag queenit 

hyödyntävät valmisvaatteita ja kuinka paljon he suunnittelevat ja valmistavat niitä itse?  

 

Tämän tutkimuksen tekeminen oli haastavuudestaan huolimatta antoisaa ja opettavaista. 

Itseä kiinnostava aihe on kaikki kaikessa onnistuneen tutkimuksen tekemiselle. Aihe on 

sellainen, että siitä riittäisi ammennettavaa uusiin tutkimuksiin. Sukupuoli ja pukeutumi-

nen osoittautuivat molemmat kiehtoviksi ja moniulotteisiksi tutkimusaloiksi, joiden paris-

sa tutkittavaa riittää. 
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