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1. Johdanto: kuukautiset kaupan 

1.1. Tausta ja tutkimuskysymykset 

Ulkoiset terveyssiteet sallivat kaiken tapahtua luonnonmukaisesti. Ennen seuraavia vaikeita 
päiviänne muistakaa Tekin varata paketti Pehmo-Sanellaa – todellisia terveyssiteitä: 
hygieenisenä Pehmo-Sanella varjelee arimpia elimiänne tulehduksilta • imukykyisenä se 
säästää Teidät ikävien yllätysten pelolta • pitkäverkkoisena se on kätevä kiinnittää • pehmeän 
erikoisvanukerroksen ansiosta se tekee olonne mukavaksi. Pehmo-Sanella on pehmeämpi…1 

Mainostekstin yläpuolella on pehmein kynänvedoin piirretty kuva kahdesta ’nykyaikaisesta’ 

naisesta lyhyine hiuksineen ja maalattuine huulineen. Naiset istuvat ravintolassa ja kuvan 

oikeanpuolimmainen nainen on nostanut käden suunsa vierelle kuiskuttaakseen toiselle, kuinka 

hän on gynekologiltaan saanut suosituksen käyttää Pehmo-Sanella siteitä: Ensimmäisen kerran 

minäkin sain kuulla, miten välttämätöntä on käyttää terveyssiteitä, jotka sallivat 

luonnonmukaisen kuukautistapahtuman2. Mainosteksti peräänkuuluttaa terveyssiteiden 

luonnollisuutta, hygieenisyyttä, vapautusta naisen kontrolloimattoman biologisen toiminnon 

pelolta, sekä korostaa tuotteen merkitystä ratkaisuna ”kuukautisongelmaan”. Tämä Eeva-

lehdessä 1961 julkaistu suomalaisen Pehmo-Sanella-kuukautissiteen mainos on malliesimerkki 

siitä, kuinka kuukautisista puhuttiin varhaisissa naisten kuluttajalehdissä sotien jälkeisessä, 

pikavauhtia kaupungistuvassa Suomessa. Kuukautiset esitetään luonnollisena, joskin 

harmillisena fysiologisena tapahtuma, mutta samalla nämä ”vaikeat päivät” sisältävät joukon 

kulttuurisia ja sosiaalisia merkityksiä, joiden äärelle tässä työssä asetun. 

Pehmo-Sanellan mainosteksti vihjaa, että kertakäyttösiteet olivat vasta tulossa 

välttämättömäksi osaksi naisten kuukautisten hoitoa 1960-luvulla. 1900-luvun alun Suomessa 

kuukautisista ei hiiskuttu ja tehdasvalmisteisia kuukautissiteitä ei käyttänyt kuin ani harva. 

Muutaman sukupolven aikana kertakäyttöisistä kuukautissuojista on kuitenkin tullut itsestään 

selvä osa suomalaisen naisen arkea. Menstruoivat ihmiset, joihin myös itse lukeudun, elävät 

tällaisten kuukautisteknologioiden kanssa läheisessä ja jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ei siis 

ole merkityksetöntä kysyä, kuinka teknologiat ja niitä markkinoivat tahot muokkaavat ja ovat 

muokanneet naisten kehokuvaa ja tapaa käsitellä ja koskettaa kehoaan. Feministitutkijat ovat 

jo pitkään kiinnittäneet huomiota naisille suunnattujen tuotteiden mainosten kapeaan 

 
1 Eeva, Pehmo-Sanella, 8/1961, 66. 
2 Ibid. 
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naiskuvaan. Yli vuosisata ensimmäisten kertakäyttösiteiden valmistuksen jälkeen – ja kuten 

Sally Phipps huomauttaa myös kahden feministisen aallon jälkeen – samat kuukautistuotteet ja 

-brändit hallitsevat markkinoita ja samanlaiset mainoskampanjat ovat vielä näihin vuosiin asti 

alleviivanneet tuotteita hygieenisinä ja käytännöllisinä vapauttajina kuukautisten tuomasta 

harmista.3 Vasta hiljattain ympäristökysymys ja uudet feministiset kampanjat ovat vaikuttaneet 

siihen, että länsimaissa uudelleenkäytettävät tehdasvalmisteiset kestositeet ja erilaiset kuukupit 

ovat nousseet haastamaan kertakäyttötuotteiden vallan kuukautismarkkinoilla. On kuitenkin 

tärkeää muistaa, että kuukautisteknologiat eivät ole uusi keksintö vaan naiset ovat jo 

vuosisatoja sitten hoitaneet kuukautisia kaikessa hiljaisuudessa. 

Tässä pro gradu –työssä kiinnostukseni linkittyy kuukautisten, kulutuskulttuurin, naiskehon ja 

materialismin risteyskohtiin. Tarkastelemalla suomalaista naisten yleisaikakauslehteä Eevaa, 

sekä erityisesti sen sivuilla ilmestyneitä kuukautissuojamainoksia 1950–60-luvuilla, tutkin, 

kuinka kuukautiset saivat paikkansa kaupallisen kulutuskulttuurin piirissä kaupungistuvassa 

Suomessa. Tänä aikana Suomi kävi läpi monia sosiaalisia, taloudellisia ja kulttuurisia 

muutoksia matkalla kohti hyvinvointivaltiota: sodista elpymisen, muuttoaallon maalta 

kaupunkeihin sekä 60-luvun sosiaalisen ja kulttuurisen murroksen.  Etsin vastauksia 

kysymyksiin siitä, kuinka kuukautisista alettiin lehtien julkisessa kontekstissa puhua ja 

toisaalta, miten kuukautiset Suomessa linkitettiin ideaan modernista naisesta. Kuinka 

kuukautiset tuotiin kulutuksen piiriin Suomessa? Millä tavoin tuotteita markkinoitiin ja miksi? 

Kuinka kuukautisista puhuttiin ja mitä mahdollisesti jätettiin sanomatta? Sekä ennen kaikkea: 

millaista kuvaa naisruumiista 1900-luvun puolenvälin kuukautissuojamainonta Suomessa 

tuotti ja mitä tämä kertoo kuukautiskäsityksistä ja niiden muutoksesta Suomessa? 

1.2. Käsitteet ja metodit 

”Jos sivuutamme kaikki kulttuuriset konstruktiot kuukautisista, ensimmäistä kertaa 
kuukautisensa saanut nainen on vain tyttö, joka vuotaa verta jalkojensa välistä. Haasteet 
alkavat vasta kun hän tajuaa, että asia täytyy pitää salassa lähes kaikilta ympärillä olevilta”4 

Kuten edeltävät, antropologi Sally Phippsin sanat vihjaavat, kuukautiset ovat paljon muutakin 

kuin vain biologinen tapahtuma. Ymmärrän tässä tutkimuksessa kuukautiset fysiologisen 

 
3 Phipps 2012, 20, 35. 
4 Phipps 2012, 71. Aside from all of our cultural constructs, a newly menstruating woman is just a girl with a flow 
of blood slowly dripping from between her legs. The difficulty begins when she realizes that she must keep it secret 
from almost everyone else around her. 
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ilmiön lisäksi ennen kaikkea kulttuuristen ja sosiaalisten merkitysten muovaamana 

tapahtumana. Kuukautiset linkittyvät läheisesti käsityksiin naisruumiista, sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta – ja tätä kautta erottamattomasti myös valtaan. Nämä kaikki käsitteet ovat 

ajallisesti muuttuvia ja rakentuvat toistoissa tapahtuvien erontekojen ja jaottelujen verkostona.5 

Kuukautiset eivät palaudu naiseuteen, mutta ovat osa sitä minkä käsitämme naiseudeksi ja siksi 

niitä on mielenkiintoista tarkastella myös kulttuurin osana.6 Nojaan sukupuolen ja 

seksuaalisuuden ymmärryksessäni vahvasti Foucault’n teorioihin vallasta sekä Judith Butlerin 

näkemykseen sukupuolen performatiivisuudesta, jossa myös biologia nähdään sosiaalisesti ja 

kulttuurisesti tuotettuna.7 Tämä on tutkimukseni kontekstissa mielestäni olennainen huomio. 

Feministitutkijat ovat nostaneet esille, kuinka kulutuskulttuurin markkinointikoneistot 

hyödynsivät 1900-luvun alun lääketieteellisiä käsityksiä naiskehosta, ja kuinka nämä miesten 

tekemät varhaiset kuukautisten ja naisten lisääntymisbiologian tutkimukset räikeästi 

alleviivasivat patriarkaalisia ennakko-oletuksia naisten alemmuudesta suhteessa 

miessukupuoleen.8 Näin kuukautisista rakentui lääketieteen kautta naisen biologiaan sidottu 

ongelma, jonka ratkaisijaksi kuukautissuojayritykset tuotteensa esittelivät.  

Diskursiivisen vallan ulottuvuutta tarkastellessa on tärkeää kysyä, kuka valtaa käyttää, mutta 

myös pohtia mahdollisuutta normista poikkeamiselle tai jopa vallan vaihdokselle. Ymmärrän 

tässä tutkimuksessa diskurssin kielenkäytön tapana, joka muokkaa, rajaa ja raamittaa sitä, miten 

ihmiset merkityksellistävät ympäröivää todellisuutta ja puhuvat siitä. Samalla diskurssit eivät 

koskaan ole staattisia, vaan kielenkäyttäjät muokkaavat jatkuvasti ja dynaamisesti diskurssien 

sisäisiä merkitysyhteyksiä. Mainonta ammentaa sisältöään ympäröivästä maailmasta ja sitä 

kautta mainoksissa esiintyvät diskurssien sisällöt ja merkitykset sekä kertovat ympäröivästä 

kulttuurista että uusintavat, muokkaavat ja rakentavat kulttuurista merkitysten verkostoa.9 

Kuukautismainoksia läpikäydessä on helppo kiinnittää huomiota toistuvuuksiin, mutta pyrin 

myös olemaan avoin mainosten mahdollisille poikkeamille ja tulkitsemaan sitä, mikä itselleni 

näyttäytyy ristiriitaisena tai hämmentävänä mainosten sisällössä.  

 
5 Hyvänä esimerkkinä toimii se, kuinka lähdeaineistossani menstruoiva ihminen on kyseenalaistamattomasti 
sukupuoleltaan nainen, kun taas nykyään ymmärrys on laajempi: kaikki menstruoijat eivät ole naisia (kuten 
transmiehet) ja toisaalta kaikki naiset eivät menstruoi. Tässä tutkimuksessa keskityn kuitenkin naisruumiiseen, 
juurikin siitä syystä, että kuukautiset liitettiin 1950–1960 -lukujen Suomessa olennaisesti naisen fysiologiaan. 
6 ks. Konola 2009, 1; Delaney, Lupton & Toth 1988, 17. 
7 Foucault 2010 (1979/1984); Butler 1999 (1990). 
8 Delaney, Lupton ja Toth 1976; Martin 1987; Freidenfelds 2009; Phipps 2012. 
9 ks. Rose 2001, 135–186. Rose kirjoittaa tässä diskurssi-termin käytöstä kuvien tulkinnan metodina. 



 

 4 

Olen tutkimuksessani lisäksi kiinnostunut sukupuolitetun kehon ja moderniteetin 

leikkauspisteistä. Tätä kautta etenkin luokan, sukupuolen ja seksuaalisuuden risteyskohdat 

korostuvat työssäni erottamattomina toisistaan. Modernin ymmärrän tutkimuksessani laajasti. 

Se linkittyy valistuksesta ammentavan länsimaisen tieteellisen paradigman, rationalismin, 

teollistumisen ja kapitalismin nousuun, sekä uskoon edistyksestä. Toisaalta se on käsitteenä 

myös historiallinen, ja siksi olen kiinnostunut siitä, mitä tutkimani mainokset liittävät 

”moderniin” ja ”nykyaikaiseen”. Modernia kritisoivat Foucault’sta inspiroituneet feministiset 

tutkijat ja historioitsijat ovat yleisesti tulkinneet 1900-luvun kuukautiskäytäntöjen historiaa 

”modernin” kehon ideaalin vakiinnuttamisen kautta ja jälleen yhtenä esimerkkinä itsekurista, 

jonka kautta valtio ja vallassa olevat kontrolloivat henkilöiden intiimimpiäkin elämän osa-

alueita. ”Modernia” tapaa hoitaa kuukautisia 1900-luvun yhdysvaltalaisessa kontekstissa 

tutkinut historioitsija Lara Freidenfelds näkee kuukautishygieniakäytäntöjen ja kertakäyttöisten 

kuukautistuotteiden käyttöönoton muodostuneet välttämättömäksi edellytykseksi naisten 

pääsylle keskiluokan piiriin ja osaksi kasvavaa työssä käyvien naisten joukkoa. Samalla hän 

kuitenkin muistuttaa, ettei hänen tutkimiensa naisten kuukautiskokemukset tiivisty 

yksiselitteisesti sosiaalisen ja lääketieteellisen naisten kehojen kontrolloinnin historiaan.10 

Kuten Freidenfelds, näen kuukautisten historian tutkimuksen tärkeänä osana myös laajempaa 

ja monipuolisempaa moderniteetin historian ymmärrystä. 

Yleisenä ohjenuorana mainoskuvien tulkinnassa käytän Gillian Rosen kriittistä visuaalisen 

tulkinnan metodia.11 Rosen metodi on kolmiosainen. Ensinnäkin hän kehottaa ottamaan 

tulkittavan kuvan vakavasti. Tämä tarkoittaa tarkkaa kuvien tarkastelua, sillä kuvat eivät ole 

koskaan täysin tiivistettävissä sosiaaliseen kontekstiinsa – ne eivät vain heijasta todellisuutta 

vaan ovat aina tekijänsä tulkinta siitä. Kuukautissuojamainokset pyrkivät lähtökohtaisesti 

esittämään todellisuuden haluamastaan näkökulmasta, tuotteen myynnille edullisena. Samalla 

ne tulevat viestittäneeksi muita ajalle tyypillisiä käsityksiä ja normeja, joita mainosten lukijat 

ovat kuitenkin voineet myös katsoa niitä hyväksymättä. Toisena Rose kehottaakin pohtimaan 

visuaalisten objektien sosiaalista kontekstia ja vaikutuksia. Visuaaliset representaatiot, kuten 

mitkä tahansa kulttuuriset käytännöt, sekä tuottavat sosiaalisia sisällyttämisiä ja poisrajaamisia 

että ovat riippuvaisia niistä – ne kummatkin tulee ottaa huomioon ja pohtia lisäksi näiden 

rajanvetojen kulttuurisia merkityksiä. Toisin sanoen, kuvat ovat myös neuvottelemassa ja 

 
10 Freidenfelds 2009, 11. 
11 Rose 2001, 15–16 
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luomassa todellisuutta ja tällä tehtävällä on vahva sosiaalinen merkitys. Ei ole yhdentekevää, 

että 1950–60-lukujen kuukautissuojamainosten naiset olivat kautta linjan aktiivisia valkoisia, 

nuoria ja hoikkia naisia; mainosten moderni kuukautisdiskurssi onkin myös Suomessa 

kauttaaltaan valkoinen ja keskiluokkainen. Kolmanneksi Rose kehottaa pohtimaan omaa 

tapaasi katsoa kuvia. Katsomisen tavat eivät koskaan ole viattomia tai luonnollisia vaan 

historiallisesti, maantieteellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti spesifejä.12 

Lähtökohtaisesti haluankin tarkastella kuvia kulttuurihistoriallisina lähteinä, pysähtyen 

tutkimaan millaisia ajastaan kertovia visuaalisia ja verbaalisia merkityksellistämisen tapoja 

niissä käytetään, toistetaan, tuotetaan ja toisaalta rikotaan. Ymmärrän kulttuurin tämän 

tutkimuksen kontekstissa jatkuvasti ajassa ja toistoissa muotoutuvana arvojen, asenteiden ja 

käytäntöjen verkkona. Omat käsitykseni ja valintani ovat ohjanneet tapaani katoa ja tulkita 

lähdemateriaalia. Historia näyttäytyy samaan aikaan tuttuna ja samalla kuin toisena kulttuurina. 

1.3. Lähteet ja tutkimuskirjallisuus 
Tarkastelen työssäni ensimmäisiä kuukautissuojamainoksia ja niissä tapahtuvia muutoksia 

Eeva -naistenlehden 1950–60-lukujen vuosikerroissa. Olen valinnut Eeva -lehden ensisijaisesti 

kahdesta syystä. Ensinnäkin sen profiili oli selkeästi uudenlainen lehden ilmestyessä 

ensimmäistä kertaa 1930-luvulla. Naistenlehtien historiaa Suomessa 1880–1930 -luvuilla 

kartoittanut Arja Turunen on luokitellut artikkelissaan vuosisadan alun naisten lehdet niin, että 

Eeva sekä Hopeapeili lehdet saavat paikkansa ensimmäisten naisten kuluttajalehtiin 

kuuluneiden ”yleisaikakauslehtien” joukosta.13 Huvudstandsbladetin kustantajan Amos 

Andersonin vuonna 1933 perustama Eeva määritteli lukijakuntansa ensimmäisessä 

näytenumerossaan aikuiseksi itsenäiseksi naiseksi, joka on kiinnostunut seuraelämästä, 

arvostaa laatua ja tyylikkyyttä ja viihtyy tapahtumien keskellä.14 Tällä se teki selkeän pesäeron 

perheenemännille suunnattuun menestyksekkääseen Kotilieteen. 

50-luvulla Eevan levikki oli tasaisessa kasvussa rikkoen 100 000 vuonna 1955 ja nousten aina 

hieman yli 130 000 vuonna 1962. Vuonna 1965 Eevaa alusta asti luotsanneen päätoimittajan 

 
12 Rose 2001, 15–16. 
13 Turunen 2014, 44–49. Suomessa tilausmaksuilla ja ilmoituksilla toimintansa rahoittaneet kuluttajalehdet tekivät 
myöhäisen läpimurron esimerkiksi Ruotsiin, Englantiin tai Yhdysvaltoihin verrattuna. Vaikka lehdet lainaavat 
konseptinsa vahvasti ulkomailta, järjestölehtien vahva asema Suomessa näkyi esimerkiksi Kotilieden 
ensimmäisissä vuosissa. Turunen huomauttaa, että Eeva ja Hopeapeili erosivat tässä mielessä myös muista 
suomalaisista kuluttajalehdistä. Niiden päätoimittaja oli ammattitoimittaja ja lehtijuttuja kirjoittivat muiden alojen 
asiantuntijoiden sijaan kirjoittamisen ammattilaiset. 
14 Eeva, Pääkirjoitus, 1933, 12. 
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Lempi Torpan seuraajana jatkoi Maija Dahlgren, jonka haasteeksi tuli lehden luotsaaminen 

”uudelle ajalle”. Eeva oli profiloitunut yhä enemmän viihteelliseksi naistenlehdeksi ja 60-luvun 

murroksen pyörteissä sitä arvosteltiin nyt elitistiseksi. Lehden levikki laski vuosikymmenen 

lopulla hieman alle sataantuhanteen.15 Alun perin tarkoitukseni oli sisällyttää myös Eevalle 

aikoinaan vastineeksi julkaistu Hopeapeili alkuperäislähteisiini, mutta materiaalin paisumisen 

takia päätin vetää rajaukseni koskemaan vain Eevan kuukautismainoksia. Olen kuitenkin 

pistokokein käynyt läpi myös Hopeapeilin kuukautismainontaa ja tullut siihen tulokseen, että 

samat tuotemerkit ja mainokset itseasiassa toistuvat myös sen sivuilla. Rajaus Eeva -lehteen on 

siis mielestäni perusteltu työn laajuuden lisäksi lehden suunnatun kohderyhmän, sekä 60-luvun 

kiinnostavan murroksen puolesta kuukautisten kaupallistumisen ja moderniteetin 

leikkauspisteiden tutkimiseen. 

Kuukautismainoksia esiintyy 50-luvun alusta asti lähes jokaisen kuukauden numerossa, mutta 

niitä on julkaistu harvakseltaan jo 30-luvulta alkaen. Tietyt kuukautissuojamerkit tulevat ja 

menevät, ja täysin samat mainokset toistuvat kuukausittain etenkin ensimmäisten 

vuosikymmenien lehdissä. Nykykatsojalle mainoksissa huomiota herättävät etenkin pitkät, 

kuvailevat tekstit. Varhaisia kuukautismainoksia täytyykin mielestäni tarkastella visuaalisten 

ja verbaalisten viestien yhteen kietoutumana, sillä kuvat harvoin esittävät suoraan mitään 

kuukautisiin viittaavaa. Mainokset esiintyvät lehdissä aina tietyssä kohdassa; joko 

ensimmäisillä sivuilla tai aivan lehden lopussa. Ne oli siis selkeästi erotettu lehden muista 

artikkeleista nykyisestä poiketen. Vuosikymmenten aikana mainonnan tyylissä on 

huomattavissa eroja: tekstin määrä vähenee, kuvat lisääntyvät ja piirretyt kuvat vaihtuvat 

viimeistään viisikymmentäluvun lopulla valokuviin, joskus jopa värillisiin. 

Yhteensä tarkastelemiani mainoksia on 281 kappaletta. Yhdysvaltalaisen Tampax-

tamponimerkin mainosten määrä on aineistossani moninkertainen suomalaisten merkkien 

mainoskampanjoihin verrattuna. Sen tamponimainokset muodostavat aineistossani 

mielenkiintoisen vertailukohdan ulkomailla valmistettuna tuotteena, jonka mainokset on lisäksi 

tehty ulkomailla ja myöhemmin käännetty suomeksi. Nämä mainokset kertovat kuitenkin yhtä 

lailla suomalaisen kulttuurin muutoksesta ja naiseuden ihanteista jo pelkällä olemassaolollaan 

tarkastelemissani lehdissä. Käytän Tampaxin mainoksia suhteellisen paljon esimerkkeinä, sillä 

vertailu niiden ja muiden aineistoni mainosten välillä auttaa mielestäni avaamaan myös 

 
15 Malmberg 1991, 229–231. Myös muut naistenlehdet kamppailivat vuosikymmenen muutoksen pyörteissä ja 
lehtien välisen kilpailun kasvaessa. 
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suomalaisten mainosten viestejä monipuolisemmin. Tampaxin mainosten hienovaraisemmat 

viestit ovat vedonneet Suomessa maalta kaupunkeihin muuttavaan yhä suurempaan nuoren 

naisten joukkoon ja toisaalta vaikuttaneet myös suomalaisten kuukautissuojamainosten 

hiljalleen muuttuviin suostuttelun keinoihin.  

Pyrin tutkimuksessani kartoittamaan aikaa, jolloin kuukautistuotteiden markkinat Suomessa 

syntyivät. Olen kiinnostunut siitä, miten lehtien ”julkisessa” kontekstissa kuukautisista aletaan 

puhua. Tulkitsen lehdissä ilmestyneet kuukautismainokset yhdeksi niistä harvoista yksityisen 

piirin ulkopuolisista tiloista, joissa kuukautisista 1900-luvun alkupuolella puhuttiin 

lääketieteen, liikuntatuntien ja terveys- ja käytösoppaiden ulkopuolella. Mainokset lainasivat ja 

toistivat vahvasti ajan lääketieteellistä ymmärrystä naisruumiin toiminnasta ja ammensivat 

sisältöään elävästä elämästä. Ymmärtääkseni laajemmin kulttuurista taustaa, josta mainosten 

diskursiiviset viestit ja merkitykset rakentuvat olen kerännyt aineistokseni myös lehtien muita 

juttuja, artikkeleita ja kyselypalstoja, joista olen löytänyt viittauksia kuukautisiin ja naisten 

lisääntymisterveyteen. Mainosten ulkopuolinen aineisto erityisesti kuukautisista on pientä, 

mutta naisruumiin historialliseen tarkasteluun artikkelit ja kyselypalstat ovat tuoneet tärkeän 

vertailukohdan. Päästäkseni lähemmäs arkitodellisuutta ja kokemuksia, sekä mahdollisia 

viitteitä siitä, kuinka mainoksien viestejä on saatettu lukea, olen lehtiaineiston lisäksi tutustunut 

Suomen Kirjallisuuden Seuran (SKS) kokoelmissa olevaan Annukka Forstadiuksen vuonna 

1982 keräämään Kuukautiskyselyyn, joka kartoittaa etenkin vuosisadan alussa eläneiden naisten 

ja miesten käsityksiä kuukautisista, joskin suurin osa vastaajista on naisia. Lisäksi 

mielenkiintoisen peilin aineistolleni antavat muiden kuukautistutkimuksien keräämät ja 

tulkitsemat kuukautishaastattelut ja -kokemukset, sekä tutkimukset ajan opaskirjallisuudesta. 

Kuukautiset aiheena on vaikeasti lokeroitavissa yhden tieteenalan sisälle. Siksi en 

tutkimuksessani rajaudu tiukasti historialliseen tutkimuskirjallisuuteen vaan käyn tiivistä 

dialogia myös muiden tieteenalojen kanssa. Näistä eniten nojaan feministiseen 

historiantutkimuksen perinteeseen. Suomalaisia kuukautiskokemuksia pro gradussaan tutkinut 

Annikka Konola ajoittaa ruumiillisuuden ja samalla kuukautisten historiantutkimuksen alun 

1960- ja 70 -lukujen yhteiskunnalliseen murrokseen, jonka myötä länsimaisessa kulttuurissa 

näkymätön, vaiettu ruumis nousi näkyväksi vapaan rakkauden, alastomuuden, minihameiden 

ja pitkinä hulmuavien hiusten myötä16. Feministisen liikkeen vaikutus näkyi tutkijoiden 

kiinnostuksena kulttuurisiin normeihin. Naiseuden ja kuukautisten yhteyttä tulkittiin 

 
16 Konola 2009, 19. 
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ajatuksella, jonka mukaan yhteiskunnan suhtautuminen kuukautisiin osoittaa laajemmin 

yhteiskunnallista suhtautumista naissukupuoleen. Kuukautiset nähtiin myös symbolina 

naiseudelle. Tavallinen nainen ja hänen kokemuksensa kiinnostivat 1970-luvun tutkijoita, kun 

taas 1980 -luvulla feministinen tutkimus kiinnostui institutionalisoituneista 

sukupuolikäsityksistä ja niiden painotuksista yhteiskunnassa. Sittemmin feministinen tutkimus 

on Foucault’laisittain ollut kiinnostunut lääketieteestä instituutiona ja sen käytännöistä ja 

tavoista tuottaa tietoa.17 

Olen työssäni kiinnostunut kulttuurihistoriallisista muutoksista ja jatkuvuuksista: mitkä asiat 

muuttuvat ja toisaalta, mitkä kuukautisiin ja naisruumiiseen liittyvät käsitykset ja diskurssit 

näyttävät pitävän pintansa vuosikymmenten edetessä ja miksi näin on? Entä missä niiden juuret 

ovat? Etenkin Tiina Männistön väitöskirjatutkimus, joka tarkastelee käsityksiä naisruumiista 

vuosina 1890–1972 julkaistuissa tyttöjen oppaissa, on ollut tutkimukselleni loistava 

keskustelukumppani, sillä hänen aineistossaan ja tulkinnassaan nimenomaan suomalaisen 

sukupuolijärjestelmän muutokset, mutta myös jatkuvuuden linjat kerrostuvat.18 

Suomessa lähes kaikki kuukautisiin liittyvä akateeminen tutkimus on 2000-luvulla julkaistuja 

opinnäytetöitä, kahta kuukautisia sivuavaa väitöskirjaa lukuun ottamatta. Konolan kattavan ja 

aiemmin mainitseman kulttuurihistorialle kirjoitetun gradun lisäksi olen tukeutunut itse 

erityisesti Anna Sohlmanin kotitekoisia kuukautissiteitä 1900-luvun alkupuolen Suomessa 

tutkivaan käsityötieteen graduun, jossa hän myös mainitsee kertakäyttösiteet mielenkiintoiseksi 

jatkotutkimusaiheeksi.19 Lähelle omaa tutkimustani tulee myös Suvi Nousiaisen uskontotieteen 

pro gradu, jossa hän tutkii television kuukautismainontaa 1990–luvun Suomessa 

diskurssianalyysin keinoin ja avaa monipuolisesti sitä, kuinka kuukautistabu on ajallisesti 

kerrostunut ja muuttuva, mutta kirjoitusaikana yhä todellinen ilmiö.20 Historiallista tutkimusta 

kuukautismainonnasta tai laajemmin kuukautisten siirtymisestä kulutuskulttuurin piiriin ei 

Suomessa kuitenkaan ole tehty aiemmin. Siksi keskustelen työssäni vilkkaasti myös monien 

ulkomaalaisten, tosin pääasiassa yhdysvaltalaisten tutkijoiden kanssa, sillä Yhdysvalloissa on 

tehty kuukautisista ylivoimaisesti eniten tutkimusta. Näistä erityisesti Emily Martinin The 

 
17Konola 2009, 19–20. On tärkeää huomata, ettei yhtä yhteneväistä feminististä tutkimusta ole olemassa vaan 
”feministisen tutkimuksen” alle mahtuu laaja joukko erilaisia, usein valtarakenteita purkamaan pyrkiviä 
tutkimuksia. On siis jossain määrin ongelmallista linjata itsensä ”feministiseksi tutkijaksi” tarkentamatta, mitä se 
tarkoittaa. 
18 Männistö 2003. 
19 Sohlman 2007. Olen Sohlmanille osittain kiitollisuudenvelassa aiheestani, sillä muistan lukeneeni Sohlmanin 
gradua vuosia sitten lukiossa ja aihe on siitä asti jäänyt kytemään mieleni perukoille. 
20 Nousiainen 2000. 
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Woman in the Body ja jo aiemmin mainittu Lara Freidenfelds’in The Modern Period ovat olleet 

itselleni silmiä avaavia naisruumiin historiallisen tulkinnan kuvauksia.21 

1.4. Tutkimuksen historiallinen merkitys ja oma positioni 
Oma isoäitini vietti nuoruutensa 1940–1950 -lukujen Helsingissä – hyvin erilaisessa 

Helsingissä kuin, missä itse nyt asun. Hän on lukenut Eevaa nuorena naisena, piti eläessään 

tarkasti huolta ulkonäöstään vielä vanhoilla päivillä ja kuului todennäköisesti yhteen niistä 

ensimmäisistä sukupolvista naisia, joille kertakäyttösiteet olivat taloudellisesti mahdollinen 

hankinta ja lisäksi saatavilla. Todennäköisesti siksi, etten enää tätä edesmenneeltä mummiltani 

pääse varmistamaan. Vielä omien kuukautisteni alkaessa häpeä oli erottamaton osa 

kuukautisten kanssa elämistä. Kuukautiset ovat olleet ja ovat edelleen kulttuurisesti latautunut 

asia – kuten Konola kirjoittaa ne ovat myytti, tabu, haitta ja huumorinaihe.22 

Viimeisen muutaman vuoden aikana kuukautiset ovat kuitenkin nousseet julkisen keskustelun 

aiheeksi ennennäkemättömällä tavalla. Joukko feministisiä organisaatioita, projekteja ja uusia 

firmoja on ryhtynyt ajamaan kuukautisstigman poistamisen agendaa – puhutaan jopa 

kuukautisvallankumouksesta. Kuukautiset halutaan nyt nähdä luonnollisina, eikä ainoastaan 

negatiivisessa mielessä, ja niistä halutaan puhua avoimesti ja kiertelemättä. Punainen veri on 

vihdoin saanut paikkansa mainoksissa sinisen laboratoriokuukautisnesteen sijaan.23 Lisäksi 

muun muassa mainoksissa kuvatut vulvat, eri taustoista tulevat, eri sukupuolta ja ikää edustavat 

ihmiset ja naisten avoin seksuaalisuus kuukautisten aikana muokkaavat vahvasti vanhoja ja 

pitkäikäisiä kuukautiskäsityksiä ja niitä ympäröiviä diskursseja. Ekologisten arvojen kasvu on 

luonut markkinoita uusille kestokuukautistuotteille, kuten kuukautiskupeille, 

kuukautisalushousuille ja kestositeille, joista viimeisimpiä markkinoidaan jopa paluuna 

isoäitien konsteihin24. Kertakäyttösuojien historia alkaa näyttäytyä kapitalistisena 

hairahduksena kohti luontoa ja naisia alistavia markkinoita ja arkipäivän käytäntöjä. Vaikka 

samat kertakäyttötuotteita valmistavat brändit ovat pitäneet pintansa vuosikymmeniä, ovat 

 
21 Martin 1987; Freidenfelds 2009. 
22 Konola 2009, 1. 
23 Tiedettävästi Always-brändin mainoskampanja vuodelta 2011 oli ensimmäinen, jossa näkyvillä oli punaista 
kuukautisverta. Vielä viime vuonna Australiassa Asaleo Care brändin ajama televisiomainoskampanja aiheutti 
kohun ja sai katsojilta yli 600 valitusta. Mainoksessa näkyy verinoro valumassa kuukautissiteelle sekä naisen reittä 
pitkin. Ei ole siis ollenkaan totta, etteikö kuukautisvereen liittyisi edelleen vahvoja, negatiivisia käsityksiä. (BBC 
2019, Verkkolähde) 
24 Tämä ei kuitenkaan ole totta, sillä kuten vanhoja kuukautissiteitä tutkinut Sohlman toteaa: Kestositeillä ei ole 
vanhojen itsetehtyjen siteiden kanssa juuri muuta yhteistä kuin se, että molemmat pestään käytön jälkeen. 
(Sohlman 2007, 3) 
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nekin alkaneet pohtia ekologisempia vaihtoehtoja. Omassakin aineistossani näkyvä pitkän 

linjan tamponivalmistaja Tampax toi viime vuonna markkinoille oman kuukuppinsa.25 

Samaan aikaan kuukautisista on tullut viimeisen kymmenen vuoden aikana ilmiö myös 

tyttöihin kasvavasti keskittyvässä kehitysyhteistyön kontekstissa. Feministitutkija Chris Bobel 

on ihmetellyt, kuinka erilaisia linjoja feministiset aktivistit ylläpitävät toisaalta Yhdysvaltojen 

ja Euroopan kontekstissa ja toisaalta Globaalissa etelässä: samaan aikaan kun meillä 

kestosuojien kysyntä kasvaa, lukuisat järjestöt ja kehitysprojektit tukevat Intiassa ja Afrikassa 

nimenomaan kertakäyttöisiä tuotteita, vedoten kuukautistabun sitkeyteen ja tiukkaan 

neitsyyden ihanteeseen alueiden kulttuureissa.26 Toisaalta femtech eli naisille suunnattujen 

terveystuotteiden, -palveluiden ja -sovellusten kysyntä on myös Suomessa kasvussa.27 Näihin 

kuuluvat kuukautissuojien lisäksi esimerkiksi erilaiset kuukautiskiertoa seuraavat sovellukset. 

Kuukautiset ovat tällä hetkellä vallanneet monella tapaa tutkijan mieleni. On houkuttelevaa ja 

hyvin tavallista haluta nähdä oma aikansa suurena murroksena suhteessa vanhaan, mutta monet 

kuukautisista käyvät nykykeskustelut saavat minut myös pohtimaan, kuinka yhä 

verkottuneemmassa ja kulutuksen lävistämässä maailmassa kiertävät kuukautisdiskurssit 

edelleen toistavat, uudelleenmäärittelevät ja neuvottelevat menstruoivien ihmisten kehoja. 

Kuukautismainonnan tutkimus tarjoaa ikkunan suomalaisen kulutusyhteiskunnan nousuun ja 

etenkin naisten osaan siinä. Yhdysvalloissa kuukautissuojamainontaa tutkinut Roseann M. 

Mandziuk näkee menneiden kuukautissuojamainoksien historiallisen kontekstin ymmärryksen 

valaisevan myös nykypäivän kulttuurista kuukautisdiskurssia sen takana olevia ideologisten 

mallien hahmottamisen kautta.28 

Tämän feministisesti orientoituneen tutkimusperinteen läpi olen itse lähdössä oman 

kuukautistutkimukseni pariin, tietoisena omasta etuoikeutetusta asemastani suhteessa sekä 

moniin tämän päivän, että menneisyyden menstruoijiin: minulla on lähtökohtaisesti ollut aina 

mahdollisuus pitää kuukautisteknologioita itsestäänselvyyksinä, jollaisia ne vielä harvalle 

suomalaiselle naiselle edes 1960 -luvulla olivat. Tuomitsemisen tai säälin sijaan pyrin kuitenkin 

tarkastelemaan mainoksia siinä kulttuurisessa ja historiallisessa kontekstissa, jossa ne ovat 

 
25 Businesswire 2018, Verkkolähde. 
26 Bobel 2019, 102–105. 
27 ”Femtech” on lyhennelmä sanoista female technology ks. Viime vuonna ilmestynyt Marianne Mattilan 
kirjoittama YLE:n artikkeli puhuu kuukautiskuppien kasvavista markkinoista ja ”femtechin” noususta (Yle 2019. 
Verkkolähde) 
28 Mandziuk 2010, 42. 
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syntyneet ja jossa niitä on luettu, ja jossa kehittyvät kuukautisteknologiat ovat myös tuoneet 

iloa ja pystyvyyden tunnetta monille käyttäjilleen. Hahmottelen etenkin viimeisessä luvussa 

vielä uudelleen omaa paikkaani tässä feministisen kuukautistutkimuksen piirissä. 

Ensimmäisessä käsittelyluvussa pureudun tutkimaan sitä, millaista käsitystä kuukautisista 

1950–60-lukujen mainosaineistossa tuotetaan. Esittelen alkuun lähemmin aineistoni keräämistä 

ja sen laajuutta ja kysyn, mitä mainoksissa toistuvat kielelliset kuukautisten kiertämisen keinot 

ovat ja miksi niitä käytetään. Lisäksi pohdin mainosten tapaa ja keinoja pyrkiä piilottamaan 

kuukautiset näkyvistä ja tavoitetta vapauttaa naiset niiden toistuvasta ”vaivasta”. Toisessa 

käsittelyluvussa sukellan aiheessani astetta syvemmälle, kysyessäni kuinka 

kuukautissuojamainoksissa tuotetaan ymmärrystä naiskehosta ja sen tehtävistä. Seuraan tässä 

jälkimmäisessä luvussa Tiina Männistön tekemää teoreettista jaottelua käsitellessäni naiskehoa 

ulkoisen, sisäisen ja toimivan ruumiin jaon kautta.29 Uskon, että keinotekoisenakin tämä jako 

auttaa hahmottamaan jotain mielenkiintoista siitä naisruumista määrittävästä muutoksesta, joka 

aineistoni ja 1900-luvun alkupuolen aikana piirtyy esiin. 

 
29 Männistö 2003, 32. Huomautan vielä, että käytän tässä tutkimuksessa keho ja ruumis sanoja toistensa 
synonyymeinä työni läpi. 
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2. Suoja häpeälle, vakuus vapaudelle: kuukautisten kuvauksia 

2.1. Kielellisiä kiertoreittejä 

Menkat, mensut, moonikset, vaatteelliset, vaattehiset, naisen vaivat, naiselliset, vaimolliset, 
pahat päivät, kriittiset päivät, maijat, kallet, kelju aika, pahat, pitämiset, kuulliset, kukkaset, 
verinen aika, remonttiaika, rospuutto, rötkötykset… 

Listaan Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vuoden 1982 kuukautiskyselyn vastauksista 

erilaisia nimityksiä kuukautisille 1900-luvun alkupuolen Suomesta. Ne ovat aarreaitta 

vuosituhannen alun moninaisiin kuukautiskäsityksiin. Huomaan kysyväni: miksi niin monet 

käyttivät kuukautisista vaatetukseen viittaavaa vaatteelliset sanaa, ja mistä se on saanut 

alkunsa? Millaisen käsityksen naiskehosta naissukupuoleen viittaavat termit kantavat? Entä 

miten eri tavoin kuukautiset on voineet olla pahat tai kriittiset vuosituhannen alussa? Millaista 

huumoria ja mielikuvituksen lentoa osa sanoista sisältääkään? Asenteiden, arvojen, lääketieteen 

ja teknologian kehittyessä ei ole yllättävää, että suurin osa näitä sanoista on painunut historian 

havinaan ja toisaalta uusia nimityksiä syntynyt.30 Tutkimukseni mainosaineiston kielessä 1950–

1960 -luvuilla kuukautisten nimitykset ovat tiivistyneet muutamaan toistuvaan termiin: 

pulmapäivät, vaikeat päivät, salaisuus ja ’ne’ päivät, jotka ovat järjestelmällisesti mainosten 

kuvaamien naishahmojen vaivana. 

Kiertoilmaukset saattavat näyttäytyä nykylukijalle jopa hullunkurisilta kuriositeeteilta 

kuukautisten historiaan. Samanaikaisesti olen naisruumista ja kuukautisia tutkineita 

historiatutkijoita mukaillen halukas ajattelemaan, etteivät kiertoilmaisut ole vain hullunkurisia 

lausahduksia, vaan myös osa naisena olemisen ruumiillista todellisuutta.31 Meille viisauden 

kivenä näyttäytyvä moderni lääketiede ja sen kieli tuottavat nekin omanlaistaan, hyvin erilaista 

naisruumiin todellisuutta.32 Uskon, että samaa tekevät myös tutkimani mainokset, joiden määrä 

ja samalla merkittävyys tiedon tuottajina suomalaisessa yhteiskunnassa on radikaalisti kasvanut 

tutkimukseni tarkasteluajankohtana. Monet mainostutkijat näkevät mainonnan yhtenä 

kapitalististen yhteiskuntien voimakkaimmista ideologian muodoista: olemme niin tottuneet 

niiden valtavaan määrään ja katseemme niitä kohtaan on niin rutinoitunut, ettemme ehkä tule 

 
30 Rosa Meriläinen ja Sanna Seiko Salo listaavat kuukautisia suomalaisessa nykykulttuurissa kartoittavassa 
kirjassaan lähes 200 erilaista kiertoilmaisua kuukautisille (2017, 61–63). 
31 Männistö 2003, 11; Konola 2009, 24. 
32 Männistö 2003, 11–12. 
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edes huomanneeksi, millaisia sosiaalisia ennakko-oletuksia niiden taakse kätkeytyy.33 

Esimerkiksi omassa mainosaineistossani yleisin termi vaikeat päivät kertoo vahvasti siitä, 

millaisia tunteita ja kokemuksia kuukautisiin fysiologisena tapahtumana liitettiin – ja toisaalta, 

mitä usein miespuoliset mainostentekijät käsittivät ja halusivat esittää niiden sisältävän. 

Mainokset ja niiden kieli kertovat käsitysten muutoksen lisäksi muun muassa teknologian, 

lääketieteen, vaatetuksen ja koko suomalaisen yhteiskunnan muuttumisesta. Tässä luvussa 

tarkastelen kuukautismainontaa erityisesti kysyen, kuinka kuukautissuojamainoksissa 

kuukautisista puhutaan 1950- ja 1960-lukujen Suomessa. Miksi kyseiset termit ovat käytössä 

ja mitä niiden taustalla on? Tarkastelen kielen merkitystä, myös muissa luvuissa, mutta keskityn 

tässä alussa käsittelemään erityisesti kuukautistapahtumasta ja kuukautissuojista käytettyjä 

termejä, sekä tehdastekoisten kuukautissuojamerkkien nimiä. Tulkintojeni taustaksi venytän 

tutkimukseni keinotekoista ajallista rajausta pohtiessani, miten aiemmat 

kuukautissuojakäytännöt näkyvät ja kerrostuvat tarkasteluajan mainosten kielellisissä 

ilmauksissa. 

Kuukautiset on Suomessa 1900-luvun aikana vakiintunut yhdeksi yleisimmistä ja 

virallisimmista termeistä viitata menstruoivan ihmisen kuukautiskierrossa aikaan, jolloin 

kuukautisvuoto poistuu kehosta.34 Suomalaisnaisten kuukautiskokemuksia 1900-luvun 

loppupuolella tarkasteleva kulttuurihistorioitsija Annikka Konola (nyk. Immonen) huomasi 

tutkimukseensa 1959–1977 syntyneitä naisia haastatellessaan, kuinka vuosisadan alun 

kiertonimien kavalkadi oli hänen haastateltaviensa puheessa vaihtunut lähinnä kahteen termiin: 

kuukautiset ja menkat. Kuukautiset oli viralliseksi koettu termi, jota käytettiin lääkärin tai 

omaan ikäryhmään kuulumattomien kanssa puhuessa, kun taas menkoista puhuttiin ystävien 

kanssa. Samalla Konola kuitenkin tekee myös toisen huomion: 1900-luvun alun lempinimet 

kuukautissiteille kuten linnunkiikut ja kallen kaulukset, joita 1900-luvun alun siteitä tutkinut 

Annukka Sohlman on kerännyt haastatteluissaan, ovat Konolan tutkimien myöhempien 

sukupolvien naisten kielessä muuttuneet nykylukijalle tutuiksi tuotenimiksi; Vuokkoset, 

Always, Libresse. Konolan tulkitsee käytettyjen termien kertovan siitä, että kuukautisiin 

 
33 Esimerkiksi semioottisesta tutkimusperinteestä ponnistavat Judith Williamson ja Robert Goldman vertaavat 
mainoksia merkitykseltään ideologioihin. (ks. Rose 2001, 70–7) 
34 Siksi olen myös päätynyt käyttämään sitä tässä tutkimuksessa puhuessani kuukautisista. En etsinnöistäni 
huolimatta löytänyt etymologista tutkimusta siitä, milloin kuukautiset-sana on Suomen kielessä ensimmäistä 
kertaa esiintynyt. Sanat kuukautiset ja menstruaatio johtavat kuitenkin aina antiikin kreikkaan, jossa 
kuukautisvuodon toistuminen keskimäärin kuukauden välein katsottiin osoitukseksi kuun kierron vaikutuksista 
ihmisruumiiseen. Kreikan kielinen sana mene (kuu) on juuri myöhemmille latinankielisille sanoille emmenia sekä 
menses ja menstruatio. (Forsius 2007) 
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liittyvistä asioista voidaan nykyään puhua niiden omilla nimillä.35 Vaikka olenkin hänen 

kanssaan samaa mieltä, että avoimuus kuukautisaiheen ympärillä on lisääntynyt, tuotenimet 

ovat mielestäni erinomainen esimerkki myös siitä, ettei tämä muutos ole ollut yksinkertainen 

tai suoraviivainen. Jos puhe kuukautisista on muuttunut avoimemmaksi, käytetäänkö 

tuotenimiä edelleen kiertämään jotain? Kuinka kertakäyttösiteet ovat suomalaisten naisten 

alushousujen ja laukkujen lisäksi päätyneet puheeseen ja miksi sen selvittäminen voisi olla 

tärkeää? 

Kuukautissuojien käyttö on yleistynyt Suomessa, kuten muissakin pohjoismaissa vasta viime 

vuosisadalla.36 Vielä 1900-luvun alkupuolella uskottiin yleisesti, että kuukautisten tehtävä oli 

puhdistaa naisruumis pahasta verestä. Koska kuukautisveren uskottiin olevan myrkyllistä, on 

ymmärrettävää, että sen vuotamista ei haluttu estää. Sen sijaan siteiden käyttö saatettiin katsoa 

jopa siveän naisen käyttäytymisen vastaiseksi. Sohlmanin ja SKS:n kuukautiskyselyn 

keränneen Annukka Forstadiuksen aineistossa kuukautisten kansanomainen nimitys 

vaatteelliset saa ymmärrettävän selityksen: kuukautisten aikana monet naiset käyttivät 

uskomussyistä samaa paitaa koko vuodon ajan, hameita saatettiin laittaa monta päällekkäin tai 

käyttää erityistä kivijalkapaitaa, jonka takapuoli oli paksumpaa kangasta. Siteeraapa Sohlman 

jopa tarinan ”muuan vanhasta eukosta”, joka oli keksinyt nuoruudessaan käyttää kuukautisten 

aikana erityisiä leveävartisia kenkiä, jonne vuoto saattoi valua.37  

Tästä huolimatta Sohlmanin tutkimat naisten itse virkkaamat tai ompelemat, kotitekoiset siteet 

alkoivat yleistyä nopeasti 1900-luvun alkupuolella. Taustalla oli 1800-luvulla länsimaissa ja 

niiden kautta myös Suomessa tapahtunut kiinnostus terveydenhoidon ongelmiin ja sitä kautta 

muuttuneet hygienian ja puhtauden käsitykset, joita lääkärit, kunnankätilöt ja naisopettajat 

lähtivät valistushengessä levittämään maaseudulle. Kuukautissiteiden käyttö oli osa näitä uusia 

puhtausnormeja ja kunnankätilöt perustelivat uutta tapaa muun muassa sukupuolielimien 

suojaamisella kylmettymiseltä – myös puhtautta ja levon tärkeyttä kuukautisten aikana 

alleviivattiin.38 

 
35 Konola 2009, 24.  
36 On houkuttelevaa ajatella, että kuukautissuojat olisivat modernin maailman mukanaan tuoma keksintö. Näin ei 
kuitenkaan ole, vaan eri kulttuureissa naiset ovat jo tuhansien vuosien ajan hoitaneet kuukautisiaan mitä 
erilaisemmin keinoin, vaikka näitä välineitä ei olekaan massatuotettu, eikä niitä ole aina mainostettu (ks. Kissling 
2006, 10.) Tutkijat ovat esimerkiksi löytäneet viitteitä varhaisista papyrustamponeista jo muinaisesta Egyptistä. 
(Delaney, Lupton & Toth 1976, 138) 
37 Sohlman 2007, 54. 
38 Ibid, 144. 
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Vaikka kuukautiset ymmärrettiin luonnolliseksi ja kaikkia naisia koskettavaksi asiaksi, 

kuukautissiteet olivat 1900-luvun alkupuolen Suomessa Sohlmanin sanoin naisten vaiettu ja 

salainen käsityö39, perinne, joka paikoin jatkoi eloaan aina 1960-luvulle asti. Kuukautisista 

vaikeneminen, häveliäisyys ja kuten Sohlman muistuttaa, myös runsas mielikuvitus, johtivat 

siihen, että siteille annettiin mitä erilaisempia lempinimiä, kuten imuliina, toptuukki, 

linnunkiikku, kallen kaulus, riepu, resu, trasu ja rätti.40 Tehdasvalmisteisia kertakäyttösiteitä 

oli kaupungeissa ollut saatavilla jo vuosisadan alussa, mutta ne olivat kalliita ja lisäksi suurin 

osa väestöstä asui vielä maalla. Yhdysvalloissa, Saksassa ja Ruotsissa erilaisia kuukautissuojia 

oli mainostettu lehdissä jopa kuvallisin ilmoituksin jo 1880-luvulla, mutta Suomessa kuvallisia 

mainoksia alkoi näkyä aikakauslehdissä vasta 1930-luvulla. Ensimmäisiä pieniä 

ilmoitusluontoisia kuukautissidemainoksia oli kuitenkin julkaistu jo ainakin 1910-luvulta 

lähtien (Kuvio 1). 

 

KUVIO 1: Ilmoitus Naisten käsityöt -lehdestä toukokuulta 1914. (Valokuva Annukka Sohlman, Helsingin Yliopisto 2009) 

Tämä Naisten käsityöt -lehdessä toukokuussa 1914 ilmestynyt mainos käyttää 

kuukautissuojista sanaa, joka on yleisimmin käytössä myös omassa aineistossani: terveysside. 

Termi itsessään on jo mielenkiintoinen aikansa tuotos, ja kertoo siitä lääketieteellisestä 

kontekstista, joista kertakäyttösiteet saivat alkunsa.41 Mainos selittää siteiden olevan puhdasta 

selluloosavanua eli selstoffia, erotuksena ulkomaisille sahanpurusta valmistetuille siteille. 

Ilmoituksessa on muutamakin asia, joihin kannattaa kiinnittää huomiota: ensinnäkin 

kotimaisuus on asetettu suurimmaksi tuotteen myyntivaltiksi, jopa niin, että otsikko on 

värillinen muuten tuohon aikaan vielä lähinnä mustavalkoisissa lehdissä. Kuvia ei ole, sillä 

niiden painatus oli kallista. Mainosteksti sen sijaan keskittyy täysin tuotteen esittelyyn, kuten 

 
39 Sohlman 2007, 1. 
40 Lisää nimityksiä ks. Sohlman 2007, 27–28. 
41 Nykypäivänä tehdasvalmisteisia siteitä arvostellaan ympäristön kuormittamisen lisäksi siitä, että useat 
sidemerkit sisältävät potentiaalisesti allergisoivaa formaldehydiä ja sekä erilaisia muoveja. Aiheesta on puhuttu jo 
pitkään. Suomen laki ei tälläkään hetkellä velvoita raaka-aineiden kirjoittamista auki sidepakkauksiin Esimerkiksi 
Ylen kuningaskuluttaja ohjelma käsitteli aihetta jo vuonna 2006 (Verkkosivu, Yle 2006). 
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ajan muillekin ilmoituksille oli tyypillistä. Tämä perinne jatkuu myös Suomessa verraten 

pitkään ja on vahvasti läsnä myös vuosisadan puolenvälin mainoksissa.42 

Ilmoitus myös paljastaa jotain ajan kuukautisteknologioista: ensimmäiset kertakäyttösiteet ovat 

eronneet merkittävällä tavalla niistä liimapinnallisista, siivekkeellisistä ja joskus jopa 

hajustetuista siteistä, joita nykypäivän kaupan hyllyt notkuivat. Sen sijaan, että side olisi 

liimattu alushousuihin, jotka aina 1960-luvulle asti olivat löysiä ja ilmavia (jos niitä edes 

käytettiin), ensimmäiset siteet kiinnitettiin usein erityisellä kuukautisvyöllä vyötärölle tai 

hakaneuloilla paitaan kiinni. Nykyajan brändiyltäkylläisyydessä elävälle erikoista on myöskin, 

että tuotteella ei ole nimeä, vaan sen sijaan ilmoituksen lopussa on nostettu esiin tuotteen 

valmistaja.  

Vielä 1920-luvun Suomessa harva siis käytti tehdasvalmisteisia siteitä ja ne olivatkin 

kansannaisten suussa herrasväen vehkeitä.43 Maalaiskauppoihin tehdastekoiset siteet 

matkasivat hiljalleen. Niitä on ollut saatavilla ainakin 1930–40 -luvuilta eteenpäin. Kun lähdin 

kartoittamaan mainosaineistoa työhöni, olin ajatellut, että haluan tutkia nimenomaan 

kuukautisten kaupallistumisen alkuaskelia Suomessa. SKS:n kuukautiskyselyn keränneen ja 

sen pohjalta suomalaisnaisten kuukautiskokemuksista lopputyönsä vuonna 1986 kirjoittaneen 

Annukka Forstadiuksen tekstistä sain käsityksen, että kuukautistuotteiden mainonta olisi 

Suomessa alkanut vasta sotien jälkeen. Lähdin kansallisarkiston Eeva-lehdistä tarkastelemaan 

1950-luvun vuosikertoja oletuksella, etten löytäisi niistä vielä juurikaan mitään. Sain yllättyä 

täysin, kun ensimmäiset Sanitex -merkkisten kuukautisvöiden mainokset pistivät silmääni jo 

kesän 1950 numerosta.44 

Lähdin selaamaan lehtiä ajassa taaksepäin. 1940-luvulla kuukautissuojatuotteita ei mainostettu 

ollenkaan, mitä tosin selittää sota-ajan ja sen jälkeisen pula-ajan ja jälleenrakennuksen 

vaikutus, jonka seurauksena Eevassa julkaistujen mainosten määrät laskivat muutenkin 

radikaalisti. Entä 1930-luku? Eevan alkutaipale sijoittuu vuoden 1933 joulukuuhun, jolloin 

lehdestä ilmestyi ensimmäinen hätäpikaa kokoonpantu niin sanottu näytenumero, ensi viestin 

tuoja, kuten pääkirjoituksessa kerrotaan.45 Jo tämän lehden takakannessa, kolmen muun 

mainoksen joukossa on Hygiena-siteistä kertova ilmoitus (kuvio 2), jossa on vielä hyvin paljon 

 
42 Heinonen & Konttinen 2001, 206. 
43 Näin Sohlmanin haastatteluaineistosta käy ilmi. Sohlman 2007, 54. 
44 Eeva, Sanitex, 7/1950. Vuonna 1950 Eevassa oli kuitenkin vain tämän mainoksen lisäksi yksi toinen saman 
kuukautisvyömerkin pienempi mainos marraskuun numerossa. 
45 Eeva 1933, 1. 
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samaa kuin Naisten käsityöt lehdessä julkaistussa ilmoituksessa kaksi vuosikymmentä ennen, 

tosin nyt tuote on saanut nimen. 

 

KUVIO 2: Eeva -lehdessä ensimmäinen Hygiena -merkkisiä kuukautissiteitä mainostava ilmoitus joulukuulta 1933. 

Ehkä suurin yllätys itselleni oli kuitenkin yhdysvaltalaisten Tampax-tamponien mainosten 

löytyminen jo Eevan 1939 vuosikerran viimeisistä numeroista46, olihan tamponien 

massatuotanto aloitettu Yhdysvalloissakin vasta vuonna 1933 ja sielläkin suuren yleisön 

epäilyksen alaisena. Miksi sitten päätin rajata aineistoni 1950–1960 -lukuihin? 

1930-luvun Eeva-lehdissä kuukautissuojien mainoksia on kymmenkunta ja kuten aiemmin 

mainitsin mainokset katoavat 1940-luvun vuosikerroista. Ilmeisesti varakkaammatkin 

suomalaisnaiset ovatkin sota- ja pula-aikana siirtyneet valmistamaan kuukautissuojansa itse ja 

todennäköisesti sellutehtaissa on varattu muiden tuotteiden kuin kuukautissiteiden 

valmistamiseen tuona aikana.47 Sota muutti merkittävällä tavalla suomalaista yhteiskuntaa ja 

sitä seurasi yhteiskunnallisten uudistusten kausi, kuten muuallakin toisen maailman sodan 

jälkeisessä Länsi-Euroopassa. Suomessa tämä merkitsi hyvinvointivaltion rakennusprojektia, 

 
46 Eeva, Tampax, 10/11/12 1939. 
47 Sohlman (2007, 16) viittaa Tampereen yliopistossa vuonna 2003 tehtyyn Arkea kotirintamalla tutkimukseen, 
johon Paula Honkala on kirjoittanut pätkän kuukautisista perustuen sota- ja pula-aikana eläneiden naisten 
litteroituihin haastatteluihin. Honkalan mukaan naiset valmistivat kuukautissuojat vanhoista liinavaatteista 
leikkaamalla. En etsinnöistäni huolimatta löytänyt Honkalan tutkimusta, mutta pidän väitettä hyvin 
todennäköisenä muun tutkimuskirjallisuuden valossa, olivathan kulutustavarat ja paperi sota-ajan säännöstelyn 
alla.  
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jonka sosiaalipoliittiset uudistukset lisäsivät kansalaisten tuloja ja näin ollen myös kulutusta.48 

Kaupungistumisen ja kulutuskulttuurin suunnaton kasvu ja muutos naisen yhteiskunnallisessa 

asemassa sodan jälkeisessä Suomessa merkitsi sysäystä sille, että kertakäyttöisistä 

kuukautistuotteista tuli kahden vuosikymmenen aikana ylellisyyden sijaan jokaisen naisen 

välttämättömyys ja itsestäänselvyys. Tästä kehityksestä kertoo silmiinpistävästi myös 

aineistoni määrällinen jakautuminen vuosikymmenten välille (kuvio 3). 

 

KUVIO 3: Kuukautissuojatuotteiden mainokset Eeva -lehden vuosikerroissa 1950–1969, koonnut Jenni Räikkönen 2020. 

Olen kerännyt taulukkoon kaikki kuukautissuojatuotteita koskevat mainokset Eevan 1950–

1969 ilmestyneistä lehdistä. Näitä ovat aineistossani eri merkkiset tehdasvalmisteiset 

kuukautissiteet, joita on monta eri tuotemerkkiä, kuukautisvyöt (Sanitex ja Monica), yhdet 

kuukautishousut (Isabella), sekä tamponit (Tampax, Minisoft/-sept ja O.b.)49. Olen jättänyt 

taulukosta pois muut intiimihygieniaa koskevat mainokset, kuten aikanaan suositut sidepuuterit 

ja intiimideodorantit, sekä kuukautisia koskevat kipulääkemainokset, joskin pohdin 

myöhemmissä luvuissa myös niiden merkitystä. Kuukautissuojatuotteiden mainoksia on 50-

luvun Eeva-lehdissä yhteensä 34. Vuosikymmentä myöhemmin luku on seitsenkertaistunut 

 
48 Heinonen & Konttinen 2001, 133. 
49 Monella-merkki mainostaa siteidensä lisäksi vuonna 1967 myös saman merkin tamponeja. 
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peräti 247 mainokseen.50 Tätä valtavaa nousua voidaan selittää osittain taloudellisilla syillä: 

sotien jälkeinen talouskasvu, kaupunkien naisille tarjoama palkkatyö, naisten lehtien kysynnän 

kasvu, sisä-WC:iden tulo osaksi jokaista kaupunkikotia sekä kansainvälistyminen ja uusien 

ulkomaisten tuotteiden saapuminen Suomeen. Kiinnostavampaa mielestäni on kuitenkin 

tarkastella sitä muuttuvaa aatteellista ilmapiiriä, jossa kuukautiset valjastettiin vuosisatojen 

häveliäisyydestä ja vaikenemisesta huolimatta kapitalistisille markkinoille ja luotiin se 

mainosten kieli ja tapa puhua kuukautisista, joka on säilynyt keinoiltaan hyvin samanlaisena 

lähes näihin päiviin asti. 

1950–60-lukujen kuukautissuojamainoksissa sana kuukautiset oli siis harvinainen vieras. 

Oikeastaan koko kuukautistapahtumaan viittaamista vältellään mitä taidokkaimmin keinoin. 

Yhdessä ensimmäisistä aineistossani kohtaamista mainoksista, marraskuussa 1951 julkaistussa 

Monica-sidevyön mainoksessa katsojalle vihjataan taakan viittavan kuukautisiin. Mainos 

teitittelee kohteliaasti ja ajalleen tyypillisesti lukijaa ja kehottaa häntä suomaan itselleen 

vaatimattoman pikku ’ylellisyyden’, jonka kuitenkin vakuutetaan paljastuvan välttämättömäksi 

täydennykseksi henkilökohtaiseen hygieniaanne. Mainosteksti kaikuu edelleen niitä vanhoja 

kansannaisen ennakkoluuloja tehdasvalmisteisia siteitä kohtaan, joista Sohlman 

tutkimuksessaan kirjoittaa, mutta vakuuttelee lukijaa, että ylellisyyden tai hienostelun sijaan 

kyse onkin itseasiassa hygieenisestä välttämättömyydestä. 

 
50 Mielenkiintoinen yksityiskohta on 1950-luvun lopun kokonaiset neljä vuotta 1955–1958, jolloin 
kuukautissuojamainoksia ei ole ilmestynyt Eevassa yhtäkään. Kenties 50-luvun lopun taantuma on vaikuttanut 
kuukautissiteiden suosioon.  
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KUVIO 4: Monica-sidevyö, Eeva: 11/1951, s. 45 

Erikoisimpana yksityiskohtana mainoksessa itselleni näyttäytyy mainoksen piirroskuva, joka 

sai minut pysähtymään lehteä selatessani. Piirretty, tiimalasivartaloinen ja tyylikäs nainen on 

kuvassa kuin pakotettu nojaamaan selkänsä takana olevaa mustaa varjoläiskää vasten. 

Alavartalo on tarkoituksellisen häveliäästi rajattu kuvasta pois. Naisen ilme otsaryppyineen ja 

otsalle asetettu käsi kuitenkin kielivät kivusta tai vähintäänkin harmistuksesta, joka mainoksen 

tuotteen kautta saa kontekstinsa kuukautisista. Kaikista tarkastelemistani 281 mainoksesta on 

tämä ainut, jossa kipu esitetään visuaalisesti. Palaan kivun (tai oikeastaan sen 

näkymättömyyden) teemaan luvussa 3.2. Monica-sidevyön mainos toimii mielestäni kuitenkin 

hyvänä esimerkkinä mainosten tavasta kiertää kuukautisten mainitseminen keskittämällä kaikki 

huomio itse myytävään tuotteeseen ja sen ominaisuuksiin: tässä sidevyön kerrotaan olevan 

valmistettu parhaista korsettitarvikkeista. 

Mainoksen lopussa on myös toinen mielenkiintoinen kielellinen ilmiö, jota voisi nimittää 

ensimmäisten kuukautissuojamainosten läpileikkaavaksi trendiksi, joskin tässä mainoksessa 

sen käyttö on hieman vaisu. Koska kuukautisista ei siihen liittyvän yhteiskunnallisen tabun 

vuoksi ole voitu puhua julkisesti on mainostajien pitänyt keksiä ratkaisu sille, miten naiset ovat 

voineet vuosisadan alkupuolella ostaa kuukautistuotteita kaupoissa. Vaikka Suomi oli saanut 

ensimmäiset itsepalvelumyymälät jo 1940-luvun lopulla, ne yleistyivät nimittäin vasta 
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hiljalleen.51 Kuukautistuotteet tulikin ostaa 1950-luvun mainosten ohjeiden mukaan 

apteekeista, rohdoskaupoista tai kemikalioista eli kemikaalikaupoista, jossa ostajan täytyi 

luetella haluamansa tavarat tiskin takana olevalle myyjälle. Tämä teki siteiden ostamisen 

hankalaksi. 

Mainostajat heittäytyivätkin keksimään ratkaisun pulmaan. Sen sijaan, että naisia olisi 

ohjeistettu pyytämään kuukautissiteitä tai vaikkapa tuotteita ”vaikeiden päivien varalle”, 

mainokset kehottavat naisia sanomaan rohdoskaupassa vain Sanella, pyytämään Helmi LUXia 

tai kysymään kemikaalikaupasta tai apteekista Tampaxia! Tämä mainosstrategia – ”sano vain 

tuotteen nimi” - oli ollut käytössä jo ensimmäisten kaupallisesti menestyneiden 

yhdysvaltalaisten Kotex-merkkisten siteiden myynnissä Yhdysvalloissa. Toisaalta useat tutkijat 

ovat tulkinneet kertakäyttötuotteiden menestyksen alkusysäyksen johtuneen Yhdysvalloissa 

pikemminkin liikemies ja mainostoimiston omistaja Albert Laskerin älynväläyksestä sijoittaa 

kolikkopurkki siististi apteekin hyllylle aseteltujen Kotex-pakkausten viereen, jolloin naisten ei 

tarvinnut kysyä tuotteita lainkaan apteekkarilta.52 Lähdeaineistoni tai tutkimuskirjallisuus eivät 

kuitenkaan paljasta oliko tällaisia kolikkopurkkeja käytössä suomalaisissa rohdoskaupoissa tai 

apteekeissa.  

Kuukautisside-sanan vaihtaminen tuotteen nimeen on siis ollut yleinen keino kiertää 

kuukautisista puhuminen etenkin 1950-luvun mainoksissa. Ovatko naiset näin todella tehneet 

ja onko se helpottanut heidän kokemaansa häpeää? Tätä mainokset eivät paljasta. Esimerkiksi 

suomalaisten Sanella-kuukautissiteiden mainoskampanja on kuitenkin koko 50-luvun luottanut 

juuri tähän strategiaan. Vuoden 1954 heinäkuun lehteen painettu mainoksen slogan menee vielä 

astetta pidemmälle lausahduksellaan sanellapäivinä sanella, jossa koko kuukautiset on 

rinnastettu tuotteen nimeen.53 1960-luvulla tähän strategiaan turvaudutaan harvemmin, minkä 

arvelisin johtuvan itsepalvelumyymälöiden kasvun lisäksi siitä, että tuotteiden nimet ovat 

todennäköisesti alkaneet tulla tutuksi myös ihmisille, jotka eivät ole tuotteita käyttäneet. Näin 

nimen ääneen sanominen ei todennäköisesti enää ole toiminut kuukautisten 

piilottamistarkoitukseen samoin kuin ennen. Kuukautissuojista puhuminen tuotteennimillä on 

 
51 Tavarataloja alettiin perustaa kiihtyvällä tahdilla heti sotien jälkeen ja kuten Heinosen ja Kontinen kirjoittavat 
kauppa ketjuuntui ja kuitoi verkkoaan 1960-luvun puoliväliin asti. Tämän jälkeen alkoi todellinen kaupan 
rakennemuutos ja muutos kohti suurempia yksiköitä. (Heinonen & Konttinen 2001, 134) 
52 Kissling 2006, 10. 
53 Eeva, Sanella, 7/1954, 43. 
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kuitenkin jäänyt osaksi myöhempien sukupolvien naisten käyttämää kieltä, kuten Konolan 

tutkimuksessa haastattelemien naisten kerronta osoittaa.54  

Entä mitä tuotteiden nimet itsessään viestivät? Millaisia merkityksiä niiden takana on? 

Ensimmäinen kaupallisesti menestynyt kuukautisside, yhdysvaltalainen Kotex viittaa 

itseasiassa merkin syntyhistoriaan ja materiaaliin, joka teki kertakäyttöisistä siteistä lopulta 

menestyksen. Yhdysvalloissa ja Euroopassa ensimmäinen maailmansota muodostaa rajapyykin 

kertakäyttösiteiden kehityksessä. Rintamalla taistelleita sotilaita hoitaneet sairaanhoitajat 

oivalsivat haavojen sitomiseen käytettyjen selluloosasiteiden imevän kuukautisverta paremmin 

kuin kotitekoisten kangassuojien.55 Sodan jälkeen näitä selluloosasta tehtyjä siteitä 

valmistaneella yhdysvaltalaisella Kimberly-Clark yrityksellä oli paine keksiä siteiden 

ylimäärälle käyttöä. Uuden tuotteen takana olleet liikemiehet ja mainostajat (hekin miehiä) 

keksivät nimetä valmistamansa siteet tuotteen materiaalin viitaten, jolloin ”cotton-like texture” 

muokkautui lopulta Kotexiksi. Sen myynti aloitettiin vuonna 1921.56 Vuonna 1927 markkinoille 

Kotexin haastajaksi nousi yhdysvaltalaisen Johnson & Johnson yrityksen Modess-niminen side, 

jonka nimi edustaa huomattavan erilaista strategiaa: siveyden korostamista muuten aran aiheen 

ympärillä. Näiden merkkien valmistajat ovat vielä nykyäänkin yhdet suurimmista (naisten) 

hygieniatuotteita maailmassa valmistavista yrityksistä. 

Suomessa ei 1950- ja 1960-luvuilla myyty näitä kyseisiä merkkejä, mutta suomalaisten 

valmistajien ja Suomessa myytyjen tuotteiden nimet jäljittelivät ulkomaisia virtauksia. Nimien 

valintaprosessista en onnistunut löytämään tietoa, mutta ilman niitäkin on päätelmiä 

mahdollista tehdä. Merkeistä Sellox viittaa selvimmin valmistusmateriaaliin selluloosaan. 

Saman valmistajan Sanella ja Sanitex taas todennäköisesti juontavat juurensa 

englanninkieliseen sanaan kuukautissuoja, sanitary napkin. Myös nimet Perfumed ja Perfekta 

tuntuvat kuvailevan tuotetta ja sen käyttöominaisuuksia. Nimet ovat teknisiä, hygienisyyttä 

alleviivaavia ja ytimekkäitä – siis mahdollisimman tieteellisesti vakuuttavia. Toisen kategorian 

suomalaisissa nimissä muodostavat feminiinisyyteen ja naiseuteen viittaavat, naisten nimiä 

 
54 Konola 2009, 24. 
55 Sohlman 2007, 46; Kidd & Farrell-Beck 1997, 31. Erilaisille kuukautissuojille patentteja oli haettu 
Yhdysvalloissa ensimmäisen kerran jo 1854. Myös ensimmäinen kaupallinen kertakäyttöside oli patentoitu jo 
vuonna 1875. Pääasiassa vuosisadan taitteen patentit edustivat kuitenkin erilaisia uudelleen pestäviä ja -käytettäviä 
teknologioita, kuten kuukautisvöitä, -säiliöitä ja emättimen sisälle asetettavia kuppeja. Ajatus tuotteen 
poisheitettävyydestä sai sysäyksen vasta ensimmäisen maailmansodan myötä. (Kidd & Farrell-Beck 1997, 27–31) 
56 Heinrich & Batchelor 2004, 48. 
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käyttävät merkit (Isabella, Monica, Helmi), sekä kukkiin viittaavat nimet57 (Florella ja 

mimosasta juontuva Mimosept, jonka taustalla oli ruotsalainen yritys Mölnlycke Ab). Myös 

Femina osuu tähän kategoriaan. Monella merkki taas saattaisi viitata monikkoon ja ehkä 

vihjaillen siihen, että monella ne on. Merkki loppuu -lla päätteeseen, joka on yleinen muissakin 

kuukautistuotteissa ja luo sanalle keveän kaiun, minkä tulkitsen myöskin sukupuolittaneen 

termin aikanaan feminiinissävytteiseksi. Suomessa nykyään suosittu, suomalainen Vuokkoset 

brändi jatkaa yhä tätä feminiinistä linjaa.  

Kaikki tamponimerkit asettuvat myös ensimmäiseen tuotetta tai sen ominaisuuksia kuvailevaan 

kategoriaan. Aineistoni ainoan suomalaisen tamponivalmistajan Oy Suomen Vanutehdas Ab:n 

Minisoft ja Minisept tamponit eivät ilmeisesti menestyneet, sillä niiden mainoksia on vain 1960-

luvun alkupuolella kolme, jonka jälkeen ne katoavat aineistosta. Alkuperältään saksalaisen, 

mutta Suomessa ruotsalaisen Mölnlycke Ab:n edelleenkin suomalaisille naisille tutut O.b. -

tamponin nimikirjaimet viittaavat saksaksi sanoihin ohde binde eli ilman sidettä. Suomessa ja 

maailmalla vanhimman kaupallisen tamponimerkin, yhdysvaltalaisen Tampaxin nimi perustuu 

myös tuotteen kuvailuun: tampon eli tamponi ja vaginal pack, joka on ollut nimitys vaginan 

verenvuotoa estämään tarkoitetuille lääkinnällisille sidetupoille.58 Näitä tamponimerkkejä 

myydään menestyksekkäästi edelleen myös Suomessa, joskin niiden omistus on nykyään 

valtavilla yhdysvaltalaisilla jättiyrityksillä Procter & Gamblellä (Tampax) sekä jo aiemmin 

mainitulla Johnson & Johnsonilla (O.b.). Kun 1970-luvun alussa markkinoille saatiin 

ensimmäiset teippikiinnitteiset siteet ja sidevyöt voitiin hetkessä jättää unholaan, markkinat 

valtasivat Yhdysvalloissa uudet sidemerkit kuten New freedom, Carefree ja Stayfree, jotka 

tarttuivat myös nimissään jo pitkään mainoksissa käytettyyn vapauden teemaan59. 

Tuotteiden nimissä näkyvät teemat, piilottaminen, hygieenisyys, tuotteen ominaisuuksien ja 

erinomaisuuden kuvailu, feminiinisyys, sekä myöhemmin vapaus kätkevät taakseen joukon 

kuukautisiin ja samalla naiskehoon liittyviä ajatuksia ja käsityksiä. Nämä teemat ovat kaikki 

läsnä ja erottamattomia mainosten käyttämistä suostuttelunkeinoista sekä omassa aineistossani, 

 
57 Kukat ovat yksi runsaimmista ja tärkeimmistä menstruoivan naisen symboleista. Niiden on katsottu kuvastavan 
hedelmällisyyttä ja haurautta, kauneutta käytännöllisyyden sijaan, sekä taipumusta kuihtua helposti – siis pitkään 
myös feminiinisyyteen liitettyjä aspekteja. Yksi merkittävimmistä kuukautiset ja kukat yhdistävistä tahoista on 
myös Raamattu. (Delaney, Lupton & Toth 1988, 190) 
58 ”Tampon” juontaa juurensa keskiaikaiseen rankalaiseen sanaan ”tampion”, joka tarkoittaa kankaasta 
valmistettua tulppaa. Erilaisia tamponeja oli patentoitu ja valmistettu Yhdysvalloissa jo 1800-luvulla, mutta niitä 
käytettiin lähinnä synnyttäneiden naisten hoitoon ja ainoastaan soveliaasti lääkärin asettamana. (Fetters 2015, 
Verkkolähde; Freidenfelds 2009, 171–173) 
59 Tähän kategoriaan kuuluu myös Suomessa nykypäivänä suosittu ruotsalaisen Essityn valmistama Libresse. 
Essityn taakse kätkeytyy ruotsalainen yritys SCA, joka osti suomessa O.b. tamponeja ja Mimosept tuotteita 
myyneen Mölnlycke Ab:n 1975. Essity erosi omaksi yrityksekseen SCA:sta 2017 (SCA, Verkkolähde) 



 

 24 

että monen tutkijan mukaan vielä nykyisten kuukautissuojien mainosstrategioissa.60 Olisi 

houkuttelevaa tulkita kuukautissuojamainosten määrän ja samalla kuukautisdiskurssin valtava 

kasvu 50–60-luvuilla osoitukseksi avoimuuden selvästä kasvusta kuukautisaiheen ympärillä ja 

jopa kuukautistabun vähittäisestä rikkoutumisesta. Mutta voidaanko näin ajatella, kun samalla 

se harva niistä julkisista konteksteista, joissa kuukautisia käsiteltiin, edelleen jatkoi ja uudisti 

kielellisten kiertojen perinnettä? 

Kuukautisia tutkineet kulttuurintutkijat ovat esittäneet yhdenlaisen tulkinnan 

kuukautisdiskurssin kasvusta Foucault’n repressiohypoteesin kautta. Foucault argumentoi 

vuonna 1978 ilmestyneessä teoksessaan Seksuaalisuuden historia, kuinka vallalla oleva ajatus 

siitä, että seksuaalisuudesta puhuminen olisi länsimaiden modernistuessa tukahdutettu ja tehty 

salailtavaksi, ei hänen mukaansa pidä paikkaansa. Päinvastoin 1700–1800-luvuilla 

sukupuolisuudesta tuli muun muassa lääketieteen, kasvatustieteen ja rikosoikeuden piirissä 

kasvava puheenaihe, josta yhteiskunnan valtaapitävät, lääkärit ja kirkonmiehet, kasvattajat ja 

muut viranomaiset, suorastaan vaativat puhumaan. Samalla sukupuolisuutta alettiin vahtia ja 

kontrolloida – siitä tehtiin diagnosoinnin, parantamisen, valistamisen ja varoittelun kohde. 

Kuten Foucault kirjoittaa tyypillistä moderneille yhteiskunnille ei suinkaan ole se, että ne 

olisivat pakottaneet seksuaalisuuden pysymään salassa, vaan se, että ne pakottavat puhumaan 

siitä koko ajan sillä perusteella, että juuri se on salaisin sala.61 Kotexin alkutaipaleen 

kuukautismainontaa Yhdysvalloissa analysoinut sukupuolentutkija Roseann M. Mandziukin 

mukaan räjähtävässä kuukautisdiskurssin kasvussa on nähtävillä sama sosiaalinen kontrolli ja 

vallankäyttö. Kuukautistuotteiden nimissä ja mainoksissa vapauden retoriikka laitetaan näin 

lyömään kättä piilottamis– ja häveliäisyysvaateiden kanssa.62 Konola taas tunnistaa omassa 

suomalaisnaisten kuukautiselämäkerta-aineistossaan myös salaisimman salan ja puhumisen 

pakon yhtäaikaisen läsnäolon, mutta arvelee niiden rinnalle tulleen enemmän sävyjä. Hänen 

mukaansa julkinen tuntuu tunkeutuvan yhä enemmän yksityisen alueelle samalla, kun 

henkilökohtaisen raja myös hakeutuu yhä lähemmäs julkisuutta.63 Mainonta asettuu mielestäni 

kiinnostavalla tavalla julkisen ja yksityisen ja niiden välisten rajavetojen välimaastoon 1950–

 
60 Ks. esimerkiksi Mandziuk 2010; Freidenfelds 2009; Kissling 2006; Nousiainen 2000. 
61 Foucault 2010 (1979/1984), 35. Kursivointi alkuperäisessä tekstissä. 
62 Mandziuk 2010, 58. 
63 Konola 2009, 84. 
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1960 -luvuilla, kun lääketieteellinen virallinen kieli ja mainosten personoidut suostuttelukeinot 

kietoutuvat niissä toisiinsa. 

Kuten luvun alussa totesin mainosten kielessä naisten vuosituhannen alussa käyttämät 

kuukautisten lempinimet, niin häpeää ja negatiivisuutta kuin naiseutta ja huumoria kantavat 

nimitykset, ovat vaihtuneet kriittisiin päiviin ja pulmapäiviin. Kuukautisia ei enää 

eksplisiittisesti nimitetä pahoiksi vaan niistä tulee joko hygieeninen kriisi, joka pitää siivota ja 

piilottaa näkyvistä tai (erityisesti särkylääkemainoksissa) sairaus, joka tulee hoitaa.64 Kuten 

kuukautisten nykymainontaa 2000-luvun alussa kirjassaan Capitalizing on the Curse tutkinut 

Elizabeth Kissling on osuvasti kirjoittaa se että [julkisessa puheessa] kuukautisista 

rakennetaan ongelma luo mahdollisuuden, mutta ennen kaikkea kulutusmarkkinat 

ratkaisuille.65 Tämä piilottamisen ja vapauden liitto on omassa aineistossani silmiinpistävä. Jos 

nykykatsojalle vanhojen mainosten kaksoisstandardi näyttäytyy ilmiselvänä ja paikoin jopa 

huvittavana, kuinka 1950–1960 -lukujen ilmapiirissä mainosten viesti onkaan näyttäytynyt? 

Seuraavissa alaluvuissa pureudun näiden kahden toistuvimman troopin – piilottamisen ja 

vapauden – käsitteiden äärelle. 

2.2. Piilotettu, sisäistetty häpeä 
         K. Voivatko pojat nähdä minusta, että minulla on ”pulmapäiväni”? 

V. Kukaan ei epäile hiukkaakaan kuin olette tasapainoinen ja täydellisen huoliteltu. Olette 
tietenkin varmempi itsestänne, kun käytätte Tampaxia, sisäistä terveystampoonia. Mitään ei 
näy, ei sittenkään, vaikka käyttäisitte kapeita hameita tai pitkiä housuja. Hajua ei voi 
muodostua. Ei enää vanhanaikaista epämukavuutta eikä epävarmuutta, olette paljon 
rentoutuneempi. Siksi te voitte vaivattomasti seurustella vastakkaisen sukupuolen kanssa” 

 
Mainoksen kuvapari jättää tulkitsemisen varaa. Kysy & vastaa –lehtipalstaa muistuttava 

mainos, jollaista Tampax-tamponimerkin mainoksissa käytettiin muutamaan otteeseen 1960-

luvun alussa, edeltää kuva, jossa ruskeahiuksinen, kauniisti meikattu nainen katsoo aistikkaasti 

suoraan kameraan (kuvio 5). Hänen vieressään on katkoviivoin rajattu alue ikään kuin toiselle 

valokuvalle. Valokuvan sijaan rajojen sisään on kuitenkin piirretty hyvin yksinkertainen 

kuusiteräinen kukka. Kenties kukka symboloi menstruoivaa naista, jonka kuvapaikalle lukija 

voi itsensä asettaa tai ehkä valokuvan nainen kurkistaa katsojaa kohti jonkinlaisen ikkunan 

 
64 Kissling 2006; Freidenfelds 2009; Houppert 1999; Mandziuk 2010; Phipps 2012. 
65 Kissling 2006, 1. Alkuperäinen korostus. 
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takaa. Otsikko vihjaa kuin kuiskaten Nainen 

naiselle ja jatkaa tarjoten vastauksia 

”pulmapäiviä” koskeviin kysymyksiin, jopa 

siihen miten välttää nämä päivät. Mainos 

ehdottaa lukijalleen kysymyksiä, ja tarjoaa 

ystävällisellä asiantuntijaäänellään vastauksia 

näihin askarruttaviin asioihin. Kysymysten 

punaisena lankana toimii otsikon alleviivaama 

huoli kuukautisongelmasta, josta täytyy päästä 

eroon. Ratkaisu on näennäisen yksinkertainen: 

tuote, joka piilottaa salaisuutesi, eikä vain muilta 

ympärilläsi vaan kaiken lisäksi jopa itseltäsi.  

Vuosisadan alkupuolen kuukautismainosten 

kehittelijät ovat saaneet eteensä haastavan 

pulman: Kuinka kuvata sitä mitä ei voi kuvata, 

kirjoittaa siitä mistä ei voi puhua? Jos edellisessä 

luvussa tarkastelin sitä, kuinka mainoksissa 

kuukautiset tekstin ja puheen tasolla tuli kiertää, 

tässä luvussa pysähdyn edeltävä jatkoksi 

pohtimaan mainosten tarjoamia strategioita 

kuukautisten piilottamiseen. Miksi kuukautiset 

tuli poistaa näkyvistä ja minkälaista käsitystä 

ajalleen normaaleista kuukautisista mainoksissa 

toistuva ”piilottamisen pakko” tulee 

tuottaneeksi? 

Tampaxin mainos muodostaa mielenkiintoisen 

esimerkin aineistossani, sillä samanaikaisesti 

kun sen strategiat puhua kuukautisista eivät 

merkittävästi eroa muista tarkastelemistani 

mainoksista sen tyylikeino on luova – tämän 

tyyppisiä kysy & vastaa -palstaa muistuttavia 

mainoksia on aineistossani vain muutama, kaikki 

1960-luvulta ja Tampax-merkin. Lisäksi tamponimainokset asettuvat muiden mainosten 

KUVIO 5: Tampax. Eeva 11/1963, s. 85 
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joukossa mielestäni kiinnostavaksi vertailukohdaksi juuri niiden yhdysvaltalaisen alkuperän ja 

sitä kautta suuremman mainosbudjetin ja toisaalta tuotteen oudoksutun teknologian takia. 

Niissä on mielestäni nähtävissä kautta linjan pieni etumatka mainonnan suostuttelukeinoissa 

verrattuna suomalaisiin sidemainoksiin. Ulkomaista kosmetiikkaa ja muita hygieniatuotteita 

Suomeen tuonut Oy Trans-meri Ab alkoi tuoda Tampax-tamponeja Suomeen lähes heti niiden 

kaupallisen myynnin alettua Yhdysvalloissa 1933.66 Tamponeihin suhtauduttiin sekä 

maailmalla että Suomessa alkuun varauksella ja mainostrategiat ovat alusta asti olleet sen 

mukaiset: sisäisesti käytettävä tuote on joutunut perustelemaan olemassaoloaan naisten 

seksuaalisuutta kammoksuvassa ilmapiirissä ja vanhoja kuukautisuskomuksia vastaan, joiden 

mukaan veren valumista ei tulisi estää. Tampaxin Eeva-lehdessä julkaistut mainokset ovat 

ilmeisesti brittiläistä alkuperää ja Suomen markkinoille myöhemmin käännettyjä ja 

muokattuja.67 

Kuinka ulkomailla tehdyt mainokset sitten istuivat suomalaiseen lehteen? Amerikkalainen 

”jenkkityyli” oli 1950-luvun kuluessa jo lyönyt leimansa mainontaan ja kulutukseen myös 

Suomessa, mikä näkyi ulkomaisten tuotteiden saatavuuden kasvuna sekä esimerkiksi 

elokuvatähtien ilmestymisenä tuotteiden mainoskasvoiksi. Eeva-lehden saippua, huulipuna ja 

ihovoidemainoksissa ulkomaiset filmitähdet katselevat lukijaa jo 50-luvun alussa, mutta 

kuukautissuojamainoksiin elokuvatähdet eivät kasvojaan ole tohtineet antaa. Myös mainonnan 

sisällöissä tapahtui nimenomaan 1950-1960 –luvuilla muutos, kun perinteisistä 

tuotemielikuvista ja perusteellisen informaation antamisesta alettiin hiljalleen yhdysvaltalaisen 

esimerkin kautta siirtyä personointiin ja tuotteen arkea mullistavien muutosvoimien 

korostamiseen mainonnan keinoina.68 Urbaani keskiluokkaisuus oli hallitseva piirre myös 

tarkastelemissani Eeva–lehdissä. Heinonen ja Konttinen muistuttavat aiheellisesti, ettei 

vuosisadan puolenvälin mainosten todellisuus siis suurelta osin vastannut sitä arkea, jota suurin 

osa suomalaisista eli. Vaikka mainosten ihmiset esittivät moderneja kaupunkilaisia, valtaosa 

suomalaisista asui vielä 1950-luvulla yhä maalla.69  

Kirjassaan The Modern Period. Menstruation in the 20th Century America, historioitsija Lara 

Freidenfelds esittää, ettei kuukautisiin liittyvien käyttäytymissääntöjen kehittymiseen 1900-

 
66 Tästä kertoo mainosten löytyminen jo 1930-luvun Eeva-lehdistä. 
67 Harry Finleyn Museum of Menstruation (mum.org) sivustolta on löydettävissä osa käyttämieni mainosten 
alkuperäisistä versioista. Puhun näistä lisää luvussa 3.1. 
68 Heinonen & Konttinen 2001, 306. 
69 Ibid, 203. 
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luvun alun Yhdysvalloissa vaikuttaneet niinkään naisten vapautusliikkeet, vaan ennen kaikkea 

se, kuinka amerikkalainen yhteiskunta valjasti tieteen, teknologian ja lääketieteen 

laajamittaisten ja standardoitujen hygieniakäytäntöjen levittämisen kautta tieksi kohti 

moderniutta.70 Suomessa uusien hygieniatuotteiden mainonnassa näkyi vielä 50-luvulla 

suomalaiselle mainonnalle tyypillinen valistuksellinen ote. Kuten Heinonen ja Konttinen 

kirjoittavat mainonta opetti suomalaiset pesemään hampaitaan ja huolehtimaan 

henkilökohtaisesta hygieniastaan. Samalla kasvavat kulutustuotteiden markkinat alkoivat 

kilpailla naisten huomiosta, mistä kertoo myös naistenlehtien suosio.71 Mainoksissa hyvä 

hygienia esitettiin etenkin naisille välttämättömyytenä – ilman sitä nousu sosiaalisen 

arvostuksen rappusilla oli auttamattomasti estynyt.72 Sotien jälkeisenä aikana eläneet tytöt 

erottautuivat aiemmista sukupolvista yleisesti paremman koulutuksen lisäksi sillä, millainen 

valikoima massatuotettuja kuukautistuotteita heille oli tarjolla. Monet tutkijat ovat kuitenkin 

suhtautuneet tähän edistykseen varauksella ja nähneet niiden taustalla kaupallistumisen, joka 

on ollut mahdollista vain naisen lisääntymisen ja seksuaalisuuden kasvavan 

medikalisoitumisen73 seurauksena. Näin kuukautissuojamainonnassa esimerkiksi kuukautisveri 

ja vagina on järjestelmällisesti pyyhitty pois näkyvistä.74  

Medikalisaatioon viittaa myös aiemmin esittelemäni Tampax-mainoksen tyyli, jolla se 

rinnastuu naisten lehdissä aikanaan hyvin suosittuihin kysy & vastaa -palstoihin. Eevassa 

ajaltaan pisin tällainen palsta oli Leelian lepotuoli -niminen ihmissuhdepalsta, jossa toimittaja 

Kaisa Salonen vastasi ystävällisen topakasti lukijoiden huoliin ja kysymyksiin jopa 

kolmenkymmenen vuoden ajan, 1950-luvulta aina 1980-luvulle asti. 1960-luvun alussa 

kysymyspalstojen määrä Eevassa ponnahti jopa neljään: nyt lukijat saivat ihmissuhteiden 

lisäksi kysyä neuvoja kosmetologian ja kaunistautumisen isäksi, myös pukeutumisesta ja 

terveydestä. Samalla naisille (ja kysyjien i’istä päätellen usein myös tytöille) on mahdollistunut 

väylä esittää kysymyksiä myös kuukautisiin ja seksuaalisuuteen liittyen, minkä kautta myös 60-

luvun avoimuus alkaa näkyä. Kiinnostavaa kuitenkin on, että siinä, missä kaikkien muiden 

palstojen asiantuntijavastaaja oli nainen, terveysneuvoja antaneen Eevan kotilääkäri-palstan 

takana toimi lääketieteen ja kirurgian dosentti Jaakko S. Tola, jonka topakkakatseinen 

 
70 Freidenfelds 2009. 
71 Heinonen & Konttinen 2001, 201, 306. 
72 Väntänen 2002, 95. 
73 Medikalisaatiolla tarkoitetaan lääketieteen ammattilaisten kontrollin ulottumista ihmisten arkipäivän tasolle. 
74 Ks. Phipps 2012, 34. 
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mustavalkoinen valokuva oli aseteltu jokaisen 

palstan alkuun. Palsta on ollut ilmeisen 

suosittu, sillä joskus kysymyksiä jatkuu päälle 

kolmen sivun verran ja Tola harmittelee harva 

se kerta, kuinka monta kymmentä samaa 

huolta koskevaa kysymystä hän onkaan 

saanut.75 

Tampaxin mainos ja Tolan palsta muodostavat 

mielestäni mielenkiintoisen vertailukohdan ja 

esimerkin siitä, kuinka tuotteitaan mainostavat 

yritykset ovat lyöneet kättä lääketieteellisen 

kuukautisdiskurssin kanssa. Kun vertaa 

palstojen asettelua (kuvio 5 ja kuvio 6), ne 

näyttävät keskenään lähes identtisiltä. 

Kuukautiset olivat Eevan kotilääkäri -palstalla 

säännöllisesti kysymyksen kohteena heti sen 

ilmestymisestä, vuosikymmenen puolivälistä 

alkaen ja koko 1960-luvun ajan. Jos 

edellisessä kappaleessa mainitsin, että 

mainoksissa kuukautiset -sana on harva vieras, 

Tolan palstalla taas ”pulmapäivistä” ei puhuta 

koskaan. Sen sijaan lääketieteellisessä 

puheessa kuukautiset ovat aina viralliseen ja 

hygieeniseen sävyyn kuukautiset – myös 

lukijoiden lähettämissä kysymyksissä. 

Mainoksen otsikossa mainoksen taas 

kerrotaan tarjoavan tietoa: naiselta naiselle. 

Tulkitsen, että samalla kun mainos näin 

rinnastuu muotonsa puolesta suosittuihin 

kysymyspalstoihin ja sen kautta luotettavaksi 

 
75 Useimmat kysyjät ovat olleet huolissaan erityisesti rinnoistaan – niistä esitetään kysymyksiä lähes joka lehdessä. 
Helmikuun 1966 numerossa Tola on omistanut kootun alustuksen palstalleen juuri liittyen rintoja koskeviin 
kysymyksiin. (Eeva 2/1966, 4) 

KUVIO 6: Ote Eevan kotilääkäri -palstasta.                          

Eeva 7/1965, s. 9 
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tietolähteeksi, se esiintyy tekstissä myös kuin naisen parhaana ystävänä, jonka kanssa 

salaisuudesta voi – tosin vain kiertäen – puhua. Kysymyspalsta näyttäytyy siis mielestäni 

mainostajilta varsin nerokkaana keinona käsitellä asiaa, josta puhuminen on hankalaa. Se 

tarjoaa väylän puhua kuukautisista tavalla, joka on tuotetta myyvän mainoksen kontekstissa 

samaan aikaan juuri sopivan tuttavallinen, turvallinen, kiinnostava ja sovitteleva. 

Uskontotieteilijä Suvi Nousiainen on tutkinut pro gradu -työssään kertakäyttöisten 

kuukautissuojien televisiomainontaa 2000-luvun taitteessa diskurssianalyysin keinoin. 

Nousiainen, pohtii työssään kuukautisiin liittyvää salaamiskäytäntöä, jonka mukaan naisen 

tulee pystyä elämään ja toimimaan kuukautistensa aikana aivan kuin muinakin päivinä. Tätä 

hän nimittää nykyaikaiseksi kuukautistabuksi, jossa kuukautisten salaaminen on mainoksissa 

velvollisuus, jonka välttämättömyydestä ei neuvotella.76 Sama ajatus näkyy jo kautta linjan 

tutkimissani mainoksissa viisikymmentä vuotta aiemmin. Jokainen 281:tä tarkastelemastani 

mainoksesta esittää kuukautisvuodon piilottamisen ehdottomana ja kuukautistilan 

paljastumisen veren näkymisen kautta naiselle sosiaalisesti katastrofaalisena. Aiemman 

Tampax-mainoksen kysymyksissä korostuu kuvitteellisen kysyjän huoli kuukautistilan 

tulemisesta näkyväksi. Erityisesti huolta aiheuttaa se, että vastakkainen sukupuoli saisi tietää 

kuukautisista. Hyvää tarkoittavan pintakuoren takaa mainoksen vastausten tekstit vihjaavat 

käyttäytymissääntöjä, joiden olemassaoloa ei kyseenalaisteta. Pystyäkseen pitämään 

kuukautiset omana tietonaan naisen tulee ymmärtää mihin hän voi pukeutua, kuinka käyttäytyä, 

miten liikkua ja mitä harrastaa, sekä tiedostaa myös itse tuotteen kuljettamiseen, käsittelyyn ja 

hävittämiseen liittyvät vaarat, jotka nekin voivat potentiaalisesti pilata salaisuuden säilymisen 

ja saattaa naisen häpeään. 

Kun vertaan näitä mainoksen tarjoamia monimutkaisia piilottamisstrategioita siihen tapaan, 

jolla vielä alle sata vuotta ennen 1950–lukua suomalaiset kansannaiset olivat antaneet 

kuukautisveren valua vapaasti hameidensa helmojen alla, en voi olla pohtimatta, mihin muutos 

perustuu, jos oletetaan, että kuukautistabu on kumpanakin aikana ollut olemassa. Sohlman 

tulkitsee, että 1900-luvun alun häveliäisyys ja vaikeneminen kuukautisista ei näkynyt niinkään 

vuodon itsensä salaamisessa – näkyihän veri tahriintuneissa vaatteissa – vaan yksinkertaisesti 

puhumattomuutena.77 Toisaalta kuukautisvereen on vuosisatojen aikana suomalaisessa 

 
76 Nousiainen 2000. 
77 Sohlman 2007, 54. 
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kansanperinteessä, mutta myös eri kulttuureissa liitetty erilaisia haitallisia, mutta myös 

maagisia ominaisuuksia.78 

Antropologi Mary Douglas on tarjonnut monille kuukautistutkijoille teoreettisen kehyksen 

kuukautistabun ymmärtämiseen klassikkoteoksessaan Puhtaus ja vaara. Ritualistisen 

rajanvedon analyysi. Hänen tunnetun määritelmänsä mukaan lika on asia, joka on siirtynyt pois 

paikaltaan ja uhkaa näin totuttua järjestystä. Kuitenkin se minkä ymmärrämme likaiseksi ja 

toisaalta sen kautta myös epäpuhtauteen liittyvät tabusäännöt ovat kulttuurisidonnaisia. 

Douglas kysyy tutkimuksessaan, miksi ruumiineritteet monissa kulttuureissa nähdään vaaran ja 

voiman symboleina. Ruumiiseen liittyvä symboliikka saa hänen mukaansa voimansa 

kokemuksellisuudesta, erityisesti yksilön kokemuksista. Douglas tulkitsee ruumiineritteiden 

olevan kulttuurisesti marginaalisia anomalioita, sillä ne liittyvät ruumiinaukkoihin, jotka 

nähdään monissa kulttuureissa erityisen haavoittuvina kehon kohtina. Kuukautisvuotoa 

pelätään joissain kulttuureissa kuolemanvaarallisena, mutta on myös niitä, joissa sitä ei pidetä 

merkityksellisenä.79 Douglasin teoriaan nojautuen monet tutkijat ovat tulkinneet länsimaista 

käsitystä kuukautisverestä nimenomaan lian -käsitteen kautta. Esimerkiksi Konola esittää, että 

kuukautisvuoto luokitellaan suomalaisessa kulttuurissa liaksi erityisesti silloin, kun 

kuukautisveri tulee näkyväksi, eli kun suojaus pettää. Vasta näkyväksi tuleva veri edustaa 

poikkeamaa ja symbolista uhkaa.80 

Tulkitsen Konolan tavoin kuukautisveren edustavan aineistoni mainoksissa ja 1950–1960 -

lukujen Suomessa likaa ja vaaraa, joka on täytynyt piilottaa. Vaikka vanhat jo antiikin ajan 

humoraaliopeista lähtöisin olevat käsitykset kuukautisvuodosta pahana verenä oli lääketieteen 

puolella vähitellen kumottu 1800-luvun kuluessa, tällaiset ajatukset ovat juurtuneet hyvin 

syvälle. Niiden säilymistä edesauttoivat myös uskonnolliset käsitykset kuukautisista, 

kristinuskon tiukka sukupuolimoraali ja Raamatun puhtausopit, joiden mukaan menstruoiva 

nainen, kuten myös häntä koskevat, katsottiin tulevan saastaisiksi.81  

SKS:n kuukautiskyselyn haastatteluaineistossa kuukautiskokemuksistaan 1800-luvun lopulta 

1940-luvulla kertovat haastateltavat viittaavat edelleen pitkälti käsityksiin kuukautisista pahan 

tai liiallisen veren poistumisena, jonka estäminen johtaisi sairastumiseen. Forstadiuksen 

 
78 ks. Buckley & Gottlieb 1988; Forstadius 1986; Vesterinen 2017; Forsius 2007. 
79 Douglas 1984 (1966), 7, 121, 161. Mukailen tässä Konolan tulkintaa Douglasista. (Konola 2009, 59) 
80 Konola 2009, 59. 
81 Mooseksen 3. kirjan säe 15:19 kuuluu Kun naisella on kuukautisvuoto, hän on epäpuhdas seitsemän päivää, ja 
se, joka sinä aikana koskettaa häntä, on epäpuhdas iltaan saakka. Samanlaisia käsityksiä löytyy myös Koraanista. 
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tulkitsee tähän syyksi sen, että kuukautisten fysiologia oli vielä suurelle osalle pimennossa 

ainakin 1930-luvulle asti, eikä sitä juuri liiemmin ajateltukaan.82 Kuukautisten salaaminen oli 

”vaistomaista”, minkä Forstadius tulkitsee loogisena sille jatkumolle, jossa ensimmäiset 

kuukautiset vielä 1900-luvun alussa tulivat tytöille täytenä yllätyksenä ja niistä saatu neuvonta 

oli salailevaa. Eräs kyselyn vastaajista kirjoittaa: se oli aivan luonnollista, että asia oli 

hoidettava salassa. Toinen vastaaja jatkaa: varsinkaan miespuoliset eivät saaneet huomata, että 

naisella oli epäpuhdas kausi (vuotokausi), mutta ei sitä tahdottu ilmoittaa myöskään 

vieraammille naispuolisille kanssaihmisille. Kuukautisten aikana suoritettiin työt ja toimet 

mahdollisimman paljon samoin kuin normaaliaikoinakin, puhdistus- ja hoitotoimet salatiin.83 

Vuosisadan vaihteessa ensimmäisten kuukautisten salaamiseen oli myös liittynyt uskomuksia, 

joiden mukaan kuukautisvuoto saattoi häiriintyä, jos etenkin mies huomaisi tytön ensimmäiset 

kuukautiset.84 Vaikka kansanperinteestä kumpuavat uskomukset ja rituaalit unohtuivat pian 

1900-luvun kuluessa, on mielestäni erittäin mielenkiintoista lukea, kuinka Konolan 2000-luvun 

alussa haastattelemien naisten puheissa jonkinasteinen käsitys pahasta verestä pitää edelleen 

pintansa.  

Miksi käsitys pahasta verestä näyttää elävän niin sitkeästi? Kuukautiskokemuksia 1970-luvun 

alun Walesissa tutkinut Vieda Skultans tulkitsee tutkimiensa naisten ymmärtävän 

kuukautisveren pahaksi tai ylimääräiseksi vereksi pikemminkin subjektiivisen kokemuksen 

kautta kuin lääketieteellisenä selityksenä. Kuukautisten aikana naiset kuvasivat oloaan 

turvonneiksi, ”myrkytetyiksi” ja toimintakykynsä hidastuneeksi. Veren poistuminen nähtiin 

luonnollisena kehon toimintona.85 Vaikka aineistoni ei tavoita naisten subjektiivisia 

tuntemuksia, tämä kokemuksellinen aspekti on mielestäni erittäin tärkeä huomio myös 

mainosten tuottaman kuukautiskäsityksen tarkastelussa, sillä se auttaa mielestäni 

ymmärtämään sitä, miten ja miksi 1950–1960 -lukujen mainosten meille ristiriitaisenakin 

näyttäytyvä kuvasto on saattanut olla houkuttelevaa aikalaislukijoilleen. 

Nousiaisen huomauttaa, ettei kuukautissuojien välttämättömyyden normi perustu ”terveeseen 

järkeen” tai biologisiin ehtoihin vaan sitä sanelevat ennen kaikkea kulttuuriset ehdot.  

Kuukautiset yksistään eivät siis ole syy mihinkään toimenpiteisiin, vaan syyt löytyvät ajassa ja 

 
82 Forstadius 1986, 24-28. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei lääketieteenkään puolella kuukautisten 
toimintaperiaate ollut selvinnyt kuin vasta 1920-luvulla, kun Edgar Allen ”löysi” estrogeenin (Konola 2009, 102) 
83 Forstadius 1986, 51. Viittaus SKS:n kuukautiskyselyn vastauksiin 65 & 28, 1982. 
84 Ibid, 48. 
85 Skultans 1970, 643. 
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paikassa muuttuvista kuukautisiin kohdistuvista asenteista.86 Korostaisin kuukautisten kohdalla 

nimenomaan kokemuksien merkitystä, joskin myös kokemusten voidaan nähdä pohjautuvan 

niihin kulttuurisiin tabuihin ja alistaviin merkityksiin, joita naisten seksuaalisuudelle on 

historian saatossa annettu. Sohlman pohtii muun muassa, voisiko kuukautisiin liittyvää häpeää 

selittää sillä, että joka kuukausi toistuva verenvuoto on tehnyt sukupuolielimet ”näkyviksi”.87 

Pohdin naisen seksuaalisuuden tuottamista ja piilottamista kuukautissuojamainonnassa lisää 

luvussa 3.3. 

Aiempaa vuosisataista häveliäisyyden taustaa vasten mainosten tuottamat sukupuolinormit 

asettuvat selkeämmin historialliseen kontekstiinsa. Kuukautiset ovat aineistoni mainoksissa 

kyseenalaistamattomasti naisen asia, josta vastakkaisen sukupuolen ei sopinut tietää mitään. 

Mainokset käyttävät erilaisia verbaalisia ja visuaalisia strategioita osoittaakseen viestinsä juuri 

halutulle lukijakunnalle. Suomalaisen Sanella-kuukautissidemerkin mainos vuodelta 1959 on 

ehkä suoraviivaisin esimerkki mainoksesta, joka rajaa tuotteen ja samalla mainoksen 

ympyröidyllä otsikollaan vain naisille. Samalla se on itseasiassa aineistossani ensimmäinen 

suomalaisen kuukautissuojatuotteen mainos, jossa on käytetty piirroskuvan sijaan valokuvaa. 

Mainoksen kuvassa on joukko tyylikkäästi pukeutuneita, lyhythiuksisia kaupunkilaisnaisia, 

joista kolme asettuu valkoisin rajauksin hieman etualalle ja toiset kolme asettuvat lomittain 

näiden ensimmäisten naisten vasemmalle puolelle. Otsikko, Joka toinen nainen turvautuu 

Sanellaan, antaa merkityksen naisten muodostelmalle: taka-alan naiset kuvaavat näitä jo 

tuotetta käyttäviä naisia, kun taas valkoisen rajauksen saaneet naiset ollaan juuri ”vihkimässä” 

osaksi Sanellan käyttäjäkuntaa. 

 
86 Nousiainen 2000, 4. 
87 Sohlman 2009, 26. viittaa tulkinnassaan tekstiin: Simonen, Leila & Liborakina, Marina. 1996. The first 
menstruation. Bodily memories of Finnish and Russian women. Teoksessa Rotkirch, Anna & Haavio-Mannila, 
Elina (toim.). Womens’s voices in Russia today. Aldershot: Dartmouth Publishing Company, 88−106. 
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KUVIO 7: Sanella. Eeva 2/1959, s. 60. 

Mainos kertoo hauskasti olennaisen huomion siitä, kuinka naiset ovat 1950-luvun lopulla, 

ennen internetaikaa todennäköisimmin saaneet tietoa kertakäyttöisistä kuukautistuotteista. 

Vaikka seksuaalikasvatus alkoi koulutuksen parantumisen ja sotien jälkeisen seksuaalisen 

avoimuuden kasvaessa tavoittaa yhä suuremman naisjoukon, saa aikalaiskuvauksista 

käsityksen, että kuukautiskasvatus oli vielä hyvin paljon kiinni yksittäisen innokkaan opettajan 

tai ennakkoluulottoman vanhemman työstä.88 Jos suurin osa 50-luvun kaupungeissa eläneiden 

nuorien äideistä oli vielä kasvanut maalla ja käyttänyt itse tekemiään siteitä, ei äitikään ollut 

perinteisestä roolistaan huolimatta se, joka olisi välttämättä osannut auttaa uusien 

kuukautistuotteiden valinnan kanssa. Kuvassa keskimmäinen nainen katsoo hieman yllättyneen 

ja pohdiskelevan oloisesti kameraan samalla, kun hänen korvaansa kuiskutetaan uutta 

sidesuositusta. Vasemmanpuolimmainen naispari tutkii lehteä – ehkäpä mainosta – kun taas 

oikeanpuolimmainen nainen esittelee laukussaan ilmeisesti piilossa olevaa Sanella-pakettia. 

Ajattelen, että kuvan viestin voisi nähdä myös viittavan ikiaikaiseen tapaan, jonka mukaan tieto 

kuukautisista katsottiin siirtymän yhteisössä naiselta toiselle, joskin nyt perinteisen äidin roolin 

on saanut urbaanissa ja modernissa ympäristössä naisen ikätoveri ja ystävä. On 

 
88 Sekä Konolan, että Sohlmanin haastattelemien naisten kertomuksissa yksittäisten avainhenkilöiden rooli 
korostuu. 
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mielenkiintoista, kuinka ohjeita tarjoavissa mainoksissa neuvojan roolin ottaa lääkärin tai 

miespuolisen asiantuntijan sijaan lähes varauksetta juuri kuvissa esiintyvät naishahmot.  

Sanella-mainoksen asettelu edustaa yhtä tyypillisimmistä sidemainoksista, jotka koostuvat 

usein kombinaatiosta 1) piirros- tai enenevässä määrin valokuvaa naisesta tai naisista,89 2) 

pitkästä ja lähes poikkeuksetta tuotetta esittelevästä tekstistä, sekä 3) tuotepakettia kuvaavasta 

piirroskuvasta. Näiden elementtien kombinaatioita on erilaisia: joskus tuotepakettia ei kuvassa 

ole ollenkaan, toisinaan se on ainut mainoksen kuva, kuten tässä suomalaisen Helmi-siteen 

mainoksessa vuodelta 1962, jossa tuote muutenkin on kaikin tavoin asetettu mainoksen viestin 

keskiöön (kuvio 8).  

 

KUVIO 8: Helmi LUX, Eeva 10-1962, s. 75 

Kiinnostavaa Helmi-mainoksessa on mielestäni erityisesti lause, jossa siteiden kerrotaan olevan 

pakattu miellyttävän hillittyyn, siniseen, läpinäkymättömään muovipussiin. Jopa niinkin 

yhdentekevältä vaikuttava asia, kuin tuotteen pakkaus, jolla ei pitäisi olla tekemistä itse tuotteen 

käytön kanssa, kuvataan tärkeänä vaikuttimena ostopäätöksen tekemiselle. Yksi 

kuukautissuojamainoksissa esiintyvistä tuotteen eduista kautta linjan on kuitenkin ollut 

pakkauksen huomaamattomuus, jota ilmaistaan usein erityisesti sillä, kuinka tuote katoaa 

käsilaukkuun. Tuotteiden suunnittelijat ovat olleet ristiriitaisen tilanteen edessä, kun 60-luvulla 

itsepalvelumyymälöiden määrä alkoi kasvaa. Heinonen ja Konttinen kirjoittavat, kuinka 

 
89 Vain yhdessä tarkastelemistani mainoksista, suomalaisen O.K. merkin toukokuussa 1952 ilmestyneessä 
mainoksessa esiintyy selkeästi myös mies, mutta siinäkin pääroolissa on katsojaan silmänsä osoittava naishahmo. 
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myymäläpakkausten syntyminen teki pakkausten materiaalien, rakenteiden ja ulkoasun 

kehittämisestä merkittävän suunnittelualueen, sillä pakkausten tuli erottua kilpailijoista 

tilanteessa, jossa myyjä ei ollutkaan enää esittelemässä tuotetta90. Ilmeisesti kuukautistuotteiden 

pakkauksissa huomaamattomuus on kuitenkin ollut vielä pitkälle 60-luvun puolelle 

markkinaetu. 1960-luvun lopulla suomalaisen kuukautissidemerkin Monellan 

muovipakkaukset tosin jo saivat räikeän pinkin sävyn. Kautta 1950–60-lukujen mainoksissa 

tarjotaan naisille myös säännöllisesti mahdollisuus tilata näytepakkaus tuotetta kotiin ja näin 

välttää kaikki tuotteen ostoon liittyvät ja potentiaalisesti hävettävät sosiaaliset kontaktit (katso 

kuvio 5). 

Häveliäisyys kuukautisaiheen ympärillä näkyy pakkauksen huomaamattomuuden 

korostamisen lisäksi, myös itse tuotteen piilottamisena katseelta. Vasta 1960-luvun 

loppupuolella tuote, ei vain tuotepaketti, alkaa näkyä mainoksissa tekstin sijaan myös kuvina, 

joissa siteen läpileikkauksesta katsoja voi todeta kaikki siteen monet eri imukykyiset, suojaavat 

ja jopa antiseptiset tai hajustetut kerrokset. Tampax-mainoksissa tuote ei tule koskaan 

näkyväksi, mutta sen eurooppalaisessa kilpailijassa, O.b.-tamponin mainoksissa 60-luvun 

puolivälissä kuvataan myös tuotteen imukykyä ”vesilasitestillä”, jossa sitä verrataan 

kilpailevaan tuotteeseen näyttämällä valokuva vettä imeneestä tamponista.91 Tulkitsen näiden 

mainosten asettuvan ensimmäisiksi pitkässä mainosten linjassa, joka huipentuu monien omaan 

ikäluokkaani kuuluvien milleniaalien mielissä kuukautissuojamainosten perikuvaan, 1990-

luvun sinistä laboratoriokuukautisverta käyttäviin kuukautissiteiden televisiomainoksiin. 

Punainen veri ja kaikki siihen viittaava on mainoksista poistettu näkyvistä siis aivan mainosten 

alkuajoista aina näihin päiviin saakka. Kenties tuote on alkuun nähty liian arveluttavana ja 

esteettisesti luotaantyöntävänä kuvata tuotetta markkinoivaan mainokseen. Kuten 

kuukautissuojamainontaa tutkinut Kissling huomauttaa, kuukautistuotteita ei koskaan 

myöskään näytetä mainoksissa siinä kontekstissa, jossa niitä käytetään eli vessoissa ja 

kylpyhuoneissa.92 Oman aineistoni mainoksissa ympäristöä ei joko kuvata lainkaan tai 

kuvaustekniikan kehittyessä mainosten naiset pääsevät tuotteensa kanssa ulkomaailmaan 

harrastusten, lomien ja matkailun pariin eli aktiviteetteihin, jonka tuote on heille suonut. 

Pohdin, perustuuko tuotteen piilottaminen kenties samantapaisille syille kuin aiemmin 

 
90 Heinonen & Konttinen 2001, 142 
91  Eeva, O.b. 5/1965, 74; 7/1965, 20; 8/1965, 78; 2/1967, 90.  
92 Kissling 2006, 5. 
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mainitsemani ajatus kuukautisverestä naisen sukuelimet ”näkyväksi” tekevinä. Tulivatko 

tuotteet vielä 1950-luvulla liian lähelle naisen intiimeintä aluetta ja tiukan sosiaalisesti varjeltua 

naisen seksuaalisuutta, mikä olisi aiheuttanut potentiaalisesti vaaran vallitsevalle järjestykselle? 

Vai oliko kyse pikemminkin esteettisestä valinnasta? Tähän on vaikea vastata, mutta olisin 

taipuvainen nojautumaan enemmän ensimmäiseen vaihtoehtoon. 

Kuten jo aiemmin totesin, tarkastelemissani mainoksissa kuukautisista puhuminen 

mahdollistuu lääketieteeseen nojaavan puheen ja teknologian kuvailun kautta. Koska 

kuukautisten tabuluonteen takia niistä puhuminen on ollut niin aineistoni kontekstissa kuin 

muutenkin hyvin rajoitettua, ei ole mielestäni lainkaan merkityksetöntä pohtia, millaista 

käsitystä normaaleista kuukautisista aikakauslehtien mainosten julkisessa kontekstissa 

tuotetaan. Monet kuukautissuojamainontaa tutkineet historioitsijat, sosiologit ja feministiset 

tutkijat ovat suhtautuneet kriittisesti siihen vapautuksen retoriikkaan, johon mainokset kautta 

linjan tukeutuvat. Sen sijaan ne ovat olleet halukkaita nojaamaan Foucault’sta ammentavaan 

medikalisaation ajatukseen osoittaessaan, kuinka varhaiset kuukautissuojamainostajat 

valjastivat 1900-luvun alun tieteellisen hygieniadiskurssin perusteluksi niiden tuottamalle 

näkemykselle kuukautisista hygieenisenä kriisinä, jonka hoitamisessa nainen ei pärjännyt yksin 

vaan tarvitsi tiedemiesten, lääketietelijöiden ja erityisesti kuukautisside- ja tamponiyritysten 

apua.93 

Kilpailun kasvaessa mainosten kuvaukset tuotteiden erityislaatuisista ominaisuuksista 

monimutkaistuvat ja saavat uusia värejä. Esimerkiksi vuoden 1953 Florella on valmistettu 

hyvästä pehmeästä pumpulivanusta ja se on klorofyllipitoisena raikkaan miellyttävä, vuoden 

1962 uutuus Sanella sen sijaan sisältää jopa 47 kerrosta ohutta selluloosavanua ja kosteutta 

sitovia kerroksia, jotka kaksinverroin lisäävät sen imukykyä ja varmuutta ja vuoden 1968 

Selloxin Désiréessä taas on venymätön pintakerros pehmeän verkkomaista ja Bluessissa 

tavallista; sileää non-wovenia.94 Tuotteiden kilpavarustelu näyttäytyy hieman koomisena 

etenkin sitä taustaa vasten, ettei tehdasvalmisteiden kuukautistuotteiden teknologia ole 

todellisuudessa radikaalisti muuttunut koko sen noin sadan olemassaolovuoden aikana. 

 
93 Kissling 2006; Freidenfelds 2009; Houppert 1999; Mandziuk 2010; Phipps 2012. 
94 Eeva, Florella 6/1953, 44; Sanella 10/1962, 90; Sellox 8/1968, 11. 
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Käyttötapa itsessään on sama kuin 

itsetehdyissä siteissä eli kuukautisveren 

kerääminen. Kertakäyttöisyys ja 1970-luvulla 

tullut teippikiinnitys, joka mahdollisti 

kuukautisvöistä luopumisen, ovat oikeastaan 

ainoita varteenotettavia tuotekehityksen 

innovaatioita, mutta kuten Kissling toteaa, 

kapitalistinen yhteiskunta tarvitsee muutosta 

kukoistaakseen ja siksi tuottajat ovat olleet 

hänen mukaansa halukkaita esittelemään 

pienempiäkin tuotteen muutoksia kuin ne 

vastaisivat niillä naisten alati muuttuviin 

tarpeisiin.95 Itse jään pohtimaan onko tällainen 

tekninen kieli edes ollut kiinnostavaa 

aineistoni mainosten aikalaislukijoille. Mitä 

klorofyllipitoisuus tai sileä non-wowen 

oikeastaan edes merkitsevät? Tulkitsen, ettei 

kyseisten termien funktio oikeastaan ole alun 

perinkään siinä, mitä ne sanovat vaan, miten ne 

sanovat. Tekninen kieli toimii ennen kaikkia 

tavassa, jolla mainos vakuuttaa lukijaa siteen 

suorituskyvystä; siitä kuinka tuote suorittaa 

sille asetetun kaikista tärkeimmän tehtävän eli 

pitää kuukautiset kaikissa olosuhteissa salassa 

ja samalla mahdollistaa naisen liittymisen 

modernien menstruoijien joukkoon, jossa 

nainen ei parhaimmillaan edes itse huomaa 

kuukautisiaan. 

Kisslingin mukaan hänen tutkimissaan 

nykyaikaisissa kuukautismainoksissa 

kuukautisten kulttuuriset merkitykset ovat jo 

 
95 Kissling 2006, 17. 

KUVIO 9: Tampax, Eeva, 4/1968, s. 107. 
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erottamattomasti kietoutuneet kaupallisuuteen monin ja usein paradoksaalisin tavoin. 

Postmodernin naisen suhde omaan kuukautiskiertoonsa on näin kaupallisuuden lävistämä.96 

Suomalaista mainontaa tutkineet Heinonen ja Konttinen taas kirjoittavat, että vaikka 60-lukua 

on Suomessa romanttisen nostalgian hengessä pidetty uusien ihanteiden, hippiliikkeen ja 

kulttuuriradikalismin aikakautena sodan jälkeisen nuorison pyrkiessä erottautumaan aiemmista 

sodan kokeneista sukupolvista, on todellisuus ollut kuitenkin materialistisempi.97 Mainoksissa 

kulutus toisaalta sitoo, mutta myös ”voimaannuttaa” naisia.98 Näin mainosten yhdysvaltalaisia 

lennokkaita tuotemielikuvia edustavassa Tampaxin mainoksessa aineistoni loppupuolelta 

vuonna 1968, nainen voidaan kuvata jopa oman elämänsä salaisena agenttina, jolle 

kuukautisten salaaminen ei ainoastaan ole kyseenalaistamaton käytäntö vaan myös nokkelaa 

peliä, jonka sankariksi hän itse voi asettua (kuvio 9). 

Suomessa Eevassa kuten muissa naisille suunnatuissa yleisaikakauslehdissä luotiin 1930-

luvulta eteenpäin kuvaa modernista naisesta, joka piti itsensä kauniina ja puhtaana erilaisten 

kulutustuotteiden avulla. Mainoksissa tuotteet, kuten myös kuukautissuojat esitettiin usein 

”nykyaikaisen” naisen liittolaisena tilanteessa, jossa naisten elinpiiri on laajentunut kodista 

julkiseen elämään. Kuukautissuojamainoksissa erilaisin toisiaan täydentävin verbaalisin ja 

visuaalisin piilottamisstrategioin tuotetaan käsitystä kuukautisista jonain sellaisena, joka uhkaa 

modernin naisen juuri saavuttamaa sosiaalista toimijuutta. Naisen joka kuukautinen, 

luonnollinen biologinen toiminto muuttuu näin ongelmaksi, josta vapautumiseen kaupalliset 

kuukautissuojayritykset erityisesti 1900-luvun alussa riensivät. Mutta onko mainosten esittämä 

lupaus kuukautissuojien tuottamasta vapaudesta tosiaan aina naista alistavan kapitalistisen ja 

naiskehoa medikalisoivan järjestelmän tuottama valhe? Seuraavassa luvussa pohdin, mitä 

vapauden teema aineistoni mainoksissa pitää sisällään ja millaisia viestejä ja luentatapoja sen 

takaa voidaan tulkita. 

2.3. Lupaus vapaudesta: teknologia pelastajana 
Sivun kokoisessa valokuvassa tuuli on napannut tiukan otteen naisen kaulaan kiedotusta 

valkoisena liehuvasta kaulahuivista, jonka nopea liike sumentaa kankaan rajat. Nuori, 

valkoinen ja lyhythiuksinen, koruihin sonnustautunut nainen pitelee tiukasti kiinni 

vuoristorataa muistuttavan laitteen tangosta. Taustalla näkyy laitteen tukipylväitä, mutta naisen 

 
96 Kissling 2006, 5. 
97 Heinonen & Konttinen 2001, 138. 
98 Kissling 2006, 7. 
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hienoisesti vino linja on kuvan keskiössä. Vaikka kuvan tilanne on todennäköisesti lavastettu, 

ilo valaisee hyvin aidosti naisen kasvot. Kuvan otsikko ja teksti kehottavat huutomerkein 

lukijaa Pitämään hauskaa! Olemaan huoleton! Olemaan onnellinen! – ja samaan hengenvetoon 

myös olemaan eduksenne ja käyttämään Tampaxia. Modernin ajan liike ja vauhti ovat yksi 

toistuva vapauden ilmentymä kuukautissuojamainoksissa, mutta tässä vuoden 1962 

mainoksessa kiinnostavaa on mielestäni myös elokuvallinen tunnelma, josta alkaa nähdä 

viitteitä etenkin 1960-luvun mainoksissa, televisioiden vallatessa suomalaiskodit. Heinonen ja 

Konttinen ajoittavat tämän ohjattujen tilannekuvien suosion suomaisissa mainoksissa 

käytetyksi keinoksi jo 50-luvulta alkaen, mutta suomalaisissa kuukautissuojamainoksissa 

tunnelmaa ei oikeastaan näe: niin keskittyneitä mainokset ovat tuotteen kuvaamiseen ja 

kuvailuun.99 

 

KUVIO 10: Tampax-merkin mainos Eeva 6/1962, s. 85. 

 
99 Heinonen & Konttinen 2003, 178–179, 205–206. 
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Mainoksen naisen ilo tuntuu käsin kosketeltavalta, katse on nostettu suoraan kameraan 

kohtaamaan mainoksen katselija ja kuvittelemaan itsensä osaksi hänen onneaan. Näiden 

mainosten äärellä joudun hetkeksi itse pysähtymään ja jälleen kerran tarkastelemaan oman 

aineistoni luonnetta. Mitä kuvien riemu ja vapauden huuma kertoo tuotteita käyttäneiden 

naisten kokemuksista? Mainokset itsessään historiallisina lähteinä eivät tarjoa vastauksia tähän 

mieltäni kutkuttavaan kysymykseen. Männistö huomauttaa tyttöjen oppaita koskevassa 

tutkimuksessaan, kuinka lukuisia erilaisia lukemisstrategioita tytöillä onkaan voinut olla 

oppaiden lehtiä selaillessaan ja sama pätee tietysti myös tarkastelemiini mainoksiin.100 

Mainokset ovat saattaneet naurattaa tai ärsyttää lukijoitaan. Toisaalta ne on voitu sivuuttaa 

lehteä lukiessa kokonaan, joskin etenkin yhdysvaltalaisten yritysten kuten Kimberly-Clarkin ja 

Tampaxin valtavat markkinointiin käytetyt summat antavat olettaa, että niiden tehoon 

uskottiin.101 

Feministisesti orientoituneet historioitsijat ovat olleet taipuvaisia ajattelemaan, että 

instituutioiden kuten yritysten ja lääketieteen käyttämä valta naisten omaksumien uusien 

kehollisten toimintatapojen käyttöönotossa on ollut suuri ja usein omaa etua ajava. Freidenfelds 

muistuttaa, että tavallisten, eri taustoista tulevien amerikkalaisnaisten ja -miesten haastatteluista 

välittyy myös toisenlainen kuva, jossa yhteistyö erilaisten asiantuntijoiden ja instituutioiden 

kanssa osoittautuu naisille myös hyödylliseksi ja tyydyttäväksi asiaksi.102 Tämä yhteistyö on 

myös ollut tärkeää ja merkityksellistä kuukautistuotteita myyville yrityksille. Tutkiessaan näitä 

suhteita, Freidenfelds tulee mielestäni samalla osoittaneeksi, kuinka monimutkaisella tavalla ja 

monimutkaisia intressejä palvellen eri toimijat ovat osallistuneet ”modernin” 

kuukautiskäsityksen tuottamiseen ja tarjoaa näin yhden näkökulman tarkastella uusia 

kuukautisteknologioita käyttöönsä omaksuneita naisia itsenäisinä ja myös toisistaan erillisinä 

toimijoina, ei vain yritysten ja lääketeollisuuden hyväksikäyttämänä sokeana massana.103 

Tässä luvussa kysyn: miten vapautta kuvataan kuukautissuojamainonnassa? Vaikka suuntaan 

kysymykseni mainoksille pohtiessani minkälaista kuvaa kuukautisten hoitamisesta ja 

 
100 Männistö, 2003; 29–30. 
101 Vuonna 1941 Tampax oli pienestä yrityksen koostaan huolimatta itse asiassa yksi sadasta suurimmasta 
mainostajasta Yhdysvalloissa. Tuolloin Tampax oli laskenut, että paljon lukeva yhdysvaltalaisnainen näkisi 
keskimäärin tusinan Tampax mainoksia joka kuukausi. (Freidenfelds 2009, 123–124.) Vaikka Suomessa volyymi 
oli vielä pieni 1950-luvulla, tämä selittää kuitenkin sitä, miksi Tampaxin mainokset 1960-luvulla olivat usein sivun 
kokoisia ja värillisiä eli suurella budjetilla tehtyjä, verrattuna värittömiin ja pienempiin suomalaisiin kilpailijoihin. 
102 Freidenfelds 2009, esim. 11. 
103 Tätä toimijuuden ongelmaa pohtii hyvin mielenkiintoisella teoreettisella tasolla myös Elina Oinas sosiologian 
väitöskirjassaan (2001) 
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piilottamisesta seuraavasta vapaudesta ne antavat, koitan tuoda mukaan myös muita ajan ääniä 

tutkimuskirjallisuudesta ja muusta aineistosta vertailuksi mainosten viesteille. Olen siis jälleen 

kiinnostunut siitä, minkälaisesta kulttuurisesta, sosiaalisesta ja aatteellisesta perustasta 

vapauden ideaali nousee. 

Naisten historiaa Helsingissä kaunokirjallisuuden kautta tarkasteleva Anna Biström tuo 

mielestäni syväluotaavalla tavalla esille ajan naisideaaliin liittyvän ristiaallokon, johon nuoret 

maalta kaupunkiin muuttaneet naiset 1900-luvun alkupuolella asettuivat. Helsingin historian 

voi hänen näkökulmastaan ymmärtää pitkälti historiana naisten astumisesta yhteiskuntaan, 

työmarkkinoille, yliopistomaailmaan ja maan päätöksentekoon. Se on liikettä lapsuuden 

kodista kohti jotain muuta, mahdollisesti omaa elämää tai omaa kotia. Lisäksi aikakautta 

luonnehti työmarkkinoille onneaan kokeilevien naisten liikehdintä.104 

Vaikka perheellisten naisten työssäkäynti alkoi yleistyä vasta 1960-luvulla, Suomelle oli 

muuhun Eurooppaan verrattuna erityistä naisten laaja osallistuminen palkkatyöhön jo ennen 

toista maailmansotaa. Kansainvälisten kanavien avautuessa sotien jälkeen, naisilla alkoi olla 

paitsi millä ostaa, myös mitä ostaa.105 Amerikkalaisen mainonnan ihailu nousi avoimesti esille 

1950-luvulla, samalla kun sodanajan suomalaiskansallisuuden korostus väistyi. Jo koko 

aineistoni ensimmäisessä mainoksessa, Sanitex-merkkistä sidevyötä mainostetaan naisten 

odottamana, sillä se on amerikkalaistyyppinen.106 Sotaa edeltäneet kauneusarvot joutivat nyt 

romukoppaan kuten Heinonen ja Konttinen asian ilmaisevat. Tyylin ja glamourin haikailun 

tilalle tuotiin rationaalinen tehokkuus, joka näkyi ajan arkkitehtuurissa, muotoilussa ja 

taiteissa.107 

Samalla kun naisille aukeni uudenlaisia mahdollisuuksia, leimasi 50-lukua vahva 

kotirouvaideaali, jota naistenlehdet ja muut tiedotusvälineet levittivät ja tukivat. Biströmin 

tutkimassa kaunokirjallisuudessa se on ääneen lausumaton odotus.108 Heinosen ja Konttisen 

tarkastelemien mainoksissa naisihanne on suorempi: mainosten välittämä naiskuva on heidän 

mukaansa passiivinen objekti ja soma kodin hengetär, joka harvemmin kuvattiin kotinsa 

 
104 Biström 2010, 78. 
105 Malmberg 1991, 228. 
106 Eeva, Sanitex, 7/1950, 29. 
107 Heinonen & Konttinen 2001; 130, 154, 203. 
108 Biström 2010, 81-80. 
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ulkopuolella. Vasta 1960-luvulla nainen alkoi 

mainoksissa murtautua myös kodin piirin 

ulkopuolelle epätavallisiin toimiin ja 

seikkailijattareksi.109 

Mielestäni kuukautissuojamainonnassa linja ei 

ole aivan näin selkeä. Vaikka mainoksissa 

kuvatut, usein piirretyt, urbaanit ja hyvin 

toimeentulevat hahmot eivät taloudelliselta tai 

sosiaaliselta asemaltaan merkittävästi eroa 

Heinosen ja Konttisen kuvailemista hahmoista, 

kuukautissuojamainoksissa kuvataan kuitenkin 

selkeästi itsenäisiä ja nuoria naisia, jotka 

esitetään usein joko tekstin tai kuvien tasolla 

kodin piirin ulkopuolella, töissä, ostoksilla, 

juhlissa ja urheilemassa jo 50-luvun mainoksissa. 

Kotirouvaideaali näyttäytyykin mielestäni 

pikemminkin Biströmin kuvailemana 

kyseenalaistamattomana odotuksena, ei vain 

mainoksissa vaan myös laajemmin Eeva-

lehdessä. Lehti oli suunnattu nykyaikaisille 

naisille, kuten lehden tunnuslause kuului, mutta 

nykyaikaisenkin naisen todelliseksi haaveeksi 

paljastui artikkeleista, kysymyspalstoista ja 

mainoksien kaiuista etenkin 50-luvulla rakkaus 

ja avioliitto.110   

Vapaus näyttäytyy kuukautissuojamainoksissa 

mielestäni ilmeisimmin kehollisena ja tilallisena 

vapautena, mahdollisuutena liikkua kodin 

ulkopuolella, töissä juhlissa ja harrastuksissa 

 
109 Heinonen & Konttinen 2001; 202, 204. 
110 Tästä kertovat esimerkiksi jo 1930-luvulta alkaneet avioliittoilmoitukset, joita lehti vastavihityn parin kuvien 
kanssa julkaisi vielä 1950-luvulla. 

KUVIO 11: Florella, Eeva, 8/1953, s. 2. 
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sekä vapautena pukeutua haluamiinsa (tai mainosten vihjaamiin muodin mukaisiin) vaatteisiin. 

Samalla nämä kehollisen ja tilallisen vapauden teemat kietoutuvat myös ajalliseen vapauteen: 

irtiottoon mainosten osoittamasta vanhasta epähygieenisestä ja naisia kahlitsevasta 

menneisyydestä. Nämä kolme vapauden teemaa näkyvät aineistossani läpi vuosikymmenien, 

mutta niiden käyttö alkaa saada 60-luvun kuluessa yhä mielikuvituksellisempia muotoja.  

Florella-merkin 1950-luvun mainoskampanja on hyvä esimerkki tilallisen vapauden käytöstä 

mainoksissa jo ihan aineiston alkupuolella. Myös amerikkalaisuuden ihailu, johon ajatus 

vapaudesta sisältyy, näkyy näissä mainoksissa tyylikkäinä vaatteina, juhlina ja autoina. Vuonna 

1953, vuosi sen jälkeen, kun kesäolympialaiset oli järjestetty Suomessa, Florellan heinä-

elokuussa julkaistuissa mainoksissa on kuvattu elovenamainen nuori nainen (kuvio 11). 

Naisella on käsissään kartta, jota hän pitelee kaksin käsin, ajohansikkaat käsissään. Tautalla 

näkyy tien varteen pysäytetty auto. Nainen ei kuitenkaan vaikuta huolestuneelta, vaikka onkin 

ilmeisesti joutunut pysähtymään lukeakseen kartasta lisäopastusta matkalleen. Hänen katseensa 

on suunnattu yläviistoon ja valkoiset hampaat pilkottavat hymyilevien huulien lomasta. 

Olkapään takana pilviin on kirjattuna mainoksen ytimekäs slogan: Kadehdittavaa vapautta. 

Florella-sidepakkaukset on kuvattu naisen alle kukkasten koristamaksi ja tyypillisen 

tuoteselostukseen keskittyvän teksti jälkeen vakuutetaan Florellan olevan suuren maailman 

tyyli. Vuotta myöhemmin, vuonna 1954 ilmestyneessä Florellan mainoksessa on tuotepakettien 

ympärille kuvattu pieniä sarjakuvamaisia naishahmoja, jotka käyvät töissä, juhlivat, 

matkustavat ja ulkoilevat.111 Kun vielä suuri osa suomalaisista naisista on asunut maalla, ovat 

mainokset todella tarjonneet Heinosen ja Konttisen kuvailemaa amerikkalaista unelmaa, joka 

on vedonnut etenkin nuoreen kaupunkeihin muuttavaan sukupolveen.  

Ymmärrys kuukautisista oli Yhdysvalloissa kokenut merkittävän muutoksen 1920-luvulle 

tultaessa. Nämä muutoksen aallot löivät Suomeen viiveellä. Freidenfelds nimeää kolme 1900-

luvun alkupuolen aloitetta, joiden kautta uudet kuukautiskäsitykset alkoivat saada sijaa niin 

julkisesti kuin yksityisestikin. Ensinnäkin liikunnan ohjaajien ja teollisuuden palkkaamien 

hygieniatarkastajien vaikutuksesta naiset ja miehet omaksuivat uusia terveyskäytäntöjä, joiden 

mukaan nainen pystyi kuukautistensa aikana toimimaan normaalisti. Kun viktoriaanisissa 

perheissä tyttäriä oli vielä kielletty liikkumasta kuukautisten aikaan ja myös kansan parissa 

 
111 Eeva, Florella 3/1954, 53. 
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varoiteltiin kylmässä vedessä peseytymisestä, nyt naisille vakuutettiin, ettei liikunta vaarantaisi 

heidän terveyttään tai aiheuttaisi kipua kuukautisten aikaan.112 

Toiseksi seksuaalikasvattajat ja kuukautistuotteita valmistavien yritysten koulutusosastot 

alkoivat tehdä tiivistä yhteistyötä. Uudet kuukautiskäsitykset saivat nyt vahvistusta ja laajaa 

julkisuutta kuukautistuotteita valmistavien yritysten opetuspamfleteissa. Niiden kautta 

amerikkalaistytöt oppivat kuukautisista jo ennen niiden alkua – ja tätä kautta säästyivät myös 

niiden yllättävän alun tuottamalta pelolta. Tämä pelko oli ainakin Suomessa vielä 1900-luvun 

alussa todellista, mistä kertovat SKS:n kuukautiskyselyn lukemattomat vastaukset, joissa naiset 

kuvaavat ensimmäisten kuukautisten tulleen heille täytenä yllätyksenä ja järkytyksenä. 

Freidenfelds huomauttaa, kuinka massiivisesti kuukautistuoteyritykset panostivat rahaa 

seksuaalikasvatukseen ja sitä kautta vanhojen kuukautisuskomusten pois kitkemiseen. 

Esimerkiksi Kimberly-Clark omaksui sosiaalisesti vastuullisen yrityksen roolin ja tuotti 

opetuspamfletteja, joissa ainakin luotiin mielikuva, jonka mukaan pamflettien päätavoitteena 

oli koulutus eikä niinkään Kotexin myynti.113 Myös omassa mainosaineistossani on viittauksia 

kuukautisfirmojen opetusmateriaaleihin, joskaan niiden käytön laajuudesta en ole löytänyt 

viitteitä muusta lähdeaineistostani tai kirjallisuudesta. Monella-merkin vuonna 1968 

ilmestyneessä mainoksessa kerrotaan: 

”Julkaisemme täydellisen pikku kirjasen ”Naisellisia asioita” kuukautisista ja niihin 
liittyvistä pulmista. Se sisältää hyödyllistä tietoa jokaiselle nuorelle naiselle. Voitte tilata näitä 
kirjasia osoitteella: Farmos Oy, Turku 17”114 

Kolmantena, yhteistyössä kuukautistuotevalmistajien ja mainostajien kanssa, naiset ottivat 

innokkaasti käyttöön uusia kuukautisteknologioita, jotka paransivat mahdollisuuksia vuodon 

piilottamiseen, mutta samalla kuukautisten mukavammaksi tekemiseen. Juuri kun 

luokkahuoneista ja kirjastoista oli hiljalleen tullut paikkoja, joissa kuukautisista saattoi puhua 

”modernin” tieteellisen kuukautisselityksen nimissä, aikakauslehdistä, apteekeista, 

kylpyhuoneiden kaapeista ja jopa roskapöntöistä täytyi tulla paikkoja, joissa kuukautistuotteet 

saivat näkyä, jotta naiset saattoivat omaksua käyttöön uudet teknologiat.115 

 
112 Freidenfelds 2009, 2–3. 
113 Freidenfelds 2009, 2–3, 82, 87; SKS:n kuukautiskysely 1982, ks. myös Forstadius 1986  
114 Eeva, Monella, 3/1968, 87. 
115 Freidenfelds 2009, 2–3, 120. 



 

 46 

Freidenfelds toteaa, että nämä useat moderneja kuukautisia tukevat areenat toimivat monien 

erillisten edustajien ja instituutioiden, oppilaitosten, yritysten, lääketieteen tutkijoiden ja 

tavallisten naisten kautta, mutta samalla vahvasti tukivat toisiaan ja yhdessä auttoivat 

muodostamaan sen yhtenäisen kuukautisten hoidon käsityksen, jonka amerikkalaiset lopulta 

luokkaan tai taustaan katsomatta omaksuivat 1900-luvun kuluessa.116 Freidenfeldsin 

kuukautisten kaupallistumiseen edelleen kriittisesti suhtautuvassa näkökulmassa 

mielenkiintoista on mielestäni nimenomaan se, miten hän tuo esiin tuotteita käyttävien naisten 

ja yritysten välistä yhteistyötä, joka on ainakin Yhdysvalloissa ollut tiivistä jo aivan 

tehdasvalmisteisten tuotteiden alkuajoista lähtien. 

Yritykset miesjohtajat eivät suinkaan koittaneet vain tietoisesti syöttää naisille ajatusta 

kuukautisten piilottamisen pakosta, vaan yhtä lailla kuin yritysten tuotteiden takana oleva ajatus 

kuukautisista ”kahlitsi” naisia, myös naisten vallitsevaan kuukautiskäsitysten normiin 

nojautuvat ja häpeää ja piilottamista toistavat käytännöt rajoittivat yritysten 

toimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Kotex-merkkiä valmistanut Kimberly-Clark ei käärinyt 

sidepakettejaan ruskeaan, huomaamattomaan paperiin yli neljänkymmenen vuoden ajan vain, 

koska sen miesjohtajat pitivät kuukautisia hävettävänä asiana, vaan koska tuotteita ostavat 

naiset katsoivat liian kiusalliseksi ostaa tuotteita ilman suojapaperia ja valitsivat mieluummin 

vaihtoehdon, joka oli huomaamattomampi. Kimberly-Clark:n johtajat joutuivat myös 

suostuttelemaan 1920-luvulla arvostetut yhdysvaltalaiset kotitalouslehdet tuotteidensa 

mainostamiseen.117 Monet tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että jo mainosten näkyminen lehdissä 

olisi ennen kuulumattomuudessaan vaikuttanut vuosisadan alussa kuukautisten tabuluonteen 

hälvenemiseen.118 On mielestäni kuitenkin huomattava, että yritysten ajama uusi, 

progressiivinen käsitys hyvin hoidetusta modernista kehosta, joka oli vapaa liikkumaan ja 

toimimaan kodin ulkopuolella ei kuitenkaan tarkoittanut edelleenkään vapautta puhua 

kuukautisista julkisesti, paitsi tiukan tieteellisellä ja rationaalisella sävyllä.119 

Kertakäyttöiset kuukautistuotteet olivat vuosisadan alussa eittämättä vastanneet kasvavaan 

kysyntään piilottaa kuukautiset ja myös tuotteet itsessään – kysyntään, joka oli ollut olemassa 

jo ennen tuotteiden varsinaista markkinoille tuloa. Kuten Freidenfelds osoittaa, 

 
116 Freidenfelds 2009, 2–3. 
117 Ibid, 123; 137–138. 
118 Esim. Brumberg 1997, 92–93; Männistö 2003, 86. 
119 Samaa mieltä kanssani on myös Freidenfelds (2009, 140) 
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kuukautistuotteita valmistavilla yrityksillä ja niiden opetusosastoilla on kuitenkin ollut 

merkittävä osa siinä, kuinka nämä uudet käytännöt omaksuttiin valtavalla nopeudella 1900-

luvun alkupuolella. Kehitys, joka rullasi jo 1920-lukujen keskiluokkaistuvassa Yhdysvalloissa 

vinhaa vauhtia, voidaan mielestäni ajoittaa pyörähtäneen käyntiin Suomessa viiveellä, mutta 

entistä rajummalla nopeudella sotien jälkeen. Tätä ajatusta tukevat Männistön tekemät huomiot 

tyttöjen oppaiden kaupallisen painotuksen kasvusta erityisesti sotien jälkeen, omassa 

aineistossani mainosten valtava kasvu 60-luvulle siirryttäessä sekä kokemuskertomukset itse 

tehtyjen siteiden vähittäisestä katoamisesta 1960-luvulle tultaessa. 

Muuttuvien käsitysten lisäksi uudella, vapaammalla elämäntavalla ja elintasolla on ollut hyvin 

konkreettinen vaikutus naiskehoihin niin Suomessa, kuin muualla teollistuvissa maissa, mikä 

paradoksaalisesti tavallaan on vaikeuttanut ”kuukautisvuodosta vapautumista”. Menstruoivilla 

ihmisillä on nykyään elämänsä aikana huomattavasti useammat kuukautiset, kuin isoäideillään 

tai isoisoäideillään vuosisadan alussa, jolloin tytön mahdollisesti aikaista puberteettia syytettiin 

terveysoppaissa yleisesti tytöille sopimatonta kiivasta elämänrytmiä tai esimerkiksi romaanien 

lukua.120 Kuukautisten alkamisikä oli säilynyt Euroopassa melko yhtenäisenä kautta aikojen. 

Vesterinen viittaa Suomessa 1800–1900-lukujen taitteessa tehtyihin laajoihin tutkimuksiin, 

joiden mukaan kuukautisten alkamisikä oli keskimäärin hieman yli 16 vuotta.121 Nykyään 

niiden katsotaan alkavan yleisimmin 12–13 vuoden iässä.122 Myös Eevassa julkaistussa naisen 

hormonitoimintaa käsittelevässä jutussa vuonna 1967, kuukautisten keskimääräiseksi 

alkamisiäksi kerrotaan 12–13 vuotta ja pohditaan, josko kaupungeissa tuntuva stressi kiirehtisi 

tyttöjen kehitystä.123 Brumberg toteaa, että tämä kuukautisten alun uusi aikataulu osoittaa sen 

valtavan voiman, joka sosioekonomisella ympäristöllä on niinkin yleiskäsityksissämme 

”muuttumattomaan” asiaan kuin ihmiskehoon.124 Ennen hormonaalisen ehkäisyn vaihtoehtoa 

naimisissa olleet naiset olivat myös usein raskaana tai imettivät, jolloin kuukautiset olivat 

luonnollisestikin tauolla.125 Tämä selittää mielestäni melko loogisesti sitä, miksi 

 
120 ks. Männistö 2003, 54–55. 
121 Vesterinen 2010, 84. 
122 Tiilikainen 2019c. Duodecim. Verkkolähde. Normaalisti kuukautiset alkavat suomalaisilla 10–16 -vuotiaana.  
123 Eeva 6/1967, 40–41. 
124 Brumberg 1997, 40. 
125 Sohlman 2007, 54. 
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kuukautissuojamainokset ovat niin selkeästi ottaneet kohteekseen nuoret itselliset naiset 

perheenemäntien sijaan jo aivan mainostamisen alkuajoista lähtien.126 

Yhdysvalloissa valtava mainosvolyymi suunnattiin etenkin nuorille, valkoisille, 

keskiluokkaisille tai keskiluokkaan pyrkivälle naisyleisölle. Mainostajat eivät varsinaisesti 

välittäneet siitä, etteivät kaikkien tulot vielä todellisuudessa yltäneet varsinaisen keskiluokan 

tasolle. Kuukautistuotteet tarjosivat verraten halvan vaihtoehdon pitää yllä haluttua 

keskiluokkaista identiteettiä ja tuotteiden mainokset auttoivat määrittelemään ja vahvistamaan 

niitä kehollisten käytäntöjen standardeja, jotka tukivat samaa määrittelyä.127 Biström kirjoittaa 

mielestäni osuvasti, ettei hänen tutkimassaan romaanissa muutto maalta Helsinkiin ollut vain 

junamatka etelään, vaan siitä tulee muutto luokasta toiseen, sisäinen konflikti, toisinaan 

epätoivoinen yritys etsiä uusi identiteetti. Kaupunki on näin paikka, jossa sekä tilaa uusille 

mahdollisuuksille ja identiteeteille, mutta myös monimutkainen maailma etenkin niille, jotka 

yrittävät yhdistää lähtökohtansa uuteen, modernisoitumisen leimaamaan elämäänsä.128 

Tehdasvalmisteinen kuukautisside tai -tamponi on mainoksissa kuin yksinkertainen ja 

edullinen ratkaisu moderniin maailmaan ja kehoon siirtymiselle. 

1950–1960 -lukujen suomalaisissa kuukautistuotteiden mainoksissa vapaus moderniutena ja 

nimenomaan vastaan mennyttä, vanhaa aikaa on vallitseva. Sekä Brumberg että Freidenfelds 

ovat kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka yhdysvaltalaiset kuukautissuojafirmat kohdistivat 

ensimmäiset mainoksensa 1920-luvulla etenkin äideille, joilla tiedettiin olevan 

ennakkoluulojen lisäksi hankaluuksia neuvoa tyttäriään kuukautisasioissa. Lisäksi tämä oli 

aikanaan tahdikkain tapa laajentaa markkinoita tyttäriin, joiden tiedettiin olevan vahvasti 

riippuvaisia äidin kuukautissuojavalinnoista. Äitejä kehotettiin osoittamaan ”modernia” 

asennetta kuukautisiin, jos ei itsensä takia niin ainakin tyttäriensä. 129 

Myös omassa aineistossani on muutamia Tampax-merkin mainoksia, joissa kohteena ovat äidit 

ja nimenomaan suhteessa tyttäriinsä. Joulukuun 1959 mainoksessa lukijaäidiltä kysytään, miten 

 
126 Mielenkiintoista on se, että sama trendi jatkuu edelleen: harvemmin näemme 35-vuotiaille äideille suunnattuja 
kuukautissuojamainoksia. Tätä selittää se, että mainostajat ja kuukautistuotteiden tuottajat ovat havainneet, kuinka 
brändiuskollisia naiset ovat kuukautissuojatuotteiden suhteen, jopa niin että sama tuote saattaa olla käytössä 
vaihdevuosiin asti. Tämän takia yrityksille on ollut edullista saada naiset jo nuorina valitsemaan heidän tuotteensa. 
ks. Kissling 2006; 11, viittaa artikkeliin Kaye, Joyce Rutter. (2001). “Sanitary chic.” Print 55: 62–67. 
127 Freidenfelds 2009, 124–125. Freidenfelds avaa tutkimuksessaan amerikkalaisille vuonna 1939 tehtyä gallupia, 
jonka mukaan, jopa kaksi kolmasosaa vastaajista identifioi itsensä kuuluvaksi keskiluokkaan ja mainosten 
keskiluokkaisuutta tukevaan yleisöön, vaikka tuloista kysyttäessä he saattoivatkin myöntää tulojensa 
todellisuudessa olevan pienemmät ja tuskin riittävän keskiluokkaisen elämäntavan ylläpitoon. 
128 Biström 2010, 84. 
129 Brumberg 1997, 92–93; Freidenfelds 2009, 87. 
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hän on valmistautunut vastaamaan tyttärensä kysymyksiin tamponien käytöstä: Jos itse 

käyttäisitte Tampaxia, ymmärtäisitte hyvin miksi niin monet nuoret naiset haluavat tietoja tästä 

terveystampoonista. He kaipaavat miellyttävää vapaudentunneitta, jonka Tampax heille suo.130 

Vuoden 1965 mainoksessa ollaan jo selkeästi progressiivisemmalla linjalla. Siinä eräs äiti 

toteaa: Haluan tyttäreni tuntevan itsensä varmaksi, vapaaksi pulmallisista hetkistä, kuten minä 

olen aina tuntenut ja toinen moderni äiti kertoo, kuinka hän on varmistanut, että tytär saa 

tuotteen käyttöön, sillä itse asiassa Tampax on paras keksintö pyörän ja tulitikun keksimisen 

jälkeen!131 Äitien lisäksi 50- ja 60-lukujen mainoksissa naisia kehotetaan vapauden nimissä nyt 

valistamaan myös ystävättäriään, joille vain sana teiltä, voi merkitä vapautta hänelle.132 

Mainokset kuuluttavat, kuinka vapauden tunne voi tulla osaksi ketä tahansa nimenomaan 

tuotteen oston kautta. Freidenfelds toteaakin, että mainostoimistojen opetusalan ja 

terveydenhoitajien kanssa yhteistyössä muotoilema ajatus moderneista kuukautisista saattoi 

kyllä perustua naisten toiveisiin, mutta samalla mainokset liioittelivat ja jopa karikoivat kuvaa 

modernista naisesta hyvin kaupalliseen sävyyn. Mainokset tekivät linkin moderniksi tulemisen 

ja keskiluokkaisen statuksen ylläpidon välillä huomattavasti yksiselitteisemmäksi ja vaikka ne 

eivät ehkä luoneet ajatusta modernista tavasta hoitaa kehoa, ne auttoivat kyllä kirkastamaan 

etenkin sen riippuvuuden massatuotetusta teknologioista.133 

Vapautuksen teema ei kuitenkaan ollut 1950-luvulla vain kuukautissuojamainosten käyttämä 

aihe vaan yleisestikin ajan mainostajien suosikki, jota Heinosen ja Konttisen mukaan käytettiin 

runsaasti esimerkiksi tupakka- ja pankkipalvelujen mainoksissa. Tutkijat selittävät buumia 

sodan- ja pula-ajan läheisyydellä, joka loi tarpeen irtiottoon menneen ajan ahdistuksesta. 

Mainonta alkoi tarjota suomalaisille jo aiemmin mainittua amerikkalaista unelmaa, jossa 

kulutustavaroiden tuottama onni oli keskiössä. Erityisesti perheenemäntien vapautuksen 

retoriikka alkoi kukoistaa 50-luvulla. Nyt pesuaineet, erilaiset kodinkoneet ja rationalisointi 

tarjosivat vapauden kotitöiden taakan alla painivalle naiselle. Kotirouvia kuvaavissa 

mainoksissa oli tyypillistä esittää naiset kuluttajina, joilla oli kyky haltioitua tavaroista.134 

 
130 Eeva, Tampax, 12/1959, 78. 
131 Eeva, Tampax, 11/1965, 81. 
132 Eeva, Tampax, 3/1962, 88. 
133 Freidenfelds 2009, 132. 
134 Heinonen & Konttinen, 201-202, 306. 
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Vaikka kuukautissuojamainoksissa varsinaisia kotirouvia näkyy hyvin harvoin, naiset usein 

todella säteilevät ostamisen ja kuluttamisen onnea vielä 60-luvun mainoksissakin. Seuraavat 

kaksi mainosta ovat näistä selkeimmät esimerkit. Sanella-merkin mainoksessa kaksi 

valokuvattua naista hymyilee valkoiset hampaat säihkyen (kuvio 12). Heidän välissään on 

heidän päätäänkin suurempana kuvattu sidepakkaus, minkä voisi tulkita myös erikoiseksi 

ratkaisuksi: olihan kuukautissuojapaketitkin yleensä tapana kuvata mainoksissa yhtä pieninä ja 

huomaamattomina kuin niiden kerrottiin olevan. Nyt paketti on kuitenkin esittelemisen 

arvoinen, sillä kyseessä on uudistus, josta naiset ovat kuukaudesta toiseen uneksineet. Myös 

Tampaxin vuonna 1962 julkaistussa mainoksessa kukkia kantava, hoikka ja valkoinen nainen 

riemuitsee päätöksestään kokeilla Tampax-tamponeja (kuvio 13). Sanellan mainoksessa 

siirrytään suomalaisille mainoksille tyypillisesti kuvailemaan tuotetta, jonka viestitään näin 

olevan kaiken onnen takana. Tampaxin mainoksessa vapautta kuvaillaan monisanaisemmin. 

Vapaus liitetään mahdollisuuteen tehdä mitä haluatte, ottaa kylpyjä, uida ja olla kuin 

kuukauden jokaisena päivänä. 

          

KUVIO 12: Sanella, Eeva, 2/1966, s. 13 KUVIO 13: Tampax, Eeva, 11/1962, s. 96 



 

 51 

Freidenfeldsin mukaan kuukautistuotteiden mainoksissa ja opetuspamfleteissa kumottiin 

ensimmäisenä nimenomaan myytti siitä, ettei kuukautisten aikana olisi sopivaa kylpeä.135 

Kylpeminen ja uiminen ovatkin toistuva teema erityisesti Tampaxin tamponimainoksissa ja 

syystä: Konolan haastattelemillekin naisille uiminen oli usein ensimmäinen tilanne, jossa naiset 

olivat rohkaistuneet kokeilemaan tamponin käyttöä. Netin keskustelupastoilla muistellaan 

myös kiivaasti ja usein pitkäsanaisesti kuukautistuotteisiin liittyviä kokemuksia. Eräälle 

kirjoittajalle on jäänyt hyvin mieleen Tampax-mainoksissa toistuvan pienen mustan 

”faktaruudun” sanat: 

Olinhan minä nähnyt mainoksia Tampaxeista ja lukenut niistä, kuinka niissä ei tarvita ”ei 
vöitä, ei neuloja, ei siteitä.” Mutta ne miellettiin tosiaan aikuisten naisten jutuiksi, jotenkin en 
osannut edes ajatella niitä enkä edes tiennyt, kuinka ne toimivat. Mutta sitten tuli O.B. -
tampoonit ja yksi tyttökaverini neuvoi minua, että ne on tosi kätevät ja sopii nuorillekin, koska 
ovat pienempiä ja helppokäyttöisiä. Olin varmaan jotain 16 tai 17–vuotias kun ostin niitä ja 
ohjeen mukaan sitten vain laitoin paikoilleen, ja voi sitä onnen tunnetta! Tampooni ei tuntunut 
miltään eikä minkäänlaista läpivuotoa tapahtunut, pystyi olemaan ihan niin kuin ei olisi koko 
kuukautisia!136 

Kommentissa näkyy mielestäni kaksi huomiota: kuinka vapauden ja ilon tunne on ollut 

hyvinkin aitoa naisille ja liittynyt nimenomaan mainosten lupaamaan helpompaan, 

varmempaan ja turvallisempaan teknologiaan. Freidenfeldsin mukaan liikunnan opettajien ja 

lääkärien ohjeissa harvemmin huomautettiin käytännöllisistä, teknologisista ongelmista 

kuukautisten aikana, vaikka ne olivat erityisen alleviivattuja valmistajien pamfleteissa ja 

toisaalta korostuneesti naisten kokemuskertomuksissa suurin haaste ”normaalin toiminnan” 

kannalta.137 Toisaalta kommentissa näkyy myös pettymisen vaara ja yksilölliset mieltymykset. 

Millaisia mainosten lupaamat kuukautistuotteet sitten ovat olleet verrattuna aiempiin itse 

tehtyihin siteisiin? 

Itsetehtyjä kuukautissiteitä tutkinut Sohlman kartoittaa tutkimuksessaan myös lyhyesti 

kertakäyttösiteitä etsiessään vastausta kysymykseen toivatko tehdasvalmisteiset siteet lopulta 

”onnen ja autuuden” naisten elämään. Hänen haastateltavansa kuvaa 1950-luvun 

maalaispaikkakunnan kemikalioista saatavia siteitä pötköiksi. Kuviossa 11 on Sohlmanin 

esittelemä Hygiella-merkin selstoffiside. Siteen päissä näkyy solmut, joista se kiinnitettiin 

hakasin kuukautisvyöhön tai sukkanauhaliiveihin. Kemikaliosta saattoi myös 50-luvulta 

 
135 Freidenfelds 2009, 87. 
136 Anna-lehden internet-keskustelupalsta 2011, Verkkolähde. 
137 Freidenfelds 2009, 92. 
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eteenpäin ostaa niin sanottuja suojahousuja, jotka muistuttivat malliltaan ajan tavallisia 

alushousuja, mutta sisälsivät jonkinlaisen kumi- tai vahakerroksen vaatteiden tahriintumisen 

suojaksi ja lisäksi hakaset, joihin siteen saattoi kiinnittää. 138 Tällaisten suojahousujen mainoksia 

on aineistossani vain yksi, Isabella-kuukautishousujen mainos, samalta vuodelta 1953 kuin 

luvun alun Florellan mainos. Kun nykyään siteissä on erilaisia muovikerroksia estämässä veren 

läpivuotoa, ei tällaista teknologiaa vielä 50-luvun pötköissä ollut. Kun muovia alettiin käyttää 

siteiden valmistuksessa ilmeisesti vasta 60-luvun puolivälissä, se oli mainittavan arvoinen asia. 

Mimoseptin joulukuussa 1967 esittelemässä Lady siteessä kerrotaan tarkkaan uutuudesta, 

kosteutta läpäisemättömästä muovikerroksesta, joka tekee mallista varmimman siteen.139 

 

KUVIO 14: Hygiella-terveysside. Siteen peittävän verkkomaisen harson alla on selstoffitäyte.                                                      

Kuva: Sohlman 2007, 44. Alkuperäinen valokuva AS. Porvoon museo 

Sohlmanin haastattelemien, 1900-luvun puolivälissä koetuista kuukautisistaan kertovien 

naisten puheissa näkyvät kirjavat mielipiteet tehdasvalmisteisten siteiden mukavuudesta. 

Toisaalta elämä helpottui, kun aiempien kestositeiden pesusta ja ylläpidosta päästiin eroon. 

Eräs haastateltavista kuitenkin päivittelee, kuinka kauheita ensimmäiset tehdastekoiset 

selstoffisiteet olivat.140 Konolan aineistossa vuonna 1959 syntynyt ja vielä 1970-luvun alussa 

vyöhön kiinnitettäviä siteitä käyttänyt nainen taas kertoo, kuinka siteitä ei meinannut saada 

pysymään paikoillaan, ne saatto mennä mihin sattuu.141 Nykyisiin siteisiin verrattuna 

ensimmäiset ostositeet ovatkin olleet huomattavasti paksumpia ja isompia kuin nykyaikaiset 

millimetrien ohuet, muovin käyttöön ja erillisiin siivekkeisiin turvaavat siteet.142 

 
138 Sohlman 2007, 45–46. 
139 Eeva, Mimosept, 12/1967, 114. 
140 Sohlman 2007, 47. 
141 Konola 2009, 62.  
142 Ensimmäiset 1920-luvun Kotex-siteet olivat noin 56 cm pitkiä ja paksuudeltaan jopa 9cm (Finley 1998a. 
Verkkolähde) Vertailuksi nykypäivän suomalaisen Vuokkoset-merkin normaalivuotoon tarkoitettu side on 15,5 
cm pitkä ja 2mm paksu. 
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Vaikka teknologiaa kehitettiinkin nopeasti parempaan (eli huomaamattomampaan) suuntaan, 

olivat suomalaisten naisten vuosisadan puolivälissä ostamat siteet vielä suuria verrattuna 

vuosisadan loppuun. Konolan haastattelema nainen kehuu vuolaasti 2000-luvun siteitä ja 

kertoo, kuinka kuukautisten alku oli 1970-luvun alussa vienyt lapsen leikin pois, kun isojen 

siteiden kanssa ei voinut tehdä kaikkee mitä lapsena oli tehny.143 Myös Freidenfeldsin 

haastateltaville vyöhön kiinnitettävät siteet tuottivat hankaluuksia 1950–60-lukujen 

Yhdysvalloissa. Hänen haastateltavistaan valtaosa rajoitti toimiaan kuukautisten aikana 

esimerkiksi olemalla osallistumatta koululiikuntaan nimenomaan siksi, että teknologiat, joita 

he käyttivät, aiheuttivat epämukavuutta, ei niinkään siksi, että he olisivat isoäitiensä tai äitiensä 

tavoin olleet huolissaan terveydestään tai saaneet kivuliaita kramppeja. Erityisesti vanhojen 

siteiden päällä käytetty verkkomainen harsokangas (ks. kuvio 14) aiheutti ongelmia 

hangatessaan reidet punaisille hiertymille.144  

Kokemusmuistot ovat mielestäni hyvä muistutus myös siitä, kuinka henkilökohtaiseen 

historiaan, fysiologiaan ja sosiaaliseen taustaan liittyvä tapahtuma kuukautiset ovat. 

Kolmenkymmenen vuoden takaa muistelevalle ja kuukautistuotteiden kehityksen nähneelle 

naiselle aiemmat siteet saattoivat olla kauhistus, mutta maalta kaupunkiin saapuvalle 

viisikymmentäluvun nuorelle naiselle itsetehtyjen siteiden vaivasta pääseminen on taas voinut 

merkitä muunkinlaista ilon ja pystyvyyden tunnetta kuin vaan helppoutta. Toisaalta 

kuukautiskokemuksia kartoittaneista suomalaistutkimuksista näkyy kaikuja siitä, että 

kuukautissuojamainosten lupaama vapaus ei vielä 50-luvulla ollut taloudellisesti kaikkien 

saatavilla. Eräs Sohlmanin haastateltava kertoo, että ostositeisiin turvauduttiin edelleen vain 

hätätilanteessa, sillä ne maksoivat rahaa!145 

Lisäksi siteiden käyttöä ja itsensä puhtaana pitoa hankaloitti vielä vuosisadan puolivälissä 

niinkin nykypäivän näkökulmasta itsestään selvä asia kuin pesumahdollisuudet ja ennen 

kaikkea vesivessat, joita vuonna 1960 oli vasta 35 prosentissa suomalaiskoteja.146 Juuti ja 

Wallenius ajoittavat vesivessojen läpimurron ajaksi 1960–70 -luvut. Tätä ennen käytössä olivat 

maanvaraiset kuivakäymälät eli puuseet ja aikaisen aamun ja illan hätää varten sisällä pidettävä 

sanko.147 Konolan haastattelema 1960–70 -luvuilla lapsuuttaan elänyt nainen kertoo, kuinka 

 
143 Konola 2009, 63. 
144 Freidenfelds 2009, 92. 
145 Sohlman 2007, 46. 
146 Tilastokeskus 2018. Verkkolähde.  
147 Juuti & Wallenius 2005, 50, 52. 
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koulun vessat olivat suuria yhtenäisiä tiloja: Ei siellä mitään tämmösiä henkilökohtaisia vessoja 

ollu, vaan kaikki istu rivissä siellä pöntöillä.148 Näin sekä siteen vaihto, hävittäminen, että 

intiimipesu olivat usein vielä 1950–60-luvuilla hankalia monille naisille niin koulussa kuin 

työpaikoilla. 

Vaikka mainoksissa nyt siis kehotettiin murtamaan viktoriaanisia käytäntöjä kylpemällä, 

uimalla, urheilemalla ja toisaalta neuvottiin tapoja sujauttaa tuote käsilaukkuun tai hävittämään 

se silmänräpäyksessä vessanpöntöstä alas vetäen, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset tekijät 

saattoivat vielä rajoittaa naisten mahdollisuuksia toteuttaa mainosten lupaamaa vapautta. 

Freidenfeldsin haastattelemien yhdysvaltalaisnaisten kertomuksissa koulutyttöjen ongelmana 

vuosisadan alkupuolella oli se, etteivät käsilaukut kuuluneet muotiin, mikä lisäsi 

kuukautistuotteiden kuljettamisen haastetta. Nykypäivän siteiden sijaan tuotteet eivät olleet 

yksittäispakattuja. Käytettyä kertakäyttösidettä ei myöskään aina voinut heittää pois vaan sen 

saattoi joutua käärimään paperiin mukaan vietäväksi ja kotona poltettavaksi.149 Sohlmanin 

haastattelema 1939 syntynyt suomalaisnainen kertoo kantaneensa kouluun kuukautistensa 

aikana vesipullon intiimialueiden pesua varten. Toisaalta sidettä ei todennäköisesti vaihdettu 

yhtä monta kertaa päivässä kuin nykyään.150 Brumbergin mukaan toisen maailmansodan jälkeen 

Yhdysvalloissa tyttöjä ohjeistettiin vaihtamaan side jopa kuudesti päivän aikana – standardi, 

jonka muotoilussa Brumbergin mukaan yrityksillä oli roolinsa.151 Tämä on iso kontrasti 

vuosisadan alun hygieniaoppeihin, joiden mukaan itsetehtyä sidettä neuvottiin vaihtamaan vain 

kerran päivässä.152  

Tamponit olivat teknologiansa puolesta piilottamisen, hävittämisen ja sitä kautta vapauden 

tunteen tuottamisessa etulyöntiasemassa, mutta samalla ennakkoluulojen takia tamponien 

mainostajat kohtasivat jopa vieläkin haastavamman tilanteen, kuin kuukautistabusta kärsivät 

siteiden markkinoijat. Delaney, Lupton ja Toth kuvaavat kuukautisten historiaa Yhdysvalloissa 

käsittelevässä kirjassaan, kuinka tamponien yleistyminen markkinoilla oli alkuun hyvin 

hidasta. Tampax kohtasi etenkin markkinoinnin alkuaikoina 1930-luvulla vahvasti 

ennakkoluuloja siitä, että tuotteen käyttö veisi tytön neitsyyden. Suomesta ei ole tehty 

tutkimusta naisten käyttämistä kuukautissuojateknologioista, mutta Delaneyn, Luptonin ja 

 
148 Konola 2009, 68.  
149 Freidenfelds 2009, 145–149. 
150 Sohlman 2007, 57. 
151 Brumberg 1997, 96. 
152 esim. Männistö 2003, 48. 
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Tothin kirjan ensimmäisen painoksen julkaisuaikana 1976 tamponien myynti oli 

Yhdysvalloissa jo viiden vuoden ajan kasvanut 12 prosenttia.153 Konola arvelee yhdeksi 

merkittäväksi syyksi tamponien käytön vähäisyydelle hänen haastateltaviensa joukossa, sen, 

etteivät äidit olleet juuri opastaneet tyttäriään tamponin käytössä, sillä harva heistäkään oli 

tamponia käyttänyt – mahdollisesti juuri ennakkoluulojen takia.154  

Tamponit liittyvät myös olennaisesti pukeutumiseen, sillä niiden käyttö mahdollisti esimerkiksi 

uima-asujen ja ihoa myötäilevämpien vaatteiden käytön. Kulttuurihistorioitsija Fred E. H. 

Schroeder on 1976 julkaistussa artikkelissaan esittänyt, että kuukautistuotteiden kehityksellä 

olisi selvä merkitys naisten pukeutumismuodin muutokselle on 1900-luvulla. Muotia ei hänen 

mielestään tulisi ymmärtää niin kevytmielisenä asiana kuin usein ajatellaan ja toteaa, ettei 

naisten pukeutumisen muutosta 1900-luvun Amerikassa riitä selittämään vain naisten 

äänioikeus, sekä tasa-arvoliikkeiden äänen kasvu. Sen sijaan vaatteet ovat sisäisen 

itsevarmuuden ulkoisia ilmentymiä ja tätä ajatusta halpojen, imukykyisten ja pois heitettävien 

kuukautistuotteiden kehitys tuki. Schroeder tunnustaa väitteensä olevan monen mielestä 

liioiteltu, mutta kehottaa samalla nykylukijaa kuvittelemaan tilanteen, jossa kertakäyttöisiä 

kuukautissuojia ei olisikaan saatavilla. 155 

Pidän itse mielenkiintoisena Schroederin huomiota siitä, että kuukautistuotteiden historian voisi 

naisten pukeutumisen kautta tulkita myös vahvasti osana tasa-arvon historiaa, joskin hänen 

käsittelynsä 1970-luvulla tuntuu kuitenkin vielä melko yksipuoliselta keskittyessään vain 

valkoiseen keskiluokkaan. Freidenfelds tuo keskusteluun mielenkiintoisen lisän 

huomauttamalla, miten valtava asennemuutos jo pelkästään poisheitettävät kuukautistuotteet 

ovat olleet. Massatuotetut vaatteet ovat ikään kuin paralleeli tälle kehitykselle: ne ovat 

päivittäin vaihdettavia ja pahasti esimerkiksi kuukautisvereen tahriintuessaan poisheitettäviä – 

jotain mitä itse tehdyt, harvemmin vaihdetut ja pestyt, sekä rikkiasti kulutetut vaatteet 1900-

luvun alkupuolella eivät olleet.156 Tämä valmisvaatteiden murros sijoittuu myös Suomessa 

tarkastelemilleni 50- ja 60 -luvuille.157 

 
153 Delaney, Lupton & Toth 1988; 109–110, 139–140. 
154 Konola 2009, 64. 
155 Schroeder 1976; 107-108. They are outward expressions of inner confidence  
156 Freidenfelds 2009, 133-136. 
157 Koskennurmi-Sivonen 2012. Verkkolähde. 
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Yhdysvalloissa käynnistyi 1960-luvulla ”luovaksi vallankumoukseksi” nimitetty 

mainostoimistoalan muutosprosessi. Se muutti mainonnan kieltä, niin että viestin 

vastaanottajaa alettiin nyt pitää älyllisempänä olentona kuin aiemmin. Niinpä mainoksissa 

alettiin painottaa ideaa ja uusia näkökulmia. Tuotteen kehumisen sijasta liikuttiin kohti 

pehmeää suostuttelua.158 Nämä vaikutteet siirtyivät hitaasti Suomeen ja ovat nähtävissä 

suomalaisten tuotteiden mainoksissa etenkin 60-luvun lopulla. Jälleen kehitys on jo aiemmin 

nähtävissä Tampaxin mainoksissa. Vuoden 1964 mainoskampanja, jonka mainokset 

ilmestyivät Eevassa muutaman vuoden viiveellä vuosina 1966–68, oli ottanut vapauden idean 

läpileikkaavaksi teemakseen. Jos vertaa kuvion 15 mainosta luvun alussa esitettyyn Florellan 

mainokseen (kuvio 11), voi katsoja löytää samoja elementtejä – auton ja matkustamisen riemun 

– mutta nyt kuin uuteen kääreeseen pakattuna. 

 

KUVIO 15: Tampax, Eeva, 8/1968, s. 44 

 
158 Heinonen & Konttinen 2001, 140, 156. 
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Oikean yläreunan kuvassa nainen ajelee tyylikkäällä autoillaan kuin läpi tienristeyksestä ja ohi 

kuvan omille teilleen. Keskimmäisessä kuvassa nainen sukeltaa trooppisessa ympäristössä, 

jonkinlainen metsästykseen käytettävä harppuuna kädessään. Heinosen ja Konttisen kuvaama 

kuusikymmentäluvun seikkailijanainen on muissakin 60-luvun lopun Tampaxin mainoksissa 

elementissään: hyppäämässä lentokoneesta, lentämässä helikopterilla, seikkailemassa 

viidakossa, miekkailemassa ja ajamassa vesiskootteria. Tampaxin yksi sloganeista kuuluu nyt 

täydellistä vapautta varten. Mainokset lupaavat muun muassa, että tunnette itsenne vapaaksi, 

olette vapaa kuin taivaan lintu ja mikään pysäytä teitä. Ne kehottavat kuin kiihkeästi huutaen 

Juoskaa. Tanssikaa. Antakaa mennä. ja Pitäkää hauskaa. Uikaa. Uskaltakaa. Uskokaa 

itseenne.159 Edellisessä elokuussa 1968 ilmestyneessä mainoksessa kiinnostava yksityiskohta 

on mielestäni oikean alareunan naisen selän takana oleva esine. Huonolaatuisesta mikrofilmistä 

tulkitsin kuvan naisen selässä olevaksi rinkaksi. Lehden värikuva kuitenkin paljasti lopulta 

naisen selän takana olevan esineen peiliksi, jossa hänen selkänsä kuvastuu. Mitä tämä peili 

merkitsee muuten niin liikkuvassa kuvassa? Teksti nimeää mainostamansa tuotteen nuorien, 

pirteiden ja menossa olevien naisten kuukautissuojatavaksi. Kenties alareunan kuvan nainen on 

jättämässä menneisyyden taakseen, sinne enää kääntymättä? 

Pakostakin tulen itse lukeneeksi peilin Freidenfeldsin tekemän olennaisen huomion kautta. 

Vaikka Freidenfelds pitkälle korostaa yritysten pyrkimystä vastata kuluttajien tarpeisiin, hän 

huomauttaa myös, että mainosten jatkuvasti alleviivaama piilottamisen ehdottomuus on 

toisaalta samalla voimistanut naisten koemusta siitä, että he ovat jatkuvan tarkkailun ja 

kuukautistilan paljastumisen vaaran alla.160 Ehkä peilin onkin tarkoitus viitata siihen, että 

Tampax toimii kuin ”selustan pitelijänä” varmistamassa, ettei takapuolessasi näy siteille 

mahdollisesti tyypillisempiä ylivuodon jälkiä. Samalla mainos tulee kuitenkin tuottaneeksi 

oletuksen vaarasta, joka piilee aina olan takana, jos nainen ei ole tarpeeksi varuillaan. 

Jos 1950-luvun Florella-mainoksen kuva autoilevasta ja yksin matkaavasta naisesta oli vielä 

monelle ajan suomalaisnaiselle saavuttamaton haave, 1960-luvun lopun Tampax-mainosten 

matkustava nainen vaikuttaa vielä kaukaisemmalta unelmakuvalta. Katsoja kutsutaan 

kuvittelemaan itsensä seikkailevan naisen rooliin, vapaana, huolettomana, pidättelemättömänä. 

Mainoksissa vapaus kuvataan kehollisena, tilallisena ja ajallisena muutoksena, jossa nainen 

irtautuu perinteisestä kodin piiriin suljetusta roolistaan nauttimaan liikkumisesta, kuluttamisen 

 
159 Eeva, Tampax, 6/7/8 1968, 4/6/7/8 1969. 
160 Freidenfelds 2009, 125, 127. 
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riemusta, haluamistaan vaatteista ja modernista ulkomuodostaan. Tällaisena kuvattu vapaus on 

kuitenkin yhä enenevässä määrin kohti 60-luvun loppua ja mainonnan keinojen ja 

kuvaustekniikan kehittyessä unelmakuva. Rivien välistä mainokset lupaavat kaikille 

käyttäjilleen mielestäni ennen kaikkea vapautta häpeältä. Kalliin matkan sijaan palasen 

mainosten onnea voi näin saada yksikertaisesti tuotteen ostamalla. On toisaalta huomattava, 

että kuukautistuotteet olivat vielä 50-luvun Suomessa vielä monin paikoin maalla asuvien 

saavuttamattomissa ja saattoivat sillä tavalla tuottaa ulkopuolelle jääville paineita ja harmia. 

Samalla kun tuotteet tarjosivat naisille tapoja toteuttaa naiseuttaan ja hoitaa kuukautiset 

kulttuurisesti oikein, sekä tätä kautta varmasti onnen, onnistumisen ja vapauden tunteita, 

mainoksien naiskuvat asettuvat usein katselijoilleen jonnekin saavuttamattomiin. Ne ovat kuva 

ideaalinaisesta, jonka vapaus saa jälleen uudet rajat – siitäkin huolimatta, että syyskuun 1968 

Tampax-mainos kutsuu astronauttiasuisen mallin kuvalla varustetussa ilmoituksessa lukijaa 

yksinkertaisesti astumaan avaruusaikaan.161 Tätä naisruumiin ideaalia lähden seuraavassa 

luvussa tutkimaan tarkemmin, sillä uskon sen tarjoavan vastauksia astetta 

mielenkiintoisempaan kysymykseen siitä, miksi kuukautisista oikeastaan mainosten 

taustaoletuksissa halutaan niin itsestään selvästi vapautua. 

 

 
161 Eeva, Tampax, 9/1968, takakansi. 
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3. Hallitusti hajuton, tuskalle tunnoton: naiskehon representaatiot 

3.1. Turvan tunteita: hygieeninen ja hajuton keho 

Kuukautiset eivät ole sama asia kuin naiseus, eikä naiseutta tulisi määritellä tai rajoittaa 
niiden kautta.162  

Tämä yhdysvaltalaisten kuukautistutkijoiden vuoden 1988 julistus kiteyttää mielestäni 

olennaisella tavalla kuukautisiin kulttuurisesti liitetyn valtavan merkitysvoiman. 

Vuosituhansien ajan ja monien kulttuurien parissa kuukautiset on nimenomaan nähty merkkinä 

naiseksi tulemisesta ja naiseudesta, fysiologisena todisteena binäärisestä sukupuolierosta 

naisen ja miehen välillä. Olen edeltävissä luvuissa vielä tietoisesti jättänyt kuukautisten 

historiallisen linkin lisääntymiskykyyn ja sitä kautta seksuaalisuuteen avaamatta tarkemmin. 

Vaikka uskon, ettei kuukautisia ole mahdollista käsitellä erillään kehosta, joka kuukautiset 

kokee tai jonka ne kuvataan kokevan, olen edellisissä luvuissa mainosaineistostani nousevia 

teemoja, mainonnan historiaa ja muistitietoa hyödyntäen keskittynyt erityisesti kuukautisiin 

liittyviin kuvauksiin ja käytäntöihin. Tässä ja seuraavassa kahdessa luvussa tarkoitukseni on 

laajentaa perspektiiviä kattamaan koko naisruumis, pohtiessani tarkemmin sitä, kuinka 

kuukautisista puhuvat mainokset tulevat samalla tuottaneeksi käsitystä kehosta, jonka niistä 

katsotaan ”kärsivän”. Tämä auttaa mielestäni astetta syvällisemmin vastaamaan nimenomaan 

siihen, miksi mainoksissa kuukautiset esitettiin kyseenalaistamatta piiloteltavana asiana, josta 

vapautumista pidetään itsestään selvänä tavoitteena. 

Tiina Männistön Suomessa 1890–1972 ilmestyneitä tyttöjen oppaita tutkiva väitöskirja 

Haluathan tulla todelliseksi naiseksi? on toiminut innoittajanani luvun rakenteelle. Männistö 

jakaa työssään oppaiden naisruumiin tuottamisen kolmeen osa-alueeseen: sisäiseen ruumiiseen, 

ulkoiseen ruumiiseen ja toiminnalliseen ruumiiseen. Vaikka jako on keinotekoinen ja Männistö 

myös itse tiedostaa sen olevan lomittuva, uskon jaottelun myös auttavan hahmottamaan sitä, 

kuinka kuukautissuojamainoksissa samanaikaisesti ”tunkeudutaan” vähitellen kaikille 

ruumiillisuuden tasoille, kuitenkin tahallisesti tiettyjä osa-alueita vältellen. En ole Männistön 

tavoin arvottanut lukujen järjestystä niin, että ajattelisin välttämättä ulkoisen kehon, josta nyt 

lähden liikkeelle, olevan ilmeisin mainosten esiin tuoma kehon kerros ja toiminnallisen 

piilotetuin. Kannattelen luvussa mukana myös aspektia mainoksiin liittyvistä aisteista ja 

 
162 Delaney, Lupton & Toth 1988, 17. Mestruation is not ”womanhood” and women must not be defined or limited 
by it. 
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tunteista, jotka ovat osaltaan ohjanneet luvun rakentumista. Lähden liikkeelle aisteja 

stimuloivasta ulkoisesta kehosta, liikun seuraavassa luvussa sisäiseen kehoon, jossa tunteista 

puhumista vältellään viimeiseen asti ja viimeisessä luvussa käsittelen toiminnallista kehoa, 

jossa ulkoisen ja sisäisen ruumiillisuuden tuottamiseen liittyvät teemat yhdistyvät mielestäni 

mielenkiintoisesti erityisesti seksuaalisuuden ympärille. Tällä rakenteella koitan myös hieman 

haastaa kuukautismainosten naiskuvan ymmärtämistä ainoastaan johdonmukaisena 

kurinalaistamisprosessina, joka selityksenä on mielestäni liian yksinkertainen.163 

Männistö kirjoittaa, kuinka 1900-luvun alkupuolella naisten ulkonäköihanteissa tapahtui 

kansainvälisesti suuri muutos, jonka virrat löivät Suomeen myöhässä, mutta voimalla ja 

keskustelua synnyttäen.164 Tässä muutoksessa oli kyse kosmeettisesta ja kaupallisesta 

naisruumiin tuottamisesta, mikä Männistön tarkastelemissa oppaissa näkyy selkeimmin siinä, 

kuinka 1940-luvun lopulla tyttöjen oppaiden painopiste kääntyy sisäisestä itsestä ulkoisen 

olemuksen tuottamisen korostamiseen. Vuosina 1925–1946 julkaistuissa oppaissa uusi 

kaupallinen kauneuskulttuuri näkyy vielä ennen kaikkea vastustuksen kautta. Ajan ihannoima 

nainen oli kahtalainen: sekä nuoren valtion sodan ja rauhanajan tarpeita tukeva raatajaäiti, 

mutta myös kotitalousihanteiden mukainen androgyyni työtyttö. Tytöistä oli määrä kasvaa 

karaistuneita ja pelottomia naisia, jotka edelleen jatkaisivat kansakunnan rakentamisen työtä. 

Joutilaisuutta katsottiin pahalla. Naisen ruumis oli ikään kuin asetettu isänmaan suuremman 

tarpeen alaisuuteen, se on hajuton, seksitön, tehokas, uupumaton, sukupuolensa piilottava 

sotilaallinen siivoojaruumis. 165 

Kolmannessa ja viimeisessä Männistön tutkimassa opasryhmässä vuosina 1949–1972 naiskuva 

pirstaloituu. Naisruumiin tehtävä on edelleen lasten synnyttäminen, nyt ydinperheen 

luomiseksi, mutta myös ammatin hankkiminen ja siinä toimiminen tasavertaisena miehen 

kanssa. Leimaavammaksi tehtäväksi Männistö kuitenkin nimeää ruumiin ulkopinnan jatkuvan 

huolenpidon ”naiskauneuden” ylläpidon nimissä. Ollakseen todellinen nainen, täytyy tytön nyt 

pyrkiä täydellisyyteen keskenään ristiriitaisissa tehtävissä. Samalla kun naisen tulisi 

työelämässä olla neutraali ja sukupuoleton ollakseen vakavasti otettava ja perheenäitinä 

unohtaa omat tarpeensa, ihannoitiin kauneuttaan projektiomaisesti tuottavaa ja samalla 

 
163 Haluan kuitenkin huomauttaa, että Männistö ei myöskään työssään anna mielestäni kuvaa naisruumiin 
suoraviivaisesta kurinalaistamisesta. Hän kritisoi tällaista kantaa toisin tavoin, monipuolisen lukujen sisäisen 
argumentoinnin kautta. 
164 Männistö 2003, 168. 
165 Ibid, 112–117, 124, 153, 240–242. 
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miehiselle katseelle naiseuttaan ylläpitävää naista, joka oli valmis uhraamaan aikansa ja varansa 

saavuttamattoman ideaalin tavoittelulle.166 

Tämä naiseuden tuottaminen kehon ulkopinnalla on ilmeistä, myös kuukautissuojamainonnassa 

ja kansainväliset vaikutteet näkyvät mainoksissa jälleen selkeästi. Tampaxilla on ollut malleja 

käytössään jo 50-luvun mainoksissa, joskin mallit ovat vielä tuolloin samaistuttavampia ja 

”tavallisempia” kuin 60-luvulla pääasiassa muotivaatteisiin puetut hoikat ja nuoret, yksin 

kuvissa esiintyvät naiset. Ruotsalaisen Mimoseptin tullessa markkinoille 60-luvun alussa, sen 

ensimmäisessä Eevassa ilmestyneessä mainoskuvassa vuodelta 1962, on tyylikäs 

taidegalleriassa yksin kiertelevä ja selkeästi keskiluokkainen nainen, joka kuiskuttaa esitteen 

takaa katsojalle uusien siteiden sanomaa.167 

Suomalaiset sidemerkit seuraavat hitaasti perässä ja muutos alkaa oikeastaan niissä mielestäni 

näkyä kunnolla vasta 60-luvun lopulla. Oy Suomen Vanutehdas Ab:n Helmi-merkkisten 

siteiden mainoksissa kehitys näkyy ehkä selkeimmin. 1960-luvun alun mainoskampanjassa 

kuvattuna on ainoastaan piirroskuva sidepaketista (ks. luku 2.2, kuvio 8). Vuonna 1963 

mainokset ovat saaneet mallin: nuoren tytön, joka katsoo kainosti kuvan alareunaan, sylissään 

pitämäänsä kissaa. Samaa kuvaa kierrätetään eri kokoisissa mainoksissa aina vuoteen 1966, 

jonka jälkeen malli vaihtuu vuosittain yhä tyylitellympään hahmoon (kuvio 16). Marraskuussa 

1968 julkaistussa mainoksessa nainen katsoo aistikkaasti huulet raollaan kameraan. Hiukset on 

muodin mukaisesti taivutetut ja tuuheat sekä kasvot viimeisen päälle meikattu. Jos 1963 vuoden 

mallin kuva tuskin viittaa millään tavoin kuukautisiin tai mainostettavaan tuotteeseen, vuoden 

1968 mainoskuva tuntuu täysin tuotetta kuvailevan tekstin vieressä vieläkin irrallisemmalta. 

Kolmannessa vuoden 1969 mainoskampanjassa malli on kuin yhtäkkiä varttunut hieman 

vanhemmaksi. Suurimmassa kuvassa naisen kasvot on suunnattu ylös aurinkoon, 

muodikkaiden silmälasien takaa nainen katsoo hymyillen kameraa. Pieni kuva on yksi niistä 

harvoista, jossa esiintyy myös mies: mainoksille tyypillisesti naista ihaillen. Tekstissä on 

viimein irtaannuttu pelkästä tuotteen kuvailusta. Mielestäni jopa hämmentävän selkeästi 

mainoksen teksti tulee alleviivanneeksi Männistön argumenttia naiseuden riippuvuudesta sen 

jatkuvaan uudelleen tuottamiseen kulutuksen avulla:  

 
166 Männistö 2003, 243. 
167 Eeva, Mimosept, 12/1962, etusisäkansi. 
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Olla nainen: Löytää päivistä ilo, elämästä luonteva olo. Valita laatua, pettämätön HELMI-
sarja kerran kuukaudessa. Paiskata pulmapäivät nurkkaan. Virkanainen, teinitär, kotirouva: 
NAINEN. HELMI-SARJA on ikioma salaisuutenne.168 

 

KUVIO 16: Helmi -sidemerkin mainoksia Eeva -lehdestä läpi 60-luvun: ylhäällä oikealla 1/1964 s.83, alhaalla oikealla 

11/1968 s.118 ja vasemmalla 1/1969 s.86 julkaistut mainokset. 

Kuten tekstistäkin käy ilmi Helmin tuotesarja oli uudistunut 60-luvulla tarjoamaan kuin 

jokaiselle naiselle jotain: perinteistä imukykyistä Helmiä, laadusta tinkimättömälle erittäin 

korkealuokkaista Helmi-Luxia ja tytöille erikoisesti suunniteltua Helmi-Girliä. Suomalaisissa 

60-luvun lopun kuukautissuojamainoksissa näkyy mielestäni häivähdys markkinoinnin 

 
168 Eeva, Helmi, 1/1969, s. 86. Katso kuvion 16 vasemmanpuolimmainen ilmoitus. 
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suuntaamisesta vanhemmille naisille. Olettaisin tämän johtuvan Eevan vähittäisestä 

uudelleenprofiloitumisesta vanhempien naisten lukijakunnalle aikakauslehtien kilpailun 

kasvaessa 60-luvun aikana. Pohdin, mahtaisiko esimerkiksi aikanaan nuoremmille naisille 

suunnatussa Me Naiset-lehden mainoksien kohderyhmässä näkyä ero. Toisaalta en usko, että 

suomalaisilla kuukautistuotteita valmistavilla yrityksillä olisi vielä ollut tuohon aikaan 

lähellekään niin suuret markkinointibudjetit kuin ulkomaisilla merkeillä. Kun Tampaxin 

mainokset ovat joka kuukausi erilaisia, suomalaisten sidemerkkien mainoksissa vielä 60-luvun 

lopulla samaa kuvaa kierrätetään ainakin vuoden verran. 

Vaikka suomalaisia kuukautissuojamainoksia ei ainakaan Eeva-lehdessä suunnattu vielä 

nuorille tytöille, antaa Helmi-Girl tuotteen olemassaolon näkyminen edellisessä mainoksessa 

viitteitä markkinoiden laajentumisesta. Myös Suomessa oli 1950–60-luvuilla omaksuttu käsitys 

murrosiän ongelmallisuudesta ja vaikeudesta, jonka kautta kapina ja ailahtelevuus alettiin 

nähdä osana puberteettia. Männistön mukaan merkittävä ero entiseen oli etenkin nuoren tytön 

pitäminen itsenäisenä kuluttajana, joka saattoi tehdä omilla rajallisilla varoillaan ostoksia tai 

vähintään saada vanhempansa ostamaan suosikkituotteitaan.169 Yhdysvaltalaisten tyttöjen 

ruumiillisuuden historiaa vuonna 1997 tutkineen historioitsija Joan Brumbergin mukaan 

nykyamerikkalaistyttöjen ajatellessa kuukautisia, ajattelevat he ensisijaisesti hygieniaa, eivät 

lisääntymistä tai aikuiseksi kasvamiseen liittyviä emotionaalisia tai sosiaalisia merkityksiä. 

Tämä historiallinen murros on Brumbergin mukaan nimenomaan modernin ajan tuote ja hän 

näkee, että sillä on myös ollut merkittäviä psykologisia seurauksia tyttöjen identiteetin 

kehittymiselle. Brumberg toteaa, että sisäisestä kehosta pois kääntyminen on luonut valtavan 

paineen niille kehon osille, jotka ovat näkyvillä. Näin 1900-luvun tytöille visuaalisuuden 

merkityksen kasvu on merkinnyt myös kasvavaa vaikeutta olla nuori.170 

Pidän Brumbergin naisruumiin tuotteistamiseen pureutuvaa näkökulmaa omalle 

tutkimukselleni kiinnostavana, joskin tunnistan hänen tekstinsä taustavireessä hiukan 

häiritsevän, holhoavan asenteen tyttöjen viattomuuden vaalimista kohtaan.171 Brumbergin 

mukaan nimenomaan teollisista kuukautissiteitä tuli pian niiden markkinoille tulon jälkeen 

nuorten yhdysvaltalaisnaisten keskuudessa tunnusmerkki amerikkalaisuudelle. Erityisen 

tärkeiksi tehdasvalmisteiset siteet muodostuivat siirtolaisperheiden tytöille, joista useimmat 

 
169 Männistö 2003, 182, 185. 
170 Brumberg 1997, 103. 
171 Myös Männistö on kiinnittänyt samaan huomiota ks. Männistö 2003, 24. 
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kuuluivat työväenluokkaan. Kun yhdysvaltalaiset tytöt oppivat kouluissa uusista moderneista 

hygieniakäytännöistä, siteistä tuli tytöille edistyksen esikuva. Maahanmuuttajaperheissä tämä 

saattoi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa tyttö oli se, joka aloitti kuukautiskeskustelun äitinsä 

kanssa. Vaikka siirtolaisperheiden äidit eivät olisivat halunneet ostaa kertakäyttöisiä siteitä, 

tytöt saattoivat nyt vastustaa äitiensä käsityksiä terveistä kuukautiskäytännöistä ja sopivan 

budjetin rajoista.172 Kuten Konola osuvasti tiivistää: tytöt halusivat uuden maailman ruumiin. 

Ruumiin, joka siis liittäisi heidät niiden työssäkäyvien ja yliopistossa-opiskelevien naisten 

joukkoon, jotka olivat muodostaneet ensimmäiset tehdasvalmisteisten siteiden 

massamarkkinat.173 

Freidenfelds laajentaa omassa tutkimuksessaan Brumbergin näkemyksen kattamaan laajemmin 

koko nousua tavoittelevan 1900-luvun alkupuolen alemmat sosioekonomiset luokat, johon hän 

sisällyttää siirtolaisten lisäksi myös työväenluokkaiset tai vähävaraiset valkoiset ja esimerkiksi 

afroamerikkalaiset.174 Suomi oli 1950-luvulla hyvinvointivaltion rakentamisprojektin myötä 

kulkenut kohti taloudellisesti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa kuin koskaan aiemmin. 

Tutkimusta eri sosiaaliluokkien tai valtaväestön ja vähemmistöjen välisistä 

kuukautiskäytäntöjen historiallisista eroista ei Suomessa ole tehty, mutta Brumbergin ja 

Freidenfeldsin kuvaileman tilanne olisi hyvinkin voinut olla mahdollinen erityisesti maalta 

kaupunkiin muuttaneiden tyttöjen kohdalla, sillä heidän äitinsä olivat vielä mitä 

todennäköisemmin käyttäneet itse tekemiään siteitä. Tällaisista sukupolvien välisistä eroista 

löytyy myös kaikuja kuukautiskokemuksia kartoittaneista tutkimuksista. Konola huomauttaa 

talouden lisäksi myös nimenomaan perheen kulutuskulttuurin vaikuttaneen sidevalintoihin. 

Tämä on näkynyt esimerkiksi siinä, kuinka varsinkin nuoret tytöt olivat riippuvaisia äidin 

sidevalinnoista, mitkä eivät aina miellyttäneet nuorta sukupolvea.175 

Miten ulkoisen kehon korostuminen näkyy omassa mainosaineistossani? Hyödylliseksi 

mainoksien kuvia analysoidessa nousee mielestäni Brumbergin ja myöhemmin Männistön 

käyttämä projektiruumiin käsite. Brumberg toteaa, että tämän päivän amerikkalaisten 

kuukautiskäytännöt eivät vaikuta vain talouteen, vaan osallistuvat vahvasti myös siihen, kuinka 

murrosikäiset tytöt tekevät ruumiistaan intensiivisen projektin, joka vaatii huolellista tarkkailua 

 
172 Brumberg 1997, 74, 90. 
173 Konola 2009, 60; Brumberg 1997, 89. 
174 Freidenfelds 2009, 134. 
175 Konola 2009, 60–61. 
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ja jatkuvaa henkilökohtaista kontrollia.176 Männistö määrittelee projektiruumiin ajatusmalliksi, 

jonka mukaan ulkonäkö ei koskaan saavuta tai säilytä tyydyttävää tilaa, vaan vaatii jatkuvaa 

tarkkailua ja muokkaamista. Hän käyttää myös käsitettä ruumisprojektit, joka viittaa sekä 

naisten kontrolloivaan suhtautumiseen omaan kehoonsa että ymmärrykseen, jonka kautta 

ulkoinen ruumis on jaettavissa huomiota tarvitseviin erillisiin osa-alueisiin, ”eri 

projekteihin”.177 Tällaiset projektit syntyvät, kun kulttuurin tekstit ja kuvat kehottavat naisia 

tyytymättömyyteen omaa ruumista kohtaan ja kutsuvat sen muokkaamiseen ideaalin 

mukaiseksi. Brumberg sijoittaa projektiruumiin ilmentymisen Amerikassa 1920-luvulle.178 

Männistö taas paikantaa projektiruumiin ja ruumisprojektien esiin tulon tyttöjen oppaiden 

kautta Suomessa 1950-lukuun, eli verraten myöhään. Männistön mukaan tämän voi tulkita 

vahvistukseksi sille, että projektit ovat tiiviissä yhteydessä nimenomaan kulutuskulttuuriin ja 

sen luomiin naisihanteisiin.179 

Kuukautissuojamainonta ja siinä tapahtuvat muutokset 1900-luvun alkupuolelta 1960-luvulle 

tukevat mielestäni Männistön argumenttia. Ulkoisen kehon merkityksen kasvu sekä ruumiin 

projektinomainen tuottaminen korostuvat mainoksissa etenkin visuaalisuuden kasvulla, kun 

tuotteiden kuvat alkavat suomalaisissakin mainoksissa vaihtua viimeistään 60-luvun lopulla 

mallien valokuviin. Toisaalta, kuten jo aiemmin huomautin, piilottamisen pakko haastaa naista 

projekteille tyypilliseen jatkuvaan kehon tarkkailuun. Männistö luettelee oppaissa näkyviin 

nouseviksi ruumisprojekteiksi laihduttamisen, hiustenhoidon, ihonhoidon, kynsienhoidon, 

pukeutumisen, kasvojen ehostamisen ja karvattomuuden.180 Nämä kaikki projektit ovat 

näkyvissä muissa Eeva-lehden mainoksissa halki 1950–60-lukujen. Ruumisprojekteille 

olennaista Männistön mukaan on niiden saavuttamattomuus.181 Vaikka 

kuukautissuojamainokset lupaavat ostajilleen lopullista vapautta ”pulmapäivistä”, tulkitsen 

niiden tuottaman käsityksen kuukautisista yhdeksi ruumisprojektiksi, sillä mainosten 

kuukautiskäsityksen saavuttamiseksi tulee nainen riippuvaiseksi myös jatkuvasta tuotteiden 

ostosta ja kehon toimintojen kontrolloinnista.  

 
176 Brumberg 1997, 71. 
177 Männistö 2003, 187. 
178 Brumberg 1997, 152–165. 
179 Männistö 2003, 187–188. 
180 Ibid, 188. 
181 Ibid, 190. 
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Projektiruumiin tuottamisesta tarkastelemissani kuukautissuojamainoksissa voisi varmasti 

luetella monia esimerkkejä, mutta olen päättänyt tässä keskittyä kahteen, joista ensimmäinen 

mielestäni avaa ulkoisen kehon korostumisen tapaa mainoksissa. Toinen taas liittyy 

kuukautisten hoidon ruumisprojektiluonteeseen.182 Pysähdytään hetkeksi tarkastelemaan kahta 

mainosta, jotka äkkiseltään vaikuttavat identtisiltä. Vasemmanpuoleinen ilmoitus on 

toukokuussa 1965 Eevassa julkaistu Tampax-mainos. Oikealla taas on alkuperäinen vuoden 

1963 Tampaxin mainoskampanjaan kuulunut mainos. Mainoksen kahdessa kuvassa nainen 

seikkailee purjehtimassa merellä ja toisessa viettää kesäpäivää vihreällä nurmella istuen 

taustanaan jonkinlainen vanhan linnan rauniota muistuttava rakennus. 

  

KUVIO 17: Tampax, Eeva, 5/1965, takasisäkansi KUVIO 18: Tampax 1963, Museum of Menstruation, (mum) 

Nainen katsoo kummassakin kuvassa poispäin kamerasta – merkki, jonka esimerkiksi 

mainosten sukupuolittuneisuutta tutkineet yhteiskuntatieteilijät ovat usein liittäneet naisia 

esittäviin kuviin, jossa poisluotu kaste on tulkittu viittaavan epävarmuuteen ja erityisesti 

miehisen katseen kohteeksi asettumiseen.183 Tämä kuvapari on itseasiassa mielestäni yksi 

 
182 Tulen samalla tavoin seuraavissa alaluvuissa tarkastelemaan sisäistä ja toimivaa kehoa muutaman valitun 
esimerkin kautta. 
183 ks. esimerkiksi Erving Goffmanin (1979) klassikkoteos mainonnan sukupuolittuneisuudesta 
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”miedoimmista” Tampaxin ilmeisesti ainakin kolmeen 1960-luvun puolivälissä tehtyyn 

mainoskampanjaan kuuluneista kuvista, jotka ilmestyivät osittain Eeva-lehden numeroissa 

jälleen noin kahden vuoden viiveellä. Niissä kuvattuna on malleja, jotka eivät enää yritä esittää 

tavallista naista – päinvastoin. Muissa kampanjan kuvissa naiset muun muassa poseeraavat 

tyylikkäissä uimapuvuissa ja turbaaneissa rannalla, ajavat nahka-asussa Jaguaria seisten ja 

poseeraavat upeissa iltapuvuissa trooppisia lomakohteita muistuttavissa paikoissa. 

Mielenkiintoiseksi tämän mainoksen mielestäni tekevät suomalaisen mainoksen sanat hoikka 

muoti pukee teitä, mikä alkuperäisessä mainoksessa iskee vielä tiiviimmin projektiruumiin 

ylläpitoon ja samalla identiteetin muokkaukseen: ”shelder fashions become you”. Olin 

kiinnittänyt huomiota yhä hoikempien ja tyyliteltyjen mallien ilmestymiseen erityisesti Tampax 

mainoksiin 1960-luvulla, mutta Museum of Menstruation sivustoa ylläpitävän Harry Finleyn 

tiedot vahvistivat, että kyseessä oli lisäksi muotivaatteiden esiinmarssi. Ainakin Tampaxin 

1963, 1964 ja 1966 kampanjoissa mallit on puettu kuuluisten vaatemerkkien luomuksiin, joiden 

nimet alkuperäisissä mainoksissa on myös kirjoitettu näkyviin.184 Alkuperäisen 

oikeanpuolimmaisen mainoksen kuvateksteissä kerrotaan, kuinka mallilla on vasemmassa 

kuvassa yllään White Stag:in purjehdushousut ja takki ja oikeassa pinkit ruutukuvioiset Jax-

merkkiset housut. Miksi suomalaisiin mainoksiin vaatemerkit on jätetty kääntämättä? Ehkä 

niiden tuotteita ei ole ollut saatavilla Suomessa. Mallien tyylikkyys ja muodinmukaisuus on 

kuitenkin selvää myös ilman niitä ja Finley tulkitsee tämän jälleen yhdeksi osoitukseksi siitä, 

kuinka kuukautisaihe koitetaan häivyttää kuvista.185 Viesti mainoksissa tuntuukin olevan: 

Tampax on varma, joten sen avulla uskallat käyttää myös hienoimpia muodinmukaisia 

vaatteita. Muodinmukaisuus puolestaan vihjaa sisäänpääsyä mallien ihannenaisen paikalle. 

Tämä mainosten mallien kehonkuvien muuttuminen ei missään tapauksessa ole vain 

kuukautissuojamainonnassa näkyvä trendi vaan osa laajempaa kauneusihanteiden muutosta 

1950–60-luvuilla. Talous- ja sosiaalihistorian pro gradussaan Kauneus & Terveys-lehtien 

vuosisadan puolivälin laihdutuspuhetta tutkinut Katja Heiskanen huomaa eron 50- ja 60-

lukujen lehtien naisihanteessa. 1960-luvulla laihuus määriteltiin hänen mukaansa uudelleen, 

kun lyhyet hameenhelmat kiinnittivät katseen sääriin ja kurvit vaihtuivat pieniin rintoihin ja 

kapeaan lantioon. Vuonna 1965 muoti-ikoniksi nousi maailmalla langan laiha ja poikamaisena 

 
184 Finley 1998b. Verkkolähde. 
185 Ibid. 
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pidetty malli Twiggy, eli Lesley Horby.186 Samalla valokuvamallit valtasivat myös 

suomalaisessa mainonnassa sijaa.187 Elintason noustessa Suomessa herättiin 1960-luvulla 

keskusteluun passiivisen elämäntavan haitoista. Lihavuudesta tuli sosiaalinen ja moraalinen 

kysymys. Se nähtiin ongelmana lihavan itsensä lisäksi kanssaihmisille ja kiinteän vartalon 

katsottiin symboloivan itsekuria ja tahdonvoimaa. Laihuuden vallitseva kauneusihanne koski 

etenkin naisia.188 

Mielenkiintoiselle polulle tutkimukseni kannalta johtaa Minna Rintalan ja Pertti Mustajoen 

vuonna 1992 tekemä lääketieteellinen tutkimus, jossa pohditaan naisihanteessa tapahtunutta 

historiallista muutosta ja kuukautisia. Artikkelissaan Menstruoivatko mallinuket? Rintala ja 

Mustajoki esittelevät tutkimustaan, jossa he laskivat 1910–1960 -lukujen mallinukkejen 

antropometrisiä mittoja käyttämällä eri vuosikymmenien nukkejen rasvaprosentteja ja pohtivat 

tämän avulla kauneusihanteiden mahdollisia vaikutuksia terveydelle. Vielä 1900-luvun 

alkupuolella nuket muistuttivat tervettä normaalipainoista naista, mutta juuri 1950-luvulta 

lähtien mallinukset ovat kutistuneet niin laihoiksi, että Rintalan ja Mustajoen mukaan 

kuukautiskierron häiriöt olisivat saman rakenteisilla naisilla erittäin todennäköisiä.189 Heidän 

tutkimuksensa asettaa tutkimieni mainoskuvien viestin vähintäänkin erikoiseen valoon. 

Samalla kun tuotteitaan mainostavat yritykset ovat riippuvaisia säännöllisestä menstruoinnista, 

mainoksissa kuukautiset tulevat hävitetyksi kuvasta jopa niinkin implisiittisellä tasolla kuin 

mallien hoikistuvissa kehoissa.190 

Toinen esimerkki ulkoisen kehon tuottamisesta, mutta etenkin kuukautisten ruumisprojekti-

luonteesta mainoksissa on mielestäni erityisesti 60-luvulla korostuva, jopa pakkomielteinen 

keskittyminen hajuttomuuteen. Pelkkä veren piilottaminen ei enää riitä, vaan Douglasin 

määritelmän mukainen symbolinen, järjestystä uhkaava vaara piilee nyt myös hajun vaarassa, 

joka saattaa paljastaa huolimattoman menstruoijan kuukautistilan.191 Männistön tutkimien 

oppaiden ensimmäisessä jaksossa 1890–1923 puhtaus linkittyy erottamattomasti moraaliin. 

Likainen tyttö on moraalisesti epäilyttävä, kun taas puhtaalla tytöllä on mahdollisuudet myös 

ajatuksissaan ja käytöksessään puhtauteen. Männistö näkee nämä puhtausvaatimukset osana 

 
186 Heiskanen 16, 65. 
187 Heinonen & Konttinen 2001, 204. 
188 Heiskanen 27, 31, 65–67. 
189 Rintala & Mustajoki 1992. Verkkolähde. 
190 Toisaalta kuukautissuojamainostajat eivät ole yksin tämän ihanteen luojia, vaan jälleen myös kulttuurinen 
ihanne loi raameja mainoksissa käytetyille malleille. 
191 ks. Luku 2.2. ja sivut 28–29, sekä Douglas 1984 (1966). 
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keskiluokan siveellisyyskampanjointia ja hygienististä ruumiinkäsitystä, jonka hän tulkitsee 

suhteellisen tuoreena tapana tuottaa ruumista, sen sijaan että kyseessä olisi aiemmin 

mainitsemani historiassa suoraviivaisesti jatkuva kurinalaistamisprosessi. Toisessa 

opasjaksossa ja 1920-luvulta eteenpäin puhtaudesta ei huomauteta enää niin usein kuin 

aiemmin, mutta ajatus ulkoisen olemuksesta sielua heijastavana pintana on edelleen voimassa. 

Kauneuden lähteiksi riittävät säännöllinen peseytyminen ja liikunta. Männistön mukaan, sodan 

jälkeen julkaistuissa oppaissa huolenaiheeksi nousee etenkin huomio siitä, ettei kaikilla vielä 

ole kodeissaan mahdollisuutta perusteelliseen peseytymiseen. 1950–60-luvuilla oppaat 

ohjeistavat tyttöä pesemään sukuelimensä ja vaihtamaan sidettä niin usein, että hän voi olla 

varma hajuttomuudestaan.192 

Mainoksissa raikkaus, puhtaus ja hajuttomuus ovat naiseuteen liitettäviä hyveitä, joista 

jokaisen naisen tulisi niiden mukaan pitää huolta. Suomalaisissa mainoksissa korostetaan ennen 

kaikkea hygieenisyyttä. Tampaxin mainoksissa hajuttomuus nousee nimetyksi tuotteen 

tuomaksi eduksi 50-luvun lopulla – jälleen sisäisesti käytettävä tuote on helpommin vastannut 

hajuttomuuden vaateeseen. Sidemainoksissa hajuaisti korostuu 1960-luvulla, etenkin uusien 

siteiden hajunsyöjäominaisuuksien ja parfymoitujen siteiden kautta. Vuonna 1962 Sellox 

mainostaa siteensä raikastuskäsittelyä, kun taas saman vuoden lokakuun Tampax-mainoksen 

otsikko kuuluttaa Raikas kuin kaste… sellainen on Tampax-tyttö! Jälkimmäisessä mainoksessa 

lähikuvassa on kameraan aistikkaasti katsova nainen, joka huulet raollaan sivelee käsissään 

olevaa ruusua poskeaan vasten.193  

Intiimideodorantit ja deodoranttipuuterit nousivat Yhdysvalloissa suosioon viimeistään 1950- 

ja 1960-luvuilla. Freidenfelds ajoittaa sidepuuterien mainonnan alun kuitenkin jo 1920-luvulle 

ja intiimialueiden pesun vaade ja siihen liittyvien myytävien tuotteiden markkinat olivat olleet 

Amerikassa olemassa jo ainakin 1900-luvun lopulta lähtien.194 Männistön tutkimien tyttöjen 

opaskirjojen ensimmäisessä vuosisadan vaihteen jaksossa vaginan likaisuuden ajatuksesta on 

hänen mukaansa vain häivähdyksiä verrattuna ajan naisten oppaisiin, joissa kehotetaan 

 
192 Männistö 2003, 85–86, 154, 185, 223. 
193 Eeva, Sellox 6/1962, 65 & 8/1962, 5; Tampax 10/1962, 94. 
194 Freidenfelds 2009, 153–154. Freidenfelds toteaa, että hajuttomuus ja hygieniavaatimukset olivat yksi 
taloudellisen ja sosiaalisen eronteon areena 1900-luvun alkupuolen Yhdysvalloissa. Afroamerikkalaiset olivat 
innokkaimmin ottamassa uudet intiimituotteet käyttöön vuosisadan puolivälissä, sillä he myös joutuivat 
herkimmin syrjinnän kohteeksi puhtauden normista poiketessaan. Olisi mielenkiintoista selvittää, olisiko 
Suomessa jotain samankaltaista ollut havaittavissa maaseudulta kaupunkiin muuttavien ja kaupungissa 
kasvaneiden naisten välillä. 
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porvarisnaisia jopa huuhtelemaan vaginaa 

sisältäpäin kumiletkulla ja lasiputkella.195 1950-

luvun alun Eevoissa on vain kaksi uutuustuotteitaan 

mainostavaa sidehajustemainosta: vuoden 1951 

Femina-sidepuuteri, tervetullut uutuus naisten 

hygieniselle mukavuudelle ja  Decidept –”juokseva 

klorofyllivalmiste”, jonka kerrotaan olevan 

saatavana kaikista kemikaaliliikkeistä 

käytännöllisessä pipettipullossa.196 

Bidex-intiimideodorantit ja Savett- ja Femfresh-

intiimikosteuspyyhkeet sekä sprayt ilmestyvät Eeva-

lehden sivuille joukoittain vasta 1960-luvulla. 

Niiden mainoksissa on samanlainen kaiku kuin 

amerikkalaisten mainosten viesteissä: naisen tulee 

olla hajuton etenkin ollakseen viehättävä miehen 

silmissä ja hajuttomuus on toisaalta sellaista, josta 

nainen ei itse voi koskaan olla täysin varma. Myös 

mainosten asettelu lehdessä tukee toisinaan 

ruumisprojektien merkitystä ja ratkaisujen 

kaupallista luonnetta (kuvio 19). Helmikuun 1966 

Eevassa mainostetaan suomalaista Perfekta-sidettä, 

jonka kerrotaan nyt olevan käsitelty raikastavalla 

Aceptic PA 9 menetelmällä. Jälleen pelkkä 

menetelmän nimi on merkityksellinen, eikä sitä 

avata sen enempää. Sidemainoksen yläpuolella 

mainostetaan Bidex-intiimideodoranttia naiselle, 

joka alusvaatteiden useasta vaihdosta huolimatta ei 

kuitenkaan ole aivan varma raikkaudestaan. 

 
195 Männistö 2003, 87. Viittaa lisäksi Arja-Liisa Räisäsen väitöskirjaan Onnellisen avioliiton ehdot: 
sukupuolijärjestelmän muodostumisprosessi suomalaisissa avioliitto- ja seksuaalivalistusoppaissa 1865-1920 (Suomen 
historiallinen seura, 1995) 
196 Eeva, Femina 10/1951, 48; Decidept 8/1953, 46.  

KUVIO 19: Bidex-intiimideodorantti ja Perfekta-

sidemainos samalla sivulla, Eeva, 2/1966, s.79. 
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Naisten kuukautiskokemuksia tutkineet Sohlman ja Konola ovat todenneet, että naisten 

kokemusmuistot kuukautissiteistä välittyvät heidän kertomuksissaan erityisesti tuntoaistin 

välityksellä. Konola nostaa näistä tunteista keskeiseksi tunteen turvallisuudesta. 

Kertakäyttöiset kuukautissuojat ja niiden kehittyminen on lisännyt naisten mahdollisuuksia 

toimia kulttuurisesti oikein, eli pitää kuukautiset piilossa muilta. Tästä onnistumisesta taas on 

seurauksena turvallisuuden tunne, joka Konolan sanoin välittyy tuntoaistin kautta kehollisena 

kokemuksena. Samalla oikein toimiminen kuitenkin edellyttää jatkuvaa varautumista ja 

esimerkiksi oikein pukeutumista.197 Mainoksissa piilottamisen ja turvallisuuden tunteen 

merkitys on otettu vakavasti ja hyödynnetty tehokkaasti. Kuten Freidenfelds tutkimuksessaan 

huomauttaa yritykset ovat myös kuunnelleet ja vastanneet naisten toiveista kumpuaviin 

tarpeisiin.198 

Turvallisuus liittyy kuitenkin siteissä jälleen ennen kaikkea sosiaaliselta häpeältä säästymiseen, 

mikä 1900-luvun alkupuoliskolla on saanut jopa kohtalokkaita muotoja. Ehkä järkyttävimpiä 

esimerkkejä on 1900-luvun alusta aina 1960-luvulle asti amerikkalaisnaisten intiimihygienian 

hoitoon raivokkaasti mainostettu Lysol. Nykyään Lysol tunnetaan lähinnä kylpyhuoneiden 

puhdistukseen tarkoitettuna vahvana desinfiointiaineena, mutta vuosisadan alussa Lysolia 

mainostettiin myös avioliiton onnen ja nuoruuden säilyttävänä intiimidesinfiointiaineena ja 

ennen ehkäisypillereitä sillä uskottiin olevan myös raskautta estäviä vaikutuksia. Myrkyllisenä 

ja syövyttävänä aineena se on kuitenkin aiheuttanut osalle käyttäjistään peruuttamattomia 

vammoja. Silti sen käyttöä suositeltiin aina 50-luvulle asti.199  

En tutkimukseni aikana ole saanut viitteitä siitä, että Lysolia olisi markkinoitu Suomessa, mutta 

toinen Lysoliin vertautuva haitallinen kosmetiikan aine nousee esille tammikuun 1964 

numerossa. Terveyden- ja kauneudenhoidon ongelmia -palstalla esitetty kysymys antaa myös 

viitteitä siitä, kuinka uusi tuote intiimideodorantit Suomessa olivat. Nimimerkillä Saippua ei 

auta kirjoittava lukija kysyy olisikohan olemassa mitään tehokasta deodoranttia intiimeintä 

hygieniaa varten? ja kertoo, nähneensä ulkomaisissa lehdissä tällaisten tuotteiden mainoksia, 

muttei niitä ole suomalaisista kaupoista löytänyt. Eevan diplomi kosmetologi Helens Haglund 

kehottaa ystävällisesti lukijaa turvautumaan erinomaisen henkilökohtaisen avun tarjoavaan 

 
197 Konola 2009, 67. Myös Sohlman puhuu tuntoaistista (2007, 12). 
198 Freidenfelds 2009, 3, 137–141,  
199 Ferranti 2010; Finley 1998c; Romm 2019. Kaksi jälkimmäistä verkkolähteitä. 
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Heksept -pesutiivisteeseen, joka on heksaklorofeenipitoinen desinfioiva pesuneste.200 

Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimin sivustolla kirjoittava emeritusprofessori Jouko 

Tuomisto nimeää heksaklorofeenin parhaaksi suomalaiseksi esimerkiksi haitallisesta 

kosmeettisesta aineesta: sitä käytettiin bakteereita tappavana aineena saippuoissa ja 

deodoranteissa aina 1970-luvulle asti, kunnes sen todettiin aiheuttavan erityisesti lasten 

keskushermostossa vaikeita hermosolujen rakenteellisia muutoksia. Nykyään heksaklorofeenia 

käytetään lähinnä suurta hygieenisyyttä vaativissa tilanteissa, kuten kirurgisessa 

käsienpesussa.201 

Freidenfelds kirjoittaa, kuinka 1950–60-luvuilla Yhdysvalloissa ensimmäiset kuukautisensa 

saaneet nuoret varttuivat aikana, jota leimasi ennennäkemätön keskiluokkaisten arvojen 

ympärille kietoutuva kulttuurinen yhteisymmärrys. Juuri tuo sukupolvi oli se, joka omaksui 

mainostajien ja tuottajien ilmaiseman vision modernista kehosta ja sen toteuttamiseen 

tarvittavien teknologioiden ja käytäntöjen vaateet. Vasta heidän tyttärensä, joille 1980–1990-

lukujen hajunmuodostusta estävät ja valmiiksi parfymoidut siteet olivat itsestäänselvyys, 

alkoivat kyseenalaistaa näiden teknologioiden turvallisuuden ja erillisten deodoranttien 

tarpeellisuuden. 202 Tämä ajoitus sopii mielestäni myös Suomen kontekstiin. Viimeistään 1960-

luvulla kertakäyttöiset kuukautistuotteet olivat Suomessakin vakiinnuttaneet paikkansa uusien 

hygieniavaatimusten saattelemana. Samalla ne syrjäyttivät aiemman kuukautiskäsityön 

perinteen, joka tulevien sukupolvien tytöille näyttäytyi nyt lähinnä kuriositeettina hygienian 

historiaan. 

Mainoksissa 1950–60-lukujen Suomessa hajuttomuus ja puhtaus ja kuukautisten piilottaminen 

merkitsivät ennen kaikkea turvaa ja mukavuutta. Kesäkuun 1962 Pehmo Sanella mainos kysyy: 

Miksi aiheuttaisitte itsellenne epämukavuutta tinkimällä henkilökohtaisen hygienianne 

vaatimuksista?203 Naisten kokemusmuistoissa hajuttomuus, puhtaus ja ulkoisen kehon ylläpito 

kulttuurisen normiston mukaan on ollut merkityksellinen asia, turvan tunteen ja sitä kautta 

onnellisuuden tuoja. Projektiruumiin käsitteen kautta tulkittuna tämä saavutettu onnellisuus 

näyttäytyy kuitenkin riippuvaiselta jatkuvasta kulutuksesta ja ruumisprojektien ylläpidosta, 

joka ei aina ole ollut kaikille saatavissa. Tuotteiden turvallisuuden sijaan, mainostajien ja 

 
200 Eeva 1/1964, 78. 
201 Tuomisto, 2014. Duodecim. Verkkolähde. 
202 Freidenfelds 2009, 155. Esimerkiksi keskustelu Toxic Shock Syndromesta 1970-luvun lopussa sai monet 
tamponeja valmistavat yritykset ottamaan vastuuta tuotteidensa turvallisuudesta, mutta lainsäädäntö ei 
edelleenkään vaadi yrityksiä avaamaan pakkauksissa tuotteidensa valmistusmateriaaleja. 
203 Eeva, Pehmo-Sanella, 6/1962, 77. 



 

 73 

tuotteita käyttävien naisten kuvaama turvallisuus on sidoksissa ennen kaikkea sosiaaliseen 

häpeän välttämiseen. Samaa ajatusta kuukautisista sosiaalisena ongelmana tukee myös 

mainoksissa tuotettava kuva sisäisestä kehosta, jonka pariin sukellan seuraavaksi. 

3.2. Näkymätön kipu 
Vuoden 1963 maaliskuussa ilmestyneen mainoksen otsikko kysyy: Tuletteko hyvin toimeen 

muiden ihmisten kanssa? Teksti jatkuu yhdistelmänä numeroituja huomioita liittyen 

kysymykseen, sekä pieniä kuvia, joissa sama malli on kuvattu erilaisin ilmein, kuin ottamaan 

kantaa esitettyihin väittämiin. 

1. Tyttö, joka tulee hyvin toimeen muiden kanssa, on hienotunteinen 

2. Hän ei loukkaa toisten tunteita eikä tee pisteliäitä huomautuksia 

3. Hän ottaa huomioon toisten ihmisten tunteet. Hän on aina huoliteltu, suloinen ja puhdas 

4. ’Vaikeina päivinä’ hienotunteiset tytöt käyttävät Tampaxia. (Sitä käytetään sisäisesti.) --- 
 

”Neuvot” jatkuvat vielä kahdella kohdalla, joissa ihaillaan tuotteen ominaisuuksia. Naisen ilme 

muuttuu mietteliäästä yhä hymyilevämmäksi kuva kuvalta.  

Jos muistutat mieleesi erityisesti kappaleen 2.3. vapauteen liittämäni mainokset, niissä 

näkemäsi hymyilevien, onnellisten naisten kavalkadi on myös kauttaaltaan mainosten kuvissa 

näkyvä linja. Eikä se toisaalta ole ihmekään: mainostajat ovat varmasti ymmärtäneet 

positiivisuuden myyvän paremmin, kuin ”vaikeiden päivien” kuvaamisen kirjaimellisesti 

vaikeina. Tampaxin 1963 mainoksessa (kuvio 20) kehon ulkoinen puhtaus ja hygieenisyys 

liitetään naisen tunteisiin, joiden rivien välistä vihjataan aiheuttavan haasteita kuukautisten 

aikana. Kun nainen on ottanut käyttöönsä mainostetun teknologian, jolla hallita kuukautisten 

näkymistä, ongelma on kirjaimellisesti poissa silmistä ja poissa mielestä. Mainoksessa ei siis 

olla niinkään huolestuneita naisen omista tuntemuksista, vaan asia tuntuu olevan päinvastoin: 

naista kehotetaan ottamaan huomioon muiden tunteet. 

Ulkoiseen kehoon keskittyminen ja kuukautisten näkeminen pelkkänä sosiaalisena ongelmana 

piilottavat näkyvistä sen, että kuukautiset ovat monille kokijoilleen hyvin paljon muutakin kuin 

kerran kuukaudessa tapahtuva kohdun ylimääräisen limakalvon poistuminen. Nykytiedon 
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valossa lähes kaikilla menstruoijilla on ajoittain 

kuukautiskipuja.204 Vuosisadan taitteen 

kuukautissuojamainonnassa fyysistä kipua ei 

kuitenkaan näy tai siitä ei puhuta. Luvussa 2.1. 

esittelemäni Monica-sidevyön mainos on ainoa, jossa 

kipu on selkeästi kuvitettu. Lisäksi aineiston 281 

mainoksessa on toisinaan viitteitä epämukavuuden 

tunteisiin, mutta teksti liittää ne pikemminkin 

sosiaaliseen epämukavuuteen tai vuodon 

piilottamisen vaivaan kuin subjektiivisiin kivun 

tuntemuksiin. Kipu ”näyttäytyy” tutkijan silmilleni 

sen sijaan pikemminkin sen silmiinpistävän 

poissaolon kautta: tuotteita käyttävät naiset huokuvat 

vain onnellisuutta, vapautta ja raikkautta. Minne 

kuukautisiin niin yleisesti liitetty kipu tuntuu 

pakenevan mainoksissa ja miksi? Ja ehkäpä 

kiinnostavammin: mitä kuukautiskivun 

näkymättömyys mainoksissa voisi kertoa laajemmin 

naisruumiin ymmärtämisestä 1950–60-luvuilla?  

Kuukautisten tiivistäminen sosiaaliseksi ongelmaksi 

ei ole vuosisadan puolivälissä ollut vain 

kuukautissuojamainoksille tyypillinen tapa esittää 

kuukautiset. Männistö on tehnyt samanlaisen 

huomion tutkimiensa oppaiden viimeisestä jaksosta 

1949–1972. Brumberg taas ajoittaa tällaisen 

kehityksen tapahtuneen Amerikassa jo 1940-luvun 

lopulla ja näkee kuukautisten kaupallistumisen 

vahvasti sen taustalla.205 Mainokset asettuvat 

mielestäni kiinnostavalla tavalla osaksi laajempaa 

vuosisadan vaihteessa tapahtunutta muutosta 

 
204 Tiilinen 2019b. Duodecim. Verkkolähde. 
205 Männistö 2003, 220–225; Brumberg 1997, 45–52. 

KUVIO 20: Tampax, Eeva, 3/1963, s. 70. 
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kuukautisten ja yleisterveyden välisissä lääketieteellisissä ja yleisissä uskomuksissa. Tämä 

muutos on ollut paikoin dramaattinen.206 Mainoksissa ja Eeva-lehdessä ilmestyneissä 

artikkeleissa 50–60-luvulla näkyvät sekä vanhojen käsitysten murtumiset ja muutokset, että 

naisen ruumiin määrittelyssä säilyvät jatkuvuudet. Ne asettuvat menneisyyttä katsovan tutkijan 

silmissäni ikään kuin kahden keskustelun välille. Ensimmäisen muodostavat vuosisadan 

taitteen viktoriaanisen ajan tutkimukset, joissa pyrittiin selvittämään, vaaransivatko kuukautiset 

esimerkiksi työskentelevän tai opiskelevan naisen terveyden. Toisen muodostaa 1980-luvulla 

puhjennut keskustelu PMS:stä eli premenstruaali oireyhtymästä, jonka kautta kuukautisista 

alettiin puhua julkisuudessa aivan ennen näkemättömän suurella volyymilla. 

Männistön tutkimissa oppaissa tapahtuu 1900-luvun alkupuolella radikaali muutos, joka 

heijastelee kuukautiskäsityksissä ja naisen ruumiin tehtävissä tapahtunutta muutosta. 

Vuosisadan alun oppaissa kuukautiset kuvattiin yhdeksi tytön elämän tärkeimmistä 

rajapyykeistä matkalla kohti naiseuden päämäärää, äitiyttä. Loogisesti kuukautisista annetaan 

porvaristytöille monia neuvoja.207 Yhtäältä kuukautiset esitettiin oppaissa lähes patologisena 

tilana: vaikka oppaissa korostetaankin, etteivät kuukautiset ole varsinainen sairaus, naisen 

hermosto ja kohtu ovat niiden aikaan erityisen herkät ja tytön tuli välttää esimerkiksi liikuntaa 

ja opiskelua niiden aikana. Toisaalta normaalien kuukautisten säilyttäminen katsottiin yhdeksi 

tärkeimmistä tytön itsehoidon tehtävistä. Viktoriaaniselle perinteelle tyypillisesti oppaissa 

esiintyy lisäksi ajatus kuukautiskivuista ja -häiriöistä erityisesti länsimaisen naisen ongelmana, 

joka vaatii lääketieteellisen auktoriteetin neuvoja ja väliintuloa.208 Näitä viktoriaanisia 

käsityksiä vastaan naisten oikeuksia puolustavat naislääkärit, liikunnanohjaajat ja myöhemmin 

kuukautistuoteyritykset asettuivat vuosisadan alussa Euroopassa ja Yhdysvalloissa.209 

Tämä kuukautisten ja naisen fysiologian keskeinen asema katoaa yhtäkkiä kokonaan Männistön 

tutkimassa toisessa opasjaksossa 1925–1947. Myös lääketieteen vahva asema oppaiden 

auktoriteettiäänenä hiljenee. Tämä on yllättävää etenkin siksi, että vuosituhansia elänyt arvoitus 

kuukautisten fysiologian taustalla oli juuri selviämässä 1920-luvulla, kun hormonien yhteys 

kuukautisiin ymmärrettiin. Lisäksi myös Suomessa muiden Euroopan maiden tavoin käytiin 

1930-luvulla kiivasta väestökeskustelua, jota väritti syntyvyyden nostaminen kasvuun 

 
206 ks. Freidenfelds 2009, 74–75. 
207 Hygienian perinteelle tyypillisesti porvaristyttöjä kehotettiin säännölliseen itsetarkkailuun, mikä tarkoitti 
etenkin kuukautisvuodon määrän, laadun ja keston havainnointia. Lisäksi oppaissa varoiteltiin tyttöjä 
liikarasituksesta, vilustumisesta ja tunteiden valtaan joutumisesta kuukautisten aikana. (Männistö 2003, 45–47) 
208 Männistö 45–47, 57. 
209 ks. Freidenfelds 2009, 2–3. 
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kansakunnan kohtalonkysymyksenä.210 Männistön tutkimien oppaiden viimeisessä jaksossa 

1949–1972 kuukautisista on hieman toista jaksoa enemmän mainintoja, mutta edelleen hyvin 

vähän. Männistö arvelee tämän osin johtuvan siitä, että etenkin viimeisen opasryhmän 

kirjoittajat uskoivat tyttöjen jo saaneen asiassa valistusta koulussa. Hän toteaa, että kirjoittajat 

eivät enää ole niinkään huolissaan kuukautisen aikaisesta terveydestä tai noloudesta, vaan 

niiden epämiellyttävyydestä muille ihmisille. Kuukautisten aikana saa nyt urheilla kuin minä 

tahansa päivänä, mutta samalla aiemmat, juhlalliset kukkaan puhkeamisen kuvastot ovat poissa. 

Männistön sanoin, kuukautisista on nyt tullut pelkästään negatiivinen, sottaava, epämiellyttävä 

ja käytännön hankaluuksia aiheuttava kiusa. Jos vuosisadan alussa sisäinen keho ja kohtu 

määrittelivät naisen ruumista ja fysiologiaa keskeisesti, nyt kiinnostus kohdistetaan siihen mikä 

näkyy ulospäin.211  

Männistön huomiot kulkevat hyvin vahvasti rinnakkain omien mainoksista tekemieni 

huomioideni kanssa. Mainosten kaupallisessa kontekstissa kuukautisten fysiologiaan ei oteta 

lähes ollenkaan kantaa: sen sijaan kuukautiset esitetään Männistön kuvaamana sosiaalisena 

kiusana, johon tuote tarjoutuu ratkaisuksi.212 Eeva-lehdessä vuosisadan puolivälissä 

julkaistuissa monissa naisten terveyttä koskevissa artikkeleissa naisruumiin fysiologia taas on 

keskiössä mainoksista poiketen. Tämä selittyy artikkeleiden vahvalla lääketieteelliseen sävyllä. 

Vaikka niiden määrä kasvaa ja viihteellistyy 60-luvulle tultaessa, yhteistä artikkeleille 

kuitenkin on se, miten naisen seksuaalisuudesta, gynekologisista vaivoista tai lisääntymisestä 

puhuttaessa sävy on hyvin tieteellinen ja miesasiantuntijalähtöinen. 

Vuonna 1954 Eevan toimittajat ovat haastatelleet Nykyhetken naisen ongelmat nimiseen 

artikkeliin Suomen gynekologista seuraa edustavaa tohtori Olavi Kinnusta sekä tohtori Kalevi 

Niemistä, joita on pyydetty selostamaan lukijoille niitä probleemeja, joiden eteen synnytys- ja 

naistentautiopin alalla työskentelevä lääkärikuntamme on joutunut. Miesasiantuntijat nimeävät 

50-luvun naisen kaikkein vaikeimmaksi ratkaistavaksi kysymykseksi kodin ja ansiotyön 

yhteensovittamisen. Haastateltavien mukaan naimattomat virkanaiset muodostavat ”oman 

ongelmansa”: Heidän vastuunalainen työnsä ja ponnistelunsa oman elintason saavuttamiseksi 

nykyisessä yhteiskunnassa aiheuttavat heille monenlaisia henkisiä jännitystiloja, jotka sitten 

 
210 On huomattavaa myös, että suurin osa tämän jakson oppaista oli uskonnollisten tahojen kirjoittamia, mikä 
osittain selittäisi kuukautispuheen vähyyttä. 
211 Männistö 2003, 222–223. Myös Konola 2009, 30. 
212 Männistö 2003, 223. 
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kuvastuvat hormonaalisina häiriöinä.213 Artikkeli henkii 50-luvun keskiluokkaisia 

naisihanteita. Haastateltavat korostavat monisanaisesti modernin maailman melskeen tuomia 

uusia haasteita naisen hyvinvoinnille ja ennen kaikkea gynekologikunnan vastuuta sekä yksilön 

hoitamisessa, mutta myös laajemmin suomalaisen naisen terveyden vaalimisessa. 

Tätä artikkelia, kuten muitakin Eevan terveyttä koskevia kirjoituksia aina 60-luvun lopulle asti 

voisi mielestäni tulkita Oinaan käyttämän paternalistisen medikalisaation käsitteen kautta. Sen 

taustalla on Emily Martinin klassikkoteoksessaan Woman in the Body esittelemä ajatus 

ruumiista koneena.214 Ominaista tälle holhoavalle lääketieteelliselle perinteelle on sekä jatkuva 

pelko naisen ruumiskoneen pettämisestä tai normaalin rajoista lipsumisesta sekä se, ettei nainen 

itse voi arvioida omaa terveyttään tai sairauttaan. Männistö arvelee, että hänen tutkimissaan 

oppaissa tapahtuva kuukautispuheen vähentyminen 1920-luvulta alkaen liittyisi tähän samaan 

laajempaan naisruumiin häivyttämiseen ja sen lääketieteelliseen, teolliseen tai sotilaalliseen 

järkiperäistämiseen. Kuten Eevan -artikkelissa, naisen reproduktiokyky ohjaa siis edelleen 

naisen paikkaa ja yhteiskunnallista tehtävää. Nyt kohtu ei kuitenkaan enää ole naisen ruumiin 

keskeisin määrittäjä, salamyhkäinen ja oikukas elin, kuten vuosisadan vaihteessa, vaan 

Männistön sanoin, eräänlainen extra, joka toimii teollisuuslaitoksen tavoin tuottaen 

isänmaalleen uusia kansalaisia. Kuukautiset kutistuivat nyt hieman kiusalliseksi, mutta 

merkityksettömäksi ruumiin sivutuotteeksi.215 

Mielestäni sekä mainokset että artikkelit jakavat ajatuksen kuukautisvuodon 

merkityksettömyydestä, tosin hieman eri tavoin. Artikkeleissa kuukautisista puhutaan kyllä 

osana naiseksi kasvua, mutta pääasiassa ne ovat joko jotain, jota naisen tulee terveytensä takia 

tarkkailla tai josta naisen tulee konsultoida lääkäriä esimerkiksi vuodon ollessa liian niukkaa 

tai liian runsasta. Mainoksissa taas vuoto on merkityksellistä vain pelossa sen näkyväksi tulosta 

ja näin tuottaessaan naiselle häpeää. Niissä holhoava medikalisaatio ei kuitenkaan näy 

mielestäni niin suorasti kuin artikkeleissa. Tuotteita kyllä korostetaan muun muassa 

lääkäreiden keksiminä ja lääketehtaan laboratorion valvomana, mutta esimerkiksi Tampaxin 

60-luvun puolivälissä ilmestyneissä mainoksissa korostetaan myös naisen omaa ostovalintaa ja 

omaa tiedonhankintaa. 

 
213 Eeva, 10/1954, 24–25, 63. 
214 Martin 1987. Martinin mukaan kapitalistinen teollisuus on muokannut lääketieteen kieltä ja ymmärrystä kehosta 
1700–1800 -luvuilla niin, että kehosta on alettu puhua kuin koneena. Hän argumentoi vuonna 1987, että 
ruumiskoneen metaforalla on edelleen vankka asema lääketieteen kielessä etenkin suhteessa naiskehoon. 
215 Männistö 2003, 132–138. 
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Männistö on huomannut, kuinka 60–70 -lukujen taitteessa oppaissa alkaa nähdä väläyksiä 

Oinaan kutsumasta yhteistyössä tapahtuvasta medikalisaatiosta miesjohtoisen holhoavan 

medikalisaation ohella.216 Siinä tyttöä ei edelleenkään automaattisesti pidetä oman ruumiinsa 

asiantuntijana, mutta hänet ymmärretään toimijana, joka voi hankkia tietoa ruumiistaan ja tutkia 

sitä.217 Ainakin Tampaxin kuukautissuojamainoksissa voi mielestäni hahmottaa häivähdyksiä 

tällaisesta käsityksestä jo 60-luvun alkupuolella, mistä hyvänä esimerkkinä toimii muun 

muassa luvussa 2.2. esittelemäni lääkäripalstaa muistuttava mainos, jossa lääkärin sijaan nainen 

valistaa naista. 

Mainosten itsenäiset nuoret naiset, jotka elävät kuukautisteknologioidensa kanssa onnellisina 

modernissa maailmassa, haastavat sekä viktoriaanisia käsityksiä naiskehon pystyvyydestä, 

mutta itsenäisiä naisia kuvatessaan myös vihjaavat mielestäni erilaista naisihannetta, kuin mitä 

lääketieteellisissä artikkeleissa korostuva äitiyden ihanne toistaa. Toisaalta sekä mainoksissa, 

että artikkeleissa naisruumis kuvataan ongelmallisena ja kontrollointia vaativana. Kohdun 

sijaan tätä ongelmallisuutta selitetään vuosisadan puolivälissä hormoneilla. Myös Männistö on 

huomannut, että niinä harvoina kertoina, kun kuukautiset vuosisadan puolivälin tyttöjen 

oppaissa mainitaan, kuvataan ne ensisijaisesti yhtenä hormonaalisena ilmiönä.218  

Kuukautisten aikaisia epämukavuuden tunteita selitetään aineistossani hormoneihin suoraan 

vedoten vain yhden kerran Tampaxin vuoden 1961 mainoksessa, joka on yksi näistä 

lääkäripalstan tyyliin muotoilluista ilmoituksista. Mainoksessa kysyjä pohtii, miksi hänen 

olonsa tuntuu kurjalta tiettynä aikana. Vastauksessa lukijalle kerrotaan asian liittyvän 

kuukautiskiertonne kokonaisuuteen. Kuukautisia edeltävän tapahtumasarjan aikaansaavien 

hormonien kerrotaan lisäävän hyvänolon tunnetta, mutta myös keskeyttävän toimintansa juuri 

ennen vuodon alkamista. Samalla mieliala saattaa nopeasti laskea, mainoksen vastaajaääni 

valistaa. Kivusta ei puhuta, mutta vastaaja kehottaa sen sijaan, ettei naisen tulisi päästää 

masennusta vallalle, sillä siitä voi tulla tapa. Ääni jatkaa ohjettaan sisarellisesti: ajatelkaa 

jotain muuta, tehkää jotakin mistä nautitte.219 

 
216 Männistö 2003, 232. 
217 Oinas 2001, 97–102. 
218 Männistö 2003, 222. 
219 Eeva, Tampax, 11/196, s. 89. 
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Jos edeltävä mainos oli ainut suoraan hormonit 

mainitseva ilmoitus aineistossani, hormoneihin 

perustuva käsitys kuukautisten ja naiskehon 

ymmärryksen taustalla näkyy mielestäni 

kuitenkin eksplisiittisesti tarkastelemissani 

mainoksissa läpi 50–60-lukujen. Vuoden 1964 

lokakuussa, teinitytöille suunnatussa Tampax- 

mainoksessa kerrotaan murrosikään liittyvistä 

muutoksista, joissa kuukautiset esitetään kuin 

ainoana ikävänä asiana nuoren tytön aikuiseksi 

kasvamisen hauskuudessa (kuvio 21). Naiseksi 

kasvavan tytön kerrotaan nyt muuttuvan 

tasapainoisemmaksi, viehättävämmäksi ja 

levollisemmaksi. Olon epämiellyttäväksi ja 

vaivaantuneeksi tekevät ainoastaan 

väistämättömät kuukauden päivät. 

Männistön huomiot viimeisen opasjakson 

puberteettiin liittyvistä ohjeista asettuvat 

mielestäni mielenkiintoiseen keskusteluun 

tämän mainoksen kanssa. Oppaissa murrosikä 

esitetään luonnollisena ja hormonien 

vaikutuksesta automaattisesti tapahtuvana, 

mutta myös vaikeana ja hämmentävänä aikana 

nuoren elämässä. Tytön ruumiin kehitys 

tapahtuu hänestä itsestään riippumatta ja erillä 

tytön persoonasta, mutta samalla syvää 

hämmennystä ja tyytymättömyyttä tytölle 

aiheuttaen. Männistö huomauttaa, että oppaissa 

näiden tunteiden piilottaminen ja hälventäminen 

on jotain, johon tytön katsotaan pystyvän ja jota 

hänen oletetaan tekevän kulutuksen tukemalla, taidokkaalla itsen tuottamisella.220 Tampaxin 

 
220 Männistö 2003, 220–223. 

KUVIO 21: Tampax, Eeva, 10/1964, s. 110. 
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mainoksessa teini-ikä on haluttu ”myydä” mielenkiintoisena aikana kuvitellulle tyttölukijalle. 

Tasapainottomuuden tai hämmennyksen sijaan, murrosikä esitetäänkin jännittävänä 

seikkailuna, johon liittyy kuin itsestään selvästi omassa ikäryhmässä liikkuminen ja 

amerikkalaistyylinen ehostus. Naiseksi kasvaakseen, tytön tulee siis ottaa haltuunsa joukko 

niitä ruumisprojekteja, jotka katsotaan naisille välttämättömiksi, jotta tyttö välttäisi häpeän 

siltä, että häntä vielä luultaisiin lapseksi. 

Tarkastelemissani kuukautissuojamainoksissa ulkoinen keho mielestäni ikään kuin ottaa 

sisäisen kehon haltuunsa. Sisäinen keho on jotain, josta naisen tulee tietää, mutta sen toiminnot 

ovat lopulta hänen kontrollinsa ulkopuolella. Ulkoista kehoa ja siinä näkyviä merkkejä nainen 

kuitenkin voi, ja hänen tulee hallita, jatkuvasti ja herkeämättä. Tästä seuraava onni peittää 

alleen sisäisen kehon ”vaivat” ja parhaimmillaan riittää unohtamaan ne. Tällainen ajatus näkyy 

sekä edellisissä mainoksissa, mutta laskisin sen myös yleisemmin epäsuoraksi tavaksi, jonka 

kautta hormoneihin pohjaavaa käsitystä naisruumista tuotetaan. Kautta 1950–60-lukujen, 

mainoksissa esiintyy nimittäin samanlainen vaade tietynlaisesta hillityn ja tyynen naisen 

ideaalista, jota myös luvun alussa esittelemäni Tampax mainos edustaa. Eiran terveyssiteen 

mainos vuodelta 1952 vakuuttaa voitte olla varma moitteettomuudestanne ’pahoinakin 

päivinä’.221 Samana vuonna Sanellan mainoksessa kerrotaan, kuinka voimme esiintyä aivan 

yhtä luontevasti kuin muinakin päivinä.222  

Noin kymmenen vuotta myöhemmin, 1960-luvun alun Tampax mainoksissa viesti korostuu 

ehkä voimakkaimmin aineistossani. Vuoden 1961 mainoksissa lukijalle kerrotaan, kuinka 

joidenkin naisten käytöksestä ilmenee aina eräänlaista hillittyä varmuutta, toinen mainos 

kuuluttaa saavutte kaikkialle tyynenä ja huolettomana… aina yhtä salaperäisen 

hienostuneena… --- ja kolmannessa tuotteen käyttöön kehotetaan koska se tekee olonne niin 

miellyttävän tyyneksi ja varmaksi.223 Äärimmäisen esimerkin ulkoisen kehon merkittävästä 

asemasta antavat vuoden 1967 kesällä Eevassa julkaistut Tampaxin mainokset. Mainosten 

lähikuvissa lukijaa ei jätetä katselemaan pelkästään mallin naisen kasvoja, vaan hänet 

päästetään tirkistämään myös kirjaimellisesti kuvan naisen pään sisälle.  

Kesäkuun mainoksessa (kuvio 22) mallin korvan yli kiertyvä teksti ohjeistaa kuuntelemaan 

sisäistä ääntä, joka kehottaa teitä käyttämään Tampaxia. Pään sisällä olevat unelmakuvat 

 
221 Eeva, Eiran terveysside O.K. 5/1952, 5. 
222 Eeva, Sanella, 6/1952, 38. 
223 Eeva, Tampax, 9/1961, 77; 2/1961, 86; 8/1961, 62. 
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allaselämästä ja kauniista valkoisista mekoista liitetään tekstissä tuotteen käyttöön ja sitä kautta 

myös mielenne on tasapainoinen, olonne mukava, viileä, puhtaanraikas. Ulkoiset 

ruumisprojektit ovat vallanneet täysin naisen ajatukset ja peittävät alleen muun. Näen tässä 

merkittävän eron Suomessa vielä sodan aikana vahvasti vallalla olleeseen työtytön ihanteeseen, 

jolloin joutilaisuutta ja ulkonäköön keskittymistä pidettiin merkkinä tytön turhamaisuudesta ja 

kevytkenkäisyydestä.224 

 

KUVIO 22: Tampax, Eeva, 6/1967, s. 13. 

Kivun kannalta kiinnostavaa tässä mainoksessa, sekä muissa mainoksissa, on kuitenkin se tapa, 

jolla mahdollinen fyysinen kuukautisiin liittyvä subjektiivinen kivun tuntemus tai muu ärsytys 

kääntyy kuukautismainosten sosiaaliskulttuurisessa kontekstissa vaivaannuttavuudessaan ja 

 
224 ks. Männistö 2003, 161–166. Palaan tähän ajatukseen vielä seuraavassa luvussa. 
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epämiellyttävyydessään ikään kuin sosiaaliseksi kokemukseksi. Tämä epämiellyttävyys on 

mainoksissa naisten kesken jaettu tosiasia, mutta samalla vaatii teknologian kautta tapahtuvaa 

poistoa, hallintaa tai vähintäänkin piilottamista. 

Kuukautisten kulttuurista historiaa journalistisella otteella tutkinut Karen Houppert esittää, että 

historiallisesti naisten hormoneja ja ennen niiden tunnistamista, naisten kohtuja ja 

kuukautiskiertoja on käytetty selityksenä lukemattomiin naisruumiille tyypilliseksi nähtyihin 

oireisiin ja heikkouksiin hysteriasta päänsärkyihin ja masturboinnista maniaan. Kun PMS 

otettiin mukaan keskusteluun 1900-luvulla, hormoneilla selitettiin nyt myös muun muassa 

avioriitoja, vihaisuutta ja ärtyneisyyttä, huonoa työsuorituskykyä ja mielialan vaihteluita – jopa 

auto-onnettomuuksia ja murhia.225 PMS on nykykulttuurissamme hyväksytty tapa puhua 

kuukautisista ja niiden aiheuttamasta epämukavuudesta ja kivusta, joskin syndrooman syy on 

edelleen arvoitus.226 Konolan kartoittamissa kuukautiskokemuksissa PMS-oireet ovat jotain 

kuukautisiin liittyvää, jota ei voida katseilta peittää. Nämä kuukautiskiertoon liittyvät oireet 

kärttyisyydestä kiukkuun ja energisyydestä väsymykseen eivät haastateltavien mukaan 2000-

luvun alun Suomessa olleet kuukautisveren tavoin sosiaalisesti piilotettavissa, eikä niiden 

piilottamista uudella vuosituhannella toisaalta samalla tavalla kulttuurisesti vaadittukaan.227  

Tutkimissani mainoksissa vaade piilottaa myös mahdolliset kuukautisten ja hormonien 

aiheuttamat negatiiviset tunteet ja mielialan vaihtelut on kyseenalaistamaton vaatimus. 

Fyysisen kivun sijaan mainokset tuntuvat keskittyvän nimenomaan näihin naiselle 

kulttuurisesti sopimattomaksi katsottuihin tunteisiin ja niiden poistoon. PMS keskustelun 

orastava alku 50 -luvulla vaikutti aluksi sopivan ajallisesti hyvin selittämään tätä mainoksissa 

tekemääni huomiota. Brittilääkäri Katharina Dalton tutkijakollegoineen oli ottanut PMS-termin 

käyttöön vuonna 1953, laajentaen lääkäri Robert Frankin vuonna 1931 käyttämää termiä ”pre-

menstrual tension”. Daltonin ensimmäinen naisille suunnattu menestynyt terveysopas The 

Premenstrual Syndrome taas julkaistiin vuonna 1964.228  

 
225 Houppert 1999, 158–159. 
226 Tiilinen (2019a) kirjoittaa Duodecimin sivuilla: [PMS:n] perimmäinen syy on edelleen tuntematon. Ajatellaan, 
että normaaliin munasarjatoimintaan liittyvät hormonitasojen muutokset jostain syystä aiheuttavat poikkeavan 
vasteen keskushermostossa. 
227 Konola 2009, 70. 
228 Martin 1987, 118–121. Kirjoituksissaan Dalton esitti huolensa kuukautisia edeltävien oireiden vaikutuksista 
esimerkiksi naisten suorituksiin opiskelussa ja töissä sekä kansantaloudellisiin menetyksiin, joita naiset 
kuukautisia edeltävällä ajalla työskennellessään hänen mukaansa aiheuttivat. Martin huomauttaa, kuinka sopivaan 
aikaan sekä Frankin että Daltonin tutkimukset julkaistiin: kummatkin maailmansodan jälkeisenä aikana, kun naiset 
nyt haluttiin palauttaa koteihin rintamalta palaavien miesten palatessa töihin. Sotien aikana tehdyissä 
tutkimuksissa taas esitettiin täysin päinvastainen arvio naisten työkyvystä kuukautisten aikana. Tämä kertoo 
Martinin mukaan hämmentävän selvästi siitä, kuinka poliittista lääketieteellinen tutkimus on. 
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PMS:n ilmiömäinen huomio sijoittuu kuitenkin aikaisintaan 1970-luvun lopulle.229 Eevan 1967 

julkaistussa, dramaattisesti nimetyssä artikkelisarjassa Sukupuolihormonit – Naisen kohtalo 

dosentti Olli Castrén puhuu jo premenstruelleista vaivoista, mutta yleisemmin koko 

artikkelisarja korostaa hormonien vaikutuksia naiskehoon ja hormonihoitojen apua 

kaikenlaisiin kuukautishäiriöihin.230 Artikkelisarjan ensimmäinen osa alkaa ingressillä, jossa 

hormonien kerrotaan olevan mukana määräämässä naisen elämän keskeisimmistä asioista 

kuten äitiydestä, mutta toisaalta hormonihäiriöiden huomautetaan olevan toisinaan niin 

kiusallisia, että sanonta jotkut naiset eivät elä naisen osaansa, he kärsivät sen ei ole kirjoittajan 

mielestä lainkaan turha.231 Mielenkiintoista tässä on mielestäni se, kuinka hormoni-sanan voisi 

käytännössä korvata kuukautisilla tai kohdulla ja viesti olisi sama kuin Männistön tutkimissa 

1900-luvun alun oppaissa. Houppertin tavoin Freidenfelds huomauttaakin, että PMS:n 

’löytäminen’ ei ollut ensimmäinen kerta, kun negatiiviset mielialat liitettiin kuukautisiin. 1800-

luvulla lääketieteen piirissä nähtiin vahva yhteys hermostolla ja naisen seksuaalisuuteen ja 

lisääntymiseen liitetyillä toiminnoilla ja kuukautisten lisäksi kuukautisia edeltävä ajanjakso 

liitettiin emotionaaliseen epävakaisuuteen. Vasta 1920-luvulla hormonit liitettiin selittämään 

kuukautisten ja tunteiden välistä yhteyttä.232 

PMS tai sitä ennakoivat tutkimukset ja puheet hormonien vaikutuksista naiskehossa ovat 

mielestäni lopulta vain vajavainen selitys mainosten lähes paikkomielteiselle keskittymiselle 

naisen negatiivisten tunteiden hillitsemiseen. Freidenfelds tarjoaa haastatteluistaan ja muista 

käyttämistään lähteistä itselleni kiinnostavan huomion: hänen tulkintansa mukaan 

Yhdysvalloissa vielä vuosisadan puolivälissä kuukautisten aikaisen harmistuksen ja 

ärsyyntyneisyyden uskottiin ennemminkin liittyvän siihen, että kuukautissiteet hiersivät ja 

kuukautiskrampit sattuivat, kuin siihen, että naisten tunteet olisivat perustavanlaatuisesti olleet 

yhteydessä kuukautiskiertoon. Vaikka Eevan artikkeleissa hormoneista puhutaan vilkkaasti 60-

luvun puolivälissä, olisin taipuvainen uskomaan, että mainostajat tukeutuivatkin ensisijaisesti 

Freidenfeldsin huomion mukaiseen oletukseen.233 

 
229 Martin 1987, 120. Ks. myös Houppert 1999, 141–195. 
230 Eeva 9/1967, 76–77 (Olli Castrénin haastattelu) Muut artikkelisarjan julkaisut vuosikerran 1967 numeroissa 6–
11. Pientä ristiriitaakin artikkelien viestissä löytyy, kun sarjan toisessa osassa lääkäri Seija Mäntykoski – ainut 
haastateltu naislääkäri – vakuuttaa, että hormonit itseasiassa liittyvät luultua vähemmän esimerkiksi naisen 
seksuaaliseen haluun. Samalla kyseinen artikkeli alkaa peittelemättömästi lauseella on totta, että nainen on 
hormoniensa orja. 
231 Eeva 7/1967, 36. 
232 Freidenfelds 2009, 113. 
233 Ibid, 112–113. 
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Tässä voisikin mielestäni olla tapa ymmärtää sitä erikoista tarkastelemieni kuukautistuotteiden 

mainosten tarjoamaa viestiä, jossa epämukavuuden tunteista ja erityisesti tunteiden hallinnasta 

vihjataan, mutta puhumatta varsinaisesti hormonaalisesta häiriöstä, tunteet esitetään aina 

jonain, jonka nainen itse pystyy omalla kuukautisteknologiavalinnallaan poistamaan – 

valitessaan mainostetun tuotteen. Mainoksissa siis varsin loogisesti keskitytään siihen, missä 

tuotteet voivat auttaa. Teknologioiden kehitys on myös joillekin naisille todella tarkoittanut 

helpotusta kipuihin, erityisesti sellaisiin, jonka taustalla ovat kuukautisteknologiat itse. 

Freidenfelds siteeraa Yhdysvalloissa vuonna 1943 tehtyä tutkimusta, jonka mukaan tamponit 

olivat helpottaneet naisten kuukautisia edeltäviä ja niiden aikaisia oireita, sillä ne poistivat 

sidevöiden puristuksen vyötäröltä ja ikävän siteen hankaamasta reisiä.234 Yleinen ymmärrys 

kuukautisista ennen kaikkea sosiaalisena ongelmana, saattoi myös tehdä naisten tuntemista 

kivuista tai krampeista suurimmalle osalle lopulta pienemmän huolen kuin veren mahdollisesta 

näkymisestä. Tätä tukevat ainakin Freidenfeldsin haastattelemien yhdysvaltalaisnaisten 

kokemukset vuosisadan alkupuolelta, joille nimenomaan teknologia oli se, joka rajoitti 

normaaleja toimia kuukautisten aikana.235 Myös suomalaisten naisten kokemusmuistoissa 

vanhojen kuukautisteknologioiden epämukavuus ja rajoittavuus korostuu mielestäni 

merkittävästi.236 

Kuukautiskivut tulevat Eeva-lehden sivuilla kuukautistuotemainosten sijaan näkyville 

kipulääkemainoksissa. Niitä alkaa lehtien sivuilla näkyä säännöllisesti vuodesta 1956 lähtien. 

Jomo nimisten tablettien mainoksen valokuvassa nuori tyttö hieroo harmistuneena ohimoaan. 

Tableteissa kuukautiskivut asettuvat osaksi listaa, jossa tuotteen kerrotaan auttavan muun 

muassa hammassärkyyn ja alkoholin väärinkäytön jälkeen. Fenamon-nimiset tabletit taas 

osoitetaan erityisesti tehokkaaksi kipuja lievittäväksi lääkkeeksi ”vaikeina päivinä”. Kuvassa 

nopein mustin vedoin maalattu tyylikäs, puhviin sonnustautunut nainen katsoo lukijaa kuin 

vihjaten salaisuudestaan. Pretensin tablettien mainoksissa vuonna 1958 tuotteen kerrotaan 

olevan uusi lääke, joka on nimenomaan suunniteltu kuukautisia edeltävien vaivojen 

ehkäisyyn.237 Tämä on ensimmäinen selkeästi PMS-syndroomaan viittaava lähde 

tarkastelemissani Eeva-lehdissä. 1960-luvulla mainostettujen kipulääkkeiden joukkoon 

 
234 Freidenfelds 2009, 93. Viittaa tutkimukseen: Karl John Karnaky (1943): “Vaginal Tampons for Menstrual 
Hygiene,” Western Journal of Surgery 51: 152. 
235 Ibid 2009, 92. 
236 ks. luku 2.3. 
237 Eeva, Jomo, 6/7/9/11 1956; Fenamon, lukuisia mainoksia vuosina 1957–62; Pretensin 5/7/9/10 1958. 
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nousevat Ekvaprin, Optimal, Pika-7, Presto, Seliran ja Spalt-Tabletit. Selirania lukuun 

ottamatta tuotteet on kohdistettu nimenomaan naisille ja kuukautisten aiheuttamien kipujen 

lisäksi PMS näkyy nyt myös potentiaalisena hoidon kohteena. Se ei kuitenkaan ole vielä 

samalainen yleinen selitys, kuin pari vuosi kymmentä myöhemmin, vaan mainoksissa on 

valistava ja informoiva ote. Kuvissa näkyy lääkepakkauksia, kuukautiskalentereita, päätään 

piteleviä naisia, mutta nyt myös hymyileviä ja tuotteista riemastuneita kasvoja. 

Vuosien 1967 ja 1968 Pika-7 mainoksissa kiinnostavaa on mielestäni se, kuinka yhteneväinen 

mainos tyylillisesti on kuukautissuojamainosten kanssa sekä kuvituksen että tekstin kautta. 

Siinä missä monissa kipulääkemainoksissa on otettu selkeän lääketieteellinen lähestymiskulma 

kuukautisiin, mikä mahdollistaa myös kuukautisten puhumisen niiden oikealla nimellä, Pika-7 

-merkin ja niiden lisäksi Spalt-Tablettien mainoksissa kuvataan hymyileviä naisia, joiden 

vaikeista päivistä onkin nyt tullut vaivattomat päivät.238 Vuonna 1967 julkaistussa Pika-7 

mainoksessa kuva on rajattu kattamaan ainoastaan valokuvan marilynhiuksisen naisen 

riemuitsevat kasvot (kuvio 23). Otsikko on kuin naisen sisästä puhetta minä en tunne ”kriittisiä 

päiviä”. Mainos kiteyttää olennaisen huomion 50–60-lukujen mainosten tuottamista ideaaleista 

kuukautisista. Vaikka kuukautiset ovat osa naisen normaalia elämää ja jopa osa naiseutta sillä 

tavalla, että niiden poisjäämisen katsotaan vievän menopaussi-ikäisiltä naisilta heidän 

naiseutensa, parhaat ja ”normaaleimmat” kuukautiset ovat ne, joita nainen ei itsekään huomaa. 

Ruumiskoneen sivutuote katoaa näin taidokkaiden ja yhä hienovaraisempien teknologioiden 

avulla pois näkyvistä. 

 
238 Eeva, Spalt-Tabletit, 1/1960, 74. 
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KUVIO 23: Pika-7, Eeva, 2/1967, s. 87 

Kuukautistuotteiden osalta tunnottomuuden ideaali näyttäytyy teknologioissa, jotka piilottavat 

itsensä sekä niitä käyttäviltä naisilta että heidän ympärillään olevilta ihmisiltä, poistavat hajun, 

veren näkymisen ja parhaillaan ovat kuin Tampaxin mainostamat silkinsileät sisäänpanoputket, 

joiden avulla naisen ei tarvitse edes koskettaa itseään. Jos tuntemisesta mainoksissa puhutaan, 

korostetaan tuotteiden pehmeyttä ja sileyttä. Esimerkiksi Florellan 60-luvun mainoksien slogan 

kuuluu naisellista pehmeyttä ja Femina-merkin 1966 kampanjan mainoslauseena toimii 

nykynäkökulmasta jopa hämmentävän seksuaalissävytteinen hyväilevän pehmeä.239 

Vuosisadan alkupuolella muotoillut uudet, modernit ideat kuukautisten aikaisesta terveydestä, 

sekä uudet kuukautisteknologiat muodostivat Freidenfeldsin mukaan sen pohjan, jossa PMS 

saattoi tulla yleisesti kuvitelluksi ja huomatuksi 1900-luvun lopulla. Samalla Freidenfelds 

huomauttaa, että erityisesti sotien jälkeisten naisten sukupolvi kasvoi aikaan, jolloin odotukset 

 
239 Eeva, Florella, esim. 7/1962; Femina 5/6/8/9/10 1966. 
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kuukautisten pitämisestä kontrollin alla olivat jo yleisesti hyväksytty standardi, johon naiset 

myös nyt vakuuttuivat pystyvänsä, jos he vain hyödynsivät oikeanlaisia teknologioita, 

tekniikoita ja asenteita. PMS keskustelu vuosisadan lopulla toisaalta teki kuukautiset 

ennennäkemättömällä tavalla sosiaalisesti näkyviksi, mutta tarkoitti myös huomattavasti 

syvemmälle naisruumiiseen kietoutuvaa kuukautisten kontrolloinnin vaatimusta, kuin vielä 

vuosisadan alussa olisi ollut edes kuviteltavissa.240 Näen, että mainoksilla oli tässä uuden 

kuukautisten hoidon ja naiskehon ”normaalin” toiminnan kuvittelussa sijansa. On toisaalta 

huomattava, että uudet teknologiat ja lääkkeet myös varmasti auttoivat naisten oloa ja kenties 

kysymyspalstojen ohjeet ja kynnyksen madaltaminen lääkärillä käymistä ajatellen helpottivat 

niitä, joille kuukautiset aiheuttivat voimakasta kipua ja epämukavuutta.  

Kuukautissuojamainoksissa kipu pakenee näyttämöltä, jotta tuote voitaisiin esittää ratkaisijana 

mihin tahansa kuukautisten aiheuttamaan epämukavuuteen. Lisäksi, koska kuukautisten 

ongelmallisuus korostuu etenkin sosiaalisena ongelmana, mainokset painottavat naisten 

tunteiden säätelyä, hillittyä ja hallittua asennetta, jonka kerrotaan onnistuvan tuotteen ostamisen 

kautta. Tunnottomuus on kuukautisten ideaali, jota mahdolliset kivun tuntemukset vastustavat. 

Kivun kadotessa tuottuu kuukautissuojamainoksissa kuva, jonka mukaan normaalit kuukautiset 

ovatkin parhaimmassa tapauksessa kivuttomuuden lisäksi täysin tunnottomat. Tällä tavalla 

käsitetyt kuukautiset eivät kuitenkaan enää kahlitse naista samalla tavalla kuin viktoriaanisena 

aikana, vaan ne antoivat mahdollisuuden kuvitella nainen työssä kodin ulkopuolella, 

kilpaurheilemassa ja toimimassa tiloissa ja viroissa, jotka aiemmin oli katsottu vain 

miessukupuolelle sopiviksi.  

 

 
240 Freidenfelds 2009, 112. 
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3.3. Biologiaansa kahlittu? Modernia naista rakentamassa 

”erilaiset. Naisella on monet kasvot. Alati uudet ja 
vaihtuvat, modernit. Kasvot, jotka huomataan. Nainen 
ei vetäydy piiloon eikä yritä sulautua toisten 
joukkoon. Hän pitää siitä, että hänet huomataan. 
Kuitenkin hänellä on salaisuuksia, joita eivät muut 
huomaa. Kuten Sellox.” 

Selloxin vuosien 1968–1969 mainoskampanjassa 

leikitellään mielikuvalla modernin naisen 

monista rooleista. Mainoksen pienissä kuvissa 

poseeraa eri ilmein, kampauksin ja tyylein 

sonnustautunut malli (kuvio 24). Mainos on 

mielestäni kiinnostava monella tapaa. Toisaalta 

siinä näkyy Männistön luonnehtima naiskuvan 

pirstaloituminen 60-luvulla. Naisen on nyt 

mahdollista asettua erilaisiin rooleihin, kantaa 

erilaisia, joskus ristiriitaisiakin ”kasvoja”, joita 

kaikkia hänen odotetaan kantavan tyylikkään 

onnistuneesti. Toisaalta mainos asettuu 

aineistossani osaksi isompaa muutosta 60-luvun 

puolivälin jälkeen. Männistö kirjoittaa, että 

tutkimusta tehdessään hän koki suurena 

yllätyksenä sen, kuinka selvästi Suomen historian 

vaiheet ja mullistukset näkyivät hänen 

tarkastelemissaan oppaissa ja toisaalta, kuinka 

sitkeitä ovat ne tehtävät, joihin naisruumiin 

tuottaminen oppaissa tähtää.241 Myös itselleni 

yllättävältä tuntui se seksuaalisen murroksen 

mukanaan tuoma naiskuvien valtava muutos 

aineistoni loppupuolella – ja toisaalta jatkuvuus 

naisruumille asetetuissa odotuksissa kuvien 

takana. 

 
241 Männistö 2003, 241.  

KUVIO 24: Sellox, Eeva, 8/1968, s. 11. 
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Selloxin mainoksessa, kuten 2.2. luvun Tampaxin Salainen agentti -mainoksessa kuukautiset 

esitetään ”vaikeiden päivien” sijaan naisen omana pienenä salaisuutena. Freidenfelds kertoo, 

että Kotex-siteitä valmistavan Kimberly-Clark yrityksen miesjohtajat olivat vuoden 1958 

kokouksessaan pohtineet pitkään, miksi heidän asiakkainaan olevat naiset liittivät kuukautisiin 

negatiivisia asenteita ja tunteita. Pohdinnan takana oli johtajien huomio ja huoli siitä, miten 

negatiiviset vaikutukset näillä käsityksillä oli tuotteiden markkinoinnille ja myynnille: kuinka 

mainostaa ja erottautua joukosta tuotteella, jonka kaikki haluavat piilottaa? Kokouksessa 

myönnettiin nyt myös, että yrityksen toimilla saattaisi olla vaikutus tämän negatiivisen 

kuukautiskuvan ylläpitoon. Ryhmä päätyi keksimään tapoja, joilla kuukautisille voitaisiin antaa 

positiivisempi sävy liittämällä kuukautiset feminiinisyyteen ja ylpeyteen naiseudesta.242 Tämä 

tarina on mielestäni kiinnostava, sillä se antaa yhdenlaisen tavan tulkita oman aineistoni lopussa 

näkyvää naiseuden korostumista. Naiseuden korostuminen näyttää olevan osa laajempaa, 

kuukautiset aiempaa ”neutraalimpana” kokemuksena esittävää trendiä. Viimeistään vuoden 

1968 tienoilla ”vaikeat päivät” termi muiden negatiivisten eufemismien tavoin katoaa 

aineistostani lähes kokonaan ja vaikka edelleen kuukautiset -sanaa yleisesti vältellään, 

esimerkiksi vuoden 1968 alussa Tampaxin slogan on vaihtunut lauseeseen ”sisäisesti käytettävä 

kuukautissuoja”243. 

Tässä luvussa kysyn, millaista toiminnallista naisruumista mainoksissa tuotetaan. Kuten 

kolmannen luvun alussa totesin, kuukautiset eivät palaudu naiseuteen. En toisaalta myöskään 

usko, että lopullista, alkuperäistä ”naiseutta” on todella olemassa. Ymmärrän sukupuolen tässä 

Butlerin määritelmän mukaan identiteettinä, joka on ajassa hatarin perustein muotoutuva ja 

ulkoisessa maailmassa tyyliteltyjen toistotekojen kautta vakiintuva.244 Toisin sanoen 

sukupuolen vaikutelmat syntyvät arkipäiväisissä kehollisissa eleissä, liikkeissä ja erilaisissa 

tyyleissä – performansseissa – jotka luovat kuvitelman muuttumattomasta sukupuolesta. 

Aineistoni aikana ymmärrys sukupuolesta biologisesti muuttumattomana ja kaksinapaisena on 

ollut hyvin vahva ja nimenomaan sukupuoli nähdään syynä naisten ja miesten väliselle 

erilaiselle toiminnalle ja sosiaaliselle toimijuudelle eikä toisin päin. Toisaalta näiden 

toimintojen esimerkiksi työn, kodinhoidon ja kilpaurheilun sukupuolittuneisuuden rajoja 

määritellään myös tänä aikana jatkuvasti uudelleen. Kuinka tietoa sukupuolesta tai naiseudesta 

 
242 Freidenfelds 2009, 139–141. 
243 Oma kursiivi. Tätä edeltävä slogan kuuluu Tampax – sisäinen terveystamponi. 
244 Butler 1999 (1990); 172–174, 179. Oma mukaelmani. Gender ought not to be construed as a stable identity or 
locus of agency from which various acts follow; rather, gender is an identity tenuously constituted in time, 
instituted in an exterior space through a stylized repetition of acts. 
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tuotetaan ja toistetaan mainoksissa? Seksuaalisuus liittyy tähän kysymykseen mielestäni 

erottamattomasti. 

Männistö on huomannut, että hänen tutkimissaan 1950–70 -lukujen oppaissa käsitys naisen ja 

miehen seksuaalisuuden eroista ei juuri poikkea vuosisadan vaihteen oppaiden käsityksistä. 

Kuten 1900-luvun taitteessa, vielä 60-luvulla nuoren naisen seksuaalisuus uinuu, jollei sitä 

pakoteta heräämään. Tytöllä ei katsota olevan sukupuolisia haluja, jollei hän itse anna niitä 

herättää, siinä missä nuori mies haluaa koko ajan. Koska tyttö on luonnollisesti siveä, hän on 

vastuussa myös pojan kuohuvasta ja kahlitsemattomasta seksuaalisuudesta. Tytöltä vaaditaan 

loputonta itsekuria ja kontrollia, sillä vaarana on että, tytön ajattelemattomuus aiheuttaa liian 

suuren kiusauksen miehelle.245 Tällaisen samansuuntaisen kuvan saa viime luvussa 

mainitsemastani Eevan vuoden 1967 artikkelisarjasta, jonka toisessa osassa sukupuolielämä 

katsotaan kyllä aikuiselle naiselle luonnollisena asiana, mutta tilapäissuhteet nähdään naiselle 

vahingollisina. Naistentautien erikoislääkäri Seija Mäntykoski muun muassa painottaa, että 

naisella on aina vastuu itsestään ja sellaisen itsesuojeluvaisto, ettei hän jätä itseään kenenkään 

armoille.246 

Männistö kuitenkin huomaa, että kolmannen jakson oppaissa naisen seksuaalisuuteen sisältyy 

lisäksi myös ristiriita, jota aiemmissa oppaissa ei ole. Nyt tytön odotetaan sekä houkuttelevan 

että torjuvan, Männistön sanoin olevan seksikäs pidättyjä. Jos aiemmissa opasjaksoissa 

ajateltiin kainouden ja tiedostamattoman viehätysvoiman takaavan tytölle aviomiehen, se ei 

enää riitä. Modernille tytölle ulkoisen ruumiin taidokas muokkaaminen toimii pääsylippuna 

normaaliin elämään ja heteroseksuaalisiin suhteisiin.247 Ulkonäöstä tulee näin keskeisin tapa 

tuottaa naisruumista. Kun ensimmäisen opasjakson jälkeen naista keskeisesti määritellyt kohtu 

väistyy taka-alalle, Männistö katsoo sukupuolieron tuottamisen siirtyneen sotien jälkeen kehon 

ulkoisten ruumisprojektien olennaiseksi tehtäväksi. Tämä huomio on miestäni kiinnostava 

myös suhteessa Butlerin ajatuksiin sukupuolen performanssista ja sukupuolieron tuottamisesta 

erityisesti poissulkemisten kautta.248 

 
245 Männistö 2003, 225–228. Vaginan historiaa tutkinut Laura Stark-Arola on huomannut, kuinka erilaisen 
käsityksen seksuaalisuudesta 1800–1900 -luvuilla Suomessa kulkenut ja levinnyt kansanperinne antaa verrattuna 
viktoriaanisia juuria kantaviin käsityksiin. Suomalaisessa perinteisessä kansankulttuurissa vagina on ollut 
merkittävä voimanlähde, dynaamisen väen keskus. Naisen sukupuolielin esiintyykin kansanperinteessä hyvin 
keskeisenä symbolina verrattuna fallisen kuvallisen representaation historiaan muualla Euroopassa. (Stark-Arola 
2001) Ks. myös Vesterinen 2017, 80–83. 
246 Eeva 7/1967, 37.  
247 Männistö 2003; 205, 225–230. 
248 Männistö 2003, 206; Butler 1999 (1990), 172–173. 
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Männistön viimeisessä opasjaksossa naiseuden ytimessä on aktiivinen passiivisuus, jossa tytön 

ruumis on väline muita, toisin sanoen tulevaa aviomiestä varten, ei hänelle itselleen tai omille 

haluilleen, jos sellaisia edes oli.249 Tämä aktiivinen passiivisuus avaa mielestäni kiinnostan 

tavan tulkita kuukautissuojamainoksissa tapahtuvaa muutosta 50- ja 60 -luvuilla. Teen tässä 

tietoisen eron Männistön jaottelusta käsittelemällä naisen seksuaalisuutta toiminnallisen kehon 

alla, sisäisen kehon sijaan. Tulkitsen tässä kuukautisista puhumisen kasvua ja naisen 

irtautumista kodin piiristä, toimintana, jolla myös naisen seksuaalisuudelle aletaan vähitellen 

antaa tunnustusta ja luoda uusia rajoja. Aiemmin 1900-luvun alussa kansan keskuudessa 

kuukautisiin, sukupuolielämään ja raskauteen liittyviä asioita leimasi vielä vahva häveliäisyys, 

jonka kautta kainostelu ja häpeily nähtiin hyvänä käytöksenä.250 50-luvun Eeva-lehdissä 

puidaan naisten astumista työelämään ja kuukautissuojamainoksissa kuvataan naisia uimassa, 

joskin alavartalo kainosti veden alla piilossa. 60-luvun puolivälin tienoilla seksuaalisuutta 

käsittelevät artikkeliaiheet kasvavat rytinällä. Nyt Eevassa puhutaan ehkäisystä ja uudesta e-

pilleristä, naisen hormonitoiminnasta, miesten hysteriasta, menopaussista sekä 

seksuaalikasvatuksesta. Vaikka kuukautissuojamainoksissa sukuelimet, veri ja jopa itse tuote 

vielä piilotetaan, kuvien naiset esiintyvät selkeästi seksuaalissävytteisemmin kuin aiemmin. 

Seuraavat kaksi uimista käsittelevää mainosta avaavat tätä naiskuvan muutosta. Niiden välillä 

on vain seitsemän vuotta. Kummatkin mainokset ovat jälleen Tampax-merkin, kuvion 25 

mainos vuodelta 1959 ja kuvion 26 mainos ilmestyi Eevassa 1966. Vasemmanpuolimmaisessa 

1959 julkaistussa mainoksessa katsojan silmät tarttuvat ensimmäisenä iloisesti valokuvassa 

hymyilevään nuoreen naiseen, joka katsoo huoletta suoraan kameraan. Nainen on nostanut 

oikean kätensä ilmaan ja vesi loiskuu hänen ympärillään. Kuva rajautuu niin, että katsoja näkee 

juuri naisen alavartalon peittyvän veden alle.251 Naisen uimapuvussa on 50-luvulle tyypillinen 

sydämen mallinen dekoltee ja rusetilla koristeltu uimalakki peittää hänen hiuksensa. 

Tilanteessa on spontaaniuden tuntua, jota veden liike ja naisen kasvoilla loistava aidon oloinen 

hymy korostavat. 

Oikeanpuolimmaisessa vuonna 1966 julkaistun mainoksen ylemmässä kuvassa vaalea, hoikka 

nainen makaa viehkeästi hymyillen mustalla uimapatjalla, ympäröivästä kirkkaansinisestä 

 
249 Männistö 2003; 225–230. 
250 Vesterinen 2017, 64. 
251 Internetistä löytämässäni brittiläisessä Stitchcraft magazine-lehden elokuussa 1957 julkaistussa mainoksen 
versiossa naisen alavartalo jalkoineen itseasiassa näkyy, mutta kenties tilanpuutteen tai mahdollisten siveyssyiden 
takia suomalaiseen versioon rajaus on tehty tiukemmaksi. Toisaalta edellisen kuukauden 7/1959 julkaistussa 
Eevan mainoksessa naisen alavartalo on kyllä näkyvissä. 
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vedestä päätellen ilmeisesti hotellin uima-altaalla. Naisen asento on hyvin 

poseerauksenomainen ja merenneitomainen aina varpaita myöten. Sääret ovat sileät, hampaat 

valkoiset ja tukka kauniisti laitettu. Hänen yllään on simppeli valkoinen uima-asu ja tämä väri 

linkittää kuvan myös alempaan toiseen kuvaan, jossa sama nainen on jälleen pukeutunut 

valkoiseen. Tässä kuvassa nainen seisoo prinsessan lailla terassilla valkoisessa iltapuvussaan 

taivaalle kaihoisasti katsellen. Takana siintää kaunis hiekkaranta. Katsoja voi kuvitella naisen 

nyt palanneen uima-altaalla, päivän ulkona vietettyään laittautumaan hotellihuoneelle ja 

odottavan illallisseuransa hakevan hänet pian. 

      

KUVIO 25: Tampax, Eeva 8/1959, s. 53. KUVIO 26: Tampax, Eeva 8/1966, takasisäkansi. 

Jälkimmäinen mainos puhuttelee erityisesti niitä, jotka eivät ole käyttäneet tamponeja aiemmin 

ja mainoksen vahva visuaalisuus ja jo pelkkä kuvan koko, sekä tekstin ytimekkyys sekä 

kuvitteluun kutsumisen käyttö ovat kontrastissa aiemmin tarkasteluun mainokseen. 
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Muutoksessa näkyvät 60-luvun mainonnan keinoissa tapahtuneet uudistukset visuaalisuuden 

kasvusta viestin hienovaraistumiseen. Teksti alleviivaa edelleen kuvaa modernista naiseudesta 

puhtautena ja viileytenä, mutta tekstistä pilkahtava sana toimeliaisuus tuntuu nykykatsojan 

silmin melkein huvittavalta, mainoksen kuvia katsoessa. Tässäkö toimelias nainen? 

Makaamassa uima-altaalla katseiden kohteena ja haaveilemassa parvekkeella etelän lämmössä? 

Toisaalta siinä missä 50-luvun mainosten kuvat olivat rajattuja ja todennäköisesti studiossa tai 

ainakin sisätiloissa otettuja mustavalkokuvia, 60-luvun kuvat vievät katsojan ulkotiloihin. Kuva 

tarjoilee kuusikymmentäluvun suomalaisnaiselle haaveen sekä lomamatkasta ulkomailla, että 

yksin naisena matkalla olemisesta. Vaikka kuvat eivät paljasta onko nainen matkallaan yksin, 

hän kuitenkin esiintyy kuvissa yksin ja niiden keskipisteenä. 

Kiinnostavan elementin kuviin tuo jälkimmäisen kuvan naisen valkoisena loistavat vaatteet. 

Valkoinen väri kuukautissuojamainosten naisten asuissa on erityisen merkityksellinen, sillä 

kyseinen trooppi on 60-luvulta alkaen ollut tunnistettava osa kuukautissuojamainontaa aina 

näihin päiviin asti. Tampax on, ellei ensimmäinen niin yksi ensimmäisistä ja 

johdonmukaisimmista valkoisten vaatteiden troopin ylläpitäjistä; yrityksen lähes kaikissa 60-

luvun lopun suuremmissa värillisissä mainoksissa naiset pukeutuvat valkoiseen. Muutos on 

tapahtunut vähitellen, sillä vuosikymmenen alkupuolella valkoista alkaa jo nähdä, mutta se ei 

vielä vaikuta yhtä selkeältä valinnalta kuin 60-luvun lopun mainoksissa, joissa kaikissa 

Tampax-mainosten pienissä kuvissa malleilla on päällään valkoista. Valkoiseen liittyvät 

mielikuvat puhtaudesta, hygieenisyydestä ja viattomuudesta. Ne eivät asetu kontrastiin 

ainoastaan puuttuvan verenpunaisen kanssa, jota mainoksissa ei näy vielä 2000-luvun 

alussakaan, vaan myös mainoskuvien naisen nyt näkyvää seksuaalisuutta vastaan. 

60-luvun nuorisoliikkeiden ja toisen feministisen aallon mukanaan tuoma seksuaalinen 

vapautuminen näkyy jälkimmäisessä mainoksessa paljaana pintana ja tiukkana uimapukuna: 

naiskeho on nyt täysin kuvassa katseen kohteena. Samalla kun valkoinen asu korostetusti 

peittää ja kumoaa kuukautisiin liittyvää naisen seksuaalisuutta, naiskeho itsessään on kuvassa 

seksualisoitu. Onkin mielestäni toisaalta tärkeää huomata, että nainen saa siis nyt 

kuukautissuojamainoksissa olla seksuaalinen olento, mutta kuten seksuaalisuus, myös tekstin 

kuvaama toimeliaisuus näyttäytyvät niissä raameissa, joissa naisen katsotaan voivan toteuttaa 

hänelle kulttuurisesti- ja sosiaalisesti sopivaa naiseutta. Näistä raameista mainosten kuvissa ja 

teksteissä neuvotellaan jatkuvasti. Jos 50-luvun mainoksessa naisen aito ilo kutsuu katsojaa 

kuvittelemaan itsensä samalla tavalla vapaaksi toimimaan ja liikkumaan kuin kuvan nainen, 60-

luvun mainoksessa lukijalle kyllä vihjataan mahdollisuutta asettua kuvan naisen rooliin, mutta 
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nyt kuvalla tuntuu olevan myös toinen kuvitteellinen katsoja. Tämä ”piilotettu” katsoja on mies, 

jonka heteroseksuaalisen ihailun kohteena kuvien nainen on, ja jonka ihailua myös todellisen 

mainoksen katsojan oletetaan janoavan. Männistön heteronormia toistava aktiivinen 

passiivisuus toimii tässä mielestäni erityisen osuvasti kuvaamaan mainoksen naisen pidättyvän 

seksuaalista ulkomuotoa. 

Aktiivisen passiivisuuden voisi mielestäni käsittää mainoksissa myös laajemmin kuin 

pelkästään seksuaalisuuteen palautuvana. Siihen sisältyvä ristiriitaisuus näyttäytyy mielestäni 

myös siinä kasvavassa määrässä urheilevia naisia, jotka ilmestyvät jälleen erityisesti Tampax-

mainoksiin 60-luvun jälkipuolella. Näen liikunnan jälleen yhtenä mainosten selkeänä 

trooppina. Muutos ymmärryksessä naiskeholle sopivista liikuntamuodoista oli vuosisadan 

alkupuolella ollut nopea. Freidenfelds on tehnyt kiinnostavan huomion siitä, kuinka 

Yhdysvalloissa kuukautistuotteiden markkinoille astuminen ja kehitys näyttäisi kulkevan hyvin 

yhtenäistä matkaa liikunnanopettajien suositusten kanssa. Smith College alkoi vuoteen 1921 

mennessä vaatia naisia osallistumaan liikuntatunneille kuukautisten aikana, joskin he saivat 

tällöin ottaa osaa vaihtoehtoiseen, lempeämpään liikuntaan. Samana vuonna Kotex tuotiin 

massamarkkinoille. Vuosikymmenen 1920 lopulla Smithin naiset osallistuivat jo kaikkiin 

normaaleihin liikuntamuotoihin; Tampaxin tullessa markkinoille vuonna 1936 ratsastus, joka 

oli aiemmin kielletty kuukautisten aikana, sallittiin ja vain uiminen jäi rajoitusten taa. Toisaalta 

Kotexin pafleteissa varoiteltiin vielä 1940-luvulla liikunnanopettajien kanssa yhteneväisesti 

naisia liikuntamuodoista, joissa kohtu joutuisi ”hytkytyksen” alle. Freidenfeldsin mukaan 

lääkärit olivat kumonneet kohtujen sidekudosten varomiseen perustuneen huolen jo aikaa 

sitten, mutta pamfleteissa käsitys säilyi osin vielä 1960-luvulle.252 

Omassa aineistossani ei varoitella kohdun liikuttamisesta, mutta kuva sopivista urheilulajeista 

syntyy lähinnä sen kautta, mikä jää kuvaamatta. 50- ja 60-luvun alun mainoksissa liikunta 

tarkoitti lähinnä kesäistä uimista ja talvisia hiihtolatuja, mutta huippu-urheilijoiden sijaan 

naisten liikunta esitetään huolettomana harrastuksena. Huhtikuun 1950 Eevassa kirjoitetaan 

kepeään sävyyn ”Gussyn pitsipöksyistä” eli kalifornialaisen tennispelaajan Getrude Augusta 

Moranin Wimbledonin otteluun päälle pukemistaan minimaalisesta tennishamosesta ja 

pitsipöksyitä, jotka vilkkuivat rohkeasti tulisen pelin kestäessä. Näistä pöksyistä oli syntynyt 

 
252 Freidenfelds 2009, 81, 92. Freidenfelds huomauttaa, että kaikki korkeakoulut eivät liikkuneet yhtä nopeasti 
tähän suuntaan Smithin kanssa, mutta kehityssuunta oli näkyvä monissa kouluissa. 
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kova kohu Wimbledonissa ja sanomalehdistössä.253 Pari vuosikymmentä myöhemmin, vuoden 

1969 Tampax-mainoksissa naiset esteratsastavat, pelaavat päättäväisin ilmein tennistä, 

miekkailevat ja uimahyppäävät, joskin mielikuva kepeästä sävystä säilyy edelleen. Mainosten 

kolmen kuvan sarjoissa kuvataan aina sekä joitain vauhdikkaampaa kuten kuvion 27 Tampaxin 

huhtikuun 1964 mainoksessa ratsastusta ja miekkailua, että jotain rennompaa kuten juhlista 

nauttimista. Nyt lähes kaikki kuvien naiset on myös puettu valkoiseen, usein pieniin 

uimapukuihin tai minihameisiin. Vuoden 1964 mainos kuuluttaa: Keksikää tämä nykyaikainen, 

naisellinen kuukautissuojamuoto. 

     

KUVIO 27: Tampax, Eeva, 4/1969, s. 104        KUVIO 28: Sellox, Eeva, 2/1963, s. 87 

Sellox-merkin vuoden 1963 mainoskampanjan kuvassa näkyy pelkästään naisen alavartalo, 

kärkitossuille nousseen ja tutuun pukeutuneen ballerinan jalat estradin valojen loisteessa (kuvio 

28). Vuodesta 1962 markkinoilla ollut merkki on läpi 60-luvun käyttänyt mainoksissaan 

balettia vertauskuvana tuotteen pehmeälle tunnulle – vasta vuosikymmenen lopulla monia 

naisen kasvoja kuvaavassa mainoksessa viestiä on muutettu (ks. kuvio 24). Suomalaisissa 

mainoksissa tämä on ainut mainossarja, jonka kuvissa näkyy liikkuva nainen. Vain Florella-

 
253 Eeva, 4/1950, 17. 
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merkin vuoden 1954 mainoksessa kuvataan sarjakuvamaisina piirroshahmoina kuvattuja naisia 

tanssimassa ja hiihtämässä.254 

Selloxin mainoksen viesti on käytännössä sama kuin edeltävän, kuusi vuotta myöhemmin 

julkaistun Tampaxin mainoksen. Siinä korostetaan liikunnan vapautta, kevyttä tunnetta 

kaikkina päivinä siinä missä Tampax lupaa neljä tai viisi täyttä vapaata päivää joka 

kuukauteen. Kuukautisten kulttuurihistoriaa tutkineet Delaney, Lupton ja Toth ovat 

huomanneet, että balettistudiot esiintyvät hyvin usein kuukautismainosten kohtauspaikkana. He 

tulkitsevat baletin jälleen yhtenä tapana ”siivota” kuukautistuotteen vaikutelmaa. Vaikka 

tanssijat hikoilevat kuten kuka tahansa urheilija, olemme taipuvaisia näkemään ballerinat, 

kirjailijoiden sanoin, valkoisten sinisessä valossa kylpevien joutsenien ruumiillistumina, vaikka 

kuvissa mukana olisikin harjoittelutankoja ja hikipyyhkeitä.255 Vaikka naisen ruumiin oletetaan 

nyt pystyvän liikuntasuorituksiin ja osallistumaan aiemmin vain miesruumiille sopivaksi 

katsottuihin urheilumuotoihin, toisin sanoen olemaan tasaveroisesti aktiivinen, hienovaraiset 

viestit valkoisista vaatteista balettitanssiin siivoavat edelleen vereen, kuukautisiin ja sitä kautta 

naisen seksuaalisuuteen liittyvää vaaraa pois näkyvistä. 

Oinas on huomannut suomalaisten tyttöjen ensimmäisiä kuukautiskokemuksia tutkivassa 

väitöskirjassaan, että suomalaisessa yhteiskunnassa huoran ja neuvokkaan uranaisen 

vastakohta on muodostunut huomattavasti keskeisemmäksi kuin naisten alistamisen ytimeksi 

usein tulkitun huoran ja madonnan vastakohta. Oinas tulkitsee jaon liittyvän keskeisesti 

pohjoismaiseen tasa-arvopolitiikkaan ja toisaalta keskiluokkaisen statuksen ylläpitoon: 

kunnioitetun tasa-arvoon uskovan, neuvokkaan naisen täytyy vaieta seksuaalisuudestaan ja 

asettua vastakkain seksikkään naisen kuvaa vastaan välttääkseen stereotyyppisen, 

viehättävyyttään etunaan käyttävän naisen leiman.256 Männistö tulkitsee tämän jaon näkyvän 

nimenomaan kolmannen jakson oppaissa. Vaikka tytön ja naisen seksuaalisuus säilyy edelleen 

vaarallisena ja torjuttavana, se ei kuitenkaan enää, kuten aiemmissa opasjaksoissa, asetu 

vastaan pyhimysmäistä madonnakuvaa tai epäerotisoitua raatajaäitiä. Nyt liiallinen seksikkyys 

ja naisellisuus asettuu vaaraksi nuoren naisen tasa-arvoisille mahdollisuuksille työssä ja 

koulussa. Männistön sanoin tytöstä voi kasvaa nainen, jolla on miesten kanssa tasa-arvoiset 

 
254 Eeva, Florella, 3/1954, 53. 
255 Delaney, Lupton & Toth 1988, 136. Kirjoittajat mainitsevat tässä yhteydessä, kuinka ensimmäinen 
yhdysvaltalainen televisiomainos, jossa sanotaan ääneen sana ”period” (kuukautiset) sijoittuu balettistudiolle. 
Mainoksen teki Tampax vuonna 1985. 
256 Oinas 2001, 75–80. 
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mahdollisuudet edetä urallaan ja vaikka harrastaa kilpapujottelua, kunhan hän malttaa 

toteuttaa aseksuaalista heteroseksuaalisuutta.257 Oinas näkee nimenomaan heteronormin 

ohjaavan nuoria tyttöjä ja yhteiskuntaa siihen, kuinka kuukautiset voidaan ymmärtää ja kuinka 

niihin tulee suhtautua.258 

Heinonen ja Konttinen kirjoittavat, kuinka suomalaisessa mainonnassa perinteiset 

sukupuoliroolit alkoivat murentua 60-luvulla. 50-luvulla nainen oli mainoksissa miehisen 

ihailun kohde ja vähäpukeisuus oli tabu. Omassa mainosaineistossani miehiä on kuvattu vain 

parissa mainoksessa ja niissä mies nimenomaan katselee naista ihastellen. 60-luvun 

puolivälissä suomalaiset mainokset valtaavat itsenäiset, rohkeat ja seksikkäät 

kaupunkilaisnaiset.259 Tämä heijastelee selvästi yhteiskunnassa tapahtunutta nopeaa muutosta. 

Männistö huomauttaa, että tosin kuin varhain teollistuneissa maissa Suomessa kotiäitiys ei 

ehtinyt vakiintua maatalonemännän toimen tilalle, sillä sodan jälkeen naisten kysyntä 

työelämään oli suurta. Vielä 60-luvun alussa oli yleisesti uskottu, että Suomessakin siirryttäisiin 

keskieurooppalaiseen perhemalliin, kunhan maa vain vielä vaurastuisi. Tämän takia Männistö 

painottaa, että 60-luvun radikalismilla, valtiofeminismillä ja vasemmistopolitiikalla oli 

valtavan merkittävä rooli sille, että kotiäiti ideaali menetti voimansa ja naisten palkkatyö 

puolestaan sai vakituisen aseman 1966–1975.260 

Mainosaineistoa tutkiessa ja niitä näihin huomioihin peilatessa, en voi olla ihmettelemättä, 

miksi suomalaisissa mainoksissa naisen työtä kuvataan niin harvoin. Miksi palkkatyössä 

käyvästä naisesta ei ole tullut samanlaista ”modernia naista” kuin amerikkalaisten mainosten 

urheilevasta naisesta? Vain Sanellan kesäkuussa 1952 julkaistussa mainoksessa 

mustavalkoisen piirroskuvan nainen on vienosti hymyillen paneutunut työhönsä 

kirjoituskoneen ääreen. Tekstissä ei kuitenkaan viitata millään tavalla, että nainen olisi 

varsinaisesti ”töissä”. Tulkitsen työskentelevien naisten puuttuvan mainoksista muutamastakin 

syystä. Ensinnäkin, kuten luvussa 2.3. kirjoitan, kotirouvaideaali eli edelleen taustaoletuksena 

sille, mitä naisen oletettiin elämältään haluavan. Toiseksi vaikuttaisi siltä, että vuosisadan 

puolivälin mainonnassa työn sijaan vapaa-aikaa kuvattiin muutenkin mieluummin. 

Yhdysvalloissa 60-luvulla yleistynyt elämäntyylimainonta ja unelmateollisuus eli ihmisten 

 
257 Männistö 2003, 218–220. 
258 Oinas 2001, 69. 
259 Heinonen & Konttinen 2001; 202, 204. 
260 Männistö 2003, 206–211. 
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toiveiden ja unelmien visualisointi korosti sitä, 

kuinka arjen työssään passiivisena raatavasta 

ihmisestä tuli mainoksien päiväunikuvissa 

toimeliaita kuluttajia.261 Lopulta suomalaisissa 

mainoksissa tuote, ei malli ja hänen ympäristönsä, 

on myös aina ensisijainen kuvailun kohde aineistoni 

loppupuolelle saakka.  

Tampaxin mainoksista poiketen suomalaisissa 

mainoksissa tuotteen edullisuus korostuu lisäksi 

aivan erityisellä tavalla muutamien merkkien 

kampanjoissa. Sanellan vuoden 1961 mainoksessa 

kirjoitetaan kuinka, merkkiä käyttää suurin osa 

Suomen naisista – siksi PEHMO-Sanellakin on 

hinnaltaan huokea ja vuoden 1966 mainoksessa 

kerrotaan, kuinka pussillinen maksaa vain hieman 

yli markan.262 Suomessa valmistetun, mutta 

ruotsalaisen yrityksen Mimoseptin mainostajat ovat 

ottaneet säästämisen erityiseksi fokuksekseen 60-

luvun puolivälin mainoksiinsa. Kuvion 29 

mainoksen viesti tuntuu olevan kuin vastaisku 

kuukautissuojamerkkien erikoispehmeille luksus-

tuotteille, kuten Helmi LUX:lle ja Pehmo-Sanellalle. 

Nyt mainos kertoo, kuinka nykyaikaisen naisen ei 

tarvitse maksaa kohtuuttomasti vaaditun hygienian 

ylläpidosta, sillä siteen tärkeimmät ominaisuudet 

ovat turvallisuus ja mukavuus. 

Olisin taipuvainen ajattelemaan, että tämän 

edullisuutta korostavan mainosteeman takaa on 

hahmotettavissa Oinaksen mainitsema neuvokkaan pohjoismaalaisen naisen rooli, jolle 

 
261 Heinonen & Konttinen 2001, 200–201. Mukailen tässä myös Heinosen ja Konttisen esittelemää brittiläisen 
mainostutkijan John Bergerin näkemystä kirjassaan Näkemisen tavat (1991, Helsinki: Love Kirjat) 
262 Eeva, Sanella, 9/1960, 71; Eeva, Sanella, 12/1966, 17. 

KUVIO 29: Mimosept, Eeva, 5/1968, s. 90. 
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kuukautisten hoito ei niinkään liity Tampax-mainoksien viehkeän ulkomuodon ylläpitoon, vaan 

pikemminkin järkevään itsestään huolenpitoon. Suomalaisissa kuukautissuojamainoksissa ei 

vielä 60-luvullakaan näy paljasta pintaa tai harvoin edes naisen vartaloita: vaikuttaa siis siltä, 

että kaikki liiallinen seksuaalisuuteen viittaava on kuin haluttu kuoria pois tasa-arvoon pyrkivän 

suomalaisen naisen kuvasta. Edullisuuden korostaminen mainoksissa tekee kuukautisten 

hoidosta arkipäiväisen, itsestään selvän toimen. Toisaalta Oinas painottaa, ettei kuukautisia ja 

naiseutta tulisi tulkita pysähtymättä myös pohtimaan luokan kategoriaa.263 Siteiden huokeampi 

hinta onkin tarkoittanut sitä, että kasvavalle omaa palkkaa saavien naisten joukolle on ollut 

mahdollista alkaa toteuttaa modernin kehon ylläpitoa. Toisaalta edullisuudella on yhtä lailla 

voitu tavoitella varakkaampien suomalaisnaisten kukkaroita. Eeva-lehteä oli arvosteltu 60-

luvun lopulla elitistiseksi ja varakkaat intellektuelleiksi itsensä määrittelevät naiset olivat 

alkaneet myös yleisemmin Suomessa pitää naistenlehtiä pinnallisina.264 Suomalaisissa 

mainoksissa (Mimosept mukaan lukien) kuukautisten hoito kuvataan jokaisen naisen 

välttämättömyytenä pikemmin kuin osana kauneudenhoitoa. 

Männistö on huomannut, kuinka vuosien 1949–1972 oppaiden loppupuolella näyttää siltä, kuin 

mikään ei kirjoittajien mielestä olisi nuorelta tytöltä poissuljettu hänen sukupuolensa takia. 

Silti, vaikka sukupuolisopimus nyt onkin muuttunut naisten palkkatyön sallimisen kautta, 

sukupuolten hierarkia säilyy edelleen ennallaan. Naisilta velvoitettiin nyt taloudellista 

itsenäisyyttä, jopa kannustettiin toimimaan perinteisillä miesten aloilla, mutta palkat, 

työelämän hierarkiat ja työelämän pelisäännöt suosivat edelleen miehiä. Männistön mukaan 

nimenomaan toimivan ruumiin tuottamisessa piiloutuu se sukupuolten hierarkia, joka ulkoisen 

ruumiin tuottamisessa on selvästi esillä. Ulkoinen ruumis on päävastuussa sukupuolten erillään 

pidosta. Sen kautta toimivan ruumiin alueella kätketyksi tulleet sukupuolihierarkiat voivat tulla 

näkyviksi esimerkiksi siinä, kuinka vääränlainen ulkonäkö saattoi mitätöidä naisen muut 

ansiot.265 Uskon, että kuukautismainoksissa tapahtuu jotakin samankaltaista: toimiva ruumis 

piilottaa alleen sen sukupuolieron, joka vielä aiempina vuosikymmeninä nähtiin sisäisen kehon 

alueella tekevän naisesta ja miehestä perin juurin erilaiset. Toisaalta toimivan ruumiin alueesta 

tulee mainoksissa moderniuden areena, jossa perinteistä sukupuolisopimusta lähdetään 

muuttamaan naisten kuukautisten aikaisen liikkumatilan kasvaessa. Myös kuluttaminen edustaa 

 
263 Oinas 2001, 78. Huomio on mielestäni olennainen Suomen kontekstissa, jossa se on pitkään jäänyt myös 
feministisen tutkimuksen tarkastelun ulkopuolelle. 
264 Oinas 2001, 78–82; Freidenfelds 2009; Malmberg 1991, 282, 229–231. 
265 Männistö 2003, 220. 
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tällaista uutta toimijuutta. Samalla kuitenkin ulkoinen keho toistaa edelleen perinteistä 

heteroseksuaalista normia, jossa Tampaxin ulkomaisissa mainoksissa näkyvimmin uskalletaan 

tuoda esille myös seksuaalisuuden sävyjä, joita suomalaiset mainokset vielä karttavat. 

Huomaan jälleen palaavani luvun 2.2. lopussa esittämääni kysymykseen: ovatko 

kuukautissuojamainosten naiskuvat siis kehon luonnollista toimintoa peitellessään väistämättä 

naisia alistavia? Kotex-mainosten ensimmäistä kampanjaa tarkasteleva viestinnän professori 

Roseann Mandziuk on hyvin selkeästi ottanut tämän kannan. Mandziuk näkee 1920-luvun 

kuukautissuojamainosten toimivan kulutuskulttuurin, patriarkaatin ja naisten hyvin 

ymmärrettävien taloudellisten ja tunneperäisten moderniuteen tähtäävien toiveiden 

intersektiossa, jossa naiset eivät niinkään tule mainosten ideologian petkuttamiksi, vaan 

pikemminkin rajoitetuiksi toimimaan niissä raameissa, jotka kulttuuri on heille määritellyt 

”normaaliksi”. Tämän mainosten tuottaman ”ideologian” ytimessä on Mandziukin mukaan 

strateginen modernin ja vanhanaikaisen vastakkainasettelu, jossa mainoksen lupaama uusi, 

vaaraton ja turvallinen kuukautisten hoidon tapa pakotti naiset nyt näkemään vanhat tapansa ja 

samalla itsensä luontaisesti likaisina, vastenmielisinä ja vaarallisina. Näin mainoksissa naisen 

luonnollisesta biologisesta toiminnosta tulee jotain hävettävää ja ennen kaikkea vastakkaista 

modernille naiseudelle.266 

Vielä vuosikymmeniä Mandziukin tutkimien mainosten jälkeen modernin ja vanhan 

vastakkainasettelu on selvä myös omassa mainosaineistossani. Kaikkein kärkkäimmin sitä 

käyttää jälleen Tampax. Vuoden 1962 mainoksen tekstissä kerrotaan, kuinka tuotetta on 

suositeltu ystävältä toiselle: Tietenkin kerron ystävilleni Tampaxista – kertoisinhan joillekin 

villi-ihmiselle, että sähkövalo on öljylamppua parempi. Toisessa suosituksessa siteistä 

tamponeihin siirtymistä verrataan hevosen ja rattaiden ajasta autojen aikakauteen 

siirtymiseen.267 Viesti hiukan hienovaraistuu ajan myötä. Vuoden 1964 Tampax mainoksessa 

puhutellaan nuorten naisten sukupolvea tekemään se haluamallaan tavalla. Kuvassa käsiä 

lanteillaan pitävä nainen sanoo: Ihmiset eivät ymmärrä! He luulevat voivansa kertoa minulle 

kaiken… antaa minulle oman kokemuksensa, hyödyn… tehdä päätöksiä minun puolestani. 

Mutta minun on tehtävä se omalla tavallani. --268 Vuoden 1966 Tampax mainoksessa (kuvio 

30) tyylikkääseen 60-luvun kuvioituun mekkoon sonnustautunut nainen nojaa käsiään lanteisiin 

 
266 Mandziuk 2010; 42–43, 56–58. 
267 Eeva, Tampax, 3/1962, 88. 
268 Eeva, Tampax, 11/1964, 102. 
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ja katsoo kutsuvasti lukijaa: Tehkää kapina! 

Mainostekstissä lukijaa kehotetaan rohkeasti 

tutkimaan itse asioita ja tekemään omat 

päätöksensä, mutta näppärän naisen 

arkipäiväisyyden kapina näyttäytyy kuvassa 

mielestäni melko ponnettomana, keskiluokkaisena 

barrikadeille nousuna. 

Mandziukin mukaan mainokset tuottavat naiselle 

paradoksin: joko naisen tulee luopua oikeuksistaan 

määritellä naiskehon merkityksiä tai pysyä aina 

modernin maailman houkutusten ja palkintojen 

ulkopuolella.269 Näen Mandziukin tulkinnan hyvin 

mustavalkoisena ja yksipuolisena. Vaikka uskon 

mainosten vahvaan rooliin julkisen 

kuukautisdiskurssin tuottajana 50–60-luvuilla, en 

ole hänen kanssaan samaa mieltä siitä, että 

kuukautismainoksia historiallisina lähteinä tulisi 

lukea ainoastaan jatkumona niille nykypäivän 

diskursiivisille käytännöille, joissa naiskehoa 

käytetään modernin kulutuskulttuurin 

toimintapaikkana.270 Omasta mielestäni tämä antaa 

hyvin yksipuolisen kuvan kaikista niistä monista 

monimutkaisista neuvotteluista naisten, miesten, 

mainostajien, kuukautistuotteita valmistavien 

firmojen, lääkäreiden, liikunnanohjaajien ja 

esimerkiksi naisten lehtien välillä ja keskuudessa. 

Näillä kaikilla monilla areenoilla ja yksittäisissä kokemuksissa kuvaa moderneista 

kuukautisista ja modernista naiseudesta muokattiin jatkuvasti, joskus vanhaa toistaen, joskus 

uutta tavoitellen. 

 
269 Mandziuk 2010, 57. 
270 Ibid, 57–58. 

KUVIO 30: Tampax, Eeva, 10/1966, s. 21. 
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Tutkimuksen edetessä ja pääasiassa mainosaineistoon työssäni nojautuessa olen joutunut 

kysymään itseltäni kenen näkökulmaa työssäni kannan: mainostajien, mainosten tuottaman 

kuvaston, mainoksia katsovien naisien? Oinas kirjoittaa, kuinka feministisessä tutkimuksessa 

nousi 1990-luvun Yhdysvalloissa kasvava kiinnostus nuoria naisia ja heidän kehojaan kohtaan. 

Tähän sarjaan kuluu muun muassa itsekin lainaamani Brumberg, mutta liittäisin tähän myös 

Mandziukin tekstin. Näille kirjoittajille yhtenäistä on huoli siitä, kuinka media ja 

kulutuskulttuuri ”viettelevät” nuoret naiset ajattelemaan itsestään ja kehoistaan negatiivisesti. 

Naiseuteen liittyvät ristiriidat, yliseksualisoidut median viestit ja individualistinen itsensä 

rakentamisen projekti ovat kirjoittajien mukaan naisille tuhoisia. Nämä kirjoittajat edustavat 

rakenteeseen nojaava selitysmallia, siinä missä 90-luvun lopulla toimijuutta korostanut 

feminististen kirjoittajien joukko painotti tärkeyttä tutkia naisten kokemuksia ja ymmärrystä 

heidän toimintansa takana. Oinas huomauttaa, että myös tähän toimijuus näkökulmaan liittyy 

ongelmansa, koska siinä usein korostuu empatia yksilön henkilökohtaisiin ratkaisuihin 

sosiaalisia ongelmia kohtaan, jolloin realistiset näkymät sosiaaliselle muutokselle jäävät 

sivuun.271 

Toivon, että tässä työssä olisin onnistunut rakentamaan mainoksista tulkinnan, joka jättäisi 

varaa mainosten moninaisille, joskus ristiriitaisillekin viesteille. Tulkinnan, joka suhtautuisi 

vakavuudella mainosten merkitykseen historiallisina lähteinä, joiden kautta tulkita mennyttä 

ymmärrystä kuukautisista ja naisruumiista, sekä toisaalta jättäisi mahdollisuuden moninaisille 

mainosten lukemisen ja niihin vastaamisen tavoille. Männistö mukaan naiseuden laajamittaisen 

kaupallistumisen ja pirstaloitumisen myötä sukupuolinormin ’väärin’ siteeraaminen on 

muuttunut hankalammaksi, sillä kaupallisella koneistolla on tapa sulauttaa poikkeamat itseensä 

ja tehdä ne näin vaarattomiksi. Näin näennäisesti sukupuolineutraali tasa-arvoyhteiskunta 

pyrkii hävittämään sukupuolieron ja -hierarkian. 272 Mielestäni Oinas esittää tärkeän huomion 

Männistön argumentin jatkoksi. Oinaan mielestä feministisen teorian tulisi antaa enemmän 

arvoa normeihin mukautuvalle käyttäytymiselle uudistavan lisäksi. Myös mukautuva 

käyttäytyminen tulisi ymmärtää aina myös sekavana ja monimerkityksisenä ja sitä kautta 

potentiaalisesti sosiaalisia käytäntöjä joksikin uudeksi muokkaavana. Hänen 

haastatteluaineistossaan korostui tyttöjen ylpeys toteuttaa feminiinistä asiantuntijuutta omien 

kuukautisten hoidossa. 

 
271 Oinas 2001, 80–82, 88–91. 
272 Männistö 2003, 244. 
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Kenties uudet kuukautistuotteet ja mainosten sanoma 50–60-luvuilla, painottaessaan 

nykypäivän näkökulmasta ristiriitaisesti kehon hallintaa vapautumisena häpeältä, tarjosivat 

myös monille käyttäjilleen tavan osoittaa tällaista kompetenssia. Toisaalta Oinas korostaa, ettei 

hänen tutkimansa tyttöjen tulisi olla niitä, joiden harteille sosiaalisten rakenteiden todellinen 

häiriköinti tulisi asettaa.273 Ovatko menneisyyden mainostajat usein vaikutusvaltaisessa 

asemassaan niitä? Mielestäni varmasti, mutta eivät yksinään.  

 
273 Oinas 2001, 88–91. Oinas nojaa tässä vahvasti Butlerin ajatuksiin performanssista ja normien häiriköinnistä 
(trouble). 
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4. Lopuksi: kuukautisvallankumouksen juurilla? 

Elokuun 1958 Eevan aukeama pysäyttää minut aineistoni keruun keskellä. Tämä aukeama on 

itselleni entuudestaan tuttu, eikä se oikeastaan liity kuukautisiin juuri millään tavalla: paitsi, 

että omat silmäni katsovat sitä nyt hieman vinosti. Artikkelin otsikkona on Unohtumaton 

hääilta ja sen tekstissä maalaillaan romanttista juhannushäiden unelmaa Seurasaaressa. Olen 

nähnyt tämän aukeaman mummini säästämässä Eeva-lehdessä. Mustavalkoisissa kuvissa 

morsiusparina koreilevat nuoret isovanhempani. Mummini on pukeutunut vitivalkoiseen 

pitsimekkoon. Hän näyttää hiukan jännittyneeltä istuessaan kuvattavana kirkkoveneessä sen 

juuri saapuessa rantaan. Millainen katastrofi tai ahdistus kuukautiset olisivatkaan olleet 

tällaisena päivänä 60 vuotta sitten? Olikohan mummini progressiivisena nuorena naisena jo 

turvautunut tamponeihin? Olen eksynyt tämän työn aikana ajattelemaan mummiani ja oman 

sukuni naisten historiaa moneen otteeseen. 

Tämän työn lähtökohtana oli tarkastella, kuinka kertakäyttöisistä, tehdasvalmisteisista ja 

ostettavista kuukautisteknologioista on tullut Suomessa 1900-luvun mittaan itsestäänselvyys 

menstruoiville ihmisille. Lähdeaineistonani käytin Eeva-lehdessä julkaistuja 

kuukautissuojamainoksia, joiden esiintymistä, viestejä ja tapaa puhua ja kuvata kuukautisia ja 

naiskehoa tutkin. Mainosaineisto valtava määrällinen kasvu 50–60-luvuilla kertoo yhtäältä 

suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta ja elintason noususta sekä etenkin naisen vahvasta 

asemasta osana kulutusyhteiskunnan syntyä. Se ei kuitenkaan mielestäni riitä täysin selittämään 

sitä, miksi tabuluonteestaan huolimatta kuukautiset 1900-luvun alkupuolella kaupallistettiin ja 

tehtiin mainoksissa niiden erilaisista piilottamisstrategioista huolimatta julkisesti näkyviksi. 

Kuukautissuojayritykset ja mainostajat toimivat yhteistyössä lääketieteen ja liikunnanohjaajien 

sekä tuotteitaan käyttävien naisten kanssa. Suomessa kotimaiset yritykset saivat vaikutteita 

ulkomaisten yritysten mainososastojen tavoista puhua kuukautisista samalla, kun mainonnan 

keinoissa alettiin laajemmin hyödyntää ulkomaisia vaikutteita. Kuukautissuojamainoksissa 

tämä tarkoitti tapaa siistiä kulttuurisesti likaiseksi ymmärretty kuukautisvuoto pois mainoksista 

mitä erilaisimmin piilottamisstrategioin, vaikka paradoksaalisesti juuri kuukautiset pitivät 

yritysten tehtaiden rattaat pyörimässä. Suomalaisissa mainosteksteissä keskitytään tuotteen 

tarkkaan kuvailuun ja erinomaisuuteen vielä pitkälle 1960-luvulle, joskin kuvissa naiset 

toisinaan myös seikkailevat automatkoilla jo 50-luvulla. Yhdysvaltalaisen Tampaxin 

mainoksissa on tehty rohkeita valintoja, joissa naiset esitetään itsenäisinä, urheilevina ja 

kulutuspäätöstään harkitsevina, vaikka katsojalle tehdään myös hyvin selväksi, kuinka vain 

heidän tuotteensa mahdollistaa naisen sisäänpääsyn tähän moderniin maailmaan. 
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Mainokset esittävät kuukautiset asiana, josta nainen haluaa vapautua ja tarjoavat tuotettaan 

ratkaisuksi kaikkeen kuukautisiin liittyvään – eksplisiittisesti myös kipuun, jota mainoksissa 

tuskin koskaan näkee. Samalla ne tuottavat kuvaa naiskehosta, jonka tulee jatkuvasti hallita 

omaa biologista toimintoaan sosiaalisen häpeän välttääkseen. Mainoksissa naisen sisäinen 

keho, kuukautiset, niiden linkki lisääntymiseen ja toisaalta seksuaalisuus ovat jotain, jotka 

väistyvät pois näkyvistä ja tulevat harvoin puhutuksi ja silloinkin vain tiukan tieteellisen kielen 

kautta. Ulkoinen keho sen sijaan korostuu, kun etenkin Tampaxin mainoksissa hoikat, 

keskiluokkaiset, valkoiset ja valkoisiin vaatteisiin puetut mallit valtaavat mainoskuvat. Ne 

kutsuvat viimeistään 60-luvun lopulla katsojansa kuvittelemaan hyvin ristiriitaisia tehtäviä 

naisruumiille: ole toimelias ja urheile kuin mies, mutta asetu samalla miehisen katseen ja 

palvonnan kohteeksi, piilota kuukautisesi, mutta ole samalla ylpeä naiseudestasi, kuluta 

järkevästi, mutta entä jos kuitenkin ostaisit korkean elintason Helmi Lux -siteitä? Nämä 

ristiriidat heijastelevat laajempaa naiskuvan ja naisruumiin tehtävien muutosta 1900-luvun 

puolivälissä, jolloin kodin piiristä irrotessaan naiskuva alkaa pirstaloitua. 

Olen monien tutkijoiden kanssa samaa mieltä siitä, että kuukautissuojamainokset ovat olleet 

yksi niistä harvoista julkisista konteksteista, joissa kuukautiset on ollut sopiva tuoda esiin 1900-

luvun alkupuolella. Mainokset, kuten mikä tahansa media, ohjaavat viestiä kaltaiseensa 

suuntaan ja siis vaikuttavat myös siihen, kuinka ihmiset katsovat ja luovat todellisuutta. 

Kuukautisteknologiat arkipäiväisyydessään ja intiimiydessään ovat valtavan läheisessä 

tekemisissä niitä käyttävien ihmisten kehojen kanssa. Mainokset ohjaavat lukijoitaan tuotteen 

norminmukaisessa käytössä. Tämän takia mainosten tutkiminen voi mielestäni avata yhden 

näkökulman siihen tapaan, jolla teknologiat vaikuttavat ihmisten arkipäiväiseen 

vuorovaikutukseen kehojensa kanssa. Tuotteiden mahdolliset myrkylliset aineet ovat hyvin 

konkreettinen esimerkki siitä, kuinka potentiaalisesti peruuttamattomia vaikutuksia 

teknologioilla on voinut käyttäjilleen olla. 50–60-luvuilla kuukautisensa saanut sukupolvi on 

elänyt aikaa, jolloin kuukautistuotteet – piilotettuina ja hiljaisuudessa käytettyinäkin – ovat 

tarjonneet naisille taloudellisesti mahdollisen tavan tuottaa modernia kehollisuutta ja asettua 

ainakin performoidusti sosiaalisesti ja kulttuurisesti paremman elintason piiriin. Vasta 

vuosisadan lopulla, viimeistään omaan sukupolveeni kuuluvat naiset ovat laajamittaisesti 

kyseenalaistaneet isoäitiensä ja äitiensä käyttämien tuotteiden turvallisuuden. 

Mainosten ympäristö on väistämättä kaupallinen. Tämä kaupallinen ympäristö on siis ohjannut 

myös mainosten kuukautiskuvaa, mutta myös naisten ja muun yhteiskunnan mielipiteet ovat 

raamittaneet mainostajille mahdollisia tapoja kirjoittaa kuukautisista. Toisaalta mielestäni 
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mainoksia ei tulisi lukea yksiselitteisesti naisia alistavina ja heitä kaupalliseen itsen 

tuottamiseen ajavina. Vaikka mainoksissa usein liioitellaan ja kärjistetään viestejä tuotteen 

tarpeellisuudesta naiskehon oikeanlaiseen ylläpitoon, niissä myös tarjotaan vähitellen tapoja 

muuttaa viktoriaanisia käsityksiä kuukautisista ja naiskehon pystyvyydestä. Nämä monenlaiset 

viestit ovat eläneet rinnakkain ja uskaltaisin väittää, että aikalaisilleen myös ilman nykylukijalle 

selkeänä näyttäytyvää ristiriitaa. Omalle mummilleni kuukautisten tehokas piilottaminen on 

saattanut todella tarkoittaa suurempaa vapautta. Hallinta ja vapaus kulkevat tyytyväisinä käsi 

kädessä. 

Olen työssäni tukeutunut paikoin vahvastikin yhdysvaltalaiseen tutkimuskirjallisuuteen, jonka 

lisäksi käytin Tampaxin mainoksia suhteellisen paljon kuvaesimerkkeinä. Vaikka esitän, että 

tarkastelemissani mainoksissa tuotetaan ajatusta modernista naisesta, haluan vielä huomauttaa, 

että tämä kuva modernista ei 50–60-lukujen Suomessa ollut täysin sama kuin Yhdysvalloissa. 

Tampaxin mainokset antavat mielestäni viestiensä monipuolisuudessa kiinnostavan 

vertailukohdan suomalaisille vastinpareilleen, joissa mielikuvien sijaan tuotteen esittely 

korostuu vielä pitkälle 60-luvulle. Suomalaisissa mainoksissa, ruotsalainen Mimosept mukaan 

lukien, modernius tuntuu näyttäytyvän korostetusti hygieenisyytenä ja tuotteiden taloudellisena 

saavutettavuutena. Amerikkalaisissa mainoksissa modernius näyttäytyy huomattavasti 

selkeämmin kehon ulkopinnalla: tyylikkäissä vaatteissa, hoikissa malleissa ja urheilevissa 

kehoissa. On myös huomattavaa, että mainoksia yhdistää länsimaisen valkoisen naisen 

kuvaaminen moderniuden airuena. Yksi mahdollinen jatkotutkimusaihe voisi olla 

pohjoismaalaisten kuukautissuojayritysten mainosten laajamittaisempi vertailu ja 

vähemmistöjen kuukautiskokemusten ja käytäntöjen tutkiminen. 

Tämän työn kirjoittaminen on laittanut minut toden teolla pohtimaan sitä, kuinka 

historiantutkijana sanoitan menneisyyttä ja minkälaisia merkityksiä valinnoillani luon. Yksi 

keskustelu, joka on ohjannut vahvasti tapaani lukea aineistoani, on feministisen 

kuukautistutkimuksen ja naisruumiin tutkimuksen perinne, jossa toisaalta on esitetty mainosten 

valtava voima naisruumiin määrittelyyn ja muokkaukseen ja toisaalta sittemmin haluttu 

korostaa kuukautiskokemusten ja henkilökohtaisten tuntemusten merkitystä vastapainona 

mainoksille. Vaikka kirjoitustyö on prosessi, jossa tekstiä muokataan matkan varrella, näen 

tässä tutkimuksessani muokkauksista huolimatta ajattelussani tapahtuvan kehityksen: alussa 

linjaan työni vielä melko suoraviivaisesti tulkintaan mainoksista yksinomaan miesten 

muotoilemina ja naisia alistavina. Toisen luvun loppupuolella tuon esiin näkökulmia 

mainostajien valintojen ymmärtämiseen ja viimeistään kolmannessa luvussa ymmärrys 
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asioiden monimutkaisuudesta, vallan verkostoitumisesta ja naisten vahvasta osallisuudesta 

modernien kuukautisten määrittelyyn alkaa todella aueta itselleni, ja toivottavasti myös 

lukijalle. Olen halunnut jättää tämän ajattelun ja tutkimuksen kaaren työhöni näkyviin ja avata 

sen tässä silläkin uhalla, että se on lukijan sijaan itselleni selkeämpi. 

Tämä on yksi tutkinta kuukautisten ja naiskehon historiasta, jota ovat ohjanneet lähteiden ja 

amerikkalaispainotteisen tutkimuskirjallisuuden lisäksi oma historiani. Tässä työssä pyrin 

rajaussyistä keskittämään huomioni mainoslähteisiin. Vielä laajempi kuukautiskokemusten 

linkittäminen tarkasteluun olisi kuitenkin varmasti avannut vielä monipuolisemmin mainosten 

tuottamia viestejä. Haastattelujen tekeminen nimenomaan liittyen teknologioiden käyttöön, 

hankkimiseen, kantamiseen ja hävittämiseen olisi myös tarpeen, sillä harvat suomalaisten 

kuukautiskyselyjen vastaukset suoraan keskittyvät teknologioiden käyttöön. Mainoksia olisi 

myös ollut valtavan mielenkiintoista tutkia osana kokemushaastatteluja. Lisäksi mieleeni on 

työni aikana noussut muun muassa seuraavia kysymyksiä: valmistettiinko metsävaltaisessa 

Suomessa tehdasvalmisteisia kuukautistuotteita kenties innokkaammin kuin muualla 

Euroopassa? Millaisia kuukautisteknologioiden patentteja Suomessa on vuosien saatossa 

haettu? Kuinka laajasti Suomessa on käytetty kuukautisyritysten opetuspamfletteja esimerkiksi 

kouluopetuksen parissa? 

Viimeisten viiden vuoden aikana julkisessa kuukautispuheessa niin Suomessa kuin maailmalla 

on ollut havaittavissa iso muutos. Vaikuttaisi siltä, että monia aiempia tabuja liittyen 

kuukautisiin on nyt rikottu nopealla tahdilla. Televisiomainoksissa kuvataan punaista 

menkkaverta ja kuukautisseksiä. Kuukautissuojafirmat ovat ottaneet äänekkään roolin tässä 

uudessa kuukautisvallankumouksessa. Suomalainen somevaikuttaja Pesojoonas vastasi tämän 

vuoden maaliskuussa julkaistussa blogissaan kysymykseen, ”jos olisit päivän nainen, mitä 

tekisit ekana?”: Kokeilisin kuukuppia. Siitä on niin paljon puhuttu mun kavereiden kanssa, että 

pakkohan sitä olisi testattava.274 Tabujen rikkominen, aktivismi ja kaupallisuus tuntuvat olevan 

nykypäivänä yhä kietoutuneempia toisiinsa. Kuten 50–60-luvuilla, kaupallisuus määrittää 

mielestäni edelleen ymmärrystämme normaaleista kuukautisista ja niiden hoidosta ja 

hallinnasta. Mainokset tarjoavat historiallisina lähteinä yhden ikkunan tarkastella myös omaa 

aikaamme kriittisin silmin. 

 
274 Pesojoonas 2020, Verkkolähde. 
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