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1. JOHDANTO 

 

 

It seems to me we can never give up longing and wishing while we are thoroughly 

alive. 

There are certain things we feel to be beautiful and good, and we must hunger after 

them. 

- George Elliot1 

 

 

1.1. Tutkimusaihe 
 

 

Pro-gradu tutkimuksessani tarkastelen internetistä löytyviä pro-ana2 -sivuja. Kun tein 

aiheesta kandidaatintutkielman vuonna 2006, internetistä löytyi termi pro-ana, joka 

tarkoitti ihmistä, joka pitää anoreksiaa elämäntapana ja valintana. Pro-anat liittivät 

määritelmään aktiivisuuden, mielenlujuuden sekä jatkuvan itsensä parantamisen. Vuonna 

2008 pro-anan määritelmä oli muuttunut ja toisaalta laajentunut, toisaalta rajautunut. 

Verkossa kokoontuvat anorektikot alkoivat erottaa omiksi ryhmikseen pro-anan, pro-

anoreksian ja pro-recovery -ryhmät. Myös pro-ana jakautui kolmeksi alaryhmäksi, joilla 

kullakin on oma lähestymistapansa sekä painotuksensa anorektiseen elämäntapaan. Erään 

pro-anan omilla verkkosivuillaan julkaisseen analyysin mukaan pro-ana kehittyi vuoden 

2010 tienoilla ”kolmanteen aaltoon”3, jolle on ominaista tarkempi itsemäärittely sekä 

eron  tekeminen ”meihin ja muihin”. Pro-anat alkoivat käydä enemmän vuoropuhelua 

keskenään ja yhteisö alkoi tiivistyä. Vuoteen 2016 mennessä kotisivut olivat käytännössä 

kadonneet ja pro-anat siirtyivät keskustelufoorumeille, chatteihin sekä kasvokkain 

tapaamisiin. Käsittelen pro-ana -sivustojen kehitystä ja määritelmien muuttumista 

tarkemmin luvussa kaksi. 

 

Itse törmäsin anoreksiaan ensimmäisen kerran yläasteella. Pienen taajaman koulussa 

sanalla anoreksia oli uhkaava kaiku. Anoreksiaa pidettiin pahempana kuin ylipainoa, 

masennusta tai jopa skitsofreniaa. Anoreksiaa potevat nuoret olivat suuri mysteeri, joista 

                                                 
1Lainaus poimittu pro-ana -sivustolta. 
2Käytän tutkimuksessani kirjoitusasua pro-ana. Verkkosivuilla esiintyy myös kirjoitustavat pro ana sekä 

proana. 
3Lainaus House of Thinn -sivuilta. 



6 

 

puhuttiin ainoastaan kauhistellen ja paheksuen. Anoreksia kummitteli läpi teini-iän, siitä 

varoittivat vanhemmat, terveydenhoitajat ja ystävät. Anoreksia oli kuin luonnonvoima, 

joka saattoi hyökätä kenen tahansa nuoren naisen päälle. Pro-ana -sivujen ilmestyttyä 

otsikoihin 2000-luvun alussa aloin systemaattisemmin tutustua aiheeseen. Ajatus, että 

sairaus voisi olla valinta oli hämmentävä. Yhtä hämmentäviä olivat muiden, ”terveiden” 

ihmisten reaktiot pro-anoihin. Tuskin mistään muusta (mieli)sairaudesta syyllistetään 

potilasta niin voimakkaasti kuin anoreksiasta. Pro-anoja syytetään epäterveen 

kauneusihanteen levittämisestä ja sairauden tartuttamisesta4 terveisiin nuoriin. Pro-ana -

sivut rinnastetaan itsemurhaan yllyttämiseen, jopa välillisiin murhiin. 

 

Tutkimuksessani käsittelen sitä, keitä pro-anat ovat ja millainen heidän maailmankuvansa 

on. Pro-anat käyttävät runsaasti uskonnollista terminologiaa: esimerkiksi pyhä, synti, 

vapautus sekä puhtaus ovat yleisiä käsitteitä. Tutkimuksessani analysoin ja tarkastelen 

nettisivuilta löytyviä tekstejä, kuvia ja tarinoita. Pohdin niiden hengellisiä ulottuvuuksia 

sekä sitä, millaisia yhteneväisyyksiä niillä on uskonnollisiin ja spirituaalisiin traditioihin. 

Pyrkimykseni on lähestyä aihetta kiihkottomasti ja ymmärtäen. Pääpaino on antaa pro-

anojen omille tulkinnoille sija. 

 

 

1.2.Tutkimuskysymys 
 

 

Kun kerroin ihmisille tutkimusaiheesta, reaktiot olivat moninaisia. Jotkut olivat hyvin 

kiinnostuneita ja kertoivat, etteivät olleet koskaan tulleet ajatelleiksi, että tällainen ilmiö 

voisi olla mahdollinen. Osa sen sijaan suorastaan kauhistui. Sain lukemattomia kertoja 

puolustella aihevalintaani jopa agressiivisesti käyttäytyville ihmisille. Syömishäiriö 

koskettaa aina myös anorektikon lähipiriä; lähes jokainen tuntee siihen sairastuneen 

ihmisen tai hänen läheisensä. Kun on nähnyt läheisensä riutuvan luurangoksi, 

pahimmassa tapauksessa kuolevan, on hyvin vaikea ymmärtää, miten sairautta voidaan 

edes ajatella valinnaksi. En kiistä anoreksian olevan sairaus, mutta haluan pohtia sitä, 

miten ja millä tavoilla pro-ana perustelee anorektisen käytöksensä. Uskonnollisuuteen 

sekä henkiseen kilvoitteluun on aina kuulunut yhtenä osana askeesi. Voidaanko pro-

anasta löytää samoja hengellisiä elementtejä kuin esimerkiksi kristinuskoon kuuluvasta 

                                                 
4Vrt. HIV:in tahallinen tartuttaminen. 
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asketismista? Tai ovatko historian askeettipyhimykset anorektikkoja, joiden sairaus 

verhoutui uskonnon kaapuun? 

 

Pro-ana on vaikea tutkimuskohde. Yleensä anoreksiasta julkaistut tekstit ovat joko 

”selviytymistarinoita” tai varoittavia kertomuksia siitä, miten anoreksialle on menetetty 

omainen (usein oma lapsi). Tutkija, joka pyrkii ymmärtämään henkilöä joka ei halua 

parantua koetaan helposti anorektisen elämäntavan puolustajaksi. Niin sanotut vaikeat 

tutkimuskohteet vaativat tutkijalta valmiutta puolustaa omaa tutkimustaan. 

Kulttuurissamme esiintyvien moraaliarvojen ja valtasuhteiden keikuttaminen tai 

kyseenalaistaminen aiheuttaa usein vahvan vastareaktion. Aina rakenteita ei tarvitse edes 

kyseenalaistaa, jo niiden kuvaaminen riittää.5 Huomasin tämän itsekin puolustaessani 

tutkimusaihetta uudelleen ja uudelleen. 

 

 

1.3. Tutkimuksen kulku 
 

 

Tutkimus on uskontofenomenologian keinoin toteutettua media-analyysia. 

Poikkitieteellisellä tutkimuksella pyritään pääsemään pro-anan sisälle ottaen huomioon 

sekä yhteiskunnalliset että yksilöön kohdistuvat vaikutukset ja valtarakenteet. 

Näkökulmia ammennan uskontotieteen lisäksi naistutkimuksesta, sosiologiasta sekä 

antropologiasta. Kuljetan mukana myös lääketieteen perusteorioita ja analyysejä 

anoreksian luonteesta ja taudinkuvasta. 

 

Ensimmäiseksi tarkastelen mitä pro-ana tarkoittaa sekä tutkijoiden että itse kokijoiden6 

näkökulmasta. Erittelen sitä, miten lääketiede määrittelee anoreksian ja miten määritelmä 

eroaa pro-anojen ja median tulkinnoista. Ensimmäisessä analyysiluvussa tutkin pro-

anojen käsityksiä ruumiillisuudesta sekä niitä keinoja, joilla pyritään saavuttamaan 

täydellinen ruumis ja mieli. Toisessa analyysiluvussa etsin pro-anan samankaltaisuuksia 

asketismin perinteisiin sekä analysoin teksteissä ilmeneviä uskonnollisia elementtejä. 

Pohdin myös Anamadimin kultin merkitystä ja levinneisyyttä. Viimeiseksi tarkastelen 

teksteistä löytyviä viittauksia tulevaisuuteen sekä sitä, miten anorektinen elämäntapa 

                                                 
5Parisuhdeväkivaltaa tutkinut Marita Husso kertoo, että hän on saanut jopa tappouhkauksia. Erään 

palauteen mukaan väkivallan kohteena olemisen kokemuksista puhuminen kyseenalaistaa 

yhteiskunnallista järjestystä oli siten kirjoittajan mielestä lailla kiellettävä. Husso 2003, 40.   
6Tai toteuttajien. Pro-ana on aktiivista toimintaa. 
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aktualisoituu pro-anojen jokapäiväisessä elämässä. Tässä luvussa käsittelen myös pro-

anojen käsitystä kuolemasta. Viimeiseksi pohdin jatkokysymyksiä sekä lisätutkimuksen 

tarpeellisuutta aiheeseen. 

 

 

1.4. Haasteet 
 

 

Suurin ongelma tutkimuksen teossa liittyy materiaalin etsimiseen. Vaikka pro ana -sivuja 

on yli 4007 kappaletta ja niiden määrä on kasvussa, relevantin tutkimusmateriaalin 

löytäminen on vaikeaa. Yhteiskunnan agressiivinen asenne pro-anaa kohtaan on 

aiheuttanut sen, että yhteisö on hyvin sisäänpäinkääntynyt. Koska pro-ana -verkkosivuja 

säännöllisesti poistetaan palveluntarjoajien toimesta, kirjoittajat tekevät uusia ja uusia 

sivustoja. Täten yhdellä ihmisellä saattaa olla useampia kotisivuja. Pro-anat pyrkivät 

myös omalla slangillaan harhauttamaan hakukoneet. Jatkuvasti elävä ja kehittyvä kieli 

tekee tutkimuksesta vaikeaa, sillä se vaikeuttaa esimerkiksi tekstintutkimuksen 

metodeja.8 On yleistä, että keskustelupalstoilla uusilta tulokkailta kysytään 

ensimmäiseksi ikä, painoindeksi sekä syömishäiriötyyppi. Näillä tiedoilla pyritään 

karsimaan joukosta alaikäiset sekä sellaiset ihmiset, joilla ei oikeasti ole syömishäiriötä. 

Mediakohu on aiheuttanut kävijämäärien dramaattisen kasvun, kun huolestuneet 

vanhemmat ja uteliaat ihmiset tahtovat tietää mitä näiden erikoisten nuorten päässä oikein 

liikkuu. Suomessa pro-ana on vielä sen verran uusi ilmiö, että suomenkielisillä sivuilla 

keskustelu on varsin avointa ja kuka tahansa pääsee rekisteröitymään keskustelijaksi. 

USA:laisilla sivuilla sen sijaan on käyty siilipuolustukseen. Keskustelupalstojen 

jäsenyyttä anotaan, liian laiskat kirjoittajat siivotaan listoilta ja epäilyttävät henkilöt 

poistetaan chateista ja keskustelufoorumeilta.9 

 

Toinen haaste on tehdä tutkimus tutkittavia kunnioittaen. Tämän työn ei ole tarkoitus 

tirkistellä tai kauhistella ilmiötä, vaan ymmärtää sen ilmenemismuotoja ja vaikutuksia 

pro-anojen elämään. Vaikka lähestyn pro-anaa kriittisesti ja analysoiden, en halua tuomita 

ihmisiä tai ilmiötä. 

                                                 
7 Lyons et.al 2006; Jyränki 2007. 
8Casilli et al. 2012, 5. 
9Vaikka keskustelufoorumit yleensä ovat suljettuja siten, että keskusteluun osallistuminen vaatii 

rekisteröitymisen, tekstejä pääsee usein vapaasti lukemaan. Foorumien keskustelut ovat niin avoimia ja 

henkilökohtaisia, että epäilen tämän olevan asia jota foorumien ylläpitäjät eivät ole tulleet ajatelleeksi. 
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Kolmas ongelma nousi esiin materiaalia kerätessä ja sitä analysoitaessa. Internettutkimus 

on vielä monilta osin ”harmaata aluetta”, johon ei ole määritelty selkeitä tutkimuseettisiä 

ohjeita.10 Periaatteessa tutkimuksessa pätevät samat säännöt kuin henkilö- tai 

mediatutkimuksessa. Yleensä avoimien verkkosivujen tutkijat eivät ilmoita 

tutkimuksestaan sivujen ylläpitäjälle, sillä sivut määritellään julkisiksi julkaisuiksi. 

Blogeihin, kotisivuihin ja verkkopäiväkirjoihin sovelletaan samoja tekijänsuojalakeja 

kuin muihinkin teksteihin ja niihin pitäisi viitata samojen käytänteiden mukaisesti. Jos 

kuitenkin analysoitava sivusto sisältää arkaluontoista materiaalia, voidaan joissain 

tapauksissa katsoa aiheelliseksi käsitellä tekstit anonymisoituna.11 Ongelma nousee esiin 

kun tutkitaan tietylle kohderyhmälle suunnattuja tekstejä. Esimerkiksi hyvin tarkkaan 

rajatulle kohderyhmälle omistettu keskustelupalsta on tutkimusetiikan kannalta 

ongelmallista. Vaikka keskustelupalsta on kaikille avoin, siinä kirjoittavat ihmiset voivat 

kokea palstan yksityiseksi.12 Keskustelupalstat, joilla ihmiset esiintyvät nimimerkeillä 

luovat haasteen yksityisyydensuojan kanssa. Jos nimimerkit paljastavat itsestään tietoja, 

joiden perusteella heidät voitaisiin tunnistaa, on tutkijan oltava erityisen huolellinen 

valintojensa suhteen. Keskustelupalstan aihepiiri ja avoimuuden aste antavat 

tunnusmerkkejä siitä, millaisia tutkimuseettisiä kriteerejä tulisi noudattaa. Usein 

arkaluonteisia aiheita käsittelevät keskustelupalstat koetaan yksityisiksi eivätkä niille 

kirjoittavat välttämättä hahmota tekstien julkista luonnetta. Vaikka lainsäädäntö ei kiellä 

tällaisen materiaalin käyttöä, tulee tutkijan perustella miksi ja miten hän kyseistä 

materiaali käyttää.13 Karen Diaksen mukaan tutkijan tulee  huolehtia siitä, että julkisten 

nettisivujen tutkiminen sekä kunnioittaa kirjoittajien yksityisyyttä, että suojelee heidän 

henkilökohtaista elämäänsä.14 

 

Tutkimuksessani olen muuttanut sekä verkkosivujen nimet että kirjoittajien nimimerkit.15 

Olen pyrkinyt varmistamaan sen, että suorat lainaukset eivät johda materiaalina käytetylle 

sivulle. Koska sivustoja kuitenkin julkaistaan jatkuvasti uusina versioina, on vaarana, että 

teksti voidaan jäljittää toiselle, samankaltaisen tekstin sisältävälle sivulle. Pro-ana -sivut 

                                                 
10Dias 2003, 31-43; Kuula 2006, 169. 
11Kuula 2006, 187-189. 
12Kuula 2006, 186-187 
13Kuula 2006, 184-185 
14Dias 2003, 31-43 […] care needs to be taken to exercise that the ”fair use” of contributions to public 

forums respects participants' privacy and protects them from harm” 
15Useissa muissa tutkimuksissa näin ei olla tehty, joten tutkimusmateriaali johtaa suoraan tutkittaville 

sivuille. Myös nimimerkkien kohdalla lähde usein paljastetaan. 
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ovat, vastustajien tarmokkaasta yrityksestä huolimatta, helposti löydettävissä yleisimpien 

hakukoneiden kautta16, joten yrityksestä huolimatta anonymisoiminen ei suojele sivustoja 

ja käyttäjiä kovinkaan tehokkaasti. Käytännössä anonymisoinnilla ei siis ole suurta 

merkitystä kirjoittajien yksityisyyden kunnioittamisessa, mutta se on symbolinen ele 

tutkittavien yksityiselämän17 turvaamiseksi. Poikkeuksen tekee sivusto House of Thinn, 

sillä sen ylläpitäjä esiintyy omalla (taiteilija)nimellään ja on linkittänyt sivuille oman 

kotisivunsa. 

 

 

 

2.  TUTKIMUSMATERIAALI JA TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1. Tutkimusmateriaali 
 

 

Tiedän että monet ovat pro-ana sivustoja vastaan ja tekevät kaikkensa estääkseen 

tälläisten sivujen ylläpitämisen. Toivon kuitenkin koko sydämestäni että annatte minun 

pitää tätä sivustoa yllä koska näin vaivaa tämän tekemiseen eikä se ole niin 

yksinkertaista vain lopettaa tätä kaikkea ja mennä hoitoon. Luulen että monet tietävät 

mitä syömishäiriöt tuovat tullessaan. TE JOTKA OLETTE NÄITÄ SIVUSTOJA 

VASTAAN MENKÄÄ MUUALLE. KUKAAN EI OLE KÄSKENYT TEIDÄN 

TULLA KATSOMAAN NÄITÄ SIVUJA. Tämä ei ole pahalla, mutta todella toivon 

että lopetatte sen jauhamisen siitä miten nämä sivustot ovat pahaksi muille. Tämä on 

keino purkaa sitä turhautumista mikä sisälläni on. Jos poistan nämä sivut niin teen 

uudet. Teen sitä mukaan lisää samanlaisia sivustoja kun niitä poistetaan. [sic]18 

 

Tutkimusta varten keräsin materiaaleja 18 englanninkieliseltä pro-ana -kotisivulta, 5 pro-

recovery -sivustolta, 7 suomenkieliseltä pro-ana -sivulta sekä neljältä 

keskustelufoorumilta, joissa kaikissa oli sekä pro-ana että pro-recovery -materiaalia. 

                                                 
169.9.2010 tehty haku antoi vastaukseksi noin 8 410 000 tulosta ja 5.7.2016 2 920 000. Määrän 

dramaattinen pieneneminen johtuu amerikkalaisten terveysalan organisaatioiden lobbauksesta. Toinen syy 

hakutulosten pienenemiseen on pro-anojen muuttunut kielenkäyttö: sivusto voi olla selkeästi pro-ana, 

mutta sanaa ei käytetä missään kohtaa tekstiä. Tällä sivustojen ylläpitäjät pyrkivät estämään sen, että 

sivusto poistetaan palveluntarjoajan toimesta. 
17Jotkin nimimerkit linkittyvät esimerkiksi Instagram-profiiliin, joka voi sisältää valokuvia kirjoittajasta.    
18Suomalainen pro-ana –sivusto. 
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Tutkimusmateriaali on kerätty vuosina 2006-2017. Osa kotisivuista on tuona aikana 

kadonnut, osa perustettu ja noin 1/3 on pysynyt pystyssä koko tutkimusajan. Yksi 

keskustelufoorumi oli olemassa vuonna 2006 ja kaksi muuta oli perustettu vuoteen 2011 

mennessä. Kaikki keskustelufoorumit olivat käytössä vielä 2017. Yksi 

keskustelufoorumeista oli suomalainen ja kaksi englanninkielistä. Suomalainen 

keskustelufoorumi ei enää vuonna 2017 ollut löydettävissä, mutta sen tilalle oli vuonna 

2016 perustettu uusi foorumi. Vähäisen sisällön vuoksi tätä ei kuitenkaan valittu mukaan 

tutkimukseen. Tutkimukseen ei otettu mukaan verkkosivuja, jotka koostuivat pelkästään 

muista lähteistä kerätyistä teksteistä. Lisäksi tutkimuksessa on mukana amerikkalaisen 

järjestön ANAD:in kotisivut19   sekä muutamien recovery-järjestöjen sivuja20 

 

Pääsääntöisesti kaikilla pro-ana -verkkosivuilla on neljä yhteistä elementtiä. Ne sisältävät 

thinspiration-gallerian, vinkkisivut, tietopaketin yleisimmistä syömishäiriöistä sekä 

kertomuksen sivun ylläpitäjän omasta tilanteesta. Yleistä on myös anoreksiasta ja 

bulimiasta puhuminen termeillä ana ja mia. Joissain teksteissä anaa ja miaa käytetään 

ikäänkuin viittauksena todellisiin henkilöihin, joille luvataan palveluksia, esitetään 

pyyntöjä ja pyydetään apua. Anan ja Mian puhuttelu verkkosivuilla ei mielestäni 

kuitenkaan ole yksiselitteinen merkki siitä, että kirjoittaja uskoisi syömishäiriöiden 

suojelushenkien olemassaoloon. Ennemmin kyseessä on retoriikka, joka on levinnyt 

sivustolta toiselle. 

 

Jokaiselta verkkosivulta löytyy varoitus niille, jotka sairastavat tai ovat sairastaneet jotain 

syömishäiriötä, että sivut sisältävät materiaalia joka saattaa laukaista sairauden [sic]. 

Sivujen ylläpitäjät myös tarmokkaasti muistuttavat, että sivustojen tarkoitus ei ole 

”käännyttää ketään anorektikoksi tai neuvoa, miten anoreksia hankitaan”. Verkkosivut on 

tarkoitettu niille, jotka ovat jo valintansa tehneet. Ihmisiä, jotka etsivät sivuja 

tarkoituksenaan hankkia anoreksia paheksutaan ja jopa avoimesti halveksutaan. Tästä 

herää mielenkiintoinen kysymys, mikä on oikea tapa aloittaa elämä pro-anana? 

Vaikka sivujen tekstit ylpeästi julistavat pro-anojen vahvuutta ja ylivertaisuutta 

normaaleihin, laiskoihin ja henkisesti velttoihin ihmisiin nähden, runoissa ja piirroksissa 

näkyy kuvan toinen puoli; ahdistus, pelko ja tieto siitä, että anorektinen käytös ei ole 

ihmiselle hyväksi. Artwork-galleriat ovat täynnä kuvia langanlaihoista naisista, osa on 

kääntänyt katseensa syrjään, osa tuijottaa haastavasti katsojaa. Usein kuviin liittyy 

                                                 
19National Association of Anorexia Nervosa and Associated Eating Disorders. 
20Esimerkiksi Eating Disorders Online. 
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provokatiivinen teksti, esimerkiksi ”What you think of me, I´ll think of me, and what I 

think of me, I´ll be”21. 

 

Aloittaessani tutkimuksen 2006, pro-anat toivat itseään ja ajatuksiin esiin erityisesti 

kotisivujensa kautta. Keskustelua käytiin yksityisviestein, ei niinkään sivustojen 

kommenttiosuuksilla tai foorumeissa. Viime vuosina tämä on selkeästi muuttunut. 

Keskustelu on siirtynyt keskustelufoorumeille, ja verkkosivujen merkitys on vähentynyt. 

Hakukoneilla on jo vaikeuksia löytää blogeja, joita on päivitetty kahden vuoden sisällä. 

Huomion arvoista on, että useat tämän päivän aktiivisilla blogeilla kiertävät tekstit ovat 

peräisin ainakin vuodelta 2006. Uusia tekstejä kirjoitetaan ja julkaistaan blogeissa siis 

todella vähän. 

 

Useimmat verkkosivujen pro-anat ovat hyvin tietoisia siitä, miten ympäristö suhtautuu 

heidän ideologiaansa ja ajatusmaailmaansa. Karkeasti ottaen viidesosa vinkkisivujen 

sisällöstä on neuvoja siihen, miten anoreksia saadaan salatuksi muilta. Suurin osa 

neuvoista koskee tietysti syömättömyyden kätkemistä, mutta vinkkejä löytyy myös 

laihtumisen salaamiseen. Ironisena asiana voidaan pitää sitä, että samalla kun pyritään 

äärimmäiseen laihuuteen, tiedostetaan se, että vartalo jonka eteen on kärsitty niin paljon 

täytyy kätkeä muilta paitsi toisilta pro-anoilta. 

 

Koska tutkimusaihe on hyvin henkilökohtainen ja tutkimuksen kohteita leimaava, olen 

poistanut lainauksista kaikki tunnistettavat nimimerkit ja nimet ja muuttanut sivustojen 

nimet siten, ettei niitä voida löytää hakupalvelujen kautta. Vaikka suuri osa tutkimuksessa 

käytetyistä sivustoista on poistettu, en liitä tekstiin sivujen www-osoitteita.22 Suoria 

lainauksia en ole muokannut muuten kuin verkkosivujen nimen ja kirjoittajien 

nimimerkkien osalta. Kaikki materiaali on kerätty avoimilta sivuilta. Jätin pois tekstit, 

joiden saaminen olisi vaatinut rekisteröitymistä tai tunnistetietojen lähettämistä. En 

myöskään kerännyt materiaalia chatti-palstoilta. Yksityisyyden suojaamisessa olen 

pyrkinyt käyttämään samoja keinoja kuin Karen Dias ja Riley et al. sekä noudattamaan 

Arja Kuulan ohjeistusta internetmateriaalin käytöstä.23 

 

 

                                                 
21Ana's Underground lair, luettu 2.6.2006. 
22Poikkeuksena ANAD. 
23Dias 2003, 32; Riley et al. 2003, 353; Kuula 2006, 187-189, 192-199. 
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2.2. Aikaisempi tutkimus 
 

 

Anoreksiaa ja muita syömishäiriöitä on tutkittu runsaasti eri tieteenalojen näkökulmista. 

Lääketiede analysoi syömishäiriöiden vaikutusta ihmisruumiiseen sekä sairauden oireita 

ja syitä. Sosiologit ja mediatutkijat ovat kiinnostuneita anoreksian ja laihuuden 

ihannoinnin yhteiskunnallisista merkityksistä, potilaiden kertomista tarinoista sekä siitä, 

miten syömishäiriöitä käsitellään eri medioissa. Naistutkimus on käsitellyt 

kauneusihannetta sekä ruumiillisuutta suhteessa syömishäiriöihin. Koska varsinkin 2000-

luvulla anoreksiasta ja pro-anasta on kirjoitettu lukemattomia tutkimusartikkeleita, 

esittelen seuraavassa vain lyhyen yleiskatsauksen omassa tutkimuksessani käytettyihin 

tutkimuksiin. 

 

Anoreksian historiallisia ulottuvuuksia ovat tutkineet esimerkiksi historioitsijat Caroline 

Walker Bynum, Joan Jacobs Brumberg, Rudolph M. Bell sekä Maiju Lehmijoki-Gardner. 

Bynum on uransa aikana tehnyt mittavaa tutkimusta siitä, miten naiset ovat käyttäneet 

ruumiillisuutta osana uskonnonharjoitusta eri vuosisatojen aikana. Kirja Fragmentation 

and Redemption; Essays on Gender and Human Body in Medieval Religion tutkii, miten 

naiset keskiajalla käyttivät ruumiillisuuttaan keinona murtaa vallitsevia normeja ja ottaa 

haltuun oma elämänsä yhteiskunnassa, jossa naisten elämä oli voimakkaasti rajattu. 

Brumbergin teos Fasting Girils, the Emergence of Anorexia Nervosa as a Modern disease 

jäljittää anoreksiaa viktoriaaniselle ajalle sekä analysoi sitä, miten se on vaikuttanut 

nuorten tyttöjen psyykeen eri aikakausina. Bellin Holy Anorexia etsii yhteyksiä 

nykyaikaisten anorektikoiden ja keskiaikaisten pyhimysnaisten ajattelussa. Lehmijoki-

Gardnerin teos Askeettien pidot, uskonnot ja syömisen etiikka tutkii, miten eri 

uskonnoissa ja uskomusperinteissä on suhtauduttu ruokaan ja syömiseen. 

 

Kun anoreksia 90-luvun alussa24 niin sanotusti siirtyi nettiin, useat tutkijat ovat tarttuneet 

kysymykseen miten ilmiö vaikuttaa ja näkyy yhteiskunnassa. Tutkimusta pro-ana -

sivustojen vaikutuksista syömishäiriöiden syntyyn ovat tehneet esimerkiksi psykologit 

Anna M. Bardone-Cone ja Camila M. Cass25 sekä Kelly Harper, Steffanie Sperry ja J. 

                                                 
24Ensimmäiset pro-ana www-sivut perustettiin vuosien 1994-1998 välillä. Jyränki 2007, 230-

274; www.wikipedia.org/proana. 
25Bardone-Cone & Cass 2006; Bardone-Cone & Cass 2007. 

http://www.wikipedia.org/proana


14 

 

Kevin Thompsom26. Mediatutkijat Cathleen Custers ja Jan Van den Bulck27 tutkivat, 

miten pro-anoreksia sivuilla vierailu vaikuttaa lasten ja nuorten käytökseen ja 

ruumiinkuvaan. Diskurssianalyysia pro-anojen kielestä ovat tehneet mm. psykologian 

alalta Saran Riley, Karen Rodham ja Jeff Gavin28 sekä naistutkimuksen näkökulmasta 

Karen Dias29. Lingvistisiä eroja pro-ana -ja pro-recovery -ryhmien välillä ovat tutkineet 

Elizabeth J Lyons, Matthias R Mehl ja James W Pennebaker30. Anorektikoiden 

narratiivejä ovat tutkineet myös Marika Savukoski31 ja Anne Puuronen32. Antonio Casilli, 

Paola Tubaro ja Pedro Araya problematisoivat pro-anan käsittämisen ”perinteiseksi” 

anoreksian muodoksi ja kyseenalaistavat niiden niputtamisen samaksi sairaudeksi.33 

 

Median, syömishäiriöiden ja pro-anojen suhteita on myös tutkittu hyvin laajasti. 

Esimerkkeinä voidaan mainita Silvia Mondini, Angela Favaro ja Paolo Santonastaso 

jotka tutkivat syömishäiriöiden ja naisihanteen suhdetta italialaisessa lehdistössä34 Linda 

C. Andristin analyysin mukaan syömishäiriöt voidaan jäljittää median levittämään 

epärealistiseen naisihanteeseen, jota pro-ana -sivut entisestään ruokkivat.35 Vastarannan 

kiiskenä median syyllistämisessä toimii R.T.J. Barrett. Hän kritisoi sitä, miten 

nykytutkimuksessa liian yksinkertaistaen syömishäiriöt siirretään median 

aiheuttamiksi.36 Kielitieteilijä Emma Seaber taas haluaa katkaista itsestäänselvyytenä 

pidetyn siteen syömishäiriöiden ja visuaalisuuden kesken. Siinä kun anoreksia ja sen 

puhkeaminen usein yhdistetään (media)kuviin, Seaber tutkii syömishäiriöiden suhdetta 

kirjallisiin ärsykkeisiin. Hänen mukaansa luetuilla teksteillä on suuri merkitys pro-ana -

ilmiössä, sillä ne sekä laukaisevat syömishäiriön että ylläpitävät ”pro-ana -kulttia”.37 Julia 

Jyränki taas problematisoi median suhdetta pro-anoreksia -verkkosivuihin ja niiden 

nostattamia vahvoja reaktioita.38 

  

 

 

                                                 
26Harper, Sperry & Thompson 2008. 
27Custers & Van den Bulck 2009. 
28Riley, Rodham & Gacin 2009. 
29Dias 2003. 
30Lyons et .al 2006. 
31Savukoski 2009. 
32Puuronen 2004a. 
33Casilli et al. 2012. 
34Mondi, Favaro & Santonastaso 1996. 
35Andrist 2003. 
36Barret 1997. 
37Seaber 2016. 
38Jyränki 2007. 
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2.3 Media-analyysia uskontofenomenologian keinoin 
 

 

Tulen tarkastelemaan tekstejä media-analyyttisesti uskontofenomenologisen 

lähestymistavan keinoin. Fenomenologian teorioissa nojaan Hanna Vilkan ja Teuvo 

Laitilan määritelmiin, joiden mukaan fenomenologian tutkimuskohteena on ilmiö 

sellaisena kuin se itsessään näyttäytyy. Fenomenologisen näkökulman mukaan käsitteet 

ovat apuvälineitä, joiden avulla ilmiötä kuvataan eivätkä ne ole väitteitä itse ilmiön 

ominaisuuksista. Ilmiötä pyritään kuvaamaan subjektina sen omilla ehdoilla ilman, että 

sitä redusoidaan toisiin ilmiöihin tai asioihin. Laitilan mukaan nähdäksemme, miten 

merkitykset muodostuvat, tutkijan on oletettava tietämisen ehdoksi puhdas ilmiö, eli 

riisuttava ilmiöstä kokijan siihen liittämät tarkoitukset tai merkitykset. Tutkijan on 

lakattava uskomasta siihen, että totuus jotenkin samaistuisi hänen omiin, etnosentrisiin 

käsitteisiinsä.39 Käsitteiden, esimerkiksi uskonto, pyhä tai historia, käyttö tarkoittaa sitä, 

että tutkijalla on entuudestaan jonkinlainen määritelmä käsitteelle. Tämän vuoksi tutkijan 

tulee tiedostaa oma tutkijapositionsa sekä sen merkitys tutkimuksen tekemiseen ja sen 

tuloksiin.40 

 

Hanna Vilkan mukaan fenomenologisen lähestymistavan avulla tutkitaan ihmisen 

kokemuksellista suhdetta siihen maailmaan, jossa hän elää. Kokemuksellisella suhteella 

tarkoitetaan ihmisen aktiivista vuorovaikutussuhdetta toisiin ihmisiin, kulttuuriin sekä 

luontoon. Nämä suhteet ilmenevät ihmisen kokemuksina ja elämyksinä.41 

Fenomenologisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii ymmärtämään tutkimuskohdetta. 

Näkökulmana analyysiin on tutkittavan elämäntodellisuus. 42 Tutkija pyrkii näkemään, 

millainen merkitys tutkittavalla ilmiöllä on yksilölle tai yhteisölle43. 

 

Fenomenologinen lähestymistapa on lähellä aineistolähtöistä sisältöanalyysiä, mutta 

toisin kuin sisältöanalyysissä aineistoa tarkastellaan koko ajan kokonaisuutena. Tekstiä ei 

pilkota osasiksi eikä siitä yritetä poistaa ”turhaa tietoa”, vaan tutkimus tehdään 

merkityskokonaisuuksista.44. Tärkeä osa fenomenologista tutkimusta on erottaa 

                                                 
39Laitila 2004, 71-114, kursiivi alkuperäinen. 
40Laitila 2004, 71-114. 
41Vilkka 2005, 136. 
42Vilkka 2005, 136-137, Pulkkinen 1997, 69-70. 
43Laitila 2004, 71-114. 
44Vilkka 2005, 141. 



16 

 

olennainen aines epäolennaisesta.  Fenomenologisessa tutkimuksessa tiedostetaan, että 

tutkijan oma historia, ennakkokäsitykset sekä työskentely-ympäristö vaikuttavat siihen, 

miten hän ymmärtää ja tulkitsee tutkimuskohdetta. Tästä syystä on tärkeää, että tutkija 

tekee jatkuvasti reduktiota, jolla hän pyrkii ymmärtämään omat näkemistä ja 

ymmärtämistä määrittävät rajansa.45 

 

Uskontofenomenologia on usein nimetty uskonnontutkimuksen ”vanhaksi 

valtasuuntaukseksi”. Sitä voidaan Laitilan mukaan kuvata ”itsekriittiseksi pyrkimykseksi 

ymmärtää ja tulkita uskonnoksi kutsutun ilmiön ja uskonnollisen ihmisen yleisiä piirteitä, 

sitä mikä tekee ilmiöstä uskonnollisen ja mihin uskonnollinen ihminen siis uskoo”.46 

Tutkimuksessani tulen tarkastelemaan uskontofenomenologian keinoin sekä sitä mitä 

pro-anat verkkosivuillaan sanovat sekä sitä, mikä jää sanomatta. Sivuilta löytyvät 

uskonnollisiksi katsottavat elementit vertautuvat sekä vanhojen uskontojen että niin 

sanottujen uusien uskontojen47 piirteisiin. 

 

 

2.4. Media-analyysi teoriana 
 

 

Teoriana media-analyysi on laaja ja joustava.  Mediatutkimus on saanut vaikutteita 

erityisesti kielitieteestä, kirjallisuuden ja taiteen tutkimuksesta sekä useilta 

poikkitieteellisiltä aloita. Näitä ovat esimerkiksi diskurssianalyysi, retoriikan tutkimus 

sekä semiotiikka. Media-analyysi tarjoaa pohjan mediakritiikille ja mediakasvatukselle. 

Ilman analyysia mediatutkimus jää helposti omien ennakkokäsitysten perusteluksi tai 

yleisien fraasien toistamiseksi. Tutkijan on kuitenkin tiedostettava oma positionsa, sillä 

analyysi perustuu vahvasti tutkijan subjektiivisille tulkinnoille.48 

 

Mediatutkimuksen kehitys oli osa 1970-luvulla alkanutta kulttuuritutkimuksen nousua, 

johon liittyi lingvistinen käänne. Tämä korosti viestinnän luonnetta merkityksiä 

tuottavana ja tulkitsevana toimintana. Viestinnän tutkimus on poikkitieteellistä siinä 

                                                 
45Laitila 2004, 71-114. 
46Laitila 2004, 71-144. 
47Tai uuspakanallisuuden. 
48Kantola et al. 1998, esipuhe s . 6. 
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merkityksessä, että samojen termien ja käsitteiden parissa työskentelee tutkijoita eri 

yhteiskunnallisista ja humanistisista tieteenaloilta.49 

 

 

2.5. Viitekehyksenä länsimainen uskonnollisuus 
 

 

Tutkimukseni kirjoitan länsimaalaisena akateemisena naisena. Käsittelemäni materiaali 

pohjautuu suurimmalta osin samankaltaisessa kulttuurissa syntyneiden ja kasvaneiden 

ihmisten teksteihin. Haasteena tutkimuksen tekemisessä on se, etten sorru tulkitsemaan 

tekstejä omien kokemusteni kautta, vaan onnistun pitämään tarpeellisen etäisyyden 

tutkittaviin teksteihin. 

 

Uskonnollisia ilmiöitä tarkastellessani nojaudun voimakkaasti kristilliseen perinteeseen 

siitä, mitä uskonto ja uskonnollisuus tarkoittavat. Seuraan Walker Bynumin ja Bellin 

teorioita keskiaikaisista naispyhimyksistä sekä Puurosen teorioita nykyaikaisten 

anorektikkojen kokemuksista. 

 

 

 

3. ANOREKSIA ON HIDAS KUOLEMA – MITÄ ANOREKSIA ON JA KUKA 

SEN MÄÄRITTELEE 

 

 

Arkisessa puheessa anoreksia ymmärretään mielisairaudeksi, jonka vallitseva oire on 

ylenmääräisen laihuuden ihannointi sekä pyrkimys laihduttamisella saavuttaa 

epänormaalin hoikka vartalo. Anoreksiaan liitetään myös huono itsetunto, perfektionismi 

sekä niin sanottu kiltin tytön -syndrooma50. Usein anoreksia liitetään ulkonäköpaineisiin: 

nuoret naiset lopettavat syömisen koska he haluavat näyttää samanlaisilta kuin 

huippumallit ja menestyneet näyttelijättäret. Anoreksian liittäminen median levittämään 

naiskuvaan saattaa aiheuttaa sen, että toisin kuin muita mielisairauksia anoreksiaa 

saatetaan pitää itseaiheutettuna ja yksilön ”omana vikana”. Anorektikon pitäisi ymmärtää 

                                                 
49Kantola et al. 1998, 13-40. 
50Vaikka anoreksiaa siintyy sekä miehillä että iäkkäämmillä naisilla, arkidiskurssissa se usein 

edelleen mielletään erityisesti nuorten naisten sairaudeksi. 
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olla uskomatta mediaan ja vain ryhdistäytyä ja ottaa vastuu omasta terveydestään. 

Vihamielinen asenne anorektikoihin näkyy sekä maallikoiden että hoitohenkilökunnan 

keskuudessa.51 Anorektikoiden leimaaminen huomionhakuisiksi  ja tämän aiheuttama 

paheksunta lienee yksi syy siihen, miksi pro-anat eivät halua kertoa ideologiastaan ja 

ajatusmaailmastaan ulkopuolisille. 

 

Suuri yleisö pitää anorektikkoja homogeenisenä ryhmänä. Taudin oireet, syntymissyyt 

sekä paranemisennuste ymmärretään kaikilla anorektikoilla samankaltaisiksi. 

Todellisuudessa anoreksia on yhä tutkijoille mysteeri. Psyykkisten sairauksien listalla 

anoreksia on yksi vaarallisimmista. Tutkimuksesta riippuen anoreksian kuolleisuudeksi 

lasketaan noin viisi prosenttia sairastuneista. Paranemisprosessi kestää kuudesta 

kuukaudesta kymmeneen, jopa viiteentoista vuoteen ja saattaa pitää sisällään useita 

sairaalajaksoja52. 

 

Pro-ana on kuitenkin termi, jolla on yhtä monta määritelmää kuin määrittelijöitä. Kun 

lääkäri puhuu ”pro-anasta”, hän saattaa tarkoittaa jotain mitä pro-anaksi itsensä 

määrittelevä ei missään nimessä tunnusta. Kun taas lingvisti tutkii ilmiötä hän saattaa, 

vahingossa, niputtaa termin alle useita merkityksiä jotka ovat keskenään ristiriitaisia. 

Tässä luvussa pyrin esittelemään, millaisia erilaisia merkityssisältöjä pro-anaan voi 

liittyä. Ensin kerron, millaista termistöä on käytetty pro-anan akateemisessa 

tutkimuksessa. Sen jälkeen esittelen lyhyesti anoreksian taudinkuvan lääketieteessä ja 

miten se on muuttunut vuosien saatossa.  Luvussa 3.3. käsittelen median tapaa puhua 

anoreksiasta ja pro-anasta. Seuraavaksi annan itsensä pro-anoiksi identifioivien 

määritellä käyttämänsä termit sekä kuvailen niiden eroja. Lopuksi määrittelen, mitä tässä 

tutkimuksessa tarkoitetaan uskonnolla ja uskonnollisuudella. 

 

 

3.1. Pro-ana tieteellisessä tutkimuksessa 
 

 

There are different interpretations of the term "pro-ana", and yet, people use them 

interchangeably, without making distinctions between different websites. National 

                                                 
51Kts. esim. Seaber 2016. 
52Abraham & Llewellyn-Jones 1992; Puuronen 2004; Savukoski 2008. 
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Pro-Ana does not encourage distorted eating or reinforce unrealistic ideals of physical 

perfection. Anorexia Nervosa is not a lifestyle choice, but a serious mental disorder.53 

 

I have created this site for those of us who are performing the art of anorexia, not for 

those who are suffering from the disease. […] This site is for those of us who are, and 

wish to remain, Ana's much-loved daughters.54 

 

Useissa tutkimuksissa tunnistetaan, että pro-anat eivät muodosta homogeenistä ryhmää.55  

Tästä huolimatta termin alle niputetaan laaja joukko eri tavalla ajattelevia ja toimivia 

sivustoja, joiden moninaisuutta ei aina tutkimuksissa ja tutkimusten sisällä tunnisteta. 

Tieteellisissä tutkimuksissa pro-ana -sivuista on tunnistettavissa kolme 

sisältömääritelmää. Ensimmäisen, ehkä yleisimmän määritelmän mukaan pro-ana 

tarkoittaa merkitysjärjestelmää, jonka mukaan anoreksia on ideologia ja elämäntapa, ei 

niinkään sairaus. Nämä sivut eivät yleensä kiellä anoreksian olevan myös sairaus, mutta 

keskustelijoiden omalla kohdallaan anoreksian kerrotaan olevan tietoinen valinta.56 

Tämän määritelmän mukaan pro-ana -sivut tunnistetaan erityisesti niiden sisältämien 

thinspiration-sivujen57 sekä vihjeiden ja painonpudotusohjeiden perusteella. Toisen 

määritelmän mukaan pro-ana -sivujen tarkoitus on kannustaa nuoria ”hankkimaan” 

syömishäiriön. Liikkeen katsotaan tekevän aktiivista ”käännytystyötä” ja korostavan 

anoreksian merkitystä täydellisen elämän saavuttamiseksi.58 Myös näillä sivuilla esiintyy 

samoja vinkkejä ja thinspiration-materiaalia kuin ensimmäisen määritelmän mukaisilla 

sivuilla. Kolmannen, harvinaisimman analyysin mukaan pro-ana -sivujen tarkoitus on 

muodostaa turvallinen foorumin anorektikoille. Sivuilla he voivat jakaa kokemuksiaan ja 

tukea toisillensa.  Tässä diskurssissa pro-anat näkevät käytöksensä ja ajatusmaailmansa 

sairautena, mutta paraneminen ei ole heille vielä ajankohtaista.59 Pro-anan rinnalla 

esiintyy myös termi pro-anoreksia, jota usein käytetään samassa merkityksessä kuin pro-

anaa.  Yleensä tieteellisissä teksteissä ei erotella sitä, puhutaanko pro-anasta vai pro-

anoreksiasta. Termejä käytetään yhdessä ja sekaisin. 

                                                 
53National Pro-Ana, luettu 13.5.2011. 
54Ana's Shrine, luettu 13.5.2011. 
55Esimerkiksi Riley & Rodham & Gavin 2009, s 348-351. 
56Ks. esim Custer & Van de Bulck 2009. 
57Thinspiration tarkoittaa jotakin, joka auttaa pysymään anoreksian tiellä. Yleensä thinspiration-

sivuilla on kuvia hyvin laihoista malleista, näyttelijöistä tai laulajista. Joskus mukana on kuvia 

sairaalloisen ylipainoisista naisista. Joskus, hyvin harvoin, thinspiration sisältää myös runoja tai 

”sankari-tarinoita”. 
58Ks. esim. Bardone-Cone & Cass 2007. Nämä sivut sisältävät erityisen runsaasti 

uskonnollisävytteisiä tekstejä. 
59Ks. esim Dias 2003. 
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Erotuksena pro-ana- ja pro-anoreksia -sivuista on vielä mainittava pro-recovery -sivut. 

Ne on tarkoitettu ihmisille, jotka kamppailevat parantuakseen syömishäiriöstä. Sivuilta ei 

löydy ohjeita, vinkkejä eikä kuvia. Sivujen pääpaino on keskustelupalstoissa sekä 

chateissa. Tyypillistä pro-recovery -sivuille on osallistujien vihamielinen asenne pro-

anorektikkoja ja pro-anoja kohtaan. On huomioitavaa, että useat pro-ana -sivut pitävät 

sisällään myös pro-recovery -materiaalia. Samoilla sivuilla kannustetaan ihmisiä 

hakemaan apua, varoitetaan anoreksian vaaroista ja jaetaan vinkkejä ja ohjeita 

laihdutukseen. 

 

Huomionarvoisaa on pro-ana -käsitteen nykyinen ylikäyttö. Kaikki anoreksiaa sairastavat 

leimautuvat pro-anoiksi, vaikka he selvästikään eivät tunnusta pro-anoille omaleimaista 

ajatusmaailmaa. Myöskään kaikki verkkosivut jotka luokitellaan pro-ana -sivuiksi eivät 

sellaisia ole. Se, että sivuilla kerrotaan näännytys- tai laihdutusvinkkejä ja näytetään kuvia 

alipainoisista ihmisistä ei vielä tee sivustosta pro-ana -sivustoa siinä merkityksessä, että 

tekijä identifioituisi itse pro-anaksi. Pyrin tutkimuksessani avaamaan sitä, mikä tekee pro-

anasta juuri pro-anan. 

 

 

3.2. Sähköshokkeja ja elohopeaa - Lääketieteellinen anoreksia 
 

 

Nykytutkimuksen mukaan noin 90 prosenttia sairastuneista on naisia. Miehillä anoreksiaa 

yleisempi ruumiinkuvahäiriö on  lihasdysmorfia, joka ilmenee pakonomaisena tarpeena 

kasvattaa lihasmassaa.60 Kliinisen kuvauksen perusteella anoreksiaan kuuluu 

pakkomielteisyys, lihomisen pelko sekä erakoituminen. Anorektikon täytyy noudattaa 

tiettyjä rituaaleja sekä käytäntöjä, joilla hän hallitsee syömistään.61 Fyysisiä oireita ovat 

hiustenlähtö, alentunut ruumiinlämpö, jatkuva viluisuus, lanugokarvoitus, huono 

verenkierto, ihon kuivuminen, unettomuus, kynsien haurastuminen, ylenpalttinen 

liikunta, pakonomainen keskittyminen ruokaan ja kalorien laskemiseen, huono itsetunto, 

syrjään vetäytyminen, eristäytyminen, yksinäisyys sekä kyvyttömyys keskittyä muuhun 

                                                 
60Puuronen 2004, 20-21, Savukoski 2008, 19-21. 
61Ks. Esim. Abraham&Llewellyn-Jones 1992; Puuronen 2004; Savukoski 2008. 
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kuin laihduttamiseen.62 Kliininen diagnoosi tehdään ICD-10 tautiluokituksen 

perusteella.63 Kriteerit anoreksian diagnosoimiseksi ovat: 

 

• Potilas ei halua ylläpitää normaalia painoaan, paino on tippunut ainakin 15 

prosenttia alle pituuden mukaisen keskipainon tai BMI (Body Mass Index) on 

korkeintaan 17.5 

• Painon lasku on itseaiheutettu syömättömyydellä, liiallisella liikkumisella, 

oksentamalla tai lääkkeiden avulla 

• Ruumiinkuva on häiriintynyt eli potilas on mielestään lihava ja pelkää lihomista 

• Muut sairaudet on poissuljettu 

 

Englantilainen lääkäri Richard Morton kuvasi ensimmäisenä nykyisen anoreksiaksi 

luokiteltavan tilan jo 1686,64 mutta termiä anoreksia nervosa käytti ensimmäisen kerran  

vuonna 1870 englantilainen lääkäri Sir William Gull. Hänen potilaanaan oli nuori nainen, 

jonka taudinkuvaan kuului voimakas nälkiintyminen sekä tietyistä ruoka-aineista 

kieltäytyminen. Potilasta hoidettiin erilaisilla lääkkeillä (esimerkiksi elohopeakloridilla 

ja rautajodisiirapilla) sekä ruokavalion muutoksella. Potilas parani, ja Gull päätteli 

sairauden johtuvan henkisistä syistä. Sir Williamin Gullin aikalainen Charles Laseque 

kuvasi myös anoreksian oireita, mutta hän tuli eri tuloksiin taudin luokittelussa.  Kun Gull 

katsoi anoreksian olevan oma erillinen tauti, Laseque määritteli sen hysterian piiriin 

kuuluvaksi. Lasequen määritelmä rajasi anoreksian naisten sairaudeksi, kun taas Gull 

katsoi mahdolliseksi sairauden puhkeamisen myös miehillä.65   

 

1800-luvulla anoreksian tunnusmerkkinä pidettiin nopeaa painon alenemista ja sen 

aiheuttamaa yleiskunnon heikkenemistä. Pian kuitenkin opittiin etsimään muita 

tunnusmerkkejä, sillä useat taudit saattavat aiheuttaa nopeaa painonlaskua. Elimellisten 

syiden poissulkemisen yhteydessä lääkärit alkoivat pitää anoreksiaa nimenomaa psyyken 

sairautena.66 

 

                                                 
62Savukoski 2008, 18-19, ks. Myös Syömishäiriöliitto SYLI. Huomionarvoisaa on, että vuonna 1972 

anoreksian diagnostiseen määritelmään kuului, että anoreksia puhkee alle 25-vuotiaille (Bell 1985, 2). 

Nykyään anoreksia voidaan diagnosoida missä iässä tahansa. 
63Stakes 1999. 
64Bell 1985, 3, 
65Abraham&Llewellyn-Jones 1992, 23-24; Puuronen 2004, 21; Savukoski 2008, 17. 
66Savukoski 2008, 18. 
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Suomalaisen, vuonna 2014 julkaistun käypähoitosuosituksen mukaan anoreksialle 

altistavia ja sen laukaisevia tekijöitä voivat olla biologiset, psykologiset sekä 

kulttuurisidonnaiset tekijät.67 Laihuutta ihannoiva ympäristö voi  täten olla yksi syy 

sairauden puhkeamiseen. Useat terveydenhuoltoalan ammattilaiset uskovat, että 

anoreksia johtuu jostain tietystä syystä ja kun syy löydetään, sairautta voidaan alkaa 

hoitaa. Hoidon osuutta tervehtymiseen korostetaan, eikä pro-anojen tulkintaa ”kukin 

paranee omassa tahdissaan” pidetä uskottavana.68 

 

 

3.3. Pro-anojen oma määritelmä 
 

 

This is a pro-ana website. That means this is a place where anorexia is regarded as a 

lifestyle and a choice, not an illness or disorder. There are no victims here. 

If you believe in the myth that something can rule over you without your consent, if 

you regard "ana" as a disease rather than a lifestyle or choice, and especially if you see 

yourself as the victim of an eating disorder, in need of recovery, seeking recovery, or 

having recovered, it is strongly suggested that you leave this site immediately. IF you 

choose to ignore this warning, you WILL be triggered by the content of this site and I 

will NOT be responsible for your decision to play with a loaded psychological gun. 

There are reasons why firearms are kept locked away from children. So grow a spine 

if you don't have a will, and get lost.69 

 

Pro-anoilla ei ole yhtä ainoaa tulkintaa siitä, mitä on anoreksia ja miten se ilmenee pro-

anoilla.  Toisin kuin edellisessä lainauksessa, useimmilla sivuilla määritelmään tai 

sairauteen ei oteta mitään kantaa. Sivut on yksinkertaisesti omistettu pro-anoille ja 

anorektiselle käytökselle.70 Pro-ana -liikkeessä anoreksia nähdään laajana 

merkitysjärjestelmänä, jossa ulkonäkö on keskeisellä sijalla, mutta ihannevartalon lisäksi 

anoreksiasta etsitään psyykkista ja henkistä ulottuvuutta. Oleellista on se, että pro-ana on 

aktiivista toimintaa.71 Vaikka monet pro-anat kannustavat ja tukevat niitä, jotka ovat 

                                                 
67Käypähoito.fi, luettu 6.7.2016. 
68Dias 2003, 39. 
69Anorexia´s Underground Lair, luettu 6.4.2017. 
70Englanniksia anorexian praxis. 
71Riley et al. 2009, 350. 
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päättäneet hakeutua hoitoon tai etsiä parannusta, pro-recovery -ihmiset yksiselitteisesti 

suljetaan ulos pro-ana -identiteetistä. 

 

Pro-anat käyttävät karkeasti samankaltaisia määritelmiä kuin tutkijat. Keskustelua termin 

käytöstä kuitenkin käydään jatkuvasti, ja todellisuudessa määritelmiä on yhtä monta kuin 

keskustelijoita. Toisin kuin useat tutkijat, pro-anat erottavat toisistaan pro-anan ja pro-

anoreksian. Käännytystyötä tekevät pro-anat katsotaan sisäisessä diskurssissa pro-

anorektikoiksi huolimatta siitä, miten he itse määrittelevät itsensä. Pro-anorektikoita 

pidetään yleisesti myös ihmisinä, jotka joko teeskentelevät sairastavansa tai yrittävät 

sairastua syömishäriöön.72 Pro-anorektikot pyrkivät levittämään anorektista ideologiaa ja 

sulkevat yhteisönsä ulkopuolelle ne, jotka yrittävät parantua. Pro-anorektikkojen 

katsotaan kokoontuvan internettiin koska he kaipaavat yhteisöä johon kuulua, ja 

anoreksia on heille tässä vain keppihevonen. Omilla sivuillaan he pro-anojen mukaan 

pitävät mustia listoja ihmisistä, jotka ovat yrittäneet hakea apua syömishäiriöönsä. Ns. 

valtavirran pro-anat pitävät pro-anorektikoita ”aivopestyinä, muita hyväksi käyttävinä 

sekä manipuloivina”.73 

 

Nykyään useat pro-anat tunnustavat sairastavansa anoreksiaa.  Tilanne 

keskustelufoorumeilla on tässä suhteessa hyvin erilainen, kuin esimerkiksi kuusi vuotta 

sitten. 2010 oli yleistä, että kirjoittajat ovat sitä mieltä, että anoreksia on elämänvaihe 

muiden joukossa. Jokainen siirtyy omassa tahdissa eteenpäin, kun parantumisen aika 

koittaa. Toipumista tavoittelevia kannustettiin, mutta pro-anoiksi palaajat otetaan ilolla 

takaisin joukkoon. Vuonna 2016 kirjoitussävy alkoi muuttua kyynisemmäksi ja jopa 

itseironiseksi. Oma ajatusmaailma tunnustettiin sairaaksi, mutta siitä ei haluttu luopua. 

Pro-ana -yhteisö antaa tukea ja turvaa siinä, missä ympäröivä yhteiskunta hyökkää 

persoonaa ja identiteettiä vastaan. Samaan aikaan kun tiedostettiin oman ajattelun 

epäterveellisyys, teksteissä heijastuu edelleen pyrkimys parempaan kontrolliin ja 

elämänhallintaan kuin mihin terveet ihmiset kirjoittajan mukaan kykenevät. Pro-ana on 

samaan aikaan sairaus ja osoitus siitä, että yksilö pyrkii parempaan. 

 

Jotkut kirjoittajat kertovat ”ottavansa anoreksiasta hyödyt mutta välttävänsä 

miinuspuolet”. Nämä henkilöt pitävät erityisen tarkkaa huolta ravinteiden saannista, 

ulkonäkönsä hoitamisesta sekä siitä, että ympäristö ei näe anorektista käytöstä. Näiden 

                                                 
72Englanniksi Wanarexic. 
73Wanarexia.info, luettu 5.9.2006. 
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pro-anojen tärkein tavoite on saavuttaa sellainen ulkonäkö, joka heidän tulkintansa 

mukaan on myös vallitsevan ihanteen mukainen. 

 

Vielä vuonna 2010 pro-ana -sivustot määrittelivät tarkemmin sivustojen sisällön sekä pro-

anan merkityksen. Keskustelujen siirryttyä foorumeihin tiukista rajauksista 

pääsääntöisesti luovuttiin. Foorumeilla on pitkiä keskusteluketjuja, joissa kirjoittajat 

selittävät oman näkemyksensä anoreksiasta sekä pro-anasta, mutta sivustojen ylläpitäjät 

eivät anna termeille kovin tiukkoja raameja. Vaikuttaa siltä, että kotisivuilla kirjoittajat 

ovat tiukempia sen suhteen, mitä pro-ana merkitsee ja mitä se ei merkitse. Foorumeilla 

taas kirjoittajat analysoivat enemmän omia mielipiteitään ja ovat avoimempia ja 

sallivampia muille keskustelijoille. Pro-anan erottaa pro-recoverystä kuitenkin edelleen 

helposti. Pro-recovery -keskusteluissa yksilö pyrkii parantumiseen, pro-ana taas on 

periaatteessa tyytyväinen nykytilanteeseen eikä näe paranemista itselleen vaihtoetona tai 

tavoteltavana tilana. Vaikka pro-anojen tekstit voivat sisältää hyvin negatiivista ja 

depressiivistä sisältöä, ne kuitenkin ovat lähtökohtaisesti positiivisempia ja 

tulevaisuuteen keskittyvämpiä kuin pro-recovery -sivustot ja keskustelut.74 

 

Vaikka sivustoilla ja foorumeilla ei yleensä määritellä kovin tarkasti pro-anan merkitystä 

ja sisältöä, vuosien kuluessa yhteisö on enenevässä määrin alkanut analysoimaan itseään 

sekä hajaantumaan pienemmiksi alaryhmiksi.75 Tämä on varmasti ainakin osittain merkki 

siitä, että yhteisön jäsenet ovat vanhentuneet. Kun kotisivujen ylläpitäjät vuonna 2006 

usein kertoivat asuvansa vanhempiensa kanssa, yhä useampi foorumilla kirjoittava 

nimimerkki kertoo elävänsä puolison tai kämppäkaverin kanssa. Huomattava osa 

kirjoittajista kertoo aloittaneensa opinnot akateemisella alalla. Jotkut nimimerkit ovat 

olleet aktiivisina foorumeilla vuodesta 2006 saakka, joten pro-ana voi elää ideologiansa 

mukaan vuosia ja vuosia. Osaltaan ilmiö johtuu myös siitä, että mediahuomion 

lisääntyessä tarve omalle määrittelylle on kasvanut. 

 

 

 

 

 

                                                 
74E. J. Lyons et al., 2006, s 254. 
75

Anorexia's Underground Lair, luettu 6.4.2017. 
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3.4. Median näkemys anoreksiasta ja pro-anailmiöstä 
 

 

Medialla, erityisesti lehdistöllä mutta enenevässä määrin myös dokumentaristeilla, on 

suuri kiinnostus pro-anoja kohtaan. Asetelma on yleensä kauhisteleva ja tuomitseva, eikä 

anorektikolle usein anneta juurikaan mahdollisuuksia tulkita omaa käytöstään. 

Tarinankerronnassa painottuu läheisten ihmisten hätä anorektikon puolesta. Dokumentit 

ja artikkelit lienevät pääsääntöisesti tarkoitettu varoituksiksi. Ne näyttävät, kuinka 

vaaralinen asia anoreksia on. Tämän vuoksi on ironista, että pro-ana voi saada 

dokumenteista itselleen vinkkejä ruokarituaaleihin sekä sairauden piilottamiseen.76 

Keskustelufoorumeilla jaetaankin innokkaasti dokumentteja thinspiration-merkityksessä. 

 

Huomioitavaa on pro-anojen käyttämien laihdutusvinkkien leviäminen valtavirtaan. 

Samaan aikaan kun kauhistellaan anoreksiaa ja yltiöpäistä laihduttamista, seuraavalla 

sivulla julkaistaan artikkeli helpoista ja nopeista laihdutuskikoista. Naistenlehdissä 

saatetaan avoimesti esitellä samoja konsteja rasvan polttamiseen ja ruoansulatuksen 

kiihdytykseen kuin mitä pro-ana -verkkosivuilla on jaettu jo yli kymmenen vuotta. 

Sitruunaveden juominen aamulla puhdistaa maksaa ja vauhdittaa metabolismia sekä pro-

anojen että internetpersoona Food Baben (Vani Hari)77 mielestä. Diskurssi toksisesta 

ruoasta on levinnyt laajalti bloggaajien, iltapäivälehtien ja populäärien self help -

oppaiden avulla. Siinä kun valtavirta yleensä tarkoittaa toksisilla ruoilla lisäaineita ja 

pitkälle prosessoituja tuotteita, pisimmälle menevät pro-anat määrittelevät kaiken ruoan 

myrkylliseksi. 

 

On ironista, että mediassa samaan aikaan kauhistellaan pro-anoja ja epätervettä laihuuden 

ihannointia, mutta toisaalta terveyden nimissä mainostetaan käytöstä, jolla voi olla suuria 

yhtymäkohtia pro-anojen toimintaan ja ajatusmaailmaan. Vertailu pro-ana -sivujen ja 

suomalaisen pudottajat.fi -sivujen välillä paljastaa useita samoja keinoja ruokahalun 

hallintaan.78 

                                                 
76Suomenkielinen pro-ana -sivu Tie hoikkuuteen, luettu 5.4.2017. 
77Vani Hari joka käyttää itsestään nime Food Babe, on itseoppinut ravintoterapeutti, joka on 

kerännyt suuren seuraajakunnan internetsivuillaan ja kirjoillaan. Hän puhuu lisäaineiden ja 

prosessoitujen ruokien toksisuudesta ja kannustaa ihmisiä käyttämään luomutuotteita. Hänen 

oppinsa ovat keränneet laajaa kritiikkiä, mutta hänen Facebook-sivuillaan on yli miljoona 

seuraajaa ja Twitterissä saman verran. Www.foodbabe.com. 
78On muistettava, että samankaltaisuudet eivät näy vain Pudottajien teksteissä. Monet vinkit ovat 

löytäneet tiensä myös naistenlehtien terveyssivuille.  Oheiset pro-ana -sivustoilta kerätyt vinkit ovat 

toistuneet sivuilla jo vuodesta 2006 lähtien. 
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Kofeiini voi edistää laihdutusta, sillä se kiihdyttää elimistön aineenvaihduntaa. 

Päivittäinen kupillinen kahvia voi kiihdyttää aineenvaihduntaasi 5-8 prosenttia, 

käytännössä 98-174 kalorin (kcal) verran. Japanilaistutkimuksen mukaan kupillinen 

haudutettua teetä nostaa aineenvaihduntaa 12 prosenttia. Tutkijoiden mukaan teen 

sisältämät antioksidantit vaikuttavat osaltaan aineenvaihdunnan kiihtymiseen. 79 

 

If you feel hungry, drink some hot green tea, the heat can suppress your appetite. […] 

Caffeine suppresses your appetite as well.80 

 

Makeanhimoa voit tyydyttää esimerkiksi kupillisella teetä tai kovan karamellin 

imeskelyllä. Silloin tällöin voit herkutella myös vähäkalorisella jäätelöllä aterian 

jälkeen. Tämän jälkeen on kuitenkin hyvä harjata hampaat, jotta ylimääräiseen 

syömiseen ei enää repsahtaisi. 81   

 

If youre [sic] really hungry, buy a bag of low fat low calories hard candies. […] If you 

are really craving for food, brush your teeth with a strong mint toothpaste. […] 82 

 

Makeanhimoon tepsii lenkille lähtö (tai muu liikunta/tekeminen, vaikka rikkaruohojen 

kitkeminen)! Kaksinkertainen hyöty! [...]Makeanhimon voi taltuttaa juomalla vettä 

puoli litraa. Lisää veteen vielä jääpaloja ja pureskele nekin. 83 

 

If you get hunger strikes, go on a walk or sleep... […] When drinking water, drink ICE 

COLD water. […] Munch on some ice, it will trick your brain.84 

 

Ylläolevat lainaukset ovat vaarattomimmasta päästä. Pudottajat-sivustolla lisäksi 

neuvotaan pitämään ruokapäiväkirjaa, punnitsemaan itsensä säännöllisesti (”Punnitse 

itsesi, lukema voi kartoittaa makeanhimot! ”) sekä pitämään jääkaapissa kuvaa itsestään 

lihavampana (”Laita esim. jääkaapin oveen kuva itsestäsi pulskimmillaan muistuttamaan 

herkuttelun "vaaroista". ”). Kaikki nämä keinot löytyvät pro-anojen ”tips and tricks” -

sivuilta. 

                                                 
79Pudottajat.fi, luettu 8.6.2016. 
80Pro-Ana lifestyle 4 ever, luettu 28.5.2015. 
81Pudottajat.fi, luettu 8.6.2016. 
82Ana is beauty, luettu 25.11.2009. 
83Pudottajat.fi, luettu 8.6.2016. 
84Ana is beauty, luettu 25.11.2009. 
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Mediam roolia pro-anan yleistymisessä ei voi vähätellä. Kun tutkijat ja 

terveydenhuoltoalan ammattilaiset kantavat huolta anoreksian ”tarttuvuudesta”85, 

mediatilan antaminen ilmiölle voidaan nähdä lähes vastuuttomana. Useat pro-anat 

kertovat kimmokkeen ajattelulleen tulleen anoreksiasta varoittavasta materiaalista, 

esimerkiksi kirjoista, dokumenteista tai pro-recovery -verkkosivuilta. Hyväätarkoittava 

julkisuus kääntyy täten itseään vastaan ja sekä luo että ylläpitää ilmiötä.86 

 

Mediassa pro-ana -termistä ei yleensä tehdä kovin kattavia määritelmiä eikä sen sisältöä 

kummemmin avata. Pro-anaksi kutsutaan yleisesti ihmistä, joka on sitä mieltä, että 

anoreksia on elämäntapa. 

 

 

3.4. Mitä on uskonto 

 

 

Attempts to define religion are many, yet they tend to remain unmentioned in 

ethnographic studies of it. Within the academy it often becomes the elephant in the 

room — we ignore it in the hope that it will simply keep quiet and not make an 

unsightly mess of our work. Best just leave it unsaid in the hope that dropping a word 

like “indefinable” or “post-modern” will serve as a thick enough cloak, leaving us free 

to do what actually is important — studying what people do with things religious in 

their lives. 87 

 

Yhtä tärkeää kuin pro-anan määrittely on se, miten määrittelemme uskonnon ja 

uskonnollisuuden. Arkisessa diskurssissa uskon tai uskonnon käsitettä ei yleensä 

problematisoida tai liiemmin analysoida. Uskovainen ihminen on sellainen, joka uskoo 

maailmassa olevan jotain yliluonnollista, sellaista mitä ei voida selittää tieteellä tai 

järjellä. Uskonto taas on uskojien muodostama ryhmä, jolla on sama dogma ja 

                                                 
85Kts. esim. Seaber 2016. 
86Kts. esim. Casilli et al. 2012. Heidän teoriansa mukaan pro-anaa ei myöskään ilmiönä ollut 

ennenkuin internet tarjosi mahdollisuuden luoda ja levittää pro-ana -materiaalia. 
87Norman 2011, 133. 
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ajatusmaailma. Lähemmin tutkittuna asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Mitkä ovat 

ne määreet joilla katsotaan, että toiminta tai ajattelu on uskontoa? 

 

Monoteistisissa uskonnoissa on vallalla oppi, että ihminen ei voi vaikuttaa ympäröivään 

maailmaan vaan kaiken takana on Jumala tai paholainen88. Luonnonuskonnoissa taas 

ihminen voi vaikuttaa ympäristöön, esimerkiksi säähän tai ihmisten terveyteen. 

Luonnonuskonnotkin kuitenkin perustuvat ajatukseen, että tämän aisteilla koettavan 

maailman ulkopuolella on toinen, yliluonnollinen maailma johon ihminen voi olla 

yhteydessä. Buddhalaisuuteen taas kuuluu käsitys, että yliluonnollista ei sinällään ole 

olemassa, vaan kaikki tapahtumat ja ilmiöt ovat puhtaasti mielen, eli egon, tuottamaa. 

Erilaisista lähtökohdistaan huolimatta ne kaikki kategorisoidaan uskonnoiksi.89 

Akateeminen tutkimus on usein tullut siihen johtopäätökseen, että sellaista yhtenäistä 

ilmiötä kuin ”uskonto” ei ole olemassa. Voimme tarkastella erilaisia asioita 

spirituaalisessa mielessä, mutta emme voi vetää lopullisia rajoja siitä, mitä uskonto 

lopulta on tai ei ole.90 

 

Järjestäytynyt yhteiskunta kuitenkin vaatii lakien pohjiksi tarkkoja määritelmiä. Iso-

Britanniassa on vuosia käyty oikeutta scientologian asemasta. Viimeisin, vuonna 2013 

tehty päätös linjasi, että scientologia on uskonto ja siten sen edustajilla on oikeus vihkiä 

pareja avioliittoon. Päätöksessä määriteltiin, että uskonnolle ei voi antaa yhtä, 

vedenpitävää määritelmää mutta siitä voidaan tehdä kuvaus, jonka pohjalta päätös 

voidaan tehdä.91 

 

For the purpose of PWRA I would describe religion in summary as a spiritual or non-

secular belief system, held by a group of adherents, which claims to explain mankind’s 

place in the universe and relationship with the infinite, and to teach its adherents how 

they are to live their lives in conformity with the spiritual understanding associated 

with the belief system. - Rogel Toulsen, korkeimman oikeuden tuomari 92 

 

                                                 
88Jopa pyhimysten suorittamien tekojen takana on Jumalan tahto ja siitä kumpuava voima. 
89Zucca 2014, 5; auchelli 2016, 69-70. 
90Kts. Esim. Ketola 1997, 79-93; Pesonen 1997, 138; Zucca 2014, 5-6. 
91Päätös annettu korkeimmassa oikeudessa 11.12.2013. Zucca 2014, 5. 
92Zucca 2014, 7. 
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Toulsen kuitenkin puhuu järjestäytyneestä uskonnosta, joka hakee yhteiskunnalta 

legitimiteettiä toiminnalleen. Uskonnollisuus on laajempi asia kuin mitä organisoituneet 

uskonnolliset liikkeet antavat ymmärtää. 

 

Työni kannalta hedelmällisintä on määritellä uskonto fuktionaalisesta näkökulmasta. 

Tämän teorian mukaan toiminta on uskonnollista silloin, kun tiettyjä rituaaleja 

noudattamalla pyritään aikaansaamaan haluttu tila tai asia. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi siirtymäriitit elämänvaiheesta toiseen siirryttäessä (esimerkiksi syntymä, 

kuolema, naisiinmeno), rukous Jumalan kiittämiseksi, naapurin kiroaminen tai sateen 

aikaansaaminen. Funktionaalinen näkökulma on kuitenkin hyvin lavea. Rituaalit ovat 

tärkeä osa ihmisen elämää93 eikä niitä välttämättä pidetä uskonnollisena toimintana. 94 

Jos uskonto määritellään vain fuktionaalisesti, uskonnon kategorian alle voidaan – 

tutkijan niin halutessa – lukea lähes mitä tahansa kristinuskosta jalkapallohuliganismiin 

ja poliittisiin liikkeisiin. Kaikista ilmiöistä voidaan tehdä jotenkin vähintään 

implisiittisesti  uskonnollista toimintaa.95 Ongelman ratkaisuksi useat tutkijat tarjoavat 

sitä, että rituaali määritellään uskonnolliseksi vain silloin, kun rituaalin tekijä uskoo 

mukana olevan yliluonnollisen elementin.96 

 

Katson, että pro-anat käyttävät sekä implisiittisesti että eksplisiittisesti uskonnollista 

kieltä ja perustelevat toimintaansa ja ajatuksiaan uskonnollisilla käsitteillä ja 

merkityssisällöillä. Eksplisiittisesti tämä tulee esiin puhuttaessa Anasta persoonana sekä 

mahdollisesti jopa palvonnan kohteena, eli Anamadimina. Implisiittisesti uskonnollisuus 

tulee esiin ajatuskuvioina, joiden mukaan ruoasta kieltäytyminen on keino puhdistua sekä 

kasvattaa mielen vahvuutta. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93Esimerkiksi siviilivihkiminen on rituaali, joka valitaan kun halutaan välttää uskonnollista rituaalia. 
94Sauchelli 2016, 69-70. 
95Schilbrack 2013, 2. 
96Schilbrack 2013, 4-5; Sauchelli 2016, 69-70. 
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4. ANNA MINUN OLLA TYHJÄ JA KEVYT NIIN EHKÄ LÖYDÄN RAUHAN 

TÄNÄ YÖNÄ – PRO-ANAN ARKI 

 

 

Eating Disorders are not about weight and food, though their symptoms would have 

everyone "on the outside" fooled into thinking so. These illnesses are about an inability 

to cope with life and stress; they are about low self-esteem and feeling out of control; 

and they are an internal power struggle for survival.97 

 

Lähes kaikissa kulttuureissa nainen on ollut yhteydessä kehoon ja lihaan siinä missä mies 

on ollut ennemmin henkinen olento. Naiset ovat olleet sekä synnyttäjiä että kuoleman 

tuojia, elämän alkaminen ja päättyminen on naisten työtä.98  Lihallisena olentona naisen 

ruumista on myös määritelty innokkaammin kuin miehen ruumista. Kauneusihanteet ja 

medikalisaatio on kohdistettu nimenomaan naiseen, kun taas mies on saanut rauhassa 

kasvattaa joko keskivartaloaan tai hauksiaan omien mieltymyksiensä mukaan99. Jane 

Usher esittää teorian, että naisen vartalo vaikuttaa hänen identiteettiinsä ja 

kokemusmaailmaansa. Nainen saa pienestä pitäen ympäristöstään kahtalaista viestiä; 

toisaalta hänen täytyy varoa kehoaan koska se saattaa pettää naisen rapistumalla ja 

muuttumalla rumaksi, toisaalta vartalo on portti nautintoon (miehen kautta). Tämän 

seurauksena naisen täytyy jatkuvasti tarkkailla kehoaan ja muokata sitä vallitsevien 

kauneusihanteiden mukaiseksi.100 Länsimaissa naiset saavatkin jatkuvasti muistutuksia 

median kautta ihannevartalosta ja sen merkityksestä onnelle, ja epäonneksemme 

vallitseva ihanne näyttää edelleen suosivan alhaista rasvaprosenttia kurvien 

kustannuksella101. Monet naiset kokevat stressiä siitä, että heidän vartalonsa ei vastaa 

                                                 
97Pro-recovery -sivu All is not right, luettu 4.5.2017. 
98Kts. esim Utriainen 1999, 18-20, 35; 1998, 135-140. Naiset ovat hoitaneet sekä synnytykset 

että kuoleman rituaalit (ruumiin puhdistus, pukeminen, itkurituaalit). Useimmissa 

kansanomaisissa kuvitelmissa kuolema on naispuolinen, ja naisten tehtävä on itkeä vainajia 

koska kuolema on jollain tavoin heidän syynsä. 
99Moderni aika on tosin tuonut kyseenalaisen tasa-arvon tähänkin asiaan luomalla lisääntyviä 

ulkonäköpaineita myös miehille. Miehiä on myös alettu syyllistämään epäterveellisistä 

elintavoista; enää omenavatsaa ei suvaita merkkinä leppoisasta luonteesta. 
100Ussher 1989, 38-40. 
101Twiggy, yksi 1960-luvun suurimmista muoti-ikoneista nousi kuuluisuuteen langanlaihalla 

vartalollaan. Metrolehdessä julkaistussa haastattelussa hän sanoo mallien olevan laihoja, koska 

suunnittelijat niin haluavat. Hänen mukaansa asia on aina ollut niin eikä se tule muuttumaan. 

Barber (1998) yhdistää naisihanteen ja talouden tilan. Niinä aikoina, kun naiset elävät itsenäistä 

elämää ilman taloudellista riippuvuutta miehestä, muoti suosii hoikkaa vartaloa. Silloin, kun 

naisilta puuttuu taloudellinen itsemääräämismahdollisuus, naisvartaloa kehitetään 

kurvikkaampaan muotoon. Enemmän nykyisestä naisihanteesta kts. Larros 2007. 
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kauneusnormeja102, ja tämä tieto seuraa heitä koko elämän ajan. Usein ristiriita kehittyy 

murrosiässä kehon alkaessa saada naisellisia muotoja, ja tämä on yleensä se hetki, jolloin 

jotkut naiset sairastuvat anoreksiaan103. Anoreksiaa pidetään keinona yrittää hallita 

kuritonta ruumista joka ei taivu enää kantajansa haluamaan muottiin.104 

 

 

4.1. Ruumiillisuus ja keho 
 

 

If you hate yourself, then with your own hands 

destroy the self that you hate and make a new one.105 

 

Pro-anan ajatusmaailma ja käytös kiteytyy ruumiillisuuteen ja haluun ottaa oma keho ja 

sen ulkomuoto omaan hallintaan. Ruumis on objekti, jota muokataan, parannetaan ja 

käytetään. Vaikka henkinen ja psyykkinen elementti on tärkeä, ilman halua vaikuttaa 

kehoon ihminen ei voi olla pro-ana. Ruumiillisilla kokemuksilla ihminen identifioituu 

yhteisöön kuuluvaksi.106  Kuvauksella omasta painostaan ja kehostaan107 pro-ana 

myöskin määrittelee itsensä yhteisöön kuuluvaksi. 

 

Pro-anojen monipuolisuudesta johtuen myös diskursseissa esiintyvät ideaaliset 

ulkonäkökriteerit vaihtelevat. Vallitsevat pääryhmät ovat ne, jotka haluavat saavutta 

mallimaailmassa tutun ulkonäön ja ne, jotka pyrkivät laihuudella häivyttämään itsensä tai 

jonkin ominaisuuden itsessään, esimerkiksi sukupuolen. Yhteistä molemmille on 

kuitenkin se, että pro-Ana -sivuilla lihallisuus esiintyy pääsääntöisesti negatiivisena. 

Ihanteena on, että ruumista kuoritaan pois epäpuhdas ja saastainen liha, niin että jäljelle 

jäävät vain ”iho ja puhtaat ja kauniit luut”. 

 

                                                 
102Esim Andrist 2003 ja Groesz & Levine & Murnen 2001. 
103Nykyään anoreksiaan sairastutaan myös vanhemmalla iällä. 
104 Ussher 1989, 38-40; Mondini et al. 1996, 112-120. 
105Nimimerkki Fire Fly, kirjoitettu 28.4.2013. 
106Kts. esim. Riley et al. 2009, 355-356. Negatiiviset muutokset kehossa, esimerkiksi hiusten lähtö, 

koetaan merkiksi siitä, että anorektinen käytös ”toimii”. 
107Teksteissä kuvauksina ja tavoitteina toistuvat näkyvät solisluut, rako reisien välissä, törröttävät 

lonkkaluut sekä sirot ranteet. 
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One day I will be thin enough. Just the bones, no disfiguring flesh. Just the pure clear 

shape of me, bones. That is what we all are, what we're made up of and everything else 

is just storage, deposit, waste. Strip it away, use it up.108 

 

Jälleen kerran on kuitenkin nähtävissä erot pro-anojen välillä. Osa painottaa ruumiin 

kuihduttamista keinona saavuttaa hengellinen täydellisyys, osa haluaa saavuttaa 

”ihanteellisen”109 vartalon. Pelkkä laihtuminen ei yleensä ole päämäärä vaan se on keino, 

jolla saavutetaan pro-anan itselleen määräämä tavoite. Yleistä kuitenkin on, että 

tavoittepainoon päästyään he valitsevat uuden, vielä alhaisemman painotavoitteen. 

 

Ussherin teoria näyttää sopivan ainakin jossain määrin useisiin pro-anoihin. Tavoitteena 

ei kuitenkaan aina näytä olevat keho josta on poistettu kaikki naiselliset piirteet. Usein 

unelmiiin kuuluvat feminiiniset hiukset, kauniit rinnat, aistilliset huulet ja kainaloon 

poikaystävä. Feminiinisinä ominaisuuksina nähdään kuitenkin myös keveys, hentous ja 

painottomuus110. Anne Puuronen on väitöskirjassaan Rasvan tyttäret sitä mieltä, että 

anorektiset naiset kokevat itsensä usein sukupuolisesti eräänlaisiksi neutreiksi, ns. 

välisukupuoliksi. Sillä haetaan autonomiaa ja irtisanoudutaan konventionaalisista 

naissukupuolta määrittävistä rooleista ja odotuksista. 111 Puurosen mukaa anorektikot 

usein ovat aseksuaalisia, mutta omien havaintojeni mukaan pro-anoille seksuaalisuus on 

vahvasti läsnä, ainakin diskurssitasolla. Keskusteluforumeilla vaihdetaan innokkaasti 

mielipiteitä suuseksistä, missä iässä seksielämä on soveliasta aloittaa tai miten reagoida 

poikaystävän epämieluisiin pyyntöihin.112 

 

Sekä Dias että Puuronen toteavat, että anoreksiaan kuuluu ajatus siitä, että oma ruumis ei 

sovi yhteiskunnan määräämään “normaaliin” muottiin. Siinä kun Puurosen analyysin 

mukaan anorektikot pyrkivät piilottamaan ulkopuolisuuden tunteensa, Dias sanoo pro-

anojen protestoivan sovinnaista ruumiskuvaa vastaan. Diaksen mukaan pro-anat 

haastavat kulttuurin normit ja irtisanoutuvat niistä.113 Tämä voi tapahtua joko pyrkimällä 

                                                 
108Ana's Underground lair, luettu 23.5.2011. 
109Yleensä joltakin näyttelijältä tai huippumallilta valitun tyylin mukaisen. 
110Keskustelufoorumien diskursseissa toistuu ajatus, että ihanteellinen keho on sellainen, jonka 

poikaystävä pystyy vaivattomasti nostamaan ilmaan. 
111 Puuronen 2004, 107-112. 
112 Esimerkiksi sivuilla Disapearing Obsessions on kattava keskustelufoorumitarjonta, jossa voi 

puhua aiheesta kuin aiheesta. 
113Analyyseja vertaillessa täytyy huomata, että Puurosen haastateltavat ovat anoreksiasta 

toipuneita tai siihen pyrkiviä, kun taas Diaksen informantit kokevat elävänsä anoreksiaa eikä 

heillä ole halua parantua. 
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Puurosen kuvailemaan androgyyniin ulkonäköön tai vaihtoehtoisesti korostetun 

feminiiniseen kehoon. 

 

I hate anything that makes my body look like that of a female. Well, an adult female. I 

don't want to be a guy, I just... anything too feminine-like really repulses me. Puberty 

essentially traumatised me in certain ways. I was just beyond disgusted at things like 

getting my period and my body shape changing. My repulsion even includes my 

internal parts, like uterus and stuff. I've researched elective hysterectomies for that 

reason. I'd love to have it all gone... no boobs, no booty, no curves, no reproductive 

system, nothing. Just straight up and down, sexless essentially. I also have a major 

pregnancy and childbirth phobia.114 

 

LOOK AT THESE MODELS! 

They wouldn't be pretty if they were fat. 

They wouldn't be famous if they were fat 

They wouldn't be models if they were fat 

 

You can be like them 

They only thing that's holding you back is food 

Can you believe that? 115 

 

Sekä Puurosen että Diaksen määrittelemät diskurssit ovat näkyvissä 

keskustelufoorumeilla. Osa keskustelijoista pyrkii laihuudellaan ja itsekontorollillaan 

erottautumaan massasta116, osa taas on asettanut tavoitteekseen hyväksyttyyn muottiin 

mahtumisen117. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
114My ED, luettu 23.5.2011. 
115Beautiful bones, luettu 15.5.2017. 
116”[...] we live in a piggish society where gluttony is the norm, and everyone else is constantly stuffing 

themselves." Nimimerkki Skeleton GRL, My ED. luettu 23.5.2011. 
117”Nobody stares you when you are like them.” Nimimerkki RoseBaby, My ED, luettu 23.5.2011. 
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4.1.1. Ihanteena kauneus 
 

 

I think many of us are chasing after a nonexistent ideal. Fashion models get their ribs 

photoshopped out, people with small frames don't have bones showing when 

underweight... I want stick thin thighs, but I also want a bubble butt, perky boobs and 

glowing skin and hair. Are these things compatible? No. That's why so many people 

aren't happy no matter their weight, me included.118 

 

”Anoreksian määritelmään ei kuulu, että sinun pitäisi näyttää nälkää näkevältä”. Edellä 

oleva lainaus on My ED -keskustelufoorumilta ketjusta, jossa pohditaan haluaisiko 

keskustelija mieluummin rinnat vai näkyvät rintakehän luut. Yllättävää kyllä, monet 

keskustelijat kokivat törröttävät solisluut ja rintalastan näkymisen tekevän ulkonäöstä 

sairaalloisen. Laihuuteen liittyvät pienet rinnat koettiin usein myös ongelmaksi: ”I'd get 

fake boobs if someone offered, though it might not look great. It would help give a little 

bit of the feminine back”. Kauneutta tavoittelevat pro-anat voivat poiketa pro-anojen 

valtavirrasta sillä, että heidän määrittelemänsä tavoitepaino saattaa itseasiassa olla 

korkeampi kuin mitä he ovat kevyimmillään painaneet. Tämä ei sinällään liity 

tavoitteeseen parantua anoreksiasta. Kirjoittajat edelleen identifioituvat pro-anoiksi, 

mutta mutta he ovat tulleet tulokseen että ”liian kevyinä” heidän ruumiinsa ei enää täytä 

mielessä määriteltyä kauneusihannetta. Pro-anat, jotka tavoittelevat kauneusihannettaan, 

voivat kommentoida ihmisten näyttävän liian laihoilta. He kritisoivat sekä muiden 

lähettämiä kuvia että omaa kehoaan. Kritiikkiä ei kuitenkaan kohdisteta muihin pro-

anoihin, vaan esimerkiksi julkisuuden henkilöihin tai sellaisiin ihmisiin, jotka pro-ana 

kokee jostain syystä ulkopuolisiksi. 

 

Ulkonäkönsä vuoksi laihduttavat näyttävät myös keskimääräistä enemmän osallistuvan 

keskustelufoorumeilla ketjuihin, joissa puhutaan parisuhteista. Usealla nimimerkillä on 

heidän kertomansa mukaan seurustelukumppani119, ja ulkonäköpaineet liittyvät usein 

nimenomaa sosiaaliseen elämään. ”Nobody remembers a fat girl”120. 

 

                                                 
118My ED, luettu 23.5.2011. 
119Seuratuista nimimerkeistä kaksi kertoi olevansa parisuhteessa naisen kanssa, mutta muuten 

valtaosa keskustelujoista vaikuttaa elävän heteroparisuhteessa. 
120Dying to be Skinny, luettu 1.4.2016. 
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Kauneuden vuoksi laihuutta etsivät pro-anat eivät halua olla sairaita [sic].  On tärkeää 

huomata, että pro-anat usein haluavat huolehtia terveydestään nauttimalla tarvittavat 

vitamiinit ja hivenaineet päivittäin. Tässä käytetään apuna ravintolisiä, jotka eivät sisällä 

kaloreita. Verkkosivuilta löytyy kymmeniä listoja ihmiselle välttämättömistä 

ravintoaineista sekä niiden parhaista (so. pro-anoille turvallisimmista) lähteistä. Pro-ana 

haluaa olla kaunis ja ollakseen kaunis täytyy myös pysyä terveenä. 

Keskustelufoorumeilla tämä näkyy kirjoituksissa, joissa varoitetaan näännyttävistä 

dieteistä. Laihtuminen ja laihana pysyminen saadaan aikaan mielen lujuudella ja 

itsekontrollilla, mutta teksteissä itsekontrolli merkitsee osaltaan myös älykkyyttä. 

Syömisen rajoittaminen ei yksistään riitä, vaan pro-anan on huolehdittava siitä, että ne 

rajalliset ruoat jotka ruumille voidaan sallia ovat terveyden kannalta optimaalisia.  Näiden 

pro-anojen teksteissä näännyttäminen on itseasiassa oire anoreksiasta eikä enää pro-ana -

ajattelun mukaista itsevalittua ideologiaa. 

 

 

4.1.2 Ihanteena katoaminen 
 

 

whoa, got a dizzy head rush 

colors dancing all around me 

like little tiny fairie angels 

wanting to set me free 

 

oh wow, im floating with them 

going high up in the sky 

i finally made it 

to the thin 121t is i 

 

Pro-anat, jotka tavoittelevat huomaamattomuutta syövät huomattavasti rajatummin kuin 

kauneuteen tähtäävät kirjoittajat. Heidän kirjoituksensa ovat usein myös masentuneempia 

sekä usein itsetuhoisempia. Jälleen kerran kuitenkin törmätään pro-anojen sisäiseen 

heterogeenisyyteen; ruumiin ja ruumiillisuuden häivyttämiseen pyrkivät ovat usein myös 

niitä, jotka hakevat pro-anasta nimenomaa henkistä ulottuvuutta. 

                                                 
121Nimimerkki Loretta, Ana Poems, postitettu 1.1.2013. 
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You cannot hurt me...because I can run faster, jump higher, endure for longer. I am 

stronger than you because I need less than you. Less food, less water, less sleep, less 

love. And you can NEVER hurt me worse than I can hurt myself. I will always win.122 

 

Niiden pro-anojen, jotka laihuudella tavoittelevat ruumiin häivyttämistä omasta kehosta 

huomio kulminoituu usein rintoihin. Rinnat nähdään”läskisäkkeinä”, joista pitää päästä 

eroon. Keskustelupalstoilla ihmiset kertovat, miten he säästävät rahaa 

rintojenpoistoleikkaukseen. Useilla näyttää olleen puberteeti poikkeuksellisen varhain, 

jolloin kasvaneet rinnat ovat keränneet muiden lasten huomion. Muutama keskustelija 

kertoo myös seksuaalisesta ahdistelusta tai hyväksikäytöstä, joita he ovat joutuneet 

kokemaan. 

 

Samaan aikaan kun mielestä kehitetään voimakasta panssaria, ruumis puolestaan 

muokataa kevyeksi ja hauraaksi. Katoamista tavoittelevien pro-anojen ruumiintavoitteena 

on, että kehosta tehdään eteerinen; 

 

Beautiful Word-Imagery 

 

I want to be so thin, light, airy, that ... 

... that when the light hits me, I don't leave a shadow behind. 

... that when I walk across the snow I will not leave so much as one footprint to mar 

its virgin purity. 

… that I can dance between the raindrops in a downpour.123 

 

Tavoitellaanko tällä sitä, että pro-ana katoaa yhteiskunnasta, muuttuu näkymättömäksi ja 

vapautuu sosiaalisista paineista?124 Vai onko kyseessä Diaksen kuvaama halu ottaa 

ruumiillisuus jälleen omiin käsiin. Joka tapauksessa katoamista tavoittelevat pro-anat 

puhuvat muita useammin kuolemasta sekä siitä, miten se lopulta vapauttaa ihmisen pois 

tästä maailmasta. 

 

 

                                                 
122Lainaus nimimerkiltä Haloniereim, My ED, luettu 23.5.2011. 
123Ana's underground lair, luettu 2.4.2006. 
124Ks. esimerkiksi Regina 2/2010 ja Hyvä Terveys 2/2010. 
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4.1.3. Ihanteena kontrolli 
 

 

Contrary to popular misconception, volitional anorectics possess the most iron-cored, 

indomitable wills of all. Our way is not that of the weak. Self-control has never been 

the way of the weak. To deliberately direct one's course of action apart from the 

impulses of raw instinct and desire requires discipline, inner strength, persistence, and 

focus.125 

 

Vuonna 2006 verkkosivujen diskurssissa oli vallalla ajatus, että pro-ana merkitsee 

erityisesti luonteen harjoitusta. Kun vuodet kuluivat, pro-anan merkitys laveni ja termin 

yleistyessä pro-ana alkoi suurelle yleisölle merkitsemään kaikkea anorektista käytöstä. 

Tästä huolimatta pro-ana -sivustoilla ja keskustelufoorumeilla edelleen toistuu keskeisenä 

ajatus mielen lujuudesta osana anorektista käytöstä. 

 

Pro-anat, jotka kokevat anoreksialla harjoittavansa mielen kontorillia ovat pro-

anaryhmistä lähimpänä askeettisia uskontoja.126 Ruoka ja ruokailu on aina ollut tärkeässä 

roolissa uskonnoissa, olipa kyseessä organisoituneet suuret maailmanuskonnot tai pienet 

luonnonuskonnot.127 Paasto oli korostunut menneinä aikoina luostari- ja 

erakkoharjoituksissa, mutta yhä vieläkin retriitteihin kuuluu pelkistetty ja/tai niukka 

ruokavalio. 

 

Mieltään harjoittavat pro-anat eivät kuitenkaan välttämättä pyri yhteyteen transendenssin 

kanssa. Ennemmin tavoitteena voi olla self help -tyyppinen oman elämän haltuunotto. 

 

If you can force your body to take on the shape you choose, and train yourself to consume 

or refuse sustenance not upon impulse or programming but purely at will, then mark my 

words carefully: there is nothing you cannot accomplish applying these same core skills 

creatively to other areas of your life. Are there old patterns and habits you want to break? 

New ones you want to form? Sick of that dead-end job? Frustrated with how much it is 

going to take to carve out a new career? The skills described above are not just useful for 

                                                 
125Ana´s Underground lair, luettu 6.4.2017. 
126Ks esimerkiksi Lelwica 1999, 103-116. 
127Lehmikoski-Gardner 2009, 11-17. 
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maintaining an ana lifestyle, but for everything else in life, to get to where you want to 

be, to endure the difficulties involved and move past the obstacles blocking your way.128 

 

Mielenlujuudella kilvoittelevat pro-anat tekevät usein hyvin vahvan jaon tavalisten 

ihmisten ja pro-anojen välillä. Tavalliset ihmiset nähdään laiskoina, heikkoina ja läskeinä, 

pro-anat taas ovat menestyneitä, hoikkia ja vahvoja. ”[...] we live in a piggish society 

where gluttony is the norm, and everyone else is constantly stuffing themselves."129 

Laihtuminen ja hoikkuus ovat palkintoja itsekurista ja näkyvä merkki siitä, että ihminen 

kykenee kontrolloimaan käytöstään ja ajatteluaan biologisten viettien ylitse. 

 

 

4.2 Keinot 
 

 

Pro-anoille arki on jatkuvaa taistelua ruuanhimoa vastaan. Lihallisuudesta vapautuminen 

täyttää kaiken valveillaoloajan. Kaloreita pyritään polttamaan jatkuvalla puuhastelulla, 

sormien naputtelulla, siivoamisella ja kylmän veden juomisella. Fakta sekoittuu fikttioon, 

kun verkkosivuilla vaihdetaan vinkkejä siitä, mikä ravinto on turvallista syödä ja kuinka 

vatsaa huijataan. Pro-anat käyttävät runsaasti aikaa tiedon etsimiseen siitä, mikä ruoka on 

kaloriköyhintä ja siten paras valinta ruoaksi. Jumppaohjeet sekä liikuntasuositukset on 

kätevästi kerätty omille alasivuilleen ja thinspiration-galleriat auttavat jaksamaan 

vaikeiden aikojen yli. Verkkosivut toisaalta auttavat siinä, että jokaisen yksilön ei tarvitse 

kerätä samaa tietoa useasta lähteestä, mutta toisaalta virheelliset tiedot kiertävät ihmiseltä 

toiselle. 

 

Pro-anojen elämään liittyy rituaaleja, jotka auttavat ruoan välttelyssä ja aterioinnin 

kontrolloimisessa. Tällaisia ovat esimerkiksi ruoan nauttiminen pakastettuna, hyvin 

pieniin osiin pilkottuna tai äärettömän hitaasti nautittuna. Yksin asuvat voivat teipata 

keittiönkaapit kiinni ja laittaa jääkaapin oveen thinspiration-kuvia. Perheen kanssa asuvat 

käyttäytävät muistutuskeinoja esimerkiksi kuminauhoja ranteen ympärillä; ruoan himon 

iskiessä kuminauhan napsauttaminen muistuttaa mieltä siitä, miksi ruoasta kieltäydytään. 

 

                                                 
128Ana's Underground Lair, luettu 6.4.2017. 
129Nimimerkki Skeleton GRL, My ED. luettu 23.5.2011. 
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Tässä luvussa esittelen, millaisia keinoja pro-anat käyttävät jaksaakseen käyttäytyä kuten 

pro-anan kuuluu. Erilaiset ohjeet, vinkit ja motivaatiokeinot helpottavat arkea. Yhteisön 

tuki on tärkeää, ja pro-ana -kulttuuri onkin vahvasti yhteisöllinen. Verkossa kokoontuvat 

pro-anat tukevat toisiaan, kannustavat ja rohkaisevat. 

 

 

4.2.1 Tips and Tricks – vinkit ja vihjeet 
 

 

I was reading on the TTT [tips, tricks and tecniques] page and there was a comment on a 

can of chicken broth. If you buy the boullion cubes, they are only 5 cals (per) serving 

instead of 20! :-) Also I support freezing that diet pepsi in a cup. It's a great frozen treat!130 

 

Yhtenä pro-ana -verkkosivuja määrittävänä tekijänä on pidetty Tips and Tricks -sivuja131. 

Vinkkisivuille on koottu ohjeita laidasta laitaan, kaloreista liikuntaan sekä siihen, miten 

aliravitsemus saadaan peitettyä läheisiltä ja terveydenhuoltoalan ammattilaisilta. 

Sivustoja on tutkinut esimerkiksi Harsbarger et. al.132. International Journal of Eating 

Disorders julkaisussa ilmestyneessä raportissa T&T -sivustojen vinkit jaettiin neljään eri 

kategoriaan. Kaikkein yleisimpiä olivat neuvot, joilla kontrolloida kalorinsaantia. 

 

Helpoksi havaittu keino vältellä ruokaa on aloittaa jokin ideologinen dietti133. 

Kalorimäärää on helppo pudottaa kieltäytymällä eläinkunnan tuotteista, gluteenista tai 

sokereista. Vegaanisen ruokavalion voi perustella ympäristö- tai 

eläinoikeusnäkökulmista, gluteeniton dietti taas on noussut suosituksi terveyspiireissä.134 

 

Pro-anojen maailmassa ruoat jaetaan sallittuihin, turvallisiin ruokiin sekä kiellettyihin, 

myrkyllisiin ruokiin. Vahvana elää usko negatiivisiin kaloreihin, eli sellaisiin ruoka-

aineisiin, joiden sulatus polttaa kaloreita enemmän kuin mitä ruoasta saa. On totta, että 

jotkut ruoka-aineet sulavat huonommin kuin toiset, mutta negatiivisille kaloreille ei ole 

                                                 
130Ana's Underground Lair, luettu 2.4.2006. 
131Jatkossa T&T-sivut. 
132Harsbarger et al, 2009. 
133Tarkoitan ideologisella dietillä sellaista ruokavaliota, jota ei niinkään perustella sairauden 

hoitona, kuten esimerkiksi laktoosi-intoleranssin tai keliakian, vaan ennemmin elämäntapana tai 

yleisenä terveyshyötynä. Tällaisiksi elämäntavoiksi voi luokitella kasvissyönnin/vegetarismin, 

paleoliittisen ruokavalion tai vähähiilihydraattisen ruokavalio. 
134Vegaaneille tämä aiheuttaa nykyään päänvaivaa. Koska monet anorektikot julistautuvat 

vegaaneiksi, terveet vegaanit joutuvat selvittelemään omaa terveydentilaansa uteilialle (ja usein 

tuomitseville) ulkopuolisille. 
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tieteellistä vahvistusta. Negatiivisten kaloreiden “vaikutusta” elimistössä korostetaan 

siten, että ruoka pilkotaan mahdollisimman pieneksi. 

 

Kalorinsaantia rajoitetaan hyvin monella tasolla. Kevyimmillään pro-ana rajoittaa vain 

annoskokoja, mutta tiukimman linjan paastoajat saattavat pitää pitkiä vesipaastoja. 

Vuodesta 2010 lähtien keskustelufoorumeilla on enenevässä määrin jaettu diettiohjeita, 

joissa kalorimäärää vaihdellaan päivittäin.135 Eräällä keskustelufoorumilla kirjoittajat 

kertovat, että he ovat harkinneet lapamatojen ostamista verkkokaupasta. Pelko toukkien 

leviämisestä verenkiertoon on kuitenkin rajannut tämän painonhallintakeinon pois. 

 

Toiseksi yleisimpiä vinkkejä tutkimuksen mukaan oli keinot, joilla harhauttaa ajatukset 

pois ruoasta. Tällaisia keinoja ovat kiireisenä pysytteleminen esimerkiksi siivoamalla, 

urheilemalla tai kasvimaan hoidolla, hampaiden peseminen tai thinspiration-kuvien 

katseleminen. Kauneudenhoidolla voidaan myös peittää syömättömyyden fysiologisia 

seurauksia, esimerkiksi ohentuneita hiuksia tai kynsien värivirheitä. 

 

Kolmanneksi yleisin vinkkikategoria olivat sellaiset neuvot, joilla voidaan peittää 

anorektinen käytös. Yksi tärkeämmistä asioista on syömättömyyden kätkeminen 

läheisiltä. Ruoan heittäminen roskikseen herättää jossain vaiheessa samassa taloudessa 

asuvien keskuudessa epäilyksiä, joten verkkosivuilla jaetaan vinkkejä ruoan 

hävittämisestä vaivihkaisemmin. Keinoja ovat esimerkiksi ruoan hautaaminen metsään ja 

salaisen roskapussin pitäminen. Helppo keino kieltäytyä ateriasta on kertoa, että on juuri 

äsken syönyt ison annoksen muualla. Jos pro-ana kuitenkin kohtaa tilanteen, jossa 

ruoastakieltäytyminen ei ole mahdollista, pyritään pysymään ruoka-aineissa jotka ovat 

mahdollisimman vähäkalorisia. Oma taiteenlajinsa on syöminen niin, että ruoka 

liikutellaan pitkin lautasta siten että näyttää että ateriasta on syöty suurin osa. 

 

Suureksi ongelmaksi nousee sosiaalisen elämän yhdistäminen pro-ana-ideologiaan. 

Erityisesti ravintolat ja illanistujaiset ovat ongelmallisia ja koetaan henkisiksi haasteiksi, 

ja niistä selviytymiseen on useita erilaisia vinkkejä. Pro-anat eivät kuitenkaan halua 

eristäytyä maailmasta, vaan he haluavat olla aktiivinen osa yhteiskuntaa. 

 

                                                 
135Liite 1. 
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Be discreet; don't make a spectacle of yourself. You are there to survive the experience, 

savour your sense of control, and enjoy your time out -- not to draw attention to how 

weird you can be with food.136 

 

Kurinalaisen elämän piilottaminen läheisiltä ei ole helppo tehtävä, mutta jälleen 

hoikkuutta ja terveyttä suosiva nyky-yhteyskunta auttaa pro-anoja. Jälkiruoasta 

kieltäytyvän naisen voidaan tulkita huolehtivan terveydestään, joten häntä ei 

automaattisesti pidetä anorektikkona. Epäilyksiä voi entisestään haihduttaa maistelemalla 

hieman muiden ihmisten jälkiruokia. 

 

 

4.2.2. Thinspiration 
 

 

Tässä luvussa esittelen thinspiration-ilmiön ja tarkastelen, millaisiin kategorioihin se 

voidaan jakaa. Thinspiration137 tarkoittaa jotain, jonka tarkoitus on kannustaa pro-anoja 

pysymään itsehillinnän polulla. Thinspiration voi tarkoittaa valokuvia, piirroksia, runoja 

tai lauluja. Yleensä thinspiration-sivuilla on valokuvia laihoista ihmisistä, mutta joskus 

mukana on myös kuvia sairaalloisen lihavista138. Esimerkillisissä kuvissa esiintyy 

malleja, näyttelijöitä ja muita julkisuuden henkilöitä, mutta myös pro-anojen omakuvia 

on jonkin verran joukossa. Koska suurin osa pro-ana -sivustoista sisältää thinspiration-

gallerian, sitä on pidetty yhtenä pro-anaa määrittelevänä piirteenä. Todellisuudessa useat 

sivustot puhuvat thinspirationista hyvin negatiivisesti ja sanovat kuvien olevan 

vahingollisia. Ilmiö on hämmentävä, sillä thisnpirationin vahingollisuudesta puhutaan 

myös sivuilla, joiden voidaan katsoa olevan hyvin voimakkaasti pro-ana -ideologian 

mukaisia. Negatiivinen puhetapa ei siis rajoitu vain pro-recovery -sivustoille. 

 

Thinspirationin sisällön ja kuvaston voi katsoa jakautuneen kolmeen kategoriaan: 

positiiviseen, negatiiviseen ja neutraaliin. Positiivinen kuvasto on kannustavaa, kevyttä 

ja innostavaa. 

 

                                                 
136Ana's Underground Lair, luettu 5.3.2006. 
137Termi on yhdistelmä sanoista thin ja inspiration. Ei ole tietoa, kuka tai mikä taho on alun 

perin termin luonut, mutta pro-anat ovat käyttäneet sitä jo ennen vuotta 2006. 
138Nämä kuvat ovat negatiivisia kannustimia, ja niitä pidetään yhtä tehokkaina kuvina kuin 

positiivisesti kannustavia. 
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Learn to love the burn! 

The earlier you start working on something, the earlier you see the results. 

I just want to hear those words, ”Have you lost weight?” 

 

Valokuvien voidaan useimmiten katsoa kuuluvan neutraaliin kannustukseen. Käytän 

termiä neutraali viittaamaan sisältöön, joka ei eksplisiittisesti tarjoa joko ”you can do it!” 

-tyyppisiä innostavia fraaseja tai vaihtoehtoisesti negatiivisia ja melankolisia merkityksiä. 

Neutraaleiksi valokuviksi luokittelen esimerkiksi suurimman osan mallien kuvista sekä 

selfiet. Ennen ja jälkeen -kuvat kuuluvat mielestäni positiiviseen kategoriaan. 

 

Negatiivinen thinspiration on masentunutta, melankolista ja jopa itsetuhoisuuteen 

viittaavaa. Sävy on haukkuvaa ja vähättelevää. Valokuvat saattavat olla hyvin 

väkivaltaisia pitäen sisällään esimerkiksi veitsen pitelemistä vatsaa vasten, vessanpöntön 

viereen lysähtäneen nuoren naisen tai luurangon, joka kaluaa naisen niskaa. Negatiivinen 

thinspiration on myös valokuvia sairaalloisen ylipainoisista ihmisistä. On 

mielenkiintoinen kysymys, miksi thinspiration-sivuilla julkaistaan itsetuhoista ja itseä 

halventavaa materiaalia. Anoreksian esittäminen tuhoavana voimana tuskin kannustaa 

ihmistä jatkamaan anorektista käytöstä. Ennemmin kyseessä on keino purkaa omaa 

ahdistusta tilanteesta, jonka kokee olevan pois omasta kontrollista. 

 

Thinspiration-gallerioissa on piirroksia ja valokuvia laidasta laitaan. Osassa kuvista 

esiintyy pahasti nälkiintyneitä naisia, mutta osassa esiintyvät henkilöt ovat 

hoikkuudestaan huolimatta normaalipainoisia. Jos kuvissa esiintyvät julkisuuden henkilöt 

eivät olisi mediasta tuttuja, ulkopuolisen lukijan olisi välillä hyvin vaikea erottaa 

toisistaan pro-anojen ihannoimat ”epänormaalin laihat” ja ”normaalit”, julkisesti 

hyväksytyt vartalot.139 Joistakin kuvista näkee heti, että niitä on muokattu 

kuvankäsittelyohjelmalla. Useat pro-anat näyttävät ymmärtävän, että kuvat eivät vastaa 

todellisuutta140. Tämä ei kuitenkaan vaikuta siihen, miten käsiteltyjä kuvia käytetään 

inspiraation lähteenä. 

 

Thinspiration-sivuilta löytyy myös runoja ja lauluja; sekä kirjoittajien itsensä, että 

popkulttuurin tuottamia. Sekä runot että laulut ovat yleensä melankolisia, ja usein niissä 

                                                 
139Dias 2003, 31-45. 
140Tietysti sivuilla vierailee myös ihmisiä, joille ero ei ole selvä. Esimerkiksi pro-anojen 

vastustajilta usein joko puuttuu kyky erottaa toisistaan käsitellyt ja autenttiset kuvat, tai he 

kokevat, ettei eron tekeminen ole tarpeellista. 
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puhutaan laihuudesta ja syömishäiriöistä negatiiviseen sävyyn. Edith Backlundin Skinny 

on yksi suosituimmista sivuilla jaetuista lauluista. 

 

 […] Hiding in my baggy jeans 

No one knows my secret 

Hiding from the eyes that see 

I have been defeated 

mirror, mirror on my wall 

ruthless to your victim 

Suiting you is all i know 

A slave to my reflection [...]141 

 

Thinspiration on myös muuttunut vuosien varrella. Kauniit ja värikkäät perhoskuvat joita 

löysin googlen kuvahaulla vuonna 2006 ovat lähes kokonaan vaihtuneet mustavalkoisiin 

taidekuviin. Kuvastoon on myös selkeästi tullut mukaan seksikkyys ja keimailevaisuus. 

Thinspiration-kuvissa laihuutta ei peitellä, vaan se julistetaan ylpeästi. Kuvamateriaalina 

selfiet ovat lisääntyneet, samoin tekstiä sisältävät kuvat. Kuvatekstit sisältävät usein 

iskulauseita, jotka voivat olla hyvin agressiivisia, pro-anaa pilkkaavia ja haukkuvia. 

  

Thinspiration toimii kahdella tasolla; se inspiroi paastoon tarjoamalla jotakin, mitä kohti 

pyrkiä ja toisaalta se muistuttaa niistä vaaroista, jotka huolimaton syöminen tuo 

tullessaan. Inspiraationa käytettävän materiaalin lähde ei ole mitenkään relevantti. Useat 

tekstit ja kuvat, jotka on tarkoitettu joko neutraaleiksi kuvauksiksi syömishäiriöistä tai 

varoituksiksi anoreksian kuolettavuudesta toimivatkin pro-ana -sivuilla päinvastaisena 

materiaalina.142 

 

Tutkimukset viittaavat siihen, että thinspiration-kuvat vaikuttavat vahvasti katsojan 

mielipiteeseen omasta kehostaan. Anna Bardone-Cone ja Kamila Cass tekivät vuonna 

2007 tutkimuksen, jossa pro-anorexia143 sivustoja näytettiin satunnaisesti valitulle 

joukolle opiskelijanaisia. 235 hengen osallistujaryhmä haastateltiin ja testattiin jotta 

joukosta erottuvat ne, joilla on anoreksia tai anorektista ajattelua. Tutkimusryhmään 

kuului siis sekä terveitä että anorektisia osallistujia. Tutkimuksessa selvisi, että pro-

                                                 
141 Edith Backlund, Death by Honey 2008. 
142Seaber 2016. 
143 Tutkimuksessa käytetty käsite. 
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anoreksia -verkkosivujen katsominen ja niiden selaaminen vaikutti negatiivisesti sekä 

terveiden että sairastuneiden naisten kehonkuvaan.144 

 

On ironista, että siinä kun tietyt pro-anat määrittelevät thinspirationin vaaralliseksi, se on 

levinnyt ”valtavirtaan”. Esimerkiksi sivustolla pudottajat.fi neuvotaan liimaamaan 

jääkaapin oveen laihdutuksessa inspiroivia kuvia. Toinen ongelmallinen asia on se, että 

inspiraatioksi saattaa muodostua asiat, joiden ei ole tarkoitus tarjota inspiraatiota 

laihduttaa vaan päinvastoin varoittaa liiallisen laihdutuksen terveyshaitoista. Youtube -

sivustolta löytyy useita anoreksiasta varoittavia dokumentteja ja lyhytfilmejä, joiden 

lataajina on paro-anaan viittaavia nimimerkkejä. Videot, joiden tarkoitus oli varoittaa pro-

anan vaaroista, toimivatkin rohkaisuna jatkaa kauhisteltua käytöstä. 

 

 

4.2.3 Yhteisö 
 

 

Internet on avannut anorektikoille aivan uuden maailman. Kun aiemmin häpeäntunne, 

nälkäkrampit ja ruoanhimo kärsittiin yksin, nyt pahaa oloa voidaan lievittää 

keskustelemalla ”siskojen ja veljien” kanssa. Mielenkiintoinen kysymys onkin, missä 

määrin pro-ana -ajattelua on ollut olemassa ennen internetiä ja kuinka paljon uusi 

sosiaalinen verkosto luonut ilmiön.145 Joka tapauksessa yhteisö on keskeisellä sijalla pro-

anojen elämässä. Se tarjoaa tukea, neuvoja sekä sellaisen sosiaalisen verkoston jota pro-

ana ei muualta elämästään löydä.146 Keskustelufoorumeilla ei käydä vain puhumassa pro-

anasta ja saamassa vinkkejä laihdutukseen, vaan keskusteluketjuja löytyy kaikesta 

mahdollisesta ihmiselämää koskettavasta. Monet kirjoittajat kertovat liittyneensä 

foorumille löytääkseen itselleen yhteisön, johon kuulua.147 Oli keskustelunaihe mikä 

tahansa, pääpaino keskusteluissa on usein tarjota muille kirjoittajille tukea ja kannustus. 

Tuki voi olla rohkaisua, lohdutusta tai konkreettisia neuvoja.148 Yhteistöllä on tärkeä osa 

siinä, miten pro-anat vaihtavat ja levittävät sekä lääketieteeseen perustuvia neuvoja että 

                                                 
144

Bardone-Cone & Cass 2007. Huomionarvoista on se, että myös muotisivostojen selaaminen 

vaikutti negatiivisesti kehokuvaan, mutta ei niin voimakkaasti kuin pro-anoreksia -sivustot. 
145Ruoasta kieltäytyminen osana henkistä harjoitusta on vanha ilmiö. Uskonnollisessa 

merkityksessä se on kuitenkin ollut työkalu, jota käytetään päämäärän saavuttamiseksi. 

Nykyaikainen pro-ana taas saattaa pitää anorektista ajattelua ja käytöstä itseisarvona. 
146Ransom et al 2009, 5-7, 10. 
147Ransom et al 2009, 5. 
148Ransom et al 2009, 5-6. 
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yhteisön sisällä muodostuneita myyttejä ja voimaannuttamiskeinoja. Silloinkin kun 

keskustelunaihe on vaikea ja raskas, kirjoittajat pitävät huolta toistensa jaksamisesta. 

Keskustelufoorumi toimii usein selviytymismekanismina, joka auttaa ihmistä jaksamaan 

pro-anan tuottamaa lisästressiä.149 Internetissä pro-anat luovat itselleen ja toisilleen 

turvallisen tilan, missä he voivat keskustella ilman julkiselle tilalle tyypillistä katseen alla 

olemista.150 Keskustelufoorumeilla arvostellaan kyllä omaa ulkonäköä, mutta muiden 

keskustelijoiden arvosteleminen on hyvin harvinaista. 

 

Sonja Kangas on tutkinut suomalaisten tyttöjen netinkäyttöä ja havainnut, että asioista 

joista ei puhuta kasvotusten voidaan keskustella hyvinkin vapautuneesti verkossa. 

Ystävyyssuhteita on helppo solmia anonyymisti ja joskus verkkoystävyys siirtyy myös 

reaalimaailmaan.151 Tämä näkyy nykyään myös pro-ana -keskustelufoorumeilla. 

Vuodesta 2012 lähtien isommilla foorumeilla on näkynyt ilmoituksia, joissa kirjoittaja 

kysyy haluavatko muut tavata kasvotusten. Eniten kyselyjä tulee USA:n suuremmista 

kaupungeista. Tämä saattaa osaltaan johtua myös siitä, että pienten paikkakuntien ihmiset 

pelkäävät paljastuvansa yhteiskunnalle, minkä vuoksi tapaamiset halutaan sopia hieman 

kauemmas kotoa. 

 

Pro-ana sivustot yhdistävät anorektikoita ympäri maapalloa. Sivuilla jaetaan kokemuksia, 

etsitään osallistujia yhteisiin laihdutusprojekteihin sekä haetaan rohkaisua jatkaa kulkua 

”pro-anan polulla”. Yhteistä identiteettiä luodaan useilla tavoilla. Kirjoittajat todistavat 

sitoutumisensa muun muassa allekirjoituksissa rutiininomaisesti esiityvillä taulukoilla. 

Lähes kaikilla nimimerkiellä on allekirjoituksessaan graafinen jana, jossa näkyy 

kirjoittajan lähtöpaino, tavoitepaino ja tämän hetkinen paino. Omaa pro-ana -identiteettiä 

voidaan myös esitellä ennen ja jälkeen -valokuvilla.152 Pro-ana -sivut eivät kuitenkaan ole 

vain anorektikoiden ylläpitämä ja käyttämä salainen maailma, vaan sivuilla vierailee 

myös terveitä (sic) naisia, jotka etsivät keinoja pudottaa nopeasti muutama kilo. 

 

Kuten aiemmin kerroin, pro-ana ei ole homogeeninen yhteisö vaan se pitää sisällään 

useita alakulttuureja, joiden ajatusmaailma eroaa toisistaan välillä hyvinkin radikaalisti. 

Kaksi pääsuuntausta ovat sairauden kieltäjät ja sen myöntävät. Ulkopuoliset keskittyvät 

                                                 
149Lyons et al 2004, 256. 
150Dias 2003, 31. 
151 Kangas 2002, 35. 
152Kts. myös Riley et al. 2009, 353. 
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lähinnä ryhmään, joka kieltää kärsivänsä sairaudesta. Suuri joukko pro-anoista kuitenkin 

kertoo teksteissään, että he tiedostavat kärsivänsä sairaudesta. 

 

Considering we are on a website for mentally ill people maybe you should be open 

minded that some of us may be a bit more off the wall than others.153 

 

Disapearing Obsession -sivun keskustelupalstalla nuori nainen kysyy neuvoa, miten 

toimia ystävän kanssa joka valheellisesti julistautuu pro-anaksi. Nainen tietää, että 

ystävättärellä ei ole anoreksiaa ja häntä loukkaa suuresti se, että ystävätär levittää 

itsestään väärää tietoa. Muiden pro-anojen vastauksista käy ilmi, että ilmiö on yleinen; 

monella on terveitä ystäviä jotka huomionhakuisuuttaan esiintyvät pro-anoina. Näyttää 

siltä, että ”todelliset pro-anat” eivät julista uskoaan ystäväpiirissään vaan tekevät 

kaikkensa sulautuakseen massaan ja kätkeäkseen erilaisuutensa. Pro-anaa julistetaan vain 

internetissä toisille, ”tosille pro-anoille”.154 

 

Pro-anat kokevat keskustelufoorumit ja sivustot itselleen hyvin tärkeinä ja argumentoivat, 

että foorumeiden tarjoama tuki parantaa ihmisten psyykkistä hyvinvointia. Tämän vuoksi 

sivustojen sulkeminen heidän mukaansa on myös vahingollista.155 Samankaltaiseen 

tulokseen on tullut myös Ransom et al vuonna 2009. Vaikka keskustelufoorumeilla 

vaihdetaan terveydelle vahingollista tietoa, tuen tarjoamaa merkitystä ei missään nimessä 

voi vähätellä.156 Foorumi voi kirjoittajalle olla ainoa paikka, missä hän kokee olevansa 

oma itsensä ja uskaltaa kysyä neuvoja.157 

 

 

 

 

                                                 
153My pro ED -sivusto, luettu 17.1. 2016. 
154Usein sivustoille täytyy kirjautua omalla profiililla, ennenkuin keskusteluja pääsee lukemaan 

tai osallistumaan niihin. Nykyään yhä useammalla foorumilla moderaattori valitsee pyytäjien 

joukosta ne, joilla hän katsoo olevan syömishäiriö. ”Wannebe” pro-anat pyritään 

mahdollisimman tehokkaasti karsimaan pois sivuilta. 
155Beautifull Bones, luettu 20.4.2017. 
156Ransom et al. 2009, 7-9. 
157Dias 2003, 38. Neuvojen pyytäminen yhteisön ulkopuolelta saattaa johtaa tahdonvastaiseen 

hoitoonohjaukseen. Vaikka tämä on hyvin harvinaista, pro-ana tietää, että yhteisön ulkopuolelta 

tuskin löytyy ymmärrystä pro-anan ajatuksille. 
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5. KAHLITSE RUOKAHALUNI VANTEIN RAUDAN JA TERÄKSEN – PRO-

ANA JA USKONTO 

 

 

Pro-anojen uskonnollinen retoriikka ei ole jäänyt tutkijoilta ja suurelta yleisöltä 

huomaamatta. Ilmeisimmät uskonnolliset viittaukset eivät kuitenkaan välttämättä sisällä 

uskonnollista merkitystä siinä mielessä, millaisen tulkinnan ulkopuoliset lukijat niille 

antavat. Suuri osa pro-anoista tuskin näkee toiminnassaan uskonnollista aspektia, mutta 

väittäisin, että kun toimintaa kutsutaan ideologiaksi ja valituksi elämäntavaksi sekä 

tiedostetaan siihen liittyvät rituaalit, pro-anaa on relevanttia tutkia myös uskontotieteen 

näkökulmasta. 

 

Kahdessa ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensin samankaltaisuuden kristillisen 

asketismin kanssa sekä paastoa yleisesti eri uskonnoissa. Seuraavissa alaluvuissa esittelen 

pro-anaan liitetyn uskonnollisen diskurssin; Anamadimin kultin, kristinuskosta johdetut 

rituaaliset tekstit sekä Anan kanssa käytävä kirjeenvaihto. Mielestäni ”anorektikon 

kymmenen käskyä” ei ole sen enempää uskonnollinen teksti kuin oluttuoppiin printattu 

”alkoholin uskonkappaleet”. Valtamedia on kuitenkin tarttunut teksteihin, sillä ne 

tunnistetaan helposti uskonnollista symboliikkaa sisältäväksi materiaaliksi ja niistä saa 

muokattua shokeeraavia uutisia. Esittelen pro-anan käskyt, psalmin sekä 

uskontunnustuksen vain lyhyesti. Hieman pidemmin esittelen vähemmän tunnetun 

Anamadimin kultin, jossa uskonnollinen retoriikka ja päämäärä tunnustetaan 

ekplisiittisesti. 

 

 

5.1. Naisten paastoaminen kristillisessä asketismissa ja sen muotoutuminen 

lääketieteelliseksi ongelmaksi. 
 

 

Food symbolized many things to medieval Christians. But the most important 

Christian food practices were fasting and eucharist. Christians male and female paid 

tribute to God’s power and acknowledged their own sinfulness by renouncing food. 
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And Christians male and female received their God most intimately in that holy meal 

in which he became bread and wine.158 

 

Keskiajalla tärkeä osa uskonnonharjoitusta oli eläytyminen Kristuksen kärsimyksiin 

ristillä, ja tämä saavutettiin erilaisilla tavoilla kurittaa ruumista.159 Ajalle oli tyypillistä, 

että yleinen keino mystikoille ja pyhimyksille omistautumisensa osoittaminen Jeesukselle 

oli kieltäytymällä ruoasta. Naismystikoilla tiukka paastoaminen on ollut yleisempää kuin 

miesmystikoilla; kun miehet käyttivät keinona ruumiin kuritusta fyysisin keinoin, naisten 

tapa eläytyä Kristuksen kärsimyksiin ristillä oli tuntea kehossaan nälkiintymisen 

aiheuttama kipu. 160 Vaikka yltiöpäinen paastoaminen oli yleistä keskiajan 

naismystikoiden keskuudessa, kirkko ei virallisesti hyväksynyt ruoasta kieltäytymistä 

uskonnollisuuden harjoittamiseksi. Pitkään kestänyt paaston katsottiin kuitenkin 

täyttävän ihmeen tunnusmerkit, ja tätä ilmiötä kutsuttiin nimellä anorexia mirabilix.161 

Utriaisen mukaan naismystikon pyhyyden astetta on jopa suoraan mitattu sillä, kuinka 

vähän ravintoa on nautittu. Mystiikkaan kuului idea siitä, että naisen sielu joi Kristuksen 

verta henkiseksi ravinnokseen.162 Pro-anojen keskuudessa on suosittu metafora, että 

ruumiin voi opettaa pärjäämään pelkällä vedellä ja ilmalla, aivan kuten kasvin. 

Molemmissa tapauksissa ihminen uskoo, että hengen voima ylittää ruumiin tarpeet.163 

 

Sydän- ja myöhäiskeskiajalla kaupungeissa asuvat naiset, jotka pyrkivät henkiseen 

kilvoitteluun, noudattivat usein tiukempaa tulkintaa paastosta kuin luostarissa asuvat 

sisarensa ja veljensä. Maallikkohengellisten naisten tärkeimpänä uskonnollisena 

ilmauksena oli heidän oma kehonsa. Vain harvat osasivat kirjoittaa eikä naisilla yleisesti 

ollut saarna- tai opetusoikeutta, mutta ruumiillisten kokemustensa kautta he kuitenkin 

pystyivät osallistumaan sananjulistukseen ja näyttämään esimerkkiä toisille 

maallikoille.164 Elämänkertojen kirjoittajat kiinnostuivat aikalaisnaisista ja heidän 

hengellisistä kokemuksistaan, ja maallikkonaisten mystisistä kokemuksista on kirjoitettu 

runsaasti. Kuuluisin ja vaikutusvaltaisin keskiaikainen naispyhimys oli Katariina 

                                                 
158Bunym 1987, 31. 
159Bynum 1990, 163. 
160Lelwica 1999, 27, 108-110; Utriainen 1998, 146-147, Bynum 1990, 162. 
161Forcen 2013, Lelwica 1999, 27. 
162Utriainen 1998, 146-147. 
163Uskomus on levinnyt laajalle ja sitä kutsutaan nykyään breatharianismiksi. Sen mukaan 

ihminen ei tarvitse ravintoa, vaan voi elää auringon ja ilman tarjoamalla mikroravinnolla. Yksi 

kuuluisimmista breatharianisteistä on Wiley Brooks, joka on perustanut Breatharian Institute 

of America -koulun. http://www.breatharian.com/ 
164 Lehmijoki-Gardner 2009, 179. 
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Siennalainen, joka oli poikkauksellisen suosittu jo omana aikanaan.  Katariina alkoi 

rajoittaa syömistään jo 15-vuotiaana, ja 23-vuotiaana hän kieltäytyi lähes kaikesta 

maallisesta ruoasta. Muiden syödessä Katariina piti uskonnollisia opetuspuheita, ja täten 

tarjosi ruokailijoille myös hengenravintoa.165 

 

Lehmijoki-Gadnerin mukaan maallikkonaisten yltiöpäinen paastoaminen ja ruoasta 

kieltäytyminen oli keino erottautua vallitsevasta yhteiskunnasta ja maallisesta elämästä. 

Perheen yhteisestä ateriasta kieltäytyminen erotti naiset sosiaalisista sidoksista ja siten 

osaltaan julisti heidän elämäntapansa erityisyyttä tavallisiin ihmisiin verrattuna. 

 

Viime kädessä naisten kieltäymys kertoi heidän pyrkimyksestään omalakisuuteen ja 

vapauteen, jota paasto on edustanut jo antiikin filosofisille askeeteille. Hengellisten 

maallikkonaisten äärimmäinen ruoka-askeesi keskittyi naisille ominaisimpaan 

elämänpiiriin ja muutti sen kieltäymyksen avulla  päivittäisestä velvoitteesta 

hengelliseksi mahdollisuudeksi.166 

 

Anorexia mirabilix alkoi menettää merkitystään 1800-luvulle siirryttäessä. Tieteellisen 

maailmankuvan vallatessa alaa naisten paastoaminen sai uuden selityksen. Ilmiöstä 

riisuttiin mystiikka ja sitä alettiin tarkastella tieteen keinoin. Ruoasta kieltäytymistä ja sen 

vaikutuksia ruumiille tutkittiin empiirisesti ja useat tutkijat tulivat siihen tulokseen, että 

kyseessä on huijaus. Vaikka anorexia mirabilis oli edelleen kansan suosima uskomus, 

1870-luvulle tultaessa lääketiede oli yleisesti luokitellut sen mielen sairaudeksi. 

Anoreksia mirabilis muuttui anorexia nervosaksi. Muutos kuitenkin tapahtui hitaasti; 

maaseudulla asuvat, huonosti koulutetut äärimmäistä paastoa noudattavat naiset jatkoivat 

mystikkojen jalanjäljissä, mutta kaupunkien hyvätuloiset tyttäret saivat lääketieteellisen 

diagnoosin syömisestä kieltäytymiselle.167 

 

Forcen vetää suoran yhteyden keskiaikaisten naispyhimysten ja nykypäivän pro-anojen 

välille: 

 

                                                 
165Lehmijoki-Garner 2009, 180-182. 
166LEhmijoki-Gardner 2009, 182. 
167Lelwica 1999, 31. 
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Parallels between the medieval behavior and anorexia nervosa now are apparent. In 

both, a person fastens onto a valuable culturally dependent goal: beauty or slimness in 

present-day society values and austerity or deprivation in medieval society values.168 

 

Myös Lelwica näkee yhtäläisyyksiä keskiaikaisessa paastoperinteessä ja nykyajan 

anorektikkojen ajattelun välillä. Molemmissa tapauksissa ruoasta kieltäytyminen pitää 

sisällään tavoitteen joko henkiseen kasvuun tai paremman ihmisyyden tavoitteluun. 

Ritualistisella käytöksellä otetaan haltuun oma elämä yhteiskunnassa, joka tarjoaa naisille 

vähän liikkumavaraa ja erilaisia rooleja. Lelwica kuitenkin on sitä mieltä, että nykypäivän 

anoreksia on johdannainen keskiajan naismystikkojen ajattelusta. Kun keskiajalla 

anorexia mirabilis  oli puhtaasti hengellinen ilmiö, nykyään lääketieteellinen anorexia 

nervosa elää käsi kädessä uskonnollisten merkitysten kanssa.169 

 

 

5.2. Paasto ja ruoka 
 

 

Erimittaiset paastot ovat osa kaikkia uskontoja ympäri maailmaa. Paasto on yhdistänyt 

uskontokuntien lisäksi sosiaalisia luokkia, sillä yhteiskuntaan kuuluvaa paastoa ovat 

noudattaneet ihmiset yhteiskuntaluokasta riippumatta. Paastonaika on yhdistetty 

puhdistautumiseen, spirituaaliseen kilvoitteluun sekä uhraukseen. Paastolla ihmiset ovat 

kilvoitelleet hengen voittoa lihasta, kun mieli kykenee säätelemään sitä miten ruumista 

ravitaan.170 

 

Observance of fasts was a powerful tool used to curb desires, control the mind and 

steer the senses away from material possessions. Thus, fasting helped to divert 

attention from food and eating to prayer and divinity, at the same time providing rest 

to the natural systems of the body, simultaneously establishing patterns of eating that 

formed the basis of physical and mental development and rejuvenation. Removing the 

thought of food, eating and related activities from the mind also led to inner spiritual 

development associated with family peace, unity and understanding.171 

 

                                                 
168Forcen 2013. 
169Lelwica 1999, 26-32. 
170Sethi& Jain 2007, 3-4. 
171Sethi & Jain 2007, 4. 
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Pro-anojen ajattelussa paastolla on samankaltaisia merkityssisältöjä kuin uskonnollisten 

traditioiden ajattelussa. Paasto on merkki luonteenlujuudesta sekä tapa puhdistaa ruumis 

kaikesta kuonasta joka siihen ruoan mukana kerääntyy, mutta tämän lisäksi se 

luonnollisesti on erinomainen tapa pudottaa painoa. Pro-anoilla on kuitenkin erotettava 

se, mikä on paastoa ja mikä jokapäiväistä, pro-anoille normaalia syömistä. Iso osa pro-

anoista säätelee tiukasti päivättäistä ruokailuaan, mutta säännöllisiä paastoja pidetään 

lisäksi joko puhdistautumistarkoituksessa tai selkeästi uskonnolliseksi rituaaliksi 

identifioiden. 

 

The first few days are the hardest. After the fifth day, the body doesn't crave food and 

begins detoxification. After the 21st day your body is so detoxified and rejuvinated 

that you will be in a hightened spiritual state. When you start to feel hungry again after 

that, you should stop the fast slowly. Start by just drinking juice, then soft foods before 

going to hard and "toxic" food.172 

 

Äärimmäinen näännytys aiheuttaa kehossa fysiologisia muutoksia173 ja saattaa aiheuttaa 

erilaisia psyykkisiä ja psykologisia kokemuksia ja henkisiä tiloja. Ihminen voi nähdä 

näkyjä, kuulla ääniä tai kokea ulkopuolisuuden tunnetta maailmaan. 

 

Starvation is fulfilling. Colors become brighter, sounds sharper, odors so much more 

savory and penetrating that inhalation fills every fibre and pore of the body. The 

greatest enjoyment of food is actually found when never a morsel passes the lips.174 

 

Paastolla on pro-anoille myös sosiaalinen merkitys. Paastoaminen on ryhmäytymistä ja 

ryhmää ylläpitävä voima, joka usein suoritetaan yhteisenä haasteena. Keskustelupalstoilla 

on kymmenittäin ketjuja, joissa kirjoittajat kutsuvat toisiaan erimittaisille paastoille. 

Yhteisö sekä kannustaa paastoamaan, että toisaalta varoittaa sen vaaroista. Paasto 

yhteisöä ylläpitävänä voimana on tunnistettu useissa kulttuureissa.175 

 

Ruoasta kieltäytyminen on keino ottaa oma elämä haltuun maailmassa, jossa yksilö kokee 

omaa elämäänsä säädeltävän ulkopuolelta. Paaston käyttäminen tässä merkityksessä 

                                                 
172Circle's World, luettu 23.5.2011. 
173 Kts. esim Parhi-Riikola 2006, 65; Sethi& Jain 2007, 129. 
174Ana's Underground Lair, luettu 2.5.2010. 
175Sethi & Jain 2007, 122. 
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seuraa Diaksen teoriaa anoreksiasta ja pro-anasta keinona kapinoida vallitsevia 

valtarakenteita vastaan.176 

 

They always say they're concerned about me, about my health, when all they want to 

do is control me. They want to pin me down and force-feed me with lies, with what 

they call love. Like prisoners everywhere, all I have left is the power to refuse.177 

 

Paasto kuuluu olennaisena osana myös Anamadimin kulttiin. Paasto on yksi uhrimuoto, 

jonka pro-ana voi henkiolennolle tarjota. Paasto on keino osoittaa palvojan 

omistautumista ja uskoa siihen, että henki voi auttaa. 

 

 

5.3 Ana ja Anamadimin kultti 
 

 

Thee, thee do I invoke, Anamadim, sculptor, whittler of the flesh, shameless burner of 

the fat of babes! Thee, thee do I invoke, whose whip brings the feral impulses of 

survival to bay, whose scalpel of control carves away every distraction and fixates the 

eye mercilessly upon a single goal, whose vial of metabolic acid dissolves all that is 

unsightly and wasteful and cumbersome from the bones of this frame, and that right 

quickly: thee do I invoke, ANAMADIM! Come to me!178 

 

Yksi ristiriitaisimmista pro ana -sivuilla esiityvistä uskonnolliseksi elementiksi 

tulkittavissa oleva ilmiö on ns. Anamadimin kultti. Tutkijat ja sivuistoilla vierailevat 

ulkopuoliset lukijat pääsääntöisesti tulkitsevat Anamadimista kirjoitetut tekstit 

vakavissaan kirjoitetuiksi uskonnollisiksi riiteiksi. Pro anojen keskuudessa taas vallitsee 

erimielisyys. Onko kyseessä vitsi, vai löytyykö pro anojen yhteisöstä Anamadimia 

palvovia uskovaisia? Tässä luvussa esittelen ensin itse rituaalin, ja sen jälkeen analysoin 

tarkemmin pro anojen tulkintoja aiheesta. 

 

On hyvin tavallista, että pro-anat verkkosivuillaan puhuvat Anasta, hengestä tai 

yliluonnollisesta olennosta jossa tiivistyy kaikki mitä anoreksiaan liittyy ja mitä pro-ana 

                                                 
176Dias 2003, 37. 
177Ana´s Undergroud Lair, luettu 15.4.2017. Tämän kaltainen diskurssi toistuu useissa 

teksteissä jo aivan pro-ana -sivujen alkuajoista lähtien. 
178Ana's Underground Lair, luettu 2.5.2010. 
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käytöksellään hakee. Ana on laiha, kaunis ja voimakas. Hän on kaikkea sitä, mitä pro-ana 

haluaa olla ja täten jatkuva muistutus pro-anan epäonnistumisista.179 Ana on tuhoava ja 

agressiivinen entiteetti, joka pitää pro-anan kaidalla tiellä jatkuvan negatiivisen 

palautteen keinoin. Toisaalta, jos pro-ana tekee niin kuin Ana käskee, hän palkitsee 

palvelijan tuomalla lohtua anorektisen käytöksen aiheuttaman kärsimyksen keskelle. 

”When I lay on the floor, in pain and axhausted, I feel your cold hands around me. You 

give me comfort and whisper in my ear; someday you will be worthy.”180 

 

Jumalatar181 Anamadimiim törmää useilla verkkosivuilla. Hän on anorektisen käytöksen 

suojelushenki, joka ”säälimättömästi tuhoaa itseimartelevat illuusiot, murskaa itsetunnon, 

saa nuoret neitsyet vapisemaan kauhusta ja miehet himosta sekaisin”. Okkulttinen 

rituaali182 suoritetaan yöllä kynttilöiden valossa ja siihen liittyy usein pienimuotoista 

uhraamista. Anamadimilta pyydetään voimaa, häntä ylistetään ja hänen kanssaan voidaan 

tehdä sopimuksia. Anamadimin laajaa levinneisyyttä ei kuitenkaan selittäne hänen 

yleinen palvontansa vaan lähinnä se, että muutamat innokkaat (tai ehkä lähinnä asiasta 

kiinnostuneet) ovat ottaneet asiakseen levittää kutsuntaseremonian kaavaa 

verkkosivuilla183. 

 

Tieto Anamadimista ei ole rajoittunut vain pro anojen keskuuteen, vaan myös 

laajemmissa okkultismista kiinnostuneissa piireissä keskustellaan hänen olemuksestaan 

ja alkuperästään184. No Place for the Hidden -keskustelufoorumilla nimimerkki Pheoniox 

kirjoittaa 18.6.2006 Anamadimista: 

 

It is not Wiccan or Pagan. I don't know its full origins, but servitors are usually used 

by Chaotics, Satanists (not Luceferians) and New agers. Not all Servitors are malicious 

like this one, many are used for protection and simple tasks such as helping their 

                                                 
179Seaber 2016. 
180Undying Ana, luettu 13.2.2016. 
181Englanniksi guardian servitor. Hänestä puhutaan sekä jumalattarena että suojelushenkenä. 

Selvyyden vuoksi tutkimuksessani käytän termiä jumalatar jollei lähde ole muuhun termiin 

viitannut. 
182Liiteenä verkkosivuilta löytyvä rituaali. Liite 4. 
183Kutsurituaalissa ehdotetaan yhdeksi vastapalvelukseksi Anamadimin työstä tiedonlevitystä 

hänestä. Varsinaista käännytystyötä ei hyväksytä, mutta jos ihmiset levittävät ”väärää tietoa” 

anoreksiasta tai Anamadimistä se pitää oikaista ja kertoa pro-anojen totuus. Verkkosivujen 

tekemiseen rohkaistaan, samoin Anamadimista voidaan kertoa muille pro-anoille. 
184Aluksi erehdyin luulemaan, että Anamadim oli van pro-anoja varten “keksitty” jumalatar, 

mutta näyttää siltä, että suojelushenki Anamadim on saanut sijansa muiden suojelushenkien 

joukossa. 
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summoner remember things, or even to help bring prosperity to the home. The person 

that took the time to summon this servitor is probably out of their mind though.185 

 

Keskustelupalstan muut kirjoittajat ovat sitä mieltä, että Anamadim on joko huijausta, 

aivopesua tai pahantahtoinen henkiolento. Kauemmin eri seremonioita harrastaneet 

varoittavat nuorempia siitä, että Anamadimia ei pidä kutsua, ellei omista vahvaa 

suojelushenkeä ja aiempaa kokemusta henkien kutsumisesta. Kutsumisesta ei kuitenkaan 

nähdä saavutettavan mitään hyötyä, ennemmin kutsurituaalin suorittamista katsotaan 

uteliaisuudeksi ja kuriositeetiksi. 

 

Occult Forumilta löytyy nimimerkki Moriah Conquering Wind,186 joka kertoo enemmän 

Anamadimin synnystä: 

 

If memory serves me correctly, the "First Contact" with the Anamadim was made 

sometime around November of 2001 by Narscissa, owner and founder of Anorexia's 

Underground Lair and the Project Shapeshifters pro-ana forum [nimet muutettu]. 

Narscissa has a background in the ceremonial traditions -- her occult resume includes 

work with Enochian, Goetic, Aurum Solis and Thelemic magick -- and is an initiate of 

Ordo Templi Orientis though believed to be currently inactive with that .org. She 

describes her private path as that of a "self-styled theistic Satanist" blending 

"Luciferian" and "sabbatic craft" (shades of A.O. Spare perhaps?) elements. She also 

has a strong affinity for the work of Jack W. Parsons. She is the author of the invocation 

posted above and the lengthy, tedious ritual which accompanies it. She was last seen 

posting on Project Shapeshift about a week or two ago and mentioned she had a "new 

demon lover".187 

 

Myös My pro ED -foorumilla Anamadimin alkuperää spekuloidaan. Jumalatar arvellaan 

vanhemmaksi kuin 2000-luvun spekulaatioissa, mutta kirjoittaja on epävarma sekä 

Anamadimin alkuperästä että omista muistoistaan. 

 

                                                 
185Occult forum, luettu 2.6.2006. 
186Tämä kertomus toistetaan House of Thinn -sivuilla. 
187Occult forum, luettu 2.6.2006. 
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[Anamadim] May have been started as urban legand in a 70's phyc ward for all we 

know, first time I saw it was the mid 90's with weirdly cultish web sites spouting the 

anna creed, commandments, and ana prayer.188 

 

Occult Forumunin keskustelijat vitsailevat, että rituaalista on tarkoituksella tehty pitkä ja 

aikaa vievä, onhan tarkoituksenmukaista saada anorektikoiden ajatukset pois ruoasta 

mahdollisimman pitkäksi aikaa. 

 

Useimmilla pro-ana -sivuilla Anamadimia ei mainita laisinkaan, eikä hän näytä 

keränneen kovin suurta kannatusta pro-anojen keskuudessa. Päinvastoin, useilla 

keskustelufoorumeilla kultille nauretaan ja mahdollisista uskovaisista puhutaan 

vähättelevästi ja pilkaten: 

 

Me and lilbopeeep [nimimerkki] have lost our sheep....mentally. 

Hahahah 

We are starting a group. 

Its called the starving sisters. 

So, there are two requirements. 

1. You must be willing to starve. 

2. You must be willing to be a possible blood donor. 

We are accepting pledges. 

I very much hope to meet all of you and greet you formally into the sisterhood 

As a side note.... 

You may want to buy candles and incense..189 

 

Foorumeiltakin kuitenkin löytyy kirjoittajia, jotka uskovat Anamadimin olemassaoloon. 

Jotkut kertovat jopa omakohtaisista tapaamisista jumalattaren kanssa. Spirit of Ana -

foorumilla useampi kirjoittaja kuvailee kokemustaan jumalattaren kohtaamisesta. 

Anamadiksi päätellyllä olennolla on useissa kuvauksissa pitkät hiukset, jotka yleensä ovat 

mustat. Olento on nainen, joka on luurankomaisen laiha ja pukeutunut valkeaan 

                                                 
188My pro ED, luettu 171.2016. 
189Spirit of Ana -keskustelufoorumi, 128.2013. Kirjoittaja oli tosissaan, ja perusti foorumille 

oman ketjun Starving Sisters -otsikolla. Ketju oli tarkoitettu humoristiseksi aloitukseksi, joka 

muuttuu lopulta painonpudotushaasteeksi. Useat keskusteluun osallistujat kuitenkin näkivät 

tekstin vakavissaan kirjoitetuksi, saatananpalvontaan viittaavaksi kultiksi. Kyseinen ketju on 

malliesimerkki siitä, miten miten vaikea pro-anojen on välillä ymmärtää toisiaan. 
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sairaalakaapuun. Kohtaaminen koetaan yleensä pelottavana ja ahdistavana. Jotkut 

kirjoittajat tulkitsevat näkynsä pitkän paastoamisen aiheuttamaksi hallusinaatioksi, mutta 

monet uskovat kyseessä olleen todellisen olennon, joka on saapunut joko ilkkumaan tai 

rohkaisemaan pro-anaa laihduttamisessa. Spekulaatiot Anamadimin olemuksesta ja 

alkuperästä rönsyilevät keskusteluissa moneen suuntaan. My pro ED -foorumilla selitystä 

haetaan jungilaisesta arkkityypeistä, muinaisen Kreikan jumaluuksista ja wiccalaisuuden 

ja satanismin henkiolennoista. Anamadimiin uskovilla on usein tausta wiccalaisuudessa 

tai okkultismissa. My pro ED -foorumilla nimimerkki ExtremeMental kirjoittaa omasta 

kokemuksestaan: 

 

She is much kinder to me than the other Gods and goddesses I have called on and 

honestly she's very passive as far as the ed goes. I ask her to help make other things 

perfect, not me [...] 

I was in a bad place mentally so I prayed, truth be told I was feeling abandoned by the 

goddess I normally call to in times of need so I tryed a new one. I found comfort in 

something and I want to find others that may also take comfort in similar things, why 

is this such a complicated concept? 190 

 

Huomion arvoista on, että henkilöt jotka suorittavat kutsuntarituaalin ja uskovat 

Anamadimin vastaavan heille omaavat ambivalentin suhtautumisen jumalattareen. 

Anamadin on samaan aikaan auttava ja tuhoava voima. 

 

Keskustelu Anamadimista on hankalaa foorumeilla, sillä ne muutamat jotka uskovat 

jumalattareen tai henkiolentoon tai haluavat keskustella hänestä vakavasti, saavat 

vastaansa pilkkaajien vyöryn. Keskustelijat usein myös leimataan trolleiksi. Verkosta on 

kuitenkin löydettävissä muutamia ketjuja, joissa asiasta keskustelevat ihmiset, jotka 

identifioivat itsensä uskovaisiksi. Yleisimmin he kertovat olevansa uuspakanoita tai 

wiccalaisia, mutta joukossa on myös kristittyjä. Yhteistä kaikille kirjoittajille on se, että 

he voimakkaasti kehottavat ihmisiä varovaisuuteen. 

 

Okay but yeah. I'm not experienced in wicca/magic but I have experience with demons 

and based on that, any god that gives you a specific power, skillset, or ability is almost 

                                                 
190My pro ED, luettu 23.5.2011. 
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definitely a demon. I'm not saying don't do it, I'm just saying don't give it too much 

power. Just don't...fuck with it.191 

 

Vuodesta 2013 lähtien Anamadim on saanut samankaltaisen statuksen kuin useat muut 

urbaanien yllytysleikkien yliluonnolliset entiteetit192. Keskusteilijat toisaalta pilkkaavat 

Anamadimiin uskovia ja toisaalta kirjoittavat, etteivät itse missään nimessä uskaltaisi 

yrittää rituaalia. 

 

 

5.4 Kymmenen käskyä ja uskontunnustus 
 

 

Suurin osa tutkimistani kotisivuista vuosilta 2006-2011 piti sisällään ”anorektisen 

uskontunnustuksen”, ”anoreksian psalmin” sekä ”anoreksian kymmenen käskyä”.193 

Koska uskontunustus ja kymmenen käskyä ovat selkeästi tunnistettavissa länsimaiseen 

kristinuskoon kuuluviksi elementeiksi, nämä ovat ne piirteet jotka ovat herättäneet eniten 

kiinnostusta erityisesti sivuilla vierailevien median edustajien piirissä. Vaikka käskyt ja 

uskontunnustus mukailevat kristinuskon kielenkäyttöä, voidaanko niitä silti kategorisoida 

uskonnollisiksi elementeiksi? 

 

House of Thinn on jo vuonna 2006 julkaissut sivuillaan tekstin, jonka mukaan teksit ovat 

alun perin terveydenhuoltoalan ammattilaisen kirjoittamia ja niiden on tarkoitus luoda 

katsaus anorektikon mielenmaisemaan. Kirjoittajan mukaan pro-anat vain ottivat 

käyttöönsä valmiit tekstit. 

 

All the creeds, letters, comandments are all made by professional psychologists in an 

attempt to make the mindset of the anorexic views be seen through their eyes. This 

was seen as a powerful message, and to those who are anorexic and wanting to go 

further into it, seen these messages as motivation instead of the reverse that it was 

intended to be. It’s funny how those that hate pro-ana unwittingly gave it a religion 

                                                 
191Pro-Ana 4ever keskustelufoorumi, luettu 18.4.2017. 
192Tunnetuimpana anglo-amerikkalaisessa kulttuurissa elävä Bloody Mary, jossa pelaaja 

yllytetään testaamaan, kutsuuko lyhyt rituaali demonisen olennon. Jos Bloody Mary saapuu 

kutsuntarituaalin seurauksena paikalle, se/hän tappaa pelaajan. 
193Liite 3. 



58 

 

isn’t it? Not too many want that be known, and no wonder. Big opps eh? Just so you 

know, that is their writings if you ever see and/or use it.194 

 

Tämä teksti on myöhemmin levinnyt muiden sivustojen fakta-osioihin, mutta alkuperäistä 

lähdettä tiedolle ei paljastettu. Kirjoittaja kuitenkin on oikeassa, käskyt on kirjoittanut 

amerikkalainen syömishäiriöiden hoitoon erikoistunut psykiatri Carolyn Costin195. 

Costingin tavoitteena on ollut tuoda näkyviksi ne säännöt, jotka anorektikko on itselleen 

luonut. 

 

One of the things that is so difficult to understand is the dedication to thinness beyond 

a reasonable doubt. I know it is hard to comprehend how someone could relentlessly 

pursue something that is killing her/him and ruining the family, etc. Who or what is 

telling her to do these things? Where did she come up with some of these behaviors? 

After working with several patients and thinking back on my own experience I began 

to see that one of the things that goes on inside is the formulation and adherence to 

self-imposed rules. I have formulated these rules into what I call the Thin 

Commandments. I use these to expose my patient's rules to themselves (many of them 

are unaware that they have certain rules). We go over the "Thin Commandments" and 

try to extract any other rules they might be living by. Below are the ten most common 

eating disorder "commandments" I came up with out of countless interviews with 

patients. In treatment these cognitive distortions are confronted and the meaning 

behind them uncovered in a slow and careful process.196 

  

Vaikka tekstit on alunperin kirjoittanut hoitoalan ammattilainen, pro-anat ovat ottaneet 

tekstit omikseen ja käyttäneet niitä omien päämääriensä tavoitteluun.197 Voidaanko niille 

siten löytää uskonnollinen sisältö ja tarkoitus? Jos seuraamme teoriaa, että asia tai 

toiminta on uskontoa, jos rituaalin suorittaja pitää sitä uskontona, jätämme tulkinnan 

jokaisen pro-anan omalle kontolle. Ulkopuoliset lukijat, so. media ja tutkijat, taas helposti 

ja nopeasti tulkitsevat tekstit merkiksi uskonnollisesta ajattelusta. 

 

Käskyt, psalmi ja uskontunnustus löytyvät vain vanhoilta kotisivuilta. 

Keskustelufoorumeilla niitä ei jaeta, mutta muutamassa keskustelussa niistä puhutaan 

                                                 
194House of Thinn, luettu 5.12.2009 ja 6.7.2016. 
195Costinilla on itsellään myös taustalla syömishäiriö. Hän kertoo teini-iässä sairastaneensa anoreksian. 
196https://www.edreferral.com/thin-commandments, luettu 22.5.2017. 
197Seaber 2016. 
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samalla tavalla pilkkaavasti ja ironisoiden kuin Anamadimista. Vaikuttaa siltä, että ennen 

vuotta 2011 tekstejä jaettiin osana thinspirationia sekä keinona toisinnon kautta 

identifioida sivusto pro-anaksi. Kun keskustelu on siirtynyt foorumeille, sivujen ei 

tarvitse enää luoda identiteettiä kopioitujen fraasien kautta. 

 

 

5.5 Kirjeenvaihto Anan kanssa 
 

 

Hey*Ana, 

 

I think it's about time that you and I had a few words. Somebody has suggested I write 

to you. At first I thought that this was crazy but I am trying to be more open to new 

ideas so I'm giving it a go. No doubt you will enjoy the attention.198 

 

7th February 2011 

Dear Ana 

I am strong because you make me strong. I carry you with me always; I am never 

alone. You are my determination, my willpower. And nobody will ever understand but 

that’s okay because you give me the ability to lie. You allow me to hate food. You 

allow me to look at those who are eating and realise that I am strong because I resist. 

You help me devise cunning plans to trick others.199 

Kirjeet Analle, tai joissain tapauksissa Anoreksialle, löytyvät suurimmalta osalta sekä 

pro-ana, pro-anorexia ja pro-recovery -sivustoilta. Varhaiset, ennen vuotta 2011 päivitetyt 

kirjeet ovat pääsääntöisesti toisilta sivuilta kopioitu sama teksti200, mutta joissain 

tapauksissa sivuston ylläpitäjä käy ”henkilökohtaista kirjeenvaihtoa” Anan kanssa201. 

2011 lähtien on yleistynyt henkilökohtaisten kirjeiden kirjoitus, ja aiemmin sivuilla 

kiertänyt vakioitu teksti on käytännössä kadonnut. Sivustoilla yleisesti jaettuun kirjeeseen 

                                                 
198http://www.seedeatingdisorders.org.uk/blog/letter-to-ana, luettu 12.4.2017. Seed 

Eatingdisorders Supporting Goup on englantilainen vapaaehtoisverkosto, joka pyrkii 

tarjoamaan syömishäiriöstä kärsiville vertaistukea. Verkosto ei siis ole pro-ana vaan pro-

recovery. Sisällytän sivuston tutkimukseeni vertailuna pro-anojen kirjeille Analle. 
199My Dear Ana, luettu 12.4.2017. 
200Liite 3 A. 
201Esimerkiksi My Dear Anoreksia. Sivusto on blogi, jossa on julkaistu 14 merkintää ajalla 

3.2.2011-14.2.2011. 
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Analle on myös Anan kirjoittama vastine202, mutta henkilökohtaisessa kirjeenvaihdossa 

kirjoittaja ei odota, tai ainakaan julkaise Anan vastinetta. Yleisesti ottaen pro-ana -sivuilla 

kirjettä käytetään thinspiration-merkityksessä203. Kirje ajaa samaa asiaa kuin jääkapin 

oveen kiinnitetyt valokuvat; se on muistutus pysyä vahvana paastossa sekä 

jokapäiväisessä ruokailun kontrolloimisessa.  Kuten edelle esitellyt kymmenen käskyä, 

uskontunnustus sekä psalmi, kirjeen jakaminen omille kotisivuille on ollut rituaali, jota 

toisintamalla sivun tekijä on merkinnyt sivustonsa pro-anaksi. Vuodesta 2010 lähtien 

kirjerituaali on levinnyt pro-recovery -sivuille. Sillä kirjeen merkitys on edelleen 

inspiraatio, mutta näissä tapauksissa kirje on kirjoitettu jäähyväiseksi sairaudelle. 

 

Sivustot, jotka jakavat myös Anamadimin kutsurituaalia näyttävät pitävän kirjettä Analle 

aktuaalisena pyrkimyksenä käydä keskustelua anoreksian jumalan kanssa. Kertomuksissa 

Ana on saattanut vastata kirjoittajalle unessa, näkynä tai erikoisena fyysisenä 

tuntemuksena. 

 

Kirjeet, sekä laajalle levinnyt peruskirje, että henkilökohtaiset uniikit kirjeet, sisältävät 

runsaasti uskonnollista kieltä. Tekteissä toistuvat sanat synti, katumus, puhtaus sekä 

sitoutuminen. Kirjeet Analta ovat usein hyökkääviä, vihamielisiä ja alistavia. Niissä 

kuitenkin on mukana myös lupaus, että jos pro-ana pysyy uskollisena palvelijana ja 

täyttää oman osansa, Ana auttaa pro-anaa saavuttamaan päämäärän; täydellisen ruumiin 

ja vahvan psyyken. 

 

[…] When you feel empty, it means you are empty of your sins. […] You made a 

commitment to me. […] I will give you everything you want, but you have to give me 

what I want. […] Don´t defy me. […] You are going to look like a typical fat soccer 

mom. [...] I will hate you. […] I will hate you. […] Don´t eat fattie. Don´t fail me. 

Don´t eat.204 

 

Pro-anan kirjeet taas ovat anteeksipyytäviä, nöyriä ja anelevia. Toisaalta ne voivat olla 

hyvin agressiivisia, mutta samaan aikaan kun kirjoittaja huutaa tuskaansa Analle hän 

vannoo tälle myös ikuista uskollisuutta ja alamaisuutta. 

 

                                                 
202Liite 3 B. 
203Samalla tavoin kuin uskontunnustusta, psalmia sekä kymmentä käsky. 
204Kirje Analta. Sceletons are beautiful, luettu 25.11.2009. 
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I offer you my soul, my heart and my bodily functions. I give you all my earthly 

possessions. […] I seek your wisdom, your faith, your feather weight. […] I will 

worship you and pledge to be a faithful servant until death does us part. […] I´m so 

weak, I know, but only you with your strenght inside me will I become a woman 

worthy of love and respect.205 

 

Usein kirjeet päättyvät lauseeseen ”I remain ever your faithful servant”. 

 

Karen Dias tulkitsee kirjeet Anoreksialle keinoksi tuoda etäisyyttä anorektisiin ajatuksiin. 

Kirjoittamalla sairaudelleen pro-ana voi tutkia syömishäiriötä ilmiönä, joka ei määritä 

hänen persoonaansa. Tekniikaa käytetään yleisesti narratiivisessa terapiassa.206 Diaksen 

tutkimuksessaan käsittelemät kirjeet ovat kuitenkin tyypillisempiä pro-recovery -sivuille, 

sillä niissä kirjoittaja selkeästi haluaa eroon syömishäiriöstä. Vaikka pro-ana -sivuilla 

olevat kirjeet sisältävät paljon samaa symboliikkaa, pro-anojen kirjeet ovat kuitenkin 

selkeästi anorektista ajatusmaailmaa syleileviä. Vaikka teksti olisi agressiivista ja 

epätoivoista, kirjeiden kirjoittajat eivät koskaan ilmaise haluaan päästä irti anoreksiasta. 

 

 

 

6. OTA POIS TÄMÄ VIHA JA TUSKA JA ANNA MINUN OLLA VAPAA JA 

KEVYT 

 

 

6.1. Oikeus uskoa 
 

 

DISCLAIMER 

[ Ana Is not one you can find but she is the spirit who finds you ] 

 

Viewer Discretion is advised!207 

 

YK:n ihmisoikeusjulistuksessa määritellään jokaiselle uskonnon ja mielipiteen vapaus. 

Tämä pitää sisällään oikeuden uskoa asioihin, joita yhteiskunta ei välttämättä pidä totena, 

                                                 
205Kirje Analle. Anorexia is my lifestyle, luettu 5.12.2009. 
206Dias 2003, 39-40. 
207Pro-ana sivu facebookissa, luettu 11.4.2017. 
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mukaanlukien harhat. Psykologiassa taas yhteiskunnan normien vastainen ajattelu 

voidaan tulkita mielisairaudeksi, joka voi oikeuttaa jopa tahdonvastaiseen hoitoon. Missä 

siis kulkee raja, millainen norminvastaisuus on sairaus ja milloin se kuuluu puhtaasti 

yksilön uskonvapauden piiriin? Mari Stenlund tutkii väitöskirjassaan psykoosipotilaiden 

uskonvapautta.208 Hän käsittelee ihmisen oikeutta uskontoon ja mielipiteeseen 

ihmisoikeutena ja sen törmäämistä länsimaisen yhteiskunnan käsitykseen psykologiasta. 

Stenlundin tutkimus psykoosipotilaiden uskonnosta ja uskonvapaudesta menee hyvin 

lähelle anorektikoiden oikeutta omiin uskomuksiinsa. 

 

Näennäisen helppo tapa vetää raja on siinä, vahingoittaako yksilö itseään tai muita. 

Käytännössä tämä kuitenkin on vaikeaa. Jos pro-analla on ns. terve painoindeksi, mutta 

hän elää ja ajattelee anorektisesti, kuuluuko yhteiskunnan puuttua tilanteeseen? Kuka voi 

objektiivisesti määrittää, milloin yksilö tarkkailee painoaan ja syömäänsä ruokaa 

"hyväksyttävästi" ja milloin sen katsotaan rajoittavan elämää epäterveellä tavalla?  

 

Pro-ana on sitä mieltä, että hän on valinnut uskomusjärjestelmän. Medikalisoitunut 

yhteiskunta on sitä mieltä, että kyseessä on mielisairaus. Missä menee raja ihmisen 

itsemääräämisoikeuden ja sen välillä, koska yhteiskunnalla on oikeus ja velvollisuus 

puuttua henkilön yksityiselämään? 

 

On tavallista, että pro-anojen verkkosivuilla suoraan sanotaan kyseessä olevan pro-ana -

sivusto. Kirjoittaja määrittelee, että sivusto on sellainen, jossa anoreksia nähdään 

elämäntapana sekä ihmisen omana, henkilökohtaisena valintana. Sivuilla voidaan sanoa, 

että teksti ei ole tarkoitettu niille jotka sairastavat anoreksiaa tai haluavat sairastua siihen 

(sic). Sivut voivat myös varoittaa, että niiden sisältö voi aiheuttaa aiemmin sairastaneelle 

sairauden uusiutumisen. Voidaanko katsoa, että sivustot tehnyt pro-ana pyrkii tällä 

varoittamaan ja suojelemaan ihmisiä, jotka eivät (hänen tulkintansa mukaan) kuulu 

sivuille? Onko varoituksesta hyötyä? Hollantilainen tutkimusryhmä209 testasi 

varoitustekstin vaikutusta 246 pro-ana -verkkosivulla. Joidenkin aiempien tutkimuksien 

mukaan varoitustekstit ovat aiheuttaneet sen, että sisältö on koettu entistäkin 

houkuttelevammiksi. Tämä johtuu siitä, että varoitusteksti tuottaa lukijalle tai katsojalle 

kokemuksen, että hänen käytöstään halutaan kontrolloida. Vastareaktiota ei kuitenkaan 

synny, jos varoitusteksti muotoillaan informatiiviseksi. Vuoden mittaisen seurantajakson 

                                                 
208Stenlund 2014. 
209Martijn et al 2009. 
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aikana noin kolmasosa, joinain kuukausina jopa yli puolet sivuille ensimmäistä kertaa 

saapuneista jätti sivuston nähtyään varoituksen. Tutkimusryhmä totesikin varoitustekstin 

mahdollisesti hyvin toimivaksi tavaksi rajoittaa uusien kävijöiden ohjautumista sivuille, 

mutta lisätutkimus on tarpeen ennen kuin voidaan vetää voimakkaita johtopäätöksiä.210 

Mutta toimivatko pro-ana -sivustojen omat varoitukset lukijoita houkuttelevina vai kuten 

kirjoittaja on tarkoittanut, varoituksina? Tämä riippuu varmasti paljon siitä, millainen 

teksti sivuilla on. Kysymys on myös siitä, kuinka pitkälle voidaan katsoa, että kirjoittaja 

on vastuussa lukijoiden kokemuksista. Kukaan tuskin odottaa, että muiden uskontojen 

verkkosivuilla pitäisi olla kummempia varoituksia tai määriteltyjä ikärajoja. Anoreksiaa, 

erityisesti internetissä julkaistavaa anorektista materiaalia kuitenkin pidetään hyvin 

tarttuvana ja tartuttavana. Emma Seaber onkin sitä mieltä, että anoreksia ”puhkeaa 

useimmiten luetun tekstin myötä”211. Jos anoreksia katsotaan mielisairaudeksi, joka 

leviää verkossa, yhteiskunnalla on sekä oikeus että velvollisuus puuttua asiaan joka 

normaalisti kuuluisi ihmisen sananvapauden piiriin. Tämänkaltainen uskonnon 

rajoittaminen kuitenkin on äärimmäisen vaarallista avoimen ja tasa-arvoisen 

yhteiskunnan kannalta. Ihmisen oikeutta uskoa pidetään nyky-yhteiskunnassa 

loukkaamattomana oikeutena. 

 

 

6.2. Kuolema 

 

 

When I finally faded into nothing, when you´ve given me the gift of ending this 

torturous life, I will float on to the next world and be thin and beautiful payment for 

my undying love for you in this world.212 

 

[...]Olemme tottuneet katsomaan kuolemaa suoremmin (vanhenevan) naisen kuin 

(vanhenevan) miehen kautta. [...] Vanhan naisen kuva on kuitenkin nykydiskurssissa 

paljon peitelty, ja sen edustama kuoleman pelko on vain vihjattuna läsnä kauneuden ja 

nuoruuden säilyttämisen tavoitteessa. Kuolema on poissaolevana, piilossa, yhä 

kauniimmaksi laittautuvan naisen kasvojen ja ruumiin takana, niiden 

kääntöpuolena.213 

                                                 
210Martijn et al 2009, 145-144. 
211Seaber 2016. 
212Anorexia is my lifestyle, luettu 5.12.2009. 
213Utriainen 1999, 21. 
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Kuten Utriainen sanoo, pro-anat ovat kääntäneet vanhan stereotypian päälaelleen. Enää 

kuolemaa ei kuvaa vanheneva nainen, vaan nuori neito muuttuu hitaasti luurangoksi ja 

kuihtuu pois.  Kun yleisesti ottaen länsimainen kulttuuri on vieraantunut kuolemasta ja 

vakavista sairauksista,214pro-anojen maailmassa kuolema, pelko sydämen  pettämisestä 

ja epämääräiset ja pelottavat kehotuntemukset ovat arkipäivää. Pro-anat ovat ansassa ja 

he tiedostavat sen; ruoasta kieltäytyminen johtaa ruumiin kuolemaan, mutta ideologiasta 

lipsuminen näivettää sielun. 

 

MyproED -foorumilla keskustelu on paikoitellen hyvin synkkää. Kirjoittajat puhuvat 

masennuksesta, kuolemankaipuusta sekä siitä, miten he toivovat parantuvansa 

syömishäiriöstä. Monet kirjoittajat tunnustavat kärsivänsä mielisairaudesta ja pyytävät 

muita kirjoittajia olemaan sensitiivisiä teksteissään. Itsetuhoisuus laihdutuksen keinona 

toistuu monissa kirjoituksissa. 

 

”Every once in a while I look at one of my shaving razors and imagine myself breaking 

it open, taking the blade out and slicing my problem areas open and yanking all of the 

fat out.” 

”I wish cancer on myself daily for the weightloss and so I can just fucking die already”. 

”Lately I have been wanting to cause permanent brain damage to myself to end the 

voices. like surely a serious concussion banging my head against the granite counter-

tops will do it right?” 

 

Pro-ana –diskurssissa kuolema on hyvin vahvasti läsnä. Sivuille kirjoittavat tiedostavat, 

että syömishäiriöt ovat vaarallisia ja saattavat johtaa kuolemaan. Monet heistä tuntevat 

toisia pro-anoja, jotka ovat näännyttäneet itsensä hengiltä. Kotisivuilla ja vanhoilla 

keskustelupalstoilla kuolemasta ei puhuta suoraan ja siitä jopa kehotetaan 

vaikenemaan215, mutta vuoden 2015 jälkeen julkaistuissa teksteissä kuolemasta puhutaan 

suoraan ja avoimesti. 

 

Taidegalleria-sivuilla kuolema näkyy maalauksissa ja runoissa. 

 

I hate this. 

                                                 
214Katso esim. Grof & Halifax 1977, 6-7. 
215Joillakin foorumeilla on jopa hyvin tiukat ohjeet, että kuolemasta ei näillä palstoilla keskustella. 
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To eat is to die, and to starve is to live. 

But starving is slowly killing yourself. 

To be as light as air. 

To be as a whiff of smoke, to move gracefully and float and curl up and around the 

others. 

To become transparent and to disappear. 

I will accept that air that is within me, 

it is all I need to survive, 

Drunk on water. Feeding on the air. 

reducing and disappearing until I am nothing, 

but gone.216   

 

Taiteessa kuolema ei yleensä näyttäydy pelottavana vaan enemmin ystävällisenä 

vapauttajana, helpotuksena päivittäiseen taisteluun. Kuolema tuo lopullisen täydellisen 

keveyden ja vapauden lihasta. 

 

Pro-anoille kuolema on samaan aikaan kätketty ja jatkuvasti läsnäoleva. Andrei 

Demitshev puhuu kirjassaan Kuolema työssä siitä, miten 1900-luvulta lähtien kuolema 

on muodostunut sosiaaliseksi tabuksi. Se on eristetty jokapäiväisestä elämästä ja siitä 

vaietaan, mutta taiteessa kuoleman visualisointi näyttää jopa ylenpalttiselta.217 Itse 

näkisin, että pro-anojen keskuudessa tilanne on muuttunut 2010-luvun jälkeen. 

Varhaisemmilla kotisivuilla ja foorumeilla kuolema näkyi vain thispiration-teksteissä 

(mukaanlukien kuvat ja piirustukset), mutta uudemmissa keskusteluissa kuolema nousee 

jatkuvasti esiin, olipa keskustelun aihe mikä tahansa. Pro-anat elävät joka hetki tietoisina 

kuolemasta. Ehkä juuri se on yksi syy siihen, että heille värit ovat kirkkaammat ja äänet 

puhtaammat. Koska keskustelupalstoilla yleisesti vältetään kuolemasta puhumista, 

parhaiten pro-anojen kuolemasuhdetta saisi tutkittua yksilöhaastatteluilla. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216Sisters of Bones, luettu 3.4.2006. 
217Demitshev 1999, 31. 
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6.3. Tulevaisuuden odotukset 
 

 

Another myth about our philosophy and chosen lifestyles is that we discourage people 

with eating disorders from seeking treatment. Nothing could be further from the truth. 

We are very accepting and pleased when a member decides that he or she will enter 

hospital in an effort to rid themselves of habits that have become ingrained and 

increasingly hard to overcome. My heart goes out to all of them.218 

 

Verkkosivujen teksteissä näkyy jatkuvasti piilevä ristiriita pro-ana -ideologian sisällä. 

Jatkuva eron määrittäminen oman ideologian ja tunnustetun sairauden välillä käy 

uuvuttavaksi ja tekee teksteistä epäloogisia. Toisaalta pro-anaa pidetään valittuna 

elämäntapana, osoituksena mielenlujuudesta, toisaalta taas sitä pidetään vain yhtenä 

elämänvaiheena, josta jokainen siirtyy pois omaan tahtiinsa ja lopulta se usein 

tunnistetaan sairaudeksi. Pro-anojen tekemä tiukka jako sairauden ja ideologian välille ei 

ole täysin ongelmaton: missä katsotaan menevän raja tuhoisan käyttäytymisen ja valitun 

elämäntavan välillä? Pro-anat kiistävät kärsivänsä syömishäiriöstä, mutta tiedostavat että 

on ihmisiä jotka sairastavat hengenvaarallista anoreksiaa. Pro-anat eivät halua käännyttää 

ketään anorektikoiksi, mutta he kokevat tärkeäksi sen, että voivat kokea yhteisöllisyyttä 

internetissä ja vaihtaa siellä ajatuksia ja kuulumisia219. Pro-anojen skitsofreeninen 

suhtautuminen omaan ajatteluunsa kuitenkin vilahtelee säännöllisesti esiin: ”Normal 

healthy people do not go looking for pro-ana sites, nor will a strong self confident 

individual be willingly inclined to commit unhealthy behaviors towards self destruction”. 

Suuri osa pro-anoista näyttää ajattelevan, että loppujen lopuksi he kärsivät sairaudesta 

vaikka kuinka julistaisivat anoreksian olevan heidän valitsemansa elämäntapa. 

 

Teksteissä on silmiinpistävä ero taiteen ja keskustelun sisällöissä. Taiteessa, eli runoissa 

ja maalauksissa, saatetaan hyvinkin eksplisiittisesti toivoa paranemista sairaudesta ja 

vapautumista jatkuvasta nälästä, kivusta ja henkisestä piinasta. Kuitenkin 

keskustelufoorumeilla samat nimimerkit riemuitsevat painon tippumisesta ja innokkaasti 

jakavat vinkkejä toisille samojen ongelmien kanssa kamppaileville. 

 

 

                                                 
218My ED, luettu 5.3.2006. 
219Aivan kuten mikä tahansa muu samasta aihepiiristä kiinnostunut ihmisryhmä. 
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7. LOPUKSI 

 

 

As someone completely recovered, I have been there. 

I have been in a place where I was sure that I was 'okay'... that I knew how to keep 

myself safe... that my behaviors didn't hurt others or that I could keep myself from 

going 'too far'. I have lived inside of denial. I have lived inside the place where having 

Anorexia made me feel 'special' or 'different' or 'deep and mysterious'... or where I 

thought it would get me more liked, more attention from those I needed it from, or 

even where I thought it would make me disappear so no one would notice me. I thought 

it made me 'strong'.220 

 

Missä menee raja siinä, mikä on uskontoa ja mikä mielisairautta? Voidaanko pro-ana 

määritellä ainakin jossain merkityksessä uskonnolliseksi toiminnaksi? Kenellä on valta 

tehdä tämä määritelmä? Kysymys on kiehtonut minua siitä saakka, kun ensimmäisen 

kerran löysin pro-ana -verkkosivut. Tämän työn aikana en ole onnistunut jäsentämään 

itselleni selkeää vastausta yllä mainittuihin kysymyksiin. 

 

Pro-anasta on haasteellista tehdä tutkimusta, koska joukko on niin heterogeeninen. 

Tutkijat usein sortuvat oletukseen, että kaikki pro-anat, pro-anorektikot ja recovery-

anorektikot ajattelevat ja uskovat samalla tavalla. Tutkimusta tehdessä on muistettava, 

että termi jota käsitellään. on yhtä sirpaleinen ja tulkinnanvarainen kuin new age, 

popmusiikki tai feminismi.  Tutkittavan joukon rajaaminen heti tutkimuksen alussa on 

ensiarvoisen tärkeää. 

 

Länsimainen kulttuuri on luonut raamit, joiden mukaan määritellään mitä uskonto on ja 

miten se ilmenee. Esimerkki tästä on wiccalaisuus, joka ei ole vieläkään saanut suomessa 

uskonnon statusta221. Suurin osa suomalaisista rekisteröidyistä uskontokunnista on 

kristillisiä, islamilaisia tai juutalaisia. Näiden lisäksi rekisteröityinä on muun muassa 

muualla maailmassa suosittuja liikkeitä kuten Krishnaliike, Myöhempien Aikojen Pyhien 

Jeesuksen Kristuksen kirkko sekä muutama buddhalainen yhteisö. Ensimmäisenä ja 

                                                 
220Pro-recovery -sivu All is not Right, luettu 4.5.2017.t 
221Tämä johtuu siitä, että wiccalaisuuteen ei kuulu samalla tavalla tunnistettavaa dogmaa kuin 

millainen suurissa maailmanuskonnoissa on. 
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ainoana pakanauskontona on 2016 rekisteröity Karhun Kansa, joka harjoittaa ns. 

suomenuskoa.222 Näitä yhdistää uskon dogmaattisuus sekä usko transendenssiin223. 

Vaikka pro-anat isoina massoina uskoisivat Anamadimiin ja eläisivät yhteiskunnan 

määrittelemien rajojen sisällä pysyen terveellistä elämää, uskon että uskonnon statusta 

hakiessa heille tapauhtuisi samoin kuin wiccalaisille. Puuttuvan selkeän dogman lisäksi 

pro-ana törmäisi siihen, että yhteiskunta on määritellyt anorektisen ajattelun 

mielisairaudeksi ja siihen liittyvän uskonnollisen retoriikan sairauden oireeksi. 

 

Mutta onko pro-ana uskonnollinen liike vai ei? Tekstit sisältävät uskonnollista 

symboliikkaa, mutta kokevatko pro-anat harjoittavansa sekä ennen kaikkea valinneensa 

itselleen uskonnon? Anamadimin kultti voidaan helposti tunnistaa, jos ei nyt omaksi 

uskonnokseen niin ainakin osaksi uuspakanallista liikettä. Rajanveto muiden pro-anojen 

kohdalla on usein vaikeampaa. 

 

 

7.1. Jatkotutkimus 
 

 

Anoreksia on monitahoinen ilmiö länsimaisessa yhteiskunnassa. Ensinnäkin sen rajat 

ovat häilyviä ja usein jopa sopimuksenvaraisia. Rajanveto ”terveellisen laihduttamisen” 

ja anoreksian välillä on vaikeaa. Elämäntapalaihduttajia löytyy esimerkiksi 

Painonvartijoiden riveistä. Heidän käytöksessään on usein anorektisia piirteitä, mutta 

painoindeksin perusteella heitä ei voida luokitella anorektikoiksi. Vastaavasti pro-anojen 

joukossa on ihmisiä, jotka identifioivat itsensä anorektikoiksi mutta heidän 

painoindeksinsä on normaalin rajoissa. Pro-anojen identiteettien muodostumisesta ja 

yhteisön merkityksestä on jonkin verran tutkimuksia, mutta uskontotieteellinen 

näkökulma on tähän saakka puuttunut. Tutkimus uskonnoista ja uskonnollisuudesta 

internetissä tulisi laajentaa koskemaan myös pro-anoja ja pro anorektikoita. 

 

Pidempi tutkimus keskittyen ainoastaan Anamadimiin olisi aiheellinen. Olisi 

mielenkiintoista tietää, onko Anamadimin kultti levinnyt laajemmin myös ei-

                                                 
222Tilastokeskus 2017. 
223Vaikka buddhalalsiuuden kohdalla voidaan käydä keskustelua siitä, onko kyseessä uskonto 

vai psykologian haara, jossa tutkitaan mielen rakenteita. 
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englanninkielisille seuduille kuin mitä tutkimani amerikkalaiset sivut antavat olettaa. 

Ongelmalliseksi tutkimuksen tekee se, että Anamadim on myös meksikolaisen muusikon 

musiikkiprojektin nimi.224 Laadukas tutkimus aiheesta vaatisi osaamista  ainakin 

espanjan-, venäjän- ja kiinankielistä. Oman tutkielmani pohjaksi en löytänyt yhtäkään 

artikkelia, joka keskittyisi Anamadimiin. Nimi mainittiin muutamassa artikkelissa, mutta 

vain sivuviitteenä. 

 

Kuten olen edellä korostanut, kaikessa tutkimuksessa, tieteenalasta riippumatta, on tärkeä 

määritellä mitä ryhmää tutkimus käsittelee. Pro-ana on monitahoinen ilmiö, joka tuskin 

tulee ainakaan lähiaikoina poistumaan yhteiskunnasta. Ilmiön ymmärtäminen ensinnäkin 

auttaa anoreksiaa sairastavien hoitoa. Kun pääsemme kauhistelun ja tuomitseminen 

ylitse, voimme tukea ihmisiä elämässään. Tutkimuksessa tarvitsemme vahvan 

näkemyksen ihmismielen toiminnasta sekä yksilöiden maailmankuvista ja niiden 

muodostumisesta. 

 

Vain harvassa tieteellisessä tutkimuksessa tutkimuskohteelle, pro-analle, on annettu 

mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin. Pro-recovery -vaiheessa elävät pääsevät 

useammin kertomaan omista kokemuksistaan, mutta erityisesti kliinisissä tutkimuksissa 

potilaan oma kokemus jätetään usein kuulematta. Samoin tekee tekstianalyysi, jossa 

lasketaan tiettyjen sanojen ja diskurssien esiintymistä ja yleisyyttä. Jotta voimme 

ymmärtää ilmiötä, meidän pitää antaa pro-anoille mahdollisuus kertoa oma tarinansa. 

 

 

7.2. Jälkisanat 
 

 

Tutkimuksen tekeminen osoittautui vaikeammaksi kuin olin kuvitellut. Itselläni ei ole 

taustalla syömishäiriötä, mutta verkkosivujen ja keskustelujen lukeminen nosti pintaan 

epävarmuuden omasta kehosta.225 Itsereflektointi oli sekä hyvin mielenkiintoista että 

raskasta. Vaikka tiesin thinspiration-kuvissa esiintyvien naisten olevan äärimmäisen 

laihoja ja usein epäterveitä, huomasin ajattelevani, että pitäisiköhän minunkin hieman 

                                                 
224Muusikko Javier M.N tunnetaan paremmin nimellä Yugao Otomo. Hänen tuotantoaan 

esitellään MySpace sivuilla: ”The goddess of anorexia is the name chosen for this evil, yet 

haunting dark-electro-twisted-with-trance project. Yugao thinks this name fits perfectly with the 

spirit of the music.” 
225Aivan kuten Bardone-Cone ja Cass 2007 tutkimuksessaan todistivat. 
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pudottaa painoani. Huomionarvoista oli se, että samalla kun ajattelin laihuuden tekevän 

minusta viehättävämmän, aloin miettimään, että paasto voisi olla myös spirituaalisesti 

puhdistava sekä osoitus siitä, että pystyn elämään kurinalaista elämää. Halu todistaa kyky 

hallita syömistään oli jopa voimakkaampi kuin mielikuva viehättävästä vartalosta. 

Verkkosivujen vaikutus omaan mieleeni ei ollut pitkäaikaista, mutta voin kuvitella miten 

sivut voivat laukaista vanhan tai piilevän syömishäiriön. 

 

Mutta miksi pro-anan spirituaaliset sisällöt ja merkitykset on niin tärkeä tunnistaa? Itse 

katson, että jos voimme sallia ajatuksen, että yhteiskuntanormeista poikkeava ajattelu 

voidaan hyväksyä maailmankatsomukseksi eikä suoraan mielisairaudeksi, 

mahdollistamme sen, että tämä ajattelu ei välttämättä johda invalidisoivaan ja elämää 

uhkaavaan tilaan. Kuuntelevalla ja tilaa antavalla lähestymistavalla pro-anoja ei ajeta 

piilottelemaan elämäänsä läheisiltään. Avoin ilmapiiri parantaa toipumisennustetta ja 

helpottaa hoitoonohjausta niissä tapauksissa, kun anorektinen käytös on sairaalloista ja 

vaatii hoitoa. 
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9. LIITTEET 
 

 

 

Liite 1 Pro-ana dietti. 

 
 

 

 

Liite 2 Uskontunnustus, käskyt, psalmi. 

 

 

Ana´s Creed 

I believe in control, the only force mighty enough to bring order in the chaos 

that is my world. 

I believe that I am the most vile, worthless an useless person ever have to 

existed on this planet, and that I am totally onworthy of anyone´s time and 

attention. 

I believe in oughts, musts and shoulds, as unbreakable laws to determine my 

daily behaviour. 

I believe in perfect and strive to attain it. 
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I believe in salvation trough starvation. 

I believe in calorie counters as the inspired word of gao, and memorise them 

accordingly. 

I believe in bathroom scales as an indicator of my daily succeses and failures. 

I believe in hell, cause sometimes I think I live in it. 

I believe in wholly black and white world, the losing of weight, recrimination 

for sins, the alonegation of the body and a life ever fasting.226 

 

 

Thin Commandments 

1) If you aren´t thin, you aren´t attractive. 

2) Being thin is more important than being healthy. 

3) You must but clothes, cut your hair, take laxatives, anything to make 

yourself look thinner. 

4) Thou shall not eat without feeling guilty. 

5) Thou shall not eat fattening food without punishing afterwards. 

6) Thou shall count calories and restrict intake accordingly. 

7) Wht the scale says is the most important thing. 

8) Losing weight is good, gaining weight is bad. 

9) You can never be too thin. 

10) Being thin and not eating are signs of true will power and succes.227 

 

 

Ana´s Psalm 

Strict is my diet 

I must not want 

It maketh me lie down at night hungry 

It leads me past the confectioners 

It trieth my will power 

It leadeth me in the paths of alternation for my figure sake 

Yeah, though I walk trough tha aisles of the pastry department, I will buy no 

sweet rolls for they are fattening 

The cakes and the pies, they tempt me 

                                                 
226Anorexian lifestyle, luettu 5.12.2009. Teksti on julkaistu 7.12.2007. Kirjoitusvirheitä ei ole korjattu. 
227Anorexian lifestyle, luettu 5.12.2009. Teksti on julkaistu 7.12.2007. Kirjoitusvirheitä ei ole korjattu. 
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Before me is a table set with green beens and lettuce 

I fillethmy stomach with liquids 

My day´s quota runneth over 

Surely calorie and weight charts will follow me, all days of my life 

And I will dwell in the fear of the scales forever228 

 

 

 

 

Liite 3 Kirjeenvaihto Anan kanssa. 

 

 

Liite 3a, Kirje Analle 

 

 

I offer you my soul, my heart and my bodily functions. I give you all my earthly 

possessions. 

 

I seek your wisdom, your faith and your feather weight. I pledga to obtain the ability to 

float, to lower my weight to the single digits, I pledge to stare into space, to fear food, 

and to see obede images in the mirror. I will worship ou and pledge to be a faithful 

servant until death does us part. 

 

If I cheat on you and procreate with Ronald McDonald, Dave Thomas, the colonel or 

that cute little dog. I will kneel over my toilet and thrust my fingers deep in my throat 

and pray for your forgiveness. 

 

Please Ana, don’t give up on me. I’m so weak, I know, but only you with your strenght 

inside me will I become a woman worthy of love and respect. I’m begging for you not 

to give up, I’m pleading with my shallow breathes and my pale skin. I bleed for you, 

suffer leg pains, headaches and fainting spells. My love for you makes me dizzy and 

confused I don’t know whether I’m coming or going. Men runwhen they see the love I 

have for you and never return. But they aren’t important to me all thats important is that 

you love me. 

 

If you stay with me, I will worship you daily, I will run miles a day, come rain, snow, 

bitter cold or searing heat I will run from the pain and in fright. I will do 1,000 sit ups a 

day and lie to my family about what I eat and how I feel. I will stop weeping when I feel 

your warm arms embrace my shivering body. I will numb the hunger pains with razor 

blades and your strenght. 

Today, I renew our friendship and resolve to be faithful to you year long, life long. I 

begin eatch year with a 3 day fast in honor of you. If you give me the strenght to fade 

away I will love you and worship you forever. 

 

                                                 
228Anorexian lifestyle, luettu 5.12.2009. Teksti on julkaistu 7.12.2007. Kirjoitusvirheitä ei ole korjattu. 
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When I’m finally faded into nothing, when you’ve given me the gift of endin this 

torturous life. I will float on to the next world and be thin and beautiful payment for my 

undying love for you in this world. 

 

I ask only one more thing for you, please Ana, remove me from this hell, from this 

world ASAP. Please take me away this hatred for my pain and allow me to be free and 

light. 

 

Love Always, Worhless One 

       (kirjoitusvirheet alkuperäiset) 

 

 

 

Liite 3b, Kirje Analta 

 

 

A letter from Ana 

Allow me to introduce myself. My name, or as I am called by so called 

"doctors", is Anorexia. Anorexia Nervosa is my full name, but you may call me 

Ana. Hopefully we can become great partners. In the coming time, I will invest 

a lot of time in you, and I expect the same from you. In the past you have heard 

all of your teachers and parents talk about you. You are "so mature", 

"intelligent", "14 going on 45", and you possess "so much potential". Where 

has that gotten you, may I ask? Absolutely no where! You are not perfect, you 

do not try hard enough, further more you waste your time on thinking and 

talking with friends and drawing! Such acts of indulgence shall not be allowed 

in the future.  

 

Your friends do not understand you. They are not truthful. In the past, when the 

insecurity has quietly gnawed away at your mind, and you asked them, "Do I 

look... fat?" and they answered "Oh no, of course not" you knew they were 

lying! Only I tell the truth. Your parents, let's not even go there! You know that 

they love you, and care for you, but part of that is just that they are your parents 

and are obligated to do so. I shall tell you a secret now: deep down inside 

themselves, they are disappointed with you. Their daughter, the one with so 

much potential, has turned into a fat, lazy, and undeserving girl.  

 

But I am about to change all that. I will expect you to drop your calorie intake 

and up your exercise. I will push you to the limit. You must take it because you 
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cannot defy me! I am beginning to imbed myself into you. Pretty soon, I am 

with you always. I am there when you wake up in the morning and run to the 

scale. The numbers become both friend and enemy, and the frenzied thoughts 

pray for them to be lower than yesterday, last night, etc. You look into the 

mirror with dismay. You prod and poke at the fat that is there, and smile when 

you come across bone. I am there when you figure out the plan for the day: 400 

calories, 2 hours exercise. I am the one figuring this out, because by now my 

thoughts and your thoughts are blurred together as one. I follow you throughout 

the day. In school, when your mind wanders I give you something to think 

about. Recount the calories for the day. It's too much. I fill your mind with 

thoughts of food, weight, calories, and things that are safe to think about. 

Because now, I am already inside of you. I am in your head, your heart, and 

your soul. The hunger pains you pretend not to feel is me, inside of you.  

 

Pretty soon I am telling you not only what to do with food, but what to do ALL 

of the time. Smile and nod. Present yourself well. Suck in that fat stomach, 

dammit! God, you are such a fat cow!!!! When mealtimes come around I tell 

you what to do. I make a plate of lettuce seem like a feast fit for a king. Push 

the food around. Make it look like you've eaten something. No piece of 

anything...if you eat, all the control will be broken...do you WANT that?? To 

revert back to the fat COW you once were?? I force you to stare at magazine 

models. Those perfect skinned, white teethed, waifish models of perfection 

staring out at you from those glossy pages. I make you realize that you could 

never be them. You will always be fat and never will you be as beautiful as they 

are. When you look in the mirror, I will distort the image. I will show you 

obesity and hideousness. I will show you a sumo wrestler where in reality there 

is a starving child. But you must not know this, because if you knew the truth, 

you might start to eat again and our relationship would come crashing down.  

 

Sometimes you will rebel. Hopefully not often though. You will recognize the 

small rebellious fiber left in your body and will venture down to the dark 

kitchen. The cupboard door will slowly open, creaking softly. Your eyes will 

move over the food that I have kept at a safe distance from you. You will find 

your hands reaching out, lethargically, like a nightmare, through the darkness to 

the box of crackers. You shove them in, mechanically, not really tasting but 
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simply relishing in the fact that you are going against me. You reach for another 

box, then another, then another. Your stomach will become bloated and 

grotesque, but you will not stop yet. And all the time I am screaming at you to 

stop, you fat cow, you really have no self control, you are going to get fat.  

 

When it is over you will cling to me again, ask me for advice because you 

really do not want to get fat. You broke a cardinal rule and ate, and now you 

want me back. I'll force you into the bathroom, onto your knees, staring into the 

void of the toilet bowl. Your fingers will be inserted into your throat, and, not 

without a great deal of pain, your food binge will come up. Over and over this 

is to be repeated, until you spit up blood and water and you know it is all gone. 

When you stand up, you will feel dizzy. Don't pass out. Stand up right now. You 

fat cow you deserve to be in pain! Maybe the choice of getting rid of the guilt is 

different. Maybe I chose to make you take laxatives, where you sit on the toilet 

until the wee hours of the morning, feeling your insides cringe. Or perhaps I 

just make you hurt yourself, bang your head into the wall until you receive a 

throbbing headache. Cutting is also effective. I want you to see your blood, to 

see it fall down your arm, and in that split second you will realize you deserve 

whatever pain I give you. You are depressed, obsessed, in pain, hurting, 

reaching out but no one will listen? Who cares!! You are deserving; you 

brought this upon yourself.  

 

Oh, is this harsh? Do you not want this to happen to you? Am I unfair? I do do 

things that will help you. I make it possible for you to stop thinking of emotions 

that cause you stress. Thoughts of anger, sadness, desperation, and loneliness 

can cease because I take them away and fill your head with the methodic 

calorie counting. I take away your struggle to fit in with kids your age, the 

struggle of trying to please everyone as well. Because now, I am your only 

friend, and I am the only one you need to please. I have a weak spot. But we 

must not tell anyone. If you decide to fight back, to reach out to someone and 

tell them about how I make you live, all hell will break lose. No one must find 

out, no one can crack this shell that I have covered you with. I have created 

you, this thin, perfect, achieving child. You are mine and mine alone. Without 

me, you are nothing. So do not fight back. When others comment, ignore them. 

Take it into stride, forget about them, forget about everyone that tries to take me 
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away. I am your greatest asset, and I intend to keep it that way.  

 

Sincerely,  

 

Ana
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Liite 4 Anamadimin rituaali 
 

 

This is the FIRST WORKING DRAFT of The Summoning of Anamadim, Guardian 

Servitor of the Anorectic Praxis. To be performed at 1:47 a.m. upon the New Moon, and 

revised and refined as needed upon subsequent analysis and execution. 

Anamadim is 21 x 7 (147); the multiplying of the power of acquiring political and other 

ascendencies with the vision of beauty triumphant. Anamadim is some radical energy! 

PRELIMINARIES: 

WORKING SPACE: 

Locate for yourself a place where you will not be disturbed and where you will not dis-

turb others. If this is impossible, seclude yourself as much as possible and work quietly 

and discreetly. You do not want to be interrupted or distracted while doing this work. 

Computer, television, radio, games, whatever, all OFF. Lights OFF (light candles in-

stead), door SHUT, locked if you can. If you wear jewelry, wear silver only. 

ALTAR AND CANDLES: 

Set up an altar in the east with your candles, incense, and other implements. For can-

dles, choose a neutral spirit color such as pale yellow or white; or a Venusian/Netzach 

color such as brilliant green; or oriented elementally, such as yellow for air/intellect or 

red for fire/will. Anamadim's number is 147; obviously it would be cumbersome to set 

up 147 candles!! So choose a number which is associated with Anamadim and 147, such 

as 3 or 7 (the raw prime factors, since 147 = 3 x 7 x 7) or 17, which is the sum of those 

factors (3 + 7 + 7 = 17). If you have 17 candles, I recommend concentric circles with 3 

in the center, a small ring of 7 around them, and a larger ring of 7 around those, thus in-

dicating the factorials of 147 (3 x 7 x 7). If you only have a few candles, I recommend 

using either 3 or 7. 

INCENSE: 

Set these on the altar along with any incense associated with Venus (benzoin, rose, san-

dalwood, myrtle, all soft and voluptuous odors) or the Martial (Mars) energy (tobacco, 

believe it or not, is an ideal martial incense!) or a scent evocative of the energy of the 

delicate, graceful yet strong maiden, an elven-style faerie, or some other assocation with 

the ultra-thin feminine. Saffron may also be used as an incense. If these are unavailable 

to you, use something which carries a strong personal association in your mind, or 

which you "feel" represents ana-energy. 
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THE RITE. 

OPENING: 

Those trained or experienced in such things should use the LBRP, because the sum of 

all the names vibrated in each quarter is the same as Anamadim's number (147). If you 

do not know the LBRP or you are of a different tradition, just use whatever standard 

opening you use in your tradition. Those who are totally new to ceremonial magick may 

use the simple formula provided below. 

Orient yourself in the four quarters: wherever you are, know in which direction North, 

East, South and West lie. Begin by facing East. 

Assume a comfortable posture where you will be least bothered by your body. Breathe 

deeply and slowly, in through the nose, out through the mouth. Enter your breath, in 

your mind, become aware of it, become one with it, become the breath and not the 

breather, as much as you can stretch your imagination, and feelings to do so. You just 

wanna concentrate on your breath, OK? ;-) 

When you are relaxed and centered from the breath, stand, facing East. Do something to 

"mark" or "open" the East -- ring a bell, wave the incense toward it, trace a pentagram in 

the space in front of you as you face that direction, or whatever. As you do this, imagine 

that a door is opening in that direction and the power of that element waits to guard and 

assist you. East = air = intellect; focus on that, see that power now open and available to 

you to assist your working this night. 

Repeat, turning counter-clockwise, in the other three directions: 

North = earth = the material realm - body, physical reality, etc. 

West = water = emotions, intuition 

South = fire = will, volition 

Your mind will begin to open at this point and you may find yourself meditating on how 

each of these elemental forces plays a role in ana, and how they interact (e.g., intellect 

taking charge of emotions that will may be executed upon the body) 

After you have turned toward and opened all four directions, return to facing East. 

 

ALIGNMENT WITH THE CURRENT: 

After your opening is complete, focus on your inner center, the iron core of pure indom-

itable will that you inhabit. If you do not feel you have one, create one, invent one. Re-

member that as long as there is someone there to argue whether they have one or not, 
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there is someone there who can create one. So do it. No arguments. No excuses. 

Anamadim is upon us this night. Anamadim is nigh; lo, She comes!! 

Visualize (imagine and see as vividly as possible in your head) a glowing circle of pale 

yellow light being traced counter-clockwise above your head, seven times in the same 

path. Extend your arms outward to the sides (so your body is like a +) "See" the same 

glowing circle traced around your right arm/hand, as large as around your head, seven 

times, and then the same glowing circle on the left, again, seven times. (3 x 7 = 21) 

Repeat this entire sequence seven times, bringing the total number of circles to 147 (21 

x 7 = 147), the number of Anamadim. 

During this entire process, concentrate upon really SEEING the glowing circles as best 

you can. Don't worry if this is difficult or if you cannot get it to the point of seeming 

real; what counts is your effort and energy. These things take practice. If your mind 

must wander, let it wander to contemplating either Ana through the four elements (dis-

cussed in the OPENING, above) or let it work up anticipation of the spirit Anamadim. 

 

FURTHER ALIGNMENT: At this point, with the 147 circles glowing about you, draw 

them together into a triple rose, each rose having 49 petals (147 / 3 = 49); see the roses 

falling into your heart, your core, your center. If they get tangled, just sort them out in 

your head and push them back out to being simple glowing circles again and focus on 

letting the energy of those circles "hum" through your limbs into your heart, and down 

through your spine from the top of your head all the way to the base of the spine and 

further down into the soles of your feet. 

Utter aloud your STATEMENT OF INTENT. 

A statement of intent is a declaration of purpose. Sum up your purpose for this working 

in a sentence or two, for example, "I am here to unite with the spirit Anamadim, that I 

may have power and strength from her to achieve my goals," or, "I call upon Anamadim 

this night to come to me, make her presence known in my life, and give me success in 

my efforts to become thin." 

 

INVOCATION TO ANAMADIM: 

Now is the time to recite the invocation. Put as much feeling and passion into this as 

you possibly can. BY ALL MEANS, MODIFY IT TO SUIT YOUR NEEDS. If some 

part of it is not "right" for you or causes you to break your focus (i.e. you find it funny 

or odd or off) - leave that OUT, or substitute your OWN stuff for it. Better yet, write 
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your own invocation! An invocation is a call, you are issuing an invitation to this spirit 

to come, and you want to make it as pleasing and appealing as possible. You WANT 

Anamadim to feel flattered, adored, loved, appreciated, so she will want to come to you. 

Thee, thee do I invoke, Anamadim, sculptor, whittler of the flesh, shameless burner of 

the fat of babes! Thee, thee do I invoke, whose whip brings the feral impulses of sur-

vival to bay, whose scalpel of control carves away every distraction and fixates the eye 

mercilessly upon a single goal, whose vial of metabolic acid dissolves all that is un-

sightly and wasteful and cumbersome from the bones of this frame, and that right 

quickly: thee do I invoke, ANAMADIM! Come to me! 

Thee do I invoke, ANAMADIM, hidden mystical martial force of Venus, whose number 

is 147, destroyer of self-flattering illusions, championess of cold truths above and be-

yond all polite gestures of facile and manufactured compassion! O thou who art hunger 

and denial, triumph of fire over earth and air over water, thee do I invoke! Thee do I in-

voke, ANAMADIM, aloof, merciless, unyielding, unrelenting one! Fearful affliction of 

hideous strength! ANAMADIM!! 

Thee, thee do I invoke! Thou who art feared and obeyed by nubile virgins throughout 

the globe, thou who dost inspire the heartaching illicit and forbidden lusts which cause 

the phalluses of men to throb with unrequited and unquenchable desire, thee do I in-

voke, ANAMADIM! Come to me! Come upon me! Descend into the depths of my be-

ing, take up thy residence herein, claim me for thy habitation from this moment onward, 

and design and decorate this thy temple as thou wilt! 

Come to me, ANAMADIM! Enter me, ANAMADIM! Come, ANAMADIM, come en-

ter and possess this shrine, devour this consciousness and this will freely offered to your 

pernicious designs! Bind thou mine appetites with bands of iron and steel, and fill me 

with the ecstasy of emptiness; eat away the excess of my flesh and render my form as 

parsimonious as the known universe. Shapeshift me to the image which forms the es-

sence of desire and success; empower me to embrace and endure the necessary depriva-

tions and disciplines; ensure that my efforts will not fall fallow upon the stones of dead 

weight, but liberate me to shed density, tighten the fibers of my being, and make light 

the vessel wherein I sojourn upon this earth. Transmute my water to air, that it weigh me 

not down, and purge my body and spirit of the needless and despicable things stored 

therein, that I may be free to fly upon the wings of the wind, sing of thy mighty deeds 

among the children of men, and vindicate thy name where it is demonized by the igno-

rant! 
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"QUIET TIME" 

The importance of this passive portion of the rite CANNOT be overestimated. 

Anamadim speaks sparingly, but directly; quietly, yet powerfully. She may have some-

thing to say to you. You may "hear" her speak, "sense" her voice as a train of thought 

running parallel to your thoughts or woven within them. You may have a sudden flash 

of insight, or creative idea, or an inspiration to do something you had not thought of be-

fore. Or you may suddenly feel strongly about doing something you had thought about 

but not pursued. You may have an image come to you that you wish to work into a piece 

of art, or poetry or song lyrics. You may have a sudden memory of something long past 

that gives you a keener insight into yourself which can be used to further your success. 

Whatever form it comes in, stop, be quiet, be still for awhile, "feel" the atmosphere 

around you; reach out with your mind and spirit and "feel" Anamadim there. Think 

about her being there. What does she look like, feel like, seem like to you? What is she 

wanting to tell you? Don't TRY too hard here, don't try to MAKE something come. Just 

be still for awhile and be open to it. Sometimes it does NOT come right away, but if you 

create this still, quiet space FOR it to happen, it could break upon you the next morning, 

or a couple days down the road. It is the act of being receptive and open that is im-

portant here, in preparing yourself for what WILL come, whether this night, this mo-

ment, or in the next 72 hours. 

CLOSING. 

When your "quiet time", trance, vision, etc. has wound down, ground and center your-

self mentally (deep breathing as before, focusing on breath, relaxing, and mentally let-

ting the energies run down through your body and seep into the earth.) THANK 

Anamadim for her presence and her willingness to assist you in your goals, with a very 

real and present assistance you will be able to see, feel, taste in days to come. PLEDGE 

yourself anew to be strong, focused, and enduring to reach your goals. DISMISS 

Anamadim by telling her she is free to return to her realm, to her sphere, and to be ready 

at any such time as you may call her. REVERSE what you did in the opening -- this can 

be fairly brief and perfunctory, dismissing each quadrant with a kiss and a hailing sign, 

or more drawn out as you express your appreciation to each of the elemental forces for 

their contribution in guarding and aiding your working -- whatever you feel moved to 

do. The important thing is to break out of the secret, sacred space, both inwardly and 

outwardly, and make a clean, clear return to the everyday world. 

RECORDING. 

Don't forget to IMMEDIATELY record everything that you saw, felt, or experienced 
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during the ritual! It is absolutely essential to keep a record of your experiments of this 

nature, so that in days to come you might trace the threads of cause and effect. 

 

OPTIONAL DIRECTIONS: 

(any one or combination of these may be performed either PRIOR to the INVOCA-

TION, FOLLOWING the invocation, DURING the invocation, or after the "quiet time" 

but BEFORE the CLOSING. 

ANTI-OFFERINGS: 

Have with you some sugar, salt, bread, etc. several items representing "bad foods" that 

TEMPT you in particular (cookies? chips? tortillas? chocolate? ) ... destroy them for 

Anamadim; let her consume them. Burn them in a safe container and when the ritual is 

done, bury them outside as far from your house as you can. Treat them like they are bad 

juju, bad karma, bad critters you don't want coming near you, and salt around your 

threshhold or somesuch after you take them out and bury them (like you do when de-

stroying a link or something). Or simplify it: make up a nice small plate full of the most 

tempting goodies you would want to binge on, and throw them AWAY in honor of 

Anamadim. (No fishing in the trash can after the ritual! That's DIRTY! EUW!!) 

ANA OFFERINGS: 

Break open a couple Dexatrim capsules, or Xenadrine or whatever your thermogenic of 

choice is, burn it to Anamadim or dissolve it in a chalice (goblet) full of pure water (we 

all know water is our friend, right?) and offer it as a libation -- you can either sprinkle it 

around the room or take it outside and pour it around the house. Alternatively, use a 

small plate of "safe foods" for the offering - consecrate them to Anamadim and consume 

them later -- slowly, methodically -- only when you most need them. 

MAKE A PACT. 

You should have prepare this ahead of time. It should not be a list of goals so much as 

planning out some things you can do, and WILL do, over the NEXT FOUR WEEKS 

(till the moon is new again) toward your goals. You should list your plans and also list 

what you want from Anamadim. What you want from her should also be practical -- 

more along the lines of means rather than ends. For example, instead of saying "I want 

my thighs to be 17 inches instead of 20" you should specify that what you want from 

Anamadim is strength in your will to stick to a daily routine of 50 leg lifts (for example) 

or a two-mile run every morning, or whatever. Anamadim doesn't work for you by wav-

ing a wand and *zap* you get to be the size you want. She works WITH you and IN you 

to provide assistance in overcoming weak points within yourself so that you can do the 
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work more consistently and efficiently. She also aids your success and teaches you 

things if you will listen. 

This "pact" is your Ana plan and Anamadim will ratify it for you. You must stick to this 

plan, and the harder you work to stick to it, doing your part which involves YOUR 

choices, the more you liberate her to do HER part, which means success in your work-

ing. The "pact" is actually a CONTRACT with Anamadim: "I will do this, and I expect 

you to help me by doing that." Be sure to include something you will do for 

Anamadim's sake in return, such as making her existence known to others, vindicating 

her name (telling what she is really like when you hear people making dumb statements 

about what Ana says or who Ana is, etc.), helping to gather her scattered tribe (that's 

US!) together, building a website dedicated to her, or offering support to newbies (note, 

this is NOT the same as "recruiting" people to ana, which I personally don't think should 

be done; I'm merely saying if someone has *already* made that decision then we should 

support them in their goals as much as if they had been "one of us" for two years or 

more ...) 

If you are not too squeamish to do so, sign your pact in blood, or at least put a drop of 

blood by your signature, showing symbolically that you are willing to endure some pain 

to get to your goals. PLEASE be very careful with this; if you are not accustomed to 

practicing safe bloodletting, pick a scab or just forget about it and sign with ink! I had to 

interrupt a ritual once (years ago) to get to the hospital for stitches because I cut too 

deep; it CAN and DOES happen! You don't want it happening to you so be CAREFUL 

and don't mess with the blood thing unless you know exactly what you are doing. 

  

 

 


