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1 Johdanto 

Olisi mahtavaa, jos teillä Divassa1 voisi olla säännöllinen teini-

ikäisen tytön kirjoittama kolumni, se voisi käsitellä mitä vain: 

tyttöystäviä, avoimuutta koulussa ja tanssiaisissa – HLBT2–

ympyröitä yliopistoissa, kenties? Useimmat meistä haluaisivat vain 

tietää, että emme ole yksin, että voimme kokoontua yhteen ja viettää 

upeaa aikaa olemalla omia itsejämme, heti kun vain tiedämme, ketä 

todella olemme, sen sijaan, että vietämme aikaamme 

kaapissa/tylsistyneinä/sinkkuina kunnes olemme yli 20-vuotiaita.3 

(Diva, 11/2007, s. 6.) 

Yllä oleva lainaus on lesboille suunnatun brittiläisen Diva-lehden lukijapalstalta. Siinä 

lehteä lukeva 17-vuotias nuori nainen ilmaisee toiveen, että lehdessä aloitettaisiin oma 

kuukausittainen palsta, jolla käsiteltäisiin nuoria lesboja koskettavia teemoja. Lehden 

jutut käsittelevät yleensä pääsääntöisesti aikuisia parisuhteita, baareja tai julkisuuden 

henkilöiden elämää. Lehti tarjoaa siis esimerkkejä siitä, millaista elämää lesboilla voi 

olla. Myös lesbojulkkisten haastattelut tuovat vaihtelua valtamedian kuvastoon. Lainaus 

ja sen herättämät ajatukset saivat minut pohtimaan suomalaista mediaa, ja sitä, kuinka 

näkymättömäksi seksuaali- ja muut vähemmistöt niissä jäävät. Suomessa voi olla vielä 

kaukana tulevaisuudessa aika, jolloin olisi mahdollista julkaista ainoastaan esimerkiksi 

lesbokulttuuriin erikoistunutta, mainostajiakin houkuttelevaa, aikakausilehteä. Vielä 

kauempana uskon olevan ajan, jolloin nuoret tulevat vaatimaan erityisesti heille 

suunnattua osiota tuossa lehdessä.  

Useimmat nuoret rakentavat kuvaa omasta minuudestaan murrosiässä. Myös 

seksuaalisuus ja romanttiset tunteet toisia ihmisiä kohtaan tulevat monille 

ajankohtaisiksi. Siinä missä heteroseksuaaliset nuoret saavat joka puolella vahvistusta 

omille tunteilleen ja haluilleen, joutuvat samasta sukupuolesta kiinnostuneet nuoret 

hakemaan enemmän vakuutusta sille, että se, mitä he tuntevat, on myös oikein ja 

                                                
1 DIVA on brittiläinen lesboille suunnattu kiiltäväkantinen aikakausilehti, jota myydään 
Iso-Britannian lisäksi hyvin varustetuissa lehtipisteissä ympäri Eurooppaa. 
2 HLBT on lyhenne sanoista Homo/Lesbo/Bi/Trans eli tarkoittaa suurimpia seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjä. 
3 Lainauksen suomennos kirjoittajan oma.  
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arvokasta. Sillä, millainen käsitys ympäröivässä yhteiskunnassa on 

homoseksuaalisuudesta, on merkittävä vaikutus siihen, millaiseksi nuori itsensä kokee – 

rakentuuko homoseksuaalisuus teoiksi vai tunteiksi vai molemmiksi? Onko 

homoseksuaalisuus ”normaalia” vai pitääkö sitä perustella suhteessa 

heteroseksuaalisuuteen? Nähdäänkö homoseksuaalisuus nuoruuteen kuuluvana vaiheena 

vai vakavasti otettavana tapana olla ja elää? Vai rakentuuko kuva 

homoseksuaalisuudesta nimenomaan sen kautta, että siitä ei puhuta?  

Ihmiset muokkaavat minä-käsitystään ja käyttäytymistään muiden heistä ja heidän 

ryhmästään ylläpitämien representaatioiden vaikutuksesta (Sperber, 1985; ref. Fryberg 

& Townsend, 2008, s. 175). Sosiaaliset representaatiot ovat yleisesti jaettuja 

ymmärryksiä maailmasta – niiden tehtävänä on auttaa yksilöä hahmottamaan omaa 

ympäristöään ja sen järjestyksiä, sekä siten ohjata yksilön sosiaalista kanssakäymistä 

sosiaalisen ympäristönsä kanssa. (Moscovici, 1973). Medialla on huomattava merkitys 

sosiaalisten representaatioiden välittäjänä. Erityisesti vähemmistöryhmiin kuuluville 

henkilöille median tarjoamat sosiaaliset representaatiot ja mahdolliset samastumisen 

kohteet ovat erittäin tärkeitä yksilön pohtiessa omaa minuuttaan ja sijoittumistaan 

ympäröivään yhteiskuntaan. Silloin, kun sosiaalisten representaatioiden määrä on 

erityisen vähäinen, korostuu harvojen näkyvien ja näkymättömien representaatioiden 

merkitys huomattavasti. (Fryberg & Townsend, 2008, s. 178.) Tarkastelen tässä 

tutkielmassani laajalevikkisen, nuorille naisille suunnatun Demi-lehden sivuilla 

rakentuvia sosiaalisesti jaettuja representaatioita homoseksuaalisuudesta 

sisällönanalyysin avulla. Otan tarkasteluun myös seksuaalisen toiseuden, joka syntyy 

suhteessa normatiiviseen heterouteen ja on siten yhteydessä myös 

homoseksuaalisuuteen. Samalla pohdin näitä lehdessä rakentuvia representaatioita 

suhteessa teoriaan näkymättömyyden psykologiasta – siis siitä, millainen merkitys 

representaatioiden puuttumisella yksilölle voi olla.  

Tutkija Elisabeth Lage on sanonut: ”Ilman yhteistyötä eri alojen tutkijoiden kanssa 

sosiaalipsykologit eristäytyisivät, menettäisivät elinvoimansa ja kiinnostavuutensa.” 

(Helkama & Pirttilä-Backman, 2005, s. 256.) Lauselmallaan hän viittaa sosiaalisten 

representaatioiden tutkimuksen uranuurtajaan, Serge Moscoviciin ja tämän 

näkemykseen sosiaalipsykologiasta yhteiskunnallisena tieteenalana, jonka vahvuus on 

nimenomaan monitieteisyydessä. Myös minulla on lähtökohtana tässä pro gradu -

työssäni yhdistää kaksi minulle tärkeää tieteenalaa, sosiaalipsykologia ja 
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sukupuolentutkimus. Uskon, että näiden kahden oppiaineen keskustelulla voidaan saada 

aikaan mielekästä, yhteiskunnallisesti merkittävää tutkimusta. Toivon myös pystyväni 

tutkielmassani tekemään feministisesti arvokasta työtä, jossa välittyy kunnioitus 

kaltaisiani seksuaalivähemmistöihin kuuluvia entisiä, nykyisiä ja tulevia nuoria kohtaan.  

2 Teoreettinen viitekehys 

Lähtökohtanani on tarkastella sitä, kuinka ei-normatiivista seksuaalisuutta tuotetaan 

kielessä ja kulttuurissa, sekä sitä mikä merkitys yksilön minuuden kehitykselle on niillä 

yhteisesti jaetuilla ymmärryksillä, jotka elävät keskuudessamme. Minkälaista kuvaa 

erilaisista seksuaalisuuden mahdollisuuksista rakennetaan nuortenlehden kontekstissa? 

Millaiset tunteet ja teot rakentuvat mahdollisiksi?  

2.1 Sosiaalinen konstruktionismi ja minuuden kielellinen rakentuminen 

Tutkielmani teoreettisena viitekehyksenä toimii sosiaalinen konstruktionismi eli 

näkemys siitä, että maailma on sosiaalisesti rakentunut ja emme voi saada siitä koskaan 

absoluuttista tietoa. Koska absoluuttista tietoa ei ole, on kaikki tieto aina jonkun 

tulkintaa. Lähtökohtana on siis se, että on olemassa fyysinen todellisuus, mutta se, 

millaisia merkityksiä me sille annamme, on aina riippuvainen kontekstista ja siitä, ketkä 

tietoa tuottavat. Sosiaalisen konstruktionismin kehys ei siis väitä, ettei olisi olemassa 

esimerkiksi ihmisiä, joilla on keskenään erilaiset ruumiit, vaan painottaa, että jako 

yleensä naisiin ja miehiin on meidän sosiaalisesti tuottama kategorisointi ja siten 

kyseenalaistettavissa. Merkitys, jonka ihmiset ovat antaneet esimerkiksi juuri 

sukupuolielintien eroavaisuudelle ei ole johdettavissa mihinkään suurempaan totuuteen. 

(Burr, 1995, s. 3.) 

Kategoriat, joita käytämme jokapäiväisessä elämässämme ja jotka strukturoivat 

maailmaamme, eivät kuvasta mitään todellisia jakoja, eikä asioiden pinnan alla ole 

mitään todellista essentiaa. (Burr, 1995.) Maailma ja käsityksemme siitä rakentuu 

kielessä, ja siksi tutkijakin voi ainoastaan havainnoida maailmaan ja tutkimaansa 

ilmiötä ja niitä merkityksiä ja kategorisointeja, joita ilmiöille kussakin kontekstissa 
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annetaan. Käsityksemme maailmasta ovatkin siis aina kiinteästi yhteydessä 

historialliseen ja kulttuuriseen kehykseen, jossa ilmiötä tutkitaan. Tietyssä kontekstissa 

jaettu sosiaalisesti rakentunut käsitys maailmasta ja sen ilmiöistä ohjaa ihmisten 

toimintaa sekä edellyttää käsityksen jatkuvaa ylläpitoa.  

Sosiaalisen konstruktionismin kehystä käyttäen koko minuuden voidaan katsoa 

rakentuvan kielen kautta, kielessä. Ihminen näkee maailman ja käyttää sanoja 

ilmaisemaan havaintojaan. Myös omaan itseen voi viitata sanoilla kuten ”minä” tai 

”itse”, joten on loogista, että ihminen ajattelee, että myös ”minä” on jonkinlainen 

entiteetti, johon voidaan viitata ja joka siten on myös olemassa jo jonkinlaisena 

valmiina kokonaisuutena. Ihminen siis ajautuu ajattelemaan, että on olemassa 

autonominen, objektiivisesti tarkkailtavissa oleva ”minä”, joka tekee päätöksiä ja 

toteuttaa ”minuuttaan”. Erityisesti länsimaisessa ajattelussa korostuu jo kielen kautta 

yksilön minän korostuminen. Lisäksi esimerkiksi sosiaalipsykologi Rom Harré on 

esittänyt, että länsimaiseen kulttuuriin oleellisesti vaikuttaneet kristillinen ja juutalainen 

perinne ovat oleellisia tekijöitä siinä, että kulttuurissa korostuu valinnan merkitys. 

Raamattu on täynnä viittauksia tapahtumiin, joissa yksilön tulee tehdä valintoja ja 

ratkaisuja, kun taas esimerkiksi islamin uskossa korostuu enemmän se, että Allah on 

tehnyt päätökset jo ihmisen puolesta. Tällainen ajatusmalli korostaa entisestään 

erityisesti länsimaisen kulttuurin kasvatin vastuuta omasta itsestään ja siitä, millaisia 

valintoja tuo yksilö tekee. 4 (Burr, 1995, s. 125–138.) 

Sosiaalipsykologi Brownyn Daviesin ja Rom Harrén (1990) mukaan ihminen positioi 

itsensä läsnä olevien sosiaalisten ja kulttuuristen diskurssien kautta eli rakentaa 

tietynlaista minuutta tai identiteettiä. Heidän mukaansa diskurssit ja niihin liittyvät 

diskursiiviset käytänteet muodostavat materiaalin, josta ihmiset rakentavat omaa 

minuuttaan. He kuitenkin tähdentävät, että ihminen ei ole puhtaasti häntä ympäröivien 

diskurssien tuote, vaan yksilöllä on usein tilaa myös valinnoille. (Mt., 1990.) Identiteetti 

ei siis ole ennalta määrätty tai valmis paketti, joka omaksutaan, vaan nimenomaan 

dynaaminen ja muokkautuva, kielellisesti tuotettu. Yksilö ei voi välttää häntä 

ympäröiviä subjektipositioita, mutta hänellä on tiettyyn rajaan asti mahdollisuus valita, 

hyväksyykö hän annetut positiot vai kieltäytyykö niistä. (Burr, 1995, s. 140–142). 

                                                
4 On kuitenkin huomioitava, että Harrén ajatus on houkutteleva, mutta samaan aikaan 
hyvin yksinkertaistava - islam ja kristinusko ovat huomattavasti tätä tulkintaa 
monitahoisempia uskontoja.  
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Yksilön valinnanvapautta voi rajoittaa esimerkiksi konteksti, jossa kaikilla ei ole samoja 

oikeuksia. Lisäksi yksilön on mahdotonta nähdä vaihtoehtona asioita, joita ei omassa 

ympäristössään tiedä edes mahdolliseksi.  

Diskurssit siis tarjoavat käsitteelliset repertuaarit, joiden kautta voimme representoida 

itseämme ja toisia ympärillämme. Voimme siis puhua esimerkiksi feminiinisistä 

ihmisistä, nuorista, vanhoista tai vammaisista, mutta erilaisten mahdollisten positioiden 

määrä on aina rajallinen tietyssä diskurssissa. Esimerkiksi seksuaalisuudesta 

puhuttaessa ainoastaan heteroseksuaalin, homoseksuaalin sekä biseksuaalin 

subjektipositiot ovat länsimaissa yleisimmin mahdolliset. Rajattu subjektipositioiden 

määrä diskurssissa implikoi yksilölle, mitä asioita esimerkiksi arvostetaan tai mitä 

paheksutaan – subjektipositioiden kautta siis määräytyy, millaisia mahdollisuuksia ja 

rajoitteita yksilö havaitsee toiminnalleen. (Davies & Harré, 1990.) 

Identiteetin käsitettä on kritisoitu paljon postmodernissa ajattelussa (ks. esimerkiksi 

Rossi, 2008, s. 29, 33–34), mutta puolustan sen keskeisyyttä puhuttaessa toimijuudesta 

ja politiikasta. En näe identiteettiä pysyvänä ja muuttumattomana, vaan subjektin 

monien erilaisten, muuttuvien identiteettien kotina. Identiteetit eivät ole synnynnäisiä, 

vaan ne rakentuvat erilaisissa valtasuhteissa, niiden mahdollistamina ja toisaalta myös 

niiden rajaamina (Rossi, 2008, s. 33). Nämä identiteetit voivat olla ristiriitaisia ja 

vaihdella elämän aikana, eivätkä ne muodosta yhtä yhtenäistä kokonaisuutta, eheää 

”minää”, vaan ne ovat jatkuvasti liikkeessä. Kuten sosiologi Stuart Hall (2002) asian 

hyvin ilmaisee: ”Täysin yhtenäinen, loppuunsaatettu, varma ja johdonmukainen 

identiteetti on fantasiaa.” (Hall, 2002, 23.) Näen kuitenkin identiteetin käsitteen 

kritiikistä huolimatta toimivana työvälineenä ihmisen toimijuuden ja suhteisuuden 

ymmärtämisessä (ks. esimerkiksi Rossi, 2008, s. 30). 

Länsimaissa homoseksuaalisuuden rakentuminen kielellisissä diskursseissa on 

muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana. Aiemmin homoseksuaalisuus oli 

patologisoitu eli se rakentui käytännössä yksinomaan mielikuvalle luonnottomuudesta, 

perversiosta ja sairaudesta, johon pitäisi hakea apua. Homoseksuaalisuus luokiteltiin 

virallisesti sairaudeksi vuonna 1952, ja se tulkittiin mielisairaudeksi Suomessa aina 
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vuoteen 1981 asti, jolloin se poistettiin Suomessa sairausluokituksesta (Stålström 1997, 

s. 18).5 Rikos homoseksi oli Suomessa vuoteen 1971 asti (Mustola, 2007, s. 36).  

Vaikka homoseksuaalisuuden asema länsimaisessa yhteiskunnassa olisikin parantunut, 

on se kuitenkin edelleen alisteinen suhteessa normatiiviseen heterouteen, mikä näkyy 

Suomessa käytännössä esimerkiksi lainsäädännössä, joka sulkee samaa sukupuolta 

olevat parin avioliittolain ulkopuolelle, eikä mahdollista perheen perustamista ulkoisen 

adoption kautta. (Burr, 1995, s. 73–76.) Homoseksuaalisuuteen liittyvä konkreettinen 

kielellinen muutos on merkinnyt muun muassa sitä, että ”homoseksuaalisista teoista” 

puhumisen sijaan on alettu puhua ihmisistä, jotka ovat homoseksuaaleja. Olemassa 

olevan termin kautta voimme siis ajatella tiettyä ryhmää ihmisiä, yhdistäen tähän 

ryhmään tiettyjä attribuutteja. (Burr, 1995, s. 35–36; Järviö, 2012, s. 34–35.) Nuoren 

minuuden kehittymisen kannalta on oleellista tarkastella sitä, millainen subjektipositio 

esimerkiksi homoseksuaaleille vallalla olevissa diskursseissa annetaan.  

2.2 Sosiaaliset representaatiot 

Serge Moscovici kehitti sosiaalisten representaatioiden teorian jatkona vuonna 1961 

julkaistulle väitöskirjatutkimukselleen La Psychanalyse, son image et son public. 

Teorian taustana toimi Moscovicin kiinnostus ihmisen arkijärkeen sekä sosiaaliseen, 

jaettuun tietoon. (Helkama & Pirttilä-Backman, 2005, s. 264.) Sosiaaliset 

representaatiot voi nähdä Moscovicin mukaan arvojen, ideoiden ja käytäntöjen 

yhteenkietoutumana, jonka funktiona on niin jäsentää maailmaa kuin mahdollistaa 

ihmisten keskinäinen kommunikointi – siis mahdollistaa se, että samaan sosiaaliseen 

ryhmään kuuluvat ihmiset jakavat keskenään ainakin joltain osin samanlaisen 

käsityksen niistä asioista, joista puhutaan. Keskustellessaan puhujat huomioivat puheen 

vastaanottajan, ja keskustelussa ikään kuin rakennetaan yhteistä sosiaalista 

representaatiota keskustelukumppanin kanssa. Kahden eri sosiaalisesta ryhmästä 

tulevan keskustelijan käsitykset voivat erota paljonkin toisistaan, jolloin kommunikointi 

vaikeutuu. (Moscovici, 1973, s. xii xiii.)  

                                                
5  Sairausleiman poistuminen ei kuitenkaan ole poistanut homoseksuaalisuuden 
liittämistä psyykkisen kehityksen häiriöihin muun muassa lääketieteellisessä 
keskustelussa Suomessa. (Ks. Stålström, 2007.)  
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Sosiaalisten representaatioiden teorian ytimessä on ajatus ankkuroinnista. Uudet, 

hämmentävät tai kompleksiset ilmiöt saavat ihmiset yhdistämään, ankkuroimaan, ne jo 

aiemmin tuttuihin asioihin. Moscovicin oma klassinen esimerkki on psykoanalyysin 

rantautuminen ranskalaiseen arkipuheeseen. Riippuen sosiaalisesta ryhmästä (katolinen, 

kommunistinen tai ns. moderni sivistyneistö) ihmiset ankkuroivat uuden 

psykoanalyysin käsitteen hieman eri tavalla. (Helkama & Pirttilä-Backman, 2005, s. 

265 268.) Ankkuroimalla uuden ja vieraan johonkin ennestään tuttuun ilmiöön saadaan 

siihen attribuoitua sellaisia ominaisuuksia, joiden kautta uudesta ilmiöstä on mahdollista 

puhua. Objektifikaatio on aina riippuvainen sen sosiaalisen yksikön ominaisuuksista, 

jossa se syntyy. Sosiaalinen representaatio ei siis ole totuus, vaan sosiaalisen ryhmän 

kokemusmaailman määräämä ja jäsenien keskenään neuvoteltu käsitys ilmiöstä. 

Representaatiosta neuvotellaan, mutta oleellista on, että huomattava enemmistö 

ylläpitää neuvoteltua sosiaalista representaatiota.6 (Wagner, 1999, s. 97; 99 100.)  

Oman työni kannalta näen homoseksuaalisuuden ”ankkuroinnin mahdollisuudet” 

moninaisina. Rakentuuko homoseksuaalisuuden sosiaalinen representaatio tutkimassani 

nuorten lehdessä ajatukselle sairaudesta, persoonallisuuden piirteestä vai ohimenevästä 

vaiheesta? Onko homoseksuaalisuus valinta ja elämäntapa vai synnynnäinen 

ominaisuus? Onko homoseksuaalisuus mediassa syvää ystävyyttä ja tunteita, vai 

kuuluuko siihen seksi yhtä lailla kuin normin mukaiseen heteroseksuaalisuuteen?  

Sosiaalisilla representaatioilla tarkoitetaan yleisesti jaettuja ymmärryksiä maailmasta – 

niiden tehtävänä on auttaa yksilöä hahmottamaan omaa ympäristöään ja sen järjestyksiä, 

sekä siten ohjata yksilön sosiaalista kanssakäymistä sosiaalisen ympäristönsä kanssa. 

(Moscovici, 1973.) Sosiaaliset representaatiot ovat läsnä yhteiskunnassa monella tapaa, 

esimerkiksi Demin kaltaisissa median tuotteissa. Samaan aikaan kuin esimerkiksi juuri 

media kuvastavaa aina tietynlaista todellisuutta, se myös rakentaa ja muokkaa sitä 

aktiivisesti nostamalla esiin tiettyjä asioita, samalla kun toiset jäävät huomiotta. 

Oleellista onkin kiinnittää huomiota myös siihen, mitä jätetään sanomatta. (Wagner 

1999, s. 107.)  

Medialla on myös suuri merkitys myöhempänä esiteltävän näkymättömyyden 

psykologian tutkimisen kannalta. Vaikka media onkin vain yksi sosiaalisten 

                                                
6  Myös Judith Butler puhuu toistoteoista, joiden kautta yhteisesti jaettuja totuuksia 
esimerkiksi sukupuolierosta pidetään jatkuvasti yllä. (Butler, 1990.) 
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representaatioiden välittäjä, on se sellaisena erittäin vahva. Jos yksilölle ei ole tarjolla 

monipuolisia hänen minä-käsitykselleen oleellisia sosiaalisia representaatioita, 

tarkoittaa se sitä, että hänen on tyydyttävä rajattuun kuvastoon omista 

mahdollisuuksistaan. (Fryberg & Townsend, 2008.) 

Myös tavat kirjoittaa kuvastavat toisaalta niin yhteiskunnassa yleisesti vallalla olevia 

tapoja puhua, kuin toisaalta myös kirjoittajan omaa tapaa jäsentää ilmiötä ja tuottaa 

tietynlaista kuvaa lehden sivuille. Sosiaaliset representaatiot ovatkin sosiaalipsykologian 

tutkimusalassa hyvin diskursiivinen ilmiö. Katsotaan, että sosiaalisia representaatioita 

ilmaistaan kielen kautta, mutta samalla ne ovat myös kielen tuotteita (Wagner et al. 

1999, s. 116). Sosiaaliset representaatiot eivät ole staattisia, vaan ne muuttuvat ihmisten 

siirtyessä yhdestä sosiaalisesta kontekstista toiseen. Ihmiset myös muokkaavat 

sosiaalisia representaatioita omasta ja toisista ryhmistä jatkuvasti – niitä siis 

representoidaan ja uudelleen representoidaan. (Moscovici, 1984.) Siinä missä 

esimerkiksi sosiaalisten kognitioiden teoria käsittää representaatiot todellisuuden 

hahmotuksina, näkee sosiaalisten representaatioiden teoria sosiaaliset representaatiot 

sosiaalisten ryhmien neuvoteltuina konstruktioina. Yhteisöllä, sosiaalisella ryhmällä, on 

siis yhteisesti jaettu sosiaalinen representaatio puheen ja ajattelun kohteesta. Jotta voi 

olla olemassa, täytyy olla sosiaalisesti representoitu, olla siis objekti jollekin 

sosiaaliselle ryhmälle. (Wagner ym., 1999, s. 96; 121; Burr, 1995, s. 142.) 

Sosiaalisia representaatioita on tutkittu monilla eri menetelmillä, niin kvalitatiivisilla 

kuin kvantitatiivisillakin. Lähtökohtaisesti käytetyt tutkimusmenetelmät ovat sellaisia, 

että niillä saadaan kiinni nimenomaan sosiaalisten representaatioiden diskursiivisesta 

luonteesta. Tutkimuksessa oleellista on selvittää, mistä ihmiset oikeasti puhuvat, kun he 

puhuvat esimerkiksi homoseksuaalisuudesta tai hulluudesta. (Moscovici, 1973, s. xiv.) 

Wagner kumppaneineen on artikkelissaan Theory and Method of Social Representations 

(1999) esitellyt erilaisia tutkimuksia, jotka on toteutettu muun muassa etnografialla, 

haastattelulla, sisällönanalyysilla, sana-assosiaatiokokeilla sekä kyselytutkimuksilla. 

Katson, että oman työni kannalta sisällönanalyysi sekä niin sanottu feministinen 

lähiluku soveltuvat parhaiten keräämääni aineistoon ja sen analysointiin.  
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2.3 Näkymättömyyden psykologia 

Sosiaalipsykologiassa ihmisen minuus käsitetään usein sosiaalisesti rakentuneeksi ja 

siten jatkuvasti muuttuvaksi ja mukautuvaksi sosiaalisesta kontekstista riippuen. Siten 

yksilön minuus ei ole staattinen ja tietyllä kehityksen tasolla, vaan minuutta 

neuvotellaan uudelleen jatkuvasti.  

Näkymättömyyden psykologia (The Psychology of Invisibility) on sosiaalipsykologien 

Stephanie A. Fryberg ja Sarah S. M. Townsend kehittelemä ajatusmalli, joka perustuu 

vahvasti teorioihin sosiaalisista representaatioista sekä sosiaalisesta identiteetistä (ks. 

esimerkiksi Fryberg & Townsend, 2008). Lähtökohtana teorialle on, että sosiaaliset 

representaatiot pitävät yllä sekä tekevät mahdolliseksi niin sanotut mahdolliset minät 

(possible selves) eli sen, mitä ihminen ajattelee omista mahdollisuuksistaan ja 

merkityksistään. Mahdolliset minät ovat aina sidoksissa vahvasti ympäröivään 

yhteiskuntaan ja sen arvostuksiin sekä yksilön uskoon omasta itsestä ja käsityksestä 

omasta kyvykkyydestä tai kyvyttömyydestä suoriutua. Sosiaaliset representaatiot siis 

mahdollistavat ja ylläpitävät yksilön käsityksiä omista mahdollisuuksistaan ja toisaalta 

samaan aikaan myös rajoittavat ja tekevät yksilölle huomaamattomaksi toiset 

mahdolliset minät.  

Toisten ihmisten kanssa, tai tietoisena heidän olemassa olostaan, ihminen saa täten 

jatkuvasti tietoa siitä, millaiset minät ovat yksilöä ympäröivässä sosiaalisessa 

todellisuudessa mahdollisia, hyväksyttyjä ja paheksuttuja. Yksilö saa havainnoimalla 

ympäristöään malleja mahdollisista tavoista olla ja elää osana yhteiskuntaa. Joskus eräät 

yksilön olemukselle mahdollisesti oleellisetkin ”roolimallit” jäävät kuitenkin 

vaillinaisiksi tai jopa kokonaan näkymättömäksi, millä voi olla vaikutus siihen, kuinka 

yksilö esimerkiksi tulkitsee omat tunteensa tai ympäristön reaktiot käytökseensä. 

Esimerkiksi seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren pohtiessa omia tunteitaan voi 

sillä olla suuri merkitys, kuinka seksuaaliset vähemmistöt näyttäytyvät  tai jäävät 

näkymättä  yksilön läheisessä sosiaalisessa ympäristössä, mediassa tai 

lainsäädännöllisellä tasolla.  

Fryberg & Townsend (2008) jakavat näkymättömyyden suhteelliseen ja absoluuttiseen 

näkymättömyyteen. Suhteellisen näkymättömyyden (relative invisibility) ydin on siinä, 

että tietyssä kontekstissa on olemassa representaatioita, mutta ne ovat rajoitettuja tai 
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kapea-alaisia. Tällaisia voisivat esimerkiksi olla, samaa teemaa jatkaen, 

televisiosarjojen stereotyyppiset homohahmot – yksilö voi siis havaita, että ei ole 

tunteidensa kanssa yksin, mutta samaan sukupuoleen kohdistuvat tunteet on kuitenkin 

rajattu karrikoituihin hahmoihin. Absoluuttinen näkymättömyys (absolute invisibility) 

puolestaan merkitsee sosiaalisten representaatioiden täydellistä puuttumista yksilön sen 

hetkisessä sosiaalisessa kontekstissa. Sosiaalisten representaatioiden täydellinen 

puuttuminen rajaa yksilöltä kuulumisen tunteen ja yksilö jää samalla ilman strategioita, 

kuinka toimia kyseisessä kontekstissa ja tilanteessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että yksilön kognitiiviset voimavarat ovat erityisesti koetuksella, jotta hän pystyisi 

muodostamaan kuvan itsestään kyseisellä alueella. (Mt., s. 174.)  

Tuula Juvonen (2002) on raportoinut teoksessaan Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia 

lesbojen elämää 1950- ja 1960-luvun Tampereella. Koska lesboudesta ei puhuttu 

ääneen, oli nuorelle naisista kiinnostuneelle naiselle hyvin hankalaa käsitellä omia 

tunteitaan ja halujaan. Mahdollisuus jonkinlaiseen lesboidentiteettiin oli siis mahdoton 

jo kielellisistä syistä. Toisaalta taas Teppo Heikkinen (1999) on kirjoittanut 

artikkelissaan Heteronormatiivisesti rajattu koti homomiesten elämässä kuinka 

aikanaan maaseudulla asuessa pystyi lukemaan ”helvetin homoista Helsingissä”, mikä 

tietenkin oli negatiivinen kuva, mutta samalla antoi mahdollisuuden omien ajatusten 

tulkitsemiselle, sekä mahdollisuuden haaveilla pääsystä tuonne ”helvetin Helsinkiin”. 

(Heikkinen, 1999.) 

Sosiaaliset representaatiot eivät määritä sitä, mitä olemme, mutta me emme voi elää 

niiden ulkopuolella, vaikka voisimmekin tietoisesti välttää niiden toteuttamista. 

Sosiaaliset representaatiot eivät elä yksilöissä, vaan sosiaalisessa maailmassamme, 

sosiaalisessa kanssakäymisessämme. Yleensä merkittävimpiä sosiaalisia 

representaatioita ovat ne, jotka yksilö yhdistää vahvimmin sosiaaliseen identiteettiinsä, 

siihen mikä on ”minä”. Joskus kuitenkin tärkeimpiä ovatkin juuri ne representaatiot, 

jotka kuvaavat sitä, mikä on ”ei-minä”. Silloin voi korostua esimerkiksi se, että 

yhteiskunnassa ”hyvänä” nähdyt asiat määrittyvät juuri siksi, mitä yksilö ei koe 

olevansa. (Fryberg & Townsend, 2008, s. 175–176.) Yksilön minä-käsitykselle 

oleelliset representaatiot määrittävät yksilön mahdollisia miniä, siis sitä, mitä he 

kokevat voivansa tehdä ja olla tulevaisuudessa. Instituutiot, kuten koulut, pitävät yllä 

niitä diskursseja, joissa sosiaaliset representaatiot elävät. (Wagner, 1997; Ref. Fryberg 

& Townsend, 2008, s. 176.)  
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Yhteiskunnassa joillakin ryhmillä on enemmän valtaa kuin toisilla. Valtaa pitävät voivat 

kontrolloida esimerkiksi median ja lainsäädännön kautta sitä, millaisia ja miten 

moninaisia sosiaalisia representaatioita kustakin ryhmästä on. Tämä johtaa monesti 

siihen, että yhteiskunnassa hyvänä nähdyt asiat liitetään tuohon valtaväestöön, kun taas 

vähemmistöt saavat tyytyä ”vähemmän hyvän kansalaisen” asemaan tai jopa 

näkymättömyyteen yhteiskunnassa. Se, millaisia sosiaalisia representaatioita meillä 

tietystä ryhmästä on, määrittää sitä, millaisia mahdollisuuksia tuohon ryhmään kuuluva 

voi kokea itsellään olevan. (Fryberg & Townsend, 2008.) 

Käsitys minuuden rakentuneisuudesta, sosiaalisten representaatioiden vaikutuksista sekä 

näkymättömyyden psykologiasta auttavat minua tutkielmani teoreettisena 

viitekehyksenä tarttumaan Demi-lehden tapoihin käsitellä tai olla käsittelemättä 

homoseksuaalisuutta sekä muuta ei-heteronormatiivista seksuaalisuutta. 

Näkymättömyyden psykologiaa on käytetty hyväksi vasta vähän, lähinnä 

sosiaalipsykologisessa etnisyyden tutkimuksessa (Ks. esimerkiksi Thomas, 2012). 

Teoriana se on kuitenkin mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja sen tuominen myös 

suomalaiseen sosiaalipsykologiseen tutkimukseen on mielekästä.  

2.4 Toiseus ja heteronormatiivisuus 

Kahden sukupuolen essentialistista mallia sekä niihin saumattomasti liitettyä 

heteroseksuaalisuuden ideaa alettiin problematisoida ja kritisoida aktiivisesti 1990-

luvulla. Erityisesti feministifilosofi Judith Butler alkoi tarkastella kriittisesti näkemystä, 

jonka mukaan sukupuolten taustalla vaikuttaisivat jonkinlaiset pysyvät ja sisäsyntyiset 

sukupuolisuuden ytimet. (Rossi, 2003, s. 12–13.) Teoksessaan Gender Trouble (1990) 

Butler tuo sukupuolentutkimukselliseen keskusteluun idean ”toistosta”, jonka kautta 

niin sukupuolen kuin seksuaalisuudenkin voidaan nähdä rakentuvan. Jos sukupuoli on 

kulttuurista merkityksenantoa ja erilaisia toistotekoja, silloin myös 

heteroseksuaalisuuden ”luonnollisuus” ja loogisuus voidaan kyseenalaistaa. Sukupuoli 

on siis kulttuurinen konstruktio, joka on rakennettu tiettyjen havaittujen biologisten 

erojen varaan. Butler ei kiistä ihmisen fyysisyyttä tai vartaloiden eroja, mutta hän 

kyseenalaistaa jaottelun, joka niiden pohjalta on tehty. Sukupuolijako on kulttuurisesti 



 13 

ylläpidetty erottelu, joka mahdollistaa muun muassa monenlaiset valtaan ja 

vallankäyttöön kytkeytyvät ongelmat. (Butler 1990.) 

Jos sukupuolet siis nähdään kulttuurisesti tuotettuina ja aktiivisesti toiston kautta 

ylläpidettyinä konstruktioina, ei heteroseksuaalisuudenkaan luonnollisuus ole enää 

kovin vakaalla pohjalla. Heteroseksuaalisuus perustuu idealle kahdesta vastakkaisesta ja 

samaan aikaan toisiaan täydentävästä sukupuolesta, mutta jos itse sukupuolten saama 

merkitys voidaan kyseenalaistaa, sama voidaan tehdä myös heteroseksuaalisuuden 

käsitteelle. Länsimaisessa yhteiskunnassa heteroseksuaalisuus kuitenkin on saanut 

luonnollistetun seksuaalisuuden aseman, jota perustellaan niin edellä mainituilla 

sukupuolten toisiaan täydentävyydellä kuin lisääntymisbiologialla. Heteroseksuaalisuus 

näyttäytyy länsimaisessa yhteiskunnassa hyvin puhtaana, luonnollisena ja normaalina 

asiana, josta poikkeavat seksuaalisuuden muodot saavat puolestaan yleensä sairaan tai 

oudon leiman. Luonnollisuuden ja normaaliuden oikeutuksen sijaan 

heteroseksuaalisuuden voisi kuitenkin tulkita myös olevan esimerkiksi yleistä, mutta ei 

välttämättä kuitenkaan yhtään ”luonnollisempaa” kuin muutkaan seksuaalisuuden 

muodot.  

Heteronormatiivisuus liittyy hyvin vahvasti feministisiin teorioihin sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta. Sukupuolentutkija Leena-Maija Rossi viittaa Chrys Ingrahamiin ja 

Diane Richardsoniin kuvaillessaan heteronormatiivisuutta terminä, jonka avulla voidaan 

kriittisesti pureutua siihen, kuinka erilaisin käytännöin heteroseksuaalisuudesta 

rakennetaan ainoaa oletusarvoista, luonnollista, hyväksyttyä sekä tavoiteltua 

seksuaalisuuden muotoa. Heteroseksuaalisuus on yhteiskunnan silmissä arvostetumpaa, 

ja muut seksuaalisuuden muodot normista poikkeamia, joista täytyy mainita erikseen. 

(Rossi, 2006, s. 19–22.) Heteroseksuaalisuus on siis yhteiskunnan silmissä normi, johon 

kaikkea muuta seksuaalisuutta peilataan. Normi asettaa rajat, joiden sisällä toimitaan, 

mutta toisaalta on myös mahdollista nähdä, että normien tarkastelu antaa 

mahdollisuuden myös normien tietoiselle rikkomiselle, Butlerin sanoin toisin 

toistamiselle. (Butler, 1990.)  

Myös heteroutta normitetaan tuottamalla kuvaa oikeanlaisesta, normaalista 

heteroseksuaalisuudesta, johon ei kuulu heteroseksuaalisen halun erilaisia variaatioita. 

Heteroseksuaalisuus normittuu kahden eri sukupuolta olevan ihmisen väliseksi, ei-

marginaalisten seksikäytänteiden värittämäksi rakennelmaksi, jonka tavoitteena on 
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saada aikaan lapsia monogaamisessa parisuhteessa. Tällaista heteroseksuaalisuuden 

mallia haastavat esimerkiksi henkilöt, jotka eivät halua perustaa perhettä, tai vaikkapa 

vanhemmat naiset, jotka haluavat elää nuoremman miehen kanssa ilman halua tai 

mahdollisuutta lisääntymiseen. (Ks. Rossi, 2006, s. 22–25.) 

Heteronormatiivisuuden käsite antaa mahdollisuuden myös heteronormatiivisuuden 

kritiikkiin, jolla tarkoitetaan nimenomaan heteronormatiivisuuden tietoista tai 

tiedostamatonta kyseenalaistamista ja rikkomista. (Rossi, 2006.) Demi-lehden 

artikkeleissa ja palstoilla heteronormatiivisuus on vahvasti läsnä, mutta samaan aikaan 

sitä aktiivisesti puretaan tuomalla kuvastoon myös ei-heteroseksuaalisuutta sekä 

neutraalia seksuaalisuutta, jossa tekijöiden sukupuoli jätetään tietoisesti eksplikoimatta. 

Analyysini lähtökohtana on tarkastella heteronormatiivisuutta Demi-lehdessä – missä 

kohdin heteronormatiivisuutta ylläpidetään ja missä puolestaan tietoisesti tai 

tiedostamatta rikotaan.  

Tutkimuskysymyksenäni on selvittää, miten kuva homoseksuaalisuudesta rakentuu 

Demi-lehdessä. Tämän lisäksi tarkastelen heteroseksuaalisuuden rakentumista sekä sitä, 

kuinka heteroseksuaalisuutta normitetaan tietynlaiseksi. 

3 Aineisto ja tutkimusmenetelmät 

Aineistonani olen käyttänyt nuorille naisille suunnattua Demi-lehteä. Demi on 

poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton nuorten aikakausilehti, joka ilmestyy kerran 

kuukaudessa. Seuraavaksi esittelen lehden tietoja tarkemmin ja kuvailen analyysiani.  

3.1 Nuorille naisille suunnattu Demi-lehti 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvalle nuorelle kotiin tilattu tai kirjastossa luettu 

aikakausilehti voi olla hyvin tärkeä peili omaan itseen ja muuhun maailmaan, erityisesti 

haja-asutusalueilla. Lehtien kysymyspalstat ja informatiiviset lehtiset ovat nuorille 

tärkeitä tiedon lähteitä, sillä niistä saadaan vastauksia kysymyksiin, joita ei välttämättä 

uskalleta kysyä suoraan vanhemmilta tai kavereilta. (Papp, Kontula & Kosonen, 2000, 
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s. 47–49.) Aineistokseni olenkin valinnut nuorille naisille suunnatun Demi-lehden, jota 

lähden tarkastelemaan mielessäni ajatus siitä, että lehden sivuilla luodaan näkyvästi ja 

näkymättömästi sosiaalisia representaatioita siitä, mitä on olla nuori nainen 2000-luvun 

taitteen Suomessa – kuuluuko homoseksuaalisuus ja muu ”poikkeava” seksuaalisuus 

kuvastoon?  

Pohdin aluksi analyysini kohteiksi muitakin nuorille naisille suunnattuja lehtiä, mutta 

päädyin Demi-lehteen havaittuani selvän eron lehden alkuvuosien ja uusien numeroiden 

välillä. Siinä missä muut nuorten lehdet (esimerkiksi nuorille naisille suunnattu Miss 

Mix) edelleen vuonna 2010 kirjoittivat hyvin heteronormatiiviseen tapaan nuorten 

ihmissuhteista, oli Demi ottanut aivan uudenlaisen linjan. Sen sijaan, että jutuissa olisi 

vilistänyt ”poikaystävät” tai ”herkkupojat”, olikin sukupuoli häivytetty lähes kokonaan. 

Poikaystävien sijaan jutuissa vierailevat ”rakkaat”, ”kullat” ja ”ihastukset”, jolloin 

lukijalle annetaan vapautta tulkita tekstiä halujensa ja omien mieltymystensä 

mukaisesti.7 Näiden sukupuolineutraaleiden termien käyttö ei ole kuitenkaan 

johdonmukaista läpi lehden, vaan välillä myös sukupuoli näyttäytyy tekstissä. Demissä 

kuitenkin poikaystävän lisäksi harmia tai ihastusta voi aiheuttaa tyttöystävä – 

seksuaalisuuden moninaisuus on siis pyritty tekemään luonnolliseksi lehden sivuilla. 

Myös sähköpostihaastatteluni Demin toimituspäällikön kanssa vahvistaa, että 

toimituksessa on tehty tietoinen valinta kirjoittaa juuri näin (Sähköpostihaastattelu 

Demin toimituspäällikön kanssa, 12.10.2011). Demi lehti siis valikoitui 

tutkimuskohteekseni siitä syystä, että havaitsin sen kielessä tapahtuneen 

mielenkiintoisen muutoksen, joka erotti lehden selvästi muista saman genren lehdistä.  

Demi alkoi ilmestyä A-lehtien kustantamana syksyllä 1998, jolloin ilmestyi viisi 

numeroa. Lehti ilmestyy edelleen kerran kuussa ja sen kohdeyleisö on erityisesti noin 

12–17-vuotiaissa nuorissa naisissa ja se tavoittaa määrällisesti noin puolet 

kohderyhmästään. Lehden levikki oli A-lehtien tilastojen mukaan vuonna 2010 noin 

52 236 lukijaa, kokonaislukijamäärän ollessa arviolta 189 000 (A-lehtien mediaopas). 

Lehti keskittyy nuoria oletettavasti kiinnostaviin aiheisiin kuten muotiin, musiikkiin ja 

elokuviin, joiden lisäksi suuri painoarvo on suhteilla ja seksuaalisuudella. Demin 

suhteita ja seksuaalisuutta käsittelevät osuudet ovat kuitenkin huomattavasti kevyempiä 

kuin esimerkiksi nuorille naisille tarkoitetun, räväkästä tyylistään tunnetun 
                                                
7 Aiheesta on kirjoittanut myös muun muassa Anna-Sofia Berner Helsingin Sanomien 
Sunnuntai-sivuilla 22.6.2012 sekä Aino Tormulainen Nuorisotutkimus-lehdessä 2/2012.  
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Cosmopolitan-lehden artikkelit. A-lehtien mediaoppaan mukaan ”Demi on kuin 

isosisko tai hyvä ystävä, jonka kanssa voi keskustella, ja jonka sivuilla lukija voi saada 

vastauksia alan asiantuntijoilta.” Cosmopolitan taas tarjoaa ”tietoa, viihdettä ja 

glamouria”, joten nuoren ja asiantuntijan välisen keskustelun sijaan keskiössä on 

enemmänkin viihteellinen informatiivisuus. Lukijakunta on kuitenkin nykyään hyvin 

pitkälle samanikäistä kyseisten lehtien välillä, vaikka Cosmopolitan alun perin onkin 

tarkoitettu hiukan vanhemmille lukijoille. (Sanoma Magazines mediaopas; 

Aikakauslehdet mediaopas.) 

Aineistokseni olen valinnut Demin vuoden 2010 vuosikerran. Vuonna 1998 lehti 

ilmestyi ensimmäisen kerran, ja silloin julkaistiin viisi numeroa. Käytän vuoden 1998 

vuosikertaa tausta-aineistonani, mutta pääasiallinen aineistoni on vuoden 2010 

vuosikerta. Päätin keskittyä analyysissani vuoden 2010 lehtiin (12 numeroa), joiden 

kielen tarkastelu osoittautui itsessään jo hyvin antoisaksi. Lisäksi kuuluin itse vuonna 

1998 Demin kohdeyleisöön ja lukijakuntaan, joten tuon vuoden lehdet tuntuivat jo 

melkeinpä liian tutuilta, kun niiden tekstejä kävi läpi. Aloittaessani pro gradu -

tutkielmani tekoa vuoden 2010 vuosikerta oli viimeisin kokonaisuudessaan jo 

ilmestynyt vuosikerta ja valikoitui sen vuoksi tuoreemmaksi aineistokseni.  

Luin vuosien 1998 ja 2010 lehtiä aluksi Kansalliskirjastossa tilattuani aineiston 

arkistosta käyttööni. Päätettyäni keskittyä vuoden 2010 vuosikertaan, pystyin siirtämään 

aineistonkäsittelyn kotiin, sillä tuon vuosikerran sain kerättyä kaupunginkirjaston 

lainakokoelmasta, joissa säilytetään ainoastaan muutama vuosikerta taaksepäin.  

Tarkastelen aineistoani siis kuvauksena homoseksuaalisuuden ja muiden ei-

normatiivisten seksuaalisuuksien rakentumisesta suomalaisen nuortenlehden sivuilla 

2010-luvun alussa. Aineistoni kuvastaa niin nuorten omaa käsitystä kuin toimituksen 

välittämää kenties laajempaa yhteiskunnallista keskustelua sekä näiden jonkinlaista 

synteesiä.  

Analyysini tein käymällä läpi lehdet sivu kerrallaan, kirjaten ylös keho- ja suhteet –

palstojen jutut – niin toimittajien kirjoittamat artikkelit kuin lukijoiden lähettämät 

kirjoitukset, esimerkiksi kysymykset kysymyspalstoille. Näitä juttuja lähdin 

myöhemmin analysoimaan katsomalla, kuinka seksuaalisuus jutuissa näkyy vai 

näkyykö se ollenkaan.  
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3.2 Demin ulkoasu 

Lehtenä Demi edustaa melko tyypillistä tämän hetken nuortenlehteä. Lehden jutut ovat 

suurimmaksi osaksi lyhyitä, joskin joistakin aiheista on kirjoitettu muutaman sivun 

pituisia artikkeleita. Lehden sivuilla on paljon värikkäitä valokuvia, monissa joko 

henkilökuvia tai esimerkiksi muotijuttujen yhteydessä kuvia vaatteista tai asusteista.8 

Lehden muodostavat jokaisessa numerossa ilmestyvät jatkuvat palstat, joiden lisäksi 

jokaisessa numerossa on muutama kuukauden teemaan sopiva pidempi juttu. Joka 

numerossa ilmestyviä palstoja ovat esimerkiksi ”Kauneus”, ”Ihan kunnossa” (palsta 

käsittelee vartaloa ja siitä huolehtimista), ”Suhteet”, ”Kysy kundilta”, ”Musiikki”, 

”Leffat” ja ”Megamokat”.  

Vakiopalstat ovat laajuudeltaan puolikkaasta sivusta muutamaan sivuun. Palstojen ja 

haastattelujen välillä lehdessä on mainostilaa. Suurin osa mainoksista on koko sivun tai 

puolikkaan sivun kokoisia mainoksia, joissa mainostetaan kohderyhmää oletettavasti 

kiinnostavia tuotteita. Näitä ovat esimerkiksi kielikurssit, mopoautot sekä erilaiset 

kosmetiikkatuotteet. Vaatteita ja kosmetiikkaa esitellään lisäksi myös osana esimerkiksi 

”Kauneus”-palstaa.  

Oma analyysini keskittyy kahteen palstakokonaisuuteen, jotka on julkaistu jokaisessa 

vuoden 2010 lehdessä. ”Ihan kunnossa” keskittyy vartaloon ja siitä huolehtimiseen, ja 

sen yksi osa on ”Kysy terveydestä” -palsta. ”Ihan kunnossa” sisältää myös toimittajien 

kirjoittamia tietoiskuja ja lyhyitä juttuja terveydestä. Toinen palstakokonaisuus on 

nimeltään ”Suhteet”. Tämän palstakokonaisuuden muodostavat toimittajien kirjoittamat 

lyhyet jutut ja testit sekä esimerkiksi henkilöjutut, joissa on haastateltu nuorta, jolla on 

erikoinen harrastus tai joka on kokenut elämässään vaikeita asioita. ”Suhteet”-palstan 

alla ovat myös seuraavat palstat: ”Kysy kundilta”, ”Rakkausstoorit” sekä ”Kysy 

suhteista”. Rakkausstoorit on palsta, jolle nuoret voivat lähettää lyhyitä, muutaman 

virkkeen pituisia tarinoita omasta rakkaustarinastaan tai ihastuksestaan.  

                                                
8  Katso liitteet 1–4: Neljä esimerkkisivua Demin Keho- ja Suhteet-palstoilta, Demi 
1/2010. 
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Kysy-palstoilla puolestaan voi nimenkin mukaisesti kysyä askarruttavia kysymyksiä, 

joihin asiantuntija vastaa. Jokaisella kysymyspalstalla julkaistaan kuukausittain 

keskimäärin neljä kysymystä vastauksineen.9  

Tutkimani tekstit sijoittuvat lehdessä yleensä sivuille 24–34 siten, että ”Ihan kunnossa” 

-palstakokonaisuus on noin neljä sivua ja ”Suhteet” noin kuusi sivua. Ne seuraavat aina 

toisiaan niin, että ensin käsitellään kehoa ja sen jälkeen suhteita. Suhteita käsittelevän 

osion perään lehdessä tulee ”Oma planeetta” -niminen palstakokonaisuus, jossa 

käsitellään laajemmin nuorten maailmankuvaa ja arvoja. Lehden jatkuvaluontoiset 

palstat on sijoitettu aina lehden alkuosaan ja yksittäiset jutut lehden keskivaiheille. 

Lehden tyyli on melko yhtenäinen kuukaudesta toiseen ja suurin osa sisällöstä on 

sijoitettu jokaisessa numerossa toistuviin palstoihin. Lehden lisäksi Demillä on myös 

verkkosivut, joihin lehdessä usein viitataan. Demin verkkosivuilla on aktiivinen 

keskustelupalsta, josta ajoittain nostetaan juttuaiheita myös paperisen lehden sivuille. 

Lisäksi keskustelupalsta tavoittaa huomattavasti laajemman yleisön kuin paperinen 

lehti, ja sen lukija- ja kirjoittajakunta on mahdollisesti keski-iältään lehden lukijakuntaa 

vanhempaa.  

 

 

                                                
9 Katso s. 19 sekä liitteet 3 ja 4: Esimerkkisivut, joilla ”Rakkausstoorit” sekä ”Kysy 
suhteista” –kysymyspalsta.  
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 Kuva 1. Demin Rakkausstoorit -palsta (Demi 1/2010, s. 28) 
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3.3 Laadullinen sisällönanalyysi ja feministinen lähiluku 

Lähdin tutkimaan aineistoani laadullisen sisällönanalyysin sekä feministisen lähiluvun 

kautta. Lähtökohtanani on tarkastella aineistoani siitä lähtökohdasta, että kielessä 

rakennetaan jatkuvasti valtarakenteita, joissa esimerkiksi naisen asema jää helposti 

alhaisemmaksi kuin miehen. Samoin pyrin aktiivisesti kiinnittämään niin oman kuin 

lukijan huomion paikkoihin, joissa normista ulos astuminen aiheuttaa uudenlaisen 

arvotuksen.  

Kirjallisuustieteilijä Hanna Mikkola (2008) on esitellyt Sara Millsin vuonna 1995 

esittämää ajatusta feministisestä lähiluvusta. Se on tapa lukea erilaisia, usein 

kaunokirjallisia tekstejä, joskin se soveltuu myös esimerkiksi sanomalehtiaineiston ja 

mainosten lukemiseen. Feministinen lähiluku eroaa klassisesta 1950-luvulla kehitetystä 

lähiluvun muodosta siinä, että se korostaa tulkinnassa kontekstia ja sukupuolta, eikä näe 

tekstiä autonomisena tutkimuskohteena. Feministinen lähiluku ottaa huomioon niin 

kirjoittajan, lukijan kuin tekstissä esiintyvien hahmojen sukupuolen ja niiden 

vaikutuksen tutkittavaan asiaan. Myös etnisyys, yhteiskuntaluokka sekä seksuaalinen 

suuntautuminen ovat muuttujia, jotka on syytä ottaa huomioon. (Mikkola, 2008, s. 2–3, 

ks. myös Rossi, 2003, 14.)  

Sisällönanalyysi puolestaan on laadullisen tutkimuksen menetelmä, jolla pyritään 

saamaan tutkittavana olevasta ilmiöstä tiivis ja yleisessä muodossa oleva kuvaus. 

Aineistoksi sisällönanalyysiin sopii monenlaiset dokumentit kuten esimerkiksi kirjat, 

artikkelit, haastattelut tai monet muunlaiset kirjalliseen muotoon saatettavissa olevat 

materiaalit. Sisällönanalyysi on diskurssianalyysin tapaan tekstianalyysia, mutta 

tarkastellessaan inhimillisiä merkityksiä, ne keskittyvät eri asioihin. Sisällönanalyysilla 

pyritään selvittämään, mitä merkityksiä tekstillä on, kun taas diskurssianalyysin 

keskiössä on katsoa, miten näitä merkityksiä tuotetaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2009.) 

Monesti ajatellaan, että analyysi on tutkimuksen vaihe, jossa valmiiksi kerättyä ja 

koodattua aineistoa aletaan viimein käsitellä. Laadullisessa tutkimuksessa on kuitenkin 

mahdollista, että analyysia tehdään läpi tutkimusprosessin, mikä kuvaakin hyvin oman 

työni etenemistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009, s. 223.) Analyysitavasta sekä 

laadullisesta otteesta johtuen en edennyt aloittaen aineistonkeruusta luokittelun kautta 

puhtaaseen analyysivaiheeseen, vaan analyysi kulki rinnalla läpi koko 
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aineistonkäsittelyn ajan. Analyysi ei siis keskittynyt vain tutkimuksen yhteen 

vaiheeseen, vaan sitä tapahtui jo aineistoa käsitellessä ja luokitellessa. Aineistonkeruun 

ja analyysin yhtäaikaista prosessia olen kuvannut seuraavalla kuviolla:  

Kuva 2. Aineistonkeruu ja analyysi kulkivat rinta rinnan 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009) esittelemän ohjeistuksen mukaisesti päätin, mikä minua 

aineistossa kiinnosti ja lähdin tämän mielessä pitäen käymään läpi aineistoani. Vaikka 

moni asia olisikin ollut mielenkiintoinen ja herätti pohdintaa, oli tavoitteenani lukea 

tutkimuskysymykseni mukaisesti, kuinka homoseksuaalisuus lehden sivuilla rakentuu.  

Alustavassa analyysissani kuitenkin selvisi, että homoseksuaalisuus ja muu ei-

heteronormatiivinen seksuaalisuus rakentuivat usein kuitenkin jutuissa, joissa 

kirjoitettiin eksplisiittisesti ainoastaan heteroista, joten aineistoa ei voinut lukea tarttuen 

ainoastaan kohtiin, joissa puhuttiin suoraan vain homoseksuaalisuudesta. Lisäksi myös 

tietynlaisen heterouden normittaminen kävi selvästi ilmi käydessäni läpi aineistoa. 

Tämän vuoksi päätin nostaa yhdeksi analyysini osa-alueeksi myös muun seksuaalisen 

toiseuden rakentumisen, joka ei kuitenkaan ole homoseksuaalisuutta.  

Aineiston luokittelu alkoi muodostua osittain jo käydessäni lehtiä systemaattisesti läpi. 

Tutkimusotteeni on hyvin teoriasidonnainen, joten luin rinnakkain niin aineistoani kuin 

teoriaa tutkielmani tukena (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97). Teorian kautta 

Aineistonkeruu

- Vuoden 1998 ja 2010
vuosikertojen läpiluku
silmäillen
- Aiheen kannalta
oleellisten asioiden
ylöskirjaaminen
- Päätös keskittyä kahteen
palstakokonaisuuteen

Luokittelu

- Aineiston luokittelu
teorian kautta valittuihin
teemoihin
- Excel-taulukointi
- Analysoitavien tekstien
kirjaaminen

Analyysi

- Samaan aikaan
aineistonkäsittelyn ja
luokittelun kanssa
- Tekstissä nousevien
teemojen sitominen
teoriaan
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aineistoon palaaminen teki luokittelusta helpompaa, sillä oli mahdollista nähdä selkeitä 

kokonaisuuksia jo litteroidussa aineistossa.  

Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 100) toteavat esitellessään laadullista tutkimusta ja 

sisällönanalyysiä, että ”tutkimuksen tekijän on itse tuotettava analyysinsa viisaus”, mikä 

kuvastaa mielestäni melko hyvin laadullista tutkimusta. Useasti näkee, että ”aineistosta 

on noussut teemoja”, kun tosi asiassa tutkija löytää näitä teemoja oman ymmärryksensä 

ja tietämyksensä avulla, ja hänen tehtäväkseen jää esittää löytämänsä teemat niin, että 

lukija pystyy luottamaan esitettyyn tutkimustulokseen. Tutkimusmenetelmä on saanut 

kritiikkiä siitä, että usein tutkija päätyy kirjaamaan tuloksina jo aineiston käsittelyn 

myötä syntyneet teemoittelut, mutta niistä johdetut mielekkäät johtopäätökset jäävät 

vähäisiksi. Oma tehtäväni on siis aiempaan teoriaan ja tutkimukseen viitaten esittää 

lehdistä löytämiäni teemoja, joissa näen homoseksuaalisuuden ja muun normatiivisesta 

heteroudesta poikkeavan nuoren seksuaalisuuden representoituvan tietynlaisiksi 

sosiaalisesti tuotetuiksi kategorioiksi. Teemojen noston lisäksi pohdin erilaisia 

seuraamuksia, joita esiin nousseilla teemoilla voidaan katsoa olevan.  

Lähdin lukemaan lehtiä aluksi hyvin avoimesti, tutustuen siihen, mitä niissä ylipäänsä 

nykyään kirjoitetaan. Aluksi muistiinpanoni olivat hyvin laajat, mutta aineistoa 

tarkasteltuani aloin teemoitella seksuaalisuutta käsitteleviä juttuja heteronormatiivisuus-

termin kautta, tarkastellen kuinka jutuissa ylläpidetään ja toisaalta myös rikotaan 

heteroseksuaalisuuden normatiivista asemaa. Kolmanneksi teemaksi nostin 

neutraaliuden teeman, jossa seksuaalisuus on pyritty häivyttämään tekstistä erinäisin 

seurauksin. Neljäntenä tarkastelun tasona olen pitänyt toiseuden rakentumista 

käsittelemilläni palstoilla – mitkä muut tekijät, seksuaalisesta suuntautumisesta 

riippumatta, muodostuvat maininnan arvoisiksi tai erilaisiksi ja jopa kielletyiksi. 

Milloin esimerkiksi kulttuurinen tausta tai ihonväri mainitaan, miksi islamin usko on 

enemmän uskonto kuin evankelisluterilaisuus? Muodostuuko vammaisuus toiseudeksi 

lehden palstoilla?  

Analyysini apuna olen käyttänyt Excel-taulukkoa, johon olen koonnut kaikki jollain 

tapaa seksuaalisuuteen, parisuhteeseen tai ihastukseen liittyvät tekstit. Olen ryhmitellyt 

jutut heteronormatiivisuutta ylläpitäviin, rikkoviin sekä neutraaleihin sekä sellaisiin, 

joissa heterous näyttäytyy erityisen normatiivisena. Olen dokumentoinut jokaisen 
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tekstin taulukon kommenttikenttään, jolloin olen pystynyt tarkastelemaan hyvin 

aineistoani tehdessäni analyysiani.  

Yhteensä analyysiini nostamiani tekstejä löytyi vuoden 2010 vuosikerrasta 143 

kappaletta ja ne jakaantuivat seuraavasti10:  

Ylläpidetään Rikotaan Neutraali kieli Yhteensä Normatiivinen 

heterous 

143 12 55 210 6 

 

Heteronormatiivisuutta siis ylläpidetään huomattavasti enemmän kuin mitä sitä 

rikotaan, ja joissakin numeroissa rikkovia juttuja ei ollut ollenkaan. Vaikka neutraali 

kieli on Demissä yleistä, on heteronormatiivinen kieli kuitenkin yleisempää, kuten 

taulukosta voi huomata. Heteroutta erityisen selvästi normittavia juttuja analysoimillani 

sivuilla oli kuusi kappaletta. Kuitenkin myös yleiseen heteronormatiiviseen sävyyn 

kirjoitetut jutut osaltaan normittavat heteroutta.  

Tarkastelen tutkielmassani, kuinka seksuaalisuus ja erityisesti ei-heteroseksuaalisuus 

näyttäytyvät lehden jutuissa. Tarkempaan tarkasteluun otan lehden seurustelu- ja 

ystävyyssuhteita koskevan palstan ”Suhteet” sekä ns. keho-osuuden, ”Kaikki 

kunnossa”, jossa käsitellään nuoren ruumissa tapahtuvia muutoksia sekä nuorten omia 

kysymyksiä aiheesta. Analysoin, mitä ja miten nuoret kysyvät, ja kuinka asiantuntijat 

kuten lääkärit ja psykologit vastaavat heidän esittämiinsä kysymyksiin. Millainen 

merkitys erilaisilla tyyleillä kirjoittaa mahdollisesti on nuoren muodostaessa kuvaa 

omasta itsestään ja siitä, millaisia mahdollisuuksia tuolla itsellä tässä yhteiskunnassa 

on?  

Analyysini olen jakanut kolmeen kappaleeseen. Ensimmäisessä analyysiluvussa 

käsittelen Demin heteronormatiivisuutta sekä sitä, kuinka tuota heteronormatiivisuutta 

pyritään rikkomaan niin konkreettisesti kuin neutraalilla kielellä. Toisessa 

analyysiluvussa käsittelen heterouden normatiivista esittämistä Demissä.  

                                                
10 Analysoimani lehden numerosta 11/2010 puuttuivat sivut 31–32, joille sijoittuu muun 
muassa Rakkausstoorit-palsta. 
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Kolmannen luvun keskiössä tarkastella sitä, kuinka seksi yhdistetään eri seksuaalisiin 

suuntautumisiin – representoituvatko kaikki lehdessä läsnä olevat seksuaalisuuden 

muodot yhtä seksuaalisina tekojen suhteen?  

4 Heteronormatiivisuus Demissä 

Kuten useimmissa aikakauslehdissä, myös Demissä heteroseksuaalisuus näyttäytyy 

useimmiten oletettuna seksuaalisuuden muotona. On mahdollista ajatella, että 

kysymyksiä kysyvät nuoret esittävät kysymyksensä heteroseksuaalisista lähtökohdista, 

samoin kuin vastaajana oleva henkilö ymmärtää nimenomaan maailman oman 

heteroseksuaalisen todellisuutensa kautta. Kysyjä ja vastaaja, nuori ja lehden toimittaja, 

puhuvat oletusarvoisesti samaa kieltä, jos ihastus tarkoittaa kihelmöivää tunneta 

sydänalassa, kun ajatellaan vastakkaista sukupuolta olevaa henkilöä. Nuortenlehdet 

perinteisesti olettavat heteroseksuaalisuutta ja homoseksuaalisuus jää näkymättömäksi 

(Hyde & Jaffe, 2000, s. 290). Lehdille on tyypillistä antaa neuvoja ja vinkkejä koskien 

nuoria oletettavasti kiinnostavia seurustelua ja seksielämän aloitusta, mutta tueksi ja 

ohjeistukseksi laaditut tekstit olettavat usein lukijan valkoiseksi, keskiluokkaiseksi ja 

heteroksi. (Carpenter, 1998, s. 167.) 

Demi on kuitenkin halunnut lähteä samaan aikaan rikkomaan tätä heteronormatiivista 

rakennetta tuomalla lehden kuvastoon myös muita tapoja esittää seksuaalisuutta. 

Lehdessä on 2000-luvun ensimmäisen kymmenyksen loppupuolella alettu nostaa 

juttuihin myös erityisesti tyttöpareja koskevia kysymyksiä ja tarinoita. Vaikka 

heteroseksuaalisuus näyttäytyykin Demissä edelleen yleisimpänä seksuaalisuuden 

muotona, on sen asema niin sanottuna luonnollisena seksuaalisuuden muotona 

heikentynyt.  

Demissä puhutaan eksplisiittisen kielen sijaan usein sukupuolineutraalein termein kuten 

”rakas”, ”kulta” ja ”ihastus”. Usein kohteen sukupuolen voi kuitenkin tunnistaa 

tekstistä, mutta termejä ”poikaystävä” tai ”kundikaveri” ei esimerkiksi näe usein. 

Linjaus tällaiseen neutraaliin puhetapaan on ollut tietoinen valinta Demin toimitukselta, 

ja siihen on kiinnitetty huomiota. (Sähköpostihaastattelu Demin toimituspäällikön 

kanssa 12.12.2011, ks. myös HS 23.6.2012.) Lehtiä lukiessani olen pitänyt mielessäni 
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oletuksen siitä, että lehden kohderyhmänä ovat tytöt ja nuoret naiset, jolloin poikiin 

kohdistunut ihastus voidaan katsoa heteroseksuaaliseksi ja tyttöihin kohdistunut 

homoseksuaaliseksi ihastukseksi. Pojat näyttäytyvät lehden sivuilla aktiivisina tekijöinä 

oikeastaan lähes ainoastaan pojille suunnatuissa gallupeissa sekä ”Kysy kundilta” -

palstan vastaajan muodossa.  

Seuraavaksi esittelen analyysiani kolmen aineistosta nostamani kategorian kautta. 

Aluksi käsittelen heteronormatiivisuuden näkymistä Demin sivuilla. Tämän jälkeen 

siirryn käsittelemään heteronormatiivisuuden rikkomista joko tietoisesti tai mahdollisen 

vastakarvaan lukemisen11 kautta. Viimeisenä alalukuna heteronormatiivisuuden 

analyysin yhteydessä käsittelen neutraalia kieltä, jota Demi on halunnut käyttää viime 

vuosien lehdissään. Pohdin myös tämän kielellisen muutoksen mahdollisia vaikutuksia 

roolimallien ja identifikaatiokohteiden puuttumisen kautta.  

4.1 Hetero, jollei toisin todisteta 

Vaikka Demin sivuilla on alkanut 2000-luvun ensimmäisellä kymmenyksellä näkymään 

myös seksuaalisuuden variaatiota, on heteroseksuaalisuus kuitenkin selvästi näkyvin 

seksuaalisuuden muoto. Analysoimastani 210 seksuaalisuutta, parisuhdetta tai 

ihastumista käsittelevästä jutusta noin 68 % käsitteli aihetta heteroseksuaalisesta 

näkökulmasta.  

Tytön ja pojan välisen ystävyyden saavuttaminen voi olla kovan työn 

takana. Lähestyminen voi tuntua iskuyritykseltä, ja ystävyys voi 

mennä pipariksi, jos toinen haluaakin olla enemmän kuin kaveri. 

(Demi, 3/2010, s. 27.) 

Hetero-oletus näkyy hyvin esimerkiksi lehden artikkelien ja kysymyspalstojen 

oletuksessa siitä, että tyttö ja poika eivät voi olla ystäviä, vaan heidän väliseensä 

                                                
11  Vastakarvaan lukemisella tarkoitetaan tulkinnan tapaa, jossa aineistoa ei tulkita 
suoraan sen mukaan, kuinka se on tarkoitettu tulkittavaksi. (Ks. lisää Rossi, 2003, s. 14, 
29–30.) Esimerkiksi omassa aineistossani tulkinnan mahdollisuudet ovat erilaiset 
riippuen siitä, kuvitellaanko lukija tytöksi vai pojaksi tai tulkitaanko ”kulta” 
tarkoittamaan  tyttöä  vai  poikaa.  Analyysia  voi  siis  tehdä  katsoen  aineistoa  joko  
”normilinssien” läpi tai kenties juuri päinvastoin, kuitenkin tehden mielekästä analyysia.  
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kaveruuteen liittyy aina riski ihastumisesta. Lisäksi aineistossa näkyy myös 

mustasukkaisuuden riski, jonka tytön ja pojan välinen ihastuminen aiheuttaa esimerkiksi 

pojan parisuhteelle.  

Nuorten kysymyksissä ja erityisesti toimituksen tarjoamissa vastauksissa näkyy hyvin 

vahvasti oletus siitä, että seksillä tarkoitetaan nimenomaan heteroseksiä.  

Voiko seksiä harrastaa ennen kuukautisten alkamista? Olen piakkoin 

16, ja kehoni on muuttunut naiselliseksi. (Demi, 10/2010, s. 28.) 

Yllä olevan kysymyksen esittäjä kysyy yleisesti seksin aloittamisesta ja siitä, onko 

hänen kehonsa mahdollisesti valmis jo seksiin. Kuukautisten alkamista on pidetty usein 

jonkinlaisena aikuisuuden merkkinä tytöille, ja sikäli ikään kuin jonkinlaisena 

luonnollisena rajana myös seksin aloittamiseen. Ennen kuukautisia tyttö on edelleen 

vahvasti lapsuuden piirissä, mikä sulkee pois seksuaalisuuden. Tyttö ei itse 

kysymyksessään määrittele seksiä tai sitä, kenen kanssa hän haluaisi seksiä harrastaa.  

Seksiin liittyy myös vastuuta, koska on osattava suojautua 

seksitaudeilta ja raskaudelta. Raskaaksi voi tulla ennen ensimmäisiä 

kuukautisiakin. Taudeilta suojaa vain kondomi ja raskautta voi 

ehkäistä kondomin lisäksi hormonaalisilla ehkäisyvalmisteilla, kuten 

e-pillereillä. (Demi, 10/2010, s. 28.) 

Vastauksessa nuorelle kerrotaan aluksi, että kuukautiset eivät ole edellytys seksin 

harrastamiselle, vaan tärkeämpää on kuunnella niin omia kuin kumppanin tunteita ja 

haluja. Seksiin voi henkisesti olla valmis jo ennen kuukautisten alkamista. Vastauksessa 

kuitenkin korostetaan myös seksiin liittyvää vastuuta – seksiin liittyy aina riski 

seksitaudeista sekä raskaudesta. Seksi määritellään tapahtuvaksi naisen ja miehen 

välillä, sillä seksin harrastamisesta voi seurata raskaus. Seksi siis tarkoittaa heteroseksiä, 

jos sitä ei toisin määritellä.  

Heteroseksi nähdään lehdessä myös useimmiten seksuaaliterveyden kautta, enemmän 

riskeinä kuin nautinnonlähteenä. Vaikka lehdessä puhutaan melko avoimesti 

esimerkiksi masturboinnista, on heteroiden välinen seksi jollain tapaa niin luonnollista, 

että sitä ei tarvitse käsitellä muuta kuin riskien kautta. Omaa kehoa kehotetaan 

tutkimaan, mutta kahden ihmisen (saati useamman) väliseen seksiin ei anneta neuvoja 
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tai vinkkejä. Heteroseksuaalisuus siis näyttäytyy normina ja heteroseksi esitetään 

luonnollisena ja normatiivisena.  

Läheisyyttä voi harjoitella mukava yhdessäolon kautta, ja seksiä voi 

harrastaa myös yksin. Itsetyydytys eli sooloseksi on paras tapa 

tutustua omaan kroppaansa ja mieltymyksiinsä. (Demi, 10/2010, s. 

28.) 

Mielenkiintoista on myös se, että perinteisesti homoseksuaalisuus on nähty usein 

ruumiillisena ja fyysisenä seksuaalisuuden muotona, kun taas heteroseksuaalisuus 

luonnollisena ja liittyneenä tunne-elämään ja rakkauteen. Demissä kuitenkin 

heteroseksuaalisuus kiinnittyy hyvin vahvasti seksuaaliterveyteen ja kliiniseen 

vartalosta huolehtimiseen. Lehdessä puhutaan oletusarvoisesti heteroseksistä, mutta 

siitäkin ainoastaan tautien ja raskauden riskien kautta. Homoseksuaalisuus puolestaan 

on täysin tunne-elämän ilmiö, jota käsitellään tunteiden sekamelskana ja sosiaalisena 

rajoitteena. Seksi on nautinnontuottaja ainoastaan silloin, kun käsitellään 

masturboimista eli itsetyydytystä. Kahden ihmisen välinen seksi ei siis lehden sivuilla 

näyttäydy nautinnon ja himon kautta, vaan se liitetään vahvasti joko seksuaaliterveyteen 

tai tunne-elämään.  

Jokainen meistä on elävä todiste vanhempiemme seksielämästä. 

(Demi, 1/2010, s. 27).  

Heteroseksuaalisuus on lehdessä niin oletettua, että se koskee myös nuorten vanhempia. 

Yllä mainitussa esimerkissä on aiheena vanhempien seksielämä, jota nuori voi 

haluamattaan joutua todistamaan esimerkiksi näkemällä tai kuulemalla enemmän kuin 

olisi tarpeen. Jutussa oletetaan, että lähtökohtaisesti nuori asuu omien biologisten 

vanhempiensa kanssa. Tämän oletuksen myötä suljetaan pois nuoret, jotka elävät 

esimerkiksi toisen vanhempana ja tämän uuden puolison muodostamassa perheessä, 

jolloin nuori ei ole ”todiste heidän seksielämästään”. Lisäksi oletetaan, että nuoren 

vanhemmat ovat heteroseksuaalisia ja lapsi on syntynyt heidän välisensä seksin myötä, 

eikä esimerkiksi hedelmöityshoitojen kautta.  
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4.2 Poikkeus vahvistaa säännön 

Heteronormatiivisuutta rikotaan Demin sivuilla jonkin verran. Suhteita ja kehoa 

käsittelevillä palstoilla on aika ajoin juttuja, joissa lehteen kirjoittavat nuoret kertovat 

samaa sukupuolta olevista ihastuksistaan tai seurustelukumppaneista. Useimmissa 

tapauksissa kirjoitukset ovat hengeltään hyvin positiivisia ja antavat kuvan 

homoseksuaalisuudesta yhtenä seksuaalisuudenmuotona muiden joukossa.  

Sanoin: ”Älä pelkää, prinsessa. Minä olen tässä pitämässä sinusta 

kiinni.” Hän katsoi minua pitkään ja suuteli minua.” 

Nimimerkki Girl<3Girl kirjoittaa päivästä ihastuksen kanssa Linnanmäellä, ja kertoo, 

kuinka ihastusta oli alkanut pelottaa laitteessa ja hän oli ottanut tämän syliinsä. 

Tarinassa tulee selkeästi ilmi, että kyseessä on kaksi tyttöä – niin nimimerkissä kuin itse 

tarinassa, jossa puhutaan kyllä termillä ”ihastus” mutta myös sukupuolen paljastavalla 

prinsessa-termillä. Homoseksuaalisuus siis näyttäytyy tällaisessa jutussa tavallisena, 

arkisen ihanana asiana. 

Toisaalta joukossa on myös tekstejä, joissa suhtautuminen ei ole niin positiivinen: 

En kestäisi sitä, että tajuaisin tykkääväni tytöistä ja siitä pitäisi 

kertoa vanhemmilleni. (Demi, 11/2012, s. 35.) 

Joissain tapauksissa palstalle lähetetyt kysymykset kertovat suuresta ahdistuksesta 

homoseksuaalisten tunteiden edessä, mutta vastauksessa pyritään kertomaan, että 

ongelma on lähinnä kysyjän tunteiden käsittelyssä.  

Mitä tekisit, jos molemmat ihastuksesi olisivat poikia? Kuuntele 

tunteitasi äläkä arvota niitä vähemmän tai enemmän suotaviksi. 

(Demi, 11/2012, s. 35.) 

Seksuaalisesta moninaisuudesta halutaan Demissä antaa kuva täysin normaalina 

ilmiönä, joka koskettaa yllättävänkin monia, erityisesti nuoria.  

Eriasteinen biseksuaalisuus on aika yleistä, ja seksuaalisuus voi 

vaihdella eri elämänvaiheissa. Varsinkin nuoruusiässä ihastukset 

suuntautuvat herkästi molempiin sukupuoliin. Aikuisena jompikumpi 
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sukupuoli vakiintuu usein tunteiden kohteeksi, mutta ei aina. (Demi, 

11/2012, s. 35.) 

Muun muassa sosiologi Jukka Lehtonen (2004) on kuitenkin todennut, että 

homoseksuaalisten tunteiden kuvailu normaalina osana nuoruusikää on erittäin 

tyypillinen. Samaan aikaan kun sillä pyritään neutralisoimaan homoseksuaalisuutta, 

sillä nimenomaisesti todistellaan sitä, että heteroseksuaalisuus on normaalia ja ajan 

kanssa poikkeavat tunteet katoavat ja nuori palaa ”oikealle tielle”, joten syytä huoleen ei 

ole.  

Eniten homoseksuaalisuus näkyy Demin Suhteet-osion Rakkausstoorit-palstalla, jonne 

lukijat voivat lähettää omia lyhyitä tarinoitaan, ”rakkausstooreja”, joissa usein kerrotaan 

ihastuksen yllättävästä tunteiden osoituksesta tai oman rakkaan söpöistä teoista. Palstan 

jutut ovat ulkoisesti lukijan suora ääni lehden sivuilla, mutta hyvin todennäköisesti 

toimitus on muokannut tekstejä sopivaan muotoon sekä muuttanut viestin kieltä niin, 

että ”rakas” ja ”kulta” ovat useimmiten ne termit, joilla rakkauden kohteeseen 

sukupuolettomasti viitataan.  

Seuraava teksti on tyypillinen palstalle lähetetty teksti. Siinä kirjoittaja, ”homotyttö”, 

kertoo kuinka tapasi yllättäen ihastuksensa ja lyhyt jutustelu johti suudelmaan.  

Iltakävelyllä minua vastaan tuli luokkalaiseni tyttö, johon olen 

ihastunut. Juttelimme ensin niitä näitä, mutta pian välillemme syntyi 

vaivaantunut hiljaisuus. Silloin suutelin häntä nopeasti ja sanoin: 

”Anteeksi.” Tyttö hymyili ja vastasi: ”Ei se mitään.” Sitten hän 

suuteli minua takaisin. Homotyttö (Demi, 6/2010, s. 34.) 

Rikkoen homoseksuaalisuuden kuvaamiselle yleistä hankaluuden kaavaa, tässä tarinassa 

ihastus saa vastakaikua ja suotuisan lopputuloksen. Homoseksuaalisiin tunteisiin 

vastataan ja ihastus on osunut juuri oikeaan henkilöön. Homonuorille yleiset tavat 

tavata toisia homonuoria ovat esimerkiksi netin keskustelupalstat sekä Setan nuortenillat 

niillä paikkakunnilla, joilla tällaista toimintaa on. Ihastuminen siis rajataan helposti 

sellaisiin henkilöihin, joiden seksuaalisesta suuntautumisesta voi olla varma, ja siten 

riski torjutuksi tulemisesta pienenee. Myös lukijana oleva homoseksuaali nuori voi siis 

saada tällaisen tarinan luettuaan vahvistuksen sille, että hän voi saada tunteilleen 

haluamansa vastauksen. Homoseksuaalinen ihastuminen ei aina ole riski, vaan voi olla 



 30 

hyvinkin todennäköistä, että myös ”homotyttö” pääsee yllättäen suutelemaan 

iltakävelyllä samalla luokalla olevaa ihanaa tyttöä. On myös mielenkiintoista, että tässä 

kyseisessä esimerkissä jo nimimerkki paljastaa, että tarinassa on kyseessä 

homoseksuaalinen pari. Jutun ”tyttö” olisi siis voitu korvata hyvin sukupuolineutraalilla 

termillä kuten ”kulta” tai ”rakas” ilman tarinan sisällön muuttumista. Kuitenkin 

sukupuoli on ”Homotytön” tarinassa erityisen vahvasti läsnä.  

Homoseksuaalisuutta käsittelevissä jutuissa on monesti läsnä ajatus siitä, että tunteiden 

kertomisesta ja varsinkin niiden täyteen panosta täytyy olla täysin varma, sillä on 

enemmän kuin todennäköistä, että tunteiden kohde on hetero ja homoseksuaalin nuoren 

tunteet jäävät ilman vastakaikua. Pahimmassa tapauksessa tunteista kertomiseen liittyy 

riski siitä, että asiaan ei suhtaudutakaan hyvin ja kertoja joutuu ikävään tilanteeseen.  

Olen ihastunut ystävääni, joka on tyttö. En tiedä, voisiko hän pitää 

tytöistä. En uskalla kertoa hänelle tunteistani, sillä en halua 

menettää ystävyyttämme. Olen yrittänyt ajatella häntä vain ystävänä 

jo kolme vuotta enkä ole onnistunut. Miten pääsisin edes johonkin 

suuntaan tässä asiassa? Olen ujo ja mietin paljon ihmisten 

mielipiteitä minusta. Werty (Demi, 2/2010, s. 31.) 

Yllä olevassa esimerkissä lukija esittää kysymyksen, joka on päässyt Kysy suhteista-

palstan ”Kuukauden kysymykseksi”. Kirjoittaja on homoseksuaalisen ihastumisen 

klassisessa tilanteessa, jossa ihastus koetaan jopa ahdistavana, sillä tunteiden kohteen 

ajatuksista ei voida olla varmoja. Ihastuminen on jatkunut jo pitkään, mutta riski 

kertomisesta on liian suuri, joten kirjoittaja yrittää päästä tunteidensa yli siinä 

kuitenkaan onnistumatta. Kirjoittaja kyllä pohtii, että ystävä voisi mahdollisesti olla 

kiinnostunut myös tytöistä, se ei vain ole ollenkaan varmaa. Wertyn viestiin vastataan 

seuraavasti:  

Sinulla ei ole oikein muuta ulospääsyä tilanteesta kuin tavalla tai 

toisella valottaa tunteitasi kaverillesi. Mieti ensin, mitä kaikkea 

pelkäät, ja kuvittele pelkosi loppuun asti: entä jos pahin tapahtuisi, 

miten siitä selviytyisit? Voit ajatella, että jos ihmissuhde ei ole 

rehellisellä pohjalla, se joka tapauksessa tapaa kuihtua ajan kanssa.  
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Kun olet selvittänyt asian itsellesi, mieti miten ilmaisisit hänelle 

tunteesi. Luotko esimerkiksi kahdenkeskisen tilanteen, jossa osoitat 

tunteesi vaikkapa kosketuksella? Pääasia on, että ele tulee 

sydämestäsi. Jos lähestyt ystävääsi tunnustelevasti, voit aina 

perääntyä, mikäli huomaat, ettei hän vastaa eleeseesi. Suora tapa 

kertoa tunteistasi olisi esimerkiksi kirjoittaa hänelle kirje. Siinä voit 

pyytää häntä vastaamaan, eikä sinun tarvitse elää epävarmuudessa. 

Kun lähestyt häntä luonteesi mukaan ujosti ja varovasti, ei ole 

mitään syytä, miksi ystäväsi loukkaantuisi. Päinvastoin, toisen ihailu 

yleensä imartelee ja tuntuu hyvältä, kunhan siihen ei liity 

painostusta. Sen, että olette samaa sukupuolta ei pitäisi muuttaa tätä 

asiaa. (Demi, 2/2010, s. 31.) 

Vastaaja ei lähde heti kommentoimaan tunteista kertomista huonona ideana, josta seuraa 

vain harmia. Kertomiseen liittyy selvästi kuitenkin riski siitä, että tunteiden kohde on 

hetero, ja vastaaja kehottaa pohtimaan tätä tarkasti. Kysymyksen esittäjää kuitenkin 

kehotetaan kertomaan tunteistansa, vaikka pieni oletus olisikin, että tunteet eivät saa 

vastakaikua, vaan enneminkin edessä on jonkinlainen tilanteen käsittely ja tunteiden 

julkituomisen jälkeinen prosessointi. Hetero-oletus on siis läsnä pohdittaessa 

mahdollista ulospääsyä tilanteesta.  

Kuitenkin ihminen usein tietää jo ihastuessaan, onko tunteille mahdollista saada 

jonkinlaista vastausta. Teini-iässä ihastutaan kaukaisiin julkkiksiin ja kaverin 

isosisaruksiin, mutta todellinen ihastus kohdistuu usein kuitenkin hiukan 

myöhäisemmässä teini-iässä sellaisiin henkilöihin, joiden kanssa ollaan todellisessa 

kanssakäymisessä ja tunteiden mahdollinen yhteen sopiminen on edes jollain tasolla 

aavistettavissa. Tietyt yhteenkuuluvuutta osoittavat piirteet antavat vinkin siitä, että 

toinen ihminen voi olla yhteensopiva myös romanttisella tasolla.  

Saman lehden aiemmalla sivulla tyttö kysyy vinkkejä, kuinka tietää, onko poika oikeasti 

ihastunut. Heteroseksuaalisen ihastuksen kyseessä ollessa ainoa riski nähdään siinä, että 

poika ei ehkä tykkääkään juuri tästä kysyjänä olevasta tytöstä. Riski siitä, että pojan 

tunteiden ambivalenttiuden taustalla olisi homoseksuaalisuus, ei näyttäydy todellisena 

uhkana.  
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…Jos kuitenkin joudut aina pitämään keskustelua yllä. voi myös olla, 

että poika ei vain ole kiinnostunut sinusta. (Demi, 2/2010, s. 29.) 

Kysymykseen vastaaja siis esittää oletuksen, että hiljaisuus ja välttely ovat 

mahdollisesti seurasta siitä, että kysyjänä oleva tyttö ei vain ole pojan mielestä 

kiinnostava, mutta tämä johtuu vain siitä, että heillä ei kemiat toimi tällä tavalla 

keskenään, ei siitä, että poika välttelisi häneen ihastunutta tyttöä, koska onkin homo. 

Vaikka homoseksuaalisuus on tilastollisesti harvinaisempaa, on kuitenkin 

huomionarvoista, että homoseksuaalisuutta ei nähdä edes vaihtoehtona palstalla.  

4.3 Rennosti neutraali ote 

Demin tyylille on ominaista, että todella monien juttujen ja lukijoiden kysymysten 

kohdalla sukupuolittuneet termit kuten ”poikaystävä”, ”jätkä” ja ”tyttöystävä” ovat 

korvattu neutraaleilla sanoilla kuten ”kulta” tai ”rakas”. Näin lukijalle on jätetty 

suurempi mahdollisuus lukea tekstejä omasta lähtökohdastaan käsin, olettamatta lukijan 

seksuaalista suuntautumista. Heteronormatiivisuus on kuitenkin rennon nuorekkaasta ja 

neutraalista kielestä huolimatta vahvasti läsnä tekstissä (Tormulainen, 2012, s. 28–29.) 

Olimme ihastukseni kanssa iltakävelyllä metsässä. --- Ihastukseni 

pysähtyi ja sanoi: ’Halataanko vaikka?’ Halasimme pitkään, ja hän 

sanoi haluavansa suudella minua. Halailimme ja suutelimme hangen 

keskellä täydenkuun valossa. (Demi, 3/2010, s. 30.) 

Myös ”ihastus” on terminä Demissä paljon käytetty. Termi sinänsä on keskeinen näin 

nuorille suunnatussa lehdessä, jonka lukijakunnasta varmasti suuri osa painii erilaisten 

ihastuksen tunteiden ja ainakin ihastumisen paineiden kanssa. ”Ihastus” on sanana 

sukupuolineutraali, mutta monessa tarinassa ihastuksen kohteen sukupuolen voi 

halutessaan lukea ”vihjeiden” avulla.  

Olin ihastukseni kanssa ensitreffeillä, ja istuimme hänen autossaan. 

(Demi, 2/2010, s. 30.) 

Ihastus siis sinänsä mahdollistaa sen, että kohde voi olla tyttö tai poika, mutta 

stereotyyppisesti ajateltuna ihastuksen autossa istumisen voisi ajatella tarkoittavan 
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nimenomaan hieman vanhemman pojan autossa istumista. Tulkinta on toki hyvin vahva 

ja perustuu stereotyyppiseen oletukseen.  

Toisaalta kaikissa tarinoissa ihastus ei käännykään lopussa pojaksi, vaan saa tarinan 

kontekstista vahvistusta sille, että ihastus onkin tyttö.  

Olin saunassa ihastukseni kanssa. Yritin heittää vettä kiukaalle, 

mutta se läiskähti seinään. Ihastukseni sanoi, että olen aika huono 

tähtäämään. Nauroimme, kunnes huomasimme läiskän näyttävän 

ihan sydämeltä. Katsoimme toisiimme, ja hän suuteli minua. En 

unohda sitä koskaan! (Demi, 5/2010, s. 29.) 

”Rakkausstoorissa” on mahdollista, että saunomassa ovat olleet tyttö ja poika, joiden 

välille on syntynyt romanttinen tilanne saunan lämmössä. On kuitenkin nykyaikaista 

saunakulttuuria tuntien todennäköistä olettaa, että samaan aikaan saunovat yleensä tytöt 

keskenään ja pojat keskenään, kun taas sekasaunat ovat enemmän joko 

perheenkeskeinen asia tai ainakin hyvin tiiviin kaveriporukan juttu. Kahdestaan 

saunovat ihmiset ovat oletettavasti samaa sukupuolta, jollei heidän välillään ole perhe- 

tai rakkaussuhdetta.  

Olin ihastukseni kanssa kävelyllä. Oli melkein 15 astetta pakkasta, ja 

valitin, että poskeni ovat ihan jäässä. Ihastukseni hymyili ja sanoi; 

"Nyt ne varmaan lämpenee." Hän tuli ihan kiinni minuun ja suuteli 

minua. Tuntui kuin sydämeni olisi hypännyt ulos ja lähtenyt 

kävelylle. (Demi, 5/2010, s. 29.) 

Yllä olevan esimerkin mukaisessa tarinassa sukupuolella ei ole väliä. Niin tarinan 

kertoja kuin ihastus voivat olla tyttöjä tai poikia. Tarina siis antaa aidosti lukijalle 

mahdollisuuden lukea tarinan haluamallaan tavalla. Tämä on ollut Demin toimituksen 

tietoinen valinta, jolla ollaan haluttu saada lehden tuottama kuva liberaalimmaksi ja 

kenties myös ajantasaisemmaksi tämän päivän yhteiskunnan kannalta.  

On siis lukijan omasta tulkinnasta, ja kenties myös hänen kyvystään lukea rivien välejä 

kiinni, millä tavalla ihastus mielessä aukeaa. Onko ihastus neutraalia höttöä vai 

ilmiselvästi tyttö tai poika, vaikka olisikin verhottu neutraalin sanan taakse. Kenties 
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tytöistä tykkäävä tyttö lukee hanakammin ihastuksen tytöksi, vaikka heterotytölle sama 

teksti aukeaa täysin heteroseksuaalisena ihastuksena.  

Medialla yhdessä vanhempien ja koulujen kanssa on suuri merkitys siinä, että lapsista 

kasvatetaan heteroseksuaalisia. Tämän psykologiteoreetikot Janet Shibey Hyde ja Sara 

R. Jaffee (2000) katsovat tapahtuvan kolmen eri prosessin kautta: esittämällä 

homoseksuaalisuuden vääränä, inhottavana ja epänormaalina, tekemällä 

homoseksuaalisuudesta näkymätöntä sekä kannustamalla perinteisiä sukupuolirooleja, 

joihin vahvasti liittyy vaatimus heteroseksuaalisuudesta. (Mt., s. 288.) Nuori, ja moni 

vanhempikin, kaipaa vahvistusta omille identiteeteilleen ja kokemuksilleen.  

Omaa seksuaalisuuttaan pohtivalle nuorelle mahdollisuus nähdä valtakunnallisesti 

julkaistussa nuortenlehdessä tarina, jossa tyttö voi kuin voikin ihastua toiseen tyttöön ja 

saada tunteilleen vastakaikua saattaa olla erittäin merkittävä. Ihmisen synnynnäiseen 

biseksuaalisuuden ajatukseen nojaavat Hyde sekä Jaffee väittävät muun muassa, että 

suurin osa ihmisistä on heteroseksuaalisia nimenomaan siitä syystä, että 

heteroseksuaalisuus on näkyvämpää kuin muut seksuaalisuuden muodot. Lehdet 

esimerkiksi olettavat, että kaikki ovat heteroita, jollei toisin todisteta. (Hyde & Jaffee, 

2000, 278–288; ks. myös Tormulainen, 2012, s. 36.) Neutraali kieli voi siis hyvästä 

ajatuksesta huolimatta johtaa siihen, että normatiivisesta heteroudesta poikkeava nuori 

ei saa omalle identiteetilleen vahvistusta.  

Voisikin siis olla parempi valinta seksuaalivähemmistöön kuuluvan nuoren kannalta, 

mikäli tarinoissa puhuttaisiin suoremmin tytöistä ja pojista, ja tuotaisiin esiin 

selvemmin erilaisia rakkaustarinoita, joissa tulkinnalle ei jätettäisi niin paljon varaa. 

Monen nuoren kannalta voisi olla merkityksellisempää lukea tarinoita, jotka eivät vaadi 

rivien välien lukemista, vaan jotka aukenisivat sellaisenaan. Samalla tarinoiden 

avoimuus vahvistaisi myös kuvaa siitä, että kaikki kuvatut seksuaalisuuden muodot ovat 

aidosti hyväksyttyjä ja yhteiskunnallisesti tunnustettuja.  

Näkymättömyyden psykologian perusajatus on se, että ihmisillä on erilaisia käsityksiä 

siitä, mitkä mahdollisuudet heillä elämässään on – mitä he voivat saavuttaa, mitä tuntea, 

kuinka elää elämänsä. Teoriassa näitä kutsutaan termillä mahdollinen minä. (Fryberg & 

Townsend, 2008.) Mahdollinen minä on kiinteässä suhteessa niihin kulttuurisiin 

esimerkkeihin, roolimalleihin ja vahvistuksiin, joita ihminen elämässään saa. Lapsilla ja 
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nuorilla tuo vahvistuksen merkitys on erityisen suuri, sillä omaa identiteettiä pohditaan 

aktiivisesti. Vähemmistöjen kohdalla ympäristöstä saadut kuvat mahdollisista ministä 

ovat rajoittuneemmat kuin valtaväestöllä. Esimerkiksi heteronuoren ei tarvitse tietoisesti 

etsiä vahvistusta omalle olemiselleen, sillä voidaanhan sanoa, että heterous ei 

oikeastaan ole edes identiteetti, samoin kuin valkoisuudesta ei muodostu identiteettiä 

ennen kuin se asetetaan uhatuksi. Esimerkiksi Stuart Hall (2002) puhuu identiteetistä 

suhteessa eroon, erottumiseen, poikkeavuuteen. Identiteetti on alusta alkaen keksintöä, 

se on muodostettu hetkellä, jolloin ymmärretään oma poikkeavuus, tarve selittäytyä, 

tuoda oma poikkeava minuutensa ymmärrettäväksi kontekstissa. (Hall, 2002, s. 9–11.) 

Koska eri ikäluokille tarkoitetut lehdet12 olettavat lähes poikkeuksetta lukijan 

heteroseksuaalisuuden, keskiluokkaisuuden ja valkoisuuden, eivät ne anna paljoakaan 

mahdollisia samastumisen kohteita vähemmistöön kuuluvalle lukijalleen. Lehdissä ei 

myöskään nähdä usein positiivisia homoseksuaalisia roolimalleja, joita nuoret voisivat 

katsoa ihaillen ja haaveilleen, että ehkä heistäkin jokin päivä tulee yhtä 

menestyksekkäitä. (Carpenter, 1998, s. 167; Hyde & Jaffee, 2002, s. 289.) 

Jotta yksilö voi muodostaa käsityksen omista mahdollisuuksistaan, tulee hänen siis 

saada jonkinlainen käsitys siitä, mitä hänen on mahdollista olla. Silloin myös 

negatiiviset mallit sinänsä voivat olla parempi vaihtoehto kuin absoluuttinen 

näkymättömyys, jolloin omalle olemiselle ei löydy minkäänlaista peilauskohdetta, ja 

yksilön ”omaksi itseksi tuleminen” on joko mahdotonta tai riippuvainen yksilön 

kognitiivisista resursseista eli käytännössä esimerkiksi yksilön kyvystä 

mielikuvitukseen. (Fryberg & Townsend, 2008, s. 174.)  

Demin kaltaisessa lehdessä homoseksuaalisuutta käsitellään enemmän kuin monissa 

muissa lehdissä, mutta silti sen tarjoama kuva homoseksuaalisuudesta on 

marginaalinen. Lisäksi lehdessä käytetyn kielen käänne neutraaliin ilmaisuun voi 

vaikuttaa edelleen siihen, kuinka nuori oikeastaan enää saa samastumiskohteita. Olisiko 

nuoren kannalta parempi, että kieli olisi neutraalin sijaan konkreettisempaa ja tarjoaisi 

näin enemmän kosketuspintaa? Mitä jos ihastuksen sijasta puhuttaisiin vain ronskisti 

tyttöystävästä, joka pussaa ihanasti ja vastapainoksi myös poikaystävistä, jotka tuovat 

ruusuja kouluun? Myös Aino Tormulainen nostaa esiin kysymyksen siitä, antaako 

                                                
12 Eli lehdet, joita ei ole suunnattu juuri nimenomaan esimerkiksi homonuorille.  
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Demi-lehden neutraalimmaksi muuttunut kieli todellisuudessa tilaa ei-

heteroseksuaalisille nuorille (Tormulainen, 2012, s. 26, 36).  

Ilmiötä voisi verrata rasismikeskustelussa esiin nostettuun ajatukseen niin sanotun 

”värisokean” (color-blindness, color-blind ideology) lähtökohdan ongelmista; samalla 

kun pyritään käyttämään neutraalia kieltä ja varotaan tuomasta esimerkiksi etnisyyttä tai 

ihonväriä julki, kielletään myös syrjintä, jota tosi asiassa tuon vaietun asian nojalla koko 

ajan tapahtuu. Kielellä on suuri merkitys, mutta kun taustalla on tosiasiallista syrjintää, 

voi neutraali kieli pikemminkin palvella valtaväestöä, kuin vähemmistönä olevaa 

kansanosaa. Neutraali kieli puhuttelee näennäisesti kaikkia kuulijoitaan, mutta tosi 

asiassa se saattaa helposti puhutella ainoastaan valtaväestöä (heteroseksuaalista, 

keskiluokkaista, valkoista), joka löytää tosiasialliset yhtymäkohdat omaan elämäänsä. 

(Ks. esimerkiksi Williams, 2011.)  

Ihmiset myös saattavat alkaa etsiä muita syitä epäonnistumisille, kun värisokean 

ajattelun myötä halutaan huomio pois ihonväristä ja etnisyydestä. Ihonvärin ei nähdä 

vaikuttavan yksilön sosioekonomiseen asemaan ja sitä kautta esimerkiksi 

koulumenestykseen, vaan yksilö nähdään ”oman onnensa seppänä”. Tällöin 

epäonnistuminen tai huono menestys voidaan nähdä henkilön yksilöllisiin piirteisiin 

liittyvänä tapahtumana, ei yhteiskunnallisena ongelmana, jolle pitäisi tehdä jotain. 

Samaan aikaan etuoikeutetummassa asemassa olevat hyötyvät, sillä heidän 

menestyksensä nähdään myös yksinomaan heidän omien saavutustensa tuloksena. 

Huomio ei siis kiinnity siihen, että jo heidän taustansa ohjaa ja mahdollistaa menestystä 

aivan eri tavalla kuin heikommassa asemassa olevia. (Fryberg & Townsend, 2008, s. 

187–188.) 

Seuraavassa kuviossa esittelen tämän luvun päätulokset: Kuinka heteronormatiivisuutta 

ylläpidetään ja rikotaan Demin kielessä, ja kuinka samaan aikaan kieltä pyritään 

muuttamaan paikoin neutraalimmaksi sukupuolen suhteen. Heteronormatiivisuutta 

ylläpidetään niin kysymyspalstoilla, lukijoiden omissa tarinoissa kuin lehden 

kirjoittamissa artikkeleissa. Heteronormatiivisuuden rikkomista tapahtuu pääasiassa 

kysymysten sekä lukijoiden omien tarinoiden kohdalla, ei niinkään lehden artikkeleissa. 

Neutraali kieli on taas ominaisinta lehden artikkeleissa sekä paikoin myös lukijoiden 

omissa teksteissä, esimerkiksi Rakkausstoorit-palstalla.  



 37 

 

 

 

Kuva 3. Heteronormatiivisuuden näkyminen ja sen rikkominen Demissä 

5 Normatiivinen heterous 

Normatiivisella heteroudella tarkoitetaan sitä heterouden muotoa, jota ei tarvitse 

erityisesti selittää tai kirjoittaa auki; se on naisen ja miehen välistä – lopulta  

lisääntymiseen tähtäävää seksiä, jota harrastetaan kahden ihmisen välillä, yksityisessä 

tilassa ja mielellään kuten aiemmat sukupolvet ovat kautta aikain tehneet. Normatiivista 
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heteroutta voidaan rikkoa muun muassa miehen kohdistaessa tunteensa kylläkin 

naiseen, mutta huomattavasti eri ikäiseen sellaiseen. Myös seksi, jota harrastetaan läpi 

elämän ilman parisuhdetta tai parisuhteessa ilman toivetta suvun jatkamisesta, rikkoo 

omalta osaltaan normatiivista heteroutta, johon liittyy vahvasti romanttisen rakkauden 

narratiivi. Normatiivisuuden voi rikkoa niin seksikumppanien määrä, laatu kuin itse 

seksin muoto ja suhde esimerkiksi vallalla olevan yhteiskunnan puhtauskäsitteisiin.  

Seuraavaksi esittelen kolme Demissä esiin noussutta normatiivisen heterouden kaavaa 

rikkovaa parisuhteen muotoa. Niissä käsitellään rakastumista sukulaiseen, parisuhteen 

mahdollisuutta kehitysvammaisen kanssa sekä rakkautta kahden eri kulttuurista 

lähtöisin olevan nuoren välillä. Niiden kautta lehdessä rakennetaan kuvaa toiseudesta 

suhteessa valtaväestöön. Siten tämä toiseus on rinnastettavissa myös 

homoseksuaalisuuden käsittelyn kanssa.  

5.1 Rakastuin mä serkkuuni  

Demissä heterous näyttäytyy normin mukaisena seksuaalisuutena, mutta myös 

heteroutta normitetaan lehden sivulla. Seksuaalisuudesta ja suhteista kyllä kirjoitetaan 

suhteellisen paljon, ja esimerkiksi unien ja masturbaation suhteen lehden linja on melko 

liberaali, mutta siitä huolimatta suhteen tasolla rajat ovat huomattavasti perinteisemmät. 

Todellisuudessa tapahtuneet asiat ja pelot saattavat kuitenkin 

yhdistyä unissa erikoisella tavalla: saatat vaikka päätyä petipuuhiin 

sukulaisesi kanssa. Seksi saattaa unessa kuitenkin symboloida jotain 

ihan muuta kuin yhdyntää. Siksi unista ei tarvitse huolestua. Ne eivät 

kerro mitään haluistasi tai unelmistasi. (Demi, 6/2010, s. 28.)  

Uni seksin harrastamisesta sukulaisen kanssa on siis ymmärrettävää, mutta sen ei pidä 

luulla tarkoittavan oikeaa haluaa harrastaa seksiä. Teksti ei anna vaihtoehtoista tulkintaa 

tämänkaltaiselle unelle, vaan toteaa vahvasti, että uni ei kerro mitään todellisista 

haluista tai unelmista, minkä takia siitä ei kannata huolestua.  

Suhteet-palstalla kuitenkin kysytään myös todellisista ihastuksista sukulaiseen, tässä 

tapauksessa serkkuun. Cereliz-nimimerkki kertoo, kuinka on ihastunut serkkupoikaan, 
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jota näkee harvoin. Hän kokee tunteidensa olevan erittäin voimakkaita, ja uskoo, että 

tunteista kertominen voisi auttaa tilanteessa, joka tuntuu hullulta ja kenties hieman 

väärältäkin.  

Ongelmani on ihastus, joka on minua vuoden vanhempi 

serkkupoikani. Olen ollut ihastunut häneen koko ikäni. Näemme 

harvoin, mutta joka kerta tunteeni palaavat yhä voimakkaampina, ja 

eroaminen tuntuu kamalalta --- Pitäisikö minun kertoa hänelle 

tunteistani? Näin saisin rauhan, vaikka mitään ei syntyisikään. Onko 

ihan hullua, että ihastuu serkkuunsa? (Demi, 3/2010, s. 31.) 

Kirjoittaja vaikuttaa melko varmalta tunteistaan, jotka ovat jatkuneet hänen sanojensa 

mukaan jo koko hänen elämänsä ajan. Hän kirjoittaa palstalle saadakseen jonkinlaista 

hyväksyntää ja vahvistusta tunteilleen, jotta voisi edetä asiansa kanssa.  

Vastauksessa Cereliz saa kuulla tunteidensa olevan jopa melko tavallisia, ja tunteista 

tulisi nauttia niiden kaikissa esiintymismuodoissa. Kysyjää neuvotaan jopa vihjaamaan 

tai kertomaan tunteistaan serkullensa. Samaan vastaukseen sisältyy kuitenkin varoitus 

avautumisen riskeistä.  

Muista kuitenkin, että avautumiseen sisältyy riski, että tunteet 

laimenevat. Toteutumat rakkaus roihuaa usein suurimmalla liekillä. 

Kannattaa myös miettiä mitä tekisit, jos tunne osoittautuisikin 

molemminpuoliseksi. Toivoisitko seurustelua, vai riittääkö sinulle, 

että hän tietää tunteistasi? Punnitse näitä asioita ja harkitse 

rauhassa, kerrotko hänelle. (Demi, 3/2010, s. 31.) 

Avautumiseen siis kannustetaan, mutta samalla alleviivataan sitä, että kertomisen 

seuraukset eivät välttämättä olekaan sellaiset kuin kysyjä haluaisi. Hänen kannattaa siis 

tarkoin punnita erilaiset vaihtoehdot ennen kuin ottaa riskin kertomisesta.  

Ihastuksessaan riutuvalle nuorelle sydämelle myös ehdotetaan, että ehkä seurustelu ei 

olisikaan kuitenkaan hänen toivomansa ratkaisu, vaan ehkä jo kertominen voi helpottaa 

oloa, ja ikään kuin sen avulla kysyjän on mahdollista päästä eteenpäin. Vastauksessa on 

nähtävissä hieman samaa linjaa kuin vastauksessa, jossa kysyjänä oleva tyttö pohti 

ihastuksestaan kertomista tunteidensa kohteena olevalle tytölle.  
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Mieti ensin, mitä kaikkea pelkäät, ja kuvittele pelkosi loppuun asti: 

entä jos pahin tapahtuisi, miten siitä selviytyisit? (Demi, 2/2010, s. 

31.) 

Kertomiseen siis liittyy aina riski, joka täytyy huomioida ennen kuin avautuu. Riski on 

niin suuri, että siitä pitää varoittaa vastauksessa, sillä molemmat kertomiset liittyvät 

sellaiseen rakkauteen, joka ei ole normien mukaista ja siten yksinkertaista. Jos 

kysymyksen esittäjä jommassakummassa yllä lainatuista tapauksista olisi kertonut 

ihastuneensa naapurin Villeen (ja kysyjä itse olisi tyttö), ei vastauksessa välttämättä 

olisi muistutettu pohtimaan riskejä, joita kertomiseen liittyy. Epänormatiivisen 

rakkauden tunnustuksen seuraukset ovat moninaisemmat kuin normatiivisen. Siinä 

missä Ville saattaisi sanoa, että hän ei ole kiinnostunut (toki hän tytöistä tykkäisi, vaan 

ei juuri tästä kyseisestä!), on edellä esitettyjen tapausten riski nimenomaan siinä, että 

asia ei jäisikään vain kahden henkilön väliseksi. Tunteista kertominen voi avata 

kokonaan uuden ja pelottavankin maailman, jossa tunteitaan joutuu puolustamaan 

laajemmallekin yleisölle. On siis syytä pohtia tarkkaan, josko sittenkin olisi 

mahdollista, ja jopa viisasta, pitää sanainen arkkunsa kiinni.  

Suomessa laki kieltää avioliitot lähisukulaisten kesken, mutta 

serkkua ei lueta lähisukulaiseksi. (Demi, 3/2010, s. 31.) 

Vastauksen lopuksi kerrotaan vielä, että avioliitot lähisukulaisten kanssa ovat Suomen 

laissa kiellettyjä, mutta serkku ei kuitenkaan lukeudu tähän lähisukulaisten joukkoon 

lain silmissä. On kuitenkin implisiittisesti luettavissa, että käytännössä serkun kanssa 

avioituminen ei ehkä ole kaikkien mielestä edelleenkään sopivaa, vaan se voidaan 

nähdä käytännössä insestinä, jonka laki pyrkii kieltämään. Jos vastaaja suhtautuisi 

serkkujen väliseen avioliittoon täysin neutraalisti, olisi hän voinut kirjoittaa viimeisen 

viittauksen Suomen lakiin toisinkin. Lause olisi voinut esimerkiksi olla myös 

muodossa: ”Serkkua ei Suomen laissa lueta lähisukulaiseksi, minkä takia 

lähisukulaisilta avioliiton kieltävä laki ei koske teitä.” Tällaisessa lausemuodossa olisi 

jäänyt avoimemmaksi mahdollisuus, että serkku vastaa tunteisiin ja kaikki menee tältä 

osin hyvin. Nyt painettu vastaus lähtee asiaan negatiivisen kautta, joskin lopussa avaa 

mahdollisuuden kyseessä olevalle mahdolliselle pariskunnalle toteamalla, että heidän 

suhteensa ei kuitenkaan täysin mene laittoman puolelle.  
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5.2 Kehitysvamma rakkauden tiellä  

Rakkaus voi olla rajattu myös muilta kuin lähisukulaisilta. Esimerkiksi rakkaus 

kehitysvammaisen ja terveen välillä nähdään lehdessä lähtökohtaisesti mahdottomana, 

ottamatta olleenkaan huomioon kehitysvammaisuuden eri tasoja tai tyyppejä. On 

kenties ymmärrettävää, että lehdessä ei välttämättä kehoteta hankkiutumaan suhteeseen 

henkisesti hyvin eri tasolla olevan henkilön kanssa, mutta toisaalta ei myöskään erotella 

erilaisia ja –tasoisia vammaisuuksia toisistaan, vaan niiden nähdään olevan 

automaattisesti parisuhteen este tai vähintäänkin haaste.  

Minuun on ihastunut eräs kehitysvammainen poika. Hän kulkee 

iltapäivisin samassa taksissa kuin minä ja yrittää lähennellä minua 

ja tulla viereeni. Miten kertoisin suoraan, etten ole kiinnostunut? 

Pelkään, että loukkaan häntä. (Demi, 3/2010, s. 31) 

Yllä oleva kysymyksen on esittänyt nimimerkki ”Angel” Kysy suhteista –palstalla. 

Kysymyksen esittäjä kuvaa ongelmaksi nimenomaan lähentelyn ja ei-toivotun 

ihastumisen, johon puuttumiselle asettaa rajoituksen ihastujan kehitysvammaisuus. 

Lukija tarvitsee apua siihen, kuinka hän voisi kertoa häneen ihastuneelle henkilölle, että 

ihastus on yksipuolista. Loukkaamisen pelko sinänsä on yleinen, kun joudutaan 

kertomaan jotain oletetusti hankalaa asiaa toiselle, mutta erityisen suureksi pelko 

kasvaa, kun ei voi olla varma siitä, kuinka vamma vaikuttaa asian käsittelyyn.  

Lukijan esittämään kysymykseen Demissä vastataan seuraavasti:  

On hienoa, että mietit tilannetta pojan kannalta ja yrität olla 

loukkaamatta häntä. Sinun ei kuitenkaan tarvitse sietää e-toivottua 

lähentelyä keneltäkään. Se kannattaa torjua ystävällisesti, mutta 

selkeästi Sano hänelle suoraan: ”Ei, en halua että…” Et voi silti 

estää hänen tunteitaan, joten saattaa olla, että hänen ihastuksensa 

jatkuu torjumisestasi huolimatta. Sinua voi auttaa ajatus, että 

ihastuksella voi olla pojalle suuri merkitys, vaikkei suhteesta sinuun 

voikaan tulla totta. Jos tilanteesi jatkuu kiusallisena, pyydä apua 

joltakulta hänestä vastaavalta aikuiselta. Esimerkiksi opettaja osaa 
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hienotunteisesti mutta selkeästi selvittää asian hänelle. (Demi, 

3/2010, s. 31.) 

Erityisesti psykologin vastauksessa näkyy, että ihastuminen ei voi olla 

molemminpuolista, jos toinen osapuoli on jollain tavalla kehitysvammainen. Siinä 

missä kysyjä keskittyy siihen, että lähentely-yrityksen eivät ole toivottuja, olettaa 

psykologi automaattisesti, että koko ihastumien on jollain tavalla absurdi ja väärin. Hän 

kehottaa miettimään, että ihastus voi tuoda jotain kehitysvammaisen pojan elämään, 

vaikka suhteesta ei voikaan tulla totta. On myös oletettavaa, että kehitysvammaisen 

elämä on jollain tavalla tyhjää siten, että pienikin ihastus voi tuoda niin paljon sisältöä, 

että kannattaa miettiä, tekevänsä oikeastaan hyväntekeväisyyttä.  

Myöskään kehitysvamman aste ei tule kysymyksessä millään tavoin ilmi – onko se edes 

oleellista ihastuksen ja sen käsittelyn kannalta? Onko oikeastaan ollenkaan tarpeellista 

pohtia sitä, että ihastunut poika mahdollisesti kaipaa erityistä herkkyyttä asian 

käsittelyyn? Ilman tarkennusta asiaan, oletetaan myös, että poika ei mahdollisesti pysty 

itse käsittelemään tilannetta, vaan apuun täytyy pyytää hänestä vastuussa oleva huoltaja. 

Kehitysvammoja on kuitenkin erilaisia, ja monet kehitysvammaiset pystyvät 

”normaaliin” kanssakäymiseen ja tunteiden käsittelyyn.  

Vastaaja myös olettaa automaattisesti kysyjän olevan itse ei-kehitysvammainen. Vaikka 

koulutaksin käyttö voikin johtua koulun ja kodin välisestä välimatkasta, saattaisi syy 

jaettuun taksikyytiin olla myös kysyjän omaan fyysiseen tai psyykkiseen 

rajoittuneisuuteen liittyvää, mitä vastaus ei ota mitenkään huomioon. Vastauksessa siis 

oletetaan, että kirjoittaja on ensinnäkin terve ja tämän lisäksi, että terveen ja 

kehitysvammaisen välillä ei ole mahdollisuutta parisuhteeseen.  

Vastauksesta kaikuu myös ajatus siitä, että rakkauden kaltainen tunne on rajoitettu 

ainoastaan esimerkiksi kahden ei-kehitysvammaisen tai kahden kehitysvammaisen 

välille. Ihastuksen rakkauden osoittaminen ei selvästi ole asiallista, mutta jo ajatus siitä, 

että vastakaiku näille tunteille olisi mahdollista, näyttäytyy mahdottomana. Myötätunto 

tai sääli puolestaan ovat sellaisia tunteita, joita myös ei-kehitysvammainen voi 

hyväksytysti kohdistaa kehitysvammaista kohtaan. Ne ovat yhteiskunnallisesti 

hyväksyttyjä tunteita, ja ne kannattaakin pitää mielessä, ennen kuin kieltää lähentelyn 

tylysti. Jos kysymys olisi koskenut ylipäänsä taksissa tapahtuvaa lähentelyä, olisi 
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vastaus todennäköisesti ollut tiukempi, ja lähentelyyn puuttumisessa ei olisi kehotettu 

toisen tunteiden huomiointiin.  

5.3 Kulttuurienvälinen rakkaus  

Myös etninen rakkaus nähdään ajoittain Demin sivuilla jos ei ongelmana, niin ainakin 

ongelmallisena. Lehden sivuilla kyllä näkyy eri etnisyyksiä, mutta rakkauden kohteen 

tausta voi olla ainakin kysymyksissä ongelma.  

Isäni ja veljeni ovat rasistisia ja pilailevat usein tummaihoisten 

kustannuksella. Olin itse ennen samanlainen, kunnes ihastuin 

jamaikalaissyntyiseen poikaan. --- Miten voisin kertoa asiasta 

perheelleni? (Demi 7/2010, s. 33.) 

Nimimerkki ”Pulassa” haluaisi kertoa jamaikalaissyntyisestä poikaystävästään 

rasistiselle perheelleen. Hän on itse kokenut heräämisen siihen, että rasismissa ei ole 

mitään järkeä, mutta kuinka saada perhe ajattelemaan samoin.  

Ihmisten rasistiset puheet eivät aina tarkoita sitä, että he olisivat 

pohjia myöten muukalaisvihamielisiä. Joskus kyse on 

ajattelemattomasta uhoamisesta. (Demi 7/2010, s. 33.) 

Vastaus lähtee pehmeästi, pohjustaen sitä, että muukalaisvihamieliset puheet eivät aina 

kerro siitä, että joku oikeasti olisi rasisti. Vastaajan mukaan joskus kyse on vain 

ajattelemattomuudesta, ja kenties kysyjän tapauksessa olisi juuri näin, sillä olihan 

kysyjän omakin suhtautuminen muuttunut hänen tutustuttuaan poikaystäväänsä.  

Tutustuta heidät poikaystäväsi persoonaan ensin: kerro 

seurustelustasi, siitä millainen poikaystäväsi on ja mistä kaikesta 

hänessä pidät. Lopuksi voit mainita lyhyesti, että hän on 

jamaikalaissyntyinen. (Demi 7/2020, s.33.) 

Poikaystävän esittely suositellaan tekemään niin, että ensin kerrotaan 

seurustelukumppanista kotona parhaat puolet ja lopulta voidaan mainita halutessa, että 

kyseessä on jamaikalaissyntyinen poika. Samanlaisen ohjeen voisi nähdä myös koskien 
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homoseksuaalisuudesta kertomista – kerro ensin ympäripyöreästi kumppanin hyvistä 

puolista ja lopulta, kun perhe huomaa, kuinka onnellinen olet, voit kertoa, että kyseessä 

onkin tyttö. Tässä vaiheessa perhe on jo hyvin saatu näkemään, että kumppani tekee 

lapsen onnelliseksi, ja sen takia hänet voidaan hyväksyä paremmin.  

Perheesi kuuluu hyväksyä seurustelusi, jos ikäeronne ei ole liian 

suuri ja jos poikaystäväsi kohtelee sinua hyvin. Jos äiti on 

avarakatseisempi kuin perheen miehet, voit kertoa hänelle ensin. 

Kun äiti on puolellasi, on helpompi puhua muille. (Demi 7/2010, s. 

33.) 

Ulkomaalaistaustainen seurustelukumppani pitäisi vastaajan mukaan yksinkertaisesti 

vain hyväksyä perheessä. Etninen tausta ei siis ole sellainen tabu tai yleisten 

yhteiskunnallisten sääntöjen rikkoja, että sen hyväksymättä jättäminen olisi mahdollista 

hyväksyä. Kuitenkin kertominen suhteesta on vaikeaa ja vaatii erikoismenettelyjä ja 

juonitteluja, jotta sen olisi mahdollista onnistua.  

Kysyjää kehotetaan tekemään äidistä liittolainen, jolle on kenties parempi kertoa ensin, 

jotta perheen rasistisille miehille kertominen mahdollisesti helpottuu. Vastaukseen 

liittyy implisiittinen oletus siitä, että jamaikalaistaustainen poikaystävä ei välttämättä 

ole samanikäinen kuin kysyjä itse, vaan kenties jonkin verran vanhempi. Jos ikäero ei 

ole liian suuri ja äiti suostuu tulemaan pehmentäväksi suojamuuriksi väliin, on 

rakkaudesta kertominen mahdollista.  

Aineisto siis osoittaa, että myös heteroseksuaalisuuden sisällä on vaihtelua, josta jotkin 

puolet ovat toivotumpia ilmiöitä kuin toiset. Heteroseksuaalisuus ei ole siis monoliitti, 

vaan sen sisällä on variaatiota. Heteroseksuaaliseksi itsensä määrittelevä henkilö ei siis 

välttämättä tule automaattisesti hyväksytyksi yhteiskunnassa, vaikka hänen 

seksuaalinen suuntautumisensa sinänsä näin voisi antaa olettaa.  

Seuraavassa kuviossa esittelen, kuinka heteroseksuaalisuutta normitetaan tietynlaiseksi 

Demin sivuilla. Esimerkkieni kautta välittyy kuva siitä, millaisten poissulkemisten 

kautta heteroutta määritellään lehdessä. Käsittelemieni esimerkkien lisäksi 

normittamista tapahtuu myös lehden muissa jutuissa, joissa huomaamatta kuvataan sitä, 

millaista norminmukaisen heterouden oletetaan olevan.  
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Kuva 4. Normatiivinen heterous poissulkujen kautta 

6 Seksin suhde seksuaaliseen suuntautumiseen 

Seksuaalisuutta käsittelevissä jutuissa näkyy selvästi erilainen kirjoittamistapa seksistä 

suhteessa eri seksuaalisuuksiin. Seksi ei kirjoittaudu Demin sivuilla samanlaisena 

esimerkiksi heteroille ja homoille, vaan seksin merkitys ja funktio ovat riippuvaisia sitä 

harrastavien henkilöiden sukupuolesta.  

Seksiä käsitellään Demin sivuilla jonkin verran, joskin suurin osa seurustelua 

koskevista jutuista keskittyy tunteisiin ja henkilökemiaan, ei niinkään seksuaalisuuden 

fyysiseen puoleen ja seksiin.  

Demin tyttöyttä tutkineen kulttuurintutkija Aino Tormulaisen (2012) mukaan Demin 

sivuilla seksi on hyvin heteronormatiivista ja yleensä yhdynnästä puhuttaessa puhutaan 

aina naisen ja miehen välisestä penetraatiosta. Seksi, joka jää tämän ulkopuolelle, on 

mahdollisesti olemassa, mutta siihen ei viitata lehden sivuilla. Seksistä pyritään myös 

puhumaan siten, että sen aloittamiseen ei ole kiirettä ja se ei välttämättä kuulu kaikkien 

nuorten elämään. (Mt., s. 31.) 
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Seksin kuvaamisen tai kuvaamatta jättämisen kautta välittyy kuva, että 

heteroseksuaalisuus on essentialistista ja korostuneen biologista, ja siten kenties myös 

luonnollista. Homoseksuaalisuus puolestaan on konstruoitunutta – sitä ei selitä halu, 

vaan se on tunteisiin sidottua ja pohdinnanvaraista, vaikkakin samaan aikaan mainitaan, 

että nämä mahdolliset tunteet ovat kuitenkin aivan normaaleja ja hyväksyttyjä. Heterous 

on siis lisääntymisterveyttä, homous tunteidenkäsittelyä. Kun puhutaan seksistä, 

puhutaan aina heteroseksuaalisesta yhdynnästä ja siitä, kuinka se voi johtaa raskauteen. 

Homoseksuaalisuus puolestaan on näennäisesti normaalia, mutta kuitenkaan esimerkiksi 

homoseksuaalisesta seksistä ei puhuta ollenkaan, vaan koko seksuaalisuus redusoituu 

tunteiden ”sekavuuteen”.  

Seuraavaksi esittelen tarkemmin sitä, kuinka ja millaiseksi heteroseksi, homoseksi sekä 

sooloseksi Demin kontekstissa rakentuu.  

6.1 Heteroseksi on biologiaa 

Demin sivuilla seksi on muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta heteroseksiä. Lukijan 

kysyessä ”neuvoja” seksiin liittyvissä ongelmissa, on oletuksena poikkeuksetta, että 

lukija on heteroseksuaalisesti suuntautunut ja ongelman toinen osapuoli on täten poika. 

Usein itse kysymyksessä ei kuitenkaan esitetä suoraan kumppanin sukupuolta, eikä sitä 

aina välttämättä pysty lukemaan kontekstista.  

Ala käydä papa-kokeessa vuoden välein sen jälkeen, kun olet 

aloittanut seksielämän … Käytä uusien seksikumppanien kanssa aina 

kondomia. Jos seurustelet ja haluat vaihtaa ehkäisyn kondomista e-

pillereihin, käy kumppanisi kanssa ensi seksitautitesteissä13. (Demi, 

7/2010, s. 22.) 

Yllä oleva lainaus on ”Tätä et kadu” -jutusta, jossa on käsitelty erilaisia asioita, jotka 

kannattaa ottaa huomioon, jotta ei tulisi katuneeksi myöhemmin. Seksielämän 

aloittamisesta puhutaan jokaisen nuoren elämään jossain vaiheessa tulevana ilmiönä, 

mutta oletuksena on, että seksikumppani on poika ja ehkäisyvälineenä kondomi.  

                                                
13 Seksitauti on Demissä käytetty termi, joka on korvannut aiemmin käytössä olleen 
sukupuolitauti-termin.  
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Seksiin liittyy myös vastuuta, koska on osattava suojautua 

seksitaudeilta ja raskaudelta. Raskaaksi voi tulla ennen ensimmäisiä 

kuukautisiakin. Taudeilta suojaa vain kondomi ja raskautta voi 

ehkäistä kondomin lisäksi hormonaalisilla ehkäisyvalmisteilla. 

(Demi, 10/2010, s. 28.) 

Seksistä puhuminen liittyykin lehdessä heteroiden kohdalla yleensä nimenomaan 

seksuaaliterveyteen, ei niinkään seksin nautinnolliseen tai parisuhteen läheisyyden 

kokemuksen ylläpitoon. Seksi näyttäytyy ilmiönä, johon liittyy lähinnä riskejä ja 

ongelmia sekä suurta vastuuta.14 Demin toimitus korostaakin, että he kirjoittavat 

seksistä harkiten – se kuuluu monen nuoren elämään, mutta he eivät halua antaa kuvaa, 

että sen kuuluisi kuulua jokaisen teini-ikäisen arkeen (Päätoimittaja Jenni Liedon 

haastattelu 2009; Ref. Tormulainen, 2012, s. 31.)  

Demin tietoinen linjaus siis johtaa siihen, että seksiä käsitellään säännöllisesti, mutta 

keskittyen seksiin liittyviin riskeihin. Seksistä ei siis haluta luoda sellaista kuvaa, jolla 

houkuteltaisiin entistä nuorempi lukijoita haaveilemaan seksuaalisesta 

kanssakäymisestä vastakkaisen sukupuolen kanssa.  

Hyde & Jaffeen (2000) havainnot aineistostaan tukevat myös omaa analyysiani: 

nuortenlehdissä naisten seksuaalisuus on heteroseksuaalisuutta, joka on toisaalta liitetty 

vahvasti romantiikkaan ja mahdolliseen nautintoon ja vapautumiseen, mutta johon 

kuitenkin kiinteästi yhdistyy ajatus seksin johtamisesta ei-toivottuihin raskauksiin, 

teiniäitiyteen, seksitauteihin sekä maineen menetykseen. (Hyde & Jaffee, 2000, s. 292.) 

6.2 Homoseksiä ei ole olemassakaan 

Niin kauan kuin homoseksuaalisuus on käsitteenä ollut olemassa, on siitä puhuttu 

fyysisyyden ja seksin kautta. Homoseksuaalisuutta on rikosluokituksesta poistamisen 

jälkeen medikalisoitu viemällä se sairausluokituksen piiriin, josta se vasta vuonna 1981 

poistettiin. Edelleen homoseksuaalisuus liitetään vahvasti nimenomaan fyysisen halun 

kohteen poikkeavuuteen valtavirrasta. Tällaisen seksualisaation kautta yhteiskunta 

                                                
14 Samansuuntaisia tuloksia on saanut mm. Raija Nummelin tutkiessaan 1980- ja 1990-
luvuilla ilmestyneitä nuorille suunnattuja seksuaalikasvatuslehtisiä (Nummelin, 1997).  
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pystyy paremmin kontrolloimaan seksuaalivähemmistöön kuuluvia henkilöitä, sillä 

seksiin liittyvän tabun kautta homoseksuaalisuus nähdään läpikohtaisin lihallisena ja 

paheellisena, jolloin esimerkiksi oikeus avioliittoon tai lapsiin voidaan perustella 

helposti tarpeettomina. Seksualisaation vaikutuksesta homoseksuaalisuutta ei nähdä 

erityisesti sitoutumisena tai rakkautena, vaan enemmänkin samaan sukupuoleen 

kohdistuvan halun kautta. Seksualisoidussa asemassa olevan henkilön asema voi olla 

heikompi niin perheen ja lähipiirin kesken, kuin laajemmin yhteiskunnallisessa 

mittakaavassa. Erot esimerkiksi homoseksuaalien ja heteroiden välillä eivät ole 

kuitenkaan niinkään suuret makuuhuoneissa kuin niissä merkityksissä, joita heihin 

liitetään arjessa seksuaalisen suuntautumisen vuoksi. (Ross, 2002, s. 255–257.)  

Edellä mainitun kaltainen homoseksuaalisuuden näkeminen erityisen fyysisesti 

seksuaalisena onkin mielenkiintoista pitää mielessä lukiessa Demiä, jossa 

homoseksuaalisuus näyttäytyy nimenomaan hyvinkin ei-seksuaalisena seksuaalisuuden 

muotona.  

Minua mietityttää olenko jotenkin erilainen kuin muut. En ole 

koskaan ihastunut tai rakastunut. Nimim. Erilainen (Demi, 1/2010, s. 

31.)  

Kysymyspalstalle on lähetetty kysymys, jossa kirjoittaja pohtii omaa mahdollista 

”erilaisuuttaan”. Nimimerkin valinta sekä oman ihastumattomuuden pohdinta antavat 

kysymykseen vastaajalle mahdollisuuden lukea rivien välistä, että kirjoittajan 

ihastumisen kohde saattaisi mahdollisesti olla samaa sukupuolta tai muuten normista 

poikkeava.  

Voit miettiä, millaisista ihmisistä pidät ja millaisista et. Minkälaiset 

ihmiset viehättävät tai ärsyttävät sinua? Jos uskallat lähestyä toisia 

ja myös päästää muita lähellesi, löydät jonain päivänä ihmisen, 

jossa on ”sitä jotakin” – ihmisen, joka saa suurimmatkin tunteesi 

heräämään. (Demi, 1/2010, s. 31.)  

Lukijan esittämään kysymykseen vastataan käyttäen jopa korostuneen neutraalia kieltä 

– vastaaja välttää viittaamista tunteiden kohteeseen muuta kuin hyvin neutraaleilla 

sanoilla kuten ”ihminen” ja ”toinen”. Kenties vastaaja tulkitsee, että heteroseksuaalisen 

ihastumisen puute saattaa tarkoittaa sitä, että tunteille löytyy kyllä vielä kohde, jota 
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kysyjä ei välttämättä ole osannutkaan aavistaa. Mitään ei kuitenkaan sanota suoraan, 

vaan vastaus on hyvin laajasti kirjoitettua kuvailua, josta jokainen voi lukea haluamansa 

vastauksen. Vastauksessa viitataan tutustumaan nimenomaan tunteisiin, joita 

ympäröivät ihmiset herättävät, mutta esimerkiksi halun kokemukselle ei anneta 

painoarvoa pohtiessa ihastumista. Vastauksessa näkyy hienosti myös normatiivisen 

rakkauden käsitykseen kuuluva narratiivisuus: kaikille on olemassa joku, jota rakastaa, 

ja joka rakastaa.  

Seuraavan esimerkin kohdalla kysyjä on kertonut olevansa ihastunut ystäväänsä, joka 

on tyttö. Ihastumista on jatkunut nyt jo kolme vuotta, mutta kirjoittaja pelkää 

menettävänsä ystävyyden, jos kertoisi tytölle.  

Sinulla ei ole oikein muuta ulospääsyä tilanteesta kuin tavalla tai 

toisella valottaa tunteitasi. – mieti, miten ilmaisisit hänelle tunteesi – 

osoitat tunteesi vaikkapa kosketuksella – ele tulee sydämestäsi – 

suora tapa kertoa tunteistasi. (Demi, 2/2010, s. 31.) 

Demin sivuilla voi nähdä homoseksuaalisuutta tuotavan normatiivisuuden piirin 

sitomalla se erityisen korostuneesti tunneperäiseksi asiaksi. Ihastumista pohtiva nuori 

saa kehotuksen pohtia omia tunteitaan sekä lisäksi sen henkilön tunteita, jota kohtaan 

ihastusta tunnetaan. Homoseksuaalisuus kuvataan ikään kuin naiivina 

aseksuaalisuutena, johon ei liity seksuaalista kanssakäymistä, vaan ainoastaan lämpimiä 

tunteita ja mahdollisia sosiaalisia ongelmia. Omaa lesboutta pohtivalle nuorelle ei 

kerrota, että omiin haluihin vastaaminen voi olla nautinnollinen ratkaisu ja mahdollisesti 

tärkeäkin osa muotoutuvaa identiteettiä. 

 

Seuraavassa esimerkissä kysyjä esittää kysymyksen, jossa pohtii mahdollisuutta, että 

olisi saanut sukupuolitaudin seksuaalisen kanssakäymisen seurauksena.  

Olin vuosi sitten suojaamattomassa yhdynnässä. Voiko kyseessä olla 

kondylooma? (Demi, 6/2010, s. 30.) 

Demin asiantuntijan vastaus kysymykseen: 
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…Käytä seuraavissa yhdynnöissä aina kondomia. Se on ainoa tapa 

suojautua raskaudelta ja seksitaudeilta. (Demi, 6/2010, s. 30.) 

Kysymyksen esittäjä puhuu itse olleensa suojaamattomassa yhdynnässä, ja pelkää, että 

on voinut saada kondylooman eli visvasyylän. On mahdollista olettaa, että kysyjä viittaa 

heteroseksuaaliseen yhdyntään puhuessa suojaamattomuudesta, mutta kysymyksen 

perusteella ei voida esittää johtopäätöstä siitä, että hän harrastaisi tai on harrastanut 

seksiä ainoastaan poikien kanssa. Kuitenkin vastaus antaa olettaa, että tuleva seksi tulee 

kaiken aiemmin seksin tavoin olemaan nimenomaan penetraatioseksiä naisen ja miehen 

välillä. Kondylooma on kuitenkin seksitauti, joka voi tarttua myös muunlaisessa 

seksissä, myös esimerkiksi homoseksissä naisten välillä. (Väestöliiton tietoa 

seksitaudeista.) Kondomin sijaan voisikin olla asiallista korostaa myös yleistä hygienian 

tärkeyttä sekä molemminpuolista vastuunottoa tilanteessa. Myös naisten väliseen 

seksiin on olemassa ehkäisyvälineitä, joiden mainitseminen voisi olla hyödyllistä tietoa 

siinä missä heteronuorille korostetaan esimerkiksi kondomin käyttöä seksitautien 

varalta.15 Vaihtuvien seksikumppaneiden mukanaan tuomaa riskiä ei nähdä todellisena 

muuta kuin heterosuhteissa.  

Homoseksuaalisuus ei siis näyttäydy myöskään seksuaaliterveyden kannalta lehden 

sivuilla. Siinä missä heteroille esitetään kehotuksia käydä säännöllisesti 

seksitautitesteissä tai huolehtia ehkäisystä niin mahdollisen raskauden kuin seksitautien 

varalta, on fyysinen seksi homonuorten kohdalla asia, josta ei puhuta ollenkaan.  

Homoseksi ei näy lehden pienissä faktaruuduissa tai esimerkiksi ”tätä et kadu” -

tyyppisissä miniartikkeleissa, vaan se loistaa täysin poissaolollaan. Tormulaisen (2012) 

mukaan Demin seksikäyttäytymisen ulkopuolelle jäävät homoseksin lisäksi myös muut 

marginaaliseksi ajatellut seksuaaliset teot, kuten esimerkiksi sadomasokismi.  

                                                
15  Tyttöjen välinen seksi on kuitenkin huomioitu vuoden 2011 huhtikuun Demin 
ehkäisyä koskevassa erikoisjutussa (Sähköpostihaastattelu Demin toimituspäällikön 
kanssa 12.10.2011).  
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6.3 Sooloseksi tuo nautinnon  

Demin sivuilla käsitellään jonkin verran itsetyydytystä. Masturbointi tai sooloseksi, 

kuten Demi asian ilmaisee, onkin oikeastaan ainoa seksin muoto, johon lehdessä 

suoranaisesti kannustetaan. Myös Tormulainen (2012) on havainnut tutkiessaan Demiä, 

että masturbointiin ja omaan kehoon tutustumiseen kannustetaan jokaisessa hänen 

analysoimassaan seksuaalisuutta Demissä käsittelevässä jutussa (Tormulainen, 2012, s. 

31).  

Masturbaatiota käsitellään niin kysymyspalstoilla kuin omissa jutuissaankin. 

Esimerkiksi juttu ”Helli kehoasi – masturbaatio” käsittelee ainoastaan itsetyydytystä. 

Pääasia on, että masturboinnista tulee hyvä olo. Itsetyydytys on tapa 

tutustua siihen, mistä nauttii. Moni seurustelevakin haluaa 

masturboida, ja monet saavat orgasmin helpoiten masturboimalla. 

(Demi, 1/2010, s. 24.) 

Masturboinnilla oli tabunkaltainen asema suomalaisessa yhteiskunnassa vielä jokin aika 

sitten, joten onkin mielenkiintoista huomata, että tämän päivän nuortenlehdessä 

itsetyydytys onkin hyväksyttävin seksin muoto, ja ainoa, johon liitetään nautinto. 

Itsetyydytystä ei Demissä kuitenkaan aina virallisesti lasketa seksiksi, sillä edellä 

mainitussa jutussakin kerrotaan, että ”itsetyydytystä harrastaakseen ei tarvitse olla 

kiinnostunut seksistä”, toisaalta myöhemmin samana vuonna muistutetaan, että ”seksiä 

voi harrastaa myös yksin” (Demi, 10/2010, s. 28). Kysymys kuuluukin: mitä Demissä 

oikeastaan tarkoitetaan, kun puhutaan seksistä?  

Kohdassa, jossa häpyhuulet yhtyvät, on klitoris. Se on naisen kehon 

tuntoherkin alue, ja sen koskettelu tuottaa useimmille nautintoa. 

(Demi, 1/2010, s. 24.) 

 

Masturboinnin yhteydessä myös kieli on graafisempaa kuin kahden ihmisen välisen 

seksin käsittelyn yhteydessä. Myös mielikuvaharjoituksiin annetaan vinkkejä:  
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Mielikuvat ovat tärkeitä. Sopivaan tunnelmaan pääsemisessä voi 

auttaa jonkin kiihottavan kokemuksen tai henkilön muistelu tai 

kuvittelu. (Demi, 7/2010, s. 24.)  

Fantasiat auttavat kiihottumaan ja nauttimaan masturboinnista 

entistä enemmän. Fantasiat voivat olla toiveita, mutta ne voivat 

myös olla asioita, joita et oikeasti haluaisi tapahtuvan. (Demi, 

1/2010, s. 24.) 

Vaikka masturboinnista kirjoitetaan avoimemmin kuin muusta seksistä, liitetään 

fantasioihin kuitenkin muistutus siitä, että vaikka fantasian tasolla kaikki onkin 

hyväksyttyä, ei kannata huolestua, että esimerkiksi yhteiskunnassamme paheksuttujen 

asioiden ilmaantuminen haaveuniin tarkoittaisi oikeasti mitään.  

Masturboinnin todettiin aiemmassa esimerkissä olevan hyväksyttyä omasta kehosta 

nauttimista myös seurusteleville pareille, mutta toisaalta itsetyydytys rajataan vahvasti 

yksityisyyden piiriin. Lukija kirjoittaa kysymyspalstalle siskostaan, jonka on 

huomannut koskettelevan itseään sohvalla peiton alla:  

Hänen kuuluisi jo tietää, että nämä asiat kuuluvat yksityisiin hetkiin. 

(Demi, 5/2010, s. 33.)  

Itsetyydytys on siis yksityinen asia, ja vaikka siinä voi hyödyntää fantasioita, on Demin 

suhtautuminen pornoon itsetyydytyksen yhteydessä kuitenkin negatiivisempi. Seuraava 

lainaus on vastauksesta kysymykseen, jossa kirjoittaja kertoo järkytyksestään 

löydettyään isänsä jäljiltä tietokoneelta pornosivuja. 

Vanhempien seksuaalisuus on, ja sen tuleekin olla, heidän omaa 

yksityisaluettaan, samoin kuin sinun seksuaalisuutesi on sinun 

yksityinen asiasi. Pornon kuluttajissa on sekä naisia että miehiä. 

Porno on luotu aikuisille, ja sen kuva seksuaalisuudesta on kapea ja 

vääristynyt. (Demi, 9/2010, s. 41.) 

Itsetyydytys on siis hyvä tapa nuorelle tytölle tutustua omaan kehoon ennen kuin on 

valmis harrastamaan seksiä toisen ihmisen kanssa. Masturbointi tuottaa nautintoa ja sen 

harrastamisessa voi hyödyntää fantasioitaan, mutta pitää kuitenkin pitää mielessä 

säädyllisyys ja tietyt kaikkia koskevat normit. 
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Seuraavassa kuviossa kokoan seksin käsittelyyn liittyvän analyysini tuloksia. 

Analyysini osoittaa, että seksin merkitys rakentuu hyvin erilaiseksi riippuen siitä, 

puhutaanko heteroista vai homoista. Mielenkiintoista on myös huomata, että seksin 

nähdään olevan nautintoa tuottavaa ainoastaan silloin, kun puhutaan masturboinnista eli 

sooloseksistä.  

 

 

Kuva 5. Seksin suhde lehdessä käsiteltyihin eri seksuaalisuuden muotoihin  
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7 Yhteenveto ja loppupohdintaa 

Olen pro gradu -tutkielmassani tutkinut seksuaalisuuden kuvauksia nuorille naisille 

suunnatussa Demi-lehdessä. Olen keskittynyt erityisesti siihen, miten 

homoseksuaalisuus lehdessä esiintyy ja millaista kuvaa siitä rakennetaan. Samalla olen 

tutkinut heteroseksuaalisuuden rakentumista sekä sitä, kuinka heteroseksuaalisuutta 

normitetaan tietynlaiseksi lehden sivuilla. Teoriataustanani toimivat sosiaalisten 

representaatioiden teoria sekä näkymättömyyden psykologia. Tutkimusotteeni on 

laadullinen, ja olen hyödyntänyt työni metodina sisällönanalyysia sekä feminististä 

lähilukua. Niiden avulla pystyin erottamaan aineistostani eri seksuaalisuuksiin liittyviä 

merkitysten rakentumisia sekä niiden välisiä eroja.  

Tutkielmani osoittaa, että Demissä on tietynlainen tapa esittää homoseksuaalisuutta, 

joka eroaa tavasta, jolla muista seksuaalisuuden muodoista puhutaan. Lisäksi tekemällä 

heteroseksuaalisuudesta norminmukaista, oletettua seksuaalisuutta, rakennetaan 

homoseksuaalisuus osaksi marginaalia, joka on olemassa vain, kun se lausutaan julki. 

Tutkiessani homoseksuaalisuuden rakentumista lehdessä tein havainnon, että myös 

heteroutta normitetaan aktiivisesti tietynlaiseksi. Päätin ottaa analyysini kohteeksi myös 

tämän normittamisen, jolla on merkitys niin homo- kuin heteroseksuaalisuuden 

merkitysten rakentumiseen.  

Kuva homoseksuaalisuudesta rakentuu Demissä pääasiallisesti lukijoiden lähettämien 

kysymysten sekä lyhyiden, muutamien virkkeiden pituisten rakkauskertomusten kautta. 

Erityisesti suhteita ja kehoa koskevissa kysymyksissä ja asiantuntijoiden niihin 

antamissa vastauksissa homoseksuaalisuudesta rakentuu melko ongelmakeskeinen kuva. 

Homoseksuaalisia tunteita tuntevalta nuorelta vaaditaan päättäväisyyttä, rohkeutta sekä 

valmiutta käsitellä todennäköisenä skenaarioina esitettyjä pettymyksiä.  

Sen sijaan, että ihastuminen olisi nuoruuteen kuuluva ihana tunne, asettaa se 

homoseksuaalisen nuoren tilanteeseen, jossa kannattaa tarkkaan harkita tekemisiään ja 

niiden seuraamuksia. Todennäköisyys sille, että ihastuksen kohde vastaisi tunteisiin 

myöntävästi, nähdään melko epätodennäköisenä ja homoseksuaalisen nuoren 

rakkauselämä ei siten vaikuta näillä kysymyspalstoilla erityisen onnelliselta. Samaa 

varovaisuuden teemaa on nähtävissä myös tavoissa, joilla Demissä puhutaan ei-
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normatiivisesta heteroseksuaalisuudesta, esimerkiksi kun kyseessä on rakkaus kahden 

eri kulttuurin edustajan välillä.  

Homoseksuaalisuus rakentuu lehdessä aseksuaaliseksi. Nuorten esittäessä kysymyksiä 

koskien seksiä, ei vastauksissa yhdessäkään tapauksessa oteta huomioon 

mahdollisuutta, että kysyjä harrastaisi seksiä samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa. 

Homoseksuaalisuudesta puhutaan vahvasti tunteiden kautta, sillä jo 

homoseksuaalisuuden tunnustaminen vaatii omien tunteiden tunnistamista ja 

hyväksymistä. Seksuaalisten ajatusten herääminen samaa sukupuolta kohtaan ei vaikuta 

Demissä olevan peruste homoseksuaalisuudelle, vaan kaikki lähtee ihastuksen tunteesta. 

Homoseksuaalisen nuoren kehitykseen ei siis kuulu fyysisen kiinnostuksen herääminen 

samaan sukupuoleen, vaan ihastuminen voidaan tulkita lähes platoniseksi.  

Tämä tunteisiin keskittyvä lähestymistapa voi olla Demin tietoinen valinta esittää 

homoseksuaalisuus ilmiönä, joka liittyy nimenomaan yksilön haluun rakastaa ja olla 

hellä toiselle ihmiselle, mikä eroaa aiemmasta homoseksuaalisuuden medikalisoinnista 

ja sen näkemisestä ainoastaan ruumiillisena haluna ja jopa sairautena. Samalla kuitenkin 

homoseksuaalisuus rakentuu hyvin toisenlaiseksi kuin heteroseksuaalisuus, sillä jo 

nuorten tunteiden ja halujen oletetaan olevan erilaisia. Samaan aikaa kuin 

heteroseksuaaliset nuoret saavat ohjeita ehkäisyyn, oletetaan, että seksi ei kuulu 

homoseksuaalisten nuorten elämään ollenkaan.  

Heteronormatiivisuutta pidetään lehdessä yllä esittämällä heteroseksuaalinen, 

romanttinen rakkaus ainoana tavoittelemisen arvoisena rakkauden muotona. Samalla 

myös tätä heteroseksuaalisuutta normitetaan lehdessä aktiivisesti. Normittamista 

tehdään niin kysymyspalstoilla, ”Rakkausstooreissa” kuin esimerkiksi lehden 

”vinkkijutuissa”, joissa kerrotaan esimerkiksi erilaisia tapoja yllättää poikaystävä tai 

oppia paremmaksi suutelijaksi. Norminmukainen seksuaalisuus on heteroseksuaalista, 

kahden samasta kulttuurista lähtöisin olevan henkilön välistä ihastusta ja rakkautta, 

jossa pojalla ja tytöllä on omat roolinsa, joita he toisiaan täydentäen toteuttavat. 

Norminmukaiseen rakkauteen eivät kuulu esimerkiksi lämpimät tunteet sukulaisia tai 

kehitysvammaisia kohtaan, eikä ihastus toisen kulttuurin edustajaankaan ole yleensä 

ongelmatonta, vaan vaatii työtä ja hyväksynnän saamista.  
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Heteroseksuaalinen seksi on oletettu osa lehden lukijoiden elämää. Puhuttaessa seksistä, 

puhutaan lähtökohtaisesti naisen ja miehen välisestä yhdynnästä, johon kuuluu tiettyjä 

huomioitavia riskejä. Seksistä ei puhuta nautinnon tai hyvän olon kautta, vaan siitä 

puhuttaessa korostuu riski tulla raskaaksi tai saada seksitauti. Seksin harrastaminen 

edellyttää varovaisuutta ja vastuunottoa, mutta sen oletetaan kuuluvan jokaisen nuoren 

elämään jossain vaiheessa teini-ikää. Seksi kuvataan kahden ihmisen välisenä 

toimintana, johon ei kuulu esimerkiksi seksileluja tai muuta normatiivisen 

seksuaalisuuden rajoja kenties rikkovaa. Poika nähdään seksuaalisesti aktiivisempana 

osapuolena, jonka aloitteesta seksiä harrastetaan.  

Lehdessä pyritään myös käyttämään ajoittain neutraalia kieltä, jossa sukupuoli on 

häivytetty pois. Tällöin käytetään muun muassa sanoja ”rakas” ja ”ihastus” sen sijaan, 

että puhuttaisiin ”poikaystävistä” ja ”tyttöystävistä”. Erityisen paljon tätä 

sukupuolineutraalia kieltä käytetään lukijoiden omista rakkaustarinoista sekä 

esimerkiksi ohjeistettaessa suutelemaan paremmin omaa kumppania.  

Neutraaliuden kautta lehti haluaa antaa tilaa erilaisille lukijoille olettaen, että 

esimerkiksi lesbotyttö voi lukea tarinan ihastuksen toiseksi tytöksi ja siten samastua 

tekstiin. Tällainen samastumismahdollisuus sekä mahdollisuus nähdä jonkinlaisia 

roolimalleja lehden sivuilla olisi tärkeää nuorille, mutta neutraalin kielen kautta tätä ei 

välttämättä saavuteta. Neutraali kieli antaa näennäisesti tilaa erilaisille tulkinnoille, 

mutta jos lehden yleinen tyyli on kuitenkin heteronormatiivinen, osaako lukija lukea 

neutraalin artikkelin yhtäkkiä rivien välistä rajoja rikkovaksi? Jos ainoat konkreettiset 

esimerkit lehdessä homoseksuaalisuudesta ovat negatiivissävytteisiä, voidaanko olettaa, 

että neutraalit ja positiiviset tarinat luettaisiin muuta kuin hetero-oletuksen kautta? Jos 

lehdessä esimerkiksi puhuttaisiin yleisesti ehkäisystä, on mielestäni epätodennäköistä 

olettaa, että homoseksuaalinen nuori olettaisi jutun koskevan myös häntä, mikäli 

lehdessä ei muuten eksplisiittisesti seksin kohdalla puhutella seksuaalivähemmistöjä. 

Analyysini perusteella kuva niistä mahdollisuuksista, joita homoseksuaalilla nuorella 

on, jää melko kapeaksi: positiivisia kokemuksia ei alleviivata ja negatiiviset pohdinnat 

saavat kenties hieman enemmän palstatilaa. Homoseksuaalisia roolimalleja nuorten 

lehdissä esitetään aiempien tutkimuksien mukaan yleisesti melko vähän (Hyde & Jaffee, 

2002, s. 289), mikä käy ilmi myös Demin osalta.  
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Koska positiivisten, samastuttavien, roolimallien merkitys identiteetin kehitykselle on 

suuri (Ks. esimerkiksi Gomillion & Giuliano, 2011, s. 332–333), voisi Demi nostaa 

juttuihin enemmän nuoria tai julkisuuden henkilöitä, jotka identifioituvat 

homoseksuaalisiksi tai esimerkiksi tv-sarjojen homoseksuaalisia roolihahmoja. Näin 

nuorilla olisi mahdollisuus nähdä, että homoseksuaaliset henkilöt ovat toisaalta ihan 

tavallisia, onnellisia nuoria tai että myös homoseksuaalinen henkilö voi menestyä ja olla 

ihailtu. Homoseksuaalisuuden aktiivisen ja tietoisen esiintuomisen kautta myös 

suhtautuminen niin valtaväestön kuin itse vähemmistön puolelta voisi auttaa 

homoseksuaalisia nuoria hyväksymään itsensä aikaisemmin.16  

Lehdissä kuvataan myös niukasti erilaisia tapoja olla osa niin sanottua homokulttuuria, 

jossa vertaistuen saamiselle olisi mahdollisuus. Demissä voitaisiin esimerkiksi ohjata 

kysymysten esittäjiä ottamaan yhteyttä Setaan17, selailemaan Sexpon18 sivuja tai muuten 

tutustumaan homokulttuurin, jos mahdollista. Näin nuorelle annettaisiin 

mahdollisuuksia pohtia seksuaalisuuttaan myös muuten kuin ongelmakeskeisesti.  

Heteronormatiivisuus siis näkyy lehdessä vahvasti, vaikka neutraalia kieltä pyritäänkin 

tuomaan kirjoituksiin ajoittain. Neutraali kieli on toisaalta hyvä tapa tuoda teksti 

koskemaan laajempaa joukkoa ihmisiä, mutta toisaalta vähentääkö se samalla 

aktiivisesti todellisia yhtymäkohtia? Neutraalissa kielessä on riski, että se karsii 

roolimallien määrää nuorille, jotka haluavat kuulla, kuinka toiset nuoret elävät ja 

kokevat. Mahdollisuudet tehdä vertailua itsensä ja toisten välillä mahdollisesti 

pienenevät neutraalin kielen myötä.  

Olisiko mahdollista sukupuolen häivyttämisen sijaan tai kenties sen lisäksi myös tehdä 

artikkeleita, joissa kuvataan konkreettisesti vähemmistöjen elämää tai erilaisuutta? 

Artikkeleissa voitaisiin myös kirjoittaa auki sukupuolta ja seksuaalisuutta niin, että 

                                                
16  Lesboparien näkyvyyttä seurataan muun muassa yhdysvaltalaisella After Ellen -
nettisivustolla, jolla voi esimerkiksi kertoa, mikä julkisuudessa oleva lesbopari on upein 
ja vaikuttavin. Näkyvyys koetaan tärkeäksi elementiksi lesbokulttuurin sisällä, sillä sitä 
kautta omasta lesboudesta tulee ikään kuin valtavirtaa. (After Ellen Visibility Awards –
äänestyssivu; Ks. myös Hayden, 2013.)  
17  Seta eli seksuaalinen tasa-arvo on ihmisoikeus- ja sosiaalialan järjestö, joka ajaa 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa ja järjestää toimintaa eri paikkakunnilla 
jäsenjärjestöjensä kautta (Setan nettisivut).  
18 Sexpo on suomalainen säätiö, joka edistää seksuaalista hyvinvointia. Internetsivuilta 
löytyy muun muassa nettineuvonta, jossa nuoret voivat saada vastauksia sukupuoli- ja 
seksuaali-identiteettiä koskeviin kysymyksiin (Sexpon nuorten nettineuvonnan palsta).  
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esimerkiksi jutuissa, joissa käsitellään suuteluohjeita, puhuttaisiin ihastusten ja 

kumppanien sijaan konkreettisesti tyttö- ja poikaystävistä. Sukupuolineutraalius on 

yleisesti mielestäni hyvä pitää mielessä, mutta jos sitä ei noudateta kuitenkaan läpi 

lehden kaikissa jutuissa, ei sen vaikutus ole välttämättä sellainen kuin on haluttu. 

Sukupuolineutraalin kielen ohella lehdessä voitaisiin tehdä näkyväksi niin 

heteroseksuaalisia kuin homoseksuaalisia nuoria. 19 

Myös seksuaalisuuden käsittelyn painotuksiin voisi kiinnittää enemmän huomiota. 

Analyysini perusteella vaikuttaa siltä, että heteroseksistä puhutaan ainoastaan 

seksuaaliterveyden kautta. Tämän myötä heteroseksuaalisuus rakentuu seksuaalisuuden 

normiksi, niin tavanomaiseksi ja tiedetyksi, että siitä ei tarvitse välttämättä edes puhua 

muuta kuin mahdollisten ongelmien kuten raskauden tai seksitautien kautta.  

Heteroseksiin ei liitetä lehdessä mahdollisuutta nautintoon tai suuriin tunteisiin, vaan se 

on luonnollisesti nuorten elämään kuuluva alue. Homoseksuaalisuuden yhteydessä 

puolestaan seksi on näkymätöntä. Siitä ei puhuta, sitä ei edes mainita. Homoseksuaaliset 

nuoret saattavat aloittaa seksin harrastamisen usein muita nuoria myöhemmin, mihin 

yksi syy voi olla tietämättömyys seksin harrastamisen tavoista sen lisäksi, että 

homoseksuaalisuuden tunnistaminen ja tunnustaminen voivat viedä aikaa. Jos kouluissa 

ja kotona seksiä käsitellään edelleen hyvin niukasti ja lähinnä heteroseksuaalisen 

lisääntymisterveyden näkökulmasta, olisiko lehdillä jonkinlainen velvollisuus tuoda 

nuorille asiallista, mutta monipuolista tietoa? Sosiaalipsykologiset tutkimukset ovat 

osoittaneet, että tieto vähentää niin ennakkoluuloja kuin stereotypioitakin (Ks. 

esimerkiksi Helkama, Myllyniemi / Liebkind, 2001, s. 317–318), joilla puolestaan on 

vaikutusta asenteisiin. Jos homoseksistä kirjoitettaisiin Demin kaltaisessa lehdessä 

kaikille nuorille, olisiko sillä negatiivista vaikutusta heteronuorten elämään? Tällaisesta 

avoimesta kirjoitustyylistä voisivat hyötyä niin homoseksuaaliset nuoret kuin myös 

                                                
19  Heteroseksuaalisuutta ja siihen liittyvää heteroseksismiä pidetään yllä myös niin 
sanotun järjestelmällisen ulosjättämisen (systematic exclusion) kautta. Tämä tarkoittaa 
esimerkiksi sitä, että homoseksuaalisuuteen liitettävät positiiviset roolimallit ja 
maininnat jätetään sanomatta ja kirjoittamatta. Käytännössä voidaan esimerkiksi tehdä 
lehtiartikkeli menestyksekkäästä (homoseksuaalista) henkilöstä, mutta homous jätetään 
kokonaan mainitsematta sen varjolla, että artikkelissa puhutaan ainoastaan haastattelun 
keskiössä olevasta asiasta, esimerkiksi näyttelijän kohdalla hänen näyttelijäntyöstään. 
Samalla kuitenkin ohitetaan ne henkilöön liittyvät asiat, jotka heteroseksuaalisten 
julkisuuden henkilöiden haastatteluissa nousevat keskusteluun - esimerkiksi perhe, 
rakkaus ja ihmissuhteet. (Ks. Fryberg & Townsend, 2008, s. 180.) 
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muut, joiden mieltä asia saattaa askarruttaa. Myöskään sukupuolivähemmistöt eivät 

näyttäydy käsittelemässäni aineistossa ollenkaan. Tämä voi kertoa esimerkiksi siitä, että 

syntymäsukupuolensa kyseenalaistavat nuoret eivät uskalla lähettää aihetta koskevia 

kysymyksiä lehteen tai niitä ei koeta oleellisiksi julkaista lehden sivuilla. 20  

Psykoanalyysi oli ranskalaisille uusi ja tuntematon käsite, kun Serge Moscovici alkoi 

tutkia sen sosiaalisia representaatioita 1900-luvun alussa. Vaikka homoseksuaalisuus ei 

kenties ole niin tuntematon ja vieras käsite nykypäivän ihmiselle, ei se silti edelleenkään 

ole niin arkinen ilmiö, että sitä ei tarvitsisi neuvotella tai kaikki jakaisivat siitä saman 

käsityksen. Demi-lehdessä homoseksuaalisuus ankkuroituu tunne-elämään, ikään kuin 

syväksi ystävyydeksi, johon ei kuulu seksuaalista kanssakäymistä. Homoseksuaalisuus ei 

myöskään rakennu samanlaiseksi elämäntyyliksi kuin heterous siinä mielessä, että 

homoseksuaaliselle ihastukselle ei voida luvata positiivista lopputulosta, vaan 

todennäköisempää on, että tunteille ei saada vastakaikua. Lehdessä ei sinänsä korosteta, 

että homous olisi ohimenevä vaihe, mutta toisaalta esimerkiksi biseksuaaliset tunteet 

nähdään mahdollisesti ajan myötä häviävinä.  

Suomessa melko todennäköisesti kaikilla homoseksuaalisilla nuorilla on jonkinlainen 

sosiaalinen representaatio homoseksuaaleista henkilöistä. Ei voida siis sanoa, että 

homoseksuaalisuus olisi näkymättömyyden psykologian mukaisesti absoluuttisesti 

näkymätöntä yhteiskunnassamme, ei myöskään Demi-lehdessä. Suhteellinen 

näkymättömyys voi kuitenkin olla todellista monien nuorten kohdalla. Demissä 

homoseksuaalisuus näkyy pääasiallisesti lukijoiden lähettämien kysymysten ja 

tarinoiden muodossa, mutta niiden tarjoama homoseksuaalisuuden kuva ei ole kovin 

laaja. Homoseksuaalisuus jää lehden sivuilla kapeaksi esimerkiksi sen täydellisen 

seksittömyyden vuoksi. Lisäksi gallupeissa ja toimituksen kirjoittamissa artikkeleissa 

homoseksuaalisuus ei näy juuri ollenkaan, jolloin homoseksuaalisuus ei näyttäydy 

osana näiden ”tavallisten” nuorten arkea.  

Lehdessä korostuu myös lisääntymisterveydellinen näkökulma. Seksitaudeista ja 

syömishäiriöistä puhuttaessa rakentuu kuva tulevaisuudesta, jossa lapsen hankinta 

nähdään automaattisesti heteroseksuaalisen nuoren elämään kuuluvana asiana. Tätä 

kautta lehdessä rakennetaan kuvaa hyvästä kansalaisuudesta, jonka piiriin 

                                                
20 Sukupuolivähemmistöjä käsitellään kuitenkin omassa artikkelissaan Väärässä 
ruumiissa, Demi, 8/2010, s. 74–77. 
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homoseksuaaliset nuoret eivät välttämättä kuulu. Lehdessä ei esimerkiksi käsitellä 

homoseksuaalisuutta siten, että lasten hankinta voisi kuulua mahdollisesti myös 

homonuorten tulevaisuuteen. Vanhemmuus liittyy hyvään, heteroseksuaaliseen 

kansalaisuuteen myös siten, että lehden artikkeleissa ja kysymyspalstojen vastauksissa 

oletetaan nuoren vanhempien heteroseksuaalisuus ja näiden biologinen vanhemmuus. 21 

Oman työni kannalta aiheen rajaus oli ajoittain hankalaa. Alkuperäinen rajaukseni 

osoittautui hieman haasteelliseksi, sillä homoseksuaalisuutta käsiteltiin suoraan melko 

vähän. Toisaalta kuva homoseksuaalisuudesta on niin tiiviisti yhteydessä muihin 

seksuaalisuuden muotoihin ja tapoihin, joilla niistä kirjoitetaan, että tuntui luontevalta 

sisällyttää analyysiin myös heteronormatiivisuuden pohdintaa. Seksistä kirjoittamisen 

tapojen konkreettinen eroavaisuus kertoo mielestäni oleellisesti siitä, millaista kuvaa eri 

seksuaalisuuden muodoista halutaan rakentaa, joten tämä pohdinta oli oleellista 

sisällyttää työhöni. Rajauksen pidin Keho- ja Suhteet-palstoissa, vaikka ajoittain tuntui, 

että muilla sivuilla olisi ollut kiinnostavia juttuja analysoitavaksi. Olin kuitenkin 

päättänyt tehdä rajauksen näihin palstoihin samalla kun päätin keskittyä tarkemmin 

ainoastaan vuoden 2010 lehtiin. Nämä palstat edustivat mielestäni lehden niitä osia, 

joilla seksuaalisuus näkyy vahvimmin. Kuvaa eri seksuaalisuuksista ja niiden 

tavallisuudesta luodaan toki myös lehden muissa osissa. Esimerkiksi muotijutuissa 

kauneusihanne on hyvin normienmukainen ja suunnattu mieskatseen kohteelle, eikä 

teemana koskaan ole esimerkiksi poikatyttöyden tyylit. Jotta aineisto kuitenkin pysyi 

hallittavissa olevana ja mielekkäänä, pidättäydyin halusta laajentaa tutkimusaluettani 

lehden muille sivuille.  

Jatkotutkimuksissa lehden muiden osien tutkiminen seksuaalisuuden näkökulmasta 

voisi olla mielekästä. Seksuaalisuuden lisäksi lehdessä rakennetaan tietynlaista tyttöyttä, 

jota esimerkiksi Anna Tormulainen on jo tutkinut (Tormulainen, 2010). Lisäksi uskon, 

että lehden käyttämien kuvien ja niiden luomien representaatioiden tutkimus olisi 

relevanttia niin seksuaalisuuden kuin tyttöyden rakentumisen näkökulmasta. Olisi 

kiinnostavaa tarkastella myös sitä, millainen kuva pojista lehdessä rakentuu, sillä omien 

havaintojeni perusteella esimerkiksi poikien homoseksuaalisuus on Demissä täysin 

olematonta.  

                                                
21  Katso lisää kansalaisuuden ja seksuaalisuuden suhteen teoretisoinnista esim. 
Urponen, 2010, s. 296–297.  
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Onnistuin mielestäni hyvin aineiston rajauksessa sekä analysoimaan sitä mielekkäällä 

metodilla. Tämän lisäksi aineiston luokittelu käsittelemiini teemoihin on mielestäni 

toimiva. Jälkikäteen pohdittuna intersektionaalisuuden22 käsitteen olisi voinut ottaa 

aktiivisemmin mukaan analyysiin, koska analyysini antoi viitteitä, että nimenomaan 

erojen kautta rakennetaan tietynlaista seksuaalisuutta ja käsitystä sukupuolesta. Jätän 

tämän kuitenkin jatkotutkimuksen haasteeksi. 

  

  

                                                
22  Intersektionaalisen lähestymistavan avulla tutkija pyrkii kiinnittämään huomionsa 
erojen, kuten sukupuolen, iän, uskonnon, ihonvärin, luokan ja seksuaalisuuden 
risteymiin ja yhteisvaikutuksiin. Ks. esimerkiksi Rossi, 2008, s. 29–30. 
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