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1 Johdanto  
 

Milloinkaan ei mikään kelpaa. Joko se on liian laiha, liian lihava tai liian li-

haksikas. Itse olen ollut jo aikalailla tuota kaikkea. Tai oikeastaan matkalla 

tuon ”liian lihaksikkaaseen” ja ”ei naisen kuulu näyttää tuolta” -kategoriaan. 

Herranjumala ihmiset. Tällä juuri tehtaillaan sitä, että nuoret tytöt ovat ulko-

näkökeskeisiä ja vaan ulkonäöllään yrittävät epätoivoisesti sopia johonkin yh-

teiskunnan asettamaan muottiin. (Health’s Kitchen.) 

 
Syvennyn pro gradu -tutkielmassani fitnesskilpailijoiden ylläpitämiin blogeihin. Olen 

kiinnostunut siitä, millaisia fitnessblogit ovat. Tutkin sitä, miten fitnessbloggaajat 

rakentavat blogeissa identiteettejään ja millaisia merkityksiä he liittävät kehoon. 

Fitness on tällä hetkellä niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa etenkin naisia 

kiinnostava ilmiö. Se haastaa lajissa kilpailevat jatkuvaan oman kehon muokkaami-

seen ja ”lihaksikkaan laihan” -ideaalin tavoitteluun. Ilmiön myötä myös fitnessaihei-

set  blogit ovat yleistyneet. Jäsennän blogit työssäni areenaksi, jossa fintessbloggaa-

jat kertovat pääosin kilpafitnessiin, mutta myös muihin elämän osa-alueisiin liittyvis-

tä asioista jäsentäen samalla identiteettejään. 

 

Aiheeni on monella tapaa merkittävä tutkimuksen kohde. Suomessa on tutkittu fit-

nessblogeja vähän, vaikka esimerkiksi muotiblogeja pidetään merkittävinä vaikutta-

misen kanavina ja identiteettien rakennuspaikkana (Noppari & Hautakangas 2012; 

Rocamora 2011). Fitness saa eri medioissa paljon huomiota. Etenkin naistenlehdissä 

ja tosi–tv-sarjoissa fitnesskilpailijat esitetään ”tähtinä” ja heidän kurinalaista elämän-

tapaansa kuvataan tarkasti. Media tuo fitnessin näkyvästi esille, vaikka verrattuna 

moneen muuhun kilpaurheilulajiin fitnesskilpailijoita ei määrällisesti ole sen run-

saammin. Erityisesti nuorille fitnesskilpailijat voivat toimia esikuvina ja samaistumi-

sen kohteena, jolloin myös fitnessblogeissa esitettyä elämäntapaa saatetaan ihannoida 

ja omaksua helpommin.  

 

Ennakkokäsitykseni on, että fitnessblogit korostavat individualistista elämäntapaa ja 

ulkonäkökeskeistä kulttuuria. Identiteetteihin ja omaan kehoon liittyvät ihanteet, 

odotukset ja paineet osuvat minuuden herkälle alueelle ja fitnessbloggaajat ovat 

osaltaan muokkaamassa, uusintamassa ja rakentamassa tähän liittyvää sosiaalista 

todellisuutta. Parhaimmillaan fitnessblogit voivat toimia vuorovaikutteisena mediana 
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bloggaajan ja yleisön välillä, jossa yksityistä ja sosiaalista identiteettiä on mahdollis-

ta rakentaa puolin ja toisin. Fitnessblogit voivat olla myös bloggaajille oman brändin 

rakennuspaikka ja toimia markkinointiyhteistyön kautta tulonlähteenä. Kääntöpuole-

na vuorostaan voi olla, että blogeissa esitetty elämäntapa voi johtaa liialliseen liik-

kumiseen tai laihduttamiseen ja näin olla osaltaan vaikuttamassa esimerkiksi syömis-

häiriöiseen käyttäytymiseen.  

 

1.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
Tutkimukseni on verkkoviestinnän tutkimusta. Useat tutkijat ovat pohtineet, tulisiko 

verkolla olla omat tutkimusmetodinsa tai tulisiko sen olla jopa oma tieteenalansa. 

Kulttuurisosiologit Tristram Hooley, John Marriott ja Jane Wellens (2012, 149) pai-

nottavat, että omat verkkotutkimusmetodit ovat hyödyksi erityisesti verkossa esiinty-

vien ilmiöiden kohdalla. Monet sosiaalisen elämän ilmiöt kietoutuvat saumattomasti 

niin verkko- kuin muuhunkin elämään (Miller 2011; Kangaspunta 2011, 30), jolloin 

niitä on hankala erottaa täysin omaksi tutkimuskohteekseen erillisine metodeineen 

(Laaksonen, Matikainen & Tikka 2013, 9, 17). Näin on myös fitnessin kohdalla. Se 

ei ole vain verkossa tai tietyssä sosiaalisen median palvelussa, kuten blogeissa esiin-

tyvä ilmiö. Blogit toimivat vain yhtenä itseilmaisun muotona (ks. esim. van Dijck 

2004). Siksi tutkimukseni kohdalla ei ole erityistä syytä käyttää erityisesti verkkoon 

suunniteltuja tutkimusmetodeita.  

 
Tässä tutkimuksessa käytän viitekehyksenä sosiaalista konstruktionismia, jonka 

mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisesti (Berger & Luckmann (2002 [1996]).  Sosi-

aalista todellisuuttamme ja identiteettejämme tuotamme niin kielellisten merkitysten 

(Lehtonen 1996) kuin kehollisuudenkin kautta (Lehtonen 2005; Alasuutari 2006). 

Sosiaalinen konstruktionismi on liittynyt läheisesti niin kutsuttuun kielelliseen kään-

teeseen, jossa todellisuuden on katsottu syntyvän kielellisesti. (Seppänen 2005, 95). 

Sosiaaliseen konstruktionismiin liittyy läheisesti se, minkä katsotaan olevan sosiaali-

sesti rakentunutta (Hacking 2009). Tähän pureudun tarkemmin luvussa 3.1. 

 

Tutkimukseni noudattelee kulttuurintutkimuksellista suuntausta. Kulttuurintutkimus 

liittyy 1960-luvulla heränneeseen brittiläis-yhdysvaltalaiseen tutkimussuuntaukseen, 

jossa tarkastellaan kulttuurisia merkityksiä (Rossi 2010, 261). Kulttuurintutkimus 
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(cultural studies) on saanut nimensä ilmeisesti englantilaisesta Birminghamin koulu-

kunnasta, joka keskittyi alussa kirjallisuuden tutkimukseen, mutta laajentui myö-

hemmin yhteiskuntaelämän merkitysvälitteisyyden korostamiseen (Alasuutari 2011, 

56–58). Kulttuurintutkimus on painottanut vahvasti kielellisyyttä ja sitä kautta muo-

dostuvien merkitysten maailmaa (Alasuutari 2006). Nykyisessä kulttuurintutkimuk-

sessa nostetaan esille kielellisyyden lisäksi myös ruumiillisuus ja materiaalisuus. 

(Lehtonen 2005, 15; Lehtonen 2014; Herkman 2006.)  

 

Kulttuurintutkimuksen näkökulmasta tutkimukseen tulee suhtautua avoimesti ja sen 

kautta tulee pyrkiä etsimään uusia näkökulmia todellisuuteen (Alasuutari 2011, 25). 

Kulttuurilla viittaan nykyiseen kulttuurintutkimuksen laajennettuun käsitykseen, 

jonka mukaan kulttuurilla tarkoitetaan sekä ihmisten tapoja toimia arjessaan että niitä 

käsityksiä, jotka ohjaavat tätä toimintaa. Lisäksi ymmärrän kulttuurin enemmän 

kuvailevana kuin arvottavana terminä. (Lehtonen & Koivunen 2011, 19.)  

 

Mielestäni kulttuurintutkimuksen näkökulma soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen, 

jossa tarkastellaan identiteetin rakentamista fitnessin kontekstissa. Fitnessissä on 

nimenomaan kyse esityksistä ja puhetavoista, joiden kautta kehoja ja sitä kautta iden-

titeettejä tuotetaan. Sukupuolen ja visuaalisen kulttuurin tutkija Leena-Maija Rossi 

(2015, 72–73) toteaa, että esitykset ovat politiikkaa ja sen laajemman merkityksen 

mukaisesti merkityksistä neuvottelemista ja kamppailua. Erilaiset yhteiskunnassa 

näkyvät merkityskamppailut ovat tärkeitä tutkimuksen kohteita, koska siten tuodaan 

näkyväksi niitä tapoja, joilla sosiaalista todellisuutta luodaan, uusinnetaan ja muoka-

taan (mt).  

 

Verkon ja sosiaalisen median tutkija Elina Noppari ja mediakulttuurin tutkija Mikko 

Hautakangas (2012) ovat todenneet blogien olevan merkittäviä areenoita identiteet-

tien rakentamiselle. Syvennyn työssäni fitnessblogeissa tehtävään identiteettityöhön, 

jota fitnesskilpailijat tekevät omaan, mutta myös muiden ihmisten kehoihin liittä-

miensä merkitysten kautta. Merkityksen käsitteellä viittaan työssäni ”symboliikkaan, 

joita tiettyihin asioihin tai tekemiseen liitetään” (Alasuutari 2011, 59).  
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Pro gradu -tutkielmani tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisia aineiston fitnessblogit ovat? 

2) Millaisia merkityksiä fitnesskilpailijat liittävät kehoon blogipäivityksissään?  

3) Miten fitnesskilpailijat rakentavat identiteettejään fitnessblogeissaan? 

 

Ensimmäisessä tutkimuskysymyksessäni tarkastelen sitä, millaisia tämän aineiston 

fitnessblogit ovat. Haluan sisällyttää tämän tutkimuskysymyksiini, koska fitnessblo-

git ovat minulle entuudestaan vieraita. Hahmotan fitnessblogit areenaksi, eräänlai-

seksi paikaksi tai jopa virtuaaliseksi ”kodiksi”, jossa fitnessbloggaajat rakentavat, 

muokkaavat ja jäsentävät identiteettejään. Vertaan fitnessblogeja tässä työssä muoti-

blogeihin, koska muotiblogit on tunnistettu useissa eri tutkimuksissa identiteettien 

rakennuspaikoiksi. Pidän kysymystä tärkeänä, koska fitnessblogeihin ja niiden omi-

naispiirteisiin liittyvää aiempaa viestinnän tutkimusta ei käsittääkseni ole toistaiseksi 

Suomessa saatavilla.  

 

Toisessa tutkimuskysymyksessäni tutkin diskurssianalyysin keinoin, millaisia merki-

tyksiä fitnessbloggajat liittävät kehoon. Merkityksiä haen sanallisista ja kuvallisista 

esityksistä, joita fitnessbloggaajat blogeissaan tuottavat. Kehoon liitettävät merkityk-

set ovat kiinteä osa identiteettityötä, jossa työstetään kehon kuvan kautta sitä ”kuka 

minä olen” erontekona sille ”kuka minä en ole”.  

 

Tutkin sitä, millä tavoin kehoon liitettäviä mielikuvia rakennetaan, uusinnetaan ja 

miten vallitsevia ihanteita haastetaan. Tämä on keskeistä, koska fitness on lajina 

vahvasti ulkonäköpainotteinen ja herättää julkisuudessa ristiriitaisia mielipiteitä. 

Fitnesskilpailijat miettivät suhdettaan omaan kehoonsa lajin sisältä katsottuna merki-

tyksellistäen samalla omia identiteettejään. Toinen ja kolmas tutkimuskysymykseni 

kietoutuvat toisiinsa ja käsitän toisen tutkimuskysymykseni alisteiseksi kolmannelle 

kysymykselleni.  

 

Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni syvennyn diskurssianalyysiä hyödyntäen 

siihen, miten identiteettejä rakennetaan, uusinnetaan ja muokataan fitnessblogeissa. 

Tutkin, millaisia identiteettityöhön liittyviä puhetapoja ja esityksiä niistä on löydet-

tävissä. Uskon fitnessbloggaajien identiteettityön syvällisempien merkityksellistämi-
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sen tapojen kumpuavan fitnesskulttuurin lisäksi myös muista taustoista. Tarkastelen 

siksi tutkimuskysymyksiä kaksi ja kolme fitnessin, kuluttajakulttuurin ja terveysvies-

tinnän kehyksistä käsin. Käsitykseni on, että länsimaiseen kuluttajakulttuuriin liittyvä 

(yli)laihuuden idealisointi on yksi merkittävistä taustavaikuttajista myös fitnessin 

kohdalla. Toiseksi merkittäväksi vaikuttajaksi näen terveysviestinnän, jossa lihavuut-

ta pidetään jopa (esi)sairautena ja liikunnan harrastamista sairauksien ehkäisemisenä 

ja itsestä huolehtimisena.  

 

Kilpafitness vaatii kovan fyysisen harjoittelun lisäksi tiukan ruokavalion. Blogit 

tarjoavat areenan, jossa harjoittelun ja dieetin avulla saavutettuja tuloksia jäsennetään 

ja merkityksellistetään. Samalla rakennetaan identiteettejä. Identiteettityötä tehdään 

suhteessa itseen, mutta myös suhteessa merkityksellisiin toisiin. Merkitykselliset 

toiset edustavat sekä fitnessin kannattajia että vastustajia. Fitnessblogeissa represen-

toidaan eli samalla sekä esitetään että edustetaan muitakin fitnesskilpailijoita. Niissä 

tuodaan näkyväksi tapoja, joilla fitnesskilpailijat muokkaavat kehoaan äärimmilleen, 

noudattavat tiukkaa ruokavaliota ja käyvät läpi rankkoja kisadieettejä. Fitnesskilpaili-

jat myös neuvottelevat siitä, onko fitness normaalia, tervettä ja hyväksyttävää urhei-

lua muidenkin kuin fitnesskilpailijoiden mielestä. Neuvottelua käydään myös siitä, 

että fitnessissä on kyse kilpaurheilusta eikä missikisoista. 

 

Blogit perustuvat vahvasti vuorovaikutteisuuteen ja yleisön olemassaolon tiedostami-

seen. Vuorovaikutteisuus on merkittävä seikka myös identiteettityön kannalta, koska 

identiteettejä ja kehoon liitettäviä merkityksiä jäsennetään suhteessa merkityksellisiin 

toisiin. Työssäni on kuitenkin tehtävä rajauksia. Rajaan blogipäivitysten lopussa 

olevat lukijoiden kommentit tutkimukseni ulkopuolelle. Keskityn siis siihen, miten 

fitnessblogien päivityksissä jäsennetään ja tulkitaan kehoa ja identiteettejä. Blogien 

yleisöt ja ympäröivä maailma tulevat aineistossa esille siis blogipäivityksien välityk-

sellä.  

 

Tutkittavat blogit koostuvat valokuvista ja kirjoitetusta tekstistä. Käsittelen kuvia 

osana tekstiä. Tässä nojaan mediatutkija Susanna Paasoseen (2013, 43), joka toteaa: 

”Vaikka kuvia ei täsmällisesti ilmaistuna voida lukea, niistä voidaan silti kirjoittaa. 

Kuvien tulkinnassa on pakosti kyse kielellistämisestä, eli visuaalisten havaintojen ja 

aistimusten kääntämisestä sanoiksi ja symbolisiksi esityksiksi.” Tätä nimitetään 
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lähiluvuksi tai Rossin (2003, 14) määritelmän mukaisesti tarkkaan katsomiseksi. 

Tulkitsen tarkkaan katsomisen niin, että kuvat ovat kiinteä osa blogien sisältöjä. 

Kuvat jäsentävät todellisuuden rakentumista sopusoinnussa tai ristiriidassa kirjoite-

tun tekstin kanssa. Siten on merkityksellistä, miten kuvat osaltaan asemoituvat suh-

teessa kirjoitettuun blogitekstiin.  

 

Fitness on erityisesti naisia kiinnostava laji ja myös suurin osa fitnessblogeista on 

naisten ylläpitämiä. Myös tähän tutkimukseen harkinnanvaraisen näytteen perusteella 

valikoidut blogikirjoitukset ovat naisten kirjoittamia. Näin ollen tutkimusaiheeni 

tulee lähelle sukupuoleen ja tässä tapauksessa naisiin liittyvää tieteellistä keskuste-

lua. Analyysissäni sukupuoli ja feministinen jäsennys näkyvät erityisesti kuluttaja-

kulttuuriin ja lähinnä mainoksiin liittyvien aikaisempien tutkimustulosten valossa.  

 

Noppari ja Hautakangas (2012) päätyivät omassa tutkimuksessaan rajaamaan tutki-

muksensa kokonaan feministisen viitekehyksen ulkopuolelle, vaikka kaikki heidän 

aineistonsa muotiblogit ovat naisten ylläpitämiä. Omassa tutkimuksessani katson, 

että kuluttajakulttuuriin ja erityisesti mainoksiin liittyvä tutkimus tuo analyysilleni ja 

tulkinnoilleni sukupuoleen ja erityisesti naisiin liittyvää tieteellistä näkökulmaa. 

Myös lihavuustutkimusta on kohdennettu erityisesti naisiin ja tuon työhöni näkökul-

mia myös tästä taustasta käsin. Yhtä näkökulmaa edustaa osaltaan myös kilpakehon-

rakennukseen liittyvä tutkimus, toki osa siihen liittyvistä jäsennyksistä ja tutkimustu-

loksista pätee myös miehiin. 

  

Sitä, että feministinen tutkimus tai sukupuolentutkimus ei työssäni ole keskeisellä 

sijalla, perustelen seuraavasti. Sukupuolen tuottaminen liittyy kiinteästi molempiin 

sukupuoliin, jolloin molempia olisi hyvä tutkia samanaikaisesti (Tanner, Maher & 

Fraser 2013, 3). Miehiin kohdistuvat ulkonäköpaineet ovat viime aikoina kasvaneet 

(Dworkin & Wachs, 2009; Tanner ym. 2013; Dittmar 2008), joten (heteronormatiivi-

nen) sukupuolen tuottaminen ei koske pelkästään naisia. Feminiinisyys ja maskulii-

nisuus eivät myöskään aina ole suorassa yhteydessä biologiseen sukupuoleen (Pirs-

kanen 2006, 90). Urheilusosiologi Pirkko Markula (2006) toteaa useita eri tutkimuk-

siaan (1995; 2003) summatessaan, että naisurheilijat kamppailevat jatkuvasti kehoi-

hin liitettävien feminiinisten puolien säilyttämisen ja maskuliiniseksi katsotun lihak-

sikkuuden saavuttamisen ristipaineessa. 
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Kilpafitnessille on tyypillistä, että lajille omistaudutaan täysin. Lajissa kamppaillaan 

ulkonäköpaineiden, kurinalaisuuden, tiukan ruokavalion ja kehon äärimmäisen 

muokkaamisen ristipaineissa. Näitä paineita eivät luo pelkästään fitness tai yleiset 

liikuntasuositukset, vaan ylipäänsä länsimainen kulutus- ja ulkonäkökeskeinen indi-

vidualismia korostava kulttuuri. Tätä kulttuuria luodaan ja ylläpidetään vahvasti eri 

medioissa. 

 

1.2 Verkko ja sosiaalinen media  
 

Internetin tai tuttavallisemmin verkon käyttö on Suomessa yleistä ja vakiintunutta. 

Viimeisimmän raportin mukaan 88 % 16–89-vuotiaista käyttää verkkoa ja 72 % 

heistä käyttää sitä useammin kuin kerran päivässä. Alle 45-vuotiaista jopa 96 % käy 

verkossa useita kertoja päivässä. (Tilastokeskus 2016.) Verkon käyttö onkin muodos-

tunut kiinteäksi osaksi arkea vanhimpia ikäryhmiä lukuun ottamatta.  

 

Verkko on sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistava väline. Valtaosa verkkovälit-

teisestä vuorovaikutuksesta tapahtuu sosiaalisen median palveluissa (Laaksonen & 

Matikainen 2013, 195, 197.) Tilastokeskuksen (2016) mukaan nuoremmissa ikäryh-

missä sosiaalisen median eri palvelut ovat erittäin suosittuja. Peräti 89 % 16–24-

vuotiaista seurasi vuonna 2016 jotain yhteisö- eli sosiaalisen median palvelua. Vas-

taavasti 45–54-vuotiaiden osuus oli 59 %. Naiset seuraavat sosiaalisen median eri 

palveluja hieman yleisemmin (58 %) kuin miehet (54 %). Blogeja on viimeisen kol-

men kuukauden aikana kysymyshetkestä taaksepäin katsottuna lukenut 38 % verkon 

16–89-vuotiaista käyttäjistä. Heistä naisia on 43 % ja miehiä 33 %. (Tilastokeskus 

2016.)   

 

Sosiaalisen median käsitteellä tarkoitetaan web-palveluita, joiden sisällöntuottajina 

ovat pääosin palvelun käyttäjät (Lietsala & Sirkkunen 2008, 13). Boyd & Ellison 

(2007, 211) muun muassa määrittävät, että sosiaalisen median palveluille on tyypil-

listä, että käyttäjillä on mahdollisuus luoda niihin julkinen tai puolijulkinen profiili. 

Profiilit luodaan yleensä omalla nimellä ja lisäksi niihin ladataan haluttu profiilikuva 

(Donath & boyd 2004, 72). Erkkolan (2008, 83) mukaan ”(S)osiaalinen media on 
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teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat 

yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja 

käyttötuotannon kautta.”  

 

Viestinnän tutkijat Katri Lietsala ja Esa Sirkkunen (2008) ovat jakaneet sosiaalisen 

median palvelut seuraaviin kategorioihin: sisällön luominen ja julkaiseminen (esim. 

blogit), sisällön jakaminen (esim. Flickr ja Youtube), sosiaalinen verkostoituminen 

(esim. LinkedIn ja Facebook) yhteistuotannot (esim. Wikipedia), virtuaalimaailmat 

(esim. Second Life) ja lisäosat (add-ons kuten SlideShare). Erilaisia jaotteluita ovat 

tehneet myös monet muut tutkijat, mutta yksiselitteistä jaottelua on vaikea tehdä 

palveluiden päällekkäisyyksien vuoksi. 2010-luvulla sosiaalinen media onkin muo-

toutunut yleiskäsitteeksi, jolla viitataan useimpiin verkkopalveluihin, jotka mahdol-

listavat vuorovaikutuksen ja sisältöjen jakamisen (Suominen 2013, 15). 

 

Tilastokeskuksen (2016) mukaan blogeja tai verkkosivuja on viimeisen kolmen kuu-

kauden aikana kysymyshetkestä katsottuna päivittänyt 7 % 16–74-vuotiaista. Suoma-

laista blogosfääriä eli ”toisiinsa linkittyvien blogien maailmanlaajuista verkostoa” 

(Noppari & Hautakangas 2012, 20) tutkittaessa ilmeni, että harrastus- ja muotibloge-

ja on määrällisesti paljon (Matikainen 2009, 28). Cision julkistaa kuukausittain suo-

situimpia suomalaisia blogeja vaihtuvin kategorioin. Kesäkuulle 2016 mennessä 

Cision listasi suosituimpia blogeja puutarha-, sisustus-, talous- ja matkailublogien 

kategorioissa. Joulukuussa 2013 Cision listasi suosituimpia painonhallintablogeja, 

mutta elokuun 2015 listauksissa painonhallinta oli muuttunut liikuntaorientoituneek-

si. Tällöin seurattiin suosituimpia treeniblogeja. Listatuista kymmenestä suosituim-

masta treeniblogista yhdeksän on naisten ylläpitämiä (Cision 2016).  
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2 Taustaa fitnessblogien tutkimukselle 
 

2.1 Fitness ja sen näkyvyys mediassa 
 
 
Oxford English Dictionaryn (2015) mukaan sana fitness tarkoittaa fyysisesti hyvin-

voivan ja terveen yksilön olotilaa. Fyysisestä näkökulmasta katsottuna fitness-sanalla 

voidaan viitata esimerkiksi kehon juoksu- tai nostovoimaan, notkeuteen tai vaikkapa 

joustavuuteen, on kyseessä sitten eri urheilulajeihin tai arkisiin tehtäviin kuten por-

taiden nousuun liittyvä toiminta. Hyvinvointia arvioidaan sekä suhteessa siihen, 

millaiseksi itse koemme itsemme, mutta myös suhteessa siihen millaiseksi arvioim-

me toisia. (Smith Maguire 2008, 1.)  

 

Sosiologi Jennifer Smith Maguiren (2008, 2.) mukaan fitness ei kuitenkaan konsepti-

na ole englannin kielessä niin yksioikoinen. Se tarkoittaa fyysisen kyvykkyyden 

lisäksi ymmärrystä sosiaalisista normeista ja odotuksista, jotka muodostuvat muun 

muassa niin nuoruutta, kauneutta ja laihuutta ihannoivan mainosten maailman kuin 

terveys- ja liikuntasuositustenkin kautta. Meitä suostutellaan näyttämään tietynlaisel-

ta täyttääksemme median ja mainosten meille asettamat kriteerit ja samalla huoleh-

timaan kunnostamme ollaksemme ”hyviä” kansalaisia. Fitness määritellään vahvasti 

ulkoisesti arvioitavin perustein. Henkistä hyvinvointia ei tarvitse lausua ääneen, vaan 

esimerkiksi lausahdus ”olen hyvässä kunnossa” (I am fit) tarkoittaa fyysisen ulottu-

vuuden lisäksi hyvää oloa henkisesti. Fitnesskulttuurissa yksilöt kamppailevatkin 

tuottajina ja kuluttajina erilaisista asemista ja sen kautta statuksesta, joka yksilöillä 

on suhteessa toisiinsa. (Mt., 8.) 

 

Fitnesskulttuurin juuret ovat 1970–luvulla, jolloin esille nousi kiinnostus itsensä 

kehittämiseen ja sitä kautta myös oman statuksen nostoon. Ensin keskiluokkaiset 

miehet, mutta pikkuhiljaa myös naiset alkoivat käydä kuntosaleilla. (mt. 4.) Seuraa-

valla vuosikymmenellä kiinnostus kuntosaleja kohtaan lisääntyi ja muun muassa 

fitnesslehtien myötä omasta kunnosta huolehtiminen tuli elämäntavaksi. 1990–

luvulla keskiluokan ulottuville tulivat kuntosalien lisäksi myös henkilökohtaiset 

valmentajat. (Mt. 4–5.)   
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Kuntosalikulttuurin nousun myötä kehonrakennuksen suosio kasvoi ja nykyinen 

kilpafitness pohjautuukin pitkälti kehonrakennukseen (bodybuilding). Erona on se, 

että mahdollisimman suuren lihasmassan sijaan kilpafitnessissä arvostetaan enem-

män tiukan lihaksikasta vartaloa. (Andreasson & Johansson 2013a.) Kulttuurin muu-

tos kehonrakennuksesta fitnessiin näkyy myös siinä, että aiemmin miesten suosiossa 

olleesta kehonrakennuksesta on fitnessin myötä tullut eritoten naisten laji. Suosiota 

oman kehon muokkaamiseen ovat naisilla lisäksi vauhdittaneet niin aerobic kuin 

Jane Fondan lanseeraama ja nimeämä workout. (Andreasson & Johansson 2013a.) 

Nykyistä fitnesskulttuuria voi pitää kansainvälisenä ilmiönä (Kyrölä & Harjunen 

2007, 35; Smith Maguire 2008, 3), joka on rantautunut lajina myös Suomeen. Kilpa-

fitness on saanut paljon mediahuomiota. Tähän on osaltaan vaikuttanut eri medioissa 

tapahtunut murros niin sosiaalisen median kuin tosi–tv:n suosion kasvun myötä. 

Fitnessistä on tullut osa populaarikulttuuria. 

 

Sanalla fitness voidaan siis yleisellä tasolla tarkoittaa hyvinvoivaa yksilöä ilman, että 

sillä viitataan tiettyyn liikuntalajiin, tapaan liikkua tai laihduttaa. Toisaalta fitnessillä 

viitataan erityisesti kuntosaleilta nousseeseen fyysiseen kulttuuriin, jonka myötä 

myös tulkinta sosiaalisen pääoman kasvusta on painottunut. Tässä työssä keskityn 

kilpafitnessiin, jossa tavoitteena on saavuttaa tiukka, hoikka ja lihaksikkaalta näyttä-

vä vartalo tiukan treeniohjelman ja ruokavalion avulla sekä kilpailla paremmuudesta 

fitnessin eri alalajeissa.  

 

Fitness on kilpailulajina herättänyt paljon keskustelua muun muassa siitä, voidaanko 

sitä ylipäätään pitää urheilulajina (ks. esim. Yle 2014c; Yle 2014d). Fitnesskilpailuja 

on verrattu myös kauneuskisoihin (Yle 2014d). Valo ry:n viralliseksi jäsenjärjestöksi 

ja siten viralliseksi urheilulajiksi fitness hyväksyttiin 4.9.2014 (Suomen Fitnessurhei-

lu ry. 2016). Esimerkiksi naisten body fitness sääntöjä Suomen fitnessurheilu ry. 

määrittää seuraavasti:   

Body fitness on kauneuskilpailu, jossa haetaan lihaksikasta, urheilullisen es-

teettistä naisfysiikkaa. Kilpailijan lihasmassa ei saa olla liian suuri. Kilpailijan 

fysiikan pitää olla tasaisen kiinteä, mutta varsinaista kehonrakennusmaista li-

haserottuvuutta ei saa olla. (Suomen fitnessurheilu 2016.) 
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Body fitness on vartalon esteettisyyteen painottuva urheilukilpailu, jossa kehon tulee 

olla äärimmilleen viritetty, ”meikattu, rusketettu, kammattu ja ravitsemusopillisesti 

äärimmäisen rasvattomaksi treenattu” (Puuronen 2007, 231). Perinteiseen fitnesskil-

pailuun kuuluu puolestaan lisäksi vapaaohjelma, jossa yhdistellään ”akrobatiaa, ke-

honhallintaa, kestävyyttä, voimaa ja liikkuvuutta.” (Lihastohtori 2013). Fitnessiä 

voitaneen kuvata hybridilajiksi, koska siinä yhdistellään sekä urheilu- että kauneus-

kilpailuista tuttuja elementtejä.  

 

Fitnessiin kuuluu oman kehon harjoittamisen lisäksi proteiinipitoisesta, vähärasvai-

sesta ja sokerittomasta ruokavaliosta huolehtiminen. Fitnessiin liitettävän ideaalin 

katsotaan tässä kontekstissa nousevan fitnesskilpailuita varten rakennettavasta lähes 

rasvattomasta ja viimeiseen asti trimmatusta kehosta, jossa vartalon esteettinen lihak-

sikkuus ja esimerkiksi lihasten muoto on kehon fyysistä suorituskykyä tärkeämpi 

ominaisuus. Fitnessiin liittyvän ideaalin ilmentymä esitetään kisapäivänä tuomaris-

tolle ja yleisölle. Kilpafitnessiin liittyvät arvostelukriteerit on julkilausuttu lajikuva-

uksissa. Kilpailuissa jää kuitenkin paljon tuomareiden subjektiivisten arvioiden ja 

mieltymysten varaan (Puuronen 2007, 231–232).  

 

Yleinen laihuutta, kauneutta ja urheilevan näköistä yksilöä ihannoiva kulutus- ja 

terveyskulttuuri yhdistettynä median nostattamiin ”fitness-tähtiin” ja fitnessin laji-

vaatimuksista nouseviin sääntöihin luovat yhdessä kontekstin tälle tutkimukselle. 

Ymmärrän kontekstin käsitteen Pietikäisen ja Mäntysen (2009, 29–30) mukaan tiet-

tyyn sosiaaliseen tilanteeseen liittyväksi moniulotteiseksi käsitteeksi, jolla voidaan 

viitata esimerkiksi vuorovaikutustilanteeseen, tiettyyn asiaan tai tilanteeseen, mutta 

myös esimerkiksi yhteiskunnalliseen tilaan.  

 
Mediassa fitness määrittyy pitkälti ”ennen piti olla laiha nyt timmi” ja ”lihas on uusi 

laiha” -trendin mukaisesti (Länsi-Savo 2013; Yle 2014b). Fitness, laihduttaminen ja 

kehon muokkaus toimivat monen tosi–tv-sarjan innoittajana. Tosi−tv-sarjat kuten 

Jutta ja puolen vuoden superdieetit, Rakas sinusta on tullut pullukka, Suurin pudotta-

ja ja Pariskunnan superdieetti esittävät tavallisten ihmisten laihduttamiseen ja kun-

non kohottamiseen liittyviä tarinoita. MTV3-kanavalla huhtikuussa 2015 alkanut 

Fitnesspäiväkirjat puolestaan avasi fitnesskilpailijoiden arkea. Sarja oli ilmeisen 

suosittu, koska se on saanut jatkoa toiselle tuotantokaudelle antaen jälleen mediatilaa 
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”valovoimaisille fitness-naisille” kuten sarjan esittelytiedoissa kerrotaan (MTV3, 

2016). Naistenlehdissä fitness henkilöidään vahvasti ”fitness-tähtiin” kuten Janni 

Hussi, Else Lautala, Kati Alander ja Jutta Gustafsberg. Jutuissa heidän ruokavalionsa 

ja harjoitusmääränsä esitellään tarkasti (esim. Me Naiset 2014a; 2014b; 2014c). Aa-

pola-Kari (2006, 10) viittaa useisiin eri tutkijoihin sanoessaan, että median sisällöissä 

korostuu nykyisin kulutuskulttuuri. Yksilöitä markkinoidaan tuotteina ja heidät esite-

tään yhä useammin ”kiinnostavina” ihmisinä journalististen asiasisältöjen sijaan (mt.) 

 

Mediassa on myös pohdittu, kuinka body fitness-kilpailijat kilpailevat terveytensä 

äärirajoilla (HS 2014) tai miten fitness on äärimmäistä kurinalaisuutta vaativa elä-

mäntapa (Länsi-Savo 2013). Fitness on mielipiteitä jakava aihe ja esimerkiksi kilpai-

lemiseen liittyvän ankaran kurinalaisuuden lisäksi vilkasta keskustelua on syntynyt 

syömishäiriöistä ja ulkonäkökeskeisyydestä (Yle 2014b; Yle 2013). Fitnessiin keskit-

tyneitä aikakauslehtiä on myynnissä paljon (esim. BODY ja FitBody). Niissä fitness 

esitetään lajina, jossa kehoa piiskataan toimimaan ”24/7 käyvänä rasvanpolttokonee-

na” (Fit 2015). 

 

Verkossa fitness näyttäytyy lukuisina sosiaalisessa mediassa toimivina yhteisöinä, 

joita esimerkiksi Facebookista löytyy paljon (Fitfarm, BodyCamp, Kehonrakennus ja 

Fitness, Fitness Finland Team, Fitness Motivation). Aihepiiristä inspiroituneita suo-

sittuja Instagram-tilejä on myös valtavasti kuten esimerkiksi @annavictoria, 

@massyarias @achieving_balance (Fisher 2016). Kehonrakennusta tutkinut sosiolo-

gi Anne Sankari (1995) pohti jo 20 vuotta sitten uusien liikuntalajien ilmestymistä ja 

suosiota. Hänen mielestään niiden suosio piilee niin suurissa markkinointikoneistois-

sa kuin individualismiin ja visualisuuteen painottuvassa länsimaisessa kulttuuris-

samme, jossa ”edistystä ei mitata konkreettisena liikkeenä suhteessa ulkomaailmaan 

vaan edistyksenä suhteessa omaan itseen – ja samalla muihin – myös ulospäin nähtä-

vissä olevalla tavalla.” (Mt., 21.) Sankarin pohdinnat pätevät mitä suuremmassa 

määrin myös nykyisin. 
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2.2 Tutkimuskohteena blogit 
 
 
Ensimmäiset blogit ilmestyivät verkkoon 1990-luvun loppupuolella Yhdysvalloissa. 

Ne olivat yksityisten ihmisten tapa hallinnoida ja suodattaa verkon ja median valta-

vaa tietomäärää (Kawaura, Miura, Yamashita & Kawakami 2010, 35.) sekä pitää 

yhteyttä ystävien ja perheen kanssa (Kaye 2011, 213). Viestinnän tutkijat Salla-

Maaria Laaksonen, Janne Matikainen ja Minttu Tikka (2013, 197) luonnehtivat blo-

geja interaktiivisiksi ja monimuotoisiksi verkkopäiväkirjoiksi, joita kuvaa kolumni-

maisuus ja kommentointimahdollisuus. He kutsuvatkin blogikirjoituksia minikeskus-

telualustoiksi (mt.). Blogikirjoitukset sijoittuvat julkaisuajankohtansa mukaan niin, 

että uusin löytyy aina ylimmäisenä. Blogikirjoitukset ovat tyypillisesti lyhyitä ja 

epävirallisia ja niitä pidetään henkilökohtaisen itseilmaisun paikkoina. (Domingo & 

Heinonen 2008, 5.) Blogi viittaa käsitteenä sanojen ”web” ja ”log” yhdistelmään ja 

ne sisältävät tekstiä, kuvaa, videoita ja joskus jopa musiikkia blogien aihepiiriin 

liittyen (Rocamora 2011). 

 

Blogeista tuli suosittuja vuosituhannen vaihtuessa (Boyd 2014, 6; Laaksonen & Ma-

tikainen 2013, 197; Rydenfelt 2016). Blogien kirjoittaminen, lukeminen ja seuraami-

nen on sekä arkipäiväistynyt että ammattimaistunut (Rydenfelt 2016). Blogit ovat 

moderni väylä itseilmaisuun, kirjoitetaan niitä sitten itselle, lähipiirille tai suurelle 

yleisölle. Niiden kirjo on laaja ja aihepiirit vaihtelevat esimerkiksi urheilusta poli-

tiikkaan. Erityisesti muoti- ja tyyliblogit ovat saavuttaneet suosiota niin meillä Suo-

messa kuin muuallakin maailmassa (Noppari & Hautakangas 2012, 13).  

 

Matikainen (2009, 13) pitää blogeja alueena, jossa perinteinen ja sosiaalinen media 

ovat tulleet lähelle toisiaan niin sisältöjensä, mutta myös samankaltaisten tuottamis- 

ja julkaisuprosessien johdosta. Blogit, kuten monet muutkin sosiaalisen median pal-

velut ovat mahdollistaneet sen, että perinteisistä median kuluttajista on tullut tuottajia 

ja sisältöjen jakajia (Bruns 2008). Esa Sirkkunen (2008, 148) kutsuu blogeja hybri-

deiksi, joissa yhdistyvät ”kotisivujen henkilökohtaisuus, verkkoyhteisöjen sosiaali-

suus sekä keskusteluryhmien ajankohtaisuus ja nopeus”. Sirkkunen (mt. 152) tiivis-

tää blogit minä-mediaksi, jossa kerrotaan ja jaetaan omakohtaisia kokemuksia ja 
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mielipiteitä. Kuvaus sopii hyvin fitnessblogeihin, koska niissä keskitytään usein 

itsestä kertomiseen ja oman kehon esittämiseen. Blogit mahdollistavat julkisen ja 

tietoisen identiteettien ja minäkuvan muokkaamisen (Karkulehto 2011, 29). Esimer-

kiksi muotiblogit edustavat vahvasti areenaa, jossa bloggaajat rakentavat identiteette-

jään. Muotibloggaajat ovat myös nousseet muotimaailman tietoisuuteen uusiksi tun-

nustetuiksi toimijoiksi. (Rocamora 2011.) Heidän voidaan siten katsoa olevan merki-

tyksellisiä, ei vain oman identiteettityönsä näkökulmasta, vaan myös suhteessa ylei-

söihinsä tietyn genren eli lajityypin edustajina.  

 

Hollantilainen mediatutkija Jose van Dijck (2004) pitää blogeja merkkinä medioitu-

miseen ja teknologiseen kehitykseen liittyvästä kulttuurinmuutoksesta, jossa yksityi-

set ja intiimejä asioita käsittelevät päiväkirjat ovat siirtyneet verkkoon julkisiksi 

verkkopäiväkirjoiksi. Van Dijck näkee muutoksen luonnollisena, koska hänen mu-

kaansa perinteiset päiväkirjat ovat vain osa retorista perinnettä, jossa päiväkirjat 

kiinnittyvät yksityisyyden diskurssiin. Hänen mukaansa samalla tavalla perinteisiä 

päiväkirjoja kirjoitetaan (mielikuvitus)yleisölle tai itselle niin, että sitä voidaan myö-

hemmin palata tarkastelemaan. (Mt.) Verkkopäiväkirjojen ideaa kierrätetään myös 

mediasta toiseen. Ideoiden kierrätys näkyy esimerkiksi siinä, että useat fitnesskilpai-

lijat ovat saaneet lisää mediatilaa Fitnesspäiväkirjat–tv-sarjassa. Päiväkirjamaisuus 

on siten siirtynyt blogien lisäksi myös tosi–tv-ohjelmiin.  

 

Japanilaiset tutkijat Yasuyuki Kawaura, Yoshiro Kawakami ja Kiyomi Yamashita 

(1998) ovat jakaneet blogit sisältöjensä mukaan neljään eri kategoriaan: muistelmiin 

(self-conscious records of facts; memoirs), journaaleihin (records of fact conscious of 

relationships with the reader; journals), päiväkirjamaisiin blogeihin (self-conscious 

expressions of sentiment; narrowly defined diaries) ja avoimiin päiväkirjoihin (ex-

pressions of sentiment conscious of relationships with the reader). Lisäksi he tiivis-

tävät edellä esitetyt neljä blogityyppiä tietoperäisiin (record of fact) ja tunneil-

maisupohjaisiin blogeihin (an expression of sentiment). (Mt.)  

 

Blogeihin liittyvää tutkimusta löytyy etenkin muotiblogeihin (ks. esim. Eldred 2013; 

Noppari & Hautakangas 2012; Rocamora 2011) ja journalistisiin blogeihin liittyen 

(Domingo & Heinonen 2008). David Domingon ja Ari Heinosen (mt.) mukaan jour-

nalistiset blogit haastavat perinteistä mediaa avoimen tuottamisprosessinsa ja keskus-
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televan kulttuurinsa ansiosta. Nopparin ja Hautakankaan mukaan (2012, 7) myös 

muotiblogit ”kietoutuvat yhä vahvemmin mediatuotannon ja markkinoinnin ammatil-

lisiin käytäntöihin.” Muotiblogit ovat muotoutuneet merkittäviksi muodin diskurssin 

tuotannon ja kierrättämisen paikoiksi (Rocamora 2011, 409).  

 

Esa Sirkkunen (2008) ryhmittelee tavallisten ihmisten pitämät blogit osallistumista-

louden puolelle kuuluvaksi, todeten ”(O)sallistumistalouden puolella toimivat blogit 

eivät pyri ainakaan pääasiallisesti tuottamaan taloudellista hyötyä tekijälleen, vaan 

tekijät kartuttavat omaa osaamistaan sekä kasvattavat sosiaalista verkostoaan.” (mt. 

144). Kymmenessä vuodessa tilanne on kuitenkin muuttunut paljon. Esimerkiksi 

italialainen Chiara Ferragni on kuudessa vuodessa kasvattanut The Blonde Salade –

muotibloginsa itseilmaisun välineestä miljoonien ihmisten seuraamaksi ja miljoonia 

tienaavaksi lukuisten brändien markkinoinnin paikaksi. Hänet on valittu vuosina 

2015 ja 2016 maailman vaikutusvaltaisimmaksi bloggaajaksi. (Iltalehti 2016.)  

 

Suomessa blogeja palkitaan esimerkiksi The Blog Awards Finland -kilpailussa, joka 

on A-lehdet Oy:n järjestämä vuosittainen kilpailu. Kilpailussa on vuosina 2015 ja 

2016 palkittu parhaita blogeja myös Sport-kategoriassa ja molempina vuosina kysei-

sessä kategoriassa on ehdokaslistalla ollut fitnessblogeja. Vuonna 2016 Suomen 

parhaana Sport-kategorian blogina palkittiin Minifitness-blogi ja vuonna 2015 Eve-

liina Tistelgren. Molemmat fitnessblogit ovat mukana myös tässä tutkimuksessa, 

jälkimmäinen ”Urheilijan elämää -nimisenä.  

 

Kuten johdannossa mainitsin, fitness- tai ylipäänsä urheilublogeihin liittyvää viestin-

nän tutkimusta ei vielä toistaiseksi Suomesta näytä löytyvän. Pro gradu -tutkielmissa 

fitnessblogeja on kuitenkin lähestytty niin liikuntapedagogiikan (Heikkinen 2014) 

terveystieteiden (Moberg 2016) kuin filosofiankin (Tarkkanen, 2014) näkökulmista. 

Kansainvälisesti katsottuna fitness- ja urheilublogeihin liittyvissä tutkimuksissa on 

tutkittu identiteetteihin liittyviä kysymyksiä esimerkiksi itsensä esittämisen ja suku-

puolen rakentumisen kautta (Andreasson & Johansson 2013a; Andreasson & Johans-

son 2013b; Antunovic & Hardin 2013). 

 

Fitnessblogehin liittyvän vähäisen viestinnän tutkimuksen vuoksi vertaan niitä tässä 

tutkimuksessa muotiblogeihin. Kuten aiemmin todettu, muotiblogeissa korostuu 
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identiteettien rakentaminen sekä vuorovaikutus oman yleisön ja muiden bloggaajien 

kanssa. Blogien ympärille muodostuvat vuorovaikutteiset yleisöt tekevät blogeista 

kiinnostavia myös kaupallisille yhteistyökumppaneille. (Noppari ja Hautakangas 

2012, 16.) Noppari ja Hautakangas jäsentävät blogeja uudenlaisten mediakonseptien 

mahdollistajaksi ja omaksi mediakseen. Muotiblogit ovat lisäksi tulleet myös kulu-

tuskulttuurin merkityskamppailun areenalle ja ne ovat keskeisiä kuluttajakulttuuriin 

liittyvän identiteettityön ja markkinoinnin paikkoja. (Mt.)  

 

2.3 Näkökulmia ”yhteiskunnan asettamaan muottiin” 
 

Yhteiskunnallisesti fitness voidaan liittää laajempaan keskusteluun, jossa ääripäät 

ovat vahvasti esillä. Fitness edustaa jopa liikaa liikkuvien ääripäätä, kun toisessa 

ääripäässä on nähtävissä, että ihmisten arkiliikunta on vähentynyt. Työtä tehdään 

istuen ja hyötyliikunta on vähäistä. Tämä näkyy myös kansallisella tasolla. Suoma-

laisista vain pieni osa liikkuu terveysliikuntasuositusten mukaisesti (Suomen ASH 

2014). Kansantaloudellisesti elintavoilla on kuitenkin tärkeä merkitys terveyden 

edistämisessä ja kansantautien ehkäisyssä (THL 2013). Esimerkiksi lihavuus on yhä 

kasvava ongelma etenkin nuorilla ja nuorilla aikuisilla sekä alempiin koulutusryh-

miin kuuluvilla (Suomen ASH 2014). Samanlainen suuntaus on näkyvissä myös 

muualla, esimerkiksi USA:ssa noin 48 % aikuisväestöstä liikkuu suositusten mukai-

sesti (CDCP 2014)1. Eurobarometrin (2014) mukaan ”ei koskaan” liikkuvien määrä 

on noussut Euroopassa 39 prosentista 42 prosenttiin. Tässä vertailussa Suomessa ”ei 

koskaan” liikkuvia on 15 %. Liikkumattomuuden uskotaan aiheuttavan meille saira-

uksia, sairaslomia, kustannuksia ja jopa ennenaikaisia kuolemia (Stenholm, Head, 

Kivimäki, Kawachi, Aalto, Zins, Goldberg, Zaninotto, Hanson, Westerlund & Vahte-

ra 2016).  

 

Paljon liikkuvien tilastotiedot kertovat, että säännöllisesti vähintään viisi kertaa vii-

kossa liikkuvia on Euroopassa 8 %, kun vastaava luku Suomen osalta on 13 %. Ver-

tailussa vuodesta 2009 vuoteen 2013 paljon liikkuvien määrä on vähentynyt Euroo-

passa yhdellä prosenttiyksiköllä ja Suomessa neljällä prosenttiyksiköllä (Eurobaro-

                                                
1 Liikuntasuositukset ovat Suomessa ja USA:ssa samat; vähintään 2 t 30 min viikossa reipasta kestä-
vyysliikuntaa (tai 1t 15 min rasittavasti), sekä lisäksi kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa vahvistavaa 
liikuntaa. 
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metri 2014). Yhteiskunnallisesti tilanne voi johtaa polarisoitumiseen. Vähän tai ei 

ollenkaan liikkuvia ihmisiä on vaikea saada liikkeelle. Toisaalta valtavasti liikkuvat 

hakevat äärirajojaan vaativissa lajeissa kuten maraton, triathlon ja fitness. Polarisoi-

tumisen mielikuvaa tukee esimerkiksi se, että fitnesskilpailijat saavat paljon näky-

vyyttä median luomissa tarinoissa, joissa harrastuksesta on tullut elämäntapa ja va-

kavasti otettu kilpailulaji (ks. esim. Länsi-Savo, 2013; Anna 2014; HS 2016).  

 

Terveysviestinnän viimeaikaisessa kehityksessä on selvästi näkyvissä muutos valis-

tuksesta ihmisten valtaistamiseen empowerment (Neuhauser 2003). Tämä tarkoittaa, 

että ihmiset nähdään kohteiden sijasta aktiivisina toimijoina ja omasta terveydestään 

huolehtijoina. Tämä asettaa terveysviestinnälle uudenlaisia odotuksia ja myös sosiaa-

lisen median huomioon ottamista. Liikunnan lisäämiseen tähtäävää terveysviestintää 

tehdään tällä hetkellä voimakkaasti ”istuminen tappaa” -iskulauseen kautta, jonka 

yhtenä julkisena kasvona voi pitää UKK-instituutin johtajaa Tommi Vasankaria 

(Kauppalehti 2014). Tuon työhöni terveysviestinnän näkökulmaa etenkin sen tavois-

sa suhtautua lihavuuteen (esi)sairautena sekä sen tavoissa jäsentää liikunnan harrasta-

jat automaattisesti terveemmiksi yksilöiksi.  

 

Terveysviestinnän näkökulma tulee työssäni esille myös niiden pohdintojen kautta, 

näyttäytyykö fitness lajina, joka edistää yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia.  

Fitnesskilpailijat urheilevat fysiikkansa äärirajoilla. Liikuntasuositukset kannustavat 

meitä liikkumaan enemmän, mutta fitnessin laajentuminen lähes jokaisen ulottuville 

voi hyvinkin tuoda esiin uusia haasteita. Ilman ammattitaitoisia valmentajia urheile-

vat ja rajuja kisadieettejä pitävät fitnesskilpailijat saattavat tehdä pitkällä aikavälillä 

enemmän haittaa keholleen, jolloin myös terveydelliset vaarat voivat olla todellisia.  

 

Johdannossa aineistositaattina esille tuodun ”yhteiskunnallisen muotin” -näkökulman 

liitän myös kaupallisuutta korostavaan kulutuskulttuuriimme, jossa painotetaan ku-

luttamisen merkitystä talouden pyörittäjänä. Toisaalta brändi-markkinoinnin keinoin 

luodaan kuluttamiseen liittyvää illuusiota, jossa merkkituotteita ostavat ovat seksik-

käitä ja menestyviä yksilöitä. Maailma on täynnä brändejä, joita meidän halutaan 

ostavan ja kuluttavan. Brändeistä on tullut niin voimakas osa kulttuuriamme, että 

meitä jopa kehotetaan luomaan oma brändimme ollaksemme kiinnostavia esimerkik-

si työmarkkinoilla. Mainosten maailman keinoin meille luodaan voimakkaasti ideaa-
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leja siitä, miltä meidän tulee näyttää tai millaisiin vaatteisiin pukeutua. Rossi (2003, 

32) toteaakin, että ”(M)ainonta on korostuneesti visuaalisen estetisoinnin kauneuskä-

sitysten, mielihyvän ja ihanteiden tuottamisen ja esittämisen aluetta.”  

 
Kulutuskulttuurimme korostaa vahvasti individualismia (Elliott 2008, 4). Identiteetit 

ja minuus ovat projekteja, joissa henkilökohtaisten halujen, unelmien ja toiveiden 

mukaan tehdyt valinnat johdattavat meidät onneen, menestykseen ja vapauteen. Esi-

merkiksi Nike korostaa ”just-do-it” iskulauseellaan, että kaikki on meille henkilökoh-

taisessa elämässä mahdollista, kun vain teemme oikeita valintoja elämässämme eli 

ostamme Niken tuotteita. Niken mainostamassa maailmassa minuuden kannalta oleel-

lisinta on keskittyä nauttimaan henkilökohtaisesta elämästä. (Mt.) 

 

Australialainen sosiologi Anthony Elliott (2008, 6) toteaa, että elämme sosiaalisten, 

kulttuuristen ja kaupallisten impulssien ympäröimänä. Impulsseilla pyritään vaikut-

tamaan identiteetteihimme. Eri medioiden esittämissä ideaalikuvissa havainnolliste-

taan, miltä sopivan kehon tulee näyttää. Samalla myydään valmiita suunnitelmia 

siitä, millaisin keinoin täydellinen vartalo on mahdollista saavuttaa. (mt.) Myös 

Dittmar (2008, 12) sanoo, että kuluttajakulttuurin ehkäpä merkittävin vaikutus yksi-

löihin liittyy ideaali-identiteetteihin, joita meille syötetään mainosten ja massamedian 

kautta. Idealisoidut liian laihat mainosmallit ja julkisuuden henkilöt eivät vain mark-

kinoi tuotteita, vaan viestivät muodikasta elämäntyyliä ja antavat samalla identiteet-

tineuvoja kuluttajille (mt).  

 

Elliott (2008, 7) kertoo esimerkin ”luusereille” (loosers) suunnatusta radio-

kilpailusta. Kilpailun nimi oli Uusi Sinä (The New You) ja palkinnoksi ”suurimmalle 

luuserille” annettiin auto, vaatteita, lomamatka ja käteistä rahaa. Näin voittaja saattoi 

muodostaa itselleen uuden identiteetin. Elliott esittääkin, että yksilöitä kannustetaan 

nykyisin tekemään identiteettikokeiluja. Tästä näkökulmasta minuus on valintoja ja 

riskejä. Jos olet valmis ottamaan riskejä ja kertomaan esimerkiksi radion välityksellä 

olevasi ”suurin luuseri”, et sitä enää olekaan. Tämä kaikki tehdään huumorilla höys-

tettynä, jolloin syvempi merkitys löytyykin roolipeleistä, valinnoista, riskeistä ja 

tietenkin kuluttamisesta. (Mt., 8.)   
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Postmodernissa länsimaisessa kulttuurissamme hyvä kansalainen on nimenomaan  

kuluttava kansalainen. Kuluttavan kansalaisen vaade on muuttumassa digitalisaation 

ja verkon myötä (Tanner, Maher & Frazer 201, 3). Uudenlaisen mediakulttuurin ja 

populaarikulttuurin kuluttajia kutsutaan nykyään kaksisuuntaisiksi kuluttaja-

tuottajiksi, jossa hyvän kansalaisen tulee kuluttamisen lisäksi myös tuottaa. Kunnon 

kansalaisuuden puitteissa minuutta ja identiteettejä tuotetaan niin sosiaalisen median 

palveluissa kuin tosi–tv-ohjelmissakin maailmassa, jossa itsensä korostaminen on 

normalisoitu ja tosi–tv-ohjelmat muuttavat tavalliset ihmiset objekteiksi ja suurten 

yleisöjen (hetkellisen) suosion kohteiksi. (Mt., 3.)    

 

Mainoksissa esitettyjen ideaalikehojen mahdollisia vaikutuksia omaan kehoon ja 

minäkuvaan on tutkittu runsaasti (ks. esim. Dittmar, Halliwell & Stirling 2009; Hal-

liwell, Malson & Tischner 2011). Dittmarin (2008, 15) mukaan mainosten paradoksi 

on se, että niissä tuotetaan maailmaa, joka ei ole aito. Esimerkiksi mainosten mallit 

ovat 20 % alle niin kutsutun normaalipainon. Hän jatkaa, että mainokset vaikuttavat 

omaan kehonkuvaan ja identiteettiin epäsuorasti, koska ne rakentavat normeja ja 

ideaali-identiteettejä, joihin halutaan samaistua. Kuluttajakulttuurin liittyvä prosessi 

on vastavuoroinen, kuluttajat ovat samalla itse tuotteita ja uudelleen tuottavat kulut-

tajakulttuurin tuottamia ideaaleja ja normeja. (Dittmar 2008, 13, 15–17.)   

 

Muotimallien ja fitnessmallien mainoskuvastojen esityksissä on havaittu eroja. Fit-

ness- ja muotilehtien mainoksiin liittyvissä tutkimuksissa on tullut esille, että muoti-

lehtien mainoksissa keskitytään tuottamaan enemmän representaatioita hyvältä näyt-

tävistä malleista, kun vuorostaan fitness- ja hyvinvointilehtien mainoksissa korostuu 

kehon suorituskyky. Fitness- ja hyvinvointilehtien mainoksissa painotetaan enemmän 

mallien lihaksikkuutta, ja kyseisten mainosten mallit esiintyvät useammin kehoa 

paljastavissa vaatteissa. (Wasylkiv, Emms, Meuse & Poirier 2008, 139.)  

 

Mainoskuvastojen ideaalikehojen vaikutuksia ihmisten käsityksiin omasta kehostaan 

on tutkittu paljon. Erityistä huolta on kannettu siitä, että mainoskuvastojen naisten 

ideaalikehoilla on havaittu olevan negatiivisia vaikutuksia siihen, miten mainoksia 

katsovat naiset suhtautuvat omaan kehoonsa (Dittmar, Halliwell & Stirling 2009). 

Uusinta tutkimusta edustaa esimerkiksi Jessica Allevan, Jolanda Veldhuisin ja Caro-

lien Martijnin (2016) tutkimus siitä, vaikuttaako kerran viikossa liikkuminen tai 
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muunlainen itsestään huolehtiminen positiivisesti naisten kehonkuvaan. Tulokset 

osoittavat, että verrattuna testiryhmään, liikkuvat ja itsestään huolehtivat naiset suh-

tautuvat positiivisemmin omaan kehoonsa, vaikka heille näytetään mainoksissa esiin-

tyvien laihojen naismallien kuvia. Keskittymällä siis siihen, miten keho toimii sen 

sijaan miltä se näyttää voi siis vaikuttaa positiivisesti omaan kehonkuvaan. (Mt.)  

 

On myös tutkittu, voiko mainoksiin laitettavilla erillisillä lausumilla vaikuttaa naisten 

mielikuviin omista kehoistaan. Lausuma liitettäisiin mainoksiin aina, kun kuvien 

malleja on jälkikäteen digitaalisesti muokattu. Tutkimustulokset kuitenkin yllättäen 

osoittavat, että lausumilla voi olla jopa negatiivisia vaikutuksia kyseisiä mainoksia 

katsoviin henkilöihin. (Tiggemann, Slater, Bury, Hawkins & Firth 2013.) 
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3. Identiteettien rakentuminen postmodernissa 
 

3.1 Sosiaalinen konstruktionismi 
 
Työni tutkimuksellinen lähestymistapa liittyy sosiaaliseen konstruktionismiin, jonka 

mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisesti. Sosiaalinen konstruktionismi on monitie-

teinen ja monitahoinen suuntaus, jonka yhteisinä tekijöinä on katsottu olevan todelli-

suuden kielellinen rakentuminen sekä kulttuurin ja historiallisuuden korostaminen 

(Kuusela 2001, 18). Sosiologian puolella sen alkuperäistä suuntausta edustavat Peter 

L. Berger ja Thomas Luckmann (2002 [1996]).   

 

Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen lähtee ajatuksesta, että ”todellisuus” näyt-

täytyy yksilöille erilaisina henkilökohtaisina maailmoina ilman sen suurempaa poh-

dintaa, onko jokin ”todellista” vai ei. Samaistumme kulttuuriin, jossa vallitsevat 

tietyt normit, uskomukset, asenteet ja järjestys eli tulemme osaksi tiettyä yhteiskunta-

rakennetta. Ymmärrämme ”todellisuuden” niiden tapahtumien, asioiden ja sen ympä-

ristön kautta, jossa vartumme (Berger & Luckmann 2002 [1996], 33–34.) Näin muo-

dostuu yhteisesti hyväksyttyjä todellisuuskäsityksiä, jotka ovat kontekstisidonnaisia 

ja muodostuvat erilaisissa kulttuureissa ja yhteisöissä. Berger ja Luckmann jopa 

väittävät, että mikä tahansa kokonaisuus voi muodostua sosiaalisesti hyväksytyksi 

”todellisuudeksi”. (Mt. 12–13.) Toki tämä vaatii paljon toisintoja, argumentointia, 

neuvottelua ja yhteiseksi tekemistä ihmisten välillä (mt. 60–61).  

 

Yhteiskunnallinen järjestys on aina ihmisten tuottamaa. Luomme ja toisinnamme sitä 

keskeytyksettä viestiessämme muiden kanssa. (Berger & Luckmann 2002 [1996], 64, 

69.) Sosiaalisen todellisuuden rakentumisen perustana on käsitys, että ihmiset yhdes-

sä tuottavat sekä itsensä että sosiokulttuurisen ja psykologisen maailmansa. Maail-

maa tuotetaan yhdessä merkityksellisten toisten (significant others) kanssa. (Mt. 60–

63.) Myös brittiläinen kulttuuritutkija Stuart Hall (2003, 2) painottaa, että tiettyyn 

kulttuuriin kuuluvilla ihmisillä on oltava samanlaista kulttuurista koodistoa voidak-

seen tulkita maailmaa samankaltaisesti. Yhteisön jäsenten välillä siis tuotetaan ja 
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vaihdetaan merkityksiä, jotka puolestaan organisoivat ja järjestävät sosiaalisia käy-

tänteitä (mt).  

 

Yksilön kokemukset kerrostuvat mieleemme kokonaisuuksina ja niiden kautta ym-

märrämme itseämme, toisiamme ja ympäröivää maailmaamme. Jotta intersubjektiivi-

set eli ihmisten väliset kerrostumat ovat mahdollisia, on meillä oltava yhteinen 

merkkijärjestelmä, jonka kautta vaihdamme merkityksiä. Kielen kautta asioista tulee 

yhteisesti ymmärrettyjä, todennettuja ja konkreettisia. (Berger ja Luckmann 2002 

[1996], 81.) Hall (2003, 1) pitää kieltä mediana, jonka kautta ajatuksia, ideoita ja 

tunteita esitetään kulttuurissa.  

 

Myös kulttuurin- ja viestinnäntutkija Mikko Lehtonen (1996) toteaa, että kielelliset 

ilmaukset eivät itsessään vielä merkitse toiselle mitään, vaan meidän on pitänyt oppia 

tiettyyn kieleen ja kulttuuriin liitettäviä merkityksiä. Kieli toimii siten ”muodosta-

misprosessin liikkeellepanijoina” eli apuvälineenä merkitysten muodostumiselle. 

Kielen avulla voimme olla vuorovaikutuksessa toistemme kanssa ja saamme mahdol-

lisuuden representoida eli ilmaista eri tavoin käsityksiämme, arvojamme ja usko-

muksiamme (Mt., 44.)  

 

Lehtonen (1996, 11, 13) näkee kielen ja sen merkitykset maailmallisena eli ylipää-

tään olemisena, todellisuuden hahmottamisena ja identiteettien rakentamisena. Maa-

ilmallisuus viittaa hänen mukaansa siihen, että merkityksillä on aina oma historiansa 

muutoksineen, ja ne ovat suhteessa aikaan ja paikkaan. Merkitykset ovat myös sosi-

aalisia eli ihmisten välisiä. (Mt.) Lisäksi merkitykset vaativat subjekteilta tietoisuut-

ta, eli merkitysten on kohdistuttava johonkin. Näin ollen ihmisten tietoisuus on inten-

tionaalista. (Berger & Luckmann 2002 [1996], 31.) Berger ja Luckmann (mt. 119) 

ovatkin sitä mieltä, että ihminen ulkoistaa jatkuvasti itseään todellisuuteen, johon hän 

siirtää omat merkityksensä.  

 

Kielellisiin ilmauksiin liittyy aina tulkintaa. Emme voi olla varmoja, että jokainen 

ymmärtää kieleen sisältyvät sanat tai lauseet samalla tavalla. Tämä viittaa kielen 

merkitysten moninaisuuteen. Kielelliset ilmaukset tulevat aina tulkituksi suhteessa 

muihin merkityksiin ja voivat tulla tulkituiksi hyvinkin eri tavoin kuin alun perin oli 

tarkoitus. Kielen voidaankin katsoa olevan kontekstisidonnaista (Lehtonen 1996, 52.)  
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Merkitysten rakentuminen ei jäsenny yksioikoisesti kielellisesti. Kanadalainen filo-

sofi Ian Hacking (2009) pitää esimerkiksi anoreksiaa sosiaalisesti konstruoituneena, 

onhan se muodostunut etenkin nuorten naisten ongelmaksi 1960–luvulta eteenpäin 

(mt. 15). Tuohon aikaan ankkuroituu esimerkiksi ensimmäiseksi huippumalliksi 

nimetyn Twiggyn suuri suosio. Langanlaihaa Twiggyä on pidetty yhtenä 1960–luvun 

populaarikulttuurin ikoneista. (Twiggy the Official Site 2016.) Twiggyn ympärille 

luodulla kulttuurilla on osaltaan ollut vaikutusta laihuuden ihannoinnin kasvuun ja 

toisaalta hänen edustamalleen keholle on täytynyt olla tietynlainen sosiaalinen tilaus, 

joka on edesauttanut suosiota. Vaikka Hackingin anoreksian synnyn syy-

seuraussuhde on osin yksipuolinen selitys sairaudelle, tuo se näkyväksi sen, että 

todellisuus rakentuu kielellisyyden lisäksi myös kehollisesti.  

 

Myös sosiologi Pertti Alasuutari (2006, 97–98) kritisoi sitä, että merkitykset katso-

taan vain kielellisesti rakentuviksi. Hän puolestaan kertoo esimerkin saunakulttuuris-

tamme, joka merkitsee monille suomalaisille rentoutumista ja nautintoa. Lapsille tai 

muista kulttuureista tuleville henkilöille ei kuitenkaan ojenneta saunakulttuurista 

kirjoitettuja ohjeita, jonka kautta ensimmäistä kertaa saunovan henkilön oletetaan 

oppivan saunomisen salat ja ihanuuden. Saunakulttuuria opitaan arjen käytännöissä 

tekemällä ja kokemalla. Alasuutarin mukaan tutkijat ovatkin aiemmin unohtaneet 

kulttuurisessa lähestymistavassa kehollisuuden. (Mt.)      

 

Ian Hacking (2009) jatkaa, että vaikka sosiaaliseen konstruktioon liittyy hänen mu-

kaansa lisääntyneen tietoisuuden kautta vapauttavia elementtejä, ne eivät automaatti-

sesti toimi toivotulla tavalla. Vapauttavana esimerkkinä hän kertoo äitiyteen liittyvät 

konstruktiot. Voi olla hyvinkin hedelmällistä tiedostaa, että ollakseen ”hyvä äiti” voi 

toimia muutoinkin kuin vain noudattaa suvun vanhoja sääntöjä. Kuitenkaan äärim-

mäistä laihuutta ihannoivat anorektikot eivät ryhdy taas syömään pelkän ”sosiaali-

seen konstruointiin” liittyvän tiedon lisäämisen seurauksena. Jo pelkästään tämän 

vuoksi hänen mukaansa ei ole tarkoituksenmukaista painottaa kaikenkattavasti maa-

ilman rakentuneisuutta sosiaalisesti. (Mt.)   

 

Hackingin (2009, 25) mukaan yksilö itsessään, kuten esimerkiksi yksittäinen naispa-

kolainen, ei ole sosiaalisesti rakentunut vaan kysymys on siitä, että idea naispakolai-

suudesta on sosiaalinen konstruktio, joka ilmenee käytännöissä kuten turvapaikka-
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hakemuksissa. Idea merkitsee Hackingin (mt., 41) mukaan esimerkiksi käsitteitä, 

uskomuksia tai asenteita jotakin tai jotakuta kohtaan. Näin ollen yksittäistä fitness-

kilpailijaa ei voi vielä pitää sosiaalisesti rakentuneena vaan se, että hän kuuluu elolli-

sena olentona fitnesskilpailijoiden vuorovaikutteiseen luokkaan, joka puolestaan 

liittää hänet fitnesskilpailijoiden matriisiin, rakentuu sosiaaliseksi todellisuudeksi 

(mt. 26). Fitnesskilpailijoiden matriisiin liitettyinä fitnesskilpailijat uskovat tietävän-

sä, mitä heistä ajatellaan ja miten heihin suhtaudutaan. Toisaalta he ovat luokkaansa 

kuuluvina edustamassa myös muita fitnesskilpailijoita. Vuorovaikutteiseen luokkaan 

kuuluvana he siis tietävät, miten toimia tuon luokan edustajina (mt. 54). Siten todelli-

suuden sosiaalinen rakentuminen on Hackingin mukaan epäsuoraa. Se rakentuu sen 

mukaan, miten ja mihin yksilö luokitellaan sekä millaisia merkityksiä tuohon tiettyyn 

matriisiin liitetään. (Mt.)  

 

3.2 Identiteetti 
 
 
Minuuden ja identiteetin käsitteitä on tutkittu sekä monitieteisesti että historiallisesti 

kauan. Psykologiatieteet ovat lähestyneet ihmisen käsitettä minuuden, identiteetin ja 

persoonallisuuden näkökulmista, kun taas sosiaalitieteissä keskiössä ovat olleet eten-

kin minuus ja identiteetti (Rautio 2006, 11). Nykyään kiinnostus näitä käsitteitä koh-

taan kumpuaa niin individualismia korostavasta kulttuuristamme kuin siitäkin, että 

ihmisyyteen kuuluu tarve työstää minuuttaan suhteessa ympäröivän maailman merki-

tyksiin. (mt., 9; myös Lehtonen 1996, 17). Myös verkko on tuonut mukanaan yhden 

merkittävän kulttuurinmuutoksen. Se tarjoaa lukuisan määrän alustoja identiteettien 

rakentamiseen ja muokkaamiseen (Turkle 1996; Noppari ja Hautakangas 2012, 17). 

Sherry Turkle (1996, 180) pitääkin verkkoa merkittävänä sosiaalisena laboratoriona, 

jossa on mahdollista rakentaa identiteettejä sekä samalla neuvotella erilaisista totuuk-

sista.  

 

Minuus ja identiteetti ovat monitahoisia ja toisiinsa kietoutuneita konsepteja (Ash-

more & Jussim 1997, 5; Baumeister 1997, 192; Saastamoinen 2006, 170). Nykykäsi-

tyksen mukaan ne eivät ole annettuja, vaan jokainen tuottaa minuutensa ja identiteet-

tinsä vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Saastamoinen 2006, 170). Saastamoinen 

(mt. 170) tiivistää nämä konseptit lyhyesti seuraavasti. Minuus on hänen mukaansa 
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”yksilön refleksiivistä tietoisuutta itsestään” ja identiteetti ”itsen ja muiden tekemiä 

määrittelyitä siitä, kuka minä olen tai keitä me olemme”. 

 

Psykologi Roy F. Baumeisterin (1997, 192) mukaan minuuden (self, selfhood) ym-

märtäminen alkaa oman kehon tiedostamisesta pysyen tärkeänä osana minuutta koko 

elämän. Psykologisen minuuden kehittymisen kannalta Baumeister nostaa esille 

kolme oleellista osa-aluetta, jotka ovat kokemuksellisesti tärkeitä minuuden kehitty-

misessä. Ensimmäinen näistä on refleksiivisen tietoisuuden kokemus. Tämä liittyy 

tilanteisiin, joissa henkilö miettii, tulisiko hänen laihduttaa tai kun hän vastaa kyse-

lyyn, jossa kysytään henkilökohtaisia arvoja tai mielipiteitä. Toisena tärkeänä seik-

kana Baumeister näkee interpersonaalisen tason, koska minuuden eheä kehittyminen 

vaatii aina vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa. Kolmantena minuuden peruspi-

larina toimii ihmisen toiminta, jossa henkilön tekemät päätökset aktivoituvat ja toi-

saalta itsensä säätely ja kontrollointi näkyvät nimenomaan toimijuutena. Ilman toi-

minnan tasoa ihminen olisi pelkkä objekti ja katsoja ilman subjektiivista toimijuutta. 

(mt. 192–193.)  

 

Hallin (1999, 21–22) mukaan nykyistä aikaamme kuvaa postmoderni subjektius, joka 

perustuu alati liikkeessä oleviin subjekteihin ja sosiaalisiin maailmoihin. Yksilöt 

prosessoivat läpi elämänsä itseensä liittyviä identiteettejä, joihin liittyy moninaisuut-

ta, ristiriitaisuuksia ja jopa yhteen sopimattomia elementtejä. Ristiriitaa tuovat osal-

taan erilaiset kulttuuriset muutokset, kuten globaalius ja markkinatalous. (Mt.) 

Hall (mt. 46) jatkaa, että identiteettimme ovat aiemmin pitkälti nojanneet kansalli-

seen kulttuuriimme. Esimerkiksi kertoessamme olevamme suomalaisia, viittamme 

kuitenkin enemmän tietyn kansakunnan ideaan eli tuotettuun merkitykseen siitä, mitä 

tiedämme suomalaisuuden olevan. Olemme sosiaalistuneet tiettyyn kulttuuriin ja sitä 

kautta tiedämme, kuinka representoida eli tuottaa esimerkiksi suomalaisuutta osana 

kulttuurista representaatiojärjestelmää. (Mt.) Hall (mt. 47) pitääkin kansakuntia sym-

bolisina yhteisöinä ja samalla kansallista kulttuuria diskurssina eli tiettynä ”tapana 

rakentaa merkityksiä, jotka suuntaavat ja järjestävät sekä toimintaamme että käsityk-

siämme itsestämme.” Kansallinen kulttuuri toimii tällöin identifioitumisen kohteena. 

(Mt.) 
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Nykyisessä globaalistuneessa ja monin tavoin murroksessa olevassa maailmassa 

meidän on kuitenkin hankala tukeutua kansallisiin kulttuureihin ja niissä muodostu-

neisiin identiteetteihin. Hallin (1999, 23) mukaan olemme jatkuvissa identiteettikrii-

seissä yrittäessämme määrittää keitä olemme, mihin nojaudumme ja miten asemoi-

dumme suhteessa muihin. Fitness on järjestäytynyt erityiseksi kulttuuriksi ja identifi-

oitumisen kohteeksi, jota vasten blogeissa tuotetaan identiteettejä jäsentäviä rep-

resentaatioita eli esityksiä. Identiteetit eivät siten rakennu suhteessa vain yhteen kult-

tuuriin kuten kansalliseen kulttuuriin vaan suhteissa useisiin eri kulttuureihin, joihin 

haluamme samaistua ja kuulua, kuten kansallisen kulttuurin lisäksi tai sen sijaan 

esimerkiksi fitnesskulttuuriin.  

 

Myös Anthony Elliott (2008, 9) näkee yhteiskunnallisen epävarmuuden ja individua-

lismin korostumisen vaikuttaneen siihen, että ymmärrämme identiteetit joustaviksi ja 

jatkuvassa muutoksessa oleviksi. Hän pitää minuutta symbolisena projektina, jossa 

identiteetin rakentaminen ja muokkaaminen on yksilöä ohjaava orientaatio. Tätä 

todistetaan itselle, merkityksille toisille sekä muille yhteisöille samalla kun tuotetaan 

ja uusinnetaan identiteettejä ja minuuksia. Elliott haluaa kuitenkin korostaa, että 

identiteetin rakentamisessa ei pelkästään ole kyse ajan ilmiöstä, vaan ihmiset rutii-

ninomaisesti omaksuvat kulttuurisia vaikutteita sekä pitävät yllä käsitystä itsestään 

suhteessa ympäröivään maailmaan. Sosiaaliset suhteet, kulttuuriset käytännöt ja 

poliittiset suhteet ovatkin merkittäviä taustoja identiteettien rakentamisessa (mt. 10.) 

 

Postmodernin subjektin -käsitteessä Hall (1999) painottaa ihmisten identiteetteihin 

liittyvää moninaisuutta ja pirstoutuneisuutta, joka pohjaa nopeasti muuttuneeseen 

maailmaamme. Hall toteaa sen olevan osin identiteettien rakentumisen yksinkertais-

tamista. Identiteeteissä on hänen mukaansa kyse siitä, mikä identiteetteihin liittyvistä 

piirteistä kuten sukupuoli, etninen tausta tai luokka-asema kussakin tilanteissa hah-

mottuu painokkaimmaksi sekä muiden että ihmisen omassa mielessä. Tämän vuoksi 

ihmisten identiteetit näyttäytyvät erilaisina tilanteista ja esityksistä riippuen (Mt., 28–

29.) Hallin mukaan identiteeteissä on kyse siis erilaisista asemista ja representaatiois-

ta. Esityksistä, joissa ihmiset haluavat itsensä nähtävän tai vastaavasti asemista, joi-

hin heidät halutaan asettaa. Identiteetit rakentuvat kulttuurisissa tulkinnoissa ihmisen 

”luonnollisen olemuksellisuuden” sijaan. (Mt., 29.)  
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Yksi minäpsykologian uranuurtajista ja Sigmund Freudin ajatusten edelleen kehittäjä 

Erik H. Erikson (1982) jäsentää identiteettejä monitieteisesti biologiaan, psykologi-

aan ja sosiaalitieteisiin pohjaten. Hänen mukaansa identiteetissä on kysymys ihmisen 

elinikäisestä kehittymisestä, jossa identiteetti kehittyy minään ja muihin liittyvien 

erilaisten vaiheiden ja ristiriitojen ratkaisujen kautta. Niistä selvittyään yksilö saavut-

taa aina uusia minäkvaliteettejä. (Mt., 249, 254.)  Erikson näkee minuuden ja identi-

teetin syvimmässä ytimessä ”elimistön sisäiset tapahtumat” eli fysiologisen ihmisen, 

yksilöllisen minän sekä sosiaaliset roolit. Olemme samaan aikaan sekä yhteisöjen 

jäseniä että yksilöllisiä olentoja kehoinemme. Nämä kolme ulottuvuutta ovat läsnä 

elämämme eri tilanteissa, joissa inhimillisen olemassaolomme suhteellisuus hahmot-

tuu. (Mt., 29–31, 33.) 

 

Identiteettimme sisältävät kuitenkin myös pysyviä elementtejä ja ne rakentuvat pik-

kuhiljaa vuosien saatossa. Se kaikki mitä meille elämämme aikana tapahtuu, muok-

kaa identiteettiämme ja siten käsitystämme itsestämme. Yhtenäinen ja pysyvä osa 

identiteettiämme tuottaa meille turvallisuutta. Turvallisuuden tunne merkitsee sitä, 

”että yksilö tuntee olevansa oma itsensä, tuntee, että kaikki on kunnossa sekä että 

hänestä tulee sellainen, jona muut häntä pitävät(…)” (Erikson 1982, 30). Toisaalta 

kipeät muistot voivat tuottaa ristiriitaisuuksia ja niitä joudutaan työstämään, jotta ne 

saadaan jäsennettyä osaksi omaa historiaa ja siten omaa identiteettiä. 

 

Brittiläinen sosiologi Anthony Giddens (1991, 35) kiinnittää identiteettikäsityksensä 

Wittgensteinin eksistentiaalisuuteen, ja hänen mukaan identiteetissä on kyse yksilön 

kokonaisvaltaisesta käsityksestä itsestään. Siihen kuuluu kiinteästi se, että ihmisellä 

on käsitys mitä hän elämässään tekee ja miksi hän toimii kuten toimii. Myös Giddens 

painottaa, että identiteettiä ei tule ymmärtää annettuna. Sitä luodaan jatkuvasti reflek-

tion eli itsensä ymmärtämisen kautta erilaisissa tilanteissa. Identiteetti onkin Gidden-

sin mukaan ajan ja paikan ylittävä jatkumo, jossa yksilö muodostaa käsitystä itses-

tään. (Mt., 52.) Hänen mukaansa on luonnollista liittää identiteettiimme sekä vakaita 

että hauraita ajatuksia. Hauraita sen vuoksi, että käsitys itsestämme on vain yksi 

valittavissa oleva polku kehittymisemme suunnasta ja vakaita sen vuoksi, että meillä 

on usein varmuus suunnasta, jota kohti etenemme. (mt. 55.)  

 



 

 

28 

Verkkoviestinnän jäsennyksissä puhutaan usein siitä, että verkossa oman identiteet-

tinsä voi luoda haluamakseen. Etenkin verkossa toimivissa MUDeissa (Multi-user 

Domains, Multi-User Dimensions) omalla identiteetillä leikittely ja erilaisten identi-

teettien kokeilu on ollut suosittua (Turkle 1996). Jo ennen sosiaalisen median nousua 

Giddens (1991, 54) kuitenkin huomautti, että yksilön on vaikea kuljettaa identiteet-

tiinsä liittyvää narratiivia, jos se on täysin fiktiivinen. Käsitykseni mukaan blogeissa 

nähtävät itsen esitykset kumpuavat enemmän fitnessbloggaajien halusta selvittää 

kuka minä olen, haluan olla tai vastaavasti kuka minä en ole tai halua olla. Fitness-

blogeissa ei käsittääkseni luoda täysin fiktiivisiä identiteettejä, joissa ei paljastettaisi 

mitään oikeaan henkilöllisyyteen tai arkielämään liittyviä asioita.   

 

Giddens (1991, 76) näkee päiväkirjan olennaiseksi tavaksi hahmottaa omaa identi-

teettiään ja ehdottaa päiväkirjan pitämistä omasta identiteettinarratiivistaan. Fitness-

blogeissa identiteetteihin liittyvää narratiivia rakennetaan kehon esitysten, omien 

pohdintojen ja merkityksellisten toisten välisessä vuorovaikutuksessa areenalla, joka 

mahdollistaa vaihtoehtoisten identiteettien kokeilemisen. Käsitykseni on, että identi-

teettityö blogeissa perustuu sekä identiteetteihin liittyvien pysyvien ominaisuuksien 

ja elämän myötä lisääntyvien kerrostumien sekä jatkuvassa prosessissa olevien iden-

titeettien rakentamiseen ja esittämiseen. 

 

3.3 Keho osana identiteettiä 
 
 
Keho (body) rakentuu sosiaalisesti ja kulttuurisesti ja siihen liittyy yksilöllisyyden 

lisäksi yhteiskunnallinen ulottuvuus (Sankari 1995, 17). Kehoon on historiallisesti 

liitetty erilaisia tulkintoja, normeja ja totuuksia eri muotien ja arvostusten mukaan 

(Eskola 2001, 46, 66; Tanner, Maher & Fraser 2013, 60). Kauneusihanteilla ja ke-

hoon liittyvällä täydellisyyden tavoittelulla on pitkät perinteet. Perinteet ulottuvat 

aina antiikin Kreikan veistostaiteeseen asti, jossa jumalat kuvattiin lihaksikkaina 

miehinä (Kinnunen 2001, 199). Tieteellisissä jäsennyksissä käytetään usein myös 

nimitystä ruumis. Sanalla ruumis viitataan kuitenkin myös kuolleeseen ihmiseen. Sen 

vuoksi haluan käyttää tässä tutkimuksessa sanaa keho. Ymmärrän sanat keho ja ruu-

mis muilta osin toistensa synonyymeiksi.  
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Vaikka kehon voidaan katsoa rakentuvan sosiaalisen konstruktion mukaan sosiaali-

sesti (ks. esim. Shilling 1993/2005, 62), meillä on myös fyysinen keho. Keho on 

siten sekä fyysinen että kulttuurinen, ja siihen suhtaudutaan sekä primitiivisesti että 

kontrolloivasti (Turner 2008, 42, 48). Ymmärrän kehon siis myös konkreettisesti eli 

jonakin mitä keho on ja millaiseksi se voi esimerkiksi liikunnan, sairauden tai iän 

myötä muuttua. Jäsennän kehon käsitettä tässä tutkimuksessa sosiaalisesti määritty-

väksi. 

 

Claire Tannerin, Janemaree Maherin ja Suzanne Fraserin (2013, 62) mukaan nyky-

yhteiskunnassamme keho toimii itsekurin mittarina ja hyväkuntoisuudella ilmenne-

tään moraalisesti itsestään huolehtivan yksilön statusta. Hyväkuntoisuus ei kuiten-

kaan tarkoita omaa tuntemusta hyväkuntoisuudesta, vaan ennen kaikkea ulkoisesti 

hyvältä näyttävää kehoa. Itsekuriamme mitataan sillä, että olemme urheilemalla 

työstäneet itsellemme moitteettomasti toimivan elimistön, jossa kaikki elimet, sydän 

ja verenkiertojärjestelmä viestittävät ulospäin hyvää kuntoa ja terveyttä. Tämän myö-

tä lausahdus ”terve mieli terveessä ruumiissa” on saanut uuden merkityksen. (Tan-

ner, Maher ja Fraser mt. 63–64; myös Featherstone 1991, 170–171.)    

 

Brittiläisen sosiologin Mike Featherstonen (1991, 170–171) mukaan länsimaisella 

kuluttajakulttuurilla on ollut vahva vaikutus kehoon liitettäviin odotuksiin, vaatimuk-

siin ja toiveisiin. Kuluttajakulttuurissa kehoa representoidaan itseilmaisun ja nautin-

non välineenä, kun mainoksissa korostuvat kauniit vartalot, seksuaalisuus ja hedo-

nismi. Kuluttajakulttuuriin liittyy hänen mukaansa myös se, että keho on jaettu ulkoi-

seen ja sisäiseen kehoon. Sisäinen keho viittaa kuluttajan huoleen siitä, että keho 

toimii optimaalisesti ja pysyy terveenä. Ulkoinen keho puolestaan viittaa ulkonäköön 

ja hyvältä näyttämiseen kontrolloinnin ja muokkaamisen näkökulmista. (Mt., 171.) 

”Terve mieli terveessä ruumiissa” -lausahdus kiinnittyy siten vahvasti kuluttajakult-

tuuriin, mutta se sisältää myös terveysviestintään liittyvää puhetapaa. (Tanner, Maher 

ja Fraser 2013, 63–64).    

 

Yleisesti ottaen ulkonäköön, kehoon ja hyvältä näyttämiseen liittyvät paineet kohdis-

tuvat etenkin keskiluokkaan, joka on omaksunut ajatuksen fyysisen pääoman tavoit-

telun merkityksellisyydestä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on pitkään ollut vallalla 

kuluttajakulttuuri, jossa fyysistä harjoittelua on pidetty tienä sekä fyysiseen että hen-
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kiseen hyvinvointiin. (Smith Maguire 2008, 40.) Kehoa voidaankin muovailla muo-

tien ja omien mieltymysten mukaisesti loputtomasti (Eskola 2001, 50).  

 

Tavoittelu täydellisestä kehosta korostuu visuaalisessa kulttuurissamme. Meille tuo-

tetaan esikuvia ideaalikehoista mainoksissa, joissa hoikkuus määrittää voimakkaasti 

sitä, miltä kehon tulee näyttää. (Rossi 2007, 133.) Ideaalin tavoittelussa keho on siis 

instrumentti, jonka kautta avautuu myös muu maailma nautittavana, viihdyttävänä ja 

jännittävänä (Bauman & May 1990 [2001], 101). Featherstonen (1991, 174) mielestä 

mainokset ovat ”arjen runoutta” kuluttajille. Ne pyrkivät muokkaamaan kuluttajien 

arvoja kohti esitettyjä ideaaleja. Tässä kuvitteellisessa maailmassa kuluttajalta vaadi-

taan maksimaalista paneutumista omaan elämäänsä ja omasta kehostaan huolehtimi-

seen. Mainosten visuaalisuuden kautta myydään ”todellisuutta”, jonka seurauksena 

yksilöt vertailevat itseään mainoksissa esitettyihin vartaloihin. Featherstone (mt., 

178) jatkaa, että kuluttajakulttuurin ja median luomissa kuvissa meidät haastetaan 

vertailemaan itseämme siihen, mitä kehomme on nyt ja millaiseksi voimme sitä vielä 

jatkossa muokata. Kuvien kautta olemme tietoisempia siitä, miltä kehomme nyt näyt-

tävät ja mitä meidän on vielä työstettävä. Vaikka tämä haavoittaa meitä, jatkamme 

silti kehomme puutteellisuuksien tarkkailua. Featherstone katsoo tämän johtuvan 

siitä, että koemme hoikan vartalon lisäävän sosiaalista hyväksyntää. (Mt., 175, 184.)   

 

Featherstone (1991, 177) huomauttaa, että vahvasti visuaalisuuteen perustuvan kulut-

tajakulttuurin mukaisesti tuotettu keho on haluttava. Mitä lähemmäs se muistuttaa 

mainosten ideaalia nuoruuden, terveyden, hyvinvoinnin ja kauneuden mittapuiden 

mukaan, sen parempi on kehon ”vaihtoarvo”. Vaihtoarvoltaan hyvää vartaloa on 

myös lupa esitellä kehon muotoja korostavissa muotivaatteissa.  Yksilöiltä vaaditaan 

vastuuntuntoisuutta itseään kohtaan. Samaan aikaan kun ikäännymme ja saamme 

ryppyjä tai kaljuunnumme, meidän tulee taistella ikääntymistä vastaan urheilemalla, 

laihduttamalla sekä ostamalla kauneuteen ja hyvinvointiin liittyviä tuotteita ja palve-

luita. (Mt., 178.)  

 

Kehosta on tullut myös ammatillisen statuksen näkökulmasta merkityksellinen ja 

kehoon satsaamista pidetään omasta kilpailukyvystä huolehtimisena ja maksimointi-

na (Smith Maguire 2008, 40). On jopa väitetty, että esimerkiksi suomalaisessa yri-

tyskulttuurissa ”ajokoiran näköisestä johtajasta” on tullut ihanne ja johtajan uskotta-
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vuutta mitataan ulkonäön perusteella. Johtajan vartalon on oltava ”sopusuhtainen, 

atleettinen ja nuorekas”. (Tienari ja Meriläinen 2016.) Paradoksaalista onkin, että 

vaikka useimmat työt vaativat vähemmän fyysistä voimaa, on etenkin miesten näy-

tettävä ulospäin voimakkailta ja terveiltä. Naisella on puolestaan oltava kaunis ja 

feminiininen vartalo. (Tanner, Maher ja Fraser 2013, 60.) Kehon ”vaihtoarvolla” 

vaikuttaisi siten olevan painoarvoa myös työelämässä, jolloin sen kautta saavutetaan 

sosiaalista pääomaa. Anu Kantolan (2014, 23) mukaan yritysjohtajat tuottavat mata-

laa valtaa tuomalla esiin vapaa-ajanharrastuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Joh-

tajat tuovat yksityiselämäänsä esille performansseissa, jotta he pystyvät olemaan 

vakuuttavia sidosryhmiensä silmissä. Matalan vallan avulla etsitään merkitysvälit-

teistä johtamistyyliä, joka ei vaikuta pakottavalta, mutta toimii tehokkaasti. (Mt., 11, 

24–25.)  

 

Fitnessiin liitettävässä ideaalissa keho määrittyy vahvasti lihaksikkaan laihan mukai-

sesti. Kehoihin liittyvät ideaalit ovat kuitenkin luonteeltaan ongelmallisia. ”Kenellä-

kään ei ole ideaaliruumista, tai toisinpäin: kukaan ei ruumillista ideaalia”. (Rossi 

2007, 133.) Fitnessissä on fyysisyyden lisäksi kyse mielikuvista, jotka kiinnittyvät 

hoikkuuden, tiukkuuden ja atleettisen vartalon vaatimuksiin. Mielikuvista, joihin 

pyritään pääsemään keinolla millä hyvänsä. Kyrölä ja Harjunen (2007, 34) kuitenkin 

muistuttavat, että kenenkään keho ei ole vääränlainen, vaan kyse on siitä, mihin näitä 

ominaisuuksia kulloinkin suhteutetaan. Kyse on myös siitä, miten yksilö näkee oman 

kehonsa ja miten hän suhteuttaa sitä muiden kehoihin.  

 

Myös Dworkin ja Wachs (2009, 9) tuovat esiin sen, että kehoista on tullut pääomaa. 

Fitnesskulttuuri on vieraannuttanut harrastajansa omista kehoistaan ja identiteeteis-

tään. Kehot ovat muodostuneet fetisseiksi, joita muiden on lupa katsella ja arvostella. 

(Mt.) Eskola (2001, 46) on pohtinut kehonrakentajien kehoja sosiaalisina konstruk-

tiona. Hänen mukaansa kilpakehonrakennukseen liittyy paljon asioita, joihin liittyy 

erilaisia totuuksia. Näiden eri lajeissa vallitsevien normien kautta tuotetaan ”oikean-

laisia” kehoja kulloiseenkin kilpailuun, on kysymyksessä sitten kehonrakennus tai 

fitness.   

 
Keho ja identiteetti ovat tiivisti kietoutuneita toisiinsa. Kulutusyhteiskunnan ja erityi-

sesti mainosten vaikutusta kehonkuvaan psykologian ja sosiaalipsykologian näkö-
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kulmista tutkinut Helga Dittmar (2008, 9) viittaa useisiin kollegoidensa kanssa teke-

miinsä tutkimuksiin sanoessaan, että vaikka kehonkuvan ei useinkaan nähdä kuulu-

van identiteetin piiriin, tulisi se sellaisena nähdä. Se millaiseksi henkilö kokee oman 

kehonsa, on vääjäämättä osa hänen minä-konseptiaan, itsen representaatioita ja siten 

osa identiteettiä. (Mt.) Lehtonen (2014, 85) toteaakin, että ”(I)hmiset eivät ole joko 

kieltä tai tietoisuutta tai ruumista, vaan sekä kieltä ja tietoisuutta että ruumista.”  

 

Myös Giddens (1991, 56, 77) liittää kehon vahvasti osaksi identiteettiämme. Keho on 

toimiva ja tekevä, ei vain objekti tai kohde. Nykyaikana kehotietoisuus tarkoittaa 

myös tietoisuutta liikunnasta ja ruokavaliosta. Tämän mukaan rakennamme identi-

teettiämme myös sen mukaan miten liikumme ja syömme. Giddens (mt., 78) tiivis-

tääkin, että oman kehotietoisuuden kautta pystymme määrittämään: ”tämä on se 

keho, jossa asun”.  

 

3.4 Representaatiot 
 
 
Identiteettityötä tehdään representaatioissa. Gina Philogène ja Kay Deaux (2001, 5) 

kutsuvat representaatioita sillaksi, joka yhdistää yksilöt sosiaaliseen maailmaan. 

Heidän mukaansa niihin liittyy kaksi tärkeää seikkaa: ne ovat ensinnäkin sosiaalisen 

ajattelun tuotteita ja toiseksi representaatiot ovat prosesseja, joissa todellisuutta ra-

kennetaan. Representaatiot helpottavat meitä ymmärtämään tuottamaamme todelli-

suutta ja nimeämään erilaisia näkökulmia. (Mt., 4–5.)  

 

Representaatiolla on kaksoismerkitys. Sillä voidaan tarkoittaa joko esittämistä tai 

kuvaamista, mutta toisaalta se voi tarkoittaa myös edustamista. Tällöin ajatellaan, 

että ”jokin edustaa jotakin muuta” eli se viittaa johonkin itsensä ulkopuolella ole-

vaan. (Rossi 2010, 263–264.) Representaatiot tekevät kohteensa näkyväksi asetettu-

jen normien rajoissa. Normit määräävät mitä on esimerkiksi sopivaa sanoa ääneen tai 

mitä on sopivaa tehdä. (Lehtonen 1996, 46.) Juha Törrösen (2010, 278) mukaan 

representaatioissa ja niiden analyysissä on huomionarvoista se, että samaa ilmiötä 

voidaan esittää rinnakkaisin tavoin ja niissä luodaan toimija- ja valta-asemia. Rep-

resentaatioissa tehdään valintoja, joissa toisia ohjataan kiinnittämään huomioita osoi-

tettuihin seikkoihin. (Mt.) 
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Stuart Hall (2003, 18–22) painottaa representaatioissa kielellisyyttä. Hänen mukaan-

sa merkitysten muodostumien tapahtuu kielellisesti representaatioiden kautta, rep-

resentaatioiden systeemissä, jossa kaikki toimii kielen tavoin. Ei sen vuoksi, että 

kaikki olisi kirjoitettua tai puhuttua, vaan sen vuoksi että puhe merkkeineen, keho 

liikkeineen, muoti vaatekappaleineen tai televisio digitaalisine bitteineen ”sanovat 

jotakin”. Näin esimerkiksi liikennevalot eri koodiväreineen edustavat jotakin sanot-

tua. Symboleiden merkitys kieleen ei kulminoidu siihen mitä ne ovat, vaan mitä ne 

tekevät. Ne rakentavat ja siirtävät merkityksiä. Näin ollen symbolit eivät itsessään 

merkitse mitään. Ne ovat enemmänkin välineitä, joiden kautta asiat saavat merkityk-

sensä. Symbolit tai vastaavana metaforana merkit representoivat konseptejamme, 

ideoitamme ja tunteitamme. Näin toiset voivat tulkita mitä representaatioillamme 

haluamme kertoa, sanoa tai ilmentää. (Mt.) Hall tulkitsee siis kielellisyyden laajem-

maksi käsitteeksi kuin vain kirjoitetun tai puhutun viestinnän. Myös visuaalisen 

kulttuurin tutkija Janne Seppänen (2005) painottaa representaatioiden moninaisuutta:  

Representaatiot eivät ole vain henkilökohtaisia, subjektiivisia. Ne ovat – oli-

vatpa sitten kuvallisia, äänellisiä tai verbaalisia – inhimillisen kulttuurin yhtei-

sesti jaettua rakennusaineetta. Tästä syystä niiden tulkinta on kulttuurisidon-

naista. (Seppänen 2005, 82.) 

 

Representaatioissa rakennetaan identiteettejä ja annetaan merkityksiä keholle. Niissä 

luodaan käsityksiä niin itsestä kuin muistakin ihmisistä, mutta samalla ihmisten väli-

sistä suhteista. Sari Pietikäinen ja Anne Mäntynen (2009, 63) kertovat kuvaavan 

esimerkin identiteetin diskursiivisesta rakentumisesta Lapin Kansan päätoimittajuu-

teen liittyneessä tapauksessa, jossa muutamat henkilöt pitivät lehden päätoimittajuut-

ta ja lesboutta mahdottomana yhtälönä. Lesbous nähtiin päätoimittajan identiteettiin 

kuulumattomana ominaisuutena. Näin henkilöstä, joka edusti tehtävään ”sopimaton-

ta” identiteetin ulottuvuutta, haluttiin päästä eroon. Esimerkki korostaa diskursiivista 

voimaa tuottaa identiteettejä määrittelemällä, mikä on sopivaa kenellekin tietyssä 

tilanteessa. Tästä näkökulmasta katsottuna yksilön identiteetin ulottuvuudet eivät ole 

syntyessä valmiiksi saatuja tai muuttumattomia, vaan niitä rakennetaan moninaisissa 

sosiaalisissa yhteyksissä, käsityksissä ja puheissa. (Mt., 63.)  
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Hannele Harjunen ja Katariina Kyrölä (2007) tuovat esille, että myös lihavuuteen 

liittyy sopivan ja sopimattomuuden välisiä representaatioita, liitetäänhän lihavuuteen 

paljon väitteitä terveydellisistä vaaroista. Heidän mukaansa tämän takana voi olla 

todellisten riskitekijöiden lisäksi myös taloudelliset intressit, koska lihavuuden hoito 

on jättibisnestä kaikkine taustakytköksineen. ”Koolla on väliä” -tyyppisellä diskur-

siivisella kehyksellä luodaan määreitä sopivankokoisista vartaloista ja niitä vahviste-

taan muotikuvastojen representaatioissa. Muottiin mahtumattomuus vaikuttaa helpos-

ti oman kehon kuvan kautta omanarvontuntoon ja sitä kautta käsitykseen omasta 

identiteetistä. (Harjunen & Kyrölä 2007, 10–12, 18–19.) Erilaisuutta representoidaan 

usein vastakkaisten tahojen eli niin sanottujen representaatioiden binaaristen muoto-

jen kautta, kuten laihojen–lihavien tai rumien–kauniiden kautta. Usein näitä ominai-

suuksien ääripäitä vaaditaan jopa samaan aikaan. (Hall 1999, 144.)  

 

Vaikka representaatiot ovat aina omanlaisiaan, sisältävät ne vääjäämättä viitteitä 

myös muihin jo ilmennettyihin esityksiin. Representaatioilla on aina kytkökset mui-

hin toimijoihin ja heidän esityksiinsä. (Hall 2003, 6.) Representaatiot edustavat siis 

erilaisia asemia, joista valta edustaa yhtä merkittävää. Kulttuurit sisältävät aina valta-

rakenteita esimerkiksi sukupuolen ja iän puitteissa. Diskursiiviset keinot kuitenkin 

esittävät tietyt eroavuudet samanlaisuudeksi, jotta voimme tehdä eroja muihin kult-

tuureihin. (Mt.) Hall (1999, 53–55) kutsuu näitä symbolisiksi merkitsijöiksi, sillä 

niiden avulla ”jokin ryhmä erotetaan sosiaalisesti toisista” ryhmistä. Identifioitumi-

sen kohteena olevaa kulttuuria rakennetaan siis samanlaisuuksien mutta ennen kaik-

kea eroavuuksien kautta suhteessa muihin kulttuureihin. Fitnessblogeissa identiteet-

tejä rakennetaan sekä suhteessa fitnessiin mutta myös suhteessa muihin, kuten esi-

merkiksi ei urheilua harrastaviin tai kriittisesti fitnessiin suhtautuviin.  

 

Käytännössä Hallin (1999) mukaan representaatiot eli esitykset pitävät sisällään 

ilmaisemisen positioita, eli puhumme ja kirjoitamme aina tietystä kontekstista ja 

asemasta käsin. Identiteetit eivät siis ole erilaisissa tilanteissa samanlaisena esitettä-

viä tai lopullisia, vaan jatkuvassa prosessissa olevia ”tuotantoja”,  jotka ”muotoutu-

vat aina pikemminkin esittämisessä kuin sen ulkopuolella.” (1999, 223–224.) Hall 

(mt. 250) tiivistää, että identiteetit ”(…)eivät koskaan ole yksittäisiä, vaan muodos-

tuvat aina moninaisesti erilaisista, usein toisiaan risteävistä ja myös toisilleen vastak-

kaisista diskursseista, käytännöistä ja positioista.”  
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Me annamme representaatioissa merkityksiä sen kautta miten ja millaisissa tilanteis-

sa ja ympäristössä esitämme kehoamme, millaisia sanavalintoja käytämme puhues-

samme identiteetistämme tai millaisia tarinoita kerromme esimerkiksi fitnessiin liit-

tyen, mutta myös sen kautta mitä jätämme sanomatta tai näyttämättä. Samalla ilmen-

nämme arvoja, asenteita ja tunteita, joiden kautta pyrimme ohjaamaan sitä, miten 

haluaisimme tulla tulkituiksi. Näin representaatiot toimivat arkisissa sosiaalisissa 

vuorovaikutusteoissa. (Hall 2003, 3, 15.)    

4 Tutkimusaineisto ja analyysimenetelmä 
 

4.1 Diskurssianalyysi 
 
Diskurssit ovat kielenkäyttötapoja, joissa kielen avulla määritetään maailmaa tietystä 

näkökulmasta katsoen. Diskursseille on ominaista, että niissä samaan aikaan sekä 

korostetaan tiettyjä asioita että suljetaan muita näkökulmia pois. Diskurssin muodos-

tuminen vaatii toistuvia kielellisiä lausumia, jotta sitä voidaan kutsua diskurssiksi. 

(Hall 1999, 98.) Diskurssi on käsitteenä kaksijakoinen. Sillä tarkoitetaan merkitysten 

tuottamisen prosessia, joka tapahtuu vuorovaikutuksessa mutta myös prosessin tuo-

toksena syntyvää lopputulosta. Diskurssit ovat ”sosiaalisia, historiallisia ja institutio-

naalisia”. (Lehtonen 1996, 69.)  

 

Diskurssit ovat kontekstisidonnaisia. Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 30) toteavat 

kontekstin tarkoittavan ”kaikkia niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat merkityksen muo-

dostumiseen sekä mahdollistavat ja rajaavat sen käyttämistä ja tulkitsemista.” Puheen 

tavat vaihtelevat joustavasti erilaisissa tilanteissa, jolloin ilmaukset eivät yksioikoi-

sesti tarkoita aina tiettyä asiaa. Tämä tekee diskursseihin liittyvistä merkityksistä 

dynaamisia eli alati liikkeessä olevia. (Mt., 28–29.) Diskurssit eivät myöskään ole 

samanarvoisia keskenään, vaan joillakin diskursseilla on hallitsevampi asema kuin 

toisilla. Diskursseista käydäänkin merkityskamppailuita, joissa neuvotellaan sekä 

vallitsevista diskursseista mutta myös mahdollisesti tunnustettavista uusista diskurs-

seista. (Lehtonen 1996, 71.)  

 

Mikko Lehtonen (1996, 32, 39) vertaa kieltä metaforisesti kamppailukenttään, jossa 

merkitysten arvosisältöjä toisaalta haastetaan toisiaan vastaan, mutta myös kamp-
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paillaan niiden puolesta. Ihmisillä on erilaisia tapoja jäsentää maailmaa, joten ei ole 

yllätys, että toisiaan vastaan kamppailevat näkökulmat eivät aina kohtaa. Haluamme 

joko elää olemassa olevien normien ja arvojen mukaan, jolloin uusinnamme todelli-

suuttamme tai vastustamme vallitsevia uskomuksia neuvottelemalla uudenlaisista 

merkityksistä. Diskursseille on myös tyypillistä, että samaan aikaan on olemassa 

useita rinnakkaisia ja toisilleen vastakohtaisiakin tapoja hahmottaa ympäröivää maa-

ilmaa erilaisten merkityssysteemien kautta (Jokinen ym. 2008, 17). Pietikäinen ja 

Mäntynen (2009, 53) ovat sitä mieltä, että diskurssit perustuvat niiden voimaan ja 

kykyyn kuvata ja siten rakentaa eli konstruoida maailmaa. 

 

Diskurssit, representaatiot ja identiteetit kietoutuvat tiivisti toisiinsa. Pietikäinen ja 

Mäntynen (2009, 64) toteavat, että ”kuten representaatioissa myös identiteettien 

rakentumisessa on diskursseilla keskeinen rooli.” Vaikka identiteetti on hyvinkin 

subjektiivinen kokemus ja käsitys itsestä, muotoutuu se myös sosiaalisissa suhteissa 

muihin. Eri yhteyksissä tulkittujen identiteettien ristipaineessa rakennamme kuvaa 

itsestämme ja muista. Tulkitsemme ja muokkaamme identiteettejämme esimerkiksi 

äitiyden tai isyyden diskursseissa. (Mt.)  

 
Lähestyn tutkimukseni aineistoa kulttuurista näkökulmaa (ks. esim. Törrönen 2010)  

korostavasta diskurssianalyysistä käsin. Diskurssintutkimuksessa syvennytään kie-

lenkäytön ja sosiaalisen toiminnan välisen suhteen tarkasteluun. Monitieteisyydestä 

huolimatta sen keskiössä on merkitysten sosiaalinen rakentuminen sekä kielenkäytön 

mikrotason ja yhteiskunnallisen makrotason yhtäaikaisen läsnäolon tunnustaminen. 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009, 7.) Erityisesti kulttuurinäkökulmaa edustavat suun-

taukset ottavat ”tässä ja nyt” -tilanteen lisäksi laajemmin huomioon diskursseja. 

Tällöin tutkijan on otettava selvää myös muista tutkimuksista hahmottaakseen, mihin 

hän aineistonsa kiinnittää. Siten tutkittavan aineiston piirteet, kontekstit ja kieli toi-

mivat perustana muihin käytänteisiin, puheisiin ja kulttuurisiin kerrostumiin. (Törrö-

nen 2010, 282–284.) 

 

Diskurssianalyysissä tarkastellaan siis yksittäisten ihmisten sijaan sosiaalisia käytän-

töjä (Jokinen ym. 2008, 37). Diskurssintutkimuksessa ei syvennytä siihen, mikä on 

eniten ”totta” vaan siinä keskitytään tutkimaan miten ja millä ehdoilla asioita ja ta-

pahtumia merkityksellistetään. Huomiota kiinnitetään esimerkiksi siihen, mitä merki-
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tyksiä toisaalta korostetaan, mutta myös siihen mitkä asiat jätetään ilmaisematta. 

Kuten diskursseissa myös diskurssintutkimuksessa kieli nähdään tilannesidonnaisena 

ja merkityksellistämisen prosessien kautta kulttuureista pystytään saamaan tietoa 

yleisemmällä tasolla. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 13–14.)  

 

Diskurssintutkimuksessa tutkitaan ”lausetta suurempia kielenkäytön kokonaisuuksia 

kontekstissaan” eli diskurssit nähdään tiettyihin tilanteisiin liittyvinä suhteellisen 

vakiintuneina puhetapoina (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 24–25). Näin fitnessistä 

voidaan puhua diskurssilla, jossa tietyillä tavoilla merkityksellistetään kehoa ja rep-

resentoidaan fitnesskilpailijan arkea. Näin merkitys ei tällöin olekaan todellisuuden 

kuvaus, vaan se on ”diskursiivisen toiminnan tulos”. (Mt.) 

 

Diskurssianalyysi ei sisällä tiettyjä ennalta määrättyjä menetelmiä, vaan tutkijan on 

itse mietittävä, millaisin menetelmin aineistoa on paras lähestyä (Aapola-Kari 2006, 

14; Pietikäinen & Mäntynen 2009, 163). Pietikäinen ja Mäntynen (2009, 141) kutsu-

vat diskurssintutkimusta tiheäksi kuvaukseksi, jossa tutkittavaa ilmiötä kuvataan 

laadullisesti ja yksityiskohtaisesti konteksti ja muu tutkimustausta huomioiden. Näin 

ollen diskurssintutkimuksessa ei ole kyse esimerkiksi siitä, kuinka monta kertaa jokin 

asia esiintyy aineistossa vaan siitä, miten asioita merkityksellistetään. Diskurssintut-

kimuksessa hyväksi tavaksi onkin koettu edetä askel askeleelta eteenpäin niin, että 

analyysin edetessä asiat nostetaan erikseen valokeilaan. Sen lisäksi pyritään vielä 

hahmottamaan helposti pimentoon jäävät asiat. Tutkijan on tarkoitus tavoittaa aineis-

tolle ja sitä kautta tutkittavalle ilmiölle ominaisia asioita sosiaalisen toiminnan ja 

kielenkäytön välisessä suhteessa. (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 164–165.) Diskurs-

sianalyysiin liittyen on myös vielä hyvä mainita, että kielellisyys ja kuvallisuus lin-

kittyvät toisiinsa kiinteästi. Yksinkertaistettuna, kaikki kielellisyys on visuaalista ja 

kaikki visuaalinen kielellistä. (Seppänen 2011, 22.) Tarvitsemme sekä kuvien että 

kielen tulkinnan taitoa erilaisissa tilanteissa. Esimerkiksi sosiaalisen median myötä 

kuvien tulkinta ja niiden merkityksellistäminen on nykyisin tavallista.  
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4.2 Tutkimuksen eettisyys 
 
 

Tieteellistä tutkimusta on aina tarkasteltava myös eettisesti. Riippumattomuuden ja 

itsenäisyyden näkökulmista perustuslaki takaa sekä tieteen vapauden että samalla 

turvaa tutkittavien yksityisyyden suojan (Kuula 2006, 15). Tutkijan vastuuseen kuu-

luu, että tutkimuskohtaiset ratkaisut tulee perustella eettisesti. Verkkotutkimus on 

eettisesti tarkasteltuna osaltaan samanlaista perinteisen tutkimuksen kanssa ja osal-

taan omanlaistaan (Turtiainen & Östman 2013, 50). Arja Kuulan (2006, 193) mukaan 

verkkotutkimuksessa yksityisyyden ja julkisuuden välinen raja on häilyvä, joten 

tilannekohtainen harkinta on erityisen tärkeää.  

 

Rebecca Eynon, Jenny Fry ja Ralph Schroeder (2010, 27) painottavat, että verkossa 

tehtävässä tutkimuksessa on huolehdittava, että tutkittaville ei aiheuteta pahaa mieltä. 

Ennakointi voi olla haasteellista, koska tutkimuksella voi olla myös tarkoittamatto-

mia seurauksia, joita ei ole pystytty ennakoimaan. Periaatteessa millä tahansa tutki-

muksella voi olla tahattomia seurauksia, eikä verkkoon liittyvä tutkimus tee siihen 

poikkeusta. Kuula (2006) listaa muun muassa seuraavia kysymyksiä, jonka perusteel-

la verkkoon liittyviä tutkimuseettisiä kysymyksiä tulee miettiä:  

1. Mikä palvelu tai sivusto internetissä on tutkimuksen kohteena? 

2. Onko sivustolle tai palvelulle olemassa käyttöohjeita ja sisään kirjau-

tumisen ehtoja ja rajoituksia? 

3. Ketä tai mitä tahoja ovat sivuston ylläpitäjät ja käyttäjät? 

4. Millaista kohteena olevan aineiston sisältö on luonteeltaan? 

5. Miten tutkittavan internetin palvelun tai sivuston käyttötarkoitus on 

määritelty ja miten sen käyttäjät näyttävät sen mieltävän? 

6. Miten avoimeksi tai rajatuksi sivuston tai palvelun käyttäjät näyttävät 

sen mieltävän? (Kuula 2006, 195–199.) 

 

Tässä tutkimuksessa en ole henkilökohtaisesti ottanut yhteyttä tutkimusaineistoksi 

valitsemieni fitnessblogien pitäjiin. Päädyin tähän siksi, että tutkittavat blogit ovat 

julkisia ja vapaasti verkossa saatavilla. FitFashion, Blokbok.fi ja Suomen blogi -

sivustot eivät vaadi omaa profiilia tai kirjautumistunnuksia ja blogit ovat vapaasti 

haettavissa verkon käyttäjille. Bloggaajat ovat siis tietoisia siitä, että blogit ovat 

avoimia. En myöskään tutki bloggaajia henkilöinä, vaan olen kiinnostunut fitness-
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blogeissa tuotetuista esitys- ja puhetavoista. Aineistoon olen valinnut blogeja ja päi-

vityksiä, joiden uskon parhaiten pystyvän vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyk-

siin. 

 

Katson, että bloggaajat ovat itse päättäneet blogipäivitystensä aiheet. He ovat myös 

valinneet, miten he kertovat haluamistaan aiheista. Fitnessbloggaajat ovat siten itse 

tehneet valinnan yksityinen-julkinen -akselilla. Kaikki tutkimusaineistooni valitut 

bloggaajat ovat aikuisia, eivätkä siten kuuluu erityistä suojelua vaativaan kohderyh-

mään. Haluan myös säilyttää tutkimukseni mahdollisimman läpinäkyvänä sitä ar-

vioivalle taholle. Tämä sen vuoksi, että aineisto on valittu harkinnanvaraisesti eikä 

sattumanvaraisesti tai esimerkiksi vain suosituimpia blogeja mukaan ottamalla. 

 

Tutkimuksessani otan huomioon sen, että identiteetteihin ja omaan kehoon liittyvät 

jäsennykset ovat sensitiivisiä asioita. Kunnioitan bloggaajien yksityisyyttä siten, että 

en liitä tutkimusraporttiini kuvia blogipäivityksistä, joihin on liitetty teksti: ”kuvien 

luvaton käyttö on kielletty”. Noppari ja Hautakangas (2012, 18) tuovat esille eetti-

seen näkökulmaan vedoten, että he eivät raportoineet tutkimuksessaan nimeltä tutkit-

tavia muotiblogeja ja haastateltaviaan. Tutkijoiden esiin nostamien sitaattien avulla 

tutkitut blogit löytyvät kuitenkin verkosta helposti. Näin ollen anonyymius julkisia 

blogeja tutkittaessa ei ole käytännössä mahdollista. Siksi en näe syytä, miksi blogiai-

neistooni liittyvät yleiset tiedot kuten blogin nimitiedot tulisi salata. 

 

4.3 Blogiaineisto  
 

4.3.1 Aineiston valinta  
 
 
Verkko nähdään tässä tutkimuksessa Salla-Maaria Laaksosen, Janne Matikaisen ja 

Minttu Tikan (2013, 18-19) pohdintojen mukaan lähteenä. Heidän mukaansa 

”(V)erkko on tutkimuksen lähde sellaisissa tapauksissa, kun tarkastellaan jotain 

verkon kautta välittyvää ilmiötä, tapahtumaa tai vuorovaikutusta.” Kohteena voivat 

tällöin olla esimerkiksi blogit. Laaksonen, Matikainen ja Tikka (2013, 25–26) muis-

tuttavat, että verkkoon liittyvä tutkimus voi vaikuttaa helpolta, koska aineistoja löy-

tyy loputtomasti. Haasteellisen tutkimuksesta tekee kuitenkin se, että jo olemassa 
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olevalle aineistolle ei voi tehdä mitä tahansa kysymyksiä. Tutkimuskysymykset on 

osattava muotoilla sellaiseksi, että aineisto pystyy vastaamaan siihen. (Mt.)   

 

Toisaalta verkon valmiit aineistot ovat hankalia, koska verkossa oleva tieto voi esi-

merkiksi sosiaalisen median alustaan tehtyjen muutosten seurauksena kadota. Oman 

haasteensa voi aiheuttaa myös se, että verkon tieto pirstaloituu helposti tallennettaes-

sa. (Laaksonen ym. 2013, 9, 21–26.) Etenkin kuvien ja videoiden kohdalla tietojen 

pirstaloitumista tapahtuu usein. Kaikkia tietoja ei välttämättä saadakaan tallennettua 

samanaikaisesti, jolloin tallentaminen tulee tehdä erikseen.    

 

Tutkimusaineisto perustuu harkinnanvaraiseen näytteeseen (ks. esim. Eskola & Suo-

ranta 2008, 18). Harkinnanvaraisuuteen päädyin siksi, että halusin varmistaa valmiin 

aineiston pystyvän vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Kartoitin ja etsin fitnessbloge-

ja, joiden päivityksissä pohditaan erityisesti kehoon ja identiteetteihin liittyviä kysy-

myksiä. Luvussa 2.1 esitetyistä Kawaura ym. (1998) jaottelemista blogikategorioista 

tämän työn aineistoksi olen pyrkinyt löytämään ”avoimiin päiväkirjoihin” (expres-

sions of sentiment conscious of relationships with the reader) lukeutuvia blogeja. 

Kawaura ym. (mt. 244) jäsennyksen mukaan ”avoimiin päiväkirjoihin” lukeutuvien 

blogien ryhmään kuuluvat bloggaajat kertovat eniten itsestään ja he jakavat lähtökoh-

taisesti ajatuksen, että lukijat ovat kiinnostuneita heistä julkaisijoina. Pystyäkseni 

vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin, en ole valinnut aineistoon blogeja, 

jotka keskittyvät vain fitness- ja kuntosaliohjelmien tai dieettivinkkien jakamiseen. 

Vaikka erilaisten vinkkien jakamisessa on osaltaan kyse esimerkiksi oman ammatti-

identiteetin rakentamista, valitsin tutkimusaineistoon blogeja, joissa identiteettityö 

näyttäytyy mahdollisimman moniulotteisena. 

 

Harinnanvaraisessa näytteessä sopivan tutkimusaineiston etsiminen verkosta on oma 

prosessinsa. En arkielämässäni seuraa fitnessblogeja, joten keväällä 2016 aloitin 

aineiston etsimisen niin sanotusti ”tabula rasa” -tilanteesta. Tutustuin blogeihin ver-

kossa Google-hakukonetta hyödyntäen, mutta myös muita (verkko)medioita hyödyn-

täen. Aloittaessani sopivien blogien etsimisen, minulla ei ollut fitnessbloggaajista 

tietoa nimitasolla median nostamia ”fitness-tähtiä” lukuun ottamatta.  
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Etsin ensin eri blogialustoilta suosituimpia fitnessblogeja, mutta pelkästään suosi-

tuimpia blogeja etsimällä en löytänyt sellaisia, joiden kautta pystyisin vastaamaan 

tutkimuskysymyksiini. Tehokkaammaksi tavaksi osoittautui se, että löytäessäni fit-

nessbloggaajia kävin läpi päivitysten otsikoita. Otsikoista hain identiteettiin, minä-

kuvaan ja kehoon liittyviä viitteitä. Täten otsikot kuten ”Miksi olin lihava?”, ”Liha-

talkoot jatkuu”, ”Vankina kehossa joka ei toimi” ja ”Prinsessamainen poikatyttö” 

herättivät huomioni. Lisäksi etsin identiteettien sosiaaliseen rakentumiseen liittyviä 

otsikoita ja otsikot kuten esimerkiksi ”Hyväksy itsesi”, ”Kiitos” ja ”Antakaa mun 

bodata” herättivät huomioni. Kyseiset otsikot kiinnittivät huomioni siksi, että halusin 

tietää kenelle tai keille päivitys vaikuttaisi olevan kohdennettu ja mistä näkökulmasta 

ne on kirjoitettu. Kiinnostuin myös jopa hieman provosoivista ja jännitteisistä otsi-

koista edellisten teemojen ympärillä, kuten ”Onko minulla oikeus puhua itsensä 

hyväksymisestä, koska olen ’kuuma’?” ja ”Arvostelijoita, arvostelu ja arvosteltava”. 

 

Kun löysin yhdestä blogista tutkimuskysymysteni kannalta mielenkiintoisen otsikon, 

luin kyseisen blogikirjoituksen lisäksi myös blogin muita päivityksiä. Kiinnitin huo-

miota myös kuvallisiin esityksiin. Etsin päivityksiä, joissa kehoaa esitetään valoku-

vallisin keinoin. Tällä tavoin edeten löysin tutkimuskysymysten kannalta mielenkiin-

toisia blogeja. Prosessin aikana jouduin myös hylkäämään muutamia ensin mielen-

kiintoiselta näyttäviä blogeja. Tarkempi tutustuminen esimerkiksi osoitti, että päivi-

tyksistä vain yksi oli mielenkiintoinen, mutta muut päivitykset eivät vaikuttaneet 

tuovan lisäarvoa tutkimusaiheeni kannalta. Tällaisia päivityksiä oli esimerkiksi ker-

tomus siitä, että oli täpärästi vältetty parkkisakot.  

 

Aineistonkeruumenetelmäni mukailee lumipallo-otantaa, jossa yhden tunnistetun 

informantin vihjeiden perusteella löydetään seuraava informantti, ja eliittiotantaa 

koska olen etsinyt sellaisia blogeja, joiden kirjoittajat pystyvät mielestäni parhaiten 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini (Tuomi & Sarajärvi 2009, 86). Aineistonkeruu-

menetelmäni ei kuitenkaan täysin vastaa kumpaakaan, koska blogitekstit löytyivät 

”lumipalloefektimäisesti” verkon hakutermeillä etsien eli yksikään bloggaaja ei var-

sinaisesti ”johdattanut” minua seuraavan blogin äärelle. En myöskään täysin identifi-

oi menetelmää eliittiotannaksi, koska tutkimukseni ei ensinnäkään kohdistu henkilöi-

hin ja uskon, että myös muissa kuin aineistoni fitnessblogeissa löytyy mielenkiintoi-

sia jäsennyksiä identiteetteihin liittyen.  
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Jari Eskolan ja Juha Suorannan (1998, 18) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei 

useinkaan pyritä mahdollisimman laajaan otokseen vaan laadullisesti hyvään näyt-

teeseen, jota analysoidaan syvällisesti. Valintakriteerinäni oli, että päivityksistä jo-

kainen pystyy tuottamaan lisää analysoitavaa aineistoa suhteessa tutkimuskysymyk-

siini ja tuomaan siten lisäarvoa tutkimukseeni. Saman bloggaajan eri päivitysten tuli 

tuottaa lisää ja laajemmin tietoa tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi. Valitsin mu-

kaan myös päivityksiä, jotka vaikuttivat jatkokertomukselta johonkin edelliseen 

päivityksiin, jotta saisin paremmin käsitystä käsiteltävästä asiasta. Tällaisia päivityk-

siä ovat esimerkiksi ”Pikavoitto?” ja ”Pikavoitto minun silmin”, jossa seuraavassa 

päivityksessä vastataan lukijoilta saatuun kritiikkiin kertoen, mitä edellisessä päivi-

tyksessä on tarkoitettu.  

 

Pyrin saamaan aineistooni myös erilaisissa tilanteissa ja taustoista olevia fitnesskil-

pailijoita kuten bloggaajan, joka ei aiemmin ole ollut liikunnallinen sekä bloggaajia 

jotka tuntevat olevansa ”syntyneitä urheilijaksi”. Variaatiota tuovat myös blogikirjoi-

tusten suosio lukukerroissa. Esimerkiksi ”Menestymisen paineet” saavutti yli 600 

lukukertaa yhdessä viikossa (julkaistu 26.6.2016), kun puolestaan esimerkiksi ”Ter-

veellinen vs. Nautinto vai terveellinen nautinto?” on saanut 168 lukukertaa noin 

kahdessa ja puolessa vuodessa (julkaistu 25.11.2013). Kaikista blogeista ei kuiten-

kaan ole tiedossa päivitysten suosiota, koska esimerkiksi FitFashion ei julkista sivuil-

laan lukukertoja.  

 

Etsin siis samalta bloggaajalta 5–6 tutkimuksen kannalta sopivaa päivitystä ja valit-

sin ne osaksi tutkimusaineistoa. Etsin aineistoksi sekä mies- että naisbloggaajia, 

mutta tarkastelemani miesbloggaajat näyttävät keskittyvän enemmän treenivinkkien 

jakamiseen. Tämän lisäksi fitnessbloggaajista miehiä on vain murto-osa naisiin ver-

rattuna. Naiset bloggaavat yleisestikin enemmän kuin miehet. Janne Matikaisen 

(2009) tekemän selvityksen mukaan suomalaisista bloggaajista 85 % on naisia.  

 

Tutkimukseeni valikoitui siten pelkästään naisbloggaajien ylläpitämiä blogeja. Vali-

tuiksi tulleet blogit sijaitsevat FitFashion (2 kpl), Blokbok.fi (2 kpl) ja Suomen Blo-

gimedia (1 kpl) alustoilla. Tallensin noudetut verkkoaineistot omalle tietokoneelleni 

PDF-muotoisena. Aineistojen tallentaminen sujui pääosin hyvin, vaikka useita kuvia 

jäi aluksi tallentumatta. Tallensin ne erikseen ruutukaappauksina. Nimesin ruutu-
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kaappauskuvat niin, että tiesin mihin päivitykseen ne kuuluvat. Lisäksi merkitsin 

tulostettuihin PDF-dokumentteihin, missä kohtaa päivitystä mikäkin kuva sijaitsee.  

 

FitFashion kertoo verkkosivuillaan olevansa ”Suomen suurin urheilullisen elämän-

tyylin blogiyhteisö” (FitFashion 2016). Sivulla kerrotaan, että 

(H)uomasimme, että Suomessa on useita mielenkiintoisia ja persoonallisia 

bloggaajia, joita yhdistää intohimoinen suhtautuminen urheiluun ja hyvinvoin-

tiin. Näin syntyi idea koota laadukkaita blogeja yhdelle sivustolle, jolloin si-

nun olisi helppo löytää suosikki blogisi kätevästi yhdestä paikasta. (FitFashion 

2016)  

 

Blogisivusto on A-lehdet Oy:n ylläpitämä ja omistama.  

 

Blogbok.fi ei kerro sivustollaan paljoa itsestään. Medialle-välilehdeltä löytyy lähinnä 

vain linkit uutisiin. Markkinointi & Mainonta -lehden uutisen mukaan Blogbok on 

Tamperelaisen startup-organisaation blogipalvelu, jonka tarkoituksena on tarjota 

”kaikille kaikkea”. Uutisen mukaan ”(B)logien aihepiirit liikkuvat lifestylen, muodin, 

urheilun, politiikan, matkailun ja kehonrakennuksen parissa” (Markkinointi & Mai-

nonta 2014). 

 

Suomen Blogimedia puolestaan kuvaa alustaansa seuraavasti: 

”Suomen Blogimedia on itsenäisten blogien kollektiivi, joka kokoaa yhteen 

maamme laadukkaimpia ja arvostetuimpia blogeja. Yhteisömme tavoittaa vii-

koittain 145 000 uniikkia lukijaa ja kattaa ammatikseen kirjoittavia mielipide-

vaikuttajia kaikilta elämän osa-alueilta äitiydestä ja sisustuksesta muotiin ja 

ruoanlaittoon. Kirjoittajamme ovat omissa kanavissaan luotettuja, uskottuja ja 

seurattuja vahvan lukijasuhteen vaalijoita, jotka itsenäisiä toimijoina luovat 

oman mediansa niiden päätoimittajina ja lahjomattomina sisällöntuottajina.” 

(Suomen Blogimedia 2016) 

 

Suomen Blogimedian blogien seuraajista 93,1 % on naisia ja koko yleisöstä 79,5 % 

on 20–39-vuotiaita. Suomen Blogimedia valitsee itse yhteisöön hyväksyttävät blog-

gaajat. Bloggaajia heillä on tällä hetkellä 40 henkilöä (Suomen blogimedia 2016). 
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4.3.2 Aineiston kuvaus 
 
Tutkimusaineistoon valitut blogikirjoitukset on julkaistu 12.11.2013–23.12.2016 eli 

noin kolmen vuoden aikana. Aineistoni koostuu viiden eri fitnessbloggaajan 27:stä 

blogipäivityksestä (ks. liite 1). Päivitykset löytyvät seuraavista blogeista: Health’s 

kitchen, Be stronger than yesterday, Fitness Petra, Urheilijan elämää ja MiniFitness. 

Käyn seuraavaksi läpi blogeja yksityiskohtaisemmin. 

 

Health’s kitchen -blogi löytyy FitFashion.fi blogiportaalista. Bloggaaja esittelee 

itsensä seuraavanlaisesti: 

Yli 40 laihdutettua kiloa ja täysin uusi elämä! Ahkera opiskelija, yrittäjä, per-

sonal trainer, ravintovalmentaja ja todellinen oman elämänsä ad/hd. Nautin 

elämästä, treenistä ja hyvästä ruoasta. Tervetuloa seuraamaan rempseää blo-

giani! Toivon todella, että viihdyt. (Health’s kitchen.) 
 

Kuvauksessa ei viitata suoraan fitnessiin, mutta blogipäivityksissä kerrotaan laihdut-

tamisen lisäksi fitnesskilpailuihin valmistautumisesta ja siihen liittyvästä harjoitte-

luohjelmasta. Blogin taustakuvana on kolmen valokuvan sarja, jossa ensimmäisessä 

bloggaaja on kuntosalilla kuntolaitteessa selin kameraan. Toisessa kuvassa on blog-

gaajasta kasvokuva, jossa bloggaaja on meikattu. Kuva on selfie, jossa bloggaaja 

poseeraa autossa. Vaikutelma on urheilullinen, koska bloggaajalla on yllään urheilu-

toppi. Kolmannessa kuvassa bloggaaja on salilla harjoittelemassa laitteessa, jossa hän 

treenaa rintalihaksiaan.  Health’s kitchen -blogista valitusta viidestä blogipäivitykses-

tä ensimmäinen on julkaistu 21.9.2014 ja viimeisin 25.4.2016. Päivityksistä kertyi 

aineistoa PDF-muotoon muutettuna yhteensä 19 sivua. Lisäksi tallensin erikseen 

kuvakaappauksina 13 kuvaa.  

 
Be stronger than yesterday -blogin kirjoittaja on blogikuvauksessa kertonut pelkäs-

tään nimensä. Hän ei ole kirjoittanut kuvausta itsestään tai sitä, millainen hänen blo-

ginsa on. Taustakuvana on kaksi punttia. Kuva on mustavalkoinen. Blogi sijaitsee 

Blogbok.fi portaalissa alakategoriassa Body & Fitness. Bloggaaja kertoo harjoitte-

luohjelmastaan ja valmistautumisestaan fitnesskilpailuihin. Mukaan valituista päivi-

tyksistä ensimmäinen on ilmestynyt 12.11.2013 ja viimeisin 4.3.2014. Blogia ei ole 

päivitetty 21.8.2014 olevan päivityksen jälkeen. Valituista blogipäivityksistä kertyi 

PDF-muotoon muutettuna yhteensä 13 sivua. Blogipäivityksissä on vähän kuvia. 
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Kaikki kuvat tallentuivat PDF-muotoon, joten erillisiä kuvakaappauksia ei ollut tar-

peen tehdä. 

 
Fitness Petra –niminen blogi sijaitsee Blogbook.fi, alakategoriassa Body & Fitness. 

Bloggaajan esittelyteksti on seuraavanlainen: 

Blogia kirjoittaa 23-vuotias nuori nainen, joka teki unelmastaan totta ja lähti 

kilpailemaan Body Fitnessiä hevosharrastuksen ohella. Blogissa kerron arjes-

tani, treeneistäni ja ajatuksistani matkan varrella kohti tulevia kisalavoja ja 

samalla tasapainoittaen elämääni kahdeksan hevosen hoitamisen ja liikutuk-

sen kanssa. Jos kiinnostuit liity seuraani elämäni matkalla. (Fitness Petra.) 

 

Blogissa työstetään harjoitteluun ja kilpailuihin liittyviä teemoja. Blogin taustakuvas-

sa bloggaaja on esitelty mustaa taustaa vasten selkä katsojaa kohti. Kasvot on kään-

netty osin kameraan päin, joten katsoja näkee kuvasta bloggaajan kasvojen sivupro-

fiilin. Bloggaajalla on kuvassa urheilutrikoot ja -toppi päällään ja hiukset on sidottu 

taakse poninhännälle. Selän lihakset erottuvat selvästi. Selän yläosaa koristaa tatu-

ointi, joka jää osin topin alle. Mukaan valituista päivityksistä ensimmäinen on kirjoi-

tettu 30.8.2015 ja viimeisin 15.12.2016. Aineistoa päivityksistä kertyi PDF-muotoon 

muutettuna yhteensä 15 sivua. Erillisinä kuvakaappaustallennuksina tallensin 16 

kuvaa.  

 

Urheilijan elämää -blogi sijaitsee Suomen Blogimedia -alustalla.  kuvaus on avattu 

kolmannessa persoonassa seuraavasti:  

 ”(…)on 25-vuotias urheilija ja valmentaja, joka kirjoittaa hyvinvoin-

nista, treenaamisesta, ravinnosta ja kilpaurheilusta. Urheilijan elämää 

hyvällä fiiliksellä ja avoimella asenteella. Seuraa myös Instagramissa ja 

Snapchatissa nimimerkillä (…) ja Facebookista löydät urheilijasivun 

(….)” (Urheilijan elämää.) 

 

Blogin taustakuvana on kuva bloggaajasta istumassa ikkunalaudalla, jossa on kukka-

asetelma. Bloggaajalla on yllään urheiluvaatteet ja hänellä on kädessään muki. Varta-

losuunta on sivuttainen, mutta hymyilevät kasvot ovat kohti kameraa. Kuva vaikuttaa 

olevan ammattivalokuvaajan ottama. Aineistoon valitut päivitykset on tehty ajalla 

16.4.–23.12.2016. Blogi on palkittu The Blog Awards Finland 2015 -kilpailussa 
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parhaana Sport-blogina. Tämä blogi on siirtynyt toiselle blogialustalle aineiston 

keräämisen jälkeen. Viimeisin blogipäivitys on noudettu jo uudelta alustalta. Blogi 

on myös muuttanut nimensä ja löytyy nykyään Eevsku.fi -nimisenä.  

 
MiniFitness -blogi sijaitsee FitFashion-alustalla. Bloggaajasta ei ole esittelytekstiä 

lainkaan. Blogi on palkittu The Blog Awards Finland 2016 -kilpailussa parhaana 

blogina Sport-kategoriassa. Kilpailusivuilta löytyy blogista seuraavanlainen kuvaus: 

Mini Fitness on täynnä hyvinvointia ja elämän iloa. Blogi tarjoaa inspiraatiota 

ja motivaatiota lukijoilleen. Se liikuttaa, koskettaa ja tuo värikkäitä lukuelä-

myksiä viikottain. Elämän tasapaino ja nautinto kuljettavat lukijaa monipuo-

listen aiheiden pariin ja tarjoavat ennen kaikkea positiivista energiaa jokaisel-

le sitä hakevalle. (The Blog Awards Finland 2016) 

 

Aineistoon valitut blogipäivitykset ovat ajalta 22.9.2015–3.5.2016. PDF-muotoon 

tallennettuja sivuja kertyi seitsemän sivua. Kuvien tallentuminen suoraan PDF-

muotoon ei onnistunut. Tallensin kuvia erillisinä kuvakaappauksina yhteensä 18 

kappaletta. Jouduin myös joidenkin kuvien kohdalla pienentämään ruudun näyttöä 

huomattavasti, jotta sain koko kuvan mahtumaan ruutukaappaukseen. 

 

Kaikkia aineistoon valittuja blogeja yhdistää se, että niissä jäsennetään itseä ja omaa 

kehollisuutta fitnesskilpailuihin valmistautumisen, kilpailemisen ja kilpailuista palau-

tumisen kontekstissa. Katson aineistoni pystyvän vastaamaan asettamiini tutkimus-

kysymyksiini ja siten sopivan tutkimusasetelmaani. Valituista blogeista kaksi on 

selvästi tunnetumpia ja tunnustetumpia ja siten myös markkinoijia kiinnostavia. 

Kyseisissä blogeissa näkyy myös ammattimaisempi ote ja erilaiset markkinointiyh-

teistyöt tuodaan selkeästi esille. Näissä on esimerkiksi enemmän ammattivalokuvaa-

jien ottamia kuvia. Kuvat ovat harkitumpia ja niissä markkinoidaan vaatteita ja asus-

teita tuotemerkit mainiten. Kolme muuta blogia vaikuttavat harrastelijamaisemmilta. 

Alla olevassa taulukossa on vielä yhteenveto aineistosta. Taulukkoon on merkitty 

blogin nimi, PDF-aineiston koko sivuina, erikseen talletettujen kuvien lukumäärä 

sekä ajankohta millä ajalla aineiston päivitykset ovat ilmestyneet.  
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Blogin nimi Aineiston koko 
PDF-sivuina 

Erikseen tallennet-
tujen kuvien luku-
määrä (kpl) 

Aineiston ajankoh-
ta 

Health’s kitchen 19 13 21.9.2014 – 
25.4.2016 

Be stronger than 
yesterday 

13 0 12.11.2013 – 
4.3.2014 

Fitness Petra 15 16 30.8.2015 –
15.12.2016 

Urheilijan elämää 
(Eevsku.fi) 

26 0 16.4.–23.12.2016  

MiniFitness  7 18 22.9.2015–3.5.2016 
Taulukko 1 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimusaineistoni koostuu 80:stä PDF-muotoisesta sivusta ja 47:stä erikseen tallen-

netusta kuvasta. Liitteessä yksi on kerrottu blogeittain mukaan otettujen blogiposta-

usten otsikot.  

4.3.3 Aineiston analyysi  
 
Etenin aineiston analyysissä järjestelmällisesti vaihe vaiheelta eteen päin. Aloitin 

blogiaineiston analyysin käymällä tulostettuja PDF-aineistoja läpi useaan kertaan (ks. 

esim. Eskola & Suoranta 2008, 151). Tulostettuihin PDF-versioihin olin merkinnyt 

erikseen tallennettujen kuvien kohdat ja paikat. Käydessäni päivityksiä läpi, hain 

sähköisessä muodossa olevat kuvat samassa järjestyksessä esille kuten alkuperäisessä 

päivityksessäkin. Näin muodostin yleiskäsityksen päivityksistä sekä kuvien ja tekstin 

välisestä suhteesta. Sen jälkeen kävin aineiston läpi systemaattisesti. Pilkoin jokaisen 

päivityksen pienempiin osiin koodauksen avulla (mt. 154). Koodauksen tein aineisto-

lähtöisen analyysin keinoin, eli merkitsin ja lisäsin koodeja samalla kun luin aineis-

toa. Toinen vaihtoehto olisi ollut päättää käytettävät koodit ensin (mt., 156). Ana-

lyysiyksikkönä käytin 1–3 virkkeen pituisia tekstikatkelmia. Pyrin tekemään kooda-

uksen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Koodeja kertyi yhteensä 35 kappaletta 

(Liite 2).  

 

Eskola ja Suoranta (2008, 151) painottavat, että asteittain etenevä analyysi virittää 

tutkijaa vähitellen siirtymään syvemmälle tasolle ja ensimmäisen jäsennyksen ei 

tarvitsekaan olla viimeisin. Koodauksessa luin aineistoa suhteessa tutkimuskysymyk-

siini. Kuitenkin niin, että en jättänyt koodaamatta asioita kuten kiireestä kertomista, 

koska sillä saattaisi olla merkitystä esimerkiksi identiteetin rakentamisen näkökul-
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masta. Koodausvaiheessa pyrin pitämään kaikki esille tulevat seikat merkityksellisi-

nä. Koodatessani huomasin myös sen, että sama tekstikohta saattoi saada useamman 

eri koodin. Yleiskuvan saamiseksi merkitsin koodinumerot myös tulostettuun PDF-

aineistoon. Kuvat kävin systemaattisesti läpi sanoittamalla niiden aiheen, kuvauspai-

kan sekä bloggaajaa kuvaavissa kuvissa katseen suunnan, kuvauskulman, kuvan 

ottajan (selfie vai toisen ottama), asennot ja tuodaanko kuvassa esille esimerkiksi 

lihaksia. Tulkitsen jo aiemmin mainitsemani Paasosen (2013, 43) kielellistämisen ja 

niistä kirjoittamisen niin, että kuvat on kirjoitettava auki ja sanallistettava mahdolli-

simman tarkkaan. Päädyin Rossin (2003, 14) termein tarkkaan katsomiseen, koska 

halusin päästä myös kuvien tulkinnassa pintaa syvemmälle. Kokemukseni mukaan 

kuvien sanoittaminen auttoi tarkkaan katsomista ja siten niiden tulkintaa  (Liite 3).  

 

Koodausvaihe auttoi sisäistämään aineistoa kokonaisvaltaisesti. Koodauksessa han-

kalaa oli kuitenkin se, että merkitykset tuntuivat suuren koodimäärän vuoksi samalla 

pirstoutuvan. Tämän jälkeen tuntui luonnolliselta vaihtoehdolta lähteä lukemaan 

päivityksiä yhä uudestaan tematisoinnin keinoin (Eskola & Suoranta 2008, 174–175). 

Teemoittelua tein suhteessa tutkimuskysymyksiini eli jaottelin teemoja tutkimusky-

symyksittäin. Merkitsin eri teemat värikoodein. Teemoittelun eli tiettyjen asiakoko-

naisuuksien löytymisen jälkeen aloin miettimään, miten kyseisistä asioista puhutaan. 

Tein analyysin edellä kuvatun lisäksi vielä toisin päin. Kirjoitettuani suurimman osan 

havainnostani, palasin tarkistamaan teemoittelua vielä kertaalleen läpi. Näin halusin 

varmistaa huolellisen analyysin sekä palauttaa samalla mieleeni yksityiskohtia. Tä-

män prosessin kautta aineiston puhetavat alkoivat pikkuhiljaa hahmottua ja jäsentyä. 

 

Katson, että koodaus ja tematisointi auttoivat jäsentämään diskursseja. Näiden vai-

heiden kautta pääsin käsiksi aineistossa esille tuleviin ilmaisuihin, joiden kautta tuo-

tetaan tietynlaista kuvaa niin kilpafitnessistä, identiteetistä kuin Hackingin (2009) 

käsittein kilpafitnessiin kuuluvan vuorovaikutteisen luokan edustajana fitnesskilpaili-

jasta. Esiin tulevat puhetavat jäsentävät ja esittävät fitnessiä, kehoja ja identiteettejä 

tietynlaisesta näkökulmasta samalla poissulkien vaihtoehtoisia puhetapoja. Jari Esko-

la ja Juha Suoranta (2008, 196) toteavatkin, että ”(T)ekstit eivät siis niinkään kuvaa 

kohdettaan, vaan pikemminkin aktiivisesti muodostavat jonkinlaisen version asiois-

ta”. Diskurssianalyysin syvin tarkoitus on tuoda esiin jotakin sellaista, mikä ei auto-

maattisesti ole aineistossa näkyvissä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että esiin noste-



 

 

49 

taan tietty versio sosiaalisesta todellisuudesta. (Mt.) Diskurssien katson muodostuvan 

sekä aineiston tekstin koodauksen ja tematisoinnin, että kuvien tarkkaan katsomisen 

avulla. Koodaus, tematisointi ja kuvien tarkkaan katsominen toimivat siten työkaluna 

aineistosta löydettävissä olevan version ja siten diskurssien esiin tuomiseen.  

 

5 Identiteettinarratiivit fitnessblogeissa 
 

5.1 Fitnessblogit blogosfäärissä 
 

5.1.1 Fitnessblogit osana verkkopäiväkirjojen genreä 
 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni on, millaisia aineistooni kuuluvat fitnessblogit 

ovat. Aineiston fitnessblogit noudattelevat lajityyppinä verkkopäiväkirjoja. Kawaura 

ym. (1998) luokittelun perusteella tulkitsen niiden kuuluvan avoimiin päiväkirjoihin 

(expressions of sentiment conscious of relationships with the reader), joille on omi-

naista vahva tietoisuus vuorovaikutuksesta yleisön kanssa (mt.; myös Kawaura, Miu-

ra, Kawakami & Yamashita, 2010). Avoimissa päiväkirjoissa itsestään kertominen 

(self-disclosure) on sisällöissä keskeinen teema ja bloggaajat uskovat myös yleisönsä 

olevan kiinnostuneita heistä persoonina. Itsestä kertominen liittyy toki yksilön sisäi-

seen dialogiin, mutta ennen kaikkea vahvaan julkiseen tietoisuuteen itsestä, jolloin 

keskitytään siihen, miten muut näkevät yksilön. Ilmaisutavaltaan fitnessblogit nou-

dattelevat tunneilmaisupohjaisia blogeja (an expression of sentiment). (Kawaura ym. 

1998.) 

 

Avoimissa verkkopäiväkirjoissa puhutellaan ja huomioidaan yleisöä aloittamalla 

päivitys esimerkiksi seuraavasti: ”Pikavoitto-postaukseni herätti paljon tunteita ja 

keskustelua. Osa ymmärsi ajatusmaailmaani ja tekstini pointteja hyvin, osa taas koki 

tekstin jopa tekopyhäksi.”(Mini Fitness). Toisaalta päivityksen loppuun voidaan 

kirjoittaa esimerkiksi: ”Loppuun tärkein. Älkää koskaan kuunnelko mitä muut ovat 

mieltä kehostanne.” (Mini Fitness). Päivityksille on tyypillistä lukijoiden puhuttelun 

lisäksi se, että ne sisältävät tarinallisia piirteitä kuten ”Tämä tarina alkoi syksyllä 

2011” (Urheilijan elämää). Fitnessblogien päivitykset ovat selkeästi yleisölle suun-

nattuja. Niissä on huomioitu tarinan alku, keskikohta ja loppu niin, että kirjoitus 
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muodostaa loogisen kokonaisuuden. Tekstissä tuodaan esille pääasia(t) sekä se, mitä 

mieltä kirjoittaja on aiheesta. Päivityksissä yleisöä houkutellaan, puhutellaan, opete-

taan ja jopa nuhdellaan. Päivityksissä myös vihjataan, millaisia asioita jatkossa tul-

laan paljastamaan. Edellä mainituista näkökulmista katsottuna fitnessblogit vaikutta-

vat narratiivi-tekniikoiltaan hyvin samankaltaisilta kuin esimerkiksi Agnès Rocamo-

ran (2011, 413) tutkimat muotiblogit.  

 

Avoin päiväkirjamaisuus tuottaa välillä myös ristiriitoja yleisön ja bloggaajan välille. 

Fitnessbloggaajat joutuvatkin myös selittelemään tarkoitusperiään:  

Nämä aikaisemmassa tekstissäni kertomani asiat ovat omat omia kokemuk-

siani ja fiiliksäni paikoista, joissa itse vierailin täällä Jenkeissä. En yleistä 

missään tapauksessa, vaan toin esiin omia mietteitäni ja kokemuksiani, kuten 

blogissani on ajatuksena. (Mini Fitness.)  

 

Yleisvaikutelma on, että aineistoon kuuluvat fitnessbloggaajat ovat tietoisia yleisös-

tään ja seuraavat tarkasti saamaansa palautetta pyrkien myös vastaamaan siihen.  

 

Pääsääntöisesti aineiston blogeissa kuitenkin kerrotaan itsestä, kuten tässä työssä 

jatkossa esiin tuoduista sitaateista on mahdollista tulkita. Useimmiten mielenkiinto 

onkin kohdistettu täysin itseen ja fitnessblogit toimivat identiteettien jäsennyksen 

areenana. Onkin väitetty, että verkossa on mahdollista tuottaa ja muuttaa oma ta-

rinansa draamaksi, jossa voi toimia itse ohjaajana, käsikirjoittajana ja päätähtenä 

(Turkle 1995, 26). Henkilökohtaiset blogit mahdollistavat tämän mitä suuremmissa 

määrin. Vaikuttaa siltä, että jo aiemmin tässä työssä mainittu Giddensin (1991, 76) 

tapa nähdä päiväkirjat tärkeiksi identiteettinarratiivin rakentajiksi, pätee myös fit-

nessblogeissa. 

 

José van Dijck (2004) on todennut, että blogeihin liittyy vahvasti itsen ja muiden, 

sekä yksityisyyden ja julkisuuden väliset jännitteet. Tämä jännite on tulkittavissa 

esimerkiksi seuraavasta sitaatissa: ”Minun on hieman vaikea kirjoittaa tätä tekstiä, 

koska kuten huomataan, tästä ei ole paljoa vielä aikaa, kun tilanne on rauhoittunut. 

Mutta yritän parhaani mukaan kertoa miltä minusta tuntui ja mitä ajattelen siitä kai-

kesta nyt.” (Urheilijan elämää). Toki yksityisessäkin päiväkirjassa olisi mahdollista 

tämän tyyppinen pohdinta, mutta tulkitsen sen liittyvän enemmän itsestä kertomiseen 
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muille. Kertoja kirjoittaa tekstiä yleisölle, jota hän ei tunne ja jonka reaktioita hän ei 

voi etukäteen tietää. Teksti viittaa myös siihen, että seuraavaksi paljastetaan jotakin 

suurta. Lukijan näkökulmasta mitään suurta ei kuitenkaan paljasteta, koska asioista 

kerrotaan niin yleisellä tasolla. Paljastamisen ja itselle merkityksellisten asioiden 

julkiseksi tuomisen hankaluus on ymmärrettävää. Blogeissa tehdäänkin selkeitä lin-

jauksia: ”Kaikkea henkilökohtaisesta elämästä en toki tuo julki ja sellaisena se tulee 

pysymäänkin.” (Urheilijan elämää).  

 
Fitnessblogeissa tuodaan esille niin blogeihin kuin muihinkin sosiaalisen median 

palveluihin liittyviä haasteita. Blogien päivityksiin liitetään itsestä kertomisen tueksi 

paljon kuvia itsestä, joihin yleisön vastaus ei aina ole myönteistä.  
Me elämme aikaa, jossa ulkokuorta tuijotetaan erittäin paljon. Ison osansa tä-
hän on tehnyt se, että kaikki ovat nykyään sosiaalisessa mediassa. Lähes jo-
kainen on omalla nimellään ja kasvoillaan muiden etsittävissä. Tämä on tuo-
nut myös paljon hyvää mukanaan sekä aivan uudenlaisia mahdollisuuksia 
esimerkiksi markkinointiin, mutta se on varmasti tuonut mukanaan myös on-
gelmia. Tai en ehkä haluaisi käyttää sanaa ”ongelma” vaan ennemminkin 
haaste. Kaikki muutokset tuovat elämässä mukanaan hyvää, mutta myös haas-
teita. Yksi suuri haaste, jonka haluankin tässä nyt nostaa esille, on se kuinka 
toisia ihmisiä arvostellaan ulkokuoren perusteella. Mitä ulkokuori oikeasti 
ihmisestä kertoo? (Urheilijan elämää.) 

Yksityisyyden ja julkisuuden väliset jännitteet, halu itsestä kertomiseen ja oman 

kehon esitykset eivät tuota blogeissa yksinomaan identiteettejä vahvistavia element-

tejä. Sosiaaliselle medialle onkin tyypillistä, että esimerkiksi bloggaajista puhutaan 

niin blogeissa kuin muissakin sosiaalisen median palveluissa (Noppari & Hautakan-

gas 2011, 84). Merkityskamppailuja identiteeteistä ja sopivista kehoista käydäänkin 

fitnessblogien esityksissä usein. Palaan tähän teemaan vielä seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.1.2 Muotiblogeja vai fitnessblogeja  
  

Erilaisten kaupallisen yhteistyökuvioiden kautta muotibloggaajat joutuvat jäsentä-

mään suhdettaan kuluttajakulttuuriin ja samalla ottamaan kantaa sen puolesta puhu-

miseen (Noppari & Hautakangas 2012, 16). Kuvallisten esitysten perusteella monet 

fitnessblogien blogipäivitykset voisivat yhtä hyvin olla muotiblogeja. Valokuvissa 

bloggaajat esittelevät eri vaatebrändien vaatteita ja asusteita. Kuvat ovat hyvätasoi-

sia, taustaltaan ja tunnelmaltaan harkittuja. Lopputulos vaikuttaa useissa blogipäivi-

tyksissä ammattimaiselta. Blogikirjoitusten lopussa on mainittu bloggaajien yllä 
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olevien vaatteiden tuotemerkit sekä useimmissa myös valokuvaajien nimet. Myös 

fitnessbloggaajien harkituilta näyttävät esitykset asentoineen, ilmeineen ja kuvaus-

ympäristöineen viittaavat mainoskuvastojen esityksiin, josta esimerkki seuraavassa.  

 

 
(Eevsku.fi) 

 

Kuvassa fitnessbloggaaja kävelee Aleksanterinkadulla Helsingissä, ei jalkakäytävällä 

kuten muut kadulla kulkijat, vaan keskellä katua. Katse on kohdistettu viistosti alas. 

Asento on valittu niin että laukku, takki, kaulahuivi ja kengät erottuvat hyvin. Päivi-

tyksen lopussa on kerrottu kolmen eri vaatemerkin (niin urheilu- kuin muotivaate-

merkkienkin) brändi-nimet. Lisäksi on mainittu kuvan ottajan nimi. Myös bloggaajan 

hiustyylin tehneen henkilön ja kampaamon nimi on mainittu seuraavanlaisella mai-

noksella varustettuna: ”kaikki varaukset hänelle alkuvuodelle -20% hiusten värjäyk-

sistä ja leikkauksista” (Eevsku.fi).  

 

Tulkintani mukaan fitnessblogeissa tuotetaan ideaalia oikeanlaisesta kuluttajasta ja 

kuluttamista. Esimerkiksi otsikolla ”Onko onnellisuus kiinni kiloista?”(Minifitness) 

virittää kuvamaailmansa kautta lukijan taajuudelle, jossa fitnessiä ja siten hoikkaa 

lihaksikkuutta edustava henkilö luo tavoittelemisen arvoiset puitteet muodikkaalle 

kuluttaja-identiteetille. Pysähdynkin hetkeksi tulkitsemaan kyseiseen päivitykseen 
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liittyvän kuvasarjan maailmaa. 

 

 
(MiniFitness) 

 

Kuvien mielenmaisemaan on haettu spontaaniuden tunnelmaa. Katsojan mielikuvi-

tuksen varaan jää esimerkiksi se, onko moottoripyöräilijä vain sattumalta juuri kään-

tymässä kadunkulmassa vai onko asiasta sovittu etukäteen. Kuvassa on myös häi-

vähdys spontaaniutta itse valokuvattavaa kohdetta kohtaan. Onko kuvaaja vain sat-

tumalta paikalla, kun ”fitness-tähti” kävelee Korkeavuorenkadulla Helsingin keskus-

tassa? Fitnessbloggaajan katseessa on seesteisyyttä. Vaikka vasemmalle puolelle 

käännetty katse assosioi mielikuvallisesti menneisyyteen katsomisesta, on katseen 

suunnassa ja ilmeessä kuitenkin vahvaa varmuutta. Viistosti sivulle luodun katseen 

kautta hän näkee jotakin, mitä kuvaa katsova ei näe (Dyer 2002, 104). Bloggaaja saa 

tietää katseensa kautta jotakin enemmän kuin katsoja. Kenties hoikka ja kaunis varta-

lo tuottavat itsevarmuutta ja ovat merkkinä oikeanlaisesta kuluttavasta kansalaisesta.  
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(MiniFitness) 

 

Isot lierihatut kuuluvat suomalaisessa kulttuurissa useimmiten juhla-asusteeksi. Ha-

tun materiaali vaikuttaa kuitenkin olevan arkisempi, ilmeisesti huopahattu, jolloin 

esityksessä ehkä viitataankin ”arkiseen ylellisyyteen”. Rikkinäiset farkut ja sitä kaut-

ta paljastuva iho luovat rentoa muodikkuutta ja samalla häivähdyksen seksikkyyttä. 

Alaspäin kohdistetun katseen kautta fitnessbloggaaja asettuu yleisönsä katsottavaksi. 

Blogin yleisö saa katsoa kuvan henkilöä ilman, että bloggaaja katsoo takaisin. Vaiku-

telma katsottavana olemisesta vahvistuu myös sen kautta, että bloggaajan silmät 

jäävät lierihatun alle. Katsojalle annetaan kuvitteellinen lupa jäädä katsomaan blog-

gaajaa pidemmäksi aikaa ilman takaisin katsomista. Representaatioiden tutkijan 

Richard Dyerin (2002, 99) mukaan alaspäin katsovan naisen katsotaan edustavan 

neitseellisyyttä ja siten ”puhtautta”. Mainoskuvat mahdollistavat unelmoinnin. Kat-

soja voi rauhassa jäädä miettimään omaa identiteettiään ja sitä, kuka hän itse haluaisi 

olla. (Featherstone 2010, 197; Rossi 2002, 123.) Kuvassa vahvistetaan ajatusta, että 

oikeanlaisilla kulutusvalinnoilla on mahdollisuus saavuttaa ”neitseellisen” seestei-

nen, puhdas ja hyvä olotila. 
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Kuvat representoivat oikeaa vastausta päivityksen otsikon ”Onko onnellisuus kiinni 

kiloista?” -kysymykseen. Päivityksessä kysymystä avataan seuraavasti: ”Tottakai 

paino antaa osviittaa esimerkiksi painonpudotuksessa, mutta suurinosa meistä saisi 

parempia tuloksia (ja fiiliksiä itsestään) ihan ilman sitä vaakaa.” (Mini Fitness). Ku-

via ja tekstiä yhteen tulkitsemalla saa vaikutelman, että vaa’an sijaan kuva kertoo 

kaiken. Laihana olet onnellisempi ja valmis nauttimaan kuluttamisesta. 

Aineiston fitnessblogien ”mainoskuvastoissa” tulee esille se, että kuvissa fitnesskil-

pailijat katsovat useimmiten poispäin kamerasta, mikä on epätyypillisempää esimer-

kiksi aikakauslehtien mainoskuvien malleille. Ihmisen silmät kiinnittyvät vahvimmin 

toisen ihmisen silmiin, joten lehtien informaatiotulvassa mainosmallit katsovat 

useimmiten suoraan lukijaan varmistaakseen lukijan katseen. Fitnessblogeissa ilmei-

sesti katsojan huomiosta ei tarvitse ”taistella”, joten fitnesskilpailijat voivat asettua 

erilaisiin asemiin esityksissään. Fitnesskilpailijat myös representoivat itseään 

useimmiten ”tavallisen tytön” positiosta käsin, kun puolestaan aikakauslehtien ku-

vastoissa mainosmallit poseeraavat usein seksikkäämmin niin vartalon asentojen 

kuin kasvojen ilmeidenkin näkökulmasta.  

Muotiblogimaisuus kuvaa vain osaa tämän tutkimuksen aineiston maailmasta. Toiset 

blogit keskittyvät enemmän itsensä keholliseen esittämiseen urheilullisessa konteks-

tissa. Päivityksissä käydään läpi kuntoa tiettynä hetkenä tai vertaillen itseä samaan 

tilanteeseen vaikkapa vuotta aiemmin, kuten seuraavassa ”Periksi ei anneta”-

päivitykseen liittyvissä kuvissa (Fitness Petra). 

 
(Fitness Petra). 
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Vasemman puoleisissa kuvissa bloggaaja on kuvannut itsensä vuonna 2016 kolmen 

viikon dieetin kohdalla ja oikeanpuoleisissa vuotta aiemmin neljän viikon dieetin 

kohdalla. Päivityksissä käydään läpi paljon kehoon liittyviä ajatuksia esimerkiksi 

siitä, missä tahdissa keho ”kiristyy” kisoja kohti mentäessä tai millaisia hankalia 

hetkiä fitnesskilapilijat kokevat matkallaan seuraaviin kisoihin. Päivityksessä käy-

dään läpi kehon muutoksia eri aikoina. Päivityksessä rakennetaan kuvaa fitnesskil-

pailijasta, joka tarkastelee omaa kehoaan millimetrin tarkkuudella. Vaikutelma vah-

vistuu siksi, että katsoja ei pysty havaitsemaan kuvista kilpailijan kertomia omaan 

kehoonsa liittyviä muutoksia.  

 

Fitnessblogeissa työstetään myös matkaa kohti ensimmäisiä fitnesskisoja. Ajatuksia 

herättää esimerkiksi se, että monet asiat koetaan ensimmäistä kertaa. Blogeissa työs-

tetään siten kehollista muutosta ”lihavasta kuumaksi” kuten asiaa esimerkiksi jäsen-

netään. Ajatuksia herättää myös se, ”Kuka minä olen laihduttuani?”. Tätä teemaa 

jäsennetään runsaasti valokuvallisin esityksin sekä lisäksi sanoitetaan ”entiseen” 

minään liittyvää häpeää. 

 

Fitnessblogeissa tuodaan esille paljon ”terveellisen ruoan” -teemaa. Päivityksissä 

kerrotaan, kuinka terveellisesti fitnessbloggaajat syövät pienistä suklaa-

repsahduksista huolimatta. Ruokakuvissa vaihtelevat salaatit, smoothiet ja marjat, 

joiden terveellisyyttä korostetaan myös kuviin merkityin tekstein. 

 

 
(Urheilijan elämää) 
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(Urheilijan elämää) 
 
 
Fitnessblogit sisältävät fitnessiin läheisesti liittyen myös bloggaajien esityksiä itses-

tään niin kilpailulavalta kuin sen ulkopuoleltakin. Kehoa ja sen eri ilmenemismuotoja 

eri aikoina esitellään usein. Vaihtelevuutta osaan blogeista tuo muotiblogimaisuus, 

joissa kyse on mainoskuvien lisäksi oman elämäntyylin (lifestyle) esittämisestä. 

Myös Noppari ja Hautakangas (2012, 18) toteavat, että useat muotibloggaajat hah-

mottavat oman bloginsa mieluummin lifestyle-blogiksi kuin muotiblogiksi. Tulkit-

sen, että aineiston blogit onkin valjastettu parempi minä -projektin areenaksi, jossa 

samalla esitellään omaa elämäntyyliä. Siten lifestyle-blogi nimitys sopii mielestäni 

kuvaamaan myös aineiston fitnessblogeja. 

 

Fitnessblogit näyttävät mahdollistavan samantyyppisen mainostajia houkuttelevan 

mainos-  ja markkinointipaikan kuin muotiblogit. Mainostajia voi fitnessblogeissa 

kiinnostaa myös se, että osa fitnessbloggaajista on saanut ”fitness-tähden” -nimen  ja 

he saavat runsaasti näkyvyyttä myös muissa medioissa. Mainostajien näkökulmasta 

katsottuna fitnessbloggaajat edustavat ilmeisesti Mike Featherstonen (1991) määri-

telmin ”vaihtoarvoltaan” hyvää sijoitusta oikeanlaisten yleisöjen puhuttelussa. Inst-

rumentaalisesta näkökulmasta katsottuna fitnessbloggaajat edustavat todennäköisesti 

mainostajille hyvää sosiaalista pääomaa ja statusta (ks. esim. Featherstone 2010, 

193). Fitnessbloggaajat edustavat oikeanlaisia kehoja ja fitnessin kehyksessä ”ter-

veellisiä elämäntapoja” ja siten ideaaleja. Heidät on helppo viimeistellä muotivaat-

tein. Näin perinteisten mainosten laihoilla malleilla ”kyllästetyt” kuluttajat voidaan 

virittää uudenlaiselle tasolle fitnessblogien yleisöinä, jossa luodaan uudenlaisia esi-

tyksiä kuluttajaideaaleista.  
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Blogien kaupallinen yhteistyö voi olla myös kohdennetumpaa kuin lehti- tai tv-

mainosten markkinointiviestit, joita kohderyhmät eivät välttämättä edes huomaa 

viestien tulvassa. Henkilökohtaisten muotiblogien kuvat on usein kuvattu arkisesti 

kotiympäristössä tai huolettomasti ulkona (Rocamora 2011, 410). Tämän aineiston 

puitteissa fitnessblogggaajien muotikuvat muistuttavat enemmän mainosten muoti-

kuvia kuin muotibloggareiden hetken inspiraatiosta ottamia kuvia. Toki vertaus on 

osin yksipuolinen, koska myös muotiblogien kirjo vaihtelee. Muotiblogit ovat jo 

lunastaneet paikkansa osana muoti-diskurssin kierrättämistä ja siihen liittyvien sisäl-

töjen tuottamista (mt., 409). Seuraavat laajasti tunnustetut kulutuskulttuurin markki-

noijat voivat hyvinkin löytyä fitnessblogeista. 

 

5.2 Kehoon liitettävät merkitykset  
 

5.2.1 Voimaantuneet 
 
Toinessa tutkimuskysymyksessäni kysyn, millaisia merkityksiä fitnessbloggaajat 

liittävät kehoon. Tutkimusaineiston analyysin perusteella päädyin nimeämään kehos-

ta puhumisen tavat eli diskurssit seuraavasti: voimaantuneet, rikkinäisen koneen 

vangit ja riittämätön keho.  

 

Voimaantuneet-diskurssilla viittaan Neuhauserin (2003) terveysviestinnän jäsennyk-

seen, jossa voimaantumisen kautta ihmisten halutaan aktiivisesti huolehtivan omasta 

terveydestään. Tähän diskurssiin päädyin aineistoni pohjalta, koska fitnessbloggaajat 

jäsentävät fitnessin vahvasti terveyttä edistäväksi lajiksi ja siten itsensä terveyden 

edistämisen asiantuntijoiksi. Fitnessblogien representaatioissa eli esityksissä tuodaan 

näkyväksi, kuinka paljon fitnesskilpailijat ovat oppineet fitnessin kautta terveyttä 

”edistäviä” elämäntapoja. Fitnessblogeissa jaetaan vinkkejä myös muille siitä, kuinka 

oma keho saadaan näyttämään paremmalta ja siten ”voimaan paremmin”. Tulkitsen 

fitnessbloggaajien representaatioista, että sekä oman karttuneen kokemuksensa että 

muilta saamiensa neuvojen avulla fitnessbloggaajat ovat voimaantuneet nimenomaan 

fitnessin ansiosta. Representaatioiden ilmentymät näkyvät erilaisissa esityksissä, 

joissa ”terveen” kehon määreitä ovat laihuus ja lihaksikkuus. Päivityksissä käydään 

läpi sitä, kuinka keho saadaan näyttämään halutunlaiselta. Giddensin (1991) termein, 
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fitnessbloggaajat ovat mitä suuremmissa määrin kehotietoisia. Jos Featherstonen 

(1991, 174) mukaan mainokset ovat ”arjen runoutta” kuluttajille, niin fitnessbloggaa-

jille ”arjen runouden” kautta omaksutut arvot kumpuavat fitnesskisalavalla esitetyistä 

ideaalikehoista.  

 
Päivityksissä kehoon liittyvissä representaatioissa käsitellään usein suhdetta ruokaan: 

Diettiläinen täälä taas! Sen suhteen kaikki etenee hyvin. Paino tippuu tasaises-

ti alas, vaikka välillä onkin sellainen ”apua en kiristy tarpeeksi kisoihin” – fii-

lis. Silloin Jari tsemppaa ja muistuttaa mua siitä, kuinka paljon edelleen 

syön(…) (Fitness Petra.) 

 

Ruokaa, syömistä sekä syömättömyyttä käsitellään päivityksissä jopa useammin kuin 

fyysisiä harjoituksia. Käsitykset ruoasta hahmotetaan useimmiten niin, että kiel-

täymykset ovat tie paremmalta näyttävään kehoon. Keho ”kiristyykin” syömättö-

myydellä.  

Tottakai tykkään herkuista ja ruokahimareita tulee ja repsahduksia sattuu nyt varsin-

kin massakaudella, olenhan kuitenkin edelleen vain ihminen.(…) Elämässä on kui-

tenkin niin paljon enemmän kuin ruoka ja herkut. Okei, nytkin elämäni pyörii todella 

paljon ruuan ympärillä, mutta täysin eri tavalla. Nyt se on rakennus- ja polttoainetta 

keholleni. (Health’s Kitchen.) 

 

Ruokaan tuleekin suhtautua rakennus- ja polttoaineena, joka vie yhdessä treenaami-

sen kanssa fitnesskilpailijaa lähemmäs ideaalikehoa. Pienistä repsahduksista huoli-

matta voimaantunut fitnesskilpailija saa itsensä oikeille raiteille nopeasti. ”Ihmisyy-

teen” liittyy heikkouksia, jota vastaan voimaantuneen on taisteltava.  

Ruokaa merkityksellistetään suhteessa omaan painoon. Blogeissa avataan, kuinka 

lapsena on jouduttu kiusatuksi lihavuuden vuoksi. Asiaa jäsennetään esimerkiksi 

seuraavasti: ”Kauhea läski lehmä”. Joo, sitä olen kuullut monta vuotta. Kaikki mah-

dolliset haukkumiset olet kuullut. Moneen kertaan.” (Health’s Kitchen.) Kokemus 

lihavana olemisesta vaikuttaa kipeältä. Lihavuuden koetaankin usein olevan jotakin 

vääränlaista. Tällöin ”oikean” elämän ja siten subjektiuden edellytyksenä on laihtu-

minen (Harjunen 2007, 211). Lihavuus määritellään usein kulttuurissamme ”vakava-

na yhteiskunnallisena ongelmana ja uhkana” (Kyrölä 2007, 49), jonka johdosta lää-

kärit katsovat, että jo alle kouluikäisten lasten on laihdutettava (Nykänen 2007, 201).  
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Lapsuuden ja nuoruuden kokemusta ”lihavana” työstetään esimerkiksi näyttämällä 

valokuvia itsestä ”lihavana” ja laihtumisen eri vaiheissa. Kuvissa ennen laihtumista 

esiinnytään usein seuraavanlaisesti: alusvaatteisiin pukeutuneena ja taustana sotkui-

selta näyttävä koti, ruokapöydässä ”epäterveellisten” ruokien ääressä, viikonlopun 

juhlatunnelmissa mutta myös esimerkiksi ylioppilaskuvissa. Blogeissa voidaan ker-

toa, että bloggaaja on ollut lapsesta asti lihava ja hän on kokenut itsensä ”herkkupe-

puksi” ja ”lohtusyöpöksi”. Seuraavassa esimerkissä havainnollistuu myös itseinhoa 

lihavaksi koettua kehoa kohtaan:  

(m)enin myös vaa’alle pitkästä aikaa. Sitä tunnetta en halua enää ikinä kokea. 

Se, kun vaaka näyttää kolminumeroista lukua. Minä, nuori alle 170 senttinen 

tyttö, minä olen yli sata kiloa. Hyi helvetti. (Health’s Kitchen.) 

Lihavuutta on hankala määrittää yksiselitteisesti. Se normitetaan usein varsinkin 

medikalisoituneesta näkökulmasta katsottuna (esi)sairaudeksi, jolloin liikakiloista on 

hankkiuduttava eroon. (Harjunen 2007, 205–210; Markula, Burns & Riley 2008, 1.) 

Aineistossa toistuu tapa verrata hoikkaa kehoa terveeseen ja lihavaa kehoa 

(esi)sairaaseen. Sitä merkityksellistetään esimerkiksi seuraavasti: ”(…) nostan hattua 

niille jotka yrittävät tehdä ja tekevät töitä sen eteen, että laihtuvat. Se on merkki siitä 

että ihminen välittää tulevaisuudesta ja haluaa elää terveempänä loppuelämänsä!” 

(Be stronger than yesterday.) 

Hannele Harjusen (2007, 205–220) suomalaisten naisten lihavuuskokemusta tarkas-

televasta tutkimuksesta ilmenee, että naiset kokevat lihavuuden useimmiten välitilak-

si, vaikka he eivät koskaan tulisikaan laihtumaan. Harjunen tarkoittaa tällä sosiaali-

sesti rakennettua symbolista ja konkreettista tilaa, jolloin laihduttaminen vaikuttaa 

olevan lähes ainoa hyväksyttävä ratkaisu, vaikka se ei olisi edes mahdollista. Itsensä 

lihavaksi kokevat naiset merkityksellistävät laihuuden ”lähes myyttiseksi tilaksi, 

jolloin kaikki on mahdollista”. Naiset kokevat lihavuuden vaikuttaneen heidän elä-

määnsä monin eri tavoin. (Mt.) Myös omassa aineistossani nousee esille, että liha-

vuuden koetaan vaikuttavan kokonaisvaltaisesti:  

Tunsin sääliä itseäni kohtaan. Halusin olla nuori ja nätti. Olin myös erittäin 

yksinäinen. Olin eristänyt itseni kotiin. Joskus saatoin lähteä illanvietosta ko-

tiin syömään. Julkisilla paikoilla en juurikaan syönyt, koska tunsin tuomitse-

vat katseet niskassani. (Health’s Kitchen.) 
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Kulttuuriset paineet laihuudelle koetaan niin kovina, että toisen ihmisen katse tulki-

taan tuomitsevana ja lihavuuteen liittyvänä arvosteluna. Oma mieli voi tällöin myös 

tuottaa vääristynyttä mielikuvaa muiden ajatuksista. Kuten Erik H. Erikson (1982, 

178) toteaa, mielemme voi tuottaa vääristyneitä ajatuksia, jolloin kuvittelemme vi-

hamiehiksemme ihmisiä, jotka haluavat meille pelkkää hyvää. Tällöin esimerkiksi 

omat ajatukset eivät ehkä realistisesti vastaa sitä, mitä toiset ajattelevat meistä tai 

mitä he ovat ajattelematta. Laihuuden-diskurssi tai jopa ideologia laihuuden kaiken 

kattavista terveysvaikutuksista ja laihuuden ylivertaisuudesta koetaan niin vahvana, 

että toisen ajatukset ”tunnistetaan” ääneen lausumatta. Blogien kuvamaailmassa 

valokuvien taustat esittävät samaa kieltä. Ennen-kuvissa näyttäydytään pääsääntöi-

sesti sekaista taustaa vasten ja puolestaan jälkeen-kuvissa taustanäkymä on harki-

tumman näköistä. Karrikoidusti tulkittuna ihmisellä ei ole lihavana hallintaa muilla-

kaan elämän alueilla, kun taas laihana ihminen elää täyttä elämää. Toki tämä voi olla 

kuvissa myös sattumaa. 

Bloggaajien päivityksissä tuodaan esille, että ”terve” keho tarkoittaa laihuuden lisäk-

si muokattua kehoa: ”Tuttavapiirissäni on lukuisia kanssatreenaajia, jotka ovat aloit-

taneet matkansa kohti sitä terveellisempää kehoa ja mieltä.” (Fitness Petra.) Laihuu-

den lisäksi treenaaminen toimii siis avaimena terveeseen kehoon. Blogiteksteissä 

painotetaan myös sitä, että sekä kehon että mielen terveys on omissa käsissä:  

(…)vaan tajutaan se, että vastuu onkin itsellä. Hui! Vastuu ihan minulla itsel-

läni siitä, millainen keho ja mieli minulla on ja kuinka usein vaikka olen ki-

peänä. Se on pelottavaa – vastuunottaminen nimittäin. Mutta kun sen ottaa ja 

hyväksyy, on paljon helpompi lähteä tekemään omasta terveydestään sellaista 

kuin haluaa. (Urheilijan elämää.) 

”Terve mieli terveessä ruumiissa” -lausahdus vaikuttaisi siis tämän tutkimuksen 

kontekstissa tarkoittavan juurikin Tannerin ym. (2013) mainitsemaa uutta jäsennystä: 

ulkoisesti hyvältä näyttävä eli laiha keho voidaan tulkita tarkoittamaan sekä fyysistä 

että henkistä hyvinvointia ja jopa sairauksien poissaolemista. On myös tutkittu, että 

ulkoisesti hyvässä fyysisessä kunnossa olevilla terveyden ja hyvinvoinnin parissa 

työskentelevillä ammattilaisilla katsotaan olevan enemmän moraalista auktoriteettiä 

ja siten uskottavuutta kertoa terveyttä edistävistä keinoista myös muille (Hutson 

2013). Sen lisäksi, että fitnessbloggaajat ovat itse voimaantuneet tekemään omasta 
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kehostaan paremmalta näyttävän ja siten ”terveemmän”, heillä on moraalinen oikeus 

ja auktoriettti jakaa päivityksissä vinkkejä yleisölle. 

(…)suosittelen vaa’an asemasta säännöllistä (esim. 1-6 kk välein) suoritettavaa ke-
honkoostumuksen mittaamista. Inbodymittaus kertoo myös lepoaineenvaihdunnan 
määrän, sekä viskeraalisen rasvan (sisäelinten ympärillä oleva rasva) määrän kehos-
sasi, joka on varsinainen terveysriski monelle. Saattaa siis motivoida ihan niissä ar-
jen pienissä valinnoissa, jotka voivat olla lopulta terveydellesi suuria. (MiniFitness.) 

Omaa kehoa on suotavaa tarkkailla myös biohakkeroinnin eli oman kehon mittaami-

seen suunnitellun teknologian avulla. Siten oma keho pystytään tuntemaan pintaa 

syvemmältä. Päivityksen lopussa vielä huomautetaan: ”Älkää koskaan kuunnelko 

mitä muut ovat mieltä kehostanne. Ulkoisista asioista ei voi nimittäin kiistellä, sillä 

kauneus on todellakin katsojan silmissä.” (MiniFitness.) Kehonsa ”vartijaa” muistu-

tetaan vielä siitä, että hoikkuuden, lihaksikkuuden ja biohakkeroinnin lisäksi terveen 

kehon on näytettävä myös kauniilta, joten myös kauneuden kriteerit on tunnistettava.  

Voimaantuneet-diskurssissa kehoon liitettävät merkitykset kumpuavat laihalta, lihak-

sikkaalta ja kauniilta näyttävästä kehosta, jota monitoroidaan myös biohakkeroinnin 

keinoin. Näiden ulottuvuuksien kombinaatio varmistaa henkisesti ja fyysisesti ter-

veen ja nautittavan kehon. Vastuu hyvältä näyttävästä ja terveestä kehosta on jokai-

sella itsellään. 

5.2.2 Rikkinäisen koneen vangit 
 
 
Fitnessblogien päivityksissä kerrotaan kehon eri osista tarkasti ja eritellysti. Jäsen-

nyksissä mieli ja keho erotetaan usein toisistaan, varsinkin niissä tilanteissa joissa 

keho ei fitnesskilpailijan mielestä ”toimi” halutulla tavalla. Kehonrakennusta tutkinut 

Taina Kinnunen (2001, 168) havaitsi, että kehonrakentajat puhuvat usein omasta 

kehostaan ”kolmannessa persoonassa, oliona, joka yrittää kaikin tavoin taistella ras-

van polttamista vastaan.” Aineiston perusteella saa vaikutelman, että fitnessbloggaa-

jat tuntevat kehonsa hyvin, mutta samaan aikaan he vaativat keholtaan jatkuvasti yhä 

äärimmäisiä suorituksia ja pettyvät, jos keho lähettää vastustavia signaaleja.  

  

Fitnessbloggaajat kertovat kehoonsa liittyneistä hankalista jaksoista toisaalta tarkasti, 

toisaalta niin yleisellä tasolla, että lukijan on mahdoton tietää tarkkaan mitä niissä 

tarkoitetaan. ”Vankina kehossa, joka ei toimi” -päivityksessä jäsennetään kehon 
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”toimimattomuutta” seuraavasti: ”Kun kroppa lakkaa toimimasta tavalla, jolla sen 

kuuluisi, ollaan vaikeassa tilanteessa. Tilanteessa, jossa oma järki ei enää välttämättä 

riitä, koska se mitä järki sanoo, ei pidäkään enää paikkaansa.” (Urheilijan elämää.) 

Pitkäaikaisen hankalan tilanteen kohdalla keho koetaan jopa vieraaksi: ”Jossain 

vaiheessa tuntui siltä, että en enää tiennyt kenen kehossa asun. En tiennyt mitä voin 

tehdä, että saan takaisin itseni.” (Urheilijan elämää) Vaikka kehosta toisaalta puhu-

taan erillisenä, se mielletään kuitenkin vahvasti itseen ja omaan identiteettiin kuulu-

vaksi.  

Kehoon liittyvät vaikeudet vaikuttavat omaan mieleen. Kehon antamia signaaleja ei 

kuitenkaan jostain syystä haluta tai osata tulkita viesteiksi siitä, että on aika hellittää, 

levätä tai muuttaa suuntaa. Fitnesskilpailijat jatkavat sellaisessakin tilanteessa kehon-

sa muokkaamista ja tiukan dieetin noudattamista ihmetellen miksi keho ”ei toimi”. 

Bloggaaja kuvaakin ”ajaneensa kroppansa vain entistä enemmän solmuun” kunnes 

tuntee ”olevansa vankilassa”. Vaikutelma on, että oman kehon tulisi olla kone, joka 

toimii yhä vaativimmista ja pidemmälle viedyistä käskyistä huolimatta. Tämän työn 

teoriosuudessa esitetyn Mike Featherstonen (1991, 171) jaotteleman sisäinen ja ul-

koinen keho akselilla vaikuttaa siltä, että fitnessbloggaajat kiinnittävät huomionsa 

voimakkaasti ulkoiseen kehoon, eli kehon muokkaamiseen ideaaliksi. Sisäinen keho 

eli oma terveys ja hyvinvointi ovat sen sijaan asioita, joita kuunnellaan vasta sitten, 

kun keho ”lakkaa toimimasta”.  

Diskurssianalyysissä on tärkeää huomioida myös sitä, mitä jätetään ilmaisematta. 

Tutkimusaineistosta käy ilmi, että jos keho ei toimi halutulla tavalla, kritiikki kohdis-

tuu esimerkiksi omaan malttamattomaan mieleen tai motivaation laskuun, mutta ei 

fitnessiin ja lajin rankkoihin vaatimuksiin. Fitnessiä ja esimerkiksi siihen liittyvää 

ankaraa laihduttamista kisakuntoon ei kyseenalaisteta. Sitä ei nähdä keholle epäter-

veellisenä tai epänormaalina. Vika löytyy aina jostakin muusta kuin lajin vaativuu-

desta: ”Tuossa muutama viikko sitten koin pahan motivaation katoamisen, kun työt 

ja nuo helteet painoivat liikaa kroppaani.” (Fitness Petra) Keho vaikuttaa asialta, 

johon on vaikea suhtautua ymmärtävästi ja lempeästi. Niissäkin tilanteissa, joissa 

keho kone-metaforan omaisesti ei toimi, tulee mielen pysyä vahvana. Armottomuus 

omaa kehoa kohtaan toistuukin päivityksissä: ”Pariviikkoa sitten hormoonit teki 

temppunsa ja silti jatkoin eteenpäin tyynen rauhallisena. Vaikka nytkin tavoite on 

olla kireämpi kuin viimeksi, en sitä koko ajan ajattele. Kyllä se kroppa kiristyy ajal-
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laan.” (Fitness Petra.) 

Vain muutamassa päivityksessä viitataan siihen, että yleisesti ottaen huippu-

urheiluun sisältyy riskejä, koska kroppa viritellään äärimmilleen. Tässäkin kohtaa 

kritiikin kohteena on yleisesti huippu-urheilu, ei fitness. Avainasemassa parempaan 

koneen toimintaan koetaan olevan ”osaavan valmennuksen, muun tukiverkoston ja 

oman elämän hallinnan” (Urheilijan elämää).  

Vankina rikkinäisessä koneessa -diskurssin katson kuuluvaksi myös ne ilmaukset, 

jossa laihtumisen jälkeen muistellaan lihavampaa kehoa: ”Elän ja hengitän tätä ny-

kyistä elämäntyyliä, eikä tämä ole enää sitä, että jokainen päivä olisi hirveää kamp-

pailua ja että se lihava tyttö vain huutaisi sisälläni, ”päästä minut ulos!!” (Health’s 

Kitchen). Välitilasta tai ”vankilasta” ulospääsy koetaan vapauttavana. Keho ennen 

laihtumista koetaan vieraaksi ja jonkun toisen kehoksi. Entistä kehoa muistellaan 

kuvien avulla kauhistellen, naureskellen ja epäuskoisena. ”Todellinen” minä koetaan 

joksikin ”lihavan” minän ulkopuolella olleeksi, joka on auttanut lihavan tytön laih-

tumisen kautta ulos vankilasta elämään todellista elämää. Erillisyyden tunne suhtees-

sa omaan kehoon vaikuttaa poistuvan laihtumisen myötä ja elävän enää vanhoissa 

muistoissa.   

Peter Berger ja Thomas Luckmannin (2002 [1996], 193) mielestä identiteettikamp-

pailuissa eli yksilön mahdollisuudessa valita haluamiaan identiteettejä voi ilmetä 

myös epäonnistumisen tunteita suhteessa sosiaaliseen ympäristöön. Tämä voi herät-

tää kysymyksen siitä ”Kuka minä olen?” Muiden asettamat (kuvitteelliset tai todelli-

set) odotukset sekä ympäristöstä ja itsestä kumpuavat ideaalit voivat aiheuttaa identi-

teettikriisejä ja jopa pelkoa, jos asetettuihin odotuksiin ei pystytäkään vastaamaan. 

Esimerkiksi lihavuuttaa voi olla helpompi työstää julkisesti blogissa vasta laihtumi-

sen jälkeen. Jälkikäteen omia kuvia katsellessa ja blogipostauksessa kaikille nähtä-

väksi laitetut kuvat ”lihavasta tytöstä” toimivat siten todisteena entisestä minästä, 

mutta myös häpeään liittyvästä tunteesta, jota sanoitetaan ”huonoksi uneksi” ja ul-

koistetaan ”joksikin muuksi ihmiseksi”. 

 

Vanhat valokuvat ”lihavasta tytöstä” vaikuttavat toimivan peilinä ”todellisuuteen”. 

Tämä ”todellisuus” kumpuaa kulttuurisista paineista olla sopiva keholtaan eli laiha, 

jotta voi olla vapaa häpeästä. Siten laihuuden ideaalin omaksuneena lihavuus on 
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epäonnistumista. Tätä epäsopivuuden tunnetta on vahvistanut kiusatuksi tulemisen 

kokemus.  

 

Berger ja Luckmann (2002 [1996], 119) toteavat, että ihminen ulkoistaa itseään jat-

kuvasti rakentaen samalla maailmaa, johon voi sijoittaa itsensä. Näin tehden hän 

siirtää itsensä ulkopuolelle omaan minuuteensa ja identiteetteihinsä kipeästi liittyvät 

merkitykset. Itsensä toiseen maailmaan ulkoistamalla korostuu myös se seikka, kuin-

ka halutaan luoda mielikuvaa kaukana toisistaan olevista identiteeteistä. (Mt.) Vas-

tinparit ”lihava tyttö” ja ”kuuma” kuten päivityksissä jäsennetään, vaikuttavat olevan 

vastinpari. Niin voimakas vastinpari, että niiden on lähes mahdotonta olla samaa 

minuutta.  

 
Kuten luvun alussa mainitsin, kehon eri osat kuvataan usein tarkasti eriteltynä ikään 

kuin ne olisivat itsestä irrallaan olevia koneen osia: ”Kunhan vaan en liikaa rasita 

jalkoja, sillä ei haluta, että ne on dietin lopulla väsyneet. Ja aerobiset on kuitenkin 

painoitettava jaloille, jotta saadaan tällä kertaa lavalle kireemmät kintut.” (Fitness 

Petra.) Vaikutelmaksi tulee, että lavalle viedään erillisistä osista kuten kintuista, 

polvista ja olkapäistä koottu täydellisesti viritetty kone. Rikkinäisen koneen toimin-

takuntoon saattamiseen ollaan valmiita tekemään valtava määrä töitä ja hetkellisistä 

motivaatiolaskuista huolimatta parempi minä -projektia viedään sinnikkäästi eteen-

päin. 

5.2.3 Riittämätön keho 
 

Blogit ovat vuorovaikutteinen media. Vaikka lukijoiden kommentit rajattiin pois 

tästä tutkimuksesta, ne tulevat näkyviksi fitnessbloggaajien päivityksissä. Suurin 

paradoksi oman kehon merkityksellistämisessä vaikuttaa olevan fitnessbloggaajien 

jatkuva riittämättömyyden tunne suhteessa omaan kehoonsa. Tätä tunnetta fitness-

bloggaajat selittävät muiden heihin kohdistamien paineiden kautta, mutta myös sen 

kautta, että he kokevat olevansa jatkuvan arvostelun kohteena.  
(…)kuviani katsoneet ihmiset innostuivat huolella arvostelemaan kuntoani ja 
kertoivat valmennukseen liittyviä asioita aivan kuten tietäisivät tästä kaiken. 

Liian laiha, luut näkyy, lihakset ovat heidän mielestään myös luita ja ru-
okavalioni ( mistä eivät tiedä mitään) on kuulemma kaikkea muuta kuin sitä 
mitä tarvitaan lihasten kasvattamiseen. (Be stronger than yesterday.) 
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Arvostelun kohteena oleminen vaikuttaa loukkaavan bloggaajia ja he puolustavat 

päivityksissään omaa oikeuttaan kehonsa muokkaamiseen. ”Kaikilla meillä on oikeus 

tehdä kropastamme juuri sellainen kun itse haluamme. Tiedän, että rasvaa on tällä 

hetkellä melkoisen vähän, mutta voin loistavasti.” (Be stronger than yesterday) Fit-

nessbloggaajien laihuus ja laihduttaminen tulee näkyväksi myös niissä sosiaalisissa 

tilanteissa, joissa ruokaillaan yhdessä muiden ei-fitnesskilpailijoiden kanssa. Tämä 

koetaan hankalaksi, koska omia eväitä joudutaan selittelemään.  

Päivityksistä vahvistuu vaikutelma, että fitnessissä ei ole pelkästään kyse vain lajiin 

liittyvästä tietyssä kehyksessä hyvältä näyttämisestä, vaan se liittyy myös laajempaan 

kontekstiin. Kamppailua käydään myös yleisemmällä tasolla siitä, riitänkö muille. 

Tällaiseen tulkintaan päädyn myös tämän työn johdannon alussa olevan sitaatin pe-

rusteella. Kysymys on syvemmän tason merkityksissä, joihin kehoja ja tässä tapauk-

sessa naisten kehoja merkityksellistetään länsimaisessa kuluttajakulttuurissamme. 

Eräässä päivityksessä väliotsikolla ”(Y)hteiskunta ja mun vartalo” työstetään tätä 

teemaa: 

Mua on haukuttunu niin lihavaksi kuin laihaksi. Kun aloitin offikauden, sain 
jatkuvasti kuunnella ”varoittavia” kommentteja, että enhän sitten vain ala liian 
lihaksikkaaksi. ”Nainen ei saa olla jerkku!” (…) 

(…)”Liian laiha!” ”Älä vaan laihduta enää, eihän sussa oo enää mitään koh-
ta jäljellä” Plus se määrä mitä selkäni takana puhuttiin pahaa. Jos ei minulla 
jonkun mielestä ollut syömishäiriö, niin sitten mulla oli muuten vain noussut 
kusi päähän. Olen jopa ihan saanut erinäköisiä uhkauksia ja kohdannut ihan 
järkyttävää ilkeilyä, koska olen onnistunut laihtumaan. Mikä teille siis kelpaa? 
(Health’s kitchen.) 

Vaikuttaa siltä, että ihmisen keho ei kulttuurisessa mielessä ole vain hänen omansa. 

Se on vapaasti arvosteltavissa olevaa. Dworkin ja Wachsin (2009) kuvaus kehosta 

fetisseinä ja objekteina, joita muiden on lupa arvostella vapaasti, näyttää toteutuvan 

fitnessblogeissa. Kilpafitness-bloggaajien kohdalla keho muuttuu paljon kilpailukau-

den eri vaiheissa. Tämä voi näyttäytyä lajin ulkopuolisille ihmisille outona ja vieraa-

na. Monet fitnessbloggaajat myös kertovat, että he ovat jossain vaiheessa loukkaan-

tuneet pahasti arvostelusta, mutta oppineet ajan myötä olemaan välittämättä. Asiaa 

tuodaan kuitenkin jatkuvasti esille. Vakuutteluista huolimatta käsitykseksi jää, että 

vaikka toisaalta omalle keholle haetaan huomiota, niin toisaalta joka kerta saatu 

negatiivinen palaute yllättää  ja satuttaa. 
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Naisen katsotaan olevan miehisen katseen alla, jolloin naisen on oltava haluttava 

miehen silmissä. Olisikin mielenkiintoista tietää, ovatko fitnessbloggaajille negatii-

vista palautetta antavat henkilöt miehiä vai naisia vai molempia. Tämä ajatus heräsi 

seuraavasta jäsennyksestä:  

Ja mitä tulee noihin ”ottajiin”, niin minä en ainakaan mieti olemustani sen 
kautta. Minulle ei ikinä miesten hyväksyntä ole ollut se juttu. En tiedä kuinka 
kirjaimellisesti asian tarkoitit, mutta minusta on vaarallista ajatella, että sitä 
kauniimpi on, mitä enemmän olisi ottajia. (Health’s kitchen.)  

Jostain syystä, vaikka bloggaajat eivät asiaa selkeästi ilmaisekaan, tulee vaikutelma, 

että arvostelijat ovat etupäässä naisia. Tämä herättää myös kysymyksiä. Kun puhu-

taan merkityksellisistä toisista, onko tärkeämpää olla hyväksytty naisten kuin mies-

ten silmissä? Tämän aineiston valossa en pysty tulkitsemaan asiaa. 

Blogeissa aktiivisesti omia vartaloitaan esittelevät fitnesskilpailijat vaikuttavat ole-

van kehoineen yleisön suurennuslasin alla. Fitnessbloggaajat ovat arvostelun kohtee-

na vielä kilpailuissa, joissa ei ole yksiselitteisiä kriteereitä voittajaksi. Kovimpia 

kriitikkoja fitnessbloggaajat vaikuttavat olevan kuitenkin itse itselleen:  

On tullut pohdiskeltua monia asioita ja suurimpana vastustajana löydän jäl-

leen kerran itseni. Kuin kiertäisin ympyrää ja löytäisin jokakerta saman haas-

tajan, joka ei anna lupaa luovuttaa vaan pakottaa etsimään lisää vastauksia tai 

tekemään aina enemmän ja enemmän. (Be Stronger than yesterday.) 

Myös kisojen jälkeinen aika tuottaa hankaluuksia omaan kehoon suhtautumisessa: 

”Varsinkin nähtyäni kroppani viimeisen päälle tikissä kisojen aikaan on hankalempi 

hyväksyä se, että kroppa alkaa palautua normaaliin ja sitä pehmeyttä tulee. Miksi ei 

voisi vaan heti nähdä ja arvostaa niitä hyviä ominaisuuksia itsessään?” (Fitness 

Petra.) Vaikuttaa siltä, että fitnesskilpailijat saavat suuren tyydytyksen kaikelle te-

kemiselleen kisapäivänä, jolloin he pääsevät esittelemään kehoaan. Kilpailupäivään 

trimmattu keho ei ole kuitenkaan terveyden kannalta optimaalinen,  joten kisaajien 

on osattava myös luopua tuosta itselleen asettamastaan ja saavuttamastaan ulkoisesta 

ideaalista kisojen päätyttyä. Iloa vaikuttaa kuitenkin tuovan se, että he kisoissa koke-

vat saavuttavansa itselleen tärkeän kehon muodon. 
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(FitnessPetra) 

Ideaalikehosta luopumisen vaikeuteen näyttää myös liittyvän jälleen kerran muilta 

saatava palaute.  

Suurin syy oman peilikuvan inhomiseen oli ihmisten kriittisyys. Ihmisillä on 

jotenkin sellainen ajatus, että kun fitness kilpailija nostaa painoaan kisoista, 

hän ei ole ollut kurinalainen ja sanotaan reverse dietin lähteneen lapasesta. 

(Fitness Petra.)  

Omaa kehoa punnitaan suhteessa saatuun palautteeseen tai siihen, mitä kuvitellaan 

ihmisten ajattelevan. Tällä näyttää olevan puolestaan vaikutusta siihen, millaisia 

merkityksiä omaan kehoon liitetään. Näin ollen vaikuttaa siltä, että ideaalikehosta 

luopumisen yhteydessä menetetään myös sosiaalista hyväksyntää (Featherstone 

1991, 175, 184). Fitnesskilpailijan on vaikea hyväksyä oma kehonsa ”pehmeämmäs-

sä” muodossa. Bloggaaja kuitenkin toteaa: ”Hyväksyn kuitenkin omat ’epäkohdat’ ja 

ainakin yritän nähdä parhaat puoleni. Eihän tässä kukaan ole täydellinen.” Fitness-

kilpailijat joutuvat hyväksymään oman epätäydellisyytensä sekä sen, että he eivät voi 

olla ideaaliminän eli kisakuntoisen näköisiä ulkomuodoltaan 365 päivää vuodessa. 
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Tannerin, Maherin ja Fraserin (2013, 62) muotoileman ulkoisesti hyvältä näyttävän 

kehon statusta näytetään arvioivan vahvasti suhteessa fitnesslavalla esitettävään 

kehoon, jolloin itsekurin nähdään kisojen jälkeen ”pettäneen”. Kysymys on kuitenkin 

kehon fysiikasta. Siitä, että keho tarvitsee ravintoa voidakseen hyvin. 

Fitnesskisoja on arvosteltu ulkonäkökeskeisyydestä ja niitä on verrattu missikisoihin. 

Missikisoissa haetaan kehon sopusuhtaisuuden lisäksi myös kasvojen kauneutta. 

Huomioitavaa on kuitenkin, että yhdessäkään aineiston päivityksessä ei tuoteta mer-

kityksiä kasvoihin liittyen, ei niiden kauneuteen tai kauneuden puuttumiseen tai mi-

hinkään siltä väliltä. Tämän aineiston valossa vaikuttaa siltä, että fitnesskisoissa ei 

ilmeisesti kasvojen kauneus nouse niin merkittäväksi kriteeriksi, että sitä työstettäi-

siin blogipäivityksissä oman kehon merkityksellistämisen kontekstissa.  

Myös kuluttajakulttuurissa nostetaan sosiaalisen hyväksyttävyyden kehyksessä esille 

hyvältä näyttävän kehon lisäksi kauniit kasvot, jotka toimivat sielun peilinä ja siten 

sosiaalisen paremmuuden merkkinä (Featherstone 2010, 193). Mainosmallien viehät-

tävät kasvot ovat meille arkipäivää mainoksien välityksellä. Viehättävien kasvojen ja 

seksikkäästi kutsuvien ilmeiden kautta meille myydään lukematon määrä esimerkiksi 

tuoksuja, ihonhoitotuotteita, meikkejä ja vaatteita. Kasvot liittyvät fitnesskisoissa 

ilmeisesti kategoriaan, johon kulutuskulttuurin tarjoamin tuottein, kuten meikein 

löytyy ratkaisuja.   

Mikko Lehtosen (2014, 107) mukaan olennaista kehoissa ei ole pelkästään se miltä 

keho näyttävää, vaan se mitä keho pystyy tekemään. Fitnesskilpailuissa on pitkälti 

kyse kehon ulkomuodosta, ei niinkään se mitä kehon avulla voidaan tehdä. Mieleen 

tuleekin, onko tässä yksi seikka, miksi fitnesskilpailijoiden on niin vaikea luopua 

kisapäiväksi rakennetusta kehostaan. Omaan kehoon liittyvät merkitykset vaikuttavat 

kumpuavan niin vahvasti ulkoisista kriteereistä, että kehon kyky tehdä asioita jää 

toissijaiseksi seikaksi omassa identiteettityössä. Vaikka fitnesskilpailijat urheilevat 

paljon, kehon suorituskyky ei vaikuta olevan kehoon liitettävien merkitysten kannal-

ta tarpeeksi merkittävä (vrt. Alleva ym. 2016). 

Ilmari Leppihalme (2002, 185) on pohtinut kehon ideaalin näkyvää olemusta naiske-

honrakentajien kilpailuissa. Hän toteaa, että ”(O)llessaan näyttävimmillään, esiinty-

mislavalla, kehonrakentaja on itse asiassa fyysisesti heikoimmillaan, ankaran dieetin 
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ja diureeteilla aikaansaadun nestevajauksen uuvuttama, joskus jopa hengenvaarassa.” 

(mt., 85) Kilpakehonrakennuksen ja fitnessin luoman ihanneminän ideaali on ilmei-

sesti sisäistetty niin vahvasti, että ideaalia ollaan valmiita tavoittelemaan mahdollisis-

ta hetkellisistä tai pidempiaikaisista negatiivisista terveysvaikutuksista huolimatta. 

Riittämätön keho on saatava hinnalla millä hyvänsä riittäväksi.  

5.3 Projektina parempi minä  
 

5.3.1 Nöyrät itsensä ylittäjät  
 
Kolmas tutkimuskysymykseni on, miten identiteettejä fitnessblogeissa rakennetaan. 

Kuten aiemmin jo mainitsin, tulkintani mukaan identiteettityö tapahtuu projektin 

parempi minä -ympärillä. Vaikuttaa siltä, että blogeissa omaa sielunmaisemaa ava-

taan pikkuhiljaa samalla omaa identiteettiä työstäen. Identiteettityön diskursseiksi 

nimesin nöyrät itsensä ylittäjät ja uuden normin rakentajat.  

 
Identiteettejä rakennetaan vahvasti diskurssissa, joista ensimmäiseksi nimesin nöyrät 

itsensä ylittäjät. Nöyryyden katson kumpuavan suomalaisuuteen kuuluvasta vaati-

mattomuuden eetoksesta, jota fitnessbloggaajat tuovat esille. Nöyryys on tulkittavis-

sa fitnessbloggaajien tavoissa kertoa arjestaan ja tekemisestään. ”Itsensä ylittäjät” 

taistelevat tavoitteellisesti kiirettä ja loputonta tekemistä vastaan. Identiteettikamp-

pailua käydään suhteessa fitnessiin, mutta myös muihin elämänalueisiin liittyen. 

Fitnessblogeissa rakennetaan kuvaa siitä, kuka minä olen tai kuka minä haluan olla. 

 

Kulttuurinen identiteetti on yhtä lailla ”jonakin olemista” kuin myös ”joksikin tule-

mista”. Identiteettityössä on ylipäänsäkin kyse erilaisista itse ottamistamme ja meille 

asetetuista asemista, joista käsin tuotamme identiteettejä samuuden ja erilaisuuden 

näkökulmista. (Hall 1999, 225–227.) Stuart Hallin (1999) mukaan kansallinen kult-

tuuri toimii diskurssina ja identifioitumisen kohteena ja jonka kulttuurisen koodiston 

ihmiset tuntevat. Vaikka Hall (mt.) näkee kansallisten kulttuurien merkityksen vä-

hentyneen, niin ehkäpä jopa yllättäenkin fitnessblogeissa tuodaan useaan otteeseen 

esille suomalaista kulttuuria. Aineiston blogeissa pohditaan, millaisia perusarvoja 

suomalaisilla on, mutta myös sitä kuinka erilaisia olemme verrattuna yhdysvaltalai-

siin. Vaikka Hallin (mt.) mukaan olemme globaalistuneessa maailmassa jatkuvissa 

identiteettikriiseissä koettaessamme määrittää keitä olemme, näyttää kansallinen 
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kulttuuri tuovan fitnesskilpailijoille turvaa ja varmuutta suhteessa omiin identiteetti-

määrittelyihin. Suomalaisuuteen identifioituminen vaikuttaa fitnesskilpailijoille tär-

keältä, vaikka fitness on lajina Yhdysvalloista liikkeelle lähtenyt ylikansallinen il-

miö. 

 

Päivityksissä jäsennetään, kuinka suomalaisina ”olemme luonnollisia ja mietimme 

asioita terveys edellä”. Identiteettien konstruoinnin näkökulmasta fitnessbloggaaja 

identifioituu suomalaisuuteen, jolloin fitnesskilpailijatkin ovat ”luonnollisia” ja ”ter-

veyttään ajattelevia”. Päivityksissä kyseenalaistetaan yhdysvaltalaista kauneus- ja 

kulutuskulttuuria, samoin kuin yhdysvaltalaisten tapaa hakea kuntosaleilta ”pikavoit-

toja huonolla tekniikalla” sekä heidän innokkuuttaan käydä kauneusleikkauksissa. 

Yhdysvaltalaiseen kulttuuriin vertaamisesta tulkitsen fitnesskilpailijoiden hakevan 

me–ne -vastakkainasettelulla oikeutusta omalle ”suomalaiselle” tekemiselleen. Siis 

sille tekemiselle, joka puolestaan fitnesskilpailijoita arvostelevien suomalaisten sil-

missä saattaa oudoksuttaa. Suomalaiset fitnesskilpailijat ovat siten ”asiantuntevia, 

luonnollisia ja aitoja”. Tämän tyyppinen vertailu kirvoittaa kuitenkin ilmeisen paljon 

palautetta blogin yleisöltä.  

Eräässä toisessa aineistoon sisältyvässä blogissa viitataan ”suomalaiseen ajatteluta-

paan”, jonka mukaan ei ole sopivaa kehua itseään. Suomalaiseen identiteettiin liite-

tään myös seuraavaanlaista pohdintaa:  

Suomalaiset ovat ahkeria ja kovia tekemään töitä, mikä sinänsä ei todellakaan 
ole huono asia. Meidän kuuluu menestyä omillaan ja pyritään pärjäämään hy-
vin elämässämme. Hiljasta kansaa, joka tähtää korkealle. Mietin itseäni ja 
onhan se totta. (Fitness Petra) 

Myös tässä identifioidutaan vahvasti suomalaisuuteen, jossa identiteettiin kuuluu 

hiljaisuus, ahkeruus ja tavoitteellisuus. Samassa kirjoituksessa mietitään myös tulee-

ko hävetä (suomalaisena), jos ei saavutakaan kaikkia asettamiaan tavoitteita. Itselle 

asetettu positio on suorituskeskeinen ja oman identiteetin eri osa-alueita verrataan 

suhteessa saavutettuihin tuloksiin sekä siihen, mitä suomalaiselta odotetaan. ”Voinko 

olla tyytyväinen itseeni” -tyyppisissä pohdinnoissa on siten kyse myös kuvitelluista 

positioista, joihin fitnessbloggaajat ovat itse itsensä asettaneet tai katsovat muiden 

heidät siihen asettaneen. Tällöin merkitykselliseksi nousevat muiden mielipiteet. 

Lehtonen (2004, 126) summaa, että kansallisessa identiteetissä on myös kyse tietyn 
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ideaalin tavoittelusta, jota kohden toistojen kautta yritetään päästä. Tehtävä on kui-

tenkin hankala, koska identiteettimme koostuvat monista erilaisista piirteistä.  

Myös kulttuurien erilaisuuksiin viittaamiseen liittyy ristiriitaisuuksia. Yhdysvaltalai-

nen laihduttaminen nähdään epäterveellisenä, jossa ”kehossa on päällä hälytystila”. 

Samaan aikaan bloggaajat kuitenkin jäsentävät, kuinka omaan kehoon liittyvässä 

laihduttamisessa kehon viestejä ei tarvitse kuunnella vaikka ”hormonit tekisivät 

temppunsa” ja keho viestisi nälän tunteesta tai ”lakkaisi toimimasta”. Arvostelua saa 

osakseen myös se, että Yhdysvalloissa omaan ulkonäköön ollaan valmiita satsaa-

maan rahaa. Todennäköisesti fitnesskilpailijat joutuvat kuitenkin myös itse tekemään 

rahallisia satsauksia oman kehon ideaalin tavoittelussaan. Osa fitnesskilpailijoista 

päätyy esimerkiksi suurennuttamaan rintansa, koska myös ne häviävät ankarien kisa-

dieettien seurauksena.  

Tavoilla kertoa suomalaisuuteen liittyvästä luonnollisuudesta ja aitoudesta halutaan 

korostaa suomalaisuuden ytimeen kuuluvaa ”tavallisuuden” mielikuvaa. Tavallisuus 

tarkoittaa ”erilaisuuden” puuttumista. Se on normi, joka liittyy historialliseen ta-

paamme kertoa keitä olemme (me) ja keistä erotumme (ne) (Löytty 2004, 51–52.) 

Löytty (mt., 48) kuitenkin toteaa, että tavallisuudesta kertominen liittyy tietoisuuteen 

itsestä, jossa halutaan ottaa itselle tietty asema, ja siten tulla hyväksytyksi muiden 

suomalaisten silmissä. Vaikka fitnessissä on osaltaan kyse erityisestä ja marginaali-

sesta kilpalajista, haluavat kilpailijat kertoa olevansa ”tavallisia” suomalaisia. Löytyn 

(mt., 48) mukaan tavallisuuden korostaminen nousee esille etenkin silloin, jos henki-

lö esimerkiksi asemaltaan tai ulkoiselta olemukseltaan vaikuttaa olevan erityinen. 

Tavallisuudella halutaan silloin kertoa nimenomaan sisäisestä minästä. Fitnesskilpai-

lijat haluavat tulkintani mukaan erottuvine kehoineen todistaa olevansa samanlaisia 

kuin muutkin suomalaiset ihmiset. Tavallisuudella halutaan korostaa joukkoon kuu-

lumista. (Mt., 49.) 

Tavallisuus on kuitenkin ”paitsi näkymättömyyttä, myös olemattomuutta”, jolloin 

identiteetti jää ontoksi (Löytty 2004, 51). Fitnessbloggaajat ovat oman elämänsä 

subjekteja ja tekijöitä, joiden identiteetit eivät jää ”ontoiksi”. Fitnessblogeissa toistu-

vatkin tarinat, joissa kerrotaan pyyteettömästä ja kovasta aherruksesta fitnessiin liit-

tyvien tavoitteiden saavuttamiseksi arkielämään kohdistuvien muiden paineiden alla. 

Toistuva teema tavoitteiden saavuttamisen tiellä on kiire, jota vastaan fitnessblogga-
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jat jatkuvasti ”taistelevat”. 

Hassua on, että näinä kaikista haastavimpina aikoina löytää itsestään paljon 
uusia puolia. Juuri silloin, kun on tehnyt ympäripyöreitä päiviä ja herää muu-
taman tunnin nokosten jälkeen siihen, että on aika nousta lenkille ja salille en-
nen seuraavaa 12 tuntista työpäivää. Jossakin pisteessä se alkaa olemaan jo 
niin haasteellista, että on annettava periksi. Vai onko sittenkään..? (Be stron-
ger than yesterday.) 

Fitnessbloggaajat uhraavat yöunensakin fitnessiin asettamiensa tavoitteiden saavut-

tamiseksi. Itsensä ylittämällä on mahdollisuus saavuttaa parempi minä:  

Valmennusta on nyt takana vähän reilut 3 kuukautta ja voin rehellisesti sanoa, 
etten ole oppinut eläessäni aikaisemmin niin paljon uutta kuin nyt tämän kol-
men kuukauden aikana. Ei ainoastaan se miltä näytät, vaan se miltä sinusta 
tuntuu. 

Mä olen paljon pirteämpi, mun vatsani toimii normaalisti, mun hiukset kasvaa 
supervauhtia ym.. Ja mikä parasta: Mä en ole ollut kipeenä kohta 4 kuukau-
teen, mikä on todella ihmeellistä mun tapauksessani! So, i really feel great!! :) 
(Be stronger than yesterday.) 

Fitnessin myötä koetaan kokonaisvaltainen muutos, joka tuottaa positiivisia seurauk-

sia niin ulkonäöllisesti, henkisesti kuin elimistön toiminnankin kannalta. Kehon 

ulkoinen muokkaus on ratkaisu parempaan minään ja rikkaampaan elämään. Fitness-

bloggaajat konstruoivat identiteettejään vahvasti tekemisen kautta. Identiteetteihin 

esitetään kuuluvaksi loputon tekeminen elämän eri osa-alueilla.  

Jos teet kovasti töitä yleensä se palkitaan. Mutta milloin se palkkio on 
tarpeeksi hyvä? Itse olen tällainen perfektionisti ja voin rehellisesti sanoa, et-
tä vaadin itseltäni todella paljon. Vaadin täydellisyyttä mitä en oikeesti kos-
kaan todennäköisesti tule saavuttamaan. Miksi pitää asettaa itselleen rimaa 
niin korkealle? Toisaalta pitää tähdätä korkealle. Itse haluan pyrkiä olemaan 
paras versio itsestäni kaikessa. (Fitness Petra) 

Fitnessbloggaajien identiteettien rakentamisessa ja parempi minä -projektissa on 

kyse lähes saavuttamattoman tavoittelusta. Näin ollen riittävän hyvän -paradigmaa 

(Silverman 1996) ei tunneta, vaan aina tulee pyrkiä parempaan. Myös kuluttajakult-

tuurissa korostetaan näkökulmaa, jossa työstetymmän ja paremmalta näyttävän ke-

hon kautta on mahdollista saavuttaa ”todellisempi” ja ”aidompi” minä (Featherstone 

2010, 195). 

Hahmotan myös ruoasta kieltäytymisen osaksi samaa diskurssia. Fitnesskilpailijan on 

oltava identiteetiltään vahvoja pystyäkseen kieltäytymään ruoasta ja siten olemaan 

jatkuvasti parempi versio itsestä.   
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Nautinko dieetistä? EN:D En usko että kukaan oikeasti nauttii nälästä. Mutta 
asia ei onneksi ole niin mustavalkoinen. Sen ymmärtää ehkä vasta kun sen itse 
kokee. Se on osa lajia ja lopulta todella pieni osa sitä kaikkea. Ulkopuoliset 
saattavat helposti kyllä tarrautua siihen laihtuneeseen olemukseen ja rajoittu-
neeseen ruokavalioon. (MiniFitness.) 

Identiteettejä konstruoidaan me–ne -vastakkainasettelun kautta. Vain toinen meihin 

itsensä ylittäjiin kuuluva eli toinen fitnesskilpailija voi tietää, miten nälkään tulee 

suhtautua. Nälän näkeminen ja laihuus tekevät fitnesskilpailijoista myös sankareita, 

koska laihuus on kulttuuristen merkitysten myötä haluttavaa ja esteettisestä näkö-

kulmasta kaunista (Markula, Burns & Riley 2008, 1). Huomioitavaa kuitenkin on, 

että muille eli ei-fitnesskilpailijoille vaatimusten mukainen laihuus onkin ”liian” 

laiha. Oma identiteetti on vahvasti kiinnitettävä fitnessin kehyksessä meihin, jotta 

”liiasta laihuudesta” muodostuu positiivinen osa omaa identiteettiä.  

Taina Kinnunen (2001, 166) pohtii syömättömyyden tematiikkaa historiasta käsin. 

Ruoasta kieltäytyminen tarkoitti keskiajalla henkevyyden tavoittelemista ja viktori-

aanisena aikana puolestaan sosiaalista ylemmyyttä. Kinnunen viittaa amerikkalaiseen 

sosiaalihistorioitsijaan Joan Jacobs Brunbergiin sanoessaan esimerkiksi anoreksian 

olevan perfektionismin maallinen muoto, jonka kautta on mahdollista saavuttaa hen-

gellisyyden kaltainen tila. Kinnusen (mt. 167) mukaan ”rasva luokitellaan kehonra-

kennuksessa sekä ruoka-aineena että kehoon varastoituneena vältettävimmäksi epä-

puhtaudeksi. Olipa kysymyksessä kilpailija tai harrastelija, alhainen rasvaprosentti 

on kehonrakentajalle selkeä onnen aihe”. Ruoasta kieltäytyminen ja mahdollisimman 

rasvaton ja laiha olemus liittyvät fitnessissäkin osaksi tavoiteltavaa identiteettiä.  

Fitnesskilpailijat kertovat vastoinkäymisistä ja kovasta työstä tilanteissa, joissa oma 

identiteetti koetaan kadonneeksi:  

Kaksi vuotta sitten kaikki jäi kesken ja sen jälkeen onkin ollut aikamoista 
vuoristorataa. Ensimmäisen vuoden etsin itseäni ja koko kahden vuoden ajan 
olen antanut kaikkeni, jotta tämä kroppa ja mieli saataisiin toimimaan. Jotta 
saisin elämäni taas kasaan. (Urheilijan elämää.)  

Itsensä ylittämisen -kehyksessä esille tuodaan myös ammatillista identiteettiä, jota 

kohti pyritään fitnessin, töiden tekemisen ja hevosharrastuksen ohella:  

(…)…tällä hetkellä elän vielä hektisempää elämää kuin normaalisti, sillä ensi 
kuussa toivon mukaan valmistun portugalin kielen tulkiksi. Kaiken koulun 
ohella käyn aamut töissä ja illat meneekin salilla ja hevosten parissa. Oikeasti 
päivästä loppuvat tunnit! Kuka kannattaa mun lisäksi muutaman tunnin lisää-
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mistä päiviin? (Fitness Petra.) 

Fitnesskilpailijat elävät 24/7 elämää, jossa levolle ei ole sijaa. Kokonaismielikuvaksi 

nöyristä itsensä ylittäjistä muodostuukin ”human doings”, sen sijaan että identiteette-

jä olisivat rakentamassa ”human beings”. Kovalla työllä fitnessbloggaajat saavutta-

vatkin tavoitteitaan yksi kerrallaan: ”Tällä hetkellä on aika tunteellinen olo ja hyvästä 

syystä. Olen saattanut tällä viikolla kahta isoa projektia maaliin, opinnäytetyötäni, 

sekä kilpailemista.” (Urheilijan elämää.) Fitnesskilpailijat kokevat myös onnistumi-

sia: ”Eilen olin Euroopan 6. paras ja suoritukseeni olin täysin tyytyväinen. Mitään en 

olisi voinut tehdä paremmin.” (Urheilijan elämää.) Samassa blogipäivityksessä on 

myös kuvia fitnesskilpailijasta kisalavalla.  

(Urheilijan Elämää) 

Kuvassa fitnesskilpailija on kisalavalla fitness classic -kilpailussa suorittamassa 

vapaaohjelmaansa. Kinnunen (2001, 173) viittaa useaan tutkijaan tiivistäessään tul-

kintaansa kehonrakentajien suhtautumisesta kilpailuihin: ”(I)dentiteetti suoritetaan ja 

vahvistetaan symbolisissa rituaaleissa, jotka kokoavat yksilön, identiteetin ja julkisen 

identiteetin harmonian.” Kuten kehonrakentajille myös fitnesskilpailijoille kilpailu-

päivä vaikuttaa olevan symbolisista rituaaleista tärkein. Kilpailut ovat riitti, joissa 

täydellisen minän tavoittelusta saadaan palaute tuomaristolta voiton tai häviön mer-
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keissä. Tämä tapahtuu sekä itsearvioinnin mutta ennen kaikkea muiden eli merkityk-

sellisten toisten arvioinnin perusteella.   

 

Jos fitnesskilpailut toimivat riitteinä fitnesskilpailijoille, ovat ne samalla eräänlainen 

välietappi, jonka kautta fitnesskilpailijat määrittelevät omia identiteettejään. Identi-

teettien rakentaminen on jatkuva prosessi (Hall 1999; Elliott 2008). Fitnesskilpailijat 

ovat heti voitokkaiden kilpailujenkin jälkeen valmiita jatkamaan projektiaan ja pro-

sessiaan kohti parempaa minää: ”Tänään hengähdän hetken, mutta uudet suunnitel-

mat on jo punottu. Olen täynnä motivaatiota. Tiedän mitä haluan, tiedän sen parem-

min kuin koskaan.” (Urheilijan elämää.) Identiteettejä rakennetaankin refleksiivises-

sä suhteessa niin menneisiin kokemuksiin, mutta samalla jo uusiin projekteihin peila-

ten (Giddens 1991, 215).  

 

5.3.2 Uuden normin rakentajat  
 
 
Kulttuurintutkimukseen kuuluu läheisesti, että siinä pyritään tekemään näkyväksi  

kamppailua valtasuhteiden muutoksesta (Grossberg 1995, 18). Diskursseille puoles-

taan on ominaista se, että niissä jäsennetään maailmaa tietystä näkökulmasta käsin  

samalla sulkien muita näkökulmia pois. Toinen fitnessbloggaajien identiteettityöhön 

liittyvä diskurssi nouseekin tavasta, jossa fitnessbloggaajat hakevat oikeutta omille 

elintapavalinnoilleen fitnessistä kumpuavista lähtökohdista käsin. Tulkitsen, että 

identiteettejä rakennetaan uuden normin rakentamisen -diskurssissa, jossa samalla 

merkityksellistetään sitä, millaiset kehot ja elintavat ovat sallittuja ja tavoiteltavan 

arvoisia. Fitnesskilpailijat haluavat jatkuvassa muutostilassa olevien kehojensa ole-

van sosiaalisesti normalisoituja ja jopa ihailtuja. Merkityskamppailua käydään siis 

siitä, miten laihalta ja lihaksikkaalta keho saa näyttää. Lisäksi fitnesskilpailijat ha-

luavat muiden silmissä normalisoitaviksi kehon jatkuvat sykliset muutokset ”liian 

laihasta” jälleen ”pyöreämmäksi” ja taas takaisin. 

Lehtosen (1996) metaforinen viittaus kielestä kamppailukenttänä kuvaa hyvin fit-

nessblogeissa tehtävää identiteettityötä uuden normin rakentamiseksi. Blogeissa 

kamppailua tehdään vahvasti niin sanallisesti kuin kuvallisestikin. Päivityksissä 

rakentuva maailma nopeasyklisesti muuttuvista kehoista ja tiukoista dieeteistä vah-

vistavat kuvaa, jossa fitnessbloggaajat edustavat vuorovaikutteiseen luokkaan kuu-
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lumalla samalla myös muita fitnesskilpailijoita. Kamppailukentässä neuvotellaan 

fitnessin edustamasta ideaalikehojen tavoittelun ”oikeellisuudesta”. Leppihalme 

(2002, 181, 183) kuvaa vastaavaa kamppailua kilpakehonrakennuksen puolella ”kil-

paileviksi esteettisiksi strategioiksi”, jossa tulkinnalliset jännitteet liittyvät lajiin 

liittyviin naiskehojen manipulointitekniikoihin sekä toisessa ääripäässä uudelleen 

määriteltyjen naiskehojen ylistämiseen. Kyse ei hänen mukaansa kuitenkaan ole 

sodasta vaan niin lajin sisällä kuin sen ulkopuolellakin käytävästä neuvottelusta. 

Fitnessissä ja kilpakehonrakennuksessa kilpailijoilla vaikuttaa olevan ”ikään kuin 

kaksi ruumista, todellinen ruumis ja mielikuvaruumis, jotka ovat sodassa keske-

nään.” (Leppihalme 2002, 201.) Sen lisäksi, että kamppailua käydään lajin sisältä 

ulospäin, kilpailijat käyvät kampailua myös itsensä kanssa ”todellisen ja mielikuva-

ruumiin” välillä. (mt.)  

 

Bergerin ja Luckmannin (2002 [1996], 190) mukaan normeista poikkeaminen on 

mahdollista, kun ”yhteisesti hyväksytyn todellisuuden määritelmän eri versiot alka-

vat kilpailla keskenään ja yksilö voi valita saatavilla olevista vaihtoehdoista.” Tässä 

fitness edustaa uudenlaista tietyn yhteisön tai Hackingin (2009) termein luokan hy-

väksymää näkökulmaa, joka haastaa perinteisiä esimerkiksi mainoksissa tuotettuja 

mielikuvia sopivanlaisesta kehosta. Mainosmallien representaatiot laihuudesta eivät 

enää pädekään vaan sen rinnalle tai tilalle uudeksi normiksi halutaan neuvotella alati 

muutoksessa olevaa ja lihaksikkaalta näyttävää kehoa, jonka paras muoto ja siten 

ideaalin ilmentymä on nähtävissä kilpailupäivänä. Fitnessblogeissa neuvotellaankin 

uudesta normista tarjoten sitä vaihtoehdoksi myös yleisölle: ”kehonkoostumus on 

ihan eri kuin ennen. Eli voisin todeta, että ei ole mitään tekosyitä, miksi kuka tahansa 

muu ei pystyisi tähän. Jos olet perusterve ihminen, sinulla on kyky laihtua.” 

(Health’s Kitchen). 

 

Laihuus on kuitenkin hankala käsite määritettäväksi. Jos toisaalta laihuus on toivottu 

olotila nykykulttuurissamme, normitetaan kuitenkin liiallinen laihuus syömishäiriök-

si. Markula, Burns ja Riley (2008, 2) viittaavat Malsoniin (1998) sanoessaan, että 

ihmisiin jotka näyttävät pitävän itseään nälässä, suhtaudutaan kuin he eivät enää 

pystyisikään kontrolloimaan omaa kehoaan ja elämäänsä. Paradoksaalista onkin, että 

ruoasta kieltäytymiseen ja laihuuteen liitetään ylevyyttä ja tavoiteltavuutta, toisaalta 

se tulkitaan helposti epänormaaliksi ja sairaudeksi. 
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Identiteettikamppailuihin liittyvää dialogia käydään symbolisella tasolla (Hall 1999, 

13). Päivityksissä laihuutta ylistävää normia jäsennetään ja siitä kamppaillaan myös 

”yleisen” normin vastaisesti. Fitnessbloggaaja jäsentää, että on sosiaalisesti hyväk-

syttävämpää  olla ”pömppövatsainen” ja ”pullea” 

Hieman pömppövatsaa kerännyt on elämästä nauttivan ihmisen merkki ja kyl-
lähän pulleana on jotenkin hienompi ihminen. Syömällä korvapuusteja, pizzaa 
ja hampurilaisia on helppo miellyttää muita. Kieltäytymällä herkuista olet tyl-
sä ilonpilaaja jolla vanne usein kiristää päätä. (Be stronger than yesterday.) 

Fitnessbloggaajan silmissä ”epäpuhdas” ruoka nähdään keinona olla hyväksytty 

muiden silmissä. Kuvaukseen vaikuttaa liittyvän tunne ulkopuolisuudesta, fitnesskil-

pailija kuuluu toisiin, niihin jotka pilaavat muidenkin ilon. Valittu positio on kuiten-

kin tietoisesti otettu. Hall (1999, 13) jäsentää, että identiteetit rakentuvat nimen-

omaan erontekojen kautta ja vastakohtaisuuksien löytämisen risteymässä. Fitness-

bloggaja haluaakin erottautua hampurilaisia ja pizzaa syövistä henkilöistä ja kuulua 

meihin, jotka valitsevat tarkkaan sen, mitä suuhunsa laittavat. Uutta normia rakenne-

taan myös naiseudesta käsin: 

Naisena tiedän kuinka vaikea on ottaa kritiikkiä vastaan jos kyse on omasta 

ulkonäöstä. Me naiset tunnumme olevan luonnostaan tarkempia ja herkempiä 

siitä, miltä me näytämme ja varsinkin myös siitä, mitä muut ajattelevat siitä 

miltä me näytämme. (Urheilijan elämää.) 
 

Tekstissä rakennetaan kuvaa, että kritiikin kohteena oleminen on etenkin naisille 

vaikeaa. Tulkitsen kuitenkin, että fitnessblogeissa normikamppailua arvostelun koh-

teena olemisesta käydään enemmänkin naisena fitnessin kontekstissa. Monet urheile-

vat naiset kokevat näyttävänsä ”liian” lihaksikkailta ja isoilta verrattuna ei-

urheileviin naisiin. Naiset myös sanoittavat edustamastaan lajista riippumatta, että 

heidät koetaan kyvykkäämmäksi mitä vähemmän he painavat. (Beckner & Record 

2015.) Koska fitness on kilpailijan ulkoiseen olemukseen liittyvä arvostelulaji, fit-

nesskilpailijat todennäköisesti kamppailevat ulkonäköpaineiden kanssa vieläkin 

enemmän kuin esimerkiksi tenniksen tai koripallon pelaajat.  

 

Tutkimusaineistosta löytyy myös esityksiä, joissa itseä kuvataan ”prinsessamaiseksi 

poikatytöksi”, minkä tarkoitetaan olevan: ”prinsessa, joka tekee kaiken. On vahva ja 

omanlainen” (Urheilijan elämää). Perinteisiin poika–tyttö -rooleihin normitettuna 
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naiseuteen esitetään kuuluvaksi prinsessamaisuus. Ollakseen vahva, tekevä ja oman-

lainen, on nämä ominaisuudet ”lainattava” pojalta. Toisaalta esimerkiksi mainonnas-

sa hyödynnetään nykyisin paljonkin perinteisiä sukupuoliroolimalleja niin, että femi-

niiniseksi katsottuja ominaisuuksia kytketään miehiin ja toisin päin maskuliiniseksi 

katsottuja ominaisuuksia naisiin (Rossi 2002, 109). Näin ollen fitnessblogeissa voi 

olla kyse myös sukupuolirooleilla leikittelystä. Toisaalta oman identiteetin laajenta-

minen alueelle, joka on normitettu perinteisesti toiselle sukupuolelle kuuluvaksi, 

vahvistaa myös kuvaa toisenlaisten identiteettipositioiden neuvottelusta. Toki esi-

merkiksi vahvuuden näkeminen tyypillisesti poikien identiteetteihin kuuluvaksi, 

saattaa samalla uusintaa vanhanaikaista käsitystä sukupuoleen liitettävistä ”perus-

ominaisuuksista”.   

 

Uutta normia rakennetaan myös kilpaurheilijan kontekstista ponnistaen. Fitnessblog-

gaajat liittävät urheilun vahvaksi osaksi omia identiteettejään. Eräs fitnessbloggaajis-

ta kertoo, kuinka ”(J)ostain syystä itse olen syntynyt kilpaurheilijaksi. Se on raken-

nettu minuun sisälle, eikä minkään ulkoisen painostuksen voimasta, vain puhtaasti 

omasta tahdosta.” (Urheilijan elämää.) Kilpaurheilun liittyvien viittausten kautta 

rakennetaan uskottavuutta niin itseen kuin kilpafinessiinkin liittyen. Kysymyksessä 

ei ole vain missikilpailu vaan vakavasti otettava kansainvälinen urheilukilpailulaji. 

Vaikutelmaa vahvistetaan sillä, että kilpaurheilijamaisuus on synnynnäinen ominai-

suus.  

 

Samanlaista normikamppailua on liittynyt kehonrakennukseen, johon on lajina suh-

tauduttu hyvin ristiriitaisesti. Kinnusen (2001) mukaan kehonrakentajat kokevat 

saavansa positiivista palautetta vain muilta lajin parissa olevilta. Kehonrakennusta on 

pidetty jopa tabuna, johon esimerkiksi urheilutoimittajat eivät uutisoinnissaan ole 

halunneet puuttua. Sitä ei myöskään Suomessa ole haluttu tunnustaa vakavasti otet-

tavaksi huippu-urheiluksi. (mt., 87–94.) Kinnunen (mt. 93) väittää syyn näiden lajien 

väheksymiseen piilevän siinä, että ”(K)ehonrakennus ja fitness ovat esimerkkejä 

uudesta showmaisesta urheilukulttuurista, jonka ydinajatuksena on yleisön viihdyt-

täminen pintamusiikin säestyksellä”. Nykyään fitnessin viihteellisyys on viety vielä-

kin pidemmälle runsaan medianäkyvyyden ja fitnessin popularisoitumisen myötä.  
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Runsas medianäkyvyys voi omalta osaltaan helpottaa fitnesskilpailijoiden normi-

kamppailua, toki toisaalta myös kriittisyys lajia kohtaan on ollut eri medioissa näky-

vä teema. Myös medianäkyvyys liikkumattomuuden vaaroista voi edesauttaa merki-

tyskamppailussa uuden normin hyväksymistä. Esimerkiksi Helsingin Sanomat 

(2016a; 2016b) uutisoi liikkumattomuuteen liittyvistä terveysvaaroista ja niistä joh-

tuvista kustannuksista kuolemina sekä paaston hyödyistä kakkostyypin diabeteksen 

torjunnassa. On kuitenkin todettava, että tämän aineiston valossa representaatiot 

liittyvät vahvasti syömättömyyden hyveen korostamiseen, ei niinkään urheilemisesta 

kertomiseen. 

  

Lehtonen (1996, 39) toteaa, että kielellinen vuorovaikutus on aina kaksisuuntaista, 

siinä avataan toisille omia arvoja, uskomuksia ja merkitysmaailmaa, mutta samalla 

haastetaan toinen osapuoli keskusteluun hänen arvomaailmastaan ja tietotaustastaan 

käsin. Katsonkin, että fitnessblogeissa käydään voimakkaasti merkityskamppailua 

siitä, että syömättömyys ja muut lajille tyypilliset kehon muotojen ja rasvapitoisuu-

den muutokset ovat ”normaaleita”, eivät esimerkiksi merkki syömishäiriöstä kuten 

anoreksiasta tai ortoreksiasta.  

 

Representaatioissa on siis esittämisen lisäksi kyse edustamisesta. Fitnessblogit edus-

tavat siten sisällöillään ja merkityksellistämisellään myös muita fitnesskilpailijoita. 

Katsonkin, että fitnessbloggaajat hyödyntävät tehokkaasti blogien tarjoamaa vuoro-

vaikutuksellista areenaa kamppailussaan uuden normin puolesta. Toki on huomatta-

va, että fitnessbloggaajat edustavat ensisijaisesti edelleen lajin parissa kilpailevia, 

jotka harvemmin haastavat lajiin liittyviä sääntöjä. Mediassa esitettävät ”Olin vuosia 

kammottavan väsynyt ja nälkäinen” (Me Naiset 2015) -tyyppiset pohdinnat tuodaan 

useimmiten esille vasta kilpauran lopettamisen jälkeen. 

 

Hackingin (2007, 57) mukaan ihmiset muuttuvat ja muuttavat ajatuksiaan sen mu-

kaan, mitä tiettyyn luokkaan kuulumisen he uskovat merkitsevän. Hacking kuvaa tätä 

inhimillisten luokkien kehävaikutukseksi (Hacking 1995). Hackingin ajatuksia mu-

kaillen kuuluessaan fitnesskilpailijoiden luokkaan, fitnesskilpailijoiden on vaikea 

luopua kilpailupäivää varten rakennetusta kehosta. Kehosta, jossa rasva on minimoi-

tu ja jokainen lihas erottuu mahdollisimman tarkasti. Tätä jäsennetään blogeissa 

esimerkiksi seuraavasti: ”Meillä kilpailijoilla ei pitäisi olla yhtään häpeää palata 
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normaaliin painoonsa, oli se sitten 5kg, 10kg tai 20kg:a kisapainos-

taan.”(FitnessPetra). Uutta normia rakennetaan siis  tiukassa itselle asetetussa muo-

tissa.  

 

Kehonrakennuksessa kehojen rajoja on muokattu ja koeteltu niin sosiaalisen hyväk-

syttävyyden kuin lihaksikkuudenkin näkökulmista. Leppihalmeen (2002, 188) mu-

kaan ”(Ä)ärimmäisbodauksen esteettiset päämäärät poikkeavat radikaalisti sekä fe-

ministisyyttä korostavasta estetiikasta että fitness-kulttuurin vaalimista naisihanteis-

ta(…)” Leppihalmeen mukaan naiskehonrakennuksessa on pyritty äärimmilleen 

vietynä hävittämään naiskehoista feminiiniset ominaisuudet kuten pehmeys ja fyysi-

nen heikkous. Aineistossani asia nousee esille bloggaajien vaikeutena hyväksyä 

osaksi omaa identiteettiään kehossa näkyvä pehmeys.  

 

Vaikka Leppihalme (2002) argumentoi fitnessin ja kehonrakennuksen erojen puoles-

ta, löytyy niistä kuitenkin myös samoja piirteitä. Myös näin tulkittuna fitness edustaa 

mielestäni lajina hybridiä. Kehojen on oltava samaan aikaan maskuliinisia eli lihak-

sikkaalta näyttäviä ja feminiinisiä eli laihoja, kauniita ja viehättäviä. Feminiinisyyttä 

painotetaan kilpailuissa missikisamaisten elementtien kuten korkokenkien, kasvojen 

ehostuksen, hiusten laittamisen ja poseerausten kautta. Fitness vaikuttaa lajilta, jossa 

representaatiot ovat voimakkaasti läsnä. Representaatiot, jossa kehon ei tule olla 

lihaksikas voimakkuuden näkökulmasta vaan lihaksikas lihaksikkaalta näyttämisen 

näkökulmasta.  
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6 Lopuksi 
 

6.1 Johtopäätökset 
 
Tutkin fitnessblogeja terveysviestinnän ja kuluttajakulttuurin konteksteissa diskurssi-

analyysin keinoin. Kontekstilla on tärkeä merkitys diskursseissa. Kontekstit eivät 

sulje pois toisiaan ja myös taustalla vaikuttavista konteksteista on hyvä olla tietoinen 

(Pietikäinen ja Mäntynen 2009, 31). Sukupuoli ja tässä tapauksessa naiseus ovat 

fitnessiin läheisesti liittyviä määreitä, jotka vaikuttavat fitnessbloggaajien tapaan 

hahmottaa omia identiteettejään. Tutkielmassani sukupuoli ja erityisesti naiseus on 

tuotu esille etenkin kuluttajakulttuuriin liittyvien normien kautta. On kuitenkin vielä 

hyvä todeta, että vaikka ulkonäköpaineet myös miehiä kohtaan ovat koventuneet, 

esimerkiksi Yhdysvalloissa erilaisista syömishäiriöstä kärsivät ovat edelleenkin suu-

rimmaksi osaksi naisia (American Psychiatric Association 2015). Naisiin kohdistuvat 

paineet näkyvät myös siinä, että naiset koetaan useammin ylipainoisiksi (Markula, 

Burns & Riley 2008, 2). 

 
Hahmotan naiseuden toimivan aineistossani ideologian tapaan. Fitnessblogeissa 

tuodaan esille erityisesti naisiin kohdistuvia ulkonäköpaineita. Tulkitsen kuitenkin 

niin, että fitnesskilpailijat ottavat niin heteronormatiivisen naiseuden, missikisoihin 

liitettävän kauneusihanteen sekä kuluttajakulttuurista kumpuavan naiskehojenkin 

ideaalin pitkälti annettuna. Fitnesskilpailijat vaikuttavat suhtautuvan hyväksyvästi 

fitnesskilpailuihin liittyviin missikisamaisiin elementteihin samoin kuin naisiin koh-

distuviin laihuuden vaatimuksiin. Poikkeuksen tähän tuo fitnessistä kumpuava li-

haserottelua esiintuova laihuus, jonka puolesta fitnesskilpailijat taistelevat uutta nor-

mia luodessaan. 

 

Identiteettejä rakennetaankin vahvasti uuden normin rakentajat -diskurssissa, jossa 

hyvinkin voimakkaasti ja toistuvasti muuttuva keho halutaan normitettavan ”normaa-

liksi” varsinkin silloin, kun keho on laihimmillaan. Itselleni ehkäpä jopa yllätyksenä 

tuli se, kuinka paljon päivityksissä pohditaan laihduttamista ja argumentoidaan sen 

puolesta, että syömättömyys on osa terveellistä elämäntapaa. Identiteettejä rakenne-

taan myös nöyrät itsensä ylittäjät -diskurssissa, jossa fitnesskilpailijat taistelevat niin 

aikaa, kiirettä kuin nälkääkin vastaan. Aineistosta välittyy kuva fitnesskilpailijoista, 
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jotka ovat armottomia itseään kohtaan ja he merkityksellistävät omia identiteettejään 

saavuttamiensa tavoitteiden kautta.   

 

Mielenkiintoisena löydöksenä pidän sitä, että pohdinnat ja identifioituminen suoma-

laisuuteen nousevat fitnessbloggaajien päivityksissä esille niin selvästi. Tulkitsen, 

että kulttuuriseen identiteettiin ja tässä tapauksessa suomalaisuuteen liittyvillä viitta-

uksilla halutaan enemmänkin luoda kuvaa ”puhtaasta” ja ”työteliäästä”, jopa myytti-

seksi naisihanteeksi muodostuneesta Elovena-tytöstä. Tähän tulkintaan päädyn myös 

sen vuoksi, että yhtä päivitystä lukuun ottamatta aineistossa ei juurikaan viitata nai-

sen seksuaalisuuteen. 

 

Fitnessbloggaajille keho on monien merkitysten kenttä. Kehoon suhtaudutaan toi-

saalta osana omaa identiteettiä, toisaalta siihen suhtaudutaan ulkopuolisen silmin. 

Nämä tilanteet kulminoituvat etenkin silloin, kun oma keho ei toimikaan vaatimusten 

mukaisesti. Rikkinäisen koneen vangit -diskurssissa fitnesskilpailijat käyvät ankaraa 

taistoa itsensä kanssa tilanteissa, joissa keho lähettää vastustavia signaaleja. Toisaalta 

fitnessbloggaajat ovat voimaantuneita. He ovat täysin vakuuttuneita siitä, että heidän 

elämäntapansa on terveyttä edistävää. Fitnessbloggaajat antavatkin myös yleisölleen 

neuvoja kuinka elää ”terveellisesti”. Paradoksaalista onkin, että fitnessbloggaajien 

representaatioista tulee vaikutelma riittämättömistä kehoista, joita sekä itse että muut 

arvostelevat suurennuslasi kädessä. Vaikuttaa siltä, että fitnessbloggaajille ideaalike-

ho tarkoittaa kilpailupäivänä lavalla esiteltävää kehoa. Kilpailujen jälkeen ideaalista 

luopuminen vaikuttaa olevan osalle hankalaa.  

 

Aineiston fitnessblogit toimivat  projektin parempi minä -areenana. Ennakkoajatuk-

seni blogeista identiteettien konstruoinnin ja itsen esittämisen areenana vahvistui 

analyysin myötä. Fitnessblogeissa on nähtävissä sekä muotiblogimaisuutta että fit-

nessin kontekstissa esitettävää ”terveellistä” elämää ruokavalioineen ja kehon kuvi-

neen. Jos muotiblogeja kuvataan lifestyle-blogeiksi (Noppari & Hautakangas 2011), 

tulee sama mieleen myös tämän tutkimusaineiston fitnessblogien kohdalla. Kyse ei 

vaikuta olevan pelkästään fitnessistä vaan laajemmin fitnessbloggaajien koko elä-

mäntyyliin liittyvistä esityksistä. 
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6.2 Riittävän hyvät 
 
Palaan vielä työni johdannossa olevaan fitnessbloggaajan sitaattiin, jossa puoluste-

taan fitnessiä kilpailulajina sekä vastustetaan sitä, että nainen ei koskaan ole ”oikean-

lainen”. Sitaatissa viitataan verkossa nousseeseen kohuun, jossa eräs fitnesskilpailija 

julkaisi blogi-postauksen, jossa hän kertoo ”totuuden” fitnessiin liittyvästä laihdut-

tamisesta ja lajin raadollisuudesta. Kyseinen blogi ei kuulunut omaan analyysiaineis-

tooni, mutta koska se kuvastaa mielestäni hyvin fitnessiin liittyvää laajempaa keskus-

telua, tuon sen vielä lopuksi esille. Se tuo hyvin esille myös sen, että aineistoni ja 

siten myös siitä tehdyt tulkinnat ovat Eskolan ja Suorannan (2008) käsittein vain yksi 

versio sosiaalisesta todellisuudesta. Päivityksessä fitnesskilpailija on ottanut itsestään 

selfien kilpailupäivän aamulla.  

 

   
(Prime Life by Umppu) 
 

Kuvaaa tulkitaan päivityksessä seuraavasti:  

Kuva on kisa-aamuna vuosi takaperin. Vaikka kilpailuissa olin ”elämä-

ni”kunnossa niin voin ainakin itse sanoa, että näytän ihan oikeesti ihan sairal-

ta, vaikka sairaalla tavalla olin todella tyytyväinen kuntooni. Syitä siihen on 

monia. Mulla ei ole paljon lihasmassaa ja kun kehosta poltetaan rasvat mini-

miin niin tulos on todellakin tuo ylläoleva. Mietin todella miten joku voi ihail-

la tuota olemusta (en tarkoita että joku juurikin fanittaisi mua vaan yleisesti). 

Näytän nälkiintyneeltä, väsyneeltä ja aivan täysin muodottomalta. (Prime Life 

by Umppu) 
 

Työ täydellisen vartalon saavuttamiseksi voi olla palkitsevaa ja hyvää oloa tuottavaa, 

mutta myös ahdistavaa ja jopa fyysisesti tai henkisesti vaarallista. Kaja Silverman 
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(1996, 4) painottaa riittävän hyvän (good enough) paradigmaa, jonka kautta ideaalit 

voidaan samanaikaisesti elää ja uudelleen rakentaa. Ideaalin eläminen ”tarpeeksi 

hyvän” kautta tarkoittaa hänen mukaansa ideaalin purkamista kielikuviksi, jolloin 

pystytään tarttumaan ihmishahmoa kuvaavaan perimmäiseen statukseen. On myös 

yhtä tärkeää ymmärtää, että nuo kielikuvat ideaalista ovat vain osin saavutettavissa. 

Riittävän hyvän ymmärtämisen kautta on mahdollista toimia olosuhteita vastaan. 

(Mt., 5.) Silverman jatkaakin, että voimme kenties oppia uutta tapaa vain visuaalisis-

ta teksteistä, koska niillä on ”valta” uudelleen kouluttaa katsomista. Voimme kenties 

hyväksyä riittävän hyvän vertaamalla kuvia muihin vartaloihin (mt., 5.)  

 

Vaikka Jyväskylän yliopiston liikuntabiologian laitoksella juuri valmistuneen laajan 

tutkimuksen mukaan fitnessiin liittyvä rankka laihduttaminen ei ole terveydelle hai-

tallista (Hulmi, Isola, Suonpää, Järvinen, Kokkonen, Wennerström, Nyman, Perola, 

Ahtiainen & Häkkinen 2017) on hyvä, että myös vastustavat tavat jäsentää laihuutta 

nousevat esille mediassa. Silvermanin esittämän riittävän hyvän -paradigma tuokin 

esille vaihtoehtoisia tapoja tulkita visuaalisia esityksiä ja siten tuottaa laajempia 

jäsennyksiä sopivanlaisista kehoista.   

 

6.3 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 
 

Pro gradu -tutkielmaprosessini yksi havahduttavista oivalluksista on ollut huomata, 

että valmiina verkosta haetut aineistot eivät tutkijan tutkimuskysymysten edessä 

muuksi muutu. Oppi on ollut konkreettinen, koska aloittaessani tutkielmani tekemistä 

vuonna 2014 olin vakuuttunut, että haluan tutkia Facebookissa olevia fitness-

yhteisöjä identiteettien rakentumisen näkökulmasta. Ongelmaksi muodostui kuiten-

kin se, että löysin ainoastaan yhden yhteisön, jonka esityksistä löytyi tutkimuskysy-

mysten kannalta oleellista aineistoa. Näin jälkikäteen ajateltuna jatkoin sopivan ai-

neiston etsimistä Facebookin muista fintess-aiheisista yhteisöistä liian kauan. Tarvit-

sin kaksi vuotta aikaa ja irtiottoa tutkielmani tekemiseen ennen kuin pystyin luopu-

maan ajatuksesta tutkia Facebookin yhteisöjä.  

 

Vaikka eliittiotantaa käytetään yleensä määrällisessä tutkimuksessa (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 86) vaikuttaa siltä, että harkinnanvaraisen otannan kautta löysin blogeja, 

joiden kirjoittajat tietävät fitnessistä laajasti. Lisäksi he haluavat jäsentää tietämys-
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tään julkisesti ja heidän ilmaisunsa on selkeää (mt.). Vaikka tutkimukseeni valikoitui 

kaksi fitnessbloggaajaa, jotka vasta valmistautuvat ensimmäisiin kilpailuihin on 

mukana myös fitnesskilpailijoita jotka ovat menestyneet lajissa Suomessa ja edusta-

neet Suomea kansainvälisissä kilpailuissa. Lisäksi kaksi blogeista on palkittu eri 

vuosina parhaana blogina Sport-kategoriassa, jonka perusteella voi ajatella kyseisten 

blogien olevan suosittuja omassa genressään ja siten myös kiinnostavan mainostajia. 

Näin ollen katson niiden voivan edustaa tietynlaista ”eliittiä”.  

 

Yksi yleisistä tutkimuksen arviointikriteereistä on kysymys aineiston riittävyydestä 

(Mäkelä 1998,48; Tuomi & Sarajärvi 2009, 87). Tehtyäni ensimmäisen vaiheen 

otannan (viisi eri blogia ja 25 päivitystä) ja aloitettuani analyysin, palasin vielä ky-

seisten blogien pariin verkossa. Mietin aineiston kattavuuden kannalta, onko aineis-

toa riittävästi, jotta voin vastata tutkimuskysymyksiini. Luin kyseisten blogien uu-

simpia päivityksiä, jonka perusteella päädyin ottamaan vielä kaksi päivitystä mukaan 

aineistoon. Katsoin kyseisten päivitysten tuovan lisää varmuutta jo tekemilleni ha-

vainnoille niin muotiblogimaisuuden kuin äärimmäisyyteen menevän perfektionis-

minkin suhteen. Muissa blogeissa olevat päivitykset eivät mielestäni tuoneet enää 

lisää tai uutta tietoa tutkimuskysymyksiini nähden. Näin aineiston kokonaispäivitys-

ten määräksi muodostui 27.  

 

Näin jälkikäteen ajateltuna esimerkiksi ”Umpun” blogin päivitysten mukaan ottami-

nen olisi ilmeisesti tuonut esille erilaista identiteetteihin liittyvää pohdintaa. Koen 

kuitenkin, että huomoiden pro gradu –tutkielman rajallisen koon, aineistossani mu-

kana olleet viisi blogia tuottivat tarpeeksi analysoitavaa aineistoa. Jouni Tuomi ja 

Anneli Sarajärvi (2009) painottavat, että laadullisessa tutkimusessa tutkijan on pää-

tettävä haluaako aineiston olevan homogeeninen vai heterogeeninen. Käsittääkseni 

diskurssintutkimuksessa ei tarkoituksella haeta mahdollisimman laajaa ja siten hete-

rogeenistä aineistoa. Vaikka ”Umppu” jäsentää fitnessiä ja omaa kehoaan erityyppi-

sesti kuin omaan aineistoni bloggaajat, katson että oma tutkimukseni on lunastanut 

paikkansa suhteessa tutkimusongelmaani.  

 

Analyysin kattavuuden (Mäkelä 1998, 52–53; Eskola & Suoranta 2008, 208) arvioin-

ti on tulkintani mukaan kaksitahoista. Toisaalta tutkimuksesta harjoitustyötä tekeväl-

le tutkielma on pitkä oppimisprosessi, jossa omat analyysi- ja tulkintataidot kehitty-
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vät vuoropuhelussa aineiston ja tutkimuskirjallisuuden kanssa. Toisaalta on tunnus-

tettava, että omasta analyysistä ja niistä tehdyistä tulkinnoista jää vääjäämättä jokin 

taso tai asiat hahmottamatta ja ikään kuin mustaksi aukoksi itselle. Mielestäni olen 

tulkinnoillani nostanut esille mielenkiintoisia ilmiöitä fitnessblogeista. Samalla kui-

tenkin tiedostan sen, että tulkinnoissani olisin voinut pureutua vieläkin syvemmälle 

ja keskusteluttaa tulkintojani enemmän valitsemiini teoreettisiin jäsennyksiin nähden. 

 

Koin diskurssianalyysin haasteelliseksi. Jouduin monessa kohtaa pohtimaan, mitä 

diskurssianalyysi tarkoittaa käytännössä, teenkö tulkinnoillani oikeutta tutkimusai-

neistolleni ja ovatko tulkintani tieteellisesti päteviä. Tuomi ja Sarajärvi (2009, 85) 

ovat huomauttaneet, että sadasta opinnäytetöistä noin yhtä voidaan pitää tieteellisesti 

merkittävänä. Tässä kohtaa ohjenuorani onkin ollut riittävän hyvän opinnäytetyön 

valmiiksi saattaminen. Haluan kuitenkin vielä mainita, että kuvallisten esitysten 

tulkintoihin en mielestäni löytänyt etsimääni käytännöllistä tulkintakehystä. Kuvien 

analysointi pohjautuukin tässä työssä osin visuaalisen viestinnän harjoituskursseilla 

sanallisesti jäsennettyihin oppeihin kuvien tulkinnasta.  

 

Klaus Mäkelän (1998, 48) mukaan tutkijan on pystyttävä argumentoimaan, mikä 

tekee hänen aineistostaan niin merkittävän, että sitä kannattaa tutkia. Tutkimuskoh-

teeni tekee merkittäväksi se, että fitnessblogeja ei ole toistaiseksi viestinnän näkö-

kulmasta Suomessa käsittääkseni tutkittu ja ne tarjoavat pitkälti kulttuurisesti määrit-

tynyttä aineistoa, jossa toimitaan vahvasti representaatioiden eli esitysten kautta. 

Katson, että aineistoa on ollut mielekästä tutkia diskurssianalyysin keinoin ja tarkas-

tella sitä, millaisista identiteetteihin liittyvistä esityksistä tutkimusaineistossa oikein 

on kyse. Blogit edustavat mielestäni tässä ajassa mielenkiintoista areenaa, josta tut-

kimuksen keinoin on mahdollista saada fitnessin kontekstissa lisää ymmärrystä ja 

jäsennettyä tietoa. Fitness on myös osaltaan sulautunut osaksi muuta populaarikult-

tuuria, jolloin se jo pelkästään ilmiönä saa katsojien huomiota myös muualla kuin 

blogeissa.  

 

Pro gradu -tutkielmani on osaltaan jäsentämässä fitnessiin liittyvää yhteiskunnallista 

keskustelua sosiaalisen median aikakaudella. Blogit voivat toimia voimaannuttavina 

foorumeina sekä bloggaajille että heidän yleisöilleen. Blogit voivat kuitenkin tuottaa 

yksipuolista kuvaa siitä, millaiselta tavoiteltavan kehon tulee näyttää tai miten sosi-
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aalisessa mediassa itseään on suotavaa tuoda esille. Jatkotutkimuksena olisikin mie-

lenkiintoista tutkia, kuinka sosiaalisessa mediassa jäsennetään fitnessiä. Tällöin  

mielenkiintoisiksi näkökulmiksi voisi tulla keskittyminen fitnessbloggaajien ja hei-

dän yleisönsä väliseen vuorovaikutukseen. Monet fitnesskilpailijat tuottavat sisältöjä 

blogien lisäksi useisiin eri palveluihin kuten Instagramiin, Snapchattiin ja Faceboo-

kiin. Olisikin mielenkiintoista tarkastella sitä, miten fitnesskilpailijat hahmottavat 

sosiaalisen median eri palveluita sisältöjen tuottamisen, markkinointiyhteistyön, 

oman näkyvyyden ja yleisöjensä palvelemisen näkökulmista. Toinen mielenkiintoi-

nen tutkimusnäkökulma kumpuaa yleisöstä. Olisi mielenkiintoista tutkia fitnessblo-

geja yleisön näkökulmasta. Millä tavoin yleisö osallistuu bloggaajien päivitysten 

kommentointiin sekä millaisena tuo dialogi heille näyttäytyy. 
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3. Antakaa	mun	bodata.	27.10.2014	
4. Before	&	after	–	laihtumiseni	kuvina	

6.3.2015	
5. Onko	minulla	oikeus	puhua	itsensä	

hyväksymisestä,	koska	olen	”kuu-
ma”?	25.4.2016	

Be	stronger	than	yesterday	
https://blogbook.fi/bestrongerthanyesterday/		
Blogbook.fi	/	Body	&	Fitness	

1. Mietteitä,	ajatuksia	ja	niitä	ainaisia	
kysymyksiä	12.11.2013		

2. Terveellinen	vs.	Nautinto	vai	terveel-
linen	nautinto?	25.11.2013		

3. Onnellinen	vai	täydellinen/	
29.11.2013		

4. Arvostelijoita,	arvostelu	ja	arvostel-
tava	8.12.2013		

5. Mitä	sitten,	jos	en	olekkaan	aina	
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Urheilijan	elämää	http://www.eevsku.fi/		
(Vanhaa	URL-osoitetta	ei	löydy)	
Suomen	blogimedia	
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elämäntavat? 24.6.2016 
6. One year older 23.12.2016 
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Fitfashion	

1. Onko onnellisuus kiinni kiloista? 
22.9.2015 
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3. Fitnessvuosi ja kehittymiseni. 13.4.2016 
4. Pikavoitto? 28.4.2016 
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LIITE 2 Koodausvaihe 
 
 

1) Paino (1.1) (1.3)  (1.4) (3.2) (5.1) (3.6) 
2) Mittaaminen (1.3)  (1.4) (5.3) (5.1) 
3) naiseus  (1.3) (1.5) (3.4) (4.3) 
4) myönteinen fitness-kilpailu, fitnesssin puolesta  (1.3) (1.4) (2.1) (2.5) (3.4) (4.2)(4.5) 
5) (yhdistetty toiseen koodiin) 
6) yleisön puhuttelu & motivointi seuraamaan 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(1.5)(2.1)(2.3)(2.4)(2.5)(3.1)(3.2)(3.3)(4.2)(4.3)(4.1)(4.6)(5.5) (5.2) (5.1) 
(3.6) 

7) hyvä ja paha keho, ideaalit (merkitykset keholle) (1.1)(1.3)(1.4) 
(1.5)(2.2)(2.3)(2.4)(3.1)(3.2)(3.3)(3.4)(3.5)(4.4)(5.5)(5.4) (5.1) (3.6) 

8) projekti & motivaatio siihen liittyen 
(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(2.5)(3.1)(3.3)(3.5)(4.1)(4.3)(4.4)(4.5)(4.2)(5.3) (5.2)(5.1) (3.6) 

9) treenaus (1.2) (1.1) (3.4) (3.2) (4.1) (4.2)(4.4) (5.2) (5.3) (5.2) 
10) terveys(riskit) (3.4) (4.5) (5.5) (5.3) (5.2) 
11) asiantuntija,(huippu)-urheilija, ammatti-identiteetti 

(1.2)(1.3)(1.4)(2.2)(3.2)(3.3)(3.5)(4.5)(4.4)(4.3)(4.2)(4.1)(5.5)(5.2)(5.3)(5.2) 
12) minä vastaan muut, arvostelun kohteena oleminen, kamppailu (1.3) 

(1.5)(2.1)(2.2)(2.3)(2.4)(4.5)(4.3)(5.5)(5.4)(5.1) (3.6) 
13) Markkinointi/mainonta (kenen suulla ”puhuu”)? (1.2)(3.3)(5.5)(5.3) 
14) Laihduttaminen, painon nousu, Dieetti: hyvä ruoka,  paha ruoka (karkit, suklaa & alkoholi) 

(1.1)(1.2)(1.3)(1.4)(3.1)(3.2)(3.3)(4.5) (5.3) (3.6) (5.2)(5.1) 
15) Lapsen omainen / lapsuus /nuoruus(1.1) (4.4) (5.2) 
16) Uni, lepo (riittävä?, riittämätön) (3.1)(5.2) 
17) Henkinen hyvinvointi, onnellisuus, vahva mieli 

(1.2)(1.5)(2.1)(2.5)(3.1)(4.3)(4.2)(4.6)(5.4)(5.1) 
18) Kiire (2.5)(3.1) (4.6) 
19)  Kuka minä olen / kuka minä en ole? (selvät lausumat tai pohdinnat) (1.1) (1.2) 
20) Läheiset perheenjäsenet/ystävät (1.1)(1.4)(1.5)(2.5)(3.3)(4.3)(4.6) 
21) Yksinäisyys (1.4)(2.5)(3.5)(3.6) 
22) Itse itsensä vastustajana  (1.4)(2.1)( (2.5) (4.3) (3.6) 
23) Kateus? (2.5) 
24) Päättäväisyys, sinnikkyys, vahvuus(1.1) (1.4) (1.5)  (2.3)  (2.5) (3.1)(3.2) (4.2)(4.3) (4.6) 

(5.3) (5.1) (3.6) 
25)  Voitto, Glitter, (misseys), maine, kunnia (sen saavuttaminen, menettäminen) (2.5) (3.2)(3.5) 

(4.2) (5.5) (5.4) 
26)  Ulkoisen ja sisäisen toiminnan ristiriita / mielen kehon erillisyys (3.2) (1.3) (2.2) (2.3)  

(2.4)(2.5) (3.5) (3.4) 
27)  vastustava puhe fitnessiä kohtaan (vai vika itsessä tai huonossa valmentajassa?) (1.3)  (2.5) 
28)  arvottava tapa, opettava tapa, (jopa oma paremmuus suhteessa muihin) (1.1)(1.2) 

(1.3)(1.4)(2.2) (2.3)(2.4)(3.3)(3.4)(3.5)(4.2)(4.5)(4.3)(5.5)(5.2) (5.3)(5.1) 
29) (yhdistetty toiseen koodiin) 
30)  bloggaajan heikot hetket (1.1)(1.4) (1.5) (2.4)(3.1) (3.3) (3.5)(3.6) (4.1) (4.4) (4.3) (5.3) (5.2) 
31) riittävän hyvä / riittämättömyys (1.3)  (2.3) (3.5) (3.6)(3.4) (4.3) (5.1)  
32) seksikkyys, haluttavuus (naisen/miehen seksikkyys sekä naisten että miesten mielestä) (1.2) 

(1.4) (1.5) (3.4) (4.3) 
33) syömishäiriöt (1.1) (1.4) 
34) Paineet, perfektionismi (3.5) (3.4) (4.5) (3.6) 
35) Suomalainen kulttuuri, suomalaisen identiteetti (3.3)  (3.5) (4.3) (5.5) (5.4) 
36) Sosiaalisen median /median?/kuluttajakulttuurin? luoma kehollinen ihanne-minä (3.4) (3.5) 

(4.5) (4.3) (5.5) (5.4) 
37)  Itsensä hyväksyminen / ei hyväksyminen (3.4)(3.6) (4.3) 
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LIITE 3 Tutkimusaineiston kuvat aukikirjoitettuna 
 
Health’s Kitchen  
 
Päivitys 1.1 Miksi olin lihava? 
 
Kuva 1) (Kuvateksti: paino korkeimmillaan ja dieettipaino) 
 
Kuva koostuu kahdesta kuvasta. Vasemmalla puolella on peilin kautta otettu selfie-
kuva perinteisellä kameralla. Kuva on otettu ennen laihtumista. Bloggaajalla on yl-
lään alusvaatteet. Katse on suunnattu kameraan. Kuva on otettu kotona. Tausta on 
sotkuin. Sohvalla ja lattioilla lojuu tavaroita ja vaatteita. Kuva on oikealta puolelta 
rajattu kultaiseen peilin kehykseen, joka antaa kuvalle taulumaisen tunnelman, vaik-
kakin ronskilla tavalla taustansa vuoksi. Ei erityistä poseerausasentoa. Kuvassa on 
”kehyksestä” huolimatta paljas ja autenttinen fiilis: tämä on totta.  
 
Oikeanpuoleinen kuva on jälkeen laihtumisen. Selfie kuva, joka otettu peilin kautta 
mobiili-laitteella (mikä korostaa ajankulumista ennen ja jälkeen kuvissa). Kuva otet-
tu eteisessä (näkyvillä kenkätelinettä) tausta neutraali, näkyy vain taustalla oleva ovi, 
ei tavaroita tai huonekaluja. Päällä verkkarit ja urheilurintaliivit. Kuvassa kasvot on 
rajattu pois. Kuvassa korostuu laihuus, ei niinkään lihaksikkuus.  
 
Kuva 2) 
Sama teema ja samanlainen set up: ennen ja jälkeen kuvat. Ennen kuvassa tausta 
jälleen sotkuinen: lattialla vaatteita ja avohyllykkö täynnä vaatteita. Kuva otettu 
digikameralla kuten edellisessäkin setissä. Bloggaajalla on yllään alusvaatteet. Jäl-
keen kuvassa kasvot jälleen rajattu pois ja vaatetus  verkkarit ja urheilurintaliivit 
kuten yllä olleessa setissä. Tässä ”jälkeen” kuvassa käsivarren lihakset erottuvat 
paremmin kuin yllä olevassa vastaavanlaisessa kuvassa.  Kuva on otettu mobiili-
laitteella.  
 
Päivitys 1.2 Miten saada aikaan tuloksia? 
 
Päivitykseen lisätty paljon mietelauseita ja bloggaajan ihailemien naisten instagram 
kuvia., rajataan aineistosta pois.  
 
Päivityksen loppuun on lisätty 12 kuvaa itsestä eri vaiheissa.  
8 ensimmäistä selfie-kuvaa bloggaajasta kuvattuna lähinnä kasvoista, muutamassa 
esitelty myös vartaloa kaikki jälkeen kuvia. Välissä yksi lapsuuskuva silmälasipäi-
sestä pienestä tytöstä. Sen jälkeen kaksi ”ennen” kasvokuvaa, joissa molemmissa 
bile-fiilis.  Korostaa ennen ja jälkeen asetelmaa. Kuvien väliin laitettu lapsuuskuva 
tuo esille oman identiteetin rakennuksen ja matkan jota bloggaaja on kulkenut (lap-
suudesta aikuisuuteen) Viimeisessä ”ennen” kuva otettuna päivänvalossa, kun blog-
gaaja istuu olohuoneessa ikkunan edessä tuolissa. Ks. suhteessa tekstiin ”ja nyt on 
lupa nauraa”  
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Päivitys 1.3 Antakaa mun bodata 
 
 
Kuva 1) Kuvateksti: Mennäänpäs ihan tarinani alkuun: 
Ennen kuva ruokapöydän ääressä. Ruoat pöydällä hieman epäsiististi. Bloggaajalla 
käsi kämmenen päällä ja katse kohdistettu käteen eli viistosti alas. Päällä musta paita, 
joka uurrettu alas asti.  
Kuva 2)  
Ennen kuva: Ylioppilaskuva lakki päässä ja lasi kuohuvaa kädessä. Kuvasta rajattu 
vierellä olijat pois.  
 
Kuvia sanoitettu:  ” ”Kauhea läski lehmä”. Joo, sitä olen kuullut monta vuotta. Kaik-
ki mahdolliset haukkumiset olet kuullut. Moneen kertaan.” 
 

Kuva 3) Kuvateksti: No yritetäänpä sitten muuta. 

Allekkaisten kuvien sarja: 4 selfie-kuvaa peilin kautta otettuna, jossa esitellään uutta 
minää: omaa kehoa eri suunnista. Kuvissa pää rajattu kokonaan tai osin pois. 5. Ku-
va: kuvattu edestä selfie kuva peilin kautta, mobiililaite kasvojen edessä. Kuvassa 
esitellään toista käsivartta, joka koukistettu niin, että käsivarren lihakset tulevat nä-
kyviin. Tausta sama eteiskuva kuin aiemmassa postauksessa.  

Kuva 4) kuvateksti: ”ja sen sanon, että jos et tiedä, että mikä on dieetin ja offin 
perimmäinen tarkoitus ja miksi niin tehdään, niin ole hyvä ja ota ensin asiasta 
selvää, ennen kuin alat tuomitsemaan.” 

Pukuhuoneessa otettu kuva, selfie kuva peilin kautta. Päällä verkkarit ja tyköistuva 
hihaton paita. Hiukset ylhäällä ponnarilla. Ei poseerausta.  

Kuva 5) kuvateksti: ”Offikunto, kiloja melkein 80 ja pituutta nippa alle 170cm. 
Tilastojen mukaan olen lihava. Lääkärit suosittelevat laihtumaan. Taas ei kel-
paa vai? ” 

Selfie kuva kylppärin kokovartalopeilin kautta otettuna. Päällä tyköistuva t-paita ja 
farkut. Meikattu ja hiukset avoinna.  

Kuva 6) kuvateksti:  06kg vs 64kg. Sitä enemmän sain hyväksyntää, mitä 
enemmän laihduin. Sitä enemmän ihmiset minusta kiinnostuivat. Ja se on musta 
ihan helvetin surullista ja säälittävää. 

Toistona jo aiemmin näytetty ennen kuva alusvaatteet päällä sotkuista taustaa vasten. 
Jälkeen kuvassa selfie kuva, josta rajattu pää pois. Päällä farkut ja paita. Paita nostet-
tu käsin ylös ja kuvassa esitellään vatsaa. Taustana sama eteinen.  

Kuva 7)  
Kaksiosainen kuva: vasemman puoleinen sama ylioppilaskuva (ennen kuva) Oikean-
puoleinen pukuhuoneessa otettu peilin kautta selfie-kuva Päällä pitkät trikoohousut ja 
hihaton t-paita. Aavistus poseerausta. Käsivarren ja jalan lihakset erottuvat.  
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Päivitys 1.4 Before & after – laihtumiseni kuvina. 
 
Kuvasarja 
3 ensimmäistä kuvaa samaa ennen teemaa + samoja kuvia kuin muissa päivityksissä. 
7 seuraavaa kuvaa ”ennen” kasvokuvia (useita samoja kuvia kuin aiemmissa päivi-
tyksissä) 
1 kuva kokovartalo ”ennen kuva” alusvaatteissa: sama teema 
1 kuva kotona otettu olohuoneessa, kimaltava paita ja mustat housut 
1 kuva laihdutusprosessin aikana ulkona otettu (jonkun muun ottama)  
2 kuvaa laihdutusprosessin eri vaiheista: molemmat sivukuva-selfieitä, ensimmäinen 
pahasti tärähtänyt, ensimmäisessä kuvassa tiukat bilevaatteet, toisessa mustat trikoot 
ja rintaliivit.  
 
Kuva 8)  
Kuvasarja 15 selfie kuvaa (osa samoja kuin aiemmin) Teemat samoja selfie-kuvia 
treenivaatteissa ja bile/juhlavaatteissa kotona ja salin pukuhuoneessa. Osassa kuvattu 
kasvoja, mutta suurimmassa osassa vartaloa.    
 
Kuva 9) Kuvateksti: ”Kunto siis nyt bulkin jälkeen, uudella dieetillä”: 
7 kuvan sarja 
samantyyppisiä kuvia kuten yllä 
 
Päivitys 1.5 Onko minulla oikeus puhua itsensä hyväksymisestä, 
koska olen ”kuuma”? 
Ei kuvia 
 
  
Be Stronger than yesterday  
 
Päivitys 2.1 Mietteitä, ajatuksia ja niitä ainaisia kysymyksiä  
 
Kuva 1) 
Selfie-kuva otettu peilin kautta jumppasalilla. Bloggaja istuu reisilihasvenytysasen-
nossa  jumppamaton päällä lattialla. Päällä trikoot ja pitkähihainen paita hiukset 
kiinni takana. Katse kohti peiliä (tai katsojaa) 
 
Kuva 2) 
Selfie kuva joka otettu avoimen auton oven luona. Taustalla metsää. Päällä treeni-
vaatteet (kuva rajattu hartioista ylöspäin) hiukset kiinni ja päässä urheilupanta. Sil-
mät meikattu, mutten natural look.  
 
Päivitys 2.2 Terveellinen vs. Nautinto vai terveellinen nautinto? 
Ei kuvia 
 
Päivitys 2.3 Onnellinen vai täydellinen 
 
Kuva 1)  
Kaksiosainen 



 

 

6 

Molemmat kuvat salilla otettuja peilin kautta otettuja selfiekuvia, joissa esitellään 
koko vartaloa. Päällä toppi ja vasemman puoleisessa pitkät trikoot oikeanpuoleisessa 
lyhyet shortsit.  
 
Päivitys 2.4 Arvostelijoita, arvosteluja ja arvosteltava 
Ei kuvia 
 
Päivitys 2.5 Mitä sitten jos en olekaan aina ollut se onnekkain 
Ei kuvia  
 
 
 
Fitness Petra 
 
Päivitys 3.1 Lihatalkoot jatkuu 
 
Kuva 1)  
Sporttikuva bloggaajasta: istuu juoksuradalla, sitoo kengännauhojaan, hymyilee 
kameralle, käsivarret ovat paljaina, lihakset näkyvät selvästi, raikkaan näköinen 
olemus, jopa tyttömäinen, kädessä aktiivisuusranneke, pitkät hiukset on sidottu taak-
se ponin hännälle,  olkapään tatuointi näkyy, kuvakulma sama taso kuvattavan kans-
sa. Kuva luo yleisvaikutelman yleisurheilijasta aloittamassa harjoittelua. Joku muu 
ottanut kuvan? 
 
Kuva 2)  
fitnesskuva tyhjässä pukuhuoneessa, jossa otettu selfie kuva peilin kautta. Käsivarret 
paljaana, kädet koukussa lanteella, jotta olkavarren lihakset näkyvät selvästi. Lihak-
sikas olemus. (myös jalat, vaikka ovatkin trikoiden peittämät). Katse omaan kännyk-
kään, mikä tyypillistä selfie kuville. Valaistus huono, valo osuu olkapäille, ”hävittä-
en” osan lihaksista. Huomaa missä kohtaa tekstiä: ”Erehdyin kerran menemään salil-
le ns. puoliksi zombina ja tuloksena oli aika vetelä treeni”. Kuva ja tekstinkohta 
ristiriidassa toisilleen, koska kuvassa kroppa todella hyvässä kunnossa. Vai halutaan-
ko korostaa levon merkitystä, koska siihen viitattu edellä? 
 
Kuva 3)  
Selfie kuva, katse suoraan kameraan, pää rajautunut otsasta pois, tuo vaikutelmaa 
huolettomasta, hetken mielijohteesta otetusta kuvasta, mustikkainen peukun nosto 
mustikkasaaliin yläpuolella, tekstissä kerrotaan: mustikat kerätty talvea varten. Luo 
vaikutelman terveellisesti elävästä henkilöstä joka näkee vaivaa mustikkasaaliin 
saamiseksi. Kuvan tausta näyttää metsäiseltä. ”luonnollinen, tavis selfie-kuva” katso 
suhteessa tekstiin terveet mustikat vs.  ”Perse on ainakin taas levinnyt ja ei mua hait-
taa. Suklaata saa aina kerran viikkoon mättäillä” jatkuvaa neuvottelua mitä saa syödä 
/ todistelua että syödään sekä terveellisesti että epäterveellisesti? Huomaa tämä viit-
taus myös suhteessa kuvaan 4:  
 
Kuva 4)  
kaksi vierekkäiskuvaa fitness poseerauksista selfie otoksin. Kuvat edestä ja sivusta 
Päällä pieni toppi ja shortsit. Esitellään käden koukistamisella käsien ja olkapäiden ja 
varsien lihaksia. Jalkojen asennolla tuodaan esille jalkojen lihaksia. Vatsalihakset 
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korostuvat. Katse kamerassa. Myös peppu tuotu kuvassa esiin. Kuva kuvattu makuu-
huoneessa tai yksiössä jossa samassa tilassa sänky ja sohva, Taustalla ei väliä: peti 
huolettomasti pedattu ei päiväpeittoa, lattialla ja sohvan päällä vaatteita. ”fitnesskil-
pailijan-identiteetin rakentaminen” 
 
Päivitys 3.2 Periksi ei anneta 
 
Kuva 1)  
fitness poseeraukset ja fitness-bikineissä esitelty itsestä kuvia: 5 erilaista yhdisteltyä 
selfie-kuvaa: vuosi sitten diettivaiheesta 3 kuvaa: edestä sivulta takaa hartioista sekä 
tältä vuodelta vertailukuvat  2 kuvaa: edestä ja sivulta bloggaaja esittelee eroa, joka -
6kg. (Eroa ei kyllä maallikko kuvista huomaa) Katse kamerassa. Lihakset erottuvat 
erittäin hyvin. Vanhat kuvat musta-valkoisia uudet värikuvia. ”esitellään koko kro-
pan lihaksistoa: erityisesti jalat, kädet selkä vatsa (ei peppua) Vahvasti fitness-
poseerattuja kuvia. ”fitnesskilpailijan identiteetin rakentaminen”  
 
Kuva2)  
tanssisalissa kuvattu yksin. Selfie-kuvia fitness poseeraukset sivulta ja takaa peilin 
kautta kuvattuna. Päällä urheilu(alus)vaatteet  ja korkokengät.  Treenikassi näkyy 
huolettomasti heitettynä lattialle (sisältö näkyvissä). Pää rajautuu osin pois molem-
missa kuvissa. Teksti synkassa kuvien kanssa: ”kyllä se kroppa kiristyy ajallaan” 
Kuva 3  
Kuva kilpailubikineistä (sekä ylä- että alaosasta) pöydän päällä (kapea ständimäinen 
pöytä, jossa näkyy osa bikinivalmistajan logosta?) Missikisamaisuus? Pöydällä nä-
kyy myös väripaletti muista vaihtoehdoista tuo mielikuvan huolella valituista biki-
neistä, läppäri pöydällä antaa ammattimaisen mielikuvan.  
 
Päivitys 3.3 Ole itse motivaatiosi 
 
Kuva 1)  
Ammattivalokuvaajan studiossa ottama kokovartalokuva edestä. Ilmeenä täältä tul-
laan maailma tiukka ilme. Päällä urheilubikinit iho ruskea ja rasvatun oloinen fiilis 
rosoinen. Kädet suojattu nyrkkeilyhanskojen laittoa varten? Lisää tiukkuuden fiilistä. 
Kroppa todella timmissä kunnossa, lihakset erottuvat selvästi. Kädet lanteilla, katse 
kohti kameraa, ei fitness poseeraus? Hiukset kiinni ponnarilla. Enemmän ”raffi” 
sportti-kuva kuin fitness tai kauneuskuvaa jäljittelevä. Tausta utuinen/savuinen rus-
kea. 
 
Kuva 2)  
Ammattivalokuvaajan studiossa ottama kokovartalokuva sivusta poseerattuna. Täy-
sin erilainen kuin edellinen. Vahvasti missikisamainen poseeraus, joka tuo esille 
enemmän laihuutta kuin lihaksia. Bloggaaja istuu lattialla toinen jalka suorana, toi-
nen suoraan jalkaan koukussa nojaava. Toinen käsi ottaa tukea lattialta ja toinen 
nostettuna hiuksille lähelle otsaa. (hiukset auki) Poseerauksesta tulee mieleen aikoi-
naan Linnamäellä olleet tason päällä poseeranneet ”merenneidot” joita yritettiin 
pudottaa veteen. Katse yläviistoon sivusuuntaisesti (ei kameraa kohti) 
 
Päivitys 3.4 Hyväksy itsesi   
 
Kuva 1) 
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2 x Hymyilevä selfiekuva peilin kautta otettuna. Kuvat identtisiä keskenään. Päällä 
vihreä hihaton paita ja pikkuhousut/ bikinit. Lihakset erottuvat todella hyvin, blog-
gaaja erittäin laihassa kunnossa. Ulkopuolisen silmin anorektisen näköinen. Ks. eri-
tyisesti suhteessa tekstiin ”Varsinkin nähtyäni kroppani viimeisen päälle tikissä kiso-
jen aikaan on hankalempi hyväksyä se, että kroppa alkaa palautua normaaliin ja sitä 
pehmeyttä tulee.” + katso tekstin jatko! 
 
Kuva 2) 
Selfie kuva lenkillä otettuna. Lippis päässä ja voimakas meikki. Kuvattu vain kasvot. 
Hymyilee. Kuulokkeet korvilla joka viestii että lenkillä yksin ja tarvitsee viihdykettä 
(eli kestääkö juoksulenkki pitkään). Ks. taas suhteessa tekstiin. ”unohdan kisakunnon 
ja lähden tavoittelemaan sitä ihanan pyöreämpää kroppaa.” taas ristiriita: pyöreää 
kroppaa ei haeta löhöilemällä tai syömällä vaan lenkkeilemällä.  
 
 
 
Päivitys 3.5 Menestymisen paineet 
 
Kuva 1) 
Jonkun toisen ottama kuva. Bloggaaja nojaa kaiteeseen ja katsoo eteenpäin vasem-
malle, hymyilee. Hieman kauempaa otettu kuva. Betoni/kiviaita jonka yläpuolella 
kaide. Aidan vieressä sorapolku jonka reunassa puita. Ei kuvattu Suomessa? Blog-
gaajalla päällä treenitrikoot ja hihaton toppi (junk top) Oikean jalan pakara ja jalan 
lihakset korostuvat. Lenkkarit jalassa, mutta pitkät hiukset auki (hankala juosta?) vai 
onko vain kuvausta varten auki tai vain kuvausta varten treenivaatteet päällä? 
 
Kuva 2)  
Ratsastuskuva. Bloggaaja kuvattuna hevosen selässä katse kohti hevosen niskaa, 
kuva otettu edestäpäin. Ilmeisesti juuri palkitaan kun hevosen suitsiin laitetaan roik-
kumaan ”ruseketta”. Kuva otettu edestä: hevosesta näkyy pää.  
 
Kuva 3)  
Kuva kisalavalta, ilmeisesti bloggaajasta itsestään, kun hän tuulettaa saavutustaan. 
Bloggaaja tuulettaa kisalavalla kädet ylös voiton merkiksi nostettuna, kasvot ovat 
maata kohti. Bloggaajalla on kisabikinit päällään, lihakset erottuvat selvästi, iho on 
rusketettu ja öljytty. Kuvattuna on ilmeisesti fitnesskilpailijan yksi huippuhetkistä.   
 
Päivitys 3.6 Saako Fitnesskilpailija ”lihota”? 
 
Kuva 1) 
Poseerauskuva fitnesskilpailun lavalta. Missikisamainen poseeraus käsi lanteilla ja 
toiselta jalalta paino pois, katsoo yleisöä, ideaalikehon ilmentymä. Hymyilee  
 
Kuva 2) 
2xkuntosalilla otettu selfie, toistaa aiempia selfie-kuvia, joissa pullistetaan käsivarren 
lihasta ja toisessa korostetaan olkapäitä. Hymyilee kohti omaa kännykkää. 
 
Kuva 3)  
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3xselfiekuvan sarja,  kuvateksti: ”Tässä	vika	treeni	ennen	SM-kisoja.	Melko	rap-
sakka	kunto…”	lihaserottuvuus	erittäin	hyvä,	kuvissa	esitellään	sekä	hauiksia	
että	vatsalihaksia	
	
Kuva	4)	
2x bikiniposeeraukset, molemmat kuvattu sivulta, katse ohi kameran, hymyilee, 
 
 
 
Urheilijan elämää  
(kuvamaailma on vahvasti sinisen utuinen fiilikseltään ja valotukseltaan) Kuvat vai-
kuttavat olevan ammattivalokuvaajan ottamia, ”kotona” otetuista kuvista tulee fiilis, 
että kuvat voivat yhtä hyvin olla otettu studiolla. 
 
Päivitys 4.1 It is time to take that step 
 
Kuva 1) 
Bloggaaja istuu sängyllä. Hänellä on urheiluvaatteet päällä (fleece ja pitkät trikoot). 
Hänellä on katse kohti omia käsiään, jossa hänellä on fitness kilpailujen kisakortti. 
Bloggaajalla on hiukset auki, meikki hyvin niukka. Tausta on selkeä, siisti, hieman 
steriili (koti vai studio?) 
 
Kuva 2)  
Sama teema. Nyt bloggaaja makaa sängyllä pää kohti jalkopäätä ja jalat nostettuina 
ylös seinää vasten. Kädet lepäävät sängyllä nostettuina pään yli. Rento lepoasento. 
Kuvattu sivulta, joten kasvoista näkee vain vähän.  
 
Kuva 3) 
Sama teema. Bloggaaja istuu sängym laidalla kasvot kohti kameraa, jalat rajattu 
kuvasta pois. Bloggajalla on kädessään fitness kilpailujen kisakortti, jota hän kurkot-
taa kädet suorina kohti kameraa.   
 
 
Päivitys 4.2 Kiitos 
 
Kuva 1) 
Kuva kisalavalta, jossa kilpailija suorittaa vapaaohjelmaansa. Bloggaaja on kuvassa 
haaraspagaatissa toinen käsi ottaa tukea maasta ja toinen käsi on nostettu ylös il-
maan. Katse on kohti yläviistoon katsomoon. Yllä on kuvioitu voimistelupuku ja 
pitkät trikoot. Käden lihakset erottuvat hyvin. 
 
Kuva 2)  
Kuva kisalavalta, jossa kilpailija suorittaa vapaaohjelmaansa. Bloggaaja on har-
tiaseisonnassa ja tekee saman aikaisesti spagaattia. Katse kohti lattiaa. Sama vaatetus 
 
Kuva 3) 
Sama teema bloggaaja tekemässä volttia eteenpäin. 
 
Kuva 4) 
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Sama teema. Joko vapaaohjelman lopetus tai aloitus. Blogaaja on kippurassa lattialla 
jalkojensa päällä. Pää kiinni lattiassa.  
 
Päivitys 4.3 Prinsessamainen poikatyttö 
 
Kuva 1) 
Sama tausta kuin päivityksessä 4.1. Bloggaaja seisoo ikkunalaudalla yhdellä jalalla 
toinen jalka nostettuna suoraksi kohti kattoa. Toinen käsi ottaa tukea ikkunan syven-
nyksestä toinen käsi on suorana ja pitää kiinni kohoten jalan kantapäästä. Vaatetus: 
adidaksen pitkät trikoot, urheilutoppi ja pitkähihainen paita, sukat jalassa. Katse on 
alaviistoon. 
 
Kuva 2)  
Sama teema ja tausta. Bloggaaja seisoo jälleen ikkunalaudalla yhdellä jalalla. Nojaa 
toisella kädellä ikkunan syvennykseen ja toinen käsi on kiinni koukistetun jalan var-
paissa. Asento reisilihaksen venytys. Katse alaviistoon. 
 
Kuva 3) 
Sama teema ja tausta. Seisoo jälleen yhdellä jalalla ikkunalaudalla ja nyt asentona 
sivulle taivutus toinen jalka hieman koukistettuna sivulle, varpaat lattialla. Toinen 
käsi sivutaivutuksessa kohti koukistettua jalkaa toinen käsi nostettu ylös ja koukistet-
tuna kohti päätä. Pää taivutettu myös sivulle. (Venytysasento) 
 
Kuva 4) 
Sama teema ja tausta. Jalat ja kädet samassa asennossa kuin edellisessä kuvassa nyt 
katse kohti ikkunan ylänurkkaa. Katseen suunta muuttaa vartalon suunnan ja intensi-
teetin dynaamisemmaksi kuin edellisessä.    
 
Päivitys 4.4 Vankina kehossa joka ei toimi 
 
Kuva 1) 
Sama teema ja tausta. Kasvokuva ikkunalaudalla otettuna. Pusakan huppu päässä. 
Bloggaajan katse on suunnattu ikkunasta ulos, joten katsoja näkee bloggaajan sivu-
profiilin. Katse vakava. 
 
Kuva 2) 
Sama teema ja tausta. Kasvokuva ikkunalaudalla otettuna. Pusakan huppu päässä Nyt 
katse kohti kameraa.  Katse vakava 
 
Kuva 3) 
Sama teema ja tausta. Kasvokuva ikkunalaudalla otettuna. Pusakan huppu päässä. 
Bloggaajan katse on suunnattu ikkunasta ulos, joten katsoja näkee bloggaajan sivu-
profiilin. Hymyilee ja käsi pitää kiinni hiusten latvoista 
 
Päivitys 4.5 Sotkevatko kesän juhlat terveelliset elämäntavat 
 
Jonkun muun ottamia kuvia (kenties ammattivalokuvaajan?) 
 
Kuva 1) 
Kuvattu ulkona kesällä: 
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Kuvasta rajattu pää pois sekä jalat reisistä alaspäin. Bloggaaja istuu penkillä (penkil-
lä sinivalkoinen alusta) pitäen käsissään smoothietä (imee pillillä smoothietä), 
(smoothie laitettu hillopurkkiin, vaaleanpunainen smoothie, jossa melonin pala) 
Bloggaajan vaatteet: valkoinen t-paita ja lyhyet mustat shortsit)  
 
Kuva 2)  
Sama teema: Ruoka-kuva: näkyvissä kaksi smoothietä sekä yksi lautanen jossa sa-
laattiannos ja vehnäpatonkia (salaatissa siemeniä, pinaattia, parsakaalia mansikkaa) 
näkyvillä myös haarukka ja veitsi.  
 
Kuva 3) 
Sama teema nyt näkyvissä enemmän taustaa, ilmeisesti kahvilan ulkopuolella otetut 
kuvat. Jälleen kaksi smoothietä näkyvissä, bloggaajalla samat vaatteet, nyt nökyvissä 
myös valkoiset tennarit. Bloggaaja kuvattu viistosti edestä istuu penkillä toinen jalka 
hieman ylhäällä. Käsi kaulalla ja katse kohti maata alaviistoon. Neutraali ilme.  
 
Kuva 4) 
Sama teema nyt näkyvissä enemmän taustaa, ilmeisesti kahvilan ulkopuolella otetut 
kuvat. Jatkoa edelliselle kuvalle, nyt smoothie kädessä jota juo pillin avulla, Katse 
ohi kameran viistosti vasemmalle kohtisuoraan. neutraali ilme.  
 
4.6. One year older 
markkinointiyhteistyökuvasarja, ammattivalokuvaajan ottamia kuvia 
 
kuva 1) 
fitnessbloggaaja kävelee Aleksanterinkadulla Helsingissä, ei jalkakäytävällä kuten 
muut kadulla kulkijat vaan keskellä katua. Katse on kohdistettu viistosti alas. Asento 
on valittu niin, että laukku, takki, kaulahuivi ja kengät erottuvat hyvin.   
 
 
 
kuva 2) 
sama setup, mutta nyt kuvattu takaa päin. Hiukset auki. 
 
 
 
Blogi 5 Minifitness 
 
Päivitys 5.1. Onko onnellisuus kiinni kiloista? 
Ammattivalokuvaajan ottama kuvasarja Korkeavuorenkadulla Helsingissä. Muotiku-
vamainen kollaasi. Kuvat ovat markkinointiyhteistyökuvia 
 
Kuva 1)  
Blogaaja kuvattu kadulla: iso syksyinen lierihattu päässä ja hiukset auki, nahkatakki 
päällä, hymyilee kohti kameraa, kasvokuvamainen vartalo rajattu rinnasta alapäin 
pois.   
 
Kuva 2)  
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Kokovartalokuva, bloggaaja kuvan oikeassa laidassa kadun kulmassa, jossa hänen 
ohitseen oikealle kääntyy juuri moottoripyöräilijä pyörineen. (sattumaa?) Bloggaajal-
la samat vaatteet päällä, nyt myös (rikkinäiset) farkut näkyvissä. Jalassa mustat nilk-
kurit ja olalla musta iso laukku. Katse suunnattu ohi kameran viistosti. Ilme seestei-
nen aavistuksen hymyilevä. 
 
Kuva 3) 
Sama setup, nyt rintamasuunta enemmän kohti kameraa, mutta katse alas. Silmät 
jäävät lierihatun alle.  
 
Kuva 4) 
Sama set up nyt kävelee katua alamäkeen ja katse suunnattu eteenpäin (katse ei ole 
kohti kameraa) 
 
 
 
Päivitys 5.2 Fitness myytit minun silmin 
 
Kuva 1) 
Ruokakuva: kuvattu ulkona ruoka-annos, jossa riisiä kuppimaisesti ja keon päällä 
kanaa ja rucolaa. Lautasen reunaa kiertää parsakaaleja. 
 
Kuva 2)  
Kenties kuvapankista haettu kuva? Taustalla utuisesti näkyvissä kannellisia lasipurk-
keja asetettu puiselle pöydälle. Pöydän edessä on kahdessa munakupissa kananmu-
nat, munakupeissa teksti ”egg boiled”  
 
Kuva 3) 
Ulkona otettu kuva valotuksesta ja pienestä vihreästä kaitaleesta päätelle. Pöydän 
päällä kaksi syvää lautasta, joissa puuroa/velliä ja päällä mustikoita ja mansikoita. 
Pöydällä myös kaksi matalaa ruokalautasta, jossa salaattia, kanaa ja rucolaa, pöydällä 
myös oliiviöljy tms. pullo ja yksi muki. 
 
Kuva 4) 
Ulkona kuvattu: bloggaaja edestä urheiluvaatteissa: lyhyet shortsit ja urheilutoppi 
yllään. Katse suunnattu vasemmalle, niin että bloggaajasta näkee sivuprofiilin. Blog-
gaajalla toinen käsi lantiolla toinen suorana. Kuva rajattu polvista alaspäin pois. 
Kuva on markkinointiyhteistyökuva 
 
Päivitys 5.3 Fitnessvuosi ja kehittymiseni  
 
Kuva 1)  
Kuvattu jenkeissä, kesäkuva taustalla luonnon maisema. Bloggaajalla päällä urheilu-
legginsit ja urheilurintsikat. Poseeraa käsi lanteilla katse viistosti vasemmalle ohi 
kameran hymyilee, päällä aurinkolasit ja hiukset sporttisesti ponin hännällä. Kuva on 
markkinointiyhteistyökuva. 
 
Kuva 2)  
Sama setup ja vaatteet. Nyt vain kuvattuna viistosti takaa. Katse nyt vasemmalle. 
Bloggaajan kasvoista näkee profiilin. Kuvan päällä teksti step by step. 
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Kuva 3) 
Sama setup ja vaatteet. Nyt kuvattu viistosti edestä. Katse ohi kameran vasemmalle. 
Kuvan päällä teksti. Have patience. All things are difficult before their become easy.  
 
5.4. Pikavoitto 
kuvat markkinointiyhteistyökuvia 
 
kuva 1) 
Kuvattu jenkeissä, Kesäkuva: kasvokuva, kuvattu jenkeissä ilmeisesti puistossa yms., 
käsi hiuksissa (hiukset auki) ja katse suoraan kameraan (kohtalokas katse) käsi peit-
tyy osin kukkivan pensaan taakse. Aurinkolasit otsalla 
 
Kuva 2) 
Samaa kuvasarjaa. Nyt kädet aurinkolasissa ottamassa niitä otsalta pois. Kokovarta-
lokuva, joten myös vaatteet näkyvät. Yllä valkoinen hihaton pitsitoppi ja raidalliset 
lyhyet shortsit. Asun viimeistelee valkoinen sifonki yms. pitkähihainen paita. Jalassa 
varrelliset kengät. 
 
Kuva 3) 
Samaa kuvasarjaa. Nyt rajattu reisistä ylöspäin ja osin myös päälaki pois. Bloggaaja 
on hieman sivuttain ja käsi taas hiuksissa kiinni. Katse käännetty poispäin.  
 
Kuva 4) 
Samaa kuvasarjaa. Lähikuva. Katse suoraan kameraan, Naapurin tyttö: nauravainen 
”Elovena-tyttö” 
 
 
5.5. Pikavoitto minun silmin 
kuvat markkinointiyhteistyökuvia 
 
Kuva 1)  
Kuvattu jenkeissä, kesäkuva: yllä musta nahkatakki ja ruskea mokkatoppi. Katse 
viistosti oikealle pois kamerasta. Hymyilee. Hiukset ponnarilla ja kädessä aurinkola-
sit. ”naapurintyttö-fiilis” 
 
Kuva 2) 
Kuvattu jenkeissä, kesäkuva eli sama setup ja vaatteet. Nyt kuvattu takaapäin, rajaus 
lantioista ylöspäin. Kasvot sivuttain vasemmalle, katse kohti aurinkolaseja. Kuvassa 
näkyy mokkatopin selkänyörit (nahkatakki laskettu alas) 
 
Kuva 3) 
Kuvattu jenkeissä, kesäkuva eli sama setup ja vaatteet. Nyt kokovartalokuva eli nä-
kyy myös mustat farkut, jotka polvista rikki. Hymyilee suoraan kameraan. Aurinko-
lasit kädessä.  
 
Kuva 4) 
Kuvattu jenkeissä, kesäkuva eli sama setup ja vaatteet. Nyt rajattu niin, että pelkät 
kengät näkyvät ja solmii mokkanilkkureiden nyörejä, joten myös kädet näkyvät 


