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Tiivistelmä: Tutkielmani käsittelee Kotiliesi-lehden 1960- ja 1970-lukujen mainosten
mieskuvaa. Tutkimustehtäväni on selvittää yhteiskunnallisten muutospaineiden näkyvyyttä
mainosten mieshahmossa. Kysymykseni keskittyvät mieshahmon rooleihin 1960- ja 1970-
luvuilla, kehityksen pysyvyyteen sekä mieshahmolle sallittuun toimintaan yksityisen sfäärin
kuluttajakansalaisena.

Aineistoni käsittää Kotiliesi-lehden 153 mainosta vuosilta 1963, 1968, 1973 ja 1978.
Tutkielmaani johtaneen esitutkimusaineiston keräsin vuosien 1922–2002 Kotiliesistä kesällä
2002. Tutkielman aikaperiodin valinta perustuu esitutkimuksessa havaittuun mieskuvan
muutokseen, mikä saa vahvistusta tutkimuskirjallisuudesta. Analyysimenetelmäni ovat
laadulliset, vaikka tarkastelen myös mainoskuvien määrällisiä piirteitä. Lähestyn aineistoa
kolmesta näkökulmasta, joista ensimmäinen pohjautuu kulutushistorialliseen kehykseen, toinen
kuva-analyysiin ja kolmas heuristiseen semiotiikkaan. Kuva-analyysia ja semiotiikkaa sovellan
henkilöhahmoihin koodattujen ideologioiden ja stereotypioiden selvittämiseksi.
Kirjallisuuskatsauksessa perehdyn kuluttajakansalaisuuden, sukupuolen ja mainonnan
merkityksiin kulutusyhteiskunnassa. Käsittelen mieshahmon kehitystä ajan historiallisissa
puitteissa tapahtuvana prosessina. Kulutushistorian lisäksi tutkielmani lähitieteitä ovat
yhteiskuntahistoria, nais- ja miestutkimus, viestintä, markkinointi ja kuvataiteet.

Mainosaineistoni jakautuu viiteen miesluokkaan, jotka ovat: asiantuntija, kavaljeeri, Matti
Meikäläinen, tasa-arvon agentti ja voiman vaalija. Mieskuvan muutos 1950-luvulta näkyy sekä
miehen ja tuotteen rinnastamisen että auktoriteettisen asiantuntijan vähenemisenä. Tasa-arvon
ideologia jää 1960- ja 1970-lukujen taitteen ohimeneväksi ilmiöksi. Voimistuvia suuntauksia
ovat tavallinen kadunmies sekä informaatiota jakava asiantuntija. Miehen aktiivista toimintaa
yksityisellä sfäärillä esitetään harvoin. Kotona mies osallistuu lähinnä ruuanlaittoon ja sen
valmisteluun sekä korjaus- ja huoltotöihin. Mies ja lapsi kohtaavat vain satunnaisesti vapaa-
ajalla. Mieshahmon kehitys yksityisellä ja julkisella sfäärillä on heikosti kumulatiivinen. Mies
suuntautuu pääosin julkiselle sfäärille, mutta on toisaalta myös 1960-luvun alkua aktiivisempi
toimija yksityisellä sfäärillä. Mies ei silti haasta naisen hallitsevaa roolia kodin yksityisellä
sfäärillä. Kodin arjessa mies lähinnä avustaa, sopeutuu tai takaa laatua.

Avainsanat: Mies, mainoskuva, sukupuoli, Kotiliesi, kuluttajakansalainen
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Abstract: This study deals with male images of advertisements’ in a household magazine
Kotiliesi in the 1960s and 1970s. The purpose of this study is to analyse the visibility of social
pressures for change in the male image of the advertisements’. The research questions
concentrate on the roles of the male figure in the 1960s and 1970s, the permanence of the
development, and the permitted behavior of the male as a consumer citizen in the private sphere.

The data consists of 153 advertisements in Kotiliesi magazine from the years 1963, 1968, 1973,
and 1978. The topic of the study was initiated in summer 2002, when I collected data from the
magazine archives covering years 1922-2002 to a preliminary study. The selection of the time
period was based on the changes of male figure in the 1960s, apparent in the preliminary study,
and later confirmed by research literature. The methods of analysis are qualitative, although I also
examine some quantitative features of the advertisements. The data is approached from three
perspectives: historical time frame of a consumer society, image analysis, and heuristic semiotics.
I apply image analysis and semiotics to the data in order to detect the encoded ideologies and
stereotypes of male images. In the literature review I clarify the meanings of consumer
citizenship, gender, and advertising in a consumer society. I investigate the development of the
male images as a process within a historical time frame. In addition to consumer history, related
sciences to this study are other social sciences, gender studies, communication, marketing, and
visual arts.

I have divided the data into five male categories: the expert, the cavalier, the commoner, the
equality agent, and the promoter of strength. Changes in the male image since the 1950s are
apparent: both the connection between a man and a product, and the number of authoritative
experts are decreasing. The ideology of equality appears only as a temporary phenomenon
between 1968 and 1973. The development is evidently towards commoners and information
delivering experts. Active male participation at the private home sphere is rarely presented. At
home a man takes part mainly in cooking and in its preparations, and in some maintenance and
repair works. A man and a child meet only occasionally at leisure. The development of the male
image in private and public spheres is hardly cumulative. Males concentrate mainly to the public
sphere, but are still more active in the private sphere than in the beginning of the 1960s.
However, a male does not challenge the dominant role of a female at the private sphere. In the
daily life of a household a male mainly assists, adapts, or guarantees quality.

Keywords: Male, advertising image, gender, Kotiliesi, consumer citizen
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1  JOHDANTO

Opinnäytetyöni käynnistyi kesällä 2002, kun toimin tutkimusavustajana
Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Yhtyneiden Kuvalehtien yhteistyöprojektissa
”Kuluttajakansalaisen historia”. Yhteyshenkilöni olivat Kuluttajatutkimuskeskuksen
erikoistutkija Mika Pantzar ja Yhtyneiden Kuvalehtien mediajohtaja Kimmo Roos.
Projektissa keräsin aineistoa perinteikkään Kotiliesi-lehden vuosikerroista 1922–2002.
Huomioni kiinnittyi aineiston vähäisiin mieshahmoihin, minkä perusteella aloitin
tutkielmaani johtaneen esitutkimuksen. Tutkimuksessani selvitän, milloin miehiin
kohdistuneet roolivaateet näkyivät perinteisen naistenlehden mainoksissa. Varsinaiseksi
tutkimusaineistokseni muodostui 1960–1970-lukujen Kotiliesistä 153 mainosta.

Mainosten naiskuva on ollut tutkimuskohteena mieskuvaa tavallisempi (Niskanen 1996,
147). Mieskuvan vähäiseen tutkimukseen on vaikuttanut muun muassa mieshahmojen
vähäinen määrä mainoksissa (ks. Heiskala 1991, 46; Marchand 1986, 188-189; Niskanen
1996, 106). Naistutkimuksessa on kiinnitetty huomiota erityisesti mainosten naisia
väheksyviin representaatioihin. Niskanen (1996, 147) kuitenkin tähdentää, kuinka sekä
mainosten mies- että naiskuvissa on syyllistytty pelkistäviin stereotypioihin.
”Etuoikeutetulla” mieshahmolla ei ole enempää toimintavapauksia kuin ”alistetulla”
naishahmolla. Olennaista onkin huomioida sekä naisten oikeudet julkisella sfäärillä että
miesten oikeudet yksityisellä sfäärillä. Kotitöiden vähäistä arvostusta vahvistetaan, jos ei
huomioida miesten oikeuksia kotitöihin. Yksityisen sfäärin toiminnalla tarkoitan kodin
taloustöitä sekä lastenhoitoa ja kasvatusta. Julkisella sfäärillä viittaan kodin ulkopuolella
tapahtuvaan yhteiskunnalliseen toimintaan ja vuorovaikutukseen.

Tutkimuskysymykseni keskittyvät luonnehdintaan 1960- ja 1970-lukujen mainosten
mieskuvasta, mieshahmon kehityksen pysyvyyteen sekä miehelle sallittuun
osallistumiseen kuluttajakansalaisena ja kodin yksityisen sfäärin toimijana. Varsinkin
kaksi jälkimmäistä liittyvät toisiinsa voimakkaasti. Etsin aineistoni mieshahmoista ajalle
tyypillisiä luokkia, joista vedän johtopäätöksiä. Haen hahmoista myös kehityssuuntaa,
josta selvitän muutosten pysyvyyttä. Kolmas kysymykseni miehen oikeuksista
yksityisellä sfäärillä liittyy sukupuolille sallittuihin oikeuksiin ja edellytettyihin
velvollisuuksiin. Molemmat liittyvät voimakkaasti kuluttajakansalaisuuteen.
Kirjallisuuteni viitekehyksessä perehdyn kuluttajakansalaisuuden, sukupuolen ja
mainonnan merkityksiin kulutusyhteiskunnassa. Yritän rikkoa feminiinisen kulutuksen ja
maskuliinisen kansalaisuuden rajoja. Tutkielmani huomio kiinnittyy mainosten
henkilöhahmoihin, eikä esimerkiksi todellisiin ihmisiin tai mainoksia lukeviin kuluttajiin.
En myöskään asettele vastakkain mainosten hyviä ja huonoja puolia tai etsi
stereotypioille ”syyllisiä”. Mainosten luomisprosessikaan ei ole tutkimukseni
polttopisteessä.

Työlleni läheisiä aiheita on sivuttu eri tieteenaloilla, mutta historiallisesti kattavaa ja
kaikkia tekijöitä huomioivaa tutkimusta on vähän. Mainosten 1950-luvun perinteisen ja
autoritaarisen mieshahmon sekä 2000-luvun nykymiehen välisistä vuosikymmenistä ei
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ole juuri tutkimustietoa. Jotta määrällinen tutkimus kohdennettaisiin oikein, tarvitaan sitä
ennen laadullisen tutkimuksen pohjatietoja. Tällaisia tietoja ei aiheestani vielä ollut, joten
menetelmäni ovat pääosin laadulliset. Lisäksi tarkastelen kuvien piirteitä ja määriä, mikä
antaa analyysille vivahteita määrällisistä menetelmistä. Varsinaisista menetelmistä
perehdyn kuitenkin kuva-analyysiin. Visuaalisen analyysin tulkinnat voivat riippua
tutkijasta, mutta prosessin kuvailun avulla lukija pystyy määrittämään tutkimuksen
validiteetin. Edelleen sovellan heuristista semiotiikkaa henkilöhahmoihin koodattujen
ideologioiden ja stereotypioiden selvittämiseksi. Tutkimukseni tärkeys liittyy myös sen
monitieteisyyteen. Kulutushistorian lisäksi työlläni on merkitystä yhteiskunta- ja
kulttuurihistoriassa, viestinnässä, markkinoinnissa, sukupuolitutkimuksessa sekä
kuvataiteissa. Aiheeni kiinnostaa myös tieteellisten piirien ulkopuolella, koska sukupuoli
on kaikille henkilökohtainen piirre.

Tutkimuksen tekijän on oltava tietoinen arvoistaan. Erityisesti tämä pätee laadullisessa
tutkimuksessa. (Raunio 1999, 88.) Ominaisuuksistani ainakin ikäni, sukupuoleni,
taidetaustani ja Pohjois-Amerikassa viettämäni vuodet ovat tutkimuksessa
merkityksellisiä. Lisäksi näkemykseni erityisyydet huomioivasta tasa-arvosta ilmenevät
kautta tutkimuksen. Olen syntynyt vasta tutkimusajan jälkeen, mikä tekee itselleni
elämättömän ajan analysoinnin kiehtovaksi. Tutkimuksen edetessä lähihistorian
tapahtumat värittyivät mielessäni todellisiksi. Taideharrastuksessani olen työstänyt ja
tutkinut kuvia esikouluikäisestä lähtien. Kulttuurista ymmärrystäni on lisännyt
mainonnan suurvaltiossa Yhdysvalloissa vuosina 1996–1999 käymäni lukio.

Uskon ominaisuuksieni toimivan edukseni ja lisäävän objektiivisuuttani. Stand pointin eli
näkökulmateorian (Raunio 1999, 86-87) mukaan näen yhteiskunnan varsinkin
sukupuoleni takia eri tavalla alistettuun ryhmään kuuluvana naisena kuin vallankahvaan
kiinnittyneenä miehenä. Pystyn arvioimaan yhteiskuntaa raikkaasta näkökulmasta ja
ehdottamaan vallitsevaan järjestelmään muutoksia, koska en pyri ylläpitämään vanhaa
järjestelmää. Näkökulmateoriaa on toisaalta kritisoitu sen yksiulotteisesta ajattelusta
jakaa yhteiskunta alistettuihin ja vallassa oleviin (Raunio 1999, 88). Tärkeintä teoriassa
ehkä onkin yhteiskunnan kaikkien toimijoiden huomiointi, jotta äänensä saisi kuuluville
myös muut kuin etuoikeutetussa asemassa olevat valkoiset, keskiluokkaiset, länsimaiset
miehet (ks. luku 2.3.1 Sukupuoli ja yksilön oikeudet).
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2  KULUTUSYHTEISKUNNAN KEHITYS

2.1  Kulutusyhteiskunnan historia

2.1.1  Kulutusyhteiskunnan synty
Glennien (1995, 165) mukaan suurin osa historioitsijoista tunnistaa kulutusyhteiskunnista
ainakin kolme yhteistä piirrettä. Ensiksi kulutusyhteiskunnille on ominaista kasvava
kulutus henkilöä kohden, tuotannon tehostuminen ja jakelun järjestäytyminen,
yhteiskunnallisen työnjaon kehittyminen ja sosiaalisen liikkuvuuden kasvu,
yhteiskuntaelämän yksilöllistyminen sekä lisääntyvä omistamisenhalu, muoti ja
mainonta. Toiseksi ollaan yhtä mieltä merkittäviä muutoksia aikaansaaneiden suurten
ajanjaksojen käänteistä. Kolmanneksi ollaan samaa mieltä massakulutuksen,
nykyaikaisen kulutuksen ja massakulttuurin yhteenkuuluvuudesta. Kulutuksen luonne on
muuttunut järkiperusteisesta toiminnasta kohti tuotteista laajemmin saatavaa nautintoa.
Yhteiskunta on kehittynyt sekä kansantaloudellisesti, (kulttuuri)historiallisten siirtymien
myötä että tuotanto- ja kuluttajataloudellisesti. Ihmisten arjen elinympäristö on
muuttunut pysyvästi ja kulutusyhteiskunta on vakiinnuttanut paikkansa. Kortti (2003a,
63) täydentää, ettei enää ole pelkkää yhteiskuntaa, vaan ”yhteiskunta on
kulutusyhteiskunta.”

Kulutusyhteiskunnalla on sekä materiaalinen että aineeton puoli. Glennien (1995, 166)
mukaan kulutusyhteiskunnan materiaalisen ja aineettoman ympäristön
yhteensopivuudesta ollaan erimieltä. Tutkijat ymmärtävät kulutuskulttuurin rakenteen
Glennien mukaan joko materiaalisten artefaktien tai kulttuuristen representaatioiden
kautta. Esimerkiksi Marchand (1986, 165) korostaa mainosten esittävän
tavarayhteiskunnan ja kulttuurisen kehityksen ominaislaatuja. Marchandin mukaan
mainokset ilmentävät kauden teknologista tasoa ja keskivertoon kotitalouteen kuuluneita
tarvikkeita. Ajalleen tyypillisten tavaroiden esittäminen mainoksissa vahvistaa myös
arjen kulttuurista pääomaa (Silverstone 1994, 18-19). Samankaltaisten tavaroiden
käyttökokemukset lisäävät ihmisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kaikkea mainoksissa
esitettyä ei kuitenkaan löydy kotitalouksien varusteista (Marchand 1986, 167), koska osa
tuotteista ei löytänyt koskaan ostajiaan.

Aineellista materiaa on vaikea erottaa kulttuurisista merkityksistä, varsinkin kun
ihmisille myydään tuotteiden lisäksi nykyään myös tarinoita (Leiss, Kline, & Jhally
1990/1997). Millerin ja McHoulin (1998, 14) kulttuurinen materialismi viittaa
yhdistävänä terminä ”materiaalisen kulttuurin yksityiskohtiin jatkuvan historiallisen
muutoksen saatossa”. Kulttuurinen materialismi huomioi sekä tavaroiden funktiot että
aikasidonnaiset merkitykset. Tavaroiden tutkimus kulttuurisina artefakteina luonnehtiikin
kotitalouksien arkea kuvaavasti. Edelleen Lury (1996, 4) käyttää materiaalisen kulttuurin
käsitettä, kun hän määrittää modernin yhteiskunnan ajanjaksoja ja jatkuvuuden käsitettä.
Materiaalista kulttuuria tarkkailemalla näkee Luryn mielestä modernin kausien
erillisyyden sijasta niiden jatkumon. Prosessit etenevät kulttuurisessa kehityksessä usein
päällekkäin, vaikka edellinen kausi toimii seuraavan kauden edellytyksenä.
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Näkemykset kulutusyhteiskunnan alkamisajasta vaihtelevat. Campbellin (1987, 34)
mukaan kuluttajavallankumous alkoi Englannissa varhain 1700-luvulla.
Vallankumoukseen myötävaikutti Campbellin mukaan ajan yhteiskunnan suuret
muutokset arvoissa ja asenteissa. Aluksi vallankumouksen vaikutukset näkyivät
varsinkin keskiluokassa ja ylellisyyshyödykkeiden kasvaneessa kysynnässä.
Vallankumouksen edistäjät saattoivat myös perinteisen ajattelun kannattajat varpailleen.
Campbell (1987, 206) ei ainoastaan pyri osoittamaan romanttisen liikkeen suuren
vaikutuksen modernin kuluttajaliikkeen synnyssä, vaan hän esittää todisteita kaksi
vuosisataa kestäneen liikkeen laajemmista vaikutuksista. Campbell näkee romanttisen
liikkeen sekä edistäneen että tukeneen uudistuksellista ajattelua ajanjaksojen
merkittävissä käänteissä esimerkiksi 1890-, 1920- ja 1960-luvuilla, joita hän kutsuu
nimillä: ”tuhma 90-luku [the naughty nineties], jatsin aika [the jazz age] sekä svengaava
60-luku [the swinging sixties]”.

Vallankumoukseen liittyvän modernin kulutuksen hengen (spirit of modern
consumerism) Campbell (1987, 205-206) määrittää painottuvan: ”illusoriseen
hedonismiin, missä tavoitellaan sekä mielikuvituksen nautintoja että jatkuvia uutuuksia”.
Arki ei tuota tyydytystä, vaan elämän tulisi olla helppoa. Erityisesti muoti ja romanttinen
rakkaus ovat Campbellin mukaan modernin kulutuksen hengen ytimessä. Kulutuksen
henki vaikutti todennäköisesti myös arkiseen kulutukseen, missä moni alkoi yhdistää
kulutusta ja romantiikkaa toisiinsa. Modernin kulutuksen hengen alkuperäinen tarkoitus
oli tukea ajatusta romantiikan määräävästä vaikutuksesta kulutusyhteiskunnan
kehityksessä, mutta romantisoitu kulutuksen henki toimii nykyään myös yhtenä
kulutuksen oikeutuksista.

Schudsonin (1984, 7) näkemys kulutuskulttuurista on kielteinen. Yksinkertaisimmillaan
se on hänestä suurten tavaramäärien yhteiskunta. Hän lisää määritelmään ihmisarvojen
räikeän vääristämisen ja kulutustavaroiden ostolla etsityn rakkauden ja ystävyyden.
Schudson esittää materian vähentävän inhimillisyyttä, kun ihmiset elävät ja määrittävät
minuuttaan tavaroilla. Kulutuksen kasvuun vaikuttaneet tekijät jakautuvat Lurysta (1996,
36-51) pitkälti tuotanto- ja kulutusvetoisiin näkökulmiin. Edellinen pitää kuluttajia
passiivisina ja jälkimmäinen aktiivisina toimijoina. Markkinat eivät tuota tavaroita, joita
kuluttajat eivät osta, eivätkä kuluttajat osta tavaroita, joita markkinat eivät tuota.
Markkinoilla tapahtuu koko ajan aaltoliikettä tasapainon löytymiseksi.
Tuotantovetoisessa näkökulmassa kalskahtaa sosialistinen ajattelu ja kulutusvetoisessa
länsimainen kapitalismi. Näkökulmien rajat sekoittuvat toisiinsa sitä enemmän, kun
niihin paneutuu syvällisemmin. Kuten Lurykin (1996, 79) esittää, kulutuksen kasvun syyt
eivät ole kaksinapaisia ja yksioikoisia. Esimerkiksi maiden omat historiat vaikuttavat
suuresti kulutusyhteiskuntien kehitykseen.

Gabriel ja Lang (1995, 177-178) esittävät, että uusi oikeisto, missä valtio ei ylläpidä
aukotonta hyvinvointiyhteiskuntaa, on saanut pääasiassa sosiologista, taloudellista ja
poliittista kritiikkiä. Näistä ensimmäisen mukaan valtio on menettänyt vallan
markkinavoimille, minkä jälkeen kansalaisten ja kuluttajien merkitys yhteiskunnassa
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määräytyy taloudellisten voimavarojen mukaan. Mitä enemmän taloudellisia resursseja,
sitä enemmän henkilö markkinavoimia kiinnostaa. Myös Marchandin (1986, 64) mukaan
kansalaisen tärkeys ja kulutusyhteiskunnan täysivaltainen jäsenyys määräytyy
ensisijaisesti rahan riittävyyden perusteella. Edelleen Corrigan (1997, 182) näkee
talouden olevan riippuvainen kuluttajuudesta ja kuluttajien olevan ”täydellisiä
kapitalismin luomuksia”. Hän kannustaa kapitalismin toimintaa kriittisesti tarkkailevia
kuluttajaliikkeitä jatkamaan erittäin suotavaa ja merkittävää toimintaansa. Toisaalta Lury
(1996, 6) tähdentää, etteivät taloudelliset resurssit ole välittömässä yhteydessä
kulutuskulttuuriin osallistumisen kanssa. Vähäiset taloudelliset resurssit rajaavat
mahdollisuuksia, mutta eivät estä toimintaan osallistumista kokonaan. Toisessa Gabrielin
ja Langin esittämässä arvostelussa oikeistoa moititaan julkisen sektorin ja
markkinavoimien sekoittamisesta. Tämän mukaan valtion pitäisi tuottaa palvelut
markkinavoimista erillään. Viimeisenä oikeistoa syytetään kansalaisuuden mitätöimisestä
yksilökeskeisessä ja markkinavetoisessa järjestelmässä. Kuluttajille vaaditaan
palautettavaksi kansalaisten oikeuksia, mikä liittyy myös myöhempään
kuluttajakansalaisuuden käsitteeseen.

2.1.2  Suomalainen kulutusyhteiskunta
Modernien massakulutustavaramarkkinoiden synty Suomessa 1950- ja
1960-luvulla suorastaan mullisti ihmisten elämän. Kaikista suomalaisista
tuli yhä selvemmin kuluttajia. Uusia tuotteita alkoi tulla nopeaan tahtiin
markkinoille. Aluksi kehitys näkyi kaupungeissa, mutta jakelukanavien
parantuessa päästiin maaseudullakin vähitellen nauttimaan modernista
massakulutuksesta.

(Heinonen 1998, 252-253.)

Sotien jälkeisessä Suomessa koettiin melkoista niukkuutta (Heinonen 2003b, 114).
Vanhemman väestön mielessä oli vielä 1930-luvun lyhyt vauras aika. Tulevaisuus näkyi
silti houkuttelevana. Vahva luottamus rohkaisi ihmisiä kokeilemaan uusia tuotteita ja
palveluita heti niiden tultua saataville. (Heinonen 1998, 228.) Usko kansantalouteen ja
jatkuvaan kehitykseen oli voimakasta sekä yhteiskunnan että yksilön tasolla (Kortti
2003b, 213). Erityisesti nuorten sotilaiden tulevaisuudenuskoa luonnehdittiin vankaksi
(Virtanen 2003, 53). Jatkon kannalta olikin tärkeää, että nuoret ammensivat vaikeuksista
elinvoimaa eivätkä menettäneet toivoaan. Toisaalta vaikka koettelemukset kannustivat
rakentamaan uutta ja tavoittelemaan parempaa, jättivät sotavuodet myös syviä jälkiä
(Tuominen 1991, 386). Kokemukset vastoinkäymisistä heijastuivat kulutukseen. Vaikeita
aikoja kokeneet suhtautuivat runsaudenyhteiskuntaan eri tavalla kuin sotia
kokemattomat. Siirtyminen vanhasta uuteen ei tapahtunut ongelmitta kuten Cohen (2003,
100) muistuttaa, vaan tavalliseen elämään oli vaikea palata, koska kaikki eivät edes
muistaneet, mitä se sisälsi.

Heinonen (2003a, 456) painottaa sodanjälkeisten uusien kulutustottumusten,
kaupungistumisen ja vapaa-ajan kulutuksen kasvun liittyvän olennaisesti toisiinsa.
Elintarvikkeiden säännöstelyä alettiin purkaa Suomessa heti toisen maailmansodan
päätyttyä (Heinonen & Konttinen 2001, 100). Viimeiset sodanjälkeiset rajoitteet purettiin
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Suomessa vuonna 1957, minkä jälkeen tuotevalikoima laajeni nopeasti (Kortti 2003a,
60). Keskiluokkaisten perheiden tulot riittivät pian jo ennen ylellisyyksinäkin pidettyihin
tuotteisiin. Seurauksena yksityinen kulutus kaksinkertaistui Suomessa 1950- ja 1970-
lukujen välillä (Ilmonen 1993, 40). Suuressa osassa länsimaita tapahtui samansuuntaista
kasvua. Kansalaiset ansaitsivat enemmän, mistä suuri osa ohjautui uusien tavaroiden ja
palveluiden ostoon. Kansalaiset ruokkivat kulutusyhteiskunnan kasvua laittamalla rahat
kiertoon. (Heinonen & Konttinen 2001, 133; ks. myös Niskanen 1996, 143.)

Tuominen (1991, 68) tarkentaa Suomen siirtyneen 1950-luvulla ”maataloudesta
jälkiteollisiin elinkeinoihin, maalaisasutuksesta kohti kaupunkiyhteiskuntaa”. Vielä
1950-luvulla enemmistö suomalaisista kuitenkin asui maaseudulla, mutta vain
vähemmistö sai toimeentulonsa maa- ja metsätaloudesta (Heinonen & Konttinen 2001,
132). Ensin maaseudulla heikkenikin toimeentulon saanti. Kun ei ollut töitä eikä tuloja,
väki muutti maaseudulta kaupunkeihin. Kaupunkien väestökehitys kiihtyi entisestään.
Lisähuomiona Jallinoja (1984, 77-78) esittää, etteivät kaikki muuttaneet kaupunkeihin,
vaan osa suuntasi esimerkiksi Ruotsiin. Myös vapaa-ajan merkitys suomalaisessa
yhteiskunnassa kasvoi palkallisten vuosilomien ja 5-päiväisen työviikon myötä (Kortti
2003a, 71). Naisten työllisyyden lisäännyttyä 1960-luvulla erityisesti miesten vapaa-aika
kasvoi (Kuusi 2004, 390). Tähän vaikutti myös työaikojen uudet rajoitukset. Vapaa-ajan
kulutustapojen ja -kohteiden kasvanut valikoima lisäsi kokonaiskulutusta.

Kuusi (2004, 380-381) havaitsee Suomen lähihistorian vastakkaisina tendensseinä
”autoritaarishenkisen kansalaisia valvovan ja liberaalishenkisen kuluttajia suostuttelevan
yhteiskunnan”. Toisaalta kuluttajien tekemisiä valvottiin, mutta lisäksi saatiin uusia
vapauksia. Yksittäisten kuluttajien käyttäytyminen kuitenkin vasta todella määrittää ja
moninkertaistaa yhteiskuntaan heijastuvat seuraamukset. Kortin (2003a, 200) mukaan
suomalainen yhteiskunta oli maailman amerikkalaistunein. Pohjois-Amerikasta tehdyt
havainnot ovatkin tärkeitä suomalaisen yhteiskunnan historiaa tutkittaessa. Cohenin
(2003, 75) mukaan valtio oheisti pohjoisamerikkalaisten yksityistä kulutusta sekä toisen
maailmansodan aikana että sen jälkeen. Sodan aikana pohjoisamerikkalaisia pyydettiin
pidättäytymään kulutuksesta kotirintaman takia. Sodan jälkeen heitä kannustettiin
massakulutukseen isänmaan tähden. Eturyhmien enemmistö jopa odotti valtion ohjaavan
kansalaisia vastuulliseen kulutukseen, minkä tuli nostaa valtiontalous jaloilleen. (Cohen
2003, 101 & 119.) Kuluttajakansalaiset olivatkin jo 1930-luvun jälkeen edistäneet
lamasta selviytymistä ostokäyttäytymisellään (Cohen 2003, 8). Toisaalta 1970-luvulla
öljykriisin taloudelliset vaikeudet eivät enää yhdistäneet, vaan kuluttajat pitivät omaa
selviytymistään yhteisöä tärkeämpänä (Cohen 2003, 387). Sodassa kansalaisilla oli
yhteinen päämäärä valtiona, mutta taloudelliset vaikeudet ilmeisesti ajoivat ihmiset
huolehtimaan lähinnä omista eduistaan.

Kulutusyhteiskuntaa vastaan ryhdyttiin esittämään ajan myötä kritiikkiä ja myös
mainonta nähtiin ongelmallisena. Pehmeämmät arvot nostivat päätään ja kulutuskasvua
kyseenalaistettiin uudesta ympäristönäkökulmasta (Peltonen, Kurkela & Heinonen 2003,
12). Myös tasa-arvon ihanteet asetettiin 1960-luvulla. Tasa-arvokeskustelua käytiin sekä
aktiivisesti että vaateita pyrittiin toteuttamaan käytännössä. (Kuusi 2004, 313.) Aatteiden
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itäminen kesti kuitenkin aikansa. Kortin (2003a, 412) mukaan tasa-arvo kotitöiden jaossa
ei vielä toteutunut sen enempää todellisuudessa kuten ei mainoksissakaan. Heinosen
(1998, 249) mukaan tasa-arvon toteutumisesta alkoi näkyä merkkejä vasta 1960-luvun
lopulla. Suomelle 1960-luvun ominaispiirteitä olivat myös universaaliuden ja
identiteettikriisin käsitteet. Ihmiset etsivät yhteiskunnallista paikkaansa koulutuksen,
henkilökohtaisten suhteiden sekä aatteiden avulla. (Kuusi 2004, 388.) Ihmiset etsivät
samalla sekä itseään että sovittivat jatkuvasti uusiutuvaa identiteettiään ympäröivään
yhteiskuntaan.

Erityisesti nuoret osallistuivat kauden yhteiskunnalliseen keskusteluun aktiivisesti,
järjestäytyneesti ja näkyvästi. Vuodet 1963–1968 olivat Tuomisen (1991, 267 & 273)
mukaan nuorten liikehdinnälle merkittävää aikaa (ks. myös Heinonen 2003a, 458).
Valtaosa väestöstä oli kuitenkin marginaalisiksi jääneiden liikkeiden ulkopuolella
(Heinonen & Konttinen 2001, 137). Siirryttäessä 1970-luvulle nuoren sukupolven
auktoriteettikapina hellitti ja konfliktit siirtyivät muualle (Tuominen 1991, 276). Osa
liikkeistä jatkui ja uusiutui arvo- ja elämäntyylimuutoksia edistäviksi (Kallioniemi 2003,
489) ja osa 1970-luvulla vahvistuneen kansainvälisen kuluttajaliikkeen kannattajiksi
(Kortti 2003a, 14). Suomalaisen yhteiskunnan muutokset jatkuivat ja osin voimistuivat
1960-luvun jälkeen. Suomeen juurtui pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan malli.
(Heinonen & Konttinen 2001, 210-212.) Talouskasvua ei kuitenkaan kestänyt pitkään,
koska 1970-luvun kansainvälisen taantuman vaikutukset olivat voimakkaat myös
Suomessa (Heinonen & Konttinen 2001, 210). Säästöt olivat välttämättömiä, talouskasvu
hidastui ja työttömyys kasvoi.

2.2  Kuluttaja ja kansalainen
Minna Lammi ja Mika Pantzar (2002, 18) määrittävät kuluttajakansalaiselle kuuluvan
sekä oikeuksia ja velvollisuuksia että odotuksia taloudellisten ja järkevien
käyttäytymisnormien noudattamisesta. Lisäksi Lammin ja Pantzarin mukaan
kuluttajakansalaiseksi synnytään nykyään suoraan. Kulutusyhteiskunnan mentaliteetti
opitaan nopeasti lähipiiristä, mitä myös kodin ulkopuolinen ympäristö tukee. Aiemmin
Uuden Englannin 1600-luvun puritaanien mielestä kansalaisten kasvatus kuului perheille,
joiden tuli opettaa lakien noudattamista, lähimmäisrakkautta ja vastuuta yhteisöllisestä
hyvinvoinnista (Jallinoja 1984, 40). Lasten määrätietoinen ja sivistyksellinen
kansalaiskasvatus osoitettiin perheille. Kuluttajakasvatus ei kuitenkaan saanut perheissä
vastaavaa huomiota.

Gabriel ja Lang (1995, 173-186) pohtivat kansalaisuutta kuluttajan yhtenä roolina
yhdeksästä. Kuluttajan rooli on heistä kansalaista ongelmattomampi. Kuluttaja ”ei ole
minkään erityisen yhteisön jäsen, kuluttaja toimii kasvottomilla markkinoilla ja kuluttaja
voi tehdä päätöksiä ilman velvollisuuksia” (Gabriel & Lang 1995, 174).
Kulutusyhteiskunnan alulle ominainen massakulttuuri nostetaan usein esille
populaarikulttuurin korkeakulttuurista erottavana tekijänä. Aitoudesta riippumatonta
populaarikulttuuria kuvataan feminiiniseksi kuten kulutustakin. (Lury 1996, 57-58.)
Kuluttaminen, populaari- ja massakulttuuri yhdistetään naisille ominaisiksi. Kansalaisen
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identiteetti on Gabrielin ja Langin (1995, 174) mukaan ”sidoksissa sekä
molemminpuolisuuteen että hallintaan, kuten myös oikeuksien ja vastuiden tasapainoon”.
He esittävät, että kansalaiset ovat yhteisön aktiivisia toimijoita, joiden pitää olla valmiita
taipumaan enemmistön tahtoon. Jälkimmäinen ominaisuus tekee oleellisen eron
kuluttajaan, jolta ei edellytetä vastuuta muusta kuin itsestään. Gabriel ja Lang pitävät
kuluttajan ja kansalaisen toisista erillään, koska he määrittävät kansalaisuuden vain
kuluttajan yhdeksi rooliksi. Omassa tutkimuksessani kuluttaja ei voi sulkea
kansalaisuutta pois tai päinvastoin.

Toisella maailmansodalla oli merkittävä rooli sukupuolten työjaossa. Cohenin (2003, 75)
mukaan lojaali mieskansalainen kuvattiin sodan aikana tuotantokeskeisesti armeijassa
palvelemassa maataan. Naiskansalaiselta odotettiin aktiivista toimintaa kotirintamalla
toteuttamalla erityisesti isänmaalle edullista kuluttajakäyttäytymistä.  Sodan aikana naiset
tekivätkin omien töidensä ohella myös miesten töitä. Naiset toimivat ikään kuin
”sodanaikaisina kuluttajakansalaisina”. Sodan jälkeen miehet veivät aiemmat
työpaikkansa naisilta, jotka palasivat kotihengettäriksi. Naisille paluu rajoitettuun
elinpiiriin oli vaikea, mutta muutoksia vaadittiin vasta viiveellä. Naisten riippuvuutta
miehistä palautettiin ohjaamalla kotitalouksia takaisin miesten turvaamiin puitteisiin,
joita naiset ylläpitivät ja hoitivat. (Leino-Kaukiainen 1992, 222 & 262; Cohen 2003, 136-
146.) Myös Suomessa sodan aikana aikuistuneista naisista suurin osa tutustui työntekoon
äidin kautta (Strandell 1984, 232). Isän poissaolo kotoa ja äidin vastuunkanto sekä
kodista että työstä vaikuttivat varmasti edelleen tulevan sukupolven miesten ja naisten
työjakoon.

Kuluttajan sukupuoli on kiinnitetty eri aikoina joko naiseen, mieheen tai pariskuntiin
(Cohen 2003, 147 & 313). Toisen maailmansodan jälkeen kotitaloutta tutkittiin
kokonaisena perheenä, missä miehet osallistuivat kulutukseen aiempaa enemmän.
Perheratkaisujen muutosten kolmas ja viimeinen kausi alkoi Jallinojan (1984, 73)
mukaan toisen maailmansodan jälkeen. Perhemyönteinen ilmapiiri jatkui 1950-luvun
loppuun, mutta 1960-luvulla painotus siirtyi individualismiin. Perheen rakenne muuttui
vielä myöhemmin vuosina 1967–1975 (Jallinoja 1984, 107).) Miesten osallistumisesta
kulutukseen ja kotitalouden päätöksentekoon ennen 1970-lukuakin on luotettavia
todisteita (Cohen 2003, 148). Perheestä riippumattomina kuluttajina miehiä ei ole
kuitenkaan juuri tutkittu¹. Nykyään mieskuluttajat ovat mainonnalle mieluinen
kohderyhmä, varsinkin kun naiset ovat siirtyneet joukoittain työelämään (Corrigan 1997,
63). Toisaalta Hovin (1990, 120) mukaan kuluttaja oli ennen 1920-lukua mies ja sen
jälkeen nainen. Kuluttajan määritelmää voi tosin pitää erilaisena ennen 1920-luvua kuin
sen jälkeen, jolloin tuotevalikoima todella lisääntyi, kuluttajan käsite laajeni ja keräsi
painoarvoa sekä kuluttajakansalaisesta kehittyi kulutusyhteiskunnan olennainen toimija.
Tämän takia en näe miehen käyttäytyneen kuluttajana ennen 1920-lukua.

¹ Pantzar 2000, henkilökohtainen tiedonanto.
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Cohen (2003, 8) esittää ostajan perusmalleina ostajakuluttajan (purchaser consumer) ja
ostajan kansalaisena (purchaser as citizen). Ostajakuluttaja on Cohenin mukaan
yksilökeskeinen, minkä avulla kansantalous voidaan tervehdyttää kokonaiskulutusta
lisäämällä. Ensimmäisen maailmansodan aikana ostajakuluttaja ei huomioinut
kotirintaman välttämättömiä tarpeita, mikä vähensi sen kannatusta 1930-luvun jälkeen.
Sodan jälkeen pohjoisamerikkalaisessa yhteiskunnassa panostettiin ostajaan kansalaisena,
missä voi nähdä paljon yhtäläisyyksiä kuluttajakansalaiseen. Edelleen Cohen (2003, 147)
kirjoittaa naisen kuluttajakansalaisuuden korostaneen miesostajaa kansalaisena.
Huomiota herättävää on, kuinka Cohen käyttää naisesta termiä kuluttaja (consumer),
mutta miehestä ostajaa (purchaser). Kuluttaakseen naisen pitää ostaa tuote itse tai pyytää
toista ostamaan se, mutta ostaakseen miehen ei tarvitse pyytää keltään lupaa. Miehen ja
kulutuksen väliin jätetään taas tilaa. Pidetäänkö kuluttamista heikkoutena, jota ei
miehelle suvaita? Cohenin (2003, 313) mukaan mainostajat eivät kuitenkaan enää toisen
maailmansodan jälkeen uskoneet jakoon naisesta kuluttajana ja miehestä tuotannollisiin
tehtäviin keskittyvänä. Kuluttajan ja kansalaisen välille muodostui 1900-luvulla vahva
yhteys, eikä niitä kannata Cohenin (2003, 408-409) mielestä pitää enää erillään. Hänestä
kulutus on taloudellisena toimintana kietoutunut pysyvästi yhteen kansalaisten
oikeuksien ja velvollisuuksien kanssa.

Tulevaisuudessa Gabriel ja Lang (1995, 185-186) kuitenkin näkevät kuluttajien
vaikutusmahdollisuudet kansalaisina melko heikkoina, vaikka kuluttajat haluaisivatkin
vaikuttaa kansalaisina. Ihmisten on tyydyttävä toimimaan vain valistuneina kuluttajina,
koska historian perusteella heillä ei ole mahdollisuutta enempään. Haluttaessa kuluttaja
voi osallistua vaikuttamiseen, mutta joukossa on myös kuluttajia, joita yhteiskunnallinen
vaikuttaminen ei kiinnosta lainkaan. Corrigan (1997, 74) ei näe kuluttajan roolia
kansalaisena yhtä pessimistisenä, vaan hänestä politiikka sekä vahvistaa että täydentää
kulutusta. Kuluttajan vahvistaminen kansalaisuudella lienee jo tosin
kuluttajakansalaisuutta. Edelleen Gabriel ja Lang (1995, 185-186) pohtivat, voisiko
yhtenäisempi kansalaisuus haastaa vastaisuudessa koko kuluttajakapitalismin. Entä
pitäisivätkö päättäjät entistä kansalaisaktiivisempia kuluttajia vaalimansa järjestelmän
uhkana? Onko kuluttajilla valtaa, jolla tavaratuotannon ympärille rakentuneen
kulutusyhteiskunnan voisi murtaa? Tärkeää olisi myös selvittää, onko kuluttajilla yhteistä
tahtoa kulutusyhteiskunnan murtamiseksi. Kuluttajien ja kohderyhmien sirpaloitumiseen
johtava kulutusyhteiskunta on ehkä murtanut kilpailijansa jo kättelyssä, koska toisistaan
eriäviä päämääriä ajavat yksilöt ja ryhmät tuskin pääsisivät sopuun uuden yhteiskunnan
ensimmäisestä kulmakivestä.

2.3  Kotitalouden hierarkia

2.3.1  Sukupuoli ja yksilön oikeudet
Sukupuoli voidaan määritellä useammalla kuin yhdellä tavalla, joista Fornäs (1998, 286)
korostaa biologisen ja sosiaalisen sukupuolen määritelmiä. Kulttuurisella sukupuolella
Fornäs (1998, 303): ”viittaa siihen symbolien ja kuvien joukkoon, joka merkitsee
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erilaisille tulkinnallisille yhteisöille mieheyttä ja naiseutta”. Sukupuolen
kulttuurisidonnaisia tunnusmerkkejä toistetaan sekä yhteiskunnassa että mediassa. Niiden
yhtenäisiä merkityssisältöjä ylläpidetään ja vahvistetaan usein tiedostamatta. Biologinen
sukupuoli koostuu synnynnäisistä, fyysisistä tosiasioista, jotka on parasta vain tiedostaa
ja hyväksyä, eikä yrittää tehdä niistä samanarvoisia tai taistella niitä vastaan.
Sosiaalisessa sukupuolessa Cronin (2000, 155) liittää yksilölle oikeuden olla
universaalilla pohjalla samanarvoisen erilainen. Hän huomioi, että yksilön
mahdollisuudet vaihtelevat eri yhteiskunnissa. Määrätietoisetkaan yksilöt eivät aina pääse
käyttämään potentiaalejaan. Lisäksi kulttuuri- ja historiataustat luovat yksilöille eriäviä
käsityksiä tavoiteltavasta onnelasta. Tutkimuksessani keskityn nimenomaan kulttuurisen,
sosiaalitieteiden sukupuolen tutkimukseen.

Sukupuoli on Förnäsin (1998, 297-298) mukaan edelleen näkyvämpi ja määrittävämpi
tekijä naisilla kuin miehillä. Naisia kohdellaan usein sukupuolen perusteella, kun miehiä
kohdellaan lähinnä ihmisinä. Ihmisen oletusarvona on mies, jolloin naisen sukupuoli on
aina esillä. Yksilön oikeuksia ovat saaneet Croninista (2000, 109) harjoittaa pitkään
valkoiset, keskiluokkaiset miehet. Yksilöllä Cronin tarkoittanee erityisesti
kuluttajakansalaista ja yksilön omista tarpeista lähtevää toimintaa. Yksilön käsitettä
onkin yllättävän vaikea määritellä (Cronin 2000, 159). Yksilöllä tai kuluttajakansalaisella
on ryhmän jäsenenä muitakin huomioitavia kuin hän itse (Lury 1996, 120). Yksilöllä ei
ole oikeutta toimia yhteisölle haitallisella tavalla, vaan yksilöllä on vastuu toiminnastaan.
Cronin (2000) liittää kuluttajakansalaisen oikeuksiin ja valtaan pitkälti vain miehisen
ansioitumisen, eikä pehmeitä arvoja juuri mainita. Miehen valta-asema on kuitenkin
rajattu, koska rooli on määrätty eikä itse valittu.

Yksityinen toiminta liitetään yleensä naisiin. Naisille ominaisina pidetään kotia perhettä
ja tunteita. Julkinen liitetään puolestaan lähinnä miehiin. Erityisesti politiikkaa, sotaa ja
yhteiskunnallista näkyvyyttä pidetään miehille yleisinä kenttinä. (Fornäs 1998, 111.)
Toisaalta julkinen ja yksityinen sfääri kohtaavat todellisuudessa kotona perheenisän ja -
äidin välityksellä. Miehen ja naisen kohtaamista kotona ei kuitenkaan paljoa vielä 1950-
luvun lehdissä kuvattu (Heiskala & Luhtakallio 2000, 11-14). Sarantola-Weiss (2003, 59-
60) kuitenkin väittää jo 1800-luvun porvarillisen kodin ja julkisen sfäärin olleen koko
ajan vuorovaikutuksessa keskenään. Hänestä koti oli työpaikasta erillinen saareke, mutta
samalla se toimi ”isännän sosiaalisen aseman manifestaationa suhteessa ulkopuolisiin”.
Kodin varustetaso ja ulosanti vahvistivat miehen asemaa. Hyvä koti ilmaisi naisen
luonnetta, mutta ei kuitenkaan edistänyt naisen julkista toimintaa. Vaikka kotona oli
edustustiloja, nainen ei osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun. Naisen yhteys
ulkomaailmaan oli mies, jonka kotiin tuomat vieraat lukivat naisen onnistumisen
kodinhoitajana miehen ansioksi.

Myöhemmin julkisen ja yksityisen rajat ovat sekoittuneet esimerkiksi viestinten
leviämisen seurauksena, kun ulkomaailman viestit löysivät koteihin radion ja television
välityksellä (Kilpiö 2005, 33). Television kehitys 1960-luvun tärkeimmäksi
mainosmediaksi vaikutti sekä muihin medioihin (Niskanen 1996, 40) että kasvatti naisten
elinpiiriä. Myös Silverstone (1994, 101) kirjoittaa naisten toisen maailmansodan
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jälkeisestä paluusta takaisin kodin seinien sisälle. Televisio kuitenkin yleistyi
kotitalouksissa juuri toisen maailmansodan jälkeen. Silverstonen mukaan televisio alkoi
välittää naisille tietoa kodin ulkopuolisesta maailmasta. Varsinaisten televisio-ohjelmien
lisäksi naiset katsoivat mainoksia. Kotitaloustuotteet esittäytyivät naisille nyt muutenkin
kuin myymälöissä, joissa päätöstentekoon ei ole rajattomasti aikaa tai energiaa.
Kotioloissa mainoksia sai seurata ilman markettien häiriötekijöitä. Miesten ollessa päivät
töissä naiset olivat kotona ja pystyivät pitämään taukoja esimerkiksi televisiota
seuraamalla. Illalla nainen saattoi katsoa televisiota edelleen perheen kanssa.

Ottakaa mukaanne löytöretkeilijän uteliaisuus ja tulkaa katsomaan, mitä
uutta ja hyvää maailmassa on täksi päiväksi tehty. Usein jo pelkkä
katseleminen virkistää ja antaa joukoittain tuoreita ideoita tehdä elämä
kauniimmaksi – mukavammaksi – iloisemmaksi – paremman makuiseksi.
Joka päivä on osuuskaupassa jotain uutta. Jo nyt erilaisia tuotteita yli 100
000.

(SOK Sokos mainos 18b/1968.)

Tavaratalot avasivat naisille mahdollisuuksia osallistua julkiseen toimintaan myös
työntekijöinä (Cohen 2003; Corrigan 1997). Corriganin (1997, 50) mukaan
kulutuskulttuurin yksi tärkeimpiä tapahtumia oli juuri tavaratalojen aukeaminen 1800-
luvun puolivälissä. Hän (1997, 65) jatkaa, ettei tavaratalojen yleistyminen kuitenkaan
juuri vaikuttanut miehiin. Alussa naisten ilmeisesti odotettiin hoitavan perheen
täysipäiväisistä palkkatöistä huolimatta. Tavaratalot nimenomaan sekä työllistivät että
palvelivat naisia. Cohenin (2003, 285) mukaan naisille ominaisena pidetyt kuluttaminen
ja  tavarataloissa  työskentely  kuitenkin  myös  rajoittivat  naisten  poliittista  vapautta  ja
elinpiiriä. Kasvaneista oikeuksista huolimatta naisten toiminnalla oli tarkat rajat, joiden
ylittämistä ei pidetty suotavana. Naisten työssäkäynti on varsinkin suomalaiselle
yhteiskunnalle ominaista. Ennen toista maailmansotaa työelämään osallistui Suomessa
jopa kaksi naista viidestä. Myöhemmin 1960-luvulla lisääntyi erityisesti perheellisten
naisten työssäkäynti. (Heinonen & Konttinen 2001, 133.) Strandell (1984, 276) vahvistaa
naisten, erityisesti naimisissa olevien ja perheellisten, osuuden työvoimasta nousseen
1960-luvulta lähtien. Tämän seurauksena myös sukupuolten kotitöidenjako kohosi
keskustelunaiheeksi.

2.3.2  Perhe vuosisatojen saatossa
Kotikeskeisyyden juuret ulottuvat pitkälle. Jallinojan (1984, 105) mukaan vahva,
suomalainen, perheeseen pohjautuva ”kotikultti” luotiin jo 1800-luvulla. Jallinoja jatkaa,
että kotikultin ylläpitäjäksi nimettiin nainen, tarkemmin sanoen äiti. Heinonen (1998,
378) määrittää kotitalousideologian juurten olevan ”talonpoikaisyhteiskunnan
arvostamissa säästäväisyydessä, ahkeruudessa, taloudellisuudessa, siisteydessä,
kunnollisuudessa ja omavaraisuudessa”. Heinonen lisää vaikuttaviin tekijöihin holhoavan
patriarkalismin. Kaikki päätösvalta ei kuitenkaan ollut perheenpäänä toimineella
miehellä. Muu perhe oli miehen vallan alla, mutta mies antoi naiselle valtaa esimerkiksi
kotitalouden sisäisenä päätöksentekijänä. Mies ei kokenut itselleen uhkana naisen
menestystä kodin talouden johtajattarena (Marchand 1986, 169). Koti on toiminut myös
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miehille merkittävänä paikkana. Teollisen vallankumouksen aikoina miehet kokivat
valtavia paineita erityisesti töissä, joissa ei päässyt toteuttamaan itseään eikä työtahtiaan
voinut määrätä. Corriganin (1997, 97) mukaan koti oli 1800-luvun Viktorian miehille
tyyssija, jossa miehen ei enää tarvinnut olla esillä, vaan hän saattoi rentoutua. Miehet
keskittyivät kotona juuri olemiseen, eikä esimerkiksi tekemiseen tai kodin arjen
pyörittämiseen. Tämä näkyy myöhemmin myös analyysissani.

Yhteiskunnallisesti näkyvien muutosten lisäksi vuosisadat vaihtuivat myös kotitalouksien
sisällä. Muutokset perheiden arjessa olivatkin sangen huomattavia (Jallinoja 1984, 88).
Vuosisadoista 1800-lukua kuvasi parhaiten piirtämishuone ja 1900-lukua keittiö.
(Corrigan 1997, 99.) Siirtyminen huoneesta toiseen näkyy myös luokkajaossa.
Piirtämishuone kuvaa lähinnä ylempien luokkien vapaa-aikaa, kun keittiöllä voi ilmentää
kotitalouksien arkea yli luokkarajojen. Keittiöön siirtyminen korostaa arjen merkitystä,
kotona vietettyä aikaa, kotitöitä sekä kotona valmistettuja aterioita. Vuosisatojen
vaihteessa suunnattiin myös: ”moraalisen hyvinvoinnin ja estetiikan painottamisesta
terveyden ja fyysisen hyvinvoinnin huomiointiin” (Corrigan 1997, 110). Lisääntyvä
terveyden ja hyvinvoinnin arvostus ohitti kangistuneiden kaavojen noudattamisen, missä
oma hyvinvointi oli toissijaista.

Kuluttajat kaipasivat ostopäätösten tueksi lisää tuoteinformaatiota erityisesti kasvaneen
kulutustavaratarjonnan takia. Kotitalouksien perheenäidit joutuivat sodan jälkeen
kosketuksiin tuntemattomien tuotteiden kanssa. Valintoja oli vaikea tehdä, koska kellään
ei ollut tuotteista käyttökokemusta. (ks. Schudson 1984, 127; ks. myös Heinonen 1998.)
Kuluttajien tietotarpeet herättivät myös mainostajien huomion. Uusien
kotitalouslaitteiden mainostaminen valistuksen ja informaation sävyttäminä oli
houkuttelevaa varsinkin 1950-luvun mainoselokuvissa (Heinonen 1998, 350-351).
Kuluttajan oikeuksia ei valvonut vielä mikään taho. Mainonnan informaatioarvolla on
hyvät puolensa (ks. määritelmä luku 3), mutta informaation erottaminen kaupallisista
viesteistä on vaikeaa eikä riippuvuus mainosviesteistä ole kuluttajien etujen mukaista.
Mainostajat saivat tehdä kuluttajien puolesta ostopäätöksiä. (Marchand 1986, 347-349.)
Mainonnalla onkin suuri vaikutus varsinkin siihen tottumattomassa yhteiskunnassa
(Schudson 1984, 91). Kuluttajien tiedonkäsittelytaidot ovat silloin vasta kehittymässä.
Heinonen (1998, 376) korostaa naisten ylläpitämien neuvontajärjestöjen ja
osuuskauppaliikkeen huomattavia aikaansaannoksia 1950-luvun Suomessa. Sukupuolten
työjako kotitalouksissa tasapuolistui myös kotitalousjärjestöjen valistuksen ja neuvonnan
ansiosta. Naisten työpanoksen näkyvyys parani.

Naisasialiikkeistä 1960-luvun lopulla toiminut suomalainen Yhdistys 9 oli Tuomisen
(1991, 222-223) mukaan historiallisesti erityisen merkittävä. Naisasialiikettä tutkinut
Jallinoja (1983, 17-19) löytää järjestöjen kasvaneiden jäsenmäärien perusteella kolme
naisliikkeen taistelukautta. Vuosien 1884–1909 ensimmäinen kausi on tutkimukseni
ulkopuolella, mutta toinen vuosien 1966–1970 liike pohjautuu varsinkin 1966 perustetun
ja 1970 lakkautetun Yhdistys 9:n toimintaan ja mahtuu kokonaan tutkimukseni
aikavälille. Kolmatta vuosien 1973–1979 taistelukautta Jallinoja pitää toisesta kaudesta
erillisenä, koska Yhdistys 9:n jäsenet eivät osallistuneet erityisen aktiivisesti viimeisen
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kauden liikkeisiin ja kausien naiskäsitykset poikkeavat toisistaan. Yhdistys 9:n
naiskäsitys perustui pitkälti perheellisten ja työssäkäyvien naisten määrälliseen kasvuun,
siitä johtuviin konkreettisiin seurauksiin sekä ideologisen tason muutoksiin (1983, 153).
Naisasialiikkeissä on kautta aikojen pyritty naisten itsenäistymiseen yksilöitymisen
keinoin. Miesten kanssa tasavertaisten kansalaisoikeuksien tavoittelu korostui kodin
ulkopuolelle pyrkivien naisten päämäärissä. (Jallinoja 1983, 249-250.) Yhdistys 9:n
sukupuolikäsityksissä pyrittiin kuitenkin muuttamaan naisten aseman lisäksi myös
yhteiskunnan käsityksiä miehistä. Jallinojan (1983, 124-125) mukaan suuri osa miesten
roolien muutospyrkimyksistä perustui naisten yhteiskunnallisesti alisteisen aseman
kohentamiseen, kuten kotitöiden uudelleenjakoon sukupuolten välillä, mutta osa
muutosehdotuksista lähti myös miesten omista toiveista. Jallinojan mukaan erityisesti
miesten oikeudet lasten kasvatukseen ja vapautukseen perinteisistä miesten rooleista
lähtivät juuri miesten toiveista.
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3  MAINONTA YHTEISKUNNAN MUOKKAAJANA

3.1  Mainonnan ominaispiirteet
Heinosen ja Konttisen (2001, 13-17) mukaan mainonta on maksettua tiedonantoa, joka
on parantanut ihmisten arkea. Mainonta on välittänyt ihmisille tietoa muun muassa
uusien tuotteiden käytöstä, oikeaoppisesta ruokavaliosta sekä eettisistä arvoista.
Informaation lisäksi mainonta on ohjannut kuluttajia nauttimaan yhteiskunnan
kehityksestä myös muilla tavoilla. Mainonta on perehdyttänyt ihmisiä huolehtimaan
hyvinvoinnistaan ja tarjonnut keinoja kotitöiden helpottamiseen. Mainonta on Heinosen
ja Konttisen mukaan myös kulttuuria. Mainoksissa toistetut kulttuurin arvot parantavat
viestien tunnistettavuutta ja perillemenoa. Mainokset eivät toimi ilman kulttuuria.
Lisääntyneiden visuaalisten virikkeiden myötä myös mainonnan esteettisyyteen
panostetaan aiempaa enemmän. Lisäksi mainonta on sosiaalista kommunikaatiota.
Mainonta osallistuu yhtenä yhteiskunnan komponenttina keskusteluun kaikkia koskevista
aiheista. Mainonta on myös taloudellista toimintaa. Mainonnan tehokkuus perustuu
kannattavuuteen, mutta tuotteen menekkiin vaikuttavat pitkällä tähtäimellä myös muut
tekijät. Heinonen ja Konttinen esittävät edelleen, että mainonta on ajan peili ja osa
Suomen historiaa. Yhteiskunnan tapahtumat näkyvät ajan mainonnassa. Materian
tallenteet kertovat omasta ajastaan ja auttavat ymmärtämään menneisyyttä.

Joidenkin mielestä mainonta voi olla luomassa uusia tarpeita ja rohkaista kuluttajia
ostamaan tuotteita, joita he eivät oikeastaan tarvitse. Heidän mielestään kapitalismin
tulee selviytyäkseen kasvattaa jatkuvasti tavaratuotantoa. (Lury 1996, 63.) Lehtonen
(1991a, 7) selittää mainoksen yleistä olemusta ”pinnalliseksi, hetkelliseksi, kaupalliseksi,
tyrkyttäväksi ja salakavalaksi pahaksi”, joka osoittautuu ”lähemmin tarkasteltuna myös
hyvin tarkkaan harkituksi, erikoistuneiden ammattilaisten työstämäksi kaupalliseksi
tuotteeksi”. Lehtonen pitää mainoksen tärkeimpinä tehtävinä onnistumisen kaupallisessa
markkinoinnissa ja onnistumisen muiden mainosten kanssa käytävässä kilpailussa.
Mainonta perustuu ensisijaisesti kaupankäyntiin, jonka päämäärä on saada kuluttajat
ostamaan lisää. Schroederin (2002, 14-16) mukaan täydellistä tietoa ei voi olettaa
saavansa ilman, että myös antava taho hyötyisi jakamastaan tiedosta. Hän tarkentaa, ettei
tieto ja informaatio ole koskaan arvovapaata tai objektiivista, ei myöskään ilmaista,
kulttuuristaan irrallista tai säilyvyydeltään ikuista. Mainonta ajaa omia etujaan yhtä
luontevasti kuin suurin osa muista yhteiskunnan jäsenistä ja tahoista.

Tavaramarkkinoiden kasvu näkyy lisäksi mainonnan määrällisenä lisääntymisenä.
Leissin, Klinen ja Jhallyn (1990/1997, 90) mukaan mainonnan ja kulutuskulttuurin
kukoistus alkoi 1920-luvulla ja jatkui toisen maailmansodan jälkeen 1950-luvulla.
Suomalaisten arjessa kulutuksella ja mainonnalla oli jo vakiintuneet paikkansa 1960-
luvulla (Peltonen, Kurkela & Heinonen 2003, 9). Mainonnan määrään ja rahalliseen
panostukseen on syynsä. Ensimmäinen syy on varmuuden vuoksi ja toinen oman
osuuden kasvattaminen kilpailijoiden kustannuksella (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997,
40). Ensimmäinen peruste kuulostaa hieman huvittavalta, mutta koska tuotteiden myyjät
ovat päätyneet tähän ratkaisuun, koituisi heille varmasti enemmän ongelmia, jos he
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jättäisivät kokonaan mainostamatta. Riski jäädä huomaamatta ja tulla unohdetuksi on
liian suuri. Toinen lähtökohta pyrkii houkuttamaan kilpailevaa tuotetta käyttävät
kuluttajat merkinvaihtoon. Jos kuluttaja jo käyttää vastaavaan tarkoitukseen
markkinoiden toista tuotemerkkiä, on mainostajalle taloudellisempaa houkutella kuluttaja
kokeilemaan omaa tuotettaan, kuin vakuuttaa uusi kuluttaja tuotteen erinomaisuudesta.

3.2  Mainonnan kulttuurihistoria
Leiss, Kline ja Jhally (1990/1997, 5) painottavat, ettei mainonta ole vain kaupallista
toimintaa, vaan myös keskeinen osa nykyaikaista kulttuuria. Kulttuurille on Millerin ja
McHoulin (1998, 5-6) mukaan kaksi yleistä määritelmää. Ensimmäinen viittaa
esteettisiin kriteereihin ja toinen laajaan näkemykseen arjesta ja sitä määrittävistä
tekijöistä. Ensimmäinen määritelmä pohjautuu lähinnä taiteen visuaalisiin
arvosteluperusteisiin. Toinen on yhteiskunnallisesti moniulotteisempi ja havainnoi
kulttuuria kaikkialle levittäytyneenä osana ihmisten arkea. Mainonta ja kulttuuri sekä
heijastavat että muokkaavat toisiaan. Kulttuurissa vakiintuneet tavat eivät ole pysyviä,
vaan ne edellyttävät jatkuvaa keskustelua ympäristön kanssa. (Fornäs 1998, 67.)
Yhteiskunnallisten toimijoiden keskinäisiä vaikutuksia on vaikea määritellä tarkasti,
mutta kaikki ne ovat kuitenkin sidoksissa toisiinsa.

Leissin, Klinen ja Jhallyn (1990/1997, 130) mukaan mainonta on vaikuttanut
yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa varsinkin kahdella merkittävällä tavalla.
Ensinnäkin mainonnalla on ollut alullepanijan rooli merkityssisältöjen liittämisessä
kulutuskulttuuriin. Tämä liittyy Leissin, Klinen ja Jhallyn (1990/1997) mainonnan
kulttuurisen kehityksen malliin (ks. luku 3.6 Kulttuurisen kehyksen malli), jossa 1890–
1910-lukujen informaatioarvoon perustuvan vaiheen jälkeen siirrytään 1920–1940-
lukujen tuotesymbolimainontaan. Tällä jaksolla juuri tavaroiden merkitykset korostuivat
ja niiden käyttötarkoitusten esittäminen sellaisenaan väheni. Toiseksi Leiss, Kline ja
Jhally painottavat mainonnan kaupallista vaikutusta tuotantoon ja jakeluun. He
korostavat mainonnan merkittävyyttä osana markkinointia sekä kuluttajien huomiointia
muutenkin kuin ostovoimaisina ja rationaalisina päätöksentekijöinä.

Corrigan (1997, 74) näkee mainonnan vaikutuksina 1900-luvun yhteiskunnassa
puolestaan: ”vastuullisten kuluttajien kasvattamisen, ajattelun ihmisestä epätäydellisenä
olentona tuotteen vaillinaisuuden sijasta, kuluttajan sosiaalisen luonteen korostamisen,
luokkayhteiskunnan rajojen häivyttämisen, kuluttajien ’tuote-minän’ ja elämäntyylin
rakentamisen tuotteiden avulla sekä tuotteiden ja kuluttajien rinnanelon”. Corriganin
huomiot ovat kehityssuuntia, joista osa on helposti tunnistettavia ja pitkäkestoisia, osa
huomaamattomampia ja katkonaisempia. Suuntauksista huomaa tavaramaailman
lisänneen vaikutustaan sekä kuluttajien minäkuvan rakentajina että merkitysten jatkuvina
uudistajina. Lisäksi kuluttajan luonteen inhimillisyys ja erehtyväisyys tulevat esille
aiempaa enemmän. Kuluttajien käyttäytymisen ei enää odoteta olevan rationaalisen
ideaalista, vaikka kuluttajien odotettiin tuntevan vastuunsa. Lisäksi kuluttajien
ryhmäidentiteetin merkitys ymmärrettiin aiempaa paremmin.
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Edelleen Schudson (1984, 61-63) näkee mainonnan vaikuttaneen 1900-luvun
yhteiskuntaan kolmella keskeisellä tavalla. Ensin mainostajat oivalsivat kohdeyleisönsä
koostuvan pääosin naisista. Naisten käyttäytyminen nähtiin tunteellisena ja miesten
järkiperäisenä. Toinen huomio oli kulutusyhteiskunnan heterogeenisen kohdeyleisön
räjähdysmäinen kasvu. Mainonnan tuli muuttua, koska massamainonta ei enää tavoittanut
kohteitaan. Kuluttajat eivät välttämättä kuluttaneet kaikkea tai kohdentaneet kulutusta
itselleen tyydyttävällä tavalla, koska oikeanlainen mainonta ei heitä tavoittanut. Tämä ei
ollut mainostajienkaan etujen mukaista. Cohen (2003, 298) vahvistaa siirtymisen
massamainonnasta kuluttajasegmenteille suunnattuun mainontaan olleen tärkeä muutos.
Cohen tähdentää uuden markkinointitavan kannattavuutta myös mainostajille.
Kolmantena tekijänä Schudson pitää uusien mainostekniikoiden ja medioiden syntyä.
Uusien menetelmien käyttöönotto muutti mainontaa oleellisesti.

Suomalainen mainonta on muotoutunut ensisijassa pohjoisamerikkalaisen mallin pohjalta
(Heinonen 1999a, 379; Kortti 2003a, 200). Mainonnan alkuaikoina ulkomaisia mainoksia
lainattiin suomalaisiin lehtiin jopa sellaisenaan (Hovi 1990, 120). Mainosten lainaus
muualta ei kuitenkaan heikennä niiden kulttuurisidonnaisuutta, koska alkuperäinen
mainoskulttuuri soveltaa vierasta omien sääntöjensä mukaan. Pohjoisamerikkalaisen
mainostutkimuksen sisällöllinen ja ajallinen kattavuus vahvistavat sen merkittävyyttä.
Lisäksi suomalaisten suhtautuminen kaupalliseen mediaan on muistuttanut enemmän
pohjoisamerikkalaista kuin eurooppalaista tapaa. Yhdysvalloissa televisio kaupallistui jo
1950-luvulla, jolloin Euroopassa medioihin suhtauduttiin vielä varovaisesti. Suomi oli
kuitenkin poikkeus ja näytti kaupallisille ohjelmille vihreää valoa ensimmäisenä
Euroopassa. (Heinonen & Konttinen 2001, 180-181.) Euroopan pitkät perinteet ja tiivis
yhteiskuntamalli antoivat mainoskulttuurille vähemmän tilaa kuin pohjoisamerikkalainen
malli. Pohjoisamerikkalaisten pitkät työviikot (mm. Cross 1993), unelmat rajattomista
mahdollisuuksista, tavarayhteiskunnasta ja rikkauksista pohjustivat kulutuskulttuurille
suotuisaa ilmapiiriä.

Suomalaisen mainonnan historiassa 1960-luvulla oli suuri rooli. Erityisesti
kulutustavaroiden tarjonta kasvoi 1960-luvulla voimakkaasti (Kortti 2003a, 41).
Heinosen ja Konttisen (2001, 305) mukaan suomalainen mainonta profiloitui juuri
tuolloin. 1960-luvulla koeteltiin rajoja – myös mainoksissa. Esitetyt ideaalit eivät
kuitenkaan heijastuneet suoraan yhteiskuntaan tai aikaansaaneet muutoksia. Peltosen,
Kurkelan ja Heinosen (2003, 12) mukaan kunnioitettavia tavoitteita pyrittiin
toteuttamaan myöhemmin, vaikka niille asetettua rimaa laskettiinkin.
Kuusikymmentäluvulle saakka mainonta miellettiin ”viattomuuden ajaksi” (Salo 1991,
25). Vuosikymmenen lopussa ja pian sen jälkeen sekä kriittisyys että yhteiskunta- ja
ympäristötietoisuus lisääntyivät, kuluttaja- ja naisasialiikkeet keräsivät vaikutusvaltaa ja
poliittinen ilmapiiri kiristyi. Mainonnassa tapahtui merkittäviä muutoksia siirryttäessä
1970-luvulle. Edellisen vuosikymmenen pelottomat kokeilut vaihtuivat selvästi
asiapitoisempaan tyyliin. (Kortti 2003a, 14.)
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3.3  Totta vai tarua
Toden ja epätoden raja häilyy myös silmin nähtyjen totuuksien ja yksilön oman tiedon
välillä. Kuusamon (1990a, 9) mukaan näkeminen liittyy ”luontoon, välittömään
havaintoon, kuviin (jotka ymmärretään luonnollisina merkkeinä) ja jäljittelemiseen.
Tietäminen liittyy puolestaan kulttuuriin, tietoon, sanoihin (jotka pohjautuvat
keinotekoisiin ja mielivaltaisiin sopimuksiin) sekä käytänteisiin”. Näkemistä ja tietämistä
pidetään molempia tosina, mutta edellistä pidetään luonnostaan totena ja jälkimmäistä
kulttuurissa tuotettujen ja hyväksyttyjen käytäntöjen avulla. Ihmissilmän tai sille
esitettyjen kuvien ei yleensä odoteta valehtelevan, kuten ei myöskään kulttuurissa
sovittujen sääntöjen odoteta tulleen manipuloiduiksi. Williamson (1988, 136-137)
varoittaa, että kulttuuri ja tiede voivat menettää kosketuksensa aitoon luontoon, jos ne
tulkitsevat sitä keinotekoisen ideologian mukaan. Varsinkin kokemattomat kuluttajat
sekoittavat aidon ja epäaidon, kun enemmän ja vähemmän fiktiivisten kertomusten rajat
menettävät merkityksensä.

Rajauksessa kuvien ulkopuolelle jää paljon tietoa, josta ei saa vihjeitä pelkkää kuvaa
katsomalla. Esimerkiksi Kuusamo (1990a, 60) toteaa katsojien usein hyväksyvän
valikoidun tiedon ilman kritiikkiä. Kuusamo käyttää termejä ”todellisuuden rajaus”
verrattuna ”rajauksen todellisuuteen”. Näistä ensimmäinen on hänen mukaansa
todellisuus, joka onnistutaan harvoin vangitsemaan yhteen kuvaan ja jälkimmäinen
manipulaatio on vain rajauksen esittämä todellisuus. Jatkotutkimuksien kannalta olisi
mielenkiintoista selvittää, mitkä todellisuuden osat ovat kelvanneet mainoksiin
sellaisinaan. Ovatko laukaukset olleet sopivia osatotuuksia vai satunnaisia
onnenkantamoisia? Saraste (1996, 170) tarkentaa, etteivät katsojat edes välttämättä ”näe”
tai halua nähdä kaikkea kuvassa esitettyä. Näkemäänsä voi lisätä jotain, minkä on
oppinut siihen kokemuksestaan tai halustaan liittämään.

Mainostajien toimintaa rajoitetaan sekä pakotteilla että kulttuurin itsesäätelyllä.
Heiskalan (1991, 41) mielestä vallitseva kulttuuri vaikuttaa mainostajiin merkittävämmin
kuin valtion säännökset. Heiskala toteaa mainosten toimivan parhaiten, kun niissä
viitataan ihmisille tuttuihin arkisiin asioihin tai suuriin tunteisiin. Sarpavaara (2004, 152)
kertoo mainonnan kierrättävän vanhoja kulttuurisia malleja, joita se ottaa keskusteluun
nykyisyyden kanssa. Myös 1960-luvun suomalaisissa mainoksissa viitataan
kotitalouksien arkeen (Kortti 2003a, 234). Mainonnan kannattaakin yhdistää uutta ja
vanhaa, jotta sekä mainosten tunnistettavuus paranee että kokonaisuus viestii jostain
poikkeuksellisesta (Huhtamo & Kuusamo 1990, 169). Mainosten onnistumisen voi
pitkälti määrittää niiden saamasta näkyvyydestä ja huomioarvosta. Manipulaation
onnistumiseksi ihmisillä pitää olla ennestään universaaleja ”unelmia, haluja ja toiveita”
(Campbell 1987, 47; ks. myös Schudson 1984, 233). Manipulaatio ei toimi, jos ei ole
mitään manipuloitavaa. Näitä kuluttajien tunteita ja haaveita heijastetaan mainoskuviin
(Kortti 2003a, 94). Esimerkkeinä käyvät vuosisatoja vanhat ja tunteita herättävät
seitsemän kuolemansyntiä (ahneus, kateus, ylpeys, haureus, mässäily, laiskuus ja viha).

Yleisenä manipulaatiokeinona Williamson (1988, 29) pitää kahden asian esittämisestä
vierekkäin, jolloin emme kyseenalaista niiden yhteenkuuluvuutta. Kuvassa tuotteelle
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siirretään ennalta tutun tavaran tai henkilön ominaisuuksia. Laceyn (1998, 34) mukaan
tuotteen kylkeen liitetty teksti tai muu tieto vaikuttaa varmasti tuotteen tulkinnassa.
Messaris (1994, 36) kutsuu tätä mainonnan keinoa mielleyhtymien rinnanasetteluksi
(associational juxtaposition). Mainonta myös helposti yksinkertaistaa yhteiskuntakuvaa,
kun mainoksissa esitetään vain niihin sopivia yksittäisiä piirteitä (Marchand 1986, xviii).
Goffman (1979, 84) käyttää tilanteesta termiä yliritualisoida (hyper-ritualization), missä
mainostaja kärjistää jotain olemassa olevaa. Tuotteista ja niiden sanomista tulee
yksiulotteisia, kun näkyvimmistä piirteistä tehdään entistä näkyvämpiä muiden piirteiden
jäädessä varjoon.

Mainosten tyypilliset sanomat liittyvät Schudsonista (1984, 6) tuotteiden kykyyn
ratkaista ongelmia, parantaa elämänlaatua, lisätä menestystä, helpottaa arkea tai ostaa
oikeuksia kulutusyhteiskunnan onnellisesta perheestä. Tutkimuksessaan Schudson
keskittyy juuri toiston vaikutuksiin kuluttajissa. Myös McLuhan (1964/1984, 255) puhuu
mainonnan ”alitajuiseen kohdistuvasta hyökkäyksestä”. Ihmiset eivät voi hänestä enää
välttää mainoksiin piilotettuja, toistolla vahvistettuja viestejä. 1960-1970-lukujen
mainokset eivät jätä paljon tulkinnanvaraa, koska monet asiat kirjoitetaan niissä selvästi
auki. Mainoksissa toistetaan, kuinka ”monimiljoonaiset” kuluttajamassat ovat jo
todenneet tuotteen hyväksi tai kuinka arvovaltainen asiantuntija tai tutkimus on sitä ja
sitä -mieltä. Lisäksi kuluttajia pelotellaan kauhukuvilla, jos ei käyttäydytä kuten
mainoksessa kehotetaan tai kuinka ikävää elämä on/olisi ilman tuotetta. Seuraavat
esimerkit kuvaavat verbaalista toistoa aineistoni mainoksissa.

”Sunlight sen tuoksukin on puhdas”
[tuotepaketissa]
- sen tuoksukin on puhdas
[otsake]

”Kyllä tuli puhtaaksi! Korvat ja kaikki.
Sunlightilla tulee niin tuoksuvan puhdas
tuntu koko olemukseen…niin virkeä ja
hyvä olo…sillä vain täysin puhdas
saippua, vain Sunlight, antaa näin
raikasta, näin tuoksuvaa puhtautta.”
[pääteksti]

            (Sunlight 4d/1963)
(kursivoinnit lisätty)

”Säästäminen kannattaa aina ja
varsinkin nyt, kun taloudellinen tilanne
on vakiintumassa. Säästetyt rahat
karttuvat kaiken aikaa. Säästäjä on
muita paremmassa asemassa, hän pystyy
käyttämään edulliset mahdollisuudet
hyväkseen. Ja luottoa myönnettäessä
Yhdyspankki asettaa säästäjänsä
etusijalle.”

(Yhdyspankki 20c/1968)
(kursivoinnit lisätty)

Tutkimusaineistoni Sunlightin mainoksessa korostetaan hahmojen saunanraikkautta ja
puhtautta sekä Yhdyspankin mainoksessa säästämisen hyötyjä. Kulttuurisina arvoina
puhtaus ja säästäminen käyvät mainoksista selvästi ilmi. Lähinnä kuva tuki tekstiä, koska
1960-luvun mainoksissa ei ilmeisesti vielä osattu koodata viestiä pelkin visuaalisin
keinoin, joten tekstillä oli painoarvoa (ks. luku 3.4 Kuva katseen vangitsijana). Mitä
lähemmäs päästään 1900-luvun loppua, sitä vähemmän mainoksissa enää Lehtosen
(1991a, 8-9) mukaan kerrottiin tuotteen kaikista ominaisuuksista. Nykyään mainostajien
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ei kannata tehdä mainoksista liian alleviivaavia (ks. Williamson 1978/1988, 66). Samaa
tietoa rummuttava kuva ja teksti voivat aiheuttaa ärsytystä.

Mainonnan pyrkimys sulautua ympäristöön vaikeuttaa sen rajojen määrittelyä (Kuusamo
1990a, 168). Muun muassa aikakauslehtien sisällöllinen materiaali ja kaupalliset
mainokset muistuttavat toisiaan. Myös television varsinaiset ohjelmat ja mainokset ovat
sekoittuneet. Jotkut mainoksista myös matkivat televisio-ohjelmia. Goffmanin (1979, 15)
mukaan ihmiset kuitenkin ymmärtävät mainoksen epätoden ja aidon todellisuuden eroja
kaupallisen realismin avulla. Siinä katsoja tietää olevansa tekemisissä todeksi uskotellun
kanssa, mutta lähtee tietoisesti leikkiin, jossa epätoden teeskennellään olevan totta (ks.
myös Saraste 1996, 178; Lury 1996, 70). Maailmassa, jossa ei voi saada kaikkea
haluamaansa, toiseksi paras vaihtoehto on leikkiä saavuttaneensa sen. Kuluttajat eivät ole
yksinomaan mainonnan uhreja, vaan myös nauttivat mainonnan virikkeistä. Silverstone
(1994, 124-126) esittää kuluttajien osallistuvan aktiivisesti uusien elämäntyylien
rakentamiseen arvioidessaan tavaroiden merkityssisältöjä (commodification).
Kulutusyhteiskunnassa tavaroilla on ollut pitkään muitakin kuin käyttötarkoitukseen
sidottuja merkityksiä. Silverstone esittää kuluttajien muodostavan tietoisesti uusia tyylejä
seuraamalla, muokkaamalla ja luomalla merkityksiä markkinoiden virikkeistä.
Campbellin (1987, 91) mukaan kuluttajat saavat ja luovat ihanteita kulutuskokeiluissaan
myös sattumalta. Mainonta ei vaikuta suoraan kuluttajien ajatteluun ja haluihin.
Mainonta voi johdatella, mutta lopulta mainonta on vain yksi kuluttajan valintoihin ja
arvoihin vaikuttava tekijä (Schudson 1984, 239-241). Kuluttajat valikoivat viesteistä
haluamansa aivan kuten mainostajat hyödyntävät viestejään edistäviä keinoja.

Mainosten päätehtävä on myydä (Marchand 1986, 166). Vaikka mainosten tarkoitus ei
ole olla tosia, niiden tarkoitus on näyttää tosilta. (Schudson 1984, 217.) Väritetty totuus
voi näyttää joskus aidommalta kuin todellisuus pelkistään. Tämä jos mikä hämärtää
toden ja epätoden rajoja. Kilpiön (2005, 22) mukaan mainokset lähinnä heijastavatkin
mainosalan käsityksiä siitä, mitä kuluttajat haluavat nähdä. Otaksuttuihin kohteisiin
kuuluvat myönteiset mielikuvat ja paremman elämän tavoittelu. Mainostajien arvelut
kuluttajien toiveista eivät voi olla kovin vääriä, koska niiden esittäminen vaikuttaa
toimivan. Toden muokkaus on niin helppoa, että manipulaatiota voi pitää oletusarvona
aitouden sijasta. Kaikkea vastuuta ei voi sysätä mainostajille, koska myös
kuluttajakansalainen on vastuussa toiminnastaan. Mainoksissa käytetyt arvot eivät ole
mainostajien keksimiä, eivätkä mainostajat kykene niitä yksin muuttamaan. Onko
kuluttajien liian vaikea erottaa suostuttelevaa mainontaa todellisuuden rajoitteista ja
tarpeista? Toimivatko mainostentekijät liian kekseliäästi? Mainonnan tarkoitus ei ole silti
tuottaa pahaa mieltä, vaan mainostaja hyötyy pitkällä tähtäimellä taloudellisen voiton
lisäksi kuluttajien luottamuksesta. Mainonnasta riippumatta kuluttajien kannattaisi
tiedostaa luonteissaan piileviä ominaisuuksia. Joku muukin kuin mainostaja voi käyttää
niitä hyväkseen.
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3.4  Kuva katseen vangitsijana
Hovi (1990, 8) määrittelee mainoskuvan käänteentekevässä tutkimuksessaan seuraavasti:
”Mainoskuva on mainostarkoituksessa käytetty kuva. Mainoskuva on sommitelma, johon
kuuluu myös teksti, mikäli se on osa kuvasommitelmaa ja liittyy kiinteästi siihen”. Hovin
(1990, 254) mukaan kuvalla ja sanalla on läheinen suhde toisiaan täydentävinä
elementteinä. Hovi jatkaa, ettei kuvan ymmärtämisessä saada luotettavia tuloksia, jos sitä
ympäröivää kehystä ei huomioida. Tämän vuoksi kiinnitän huomiota myös kuvan ja
sanan suhteeseen. Mainoskuvan erityispiirteitä ovat vielä funktiosidonnaisuus,
alkuperäkysymys ja anonyymiys (Hovi 1990, 14-16). Funktiosidonnaisuudella Hovi
viittaa mainoskuvan tarkoitukseen myydä tuotetta. Alkuperäkysymyksessä originaalilla
ei ole merkitystä, koska kuva on merkityksellinen vasta monistettuna. Anonyymiydellä
Hovi tarkoittaa, ettei mainoskuva ole tekijäkeskeinen.

Kuvan merkitys mainonnassa kasvoi erityisesti 1900-luvun puolivälin jälkeen. Pääosin
kuvista koostuvien mainosten osuus nousi 1950–1960-luvun mainosten
kokonaismäärässä kolmanneksen osuudesta yli puoleen 1980-lukuun mennessä (Penttilä
& Vilkki 1990, 81). Kuvamateriaalien tieteellinen tutkimus ei silti ole kehittynyt yhtä
nopeasti kuin visuaalinen ilmaisu ja merkitysjärjestelmät (Messaris 1997, x). Lapsetkin
havaitsevat ensin kuvia ja vasta myöhemmin sanoja (Korhonen 1991, 148). Painotan
havaitsemista, koska kuvien ja tekstin ymmärtäminen on asia erikseen. Esimerkiksi
Kuusamon (1990a, 201) mukaan alitajunta kuitenkin yhdistää kuvallisia ja sanallisia
merkityksiä jo ennen niiden ymmärrystä. Lisäksi kuvat ovat usein sanoja
monitulkintaisempia, vaikka katsoja tulkitsee kuvat tekstiä nopeammin. Kuvien
merkitykset jäävät alitajuntaan helpommin kuin tekstin, koska ihminen käsittelee yleensä
tietoisemmin sanallisia kuin kuvallisia viestejä. Edelleen katsojat ovat viestien lähettäjien
armoilla enemmän kuvallisissa kuin sanallisissa viesteissä. Teksti on kuvia
vuorovaikutteisempaa, koska kuviin vastaaminen kuvilla on mahdollista vain harvalle
(Messaris 1994, 26).

Visuaalisessa ilmaisussa on Messariksen (1994, 26) mielestä vähemmän rajoituksia kuin
sanallisessa, koska kuvat eivät rajoitu tiettyyn sanastoon. Williamson (1978/1988, 11-12)
jatkaa, ettei myöskään mainonta ole tyypillisessä mielessä oma kielensä, joka koostuisi
vain jäykistä ja normatiivisista rakenteista. Mainoskuville on kuitenkin kehittynyt
käytetyimpien kuvien ”sanasto”, missä tietyt esitystavat toistuvat (Marchand 1986, 335).
Seuraavassa alaluvussa käyn läpi muun muassa Marchandin mieskuvista löytämiä
kliseitä. Kuvien sisältö pohjautuu pitkälti ajan yhteiskunnassa kulttuurisesti
muodostettuihin merkityksiin (Lacey 1998, 130). Kuvamateriaali voidaan järjestää
ajallisesti myös ilman historiallista ymmärrystä, koska Laceyn mukaan virheellisiltä
analyyseiltä vältytään varmimmin vasta aineiston taustojen kulttuurin ymmärryksen
avulla. Lacey (1998, 87) myös asettaa mainosten tekijän kulttuuritaustan ymmärtämisen
tekijän tarkoitusperiä tärkeämmäksi. Mainoksen tekee lopulta erityiseksi vasta tekijän
henkilökohtaiset ominaisuudet, kuin tuotantoprosessin mekaaniset lainalaisuudet.

Messariksen (1997, vii) mukaan kuvamateriaalia käytetään mainoksissa pääosin kolmella
tavalla. Kuvamateriaalilla voidaan herättää tunteita henkilön tai tavaran kautta,
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valokuvatulla materiaalilla voidaan korostaa totuusarvoa tai kuvalla voidaan muodostaa
kyseenalaistamaton yhteys tuotteen ja muiden assosiaatioiden välille. Messariksesta
kuvien kolme pääkäyttöä muodostavat kuvien olemuksen ytimen, mikä erottaa kuvat
esimerkiksi kielestä. Kuusamo (1990a, 199) esittää neljä tapaa, joilla kuva ja teksti ovat
mainoksessa rinnan. Ensimmäinen tapa on erottaa kuva ja teksti tiukasti toisistaan.
Toinen tapa on rajata kuva sitä kiertävällä tekstillä. Kolmas mahdollisuus on sijoittaa
sanoja kuvien päälle. Neljäs keino on pitää sanat kuvan rajauksen sisäpuolella
esimerkiksi kiinnittämällä esineen pintaan tekstiä. Toisaalta kuvien ja sanojen käyttö on
Kuusamosta (1990a, 203) jo sekoittunut toisiinsa. Kuvista on tehty tarpeen mukaan
sanoja ja sanoista kuvia.

Valokuvalla on erityinen asema mainoskuvien kehityksessä. Vielä 1950-luvulla suurin
osa suomalaisista tilannekuvista oli piirrettyjä, koska valokuvausta ei vielä hallittu
menetelmällisesti (Heinonen & Konttinen 2001, 204). Piirretyt kuvat esittivät
kuvitteellisia ominaisuuksia paremmin kuin valokuvat. Valokuvia käytettiin useita
yksityiskohtia sisältävissä kuvissa, joiden piirtäminen olisi ollut työlästä. (Hovi 1990,
254.) Valokuvan yksityiskohdilla ja todellisuuden monistuksella on ollut myös
vastustajia. Tekniikan alkuaikoina, hieman ennen 1850-luvun puoliväliä, kuvat olivat
vastustajien mielestä jopa häväistyksellisiä ja Jumalaa väheksyviä. Valokuvauksen
ensimmäinen ankara taistelu käytiin 1890-luvulla taiteellisuutta korostavien piktoralistien
ja luonnollisuutta korostavien naturalistien välillä. (Saraste 1996, 32 & 81 & 178.) Kuvan
totuusarvo (ks. luku 3.3 Totta vai tarua) nousee esille varsinkin valokuvissa, koska niitä
pidetään usein todellisuuden valehtelemattomina heijasteina.

Kokemuksella on suuri merkitys myös mainosten tekijälle. Tekijä rakentaa kuvan sekä
kokemansa perusteella että huomioimalla kuvan vastaanottajan. (Saraste 1996, 170.)
Mainostoimistoissa työskentelevillä on mahdollisuus vaikuttaa yhteiskuntaan
heijastuvien kuvien todellisuuspohjaan tai vastavuoroisesti ylläpitää ideaaleja. Kuten on
todettu, kumpikaan edellisistä ei ole mainostajien ensisijainen päämäärä. Marchand
(1986, 191) löytää silti poikkeuksen, missä mainostoimiston työntekijät tarkoituksella
vääristivät yhteiskuntaan lähetettyjä sukupuoliroolien sanomia. Marchand (1986, 69-72)
kirjoittaa 1920-luvun mainostoimistojen miestyöntekijöistä, jotka korostivat sukupuolten
eroja mainoksissa. Marchandin mukaan mainosmiehet käyttivät erottautumista
psykologisena aseena itsetuntonsa suojana. Aikansa mainostoimistojen miespuoliset
työntekijät näkivät kuluttajakansalaiset ”tunteellisena, feminiinisenä massana, joka on
vaipunut henkiseen horrokseen ja jotka on varustettu sekä huonolla maulla että
tietämättömyydellä” (Marchand 1986, 69). Epärationaalisten naiskuluttajien ja järkevien
mieskansalaisten eroja on pitkään liioiteltu, mutta jo 1920-luvun Pohjois-Amerikassa
kuluttajakansalaisia verrataan päättömiin naismassoihin.

3.5  Henkilöhahmot mainoksissa
Henkilöhahmot muuttavat mainonnan luonteen Rossin (2003, 11) mielestä aina
sukupuolimainonnaksi. Mainoskuvien hahmot ovat yleensä suhteessa toisiinsa, joten
mieshahmon analyysissa on huomioitava myös kuvan muut hahmot. Mainoskuvissa ei
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tosin aina edes uskalleta käyttää henkilöhahmoja. Ihmishahmon representaatiolla voi olla
kohderyhmiä rajaava vaikutus, mikä ei ole mainostajalle mieluista (Schudson 1984, 213).
Toisaalta tiettyjä kohderyhmiä rajautuu vastaanottajista aina tavalla tai toisella.

Miesten ja naisten odotetaan olevan kulttuureissa tietynlaisia ja käyttäytyvän koodattujen
mallien mukaisesti (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997, 215). Mieshahmot esitetään usein
vallanhallitsijoina sekä suoraan että vihjaillen (Niskanen 1996, 148). Esimerkiksi
hoivaajana miestä ei juuri esitetä. Miesten toimintamahdollisuuksien on esitetty olevan
joissain tilanteissa myös naisia rajatumpia. (Sarpavaara 2004, 96.) Mainoksen mieskuva
on todennäköisesti uudistunut naiskuvaa hitaammin (Corrigan 1997, 65). Mieshahmon
representaatioiden tutkinnassa haluan osoittaa, ettei miestenkään esittäminen ole ollut
imartelevaa, monipuolista ja vapaata. Miehet on vain suljettu eri stereotyyppeihin kuin
naiset. Niskanen tiivistää mieskuvan 1940–1950-lukujen stereotypian
mainosjulisteaineistonsa perusteella seuraavasti:

Mies on yksiselitteisesti aina vahva, taloudellisesti, yhteiskunnallisesti,
eroottisesti ja fyysisesti. Hän suuntautuu elämässään enemmän työhön kuin
kotiin ja perheeseen. Hänet esitetään silti perheen turvallisena ytimenä ja
suojelijana, joka kuitenkin muodostaa selvästi erillisen yksikön perheessä
äidin ja lasten ohelle.

                   (Niskanen 1996, 147.)

Keskiluokkaista kotia on pidetty pitkään naisen työ- ja miehen vapaa-ajanviettopaikkana
(Silverstone 1994, 61). Miesten ostamissa tuotteissa on pitänyt olla taianomaista hohtoa,
mitä ei löydy ruokakaupan maitohyllystä. Mainosten miehet on kuvattu teknisten
laitteiden kanssa usein pikkupojiksi, jotka ovat saaneet uuden lelun². Mieskuvassa alkoi
kuitenkin näkyä jo 1960-luvulla merkkejä muutoksesta. Vuosikymmenen alussa mies
esitettiin vielä perinteisessä valossa, mutta Kortin (2003a, 411) mukaan vuosikymmenen
lopussa ”mieheen alettiin koodata hedonistisen menevää, modernia maskuliinisuutta ja
jopa seksiäkin”. Miehet osallistuivat mainoksissa myös kotitöiden tekoon, vaikka eivät
samalla tarmolla kuin naiset. Kotitöitä tekevät miehet kuvattiin lähinnä satunnaisina
poikkeuksina, ei arkisina ahertajina. (Kortti 2003a, 411.) Yksityisen sfäärin mainoksissa
mies uskaltautui ensimmäisen kerran päärooleihin valmisruokamainosten ”kokkina”
(Kortti 2003a, 277). Myöhemmin 1970-luvulla ammattikokit valmistavat aineistossani
ruuan alusta loppuun saakka.

Tietyt henkilöhahmot eivät päädy kuviin sattumalta, eivätkä sukupuolten representaatiot
synny tyhjästä. Mainoksissa esitettävien mallien valintaprosessi onkin tässä mielessä
kiintoisa. Erään merkittävän suomalaisen mainoskuvaamon omistaja jakoi 1950-luvulla
toimiston käyntikortteja sopiviksi malleiksi katsomilleen ihmisille. Lisäksi kuvaamolla
oli lehdissä hakuilmoituksia. Kuvaamo keräsi kortistoonsa 160 nimeä 1950-luvun
loppuun mennessä. Osa oli ammattimalleja, mutta joukkoon mahtui myös studioiden
omaa väkeä. (Salo 1991, 23.) Katsojat usein ihailevat mainosten henkilöhahmoja.

² Pantzar 2001, henkilökohtainen tiedonanto.
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Mainoksen representaatioista juuri ideaali tuottaa Campbellin (1987, 213) mukaan eniten
nautintoa. Katsoja kokee tyydytystä, jos mainonta vihjaa tavoiteltavia ominaisuuksia
löytyvän katsojasta itsestään (Campbell 1987, 220).

Mainoskuvien ihmishahmot eivät myöskään ilmennä yksilöitä, vaan ovat yleisten
sukupuolimallien representaatiota (Schudson 1984, 211). Eräänlaisena poikkeuksena
yksilöiden erottumisesta on ihanteiden esittäminen tunnettujen henkilöiden kautta.
Julkisuudesta tuttujen ihmisten käyttö mainoksissa kertoo Kilpiön (2005, 54) mielestä
populaarikulttuurin ja kulutuksen lähentymisestä sekä rinnanelon hyödyistä.
Näyttelijöiden ja muusikoiden käyttö mainoksissa edistää sekä halutun mielikuvan
syntyä että parantaa huomioarvoa. Molemmat ovat tärkeitä, koska mainosten on luotava
oikea mielikuva nopeasti oikealle kohderyhmälle. Tunnettujen ihmisten käyttö
mainoksissa alkoi kuitenkin vähentyä Suomessa jo 1960-luvulla, vaikka niiden käyttö on
edelleen tavallista. (Kortti 2003b, 201.)

Hayward ja Dunn (2001) esittävät 1900-luvun tunnettuja miehiä, jotka kuvaavat
vuosikymmeniä kirjoittajien mielestä parhaiten. Suositut miesjulkkikset kertovatkin
paljon aikansa ihanteista. 1960-lukua kuvaavina miehinä esitetään: Michael Caine
(järkiperäinen, lahjakas, tavallinen näyttelijä), John F. Kennedy (nuori, komea ja
uudistushaluinen presidentti) ja Andy Warhol (persoonallinen, luova, populaarikulttuurin
edistäjä). 1970-luvun miehet olivat: Clint Eastwood (eleetön, hurjapäinen, ”tosi mies”
näyttelijä/ohjaaja), Led Zeppelin (kokeilunhaluinen, persoonallinen, menestyksekäs
miesten musiikkiyhtye) ja David Bowie (uutta luova, muuntautumiskykyinen,
seksuaalisia rajoja rikkova muusikko). 1960-luvulla ihailtiin muitakin kuin taiteen saralla
ansioituneita miehiä, jotka saivat olla ”tavallisia, lahjakkaita ja järkeviä”. 1970-luvun
mieshahmot olivat yksinomaan taiteen aloilla ansioituneita esiintyjiä, joiden elanto
riippui kuluttajien viihdemenojen määrästä. Ihanteiden muutokset näkyvät myös ajan
miesjulkkisten ominaisuuksissa.

Marchand (1986, 235-284) havainnoi mieskuvan toistuvia kliseitä 1920–1940-lukujen
mainoksista. Miehen paikkasidonnaisuuksista Marchand luettelee toimistoikkunan ja
perheympyrän. Työpaikan ikkunan edessä kaarteleva mies kuvataan arvovaltaiseksi ja
tarkkaavaiseksi. Kotona mies muuttuu perheen keskellä isäksi. Mielenkiintoista on
kuitenkin huomata myös, mitä kuvissa ei näytetä. Miestä ei esitetä itsevarmana yksilönä
vaan perheen standardikappaleena. Niin paljon kuin feministit ovat kiinnittäneet
huomiota naisten pakotettuun kotikeskeisyyteen, ovat toisaalta myös miesten oikeudet
kodin ja lasten hoidossa olleet rajattuja. Marchand (1986, 248) esittää toisena kliseenä
kotona perheen ympäröimän, mutta liki huomaamattoman ja ajatuksissaan harhailevan
miehen. Kliseen ensimmäiseksi alalajiksi Marchand (1986, 251-252) laskee
sanomalehden, joka kuuluu perheen vaikutusvaltaisimmalle ja valistuneimmalle. Toinen
alalaji on lasten sijoittaminen joko lattialle tai käsinojien päälle, mutta kuitenkin
vertauskuvallisesti vanhempia alemmaksi. Toisaalla Williamson (1978/1988, 58) löysi
automainoksista eroja mies- ja naishahmojen suhtautumisessa kodin sisäisten ja ulkoisten
toimien jakoon. Hänestä miehet eristävät perheen toimet omista toimistaan. Miehet
esimerkiksi nauttivat vauhdikkaasta autoilusta yksin, ilman muita perheenjäseniä.
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Parisuhteen kolmea ulottuvuutta näkee myös mainosten näennäisissä todellisuuksissa.
Nämä kolme ulottuvuutta ovat Haavio-Mannilan (1984, 151) mukaan: ”1. rakkaus eli
tunteenomainen yhteys, 2. vapaa-ajan yhteistoiminta ja 3. kotitöiden yhteisyys”.
Kotilieden mainoksissa havaitsin eniten miehen ja naisen välistä tunteenomaista yhteyttä.
Kotitöiden yhteinen tekeminen oli harvinaista, mutta vielä harvinaisempaa oli vapaa-ajan
yhteinen toiminta. Joissain kuvissa perhe kyllä oli yhdessä, mutta yleensä arkisesti
ruokailemassa tai olohuoneessa. Yhteistä tekemistä ja harrastamista mainosperheillä ei
juuri ollut. Strandell (1984, 250) päättelee, että perheenisien osallistuminen lasten arkeen
liittyy usein tavoitteellisiin ja käytännöllisiin tilanteisiin. Äidit osallistuvat Strandellin
mukaan lasten arjen tunnepohjaisiin tilanteisiin. Miesten voi siis odottaa näkyvän lasten
kouluun ja suorittamiseen liittyvissä tilanteissa. Aineistossani miestä ei usein edes
kuvattu usein lapsen kanssa.

Suomalaisten mainosjulisteiden ihmiskuvia tarkastellut Niskanen (1996) käyttää
tutkimuksessaan pohjoisamerikkalaisten Jean Umiker-Sebeokin ja Erving Goffmanin
semioottisia tulkintamalleja. Väitöksessä keskitytään sekä naisen, miehen että lapsen
ihmiskuviin, joita tutkitaan sekä yksin että eri kokoonpanoissa. Mainosjulisteet ovat
Kulutusosuuskuntien Keskusliiton vuosien 1949–1957 kokoelmasta. Analyysissa
Niskanen (1996, 16) huomioi seuraavat teemat: ”vartalon ja sen osien asennot,
kasvojenilmeet, henkilöiden suhteet toisiinsa ja ympäristöön”. Miestä esittävät kuvat
Niskanen jakaa yksin miestä esittäviin, samassa kuvassa oleviin mieheen ja naiseen,
useampaan mieheen samassa kuvassa sekä koko perheen kuviin. Mies esiintyy
mainosjulisteissa yleensä yksin – usean miehen kuvia oli aineistossa erittäin vähän.
Pariskuntia kuvaavissa julisteissa korostettiin lämminhenkistä yhdessäoloa ja toveruutta,
eikä niinkään mahdollista romanttisuutta. Miehen voima ja hallitseva asema näkyy läpi
aineiston. Yksin esitettyjen miesten piirteet eivät vaihtele; mies kuvataan usein perheen
töissä käyvänä tukipilarina. Naiseen verrattuna mies esitetään yleensä ansiotyössä eikä
kuluttajana. Mieshahmot esiintyvät myös sekä harrastusten parissa että kotona
lepäämässä. (Niskanen 1996, 119-130.)

Topi Saari (2002) teki Helsingin Kauppakorkeakoulussa opinnäytetyön 2000-luvun
mainoskuvien miesrooleista. Aineisto koostui 62:sta suomalaisen aikakausilehden
mainoksesta. Miehen sukupuolirooleja tarkasteltiin muun muassa sosiologian,
mainonnan, nais- ja miestutkimuksen sekä viestinnän kautta. Saari jakoi mieskuvat
kahteentoista kategoriaan: isukki, naisen apulainen, tasa-arvon lähettiläs, naisen imitoija,
pelle, eros, don juan, trimmaaja, samurai-mies, vähemmistön ääni, halpatyöläinen sekä
sliipattu menestyjä. Tuloksissa 2000-luvun mainokset korostivat Saaren mukaan tasa-
arvoa, huumoria, seksuaalisuutta ja eroottisuutta. Mies myös kiinnitti aiempaa enemmän
huomiota sekä ulkonäköönsä että vanhemmuuteen. Maskuliinisuuden rinnalle tuli
feminiinisiä piirteitä ja miehen perinteistä roolia alettiin kyseenalaistaa.
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3.6  Kulttuurisen kehyksen malli
Leissin, Klinen ja Jhallyn (1990/1997) kulttuurisen kehyksen malli jakautuu
tuoteinformaation, tuotesymbolimainonnan, personoinnin ja elämäntyylimainonnan
1900-luvun mainosstrategioihin. Mallin mukaan tutkimusjaksollani eli 1960- ja 1970-
lukujen vaihteessa mainonnassa siirryttiin personoinnista elämäntyylimainontaan.
Varhaisinta mainonnan strategiaa 1890–1910-luvuilla kuvasi hyödyn aspekti, 1920–
1940-luvuilla tuotesymbolimainonta, 1950–1960-luvuilla personointi ja 1970–1980-
luvuilla elämäntyylimainonta. (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997, 329.) Tutkijat
painottavat, etteivät kehitysvaiheet ole toisiaan poissulkevia vaan edellisiä täydentäviä.
Yleisenä huomiona tätä mallia käyttäneet Penttilä ja Vilkki (1990, 28) totesivat sen
sopivan erityisen hyvin suomalaisten naistenlehtien analyysiin. Tutkimuksestani on
mielenkiintoista havainnoida, esiintyykö perinteisessä kotitalouslehdessä vielä 1900-
luvun loppupuolen personointia tai elämäntyylimainontaa.

Hyötyä ja informaatiota (1890–1910) painottavan ajan on esitetty uudelleensyntyneen
1970-luvulla (Heinonen & Konttinen 2001, 17; Penttilä & Vilkki 1990, 87-88; Salo
1991, 31). Penttilän ja Vilkin (1990, 87-88) Kotiliesi- ja Eeva-lehtien 1091 mainoksen
aineistosta keräämien tulosten mukaan informatiivisten mainosten määrä lisääntyi 1970-
luvulla edellisestä vuosikymmenestä. Lisäys tapahtui pääosin Eeva-lehdessä. Samojen
tulosten mukaan hyötyä ja informaatiota korostava mainonta laski 1980-luvulle
saavuttaessa jopa alle 1960-luvun tason. Heinosen ja Konttisen (2001, 17 & 251) mukaan
1970-luvun piikki informatiivisessa mainonnassa johtui kriittisestä keskustelusta ja
kuluttajaliikkeen toiminnan käynnistymisestä. Tuoteinformaation strategian erottuminen
mainosaineistostani on epävarmaa, koska Kotiliesi on muutenkin informatiivinen lehti,
mikä heijastuu myös sen mainoksissa.

Tuotesymboli ja mielikuvamainonnan (1920–1940) kausi näkyy edelleen suomalaisessa
mainonnassa. Tämä mainosmuoto näyttää nostaneen Suomessa päätä vasta 1960-luvulla,
jolloin tuote itsessään ei ollut enää yhtä merkitsevä kuin informatiivisessa mainonnassa
(Kortti 2003a, 339). Penttilä ja Vilkki (1990, 94) toisaalta havaitsevat aineistossaan
mainostyypin laskua 1960-luvun lopulla, minkä jälkeen siitä tuli hallitseva mainosmuoto
1980-luvulle saavuttaessa. Mielikuvamainonta voisi tämän perusteella olla myös oman
aineistoni hallitseva mainosmuoto. Uusien tuotteiden ympärille rakennettu mielikuva
paremmasta huomisesta oli toisen maailmansodan jälkeiselle ajanjaksolle tärkeä. Näin
tuotteista tehtiin enemmän toiveiden ja odotusten symboleja kuin hyötytarkoituksiin
ostettuja tarvikkeita.

Personointia (1950–1960) korostavalla kaudella (tunnetut) ihmishahmot olivat
pääroolissa. Marlboro-mies on Kortin (2003, 345-347) mukaan yksi personoinnin
tunnetuimmista mieshahmoista. Edelleen tupakkamainontaa tutkinut Salo (1997, luku
10.4.2) pitää Marlboro-miestä jakson 1949–1978 ”tärkeimpänä, yksittäisenä tiettyyn
savukemerkkiin liittyvänä tupakoijahahmona”. Personoinnissa tuotteelle siirretään
henkilöhahmon kautta haluttuja ominaisuuksia, kun hahmosta ja tuotteesta tehdään ikään
kuin yhtä (ks. luku 3.3 Totta vai tarua). Enimmillään personoitua mainontaa oli Eevassa
ja Kotiliedessä yli kolmanneksen osuus vuonna 1964, minkä jälkeen sen määrä väheni,
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mutta ei koskaan alle viidenneksen. Erityisesti personoiduissa kauneus- ja
terveysmainoksissa näkyy naisten siirtyminen miesten miellyttämisestä oman
hyvinvointinsa korostamiseen. (Penttilä & Vilkki 1990, 101-110.) Personoituja
mainoksia lienee aineistossani normaalia vähemmän, koska aineistoni mainokset
määräytyivät mieskuvan esiintymisen perusteella. Naislukijoiden on tuskin oletettu
samastuvan mainoskuvieni miehiin.

Elämäntyylimainonnan (1970–1980) läpimurto Suomessa ajoittuu Kortin (2003a, 253)
mukaan 1960-luvulle. Penttilän ja Vilkin (1990, 111) aineistossa elämäntyylimainontaa
oli vain vähäisiä määriä, esimerkiksi jaksolla 1964–1979 mainosten kokonaismäärästä
vain 4–11 % luokkaa. Elämäntyylimainonnan osuus strategioista olikin heillä selvästi
pienin kolmeen muuhun strategiaan verrattuna. Tulosten erilaisuuteen vaikuttanee
aineistot. Kortin aineisto koostuu television mainoselokuvista ja Penttilän sekä Vilkin
aineisto printtimainoksista. Uuden median televisiomainokset suunnattiin massayleisölle,
kun taas vanhan median printtimainokset vain rajatuille kohderyhmille. Aineistoni
jakaantuminen mainosstrategioiden kausille muistuttaakin todennäköisesti enemmän
Penttilän ja Vilkin kuin Kortin tuloksia. Kotiliesi on elämäntyylilehti, mikä vähentää
siinä näkyvien muiden kuin kotia korostavien elämäntyylien määrää.
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4  MENETELMÄT JA AINEISTO

4.1  Laadulliset menetelmät
Käytän analyysissa kolmea näkökulmaa, joista ensimmäinen pohjautuu historialliseen
kehykseen, toinen kuva-analyysiin ja kolmas heuristiseen semiotiikkaan. Näkökulmat
sekoittuvat toisiinsa sekä tarkoituksella että tahattomasti. Erityisesti kuva-analyysi ja
semiotiikka täydentävät toisiaan. Semiotiikassa tutkitaan erilaisia tekstejä.
Kuvamateriaalista koostuvan aineistoni takia tukeudun soveltavaan semiotiikkaan, koska
semioottisten termien kaavamainen tulkinta ei yksinään palvelisi tutkimukseni
tarkoitusta. Aiemmin mainosviestejä on tutkittu erityisesti semiotiikan ja sisältöanalyysin
keinoin, joiden hyviä puolia Leiss, Kline ja Jhally (1990/1997, 198) yhdistivät
tutkimuksessaan onnistuneesti. Analyysini läpileikkaavaa kulutushistoriallista kehystä
käsittelin jo aiemmin teoriaosiossa. Tutkimuksen ajallinen tausta on merkityksellinen,
koska historiaperusta toimii ympäristönä koko mainosaineistolle.

Käytän laadullisia menetelmiä, joissa todellisuus on subjektiivista ja moninaista. Lisäksi
laadullinen tutkimus on induktiivista, koska se perustuu aineistosta nouseviin tuloksiin.
En aseta analyysille rajoittavia hypoteeseja, jotta voin tulkita aineistoa sen omista
lähtökohdista. Pyrin myös hahmottamaan tuloksista laajempia yleiskuvia. Sayer
(1984/1992, 100-103) huomauttaa, miten järjestystä ja säännönmukaisuutta arvostavat
turvautuvat yhteiskuntatieteissä turhan usein täydellisten yleistysten etsintään. Hän
argumentoi perinpohjaisten yleistysten tavoittelua virheelliseksi, koska universaalien ja
ehdottomien totuuksien saavuttaminen on mahdotonta. Hovi (1990, 17 & 27) tarkentaa,
kuinka erityisesti mainoskuvien tutkimukselta ei voida vaatia vastaavaa tarkkuutta kuin
monelta muulta menetelmältä. Kuva-aineiston monimuotoisuus on hänestä
järjestelmällisessä luokittelussa erityisen vaikeuttava tekijä. Lehtonen (1991a, 10) pitää
kuvamainonnan olemuksen täydellistä selvittämistä jopa vitsinä. Myös Messaris (1997,
xiii) vahvistaa, ettei yksi tulkintamalli ole toista oikeellisempi.

Sayer (1984/1992, 62) pitää yhteiskuntatieteiden ongelmana tieteellisesti
vahvistamattomien oletusten sisällyttämistä osaksi tieteen perustavia rakenteita. Sayer
vaatii yhteiskuntatieteitä erottamaan maalaisjärki tieteellisesti tutkituista tosiasioista.
Myöskään arjen tieteellisissä tutkimuksissa ei pidä luottaa oletuksiin, vaikka aiheesta on
jo monenlaisia käsityksiä. Postmodernia tutkimusta on myös kritisoitu keskittymisestä
toisarvoisiin kysymyksiin. Kriitikoiden mielestä yhteiskunnan keskeisten ilmiöiden
tutkimus on jäänyt liian vähälle huomion kiinnittyessä marginaalisiin ja poikkeuksellisiin
tapauksiin. Mainoskuvien laadullinen tutkimus voi vaikuttaa joidenkin mielestä
vähäpätöiseltä määrällisesti todistettuihin tutkimustuloksiin verrattuna. Suuret
kokonaisuudet kuitenkin muodostuvat yksittäisistä tapauksista, jotka auttavat laajojen
ilmiöiden kokonaisvaltaisesta hahmottamisesta. Raunion (1999) mielestä paljon jäisi
havainnoimatta, jos tutkittaisiin vain ”tärkeitä” makrotason asioita. Pienemmistä
kokonaisuuksista lähtevät tutkimukset eivät ole vähäarvoisempia kuin suuret
yhteiskunnalliset järkäleet. Visiot voivat jäädä kokonaan saavuttamatta, jos tartuttava
ongelma on liian suuri ja hajanainen.
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4.1.1  Heuristinen semiotiikka
Fiske (1992/1998, 61-62) määrittää semiotiikan merkkien ja niiden käytön
tutkimukseksi. Hänestä semiotiikan tärkein termi on merkki. Semioottisessa
tutkimuksessa on Fisken mielestä kolme pääsuuntaa. Yksi niistä keskittyy itse merkkiin,
miten merkki välittää edustamansa merkityksen eteenpäin ja miten ihmiset merkkeihin
suhtautuvat. Toinen kohdistuu koodeihin, millä Fiske viittaa erityisesti laajoihin
merkeistä koostuviin järjestelmiin, eikä niinkään kirjoitettuihin säännöksiin tai
käyttäytymisohjeisiin. Koodeja tutkittaessa keskitytään yhteiskunnan ja kulttuurin
vaikutteisiin, mitä merkkejä viesteihin on koodattu ja miten koodit ovat toimineet.
Viimeinen suuntaus keskittyy merkkejä ympäröivään kulttuuriin. Fisken (1992/1998,
103) mukaan ihmiset ylläpitävät ja hyväksyvät koodeja lähinnä kolmella eri
menetelmällä; ”tavalla ja käyttötottumuksella, täsmällisellä sopimuksella tai tekstin
antamilla vihjeillä”. Ihmisten hyväksymät ja käyttämät koodit mahdollistavat ideologian
toimintaedellytykset. Keskityn analyysissani Fisken esittämän toisen suuntauksen
koodeihin; kulttuurin ja yhteiskunnan näkyvyyteen mainonnassa sekä koodien
merkityssisältöihin. Aineistoni mieshahmot esittävät eräänlaisia koodeja, jotka koostuvat
useista eri merkitysrakenteista.

Niskanen (1996, 14) huomioi semiotiikan rajoitukset, mutta tähdentää sen soveltuvan
juuri henkilömainonnan analyysiin, koska ”näissä usein toteutuvat useimpia länsimaisia
yhteiskuntia koskevat perusasiat, kuten perhe-elämä, miehen ja naisen romanttinen ja
eroottinen suhde, nuorison seurustelutavat jne.” Semiotiikka tutkii kulttuurin tiedostettuja
ja itsestäänselvyyksinä otettuja merkityksiä ja niiden muodostumista kulttuurin sääntöjen
rajoissa (Kuusamo 1990a, 43-44). Sovellan analyysissani heuristista semiotiikkaa
avatessani mieskuviin koodattuja järjestelmiä. Metodixin suosittelema Jukka Korpelan
”Pienehkö sivistyssanakirja” määrittelee heuristisen hieman epämääräiseksi, soveltavaksi
ja analyysin uutta keksiväksi muodoksi (Korpela 2004, viitattu 11.11.2004). Heuristinen
lähtee samoista lähtökohdista kuin hermeneuttinen, missä tulkitaan jäsenneltyä koodia tai
vastaavankaltaista rakennetta. Myös Williamson (1978/1988, 71) tarkoittaa
hermeneuttisella yksiselitteisesti tulkitsevaa.

Tutkimukseni kannalta oleellisia ovat stereotyypin ja ideologian käsitteet. Stereotyyppi
perustuu oletukseen, etteivät ryhmän jäsenet ole yksilöitä. Ryhmää kohdellaan yhteisen
identiteetin ykseytenä, jossa yksilöllisyytensä ryhmälle menettäneiden jäsenten odotetaan
käyttäytyvän samalla tavalla. (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997, 259; ks. myös  Helkama,
Myllyniemi & Liebkind 1998/1999, 124.) Stereotyypissä on sekä hyvät että huonot
puolet. Hyvänä puolena ihmiset saavat tyydytystä tuntiessaan kuuluvansa ryhmään
(Williamson 1988, 13). Huonona puolena ryhmän ulkopuoliset yleistävät yksilöitä ja
ryhmiä niin leimaavasti, että ennakkoluulot voivat viedä ylivallan. Stereotyyppi myös
usein kerää helposti kielteisiä mielikuvia. Mainonnan kannalta stereotyyppi on siitä
mieluinen, että sen tulkinta on nopeaa. Sarpavaara (2004, 152) tähdentää, että mainokset
tiivistävät kulttuurien nais- ja miesrepresentaatiota stereotyyppisiksi karikatyyreiksi.
Kortti (2003a, 406) havaitsi 1950–1970-lukujen televisiomainoksissa hyvin perinteisiä ja
stereotyyppisiä arvoja. Historiallisesta näkökulmasta katsoen ajanjaksolla tapahtui
uudistuksia, mutta mainonnassa se ei vielä näkynyt.
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Ideologia puolestaan esittää ja vahvistaa enemmistön mielipiteitä ja arvoja. Ideologian
merkityssuhteet menettäisivät sisältönsä, jos ihmiset lakkaisivat käyttämästä ideologiaa
vahvistavia kulttuurisia merkkejä. (Fiske 1992/1998, 224-232.) Ideologiaa pidetään niin
itsestään selvänä, ettei sen todenpitävyyttä edes kyseenalaisteta (Williamson 1988, 41).
Vahva, ideologinen usko ehdottomasta oikeasta voi myös lisätä perusteettomien
ennakkoluulojen, kuten stereotypioiden, olemassaoloa. Ideologia on Laceyn (1998, 98-
99) mukaan ajatusjärjestelmä, jota tutkijat yrittävät mainoksista avata. Hallitsevan
ideologian lisäksi on Laceyn mukaan myös kilpailevia ideologioita, jotka heijastavat
menneisyyttä tai esittävät kokonaan uusia ajatusmalleja. Kilpailevat ideologiat
kyseenalaistavat hallitsevan ideologian, mikä voi myös muuttaa hallitsevan ideologian
sisältöä. Omaa kulttuuriaan analysoivalta tutkijalta edellytetään tarkkaavaisuutta
tunnistaa kuviin koodattua ideologiaa.

4.1.2  Kuva-analyysin keinot
Analyysini perustuu sovellukseen Heiskalan (1991) mainosten mieskuvien luokittelusta.
Myös Heiskalan ja Luhtakallion (2000) myöhempi artikkeli aikakauslehtien kansikuvien
henkilöhahmoista syventää näkemystä mieskuvan kokonaiskehityksestä. Suomalaisissa
mainoksissa oli Heiskalan (1991, 48) mukaan 1950-luvulla kolmenlaisia mieshahmoja:
asiantuntijoita, kavaljeereja ja Matti Meikäläisiä. Toisen maailmansodan jälkeen ihmiset
yrittivät palata sotaa edeltäneelle ajalle, jolloin 1950-luvun mieshahmo edustaa myös
sotaa edeltäneiden aikojen ihanteita (ks. lisää Cohen 2003; Leino-Kaukiainen 1992, 180-
284). Uudistuksen tuulet eivät siis olleet voimakkaita heti sodan jälkeen. Ensin haettiin
perustarpeisiin turvaa ja vakautta menneestä, minkä jälkeen voitiin suunnata uuteen
tulevaan.

Heiskalan (1991, 46) mukaan mainosten mieshahmot toimivat 1950-luvulla eniten
asiantuntijoiden ja johtajien rooleissa. Miehen suhde valtaan oli esillä. Mies näytettiin
usein hallitsevana hahmona sekä suoraan että vihjaillen. (Niskanen 1996, 148.) Miehen
asiantuntijan ja auktoriteetin asemasta toimivat esimerkkinä myös Paula-kahvin
mainokset 1950–1960-luvuilta. Enemmistö Paulalta kahvia saaneista oli miehiä, jotka
hurmaantuivat Paulan valovoimasta ja omasta miehisestä auktoriteetistaan. (Lehtonen
1991b, 102.) Miehet pitäytyivät silti lähinnä sivuroolien passiivisina seinäkoristeina.
Miehen ammatin tärkeydestä ja yksityisasioiden piilottelusta kertoo lisäksi 1950-luvun
mainoselokuvien henkilöesittelyt, joissa ammatti korvasi miehen etunimen (Lehto-
Trapnowski 1996, 153). Kunnioitettava ammatti lisäsi miehen arvovaltaa muiden
silmissä. Marchandin (1986, 189) mukaan mainoksen mieshahmoa ei kuitenkaan esitetty
työtehtävissä yhtä stereotyyppisesti kuin muissa kuvissa. Työpaikalla roolit sentään
vaihtelivat. Matti Meikäläisiä käytettiin kuluttajien samastumisen kohteina.
Naapurinmiehiä ja -naisia oli mainoksissa jo 1960-luvulla, mutta 1970-luvulla niistä tuli
jopa trendi. (Kortti 2003a, 198.) Kuluttajat kokivat keskivertokansalaisen hahmon
miellyttäväksi. Kadunihmisiin oli helppo samastua ja niiden avulla tavallinen kuluttaja
saattoi nähdä itsensä uusissa tilanteissa mainoksen asettamissa puitteissa. Kavaljeeri ei
ollut kovin näkyvä rooli, mutta omana aikanaan sitäkin yleisempi. Yksiulotteinen
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kavaljeeri oli mainoskuvien ehdoton sivullinen ja ihasteli erityisesti naisen kauneutta,
terveyttä ja sutjakkuutta. Myös aineistoni kavaljeerimainoksissa naisia kehotetaan
huoltamaan ulkonäköään miesten toiveiden mukaisesti. Nykyään tällaiset kavaljeerit
saisivat todennäköisesti käsilaukusta ohimoonsa, eikä karikatyyrisiä kavaljeereja
juurikaan enää näe.

Heiskalan ja Luhtakallion (2000) artikkeli aikakauslehtien kansikuvien henkilöhahmoista
tarkastelee vuosia 1955, 1975 ja 1990. Aineistona he käyttivät sekä naistenlehtiä (Me
Naiset ja Kotiliesi), perhelehtiä (Apu, Seura ja Suomen Kuvalehti) että miestenlehtiä
(Tekniikan maailma ja Jallu). Kansikuvia kertyi 720 kappaletta, joista rajattiin pois
ryhmät: ”lapset” ja ”muu”, jolloin naisen ja miehen erillisistä ja yhteneväisistä
elämänpiireistä muodostui 594 kansikuvan aineisto. Oman aineistoni luonne poikkeaa
Heiskalan ja Luhtakallion aineistosta. Lehden kansikuvien voisi luulla olevan vielä
konservatiivisempia kuin sisäsivujen mainosten, koska kannet ovat lehden myynnissä
näkyvämpiä kuin sisäsivut.

1950-lukua kuvaa Heiskalan ja Luhtakallion (2000, 11-14) mukaan naisten rajaaminen
yksityiselle ja miehen rajaaminen julkiselle sfäärille. Nainen vieraili julkisella sfäärillä
vain harvoin miehen seuralaisena, mutta miehellä ei ollut lainkaan pääsyä kodin
yksityiseen sfääriin. 1970-luvulla kansikuvien mies kokeili varovasti rajojaan. Mies
esiintyi satunnaisesti feminiinisten kotitöiden tai lastenhoidon parissa. Miehen ja naisen
parisuhteen näkyvyys myös parani ja tasa-arvoistui. Naisen roolimuutokset olivat
kuitenkin miesten kokeiluja merkittävämpiä. Keskitietä kulkeva mies oli edelleen lähinnä
yhteiskunta- ja työorientoitunut. 1970-luvun kokeilut ja tasa-arvo eivät muotoutuneet
kestäviksi suuntauksiksi. 1990-luvulla mies jo palasi entistä tiukemmin työelämän
rajoittuneeseen kehykseen. Kodin yksityiseen piiriin mies sai kontaktia vain naisen tai
lapsen välityksellä. (Heiskala & Luhtakallio 2000, 14-19.)

Ainoaksi miesten kokonaan hallitsemaksi alueeksi jäi tarkastelujaksolla Heiskalan ja
Luhtakallion (2000, 21-22) mukaan saavutettu yhteiskunnallinen asema. Naiset
laajensivat elinpiiriään 1970-luvulta lähtien, mutta miehet jäivät lähinnä tasa-arvoa
yhdenmukaistavien vaateiden vangeiksi. Aivan kuin miehet eivät olisi uskaltaneet vaatia
elinpiirinsä horisontaalia laajentamista. Miehet keskittyivät oikeuksiensa puolustamiseen,
mikä varmasti perustui miehisen sfäärin yleisesti hyväksyttyyn tavoiteltavuuteen
verrattuna feminiiniseen sfääriin.

Mainoskuvien visuaalisessa analyysissa tärkeänä esimerkkinä toimii lisäksi Goffmanin
(1979) uutta tietoa tuottanut tutkimus mainos- ja kuvituskuvien henkilöhahmoista.
Aineistonaan hän (1979, 24) käytti sekä itselleen että kollegalleen helposti
”kädenulottuvilla” olleita 1970-luvun lopun sanoma- ja aikakauslehtien mainoskuvia
sekä artikkeleiden kuvituskuvia. Goffman jäsensi lehtikuvista nais- ja mieshahmoille
tyypillisiä rooleja. Hän syventyi erityisesti naisten asemaan, mutta pohti myös miehiin
liittyviä kliseitä. Goffman peilasi henkilöhahmojen esittämistä kulttuurin odotuksiin ja
käsityksiin, kuten uskomuksiin naisille ja miehille sopivista käyttäytymismalleista. Eleet,
ilmeet ja asennot eivät kerro vain, miten esitämme itseämme, vaan ne kuvaavat koko
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kulttuurin arvoja. Tutkimuksen kattavuudesta huolimatta Goffman ei analysoi hahmojen
katseita, jotka ovat Salon (1997, luku 24.5.4) mielestä tärkeitä ilmaisukeinoja.

Goffman kartoitti kuvien henkilöhahmojen suhteellisia kokoja, naisellista kosketusta,
tehtäväkeskeistä arvojärjestystä, perhettä, sisäistettyä alemmuutta ja naisen ajelehtivaa,
henkistä poissaoloa. Edellä lueteltujen kohteiden pohjalta Goffman (1979, viii) johti, että
kuvissa nainen esitettiin vain harvoin miestä pidempänä; naisen kosketus oli miestä
voimattomampi; naisen käyttäytymistä ohjasi usein mies; toisin kuin nainen – mies ei
ollut kuvassa esimerkiksi lattialla muiden henkilöhahmojen alapuolella; ja lopuksi nainen
antoi kohtalonsa usein miehen päätettäväksi, esimerkiksi vetäytyvän katseen avulla tai
heittäytymällä kokonaan neuvottomaksi. Goffmanin perusteella 1970-luvun lopun naiset
ja miehet olivat kuvissa usein stereotyyppisissä rooleissa.

Lopuksi Goffman (1979, 36-37) nostaa oman tutkimukseni kannalta mielenkiintoiset
kolme tapaa esittää mies naisten alueella kotitöiden parissa; keittiössä, lastenhuoneessa ja
siivottavassa olohuoneessa. Ensimmäinen tapa on esittää miehen yhdentekevä ja
sivuuttava suhtautuminen kotitöihin. Toinen on kuvata mies hölmöksi, naurettavaksi
ja/tai lapsenomaisen viattomaksi. Mies ei näytä tietävän mistä on kyse, eikä tehtävää
usein suoriteta oikein. Kolmas keino on laittaa mies toimittamaan pilke silmäkulmassa
tätä itselleen vierasta työtä. Mies kuitenkin toteuttaa tehtävän naisen valvovan katseen
alla yleensä menestyksekkäästi. Goffman jatkaa, miten naisten suorittaessa miehisiä töitä,
miehet tuijottivat naisia suuren ihmetyksen vallassa.

4.2  Tutkimuskysymykset
Tarkastelen tutkimuksessani kolmea pääkysymystä. Ensimmäinen kysymys käsittelee
mieshahmon esittämistä 1960–1970-lukujen mainoksissa. Analyysissani jaan
mieshahmot viiteen eri luokkaan selvittääkseni hahmon muutosta. Toinen
pääkysymykseni suuntautuu mieshahmon muutoksen luonteen pysyvyyteen. Tarkkailen
erityisesti mieshahmon yhtäaikaista moniulotteisuutta sekä tarkoitushakuista
uudistumista. Kolmas kysymykseni kohdistuu mieshahmolle sallittuihin oikeuksiin kodin
yksityisellä sfäärillä. Tämä kysymys liittyy erityisesti toimintaan kulutukseen ja
kuluttajakansalaisuuden feminiinisellä alueella.

ú Minkälainen oli perinteisen kotitalouslehden mainosten mieskuva 1960- ja
1970-luvuilla?

Perustan analyysini Heiskalan (1991) malliin 1950-luvulle tyypillisistä mieshahmoista.
Asiantuntijan, kavaljeerin ja Matti Meikäläisen lisäksi löysin aineistostani tasa-arvon
agentin sekä voiman vaalijan. Valitsin Heiskalan jaottelun perinteisestä 1950-luvun
mieskuvasta analyysini pohjalle, koska selvitän aineistoni mieshahmossa tapahtuneita
muutoksia verrattuna edellisiin vuosikymmeniin. Lisäksi tiesin esitutkimukseni ja
lukemani kirjallisuuden perusteella, että varsinkin 1960-luvun mieskuvat olivat vielä
melko perinteisiä. Jatkan ajan mieskuvaan syventymistä analysoimalla muita hahmolle
tyypillisiä piirteitä kuten toiminnan aktiivisuutta, ilmettä ja katseen suuntaa, miehen ikää,
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kuvan muita henkilöhahmoja sekä ympäristöä. Heiskalan mallia tukee myös Leissin,
Klinen ja Jhallyn (1990/1997) kulttuurisen kehyksen malli. Neljä mainosstrategiaa
kertovat kumulatiivisesta, kulttuurisesta muutoksesta mainosten eri aikakausina.
Perinteisen lehden mainosanalyysi kertoo, kuinka kauan yhteiskunnallisten muutosten ja
ajan ihanteiden juurtuminen todella kesti.

ú Kuinka taantuvuuden, kumulatiivisuuden ja uudistushakuisuuden teemat
luonnehtivat mieshahmon kehitystä julkiselta sfääriltä yksityiselle?

Mieshahmon kehitystä analysoidessani muistin Heiskalan ja Luhtakallion (2000)
artikkelin 1950-, 1970- ja 1990-lukujen aikakauslehtien kansikuvahahmoista. Artikkelin
aineistosta käy ilmi, kuinka naisten oikeuksien lisääntyminen oli jatkuvaa 1970-luvulta
lähtien, mutta miesten oikeuksissa suunta ei ole vastaavanalainen. Miesten todetaan ikään
kuin käpertyneen puolustusasemiin naisten vaatimien muutosten edessä. Naisten oikeudet
olivat siis kumulatiivisia, koska naiset toimivat edelleen sekä yksityisellä että julkisella
sfäärillä. Miesten oikeuksien suunta näyttäytyi poukkoilevampana. 1950-luvulta 1970-
luvulle miesten oikeuksissa näkyi uudistushakuisuutta. Heiskalan ja Luhtakallion
aineiston mieshahmon roolit kuitenkin palasivat 1990-luvulla takaisin 1950-luvun
perinteisiin malleihin! Miehen roolit eivät siis täydentäneet toisiaan, vaan vuorottelivat.
Aineistostani etsin joko edellisiä vahvistavia tai poikkeavia tuloksia.

ú Kuinka aktiivisesti mieshahmo saa osallistua kodin yksityisen sfäärin
toimintaan?

Kolmas tutkimuskysymykseni on sidoksissa toiseen. Heiskalan 1950-luvun tyypillisen
mieshahmon perusteella yksityinen sfääri oli miehille tuntematonta aluetta. Analyysini
naistenlehden mieskuvasta hakee heijastuksia miesten toiminnasta naisellisella alueella.
Uudistukselliset ja kilpailevat ideologiat haastoivat traditionaalisen järjestelmän
muutokseen 1960- ja 1970-luvuilla. Hain aineistostani kuvia, missä mieshahmo esitetään
yksityisen sfäärin kotitöiden tekijänä. Kotitöiden määrittelen sisältävän sekä feminiinisiä
ja maskuliinisia kotitöitä että lasten hoitoa ja kasvatusta. Feminiinisiksi kotitöiksi lasken
muun muassa pyykinpesun ja ruuanlaiton. Maskuliinisina kotitöinä pidän kodin pieniä
remontteja sekä kodinkoneiden asennusta. Vertaan tuloksiani Goffmanin (1979) mainos-
ja kuvituskuvien kolmeen yleisimpään mieshahmojen esittämistapaan.

Sukupuolille on määritelty kulttuurissa hyväksyttyjä tapoja toimia, mitkä heijastuvat
myös mainoksista. Varsinkin 1950-luvun konservatiivisessa ympäristössä monet asiat
pidettiin tietoisesti vain kodin seinien sisällä, vaikka suurin osa yhteisön jäsenistä oli
asioista hyvinkin tietoisia. Sukupuoliroolit olivat tutkimani ajanjakson alussa perinteisiä,
mutta muutospaineet kohdistuivat ajan myötä myös miehiin. Naisten ulosmarssi kodeista
julkisen sfäärin työelämään oli näyttävä. Entä marssivatko miehet samalla intensiteetillä
yksityiselle sfäärille kotitöiden ja lasten hoitajiksi? Yksityisellä sfäärillä tarkoitan
perinteisesti feminiinisiä, kotona toimitettavia kotitaloustöitä sekä lastenhoitoa ja
kasvatusta. Toiminta yksityisellä sfäärillä tapahtuu lähinnä perheen, sukulaisten ja
läheisten piirissä. Julkisella sfäärillä viittaan maskuliinisena pidettyyn, näkyvään ja



 38

osallistuvaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tässä toiminta on usein
työorientoitunutta ja tapahtuu kodin seinien ulkopuolella.

4.3  Kotiliesi mainonnan kentällä

4.3.1  Aikakauslehti mainosmediana
Mainonnassa on neljä päätoimijaa: kuluttajat, mainosmediat, mainostoimistot ja tuotteen
myyjät (Schudson 1984, 168-169). Aineistoni koostuu näitä neljää yhdistävästä tekijästä;
mainoksesta, tarkemmin sanottuna mainoskuvasta. Mainosta voidaan perustellusti kutsua
kolmen jälkimmäisen toimijan aikaansaannokseksi, mutta myös kuluttajat osallistuvat
mainonnan muokkaukseen. Työssäni pyrinkin alentamaan mainonnan tekijöiden ja
kuluttajien välistä muuria, koska kuluttajatkin voivat halutessaan toimia aktiivisesti
passiivisuuden sijasta. Kuluttajien konkreettiset ja suorat vaikutusväylät yksittäisten
mainosten sisältöön ovat heikot, mutta yleiseen toimintakulttuuriin he voivat vaikuttaa.

Lehden mainosvalikoima on useiden tekijöiden summa. Ensin mainostajat määrittävät
kohdeyleisön ja valitsevat sille sopivan median. (Schudson 1984, 66-67.) Mainostajat
uskovat, että lehden arvot tarttuvat myös siinä julkaistuihin mainoksiin ja mainoksessa
myytävään tuotteeseen. Valittuaan kanavaksi aikakauslehdet mainostaja hakee sopivaa
julkaisua selvittämällä kohderyhmien erityispiirteitä kuten kulutustapoja, tuloluokkia
sekä suhtautumista muihin medioihin. (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997, 106-107.)
Saatuaan mainostajilta tarjouksen, lehdet päättävät, sopiiko mainos niiden
kokonaisilmeeseen. Lehdet haluavat kasvattaa mainostulojaan, joten raha houkuttaa
varmasti. Aikakauslehtien sisälläkin on kaksi intressiryhmää, joita kiinnostavat lehdessä
julkaistavat mainokset. Kustantajaa kiinnostaa ensisijaisesti mainostulot, kun taas
toimittajat panostavat lehden sisällölliseen laatuun ja yhtenäisyyteen. (Saraste 1996,
105.) Tosin pitkällä aikavälillä kustantajaa kiinnostaa myös sisällön vaikutus lehden
myyntiin ja toimittajia palkkakuluja turvaavat mainostulot.

Uudet mediat haastavat vanhoja medioita kamppailussa markkina-asemista (Hovi 1990,
218). Mediakentän liikehdintä on jatkuvaa. Tutkimusjaksoni aikakauslehtien viimeinen
vuosikymmen on täynnä mullistuksia ja uusien asemien etsintää. Television
vallankumous vaikutti suuresti aikakauslehtiin ja television yleistyminen ihmisten arjessa
sisältyykin tutkimukseni ajalliseen kehykseen (esim. Kortti 2003a, 253).
Kuvajournalismin kukoistus alkaa Sarasteen (1996, 105) mukaan 1920-luvulta ja päättyy
1970-luvulle, jolloin moni kuvalehti lakkasi toimimasta. Saraste korostaa, että televisio
vei lehdiltä lukijoiden lisäksi myös mainonnasta saatavat tulot. Esimerkiksi Heinosen
(1998, 312) Suomen Kuvalehdistä, Kuluttajain Lehdistä, Yhteishyvistä, Emäntälehdistä,
Maatalousnainen-lehdistä ja Kotiliesi-lehdistä koostuvassa aineistossa oli eniten
mainossivuja ajalla 1958–1964. Tämän jälkeen mainosmäärät vähenivät, kunnes niitä oli
vähiten vuonna 1967 (ks. myös Penttilä & Vilkki 1990, 68).

Valtakunnallinen televisio ja ohjelmien väliset mainokset tavoittivat suuren
katsojamäärän voitokkaasti (Leiss, Kline & Jhally 1990/1997, 155). Aikakauslehtien oli
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vaikea kilpailla television kanssa yleisömäärissä. Aikakauslehdet, kuten muutkin mediat,
joutuivat etsimään television takia uusia kohderyhmiä (Cohen 2003, 299). Lehdet eivät
kuitenkaan menettäneet kaikkia lukijoitaan, vaikka kilpailu koveni. Massamainonnan
huipun jälkeen siirryttiin erikoistumiseen ja pieniin kohderyhmiin (Leiss, Kline & Jhally
1990/1997, 158), mistä tuli aikakauslehtien pelastus. Uudet ja vanhat mediat myös
osittain tukivat tosiaan. Esimerkiksi lehti-ilmoituksissa käytettiin usein
televisiomainosten kuvia (Heinonen & Konttinen 2001, 179). Samalla kun televisio
kasvatti tunnettujen julkkisten määrää, se tuotti uusia jutunaiheita aikakauslehdille.
Kuluttajat kiinnostuivat tuoreista televisiokasvoista ja lukivat henkilökohtaisia
haastatteluja myöhemmin lehdistä. (Sarantola-Weiss 2003, 176.)

4.3.2  Kotiliesi äidiltä tyttärelle
WSOY aloitti Kotilieden toimituksen joulukuussa vuonna 1922. Kotiliesi oli Suomen
ensimmäinen naistenlehti. Se vietti 80-vuotisjuhlia vuonna 2002. Lehdessä korostettiin
alusta alkaen kodin yhteiskunnallista asemaa ja perheenäidin toimintaa kotona.
Kodinhoidon erikoislehdelle uskottiin olevan kysyntää aihealueen merkittävyyden,
moniulotteisuuden ja laajuuden vuoksi (Kotiliesi 1/1923, 1-2). Oikeastaan tällä
tarkoitetaan naisten yleislehteä, eikä myöhempiä naisten erikoislehtiä, joista yksittäiset
lehdet keskittyvät vain yhteen teemaan kuten käsitöihin, ruuanlaittoon tai sisustamiseen.
Kotiliesi tarjosi käytännön ohjeita kodin laajalle toimikentälle ja pyrki nostamaan
kotikulttuurin yhteiskunnallista arvostusta. Kotiliesi tavoitteli myös päättäjien huomiota
ja rakensi yhdyssiteitä kodin kaikkien toimijoiden välille. (Kotiliesi 1/1923, 1-2.)
Mielikuvissa Kotiliesi muodostui: ” ’marttamaisen’, ahkeran ja taloudellisen
perheenemännän lehdeksi, jolla oli vankka kytkentä kotitalouksiin” (Leino-Kaukiainen
1992, 221). Kotilieden kohderyhmäksi määriteltiin alussa kotona työskentelevät
kaupunkien ja maaseudun naiset, vaikka enemmistö tilaajista oli maaseudulta (Tommila
& Salokangas 1998, 227-229).

Lehden levikki kertoo: ”kuinka paljon maksettuja tilauksia ja myytyjä irtonumeroita
lehdellä on keskimäärin ilmestynyttä numeroa kohti kalenterivuoden aikana”. Lehden
lukija on puolestaan vaihtelevalla intensiteetillä lehteen sen ilmestymisvälillä perehtynyt
henkilö. (Levikintarkastus Oy 2005, viitattu 27.08.2005.) Kotilieden levikki oli jo
vuonna 1925 yli 50 000 kappaleen (Tommila & Salokangas 1998, 227-229). Suurin eli
234 000 kappaleen levikki Kotiliedellä oli vuonna 1948 (Huuhka 1980, 215), minkä
jälkeen lehden kannatus vähitellen laski. Levikki nousi toisen maailmansodan aikana
huimiin lukemiin, koska lehden ”taloudellinen, käytännöllinen ja hyödyllinen”
maailmankuva sopi hyvin sota-ajan henkeen (Leino-Kaukiainen 1992, 222).
Kotirintaman naiset käyttivät lehden säästövinkkejä saadakseen niukoista resursseista
maksimaalisen hyödyn. Lisäksi lukemisto tarjosi ihmisille pula-ajan arkeen tarvittavaa
kevennystä (Leino-Kaukiainen 1992, 257). Sodan jälleenrakennuksen loputtua vuonna
1963 Kotiliettä sen perustamisesta asti 41 vuotta luotsannut päätoimittaja Aili
Wiherheimo jäi eläkkeelle. Samana vuonna uudeksi päätoimittajaksi valittiin Eila Jokela,
joka jatkoi tehtävässään tasan tutkimusajankohtani eli vuoden 1978 loppuun. (Malmberg
1991; 229-231, 248.)
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Wiherheimon suuriin saappaisiin astunut Jokela julisti kautensa aluksi jatkavansa lehden
asialinjalla, mikä myös piti paikkansa. Kotiliesi sai toimia 1960-luvun loppuun saakka
Suomen selvästi laajalevikkisimpänä naistenlehtenä. Tämän jälkeisistä kilpailijoista sille
haastavin oli vuonna 1967 perustettu Kodin Kuvalehti. Lehtien välillä oli eroja, vaikka ne
kilpailivat pitkälti samoista lukijoista. Kotiliesi oli perinteisempi ja osallistui
yhteiskunnalliseen keskusteluun Kodin Kuvalehteä aktiivisemmin. Jälkimmäinen oli
Kotiliettä nykyaikaisempi ja sävyltään henkilökohtaisempi. Jokela luotsasi Kotiliettä
myös monelle aikakauslehdelle kohtalokkaaksi muodostuneen 1970-luvun läpi. Tällöin
kaikkien aikakauslehtien yleislevikki kääntyi laskuun. Erityisesti vuoden 1973 öljykriisi
koetteli lehtiä, jolloin myös Kotilieden levikki saavutti historiansa pohjalukemat eli 132
000 kappaletta. Alhainen levikki synnytti muutospaineita lehden perinteiselle linjalle,
mihin päätoimittajan oli lopulta vastattava. Lehteä uudistettiin, mutta sen perusarvot eivät
kuitenkaan muuttuneet. Jokelan onnistui ohjata Kotiliesi selvemmille vesille. Lehden
levikki kääntyi aallonpohjan jälkeen vienoon nousuun. (Malmberg 1991, 229-249.)
Vuoden 1977 joulukuussa Kotilieden levikki oli noussut jo 166 946 kappaleeseen
(Kotiliesi 7/1978, 125). Vuonna 2000 Kotilieden levikki oli 190 361 kappaletta
(Levikintarkastus Oy 2005, viitattu 27.08.2005).

Kotilieden lukijoista suurin osa on ollut kautta aikain naisia. Nykyisestä vuoden 2000–
2001 lukijaprofiilista ilmenee, että 644 000 lukijasta 79 % oli naisia ja loput 21 %
miehiä. Lukijoista yli 50-vuotiaita oli 55 % ja eläkeläisiä 35 %. (Karas 2002; 7, 92.)
Lehdestä on siis tullut varsinkin vanhempien naisten lukemistoa. Yhtyneiden
Kuvalehtien 2001 teettämän Euroscan-kaaviotutkimuksen mukaan Kotilieden
nykypäivän naislukijoiden asenteissa korostuvat eettisyyden, avoimuuden ja
itsevarmuuden sekä laajakatseisuuden segmentit (Karas 2002, 98-100). Vaikka
perinteisten ja rationaalisten arvojen merkitys ei ole kadonnut, lukijat eivät enää silti
korosta hyötyä ylitse muiden. Edelleen lehden kohderyhmästä saa Laceyn (1998, 142)
mukaan parhaan käsityksen lehden mainoksia analysoimalla. Tästä on apua varsinkin
varhaisten vuosien lukijatietojen aukkojen täydennyksessä.

4.4  Tutkimusaineisto
Tutustuin harjoittelussani kesällä 2002 Kotilieden vuosikertoihin ajanjaksolta 1922–
2002. Kulutustutkija Mika Pantzar kirjoitti keräämääni aineistoa käyttäen artikkelin
”1922–2002 Hyödystä nautintoihin” Kotilieden 80-vuotisjuhlanumeron
ilmoitusliitteeseen (17/2002). Harjoittelussani sain koota myös esitutkimusaineistoni,
joka koostui 80:stä mieshahmomainoksesta. Näiden mainosten keruumenetelmä perustui
Pantzarille toimittamaani aineistoon, mikä sisälsi kulutusyhteiskunnan kehitystä
heijastavia, poikkeavia tai muuten erityisiä mainoksia. Esitutkimusaineistoni asettaminen
aikajärjestykseen tuotti tuloksia. Tutkimusajankohtani valinta perustuu esitutkimuksessa
havaittuun mieskuvan muutokseen 1960-luvulla, mitä havaintoa myös
tutkimuskirjallisuuteni tukee.
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Sekä aineiston keruu että analysointi olivat haastavia prosesseja. Kaksi kertaa
kuukaudessa ilmestyvän Kotilieden sivumäärä ylitti vuodessa helposti 1 000 sivua. Myös
lehden ensisijaisen sisällön ulkopuolinen materiaali oli monenkirjavaa. Mainosten lisäksi
lehdissä oli tilaustarjouksia, kirjamainoksia, arpajaisia ja kilpailuja sekä yhteiskunnallisia
ilmoituksia (esimerkiksi Sydäntautiliitto tai Suomen erikois-optikkojen liitto). Myöskään
henkilöhahmot eivät aina erottuneet mainoksista helposti, eikä hahmojen sukupuoli ollut
yksiselitteinen. Kävin aineiston neljä vuosikertaa läpi moneen kertaan, jotta kaikki
materiaali tuli varmasti kerättyä. Tämän jälkeen alkoi analyysi. Numeroin mainokset
vuoden ja lehden numeron mukaan. Saman numeron useat mainokset saivat aakkosista
oman kirjaimensa. Kirjasin mainoksista yksittäisiä piirteitä taulukkoon (ks. liite 1).
Lopulta jäsensin mainokset viiteen miesluokkaan. Lisäksi palasin aineistoon myöhemmin
miehen yksityisellä sfäärillä toiminnan osalta.

Esitutkimukseni jälkeisen opinnäytetyöni varsinaisen aineiston keräsin kesällä 2004.
Aineistoni koostuu Kotiliesi-lehden 153:sta mieshahmon sisältävästä mainoksesta
vuosikerroista 1963, 1968, 1973 ja 1978. Viiden vuoden välein poimittu aineisto
helpottaa vähitellen tapahtuvien muutosten havainnointia. Skannasin aineiston myös CD-
levylle. Kotiliedessä oli mainosten lisäksi paljon kuvia lehtien ilmoituksissa, kilpailuissa
ja myyntitarjouksissa. Kotilieden vuoden 1963 mainokset oli rajattu melko tarkasti
omiksi osioikseen lehtien alku- ja loppupäihin. 1960-luvulla mainokset erotti vielä
suhteellisen helposti lehden muusta materiaalista, mutta 1970-luvulla mainokset alkoivat
jo sekoittua lehden muun kuvituksen kanssa. Seuraavassa jaotelmassa havainnollistan
mainoskuva-aineistoni määrällistä jakautumista eri vuosille.

vuosi mainosten lkm lehtien lkm käytetyt nro:t
1963 63 8 lehteä 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22
1968 27 12 lehteä kaikki parilliset
1973 26 12 lehteä kaikki parilliset
1978 37 8 lehteä 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22
yhteensä 153

Suoritin aineistossani tiettyjä rajauksia ennen sen lopullista muotoa. Kokonaisuudessa
vuosien 1963–1978 aineisto oli hyvin laaja ja mainoksissa esiintyi toistoa. Esimerkiksi
1963 vuosikerran 24:ssä lehdessä oli valtavat 1838 sivua. Aineistoni mainosmäärä olisi
paisunut reilusti yli 400:n, jos en olisi karsinut lehtien määrää. Päätin kokeilla mainosten
poimintaa vain joka toisesta lehdestä. Mainosten määrä laski noin 300:aan, mutta osassa
vuosikertoja oli edelleen toistoa. Lisäksi sekä aineiston ensimmäisenä että viimeisenä
tarkasteluvuotena (1963 & 1978) oli enemmän mainoksia kuin kahtena keskimmäisenä
vuotena (1968 & 1973). Vuonna 1963 television leikkaava vaikutus aikakauslehtien
mainostajien määrässä ei ilmeisesti vielä ollut voimakas. Heinosen (1998, 312)
aineistossa oli eniten mainossivuja juuri vuosina 1958–1964 ja vähiten vuonna 1967 (ks.
luku 4.3.1 Aikakauslehti mainosmediana). Ehkä mainostajien ja medioiden
sopeutumisvaihe uuteen tilanteeseen television jälkeen oli yksi syy 1960-1970-luvun
taitteen vähäisiin mainosmääriin. Erityisesti vuoden 1973 maailmanlaajuinen öljykriisi
vähensi sekä mainoksiin panostettuja rahasummia että mainosmääriä. Vuonna 1978
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ihmisiä motivoitiin kuluttamaan, koska mainosten määrä kasvoi. Aiemmin historiassa
kulutusyhteiskunta syntyi juuri vastaavanlaisesti sodan jälkeen, kun kulutusta tarjottiin
lääkkeeksi pula-ajan unohdukseen. Jotta aineistoni olisi jakautunut tasaisemmin, päätin
poimia vuosilta 1963 ja 1978 vain joka kolmannen lehden mainokset. Poiminnan avulla
toisto väheni ja aineiston edustavuus säilyi.

Tein aineistossani myös mainosten tyyppiin ja hahmoihin liittyviä rajauksia.
Ensimmäinen rajaava tekijä oli miehen ikä; jokaisessa aineistoni mainoksessa piti olla
vähintään yksi aikuinen mies. En ottanut aineistooni arpajais- tai kilpailumainoksia,
kirja- tai lehtimainoksia enkä tulevien lehtinumeroiden esittelyjä, jotka eivät ole
verrannollisia muihin mainoksiin. Rajasin aineiston ulkopuolelle myös täysin samojen
mainosten saman vuoden tuplakappaleet. Otin aineistoon saman mainoksen eri versiot,
jos mainoksissa oli pieniäkin eroja esimerkiksi henkilöasetteluissa. Etenkin 1960-luvun
mainoksissa olikin samalla kuvaussessiolla otettuja kuvia, joiden henkilöasetteluissa oli
variaatioita. Monisivuisista kuvasarjoista kopioin vain yhden mainossivun per sarja,
koska kuvat toistivat edellisiä lisäämättä niihin mitään uutta. Esimerkiksi 1970-luvun
vuosikerroissa muutamat tavaratalojen vaatemainokset olivat mainoskuvasarjoja. Rajasin
aineistosta myös tunnistamattomat ja epämääräiset hahmot sekä toisen viestimen
välityksellä kuvatut sekundaariset mieskuvat (etiketit, taideteokset), joita ei kumpiakaan
monta ollut.
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5  AINEISTON JA MIESHAHMON OMINAISPIIRTEET

5.1  Aineiston jakautuminen ja tuoteryhmät
Hahmottaessani mieskuvan representaatioita 1960-1970-lukujen mainoskuva-
aineistostani käytin Heiskalan (1991) kolmen kategorian mallia. Heiskalan (1991, 48)
mallissa 1950-luvun suomalaisten mainosten mieskuvat jakautuvat asiantuntijoihin,
kavaljeereihin ja Matti Meikäläisiin. Täydensin mallia aineistolähtöisillä tasa-arvon
agentin ja voiman vaalijan luokilla. Muodostamani mieshahmon luokat perustuvat
aineistosta havaittuihin ominaispiirteisiin, joita käyn tässä luvussa läpi.

5.1.1  Vuosittaiset mainosmäärät
Määrällisesti eniten mainoksia on aineistossani vuodelta 1963 eli 63 kappaletta. Vaikka
pyrin pienentämään mainosten kappalemäärää edellisessä luvussa kuvatulla tavalla,
vuoden 1963 mainosmäärä jäi aineistossa silti suureksi. Toiseksi eniten mainoksia eli 37
kappaletta on vuoden 1978 Kotiliesissä. Vuosikerroissa 1968 ja 1973 on vain vähän
mainoksia kahteen edellä mainittuun vuoteen verrattuna. Vuoden 1968 mainoksia
aineistossani on 27 kappaletta ja vuoden 1973 mainoksia on 26 kappaletta. Aineiston
vuosittaisen vinouman vuoksi keskityn jatkossa lähinnä suhteellisten mainosmäärien
vertailuun. Tässä alaluvussa 5.1 käsittelen aineistoni mainoksia kokonaisina, enkä erota
muutamien mainosten useita mieshahmoja eri kategorioihin.

Asiantuntijoita oli aineistossa toiseksi eniten eli 42 mainosta. Asiantuntijoita on melko
tasaisesti läpi aineiston, noin joka viidennestä kahteen viidennekseen vuoden
mainoksissa. Asiantuntijoita oli suhteellisesti eniten vuonna 1973 ja vähiten seuraavana
vuonna eli 1978. Tähän on voinut vaikuttaa 1970-luvun alun tuoteinformaatiomainonnan
uudelleensynty, mikä olisi tämän aineiston mukaan vähentynyt normaalitasolle jo
vuosikymmenen loppuun mennessä.

Kavaljeereja oli aineistossa toiseksi vähiten eli 20 mainoksessa. Kavaljeereja on sekä
määrällisesti että suhteellisesti eniten vuoden 1963 mainoksissa. Tämän viidenneksen
suhteellisen osuuden jälkeen kavaljeerien määrä vähenee muutamaan mainokseen
vuodessa. Esitutkimukseni perusteella kavaljeerien esiintyminen oli erityisen runsasta
ennen 1960-lukua. Viidessä vuodessa tapahtunut romahdus kolmannekseen vuoden 1963
kavaljeerien suhteellisesta määrästä on osoitus kavaljeerien nopeasta katoamisesta.

Matti Meikäläisiä on aineistossa määrällisesti eniten eli 45 mainoksessa. Meikäläisten
osuus mainoksista on useana vuonna myös suhteellisesti suurin. Kolmena ensimmäisenä
tutkimusvuotena meikäläisten osuus mainoksissa on noin neljännes, mutta
ennätysvuoden 1978 mainoksista jopa puolet on meikäläisiä. Meikäläiset kehittyvät
1960-luvun alusta 1970-luvun loppua kohti aiempaa tasa-arvoisemmiksi ja vähemmän
hallitseviksi perheenpäiksi. Silti viimeisen vuoden meikäläiset kuuluvat selvästi omaan
luokkaansa, vaikka arvot ovat kehittyneetkin. Meikäläisten viimeisen vuoden
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runsaslukuisuus voi johtua myös seestymisestä takaisin perhearvoihin. Vahva instituutio
antoi uskoa taloudellisten koettelemusten ja kylmän sodan kaudella.

Tasa-arvon agentti ja voiman vaalija muodostuivat Heiskalan (1991) tyypittelyn
ulkopuolelle jääneistä mieshahmoista. Tasa-arvon hahmoista on vähiten mainoksia eli 19
kappaletta. Suhteellisesti suurin eli noin viidenneksen osuus on vuoden 1968
mainoksissa, mutta osuus on melko korkea myös vuonna 1973. Tasa-arvon agenttien
korkeampi esiintymä vuosikymmenten taitteessa heijastaa ajan arvoja, vaikka ne eivät
todellisuudessa välttämättä edes toteutuneet. Tasa-arvon mainoksia on vuosina 1963 ja
1978 molempina noin kymmenes vuoden mainoksista. Voiman vaalijoita on aineistossa
määrällisesti kolmanneksi eniten eli 27 kappaletta. Suhteellisesti eniten niitä on neljännes
vuoden 1963 mainoksista. Tämän jälkeen määrä laskee pysyvästi alle kuudennekseen
vuoden mainoksista. Voiman vaalijat ovat melko vanhakantaisia eivätkä sovi
myöhemmin enää ajan henkeen.

Luokittelustani ilmenee, että kavaljeerit ja voiman vaalijat ovat yleisiä vain 1960-luvun
alussa, minkä jälkeen niiden määrät vähenevät pysyvästi. Asiantuntijoita on mainoksissa
läpi vuosikymmenten, mutta varsinkin 1960–1970-luvun taitteessa niiden osuus on suuri.
Tasa-arvon mainoksia on erityisesti myös 1960–1970-lukujen taitteessa, jota ennen ja
jonka jälkeen niitä on vähänlaisesti. Meikäläisiä on runsaasti kautta aineiston, mutta
vuonna 1978 niiden osuus on puolet vuoden mainosmäärästä. Miesluokkien tarkat
vuosittaiset jakaumat löytyvät tutkielmani liitteestä 2.

5.1.2  Tuoteryhmien esiintyvyys
Mainosaineistoni enemmistössä eli 55 kappaleessa myydään elintarvikkeita, niiden
lähituotteita tai ruokatuoteryhmiä. Ruokien ohella lukuun kuuluvat sekä nautintoaine-
(kahvi, olut ja makeiset) että osuuskauppojen muutamat ruokamainokset.
Elintarvikemainoksista lähes puolet eli 21 kappaletta on kahvimainoksia.
Ruokamainokset korostavat miehen ja ruuan yhteyttä – ruokaa ja ruuantekijää (usein siis
naista) miehen huoltajana, ravitsijana ja vahvistajana. Ravitseva ruoka oli varsinkin
1960-luvun teema elintarvikkeiden pitkään kestäneen säännöstelyn jälkeen.
Elintarvikemainoksia on runsaasti erityisesti asiantuntijoiden luokassa eli seitsemässä
mainoksessa kymmenestä. Tämä voi johtua miehen roolista auktoriteettina ja
asiantuntijana, ruuan laadunvarmistajana. Aineistossa on myös kymmenen
kodinkonemainosta, joihin kuuluu muutama liesi- (2), ompelukone- (2),
pyykinpesukone-, astianpesukone-, keittiönyleiskone, lisälämmitin, grilli- sekä
suihkumainos. Laitemainosten määrä jää silti yllättävän pieneksi. Mieshahmon rooli
kodinkoneiden maailmassa ei ilmeisesti ollut merkittävää. Viidessä mainoksessa
myydään pesujauhetta. Kodin kunnostukseen ja tavaroihin liittyvissä 12:sta mainoksessa
markkinoidaan pihankunnostusta, huonekaluja, linoleumilattiaa, talouspaperia,
lasitavaraa, talomaalia sekä talopakettia. Osa näistä sivuaa maskuliinisia kotitöitä, kuten
kodin rakennustöitä.
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Aineistossani on lisäksi 17 kauneus- ja hygieniatuotemainosta, joista 10 on kavaljeerien
luokasta. Enemmistönä ovat kauneutta ja ihoa hoitavat voiteet (päivä-, käsi-, suoja- ja
huuli-) sekä saippuat. Joukossa on myös erikoisuuksia kuten irtohampaat ”tanakasti
paikallaan pitävää” tahnaa (8b/1968) sekä tuoreen isän ostamia Bambino -
vauvanvaippoja (6e/1968). Tekstiilimainoksia on 16 kappaletta, joista kuusi on
kavaljeerien puolelta. Tekstiileihin lukeutuvat sekä valmiit vaatteet että neulelangat, joita
molempia on yhtä paljon. Ryhmän poikkeus on varhainen liivimainos (13c/1963), jossa
vartaloa tukevien liivien kehutaan tuovan ”tyylikkäästi pukeutuneen naisen vapautunutta
varmuutta”. Tuote on arkaluontoinen, joten se esitetään melko pintapuolisesti.
Rintaliivien ja intiimituotteiden mainontaa 1950-luvulta lähtien olisi kiinnostava tutkia
tarkemminkin. Lääkemainoksia aineistossa on 24 kappaletta, joista jopa 20 on voiman
hahmoja. Ryhmään mahtuu mainoksia vitamiineista, särkylääkkeistä, näöntarkastuksesta,
hieromatyynystä Sydäntautiliiton mainokseen saakka. Näöntarkastus- ja
sydäntautimainosten lisäksi aineistossa ei muita yhteiskunnallisia mainoksia olekaan.
Kivut ja säryt näkyvät erityisesti 1960-luvun lääkemainoksissa, minkä jälkeen tuodaan
esille hyvinvoinnin edistämistä. Viimeinen suurempi tuoteryhmä on yritykset, joista on
kymmenen mainosta. Nämä jakaantuvat liki tasan pankki- ja vakuutusyhtiömainosten
kesken. Lopuista neljästä sekalaisesta mainoksesta kaksi myy kirjeopistoa, yksi
kotimaista pianoa ja yksi seuramatkoja.

Seuraavissa piirakkakuvioissa vertaan tuoteryhmieni jakautumista Penttilän ja Vilkin
(1990, 127) tuloksiin. Aineistossani on heidän 1960- ja 1970-lukujen aineistoa enemmän
elintarvike-, lääke- ja yritysmainoksia. Mieshahmo näkyy usein myös vakuutus- ja
pankkimainoksissa. Edellisistä kaikki ovat maskuliinisina pidettyjä alueita. Aineistossani
on Penttilän ja Vilkin aineistoon verraten keskimääräistä vähemmän kauneus- ja
tekstiilimainoksia. Mieshahmo ei esiinny usein feminiinisinä pidettyjen tuotteiden
mainoksissa. Lisäksi enemmistö kauneus- ja tekstiilimainoksistani on kavaljeerien
luokasta, minkä osuus aineistossa vuoden 1963 jälkeen on vähäinen.
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KUVIO 1. Mainosaineiston tuoteryhmät (n=153)
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KUVIO 2. Penttilän & Vilkin (1990) Kotiliesi- ja Eeva-aineiston 1964–1979 tuoteryhmät
(n=660)

5.2  Mieshahmon ominaisuudet ja ympäristöt
Seuraavaksi luonnehdin mieshahmon yleisimpiä piirteitä aineistossani. Tässä luvussa
olen erottanut saman mainoksen useat mieshahmot ja ympäristöt omiin kategorioihinsa.
Seurauksena analysoimiani mieshahmoja on mainoksissa yhteensä 237 kappaletta. Osa
mainoksen mieshahmoista voi esittää samaakin hahmoa eri tilanteissa. Ympäristöjä
aineistossani on puolestaan yhteensä 197 kappaletta. Ominaisuuksista tutkin tässä
alaluvussa 5.2 mieshahmojen ja mainosympäristöjen lisäksi myös kuvien muita
henkilöhahmoja. Analyysia varten keräämäni ominaisuudet löytyvät liitteestä 1.

Kuvateknisistä ominaisuuksista huomioin siirtymät piirroskuvista valokuviin ja
mustavalkokuvista värikuviin. Ensimmäiset värilliset televisiomainokset esitettiin
Suomessa vuonna 1971, minkä jälkeen värejä huomioitiin paremmin sekä mainoksissa
että niiden tutkimuksessa (Kilpiö 2005, 67). Valokuvat nousivat ajan myötä
printtimainosten hallitsevaksi tekniikaksi piirroskuvien tilalle. Mustavalkokuvista
siirryttiin vähitellen värikuviin. Vanhoista tekniikoista tuli kuitenkin myös tapa erottua.
Esimerkiksi 1960-lopun jälkeen mustavalkokuvaa ryhdyttiin käyttämään mainonnassa
erikoisuutena, koska se poikkesi tavallisista värikuvista. (Sarantola-Weiss 2003, 215.)
Aineistoni kuvatekniset piirteet ovat yhdenmukaisia kehityksen ja aiempien tutkimusten
kanssa, joten en paneudu niihin tässä tämän enempää.

5.2.1  Ympäristöt ja pukeutuminen
Aineistoni mieshahmon kaksi yleisintä ympäristöä olivat kodin lähipiiri ja kuva ilman
ympäristöä. Erityisesti tasa-arvon agenttien yleisin ympäristö oli koti tai sen lähipiiri.
Kodin ympäristöistä 30 kappaletta liittyi ruuanlaittoon tai ruokailuun pöydän ääressä
joko sisällä tai ulkona. Kodin muita ympäristöjä ja sen lähiympäristöjä oli tämän lisäksi
45 kappaletta. Näitä olivat esimerkiksi talon muut huoneet, pesutilat ja kotipihat.
Olohuonekuvia näissä oli vain 14 kappaletta. Olohuonetta kuvattiin miehen ympäristönä
tässä tutkimusaineistossa selvästi harvemmin kuin varhaisempien vuosien
esitutkimusaineistossani. Ilmeisesti mies ei enää olohuoneen itsevaltiuden loputtua
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löytänyt olohuoneesta itselleen uutta, merkityksellistä paikkaa. Kodin piirin ulkopuolella
mieshahmo on aineiston 30 kuvassa. Näihin kuuluvat harrastukset (tennis, musiikki),
matkustaminen, luonnossa liikkuminen sekä ostoksilla käynti.

Mieshahmo on työympäristössä vain 24 kuvassa, joista peräti 17 on asiantuntijaluokan
kuvia. Mies kuvataan usein tehtaalla, lääkärissä, kaupantiskillä, maatalous- ja
rakennustöissä. Mieshahmon asiakkaana esittävät kuvat ovat harvinaisia.
Työympäristöjen ainoa miesasiakas (18b/1968) näytetään mustana siluettina kantamassa
naisen kanssa ostettua pakettia. En laskenut vakuutusmainosten maanomistajia
asiakkaina, koska kuvissa ei esitetä varsinaisia myyntitilanteita. Mies olisi voitu kuvata
asiakkaana myös kuvissa, joissa olisi ollut työympäristön sijasta joku muu ympäristö.
Tällaisia kuvia en kuitenkaan aineistostani havainnut. Miehen ympäristö koostuu pelkistä
yksittäisistä ja satunnaisista tavaroista 27:ssä kuvassa. Oheistavaroihin kuuluu
vähäpätöisiä tai ympäristön määrittelyyn riittämättömiä tavaroita kuten leivonnaisia,
kukkia, tuoleja ja mainostettavia tuotteita. Täysin tyhjässä tilassa mies on 41
mainoksessa. Erityisesti voiman vaalijoissa ja kavaljeereissa ympäristöjä ei joko ole tai
kuvissa on vain ympäristöstään irrallisia esineitä.
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KUVIO 3. Mieshahmokuvien ympäristöt (n=197)

1950-luvun konservatiivisuuden on aiemmissa tutkimuksissa havaittu heijastuneen myös
mainosten mieshahmojen pukeutumiseen. Hahmot kuvattiin usein formaaleissa puvuissa
kravatit kaulassa tai muissa siisteissä asuissa. (Heinonen, Lammi & Varho 1996, 238-
239.) Pukuun pukeutuminen väheni 1960-luvun lopulla (Kortti 2003a, 298), mikä näkyi
myöhemmin myös mainoksissa. Aineistoni mieshahmot käyttivät 1960-luvulla usein
muodollista pukua, mikä väheni 1970-lukua ja erityisesti sen loppua lähestyttäessä.
Solmiota, kauluspaitaa ja pukua käyttävä mies ei tähdännyt kotitöiden tekoon tai vapaa-
aikaan. Mieshahmon pukeutuminen viesti arvovaltaa ja etäisyyttä kodin arkisista asioista.



 48

5.2.2  Mieshahmon ikäryhmät
Jaottelin mieshahmot iän perusteella nuoriin, keski-ikäisiin ja vanhoihin. Nuoriksi
määritin 20–40-vuotiaat, keski-ikäisiksi 40–60-vuotiaat ja vanhoiksi yli 60-vuotiaat.
Hahmoissa oli paljon 40-ikävuoden molemmin puolin olevia miehiä, joiden jakaminen
joko nuoriin tai keski-ikäisiin oli hankalaa. Tietyin varauksin otin ryhmittelyyn avuksi
perheen ja kuvien muut henkilöhahmot. Perheen miehet nimittäin kuvattiin usein naisia
vanhemmiksi ja lasten iät olivat vakioita isästä riippumatta. Lapset kuvattiin usein
vauvaiän ohittaneiksi, mutta ei juuri yli 10-vuotiaiksi.

Mieshahmojen ikäjakauma painottuu nuoriin ja keski-ikäisiin. Hahmoista puolet on alle
40-vuotiaita ja kaksi viidestä on keski-ikäisiä. Kavaljeereissa nuorten suhteellinen osuus
on luokista korkein. Nuoria naisia ihailevat miehet ovat usein itse nuoria.
Asiantuntijoissa on enemmän keski-ikäisiä ja vähemmän nuoria kuin luokissa
keskimäärin. Tieto ja luotettavuus yhdistetään selvästi useammin keski-ikäisiin kuin
nuoriin. Meikäläisissä keski-ikäisiä on puolestaan keskimääräistä vähemmän.
Meikäläisten nuorista edelleen noin kolme neljännestä on 1970-luvulta. Meikäläisten
luokkaan kuuluukin moni uunituore isä, nuori ja perheellinen mies.

Vanhoja mieshahmoja on aineistossa hyvin vähän – alle joka kymmenes hahmoista.
Vanhoista hahmoista 11 on 1970-luvulta ja viisi 1960-luvulta. Eniten yli 60-vuotiaita on
asiantuntijoiden ja meikäläisten luokissa. Meikäläisten esimerkkimainoksessa,
Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarisen (7g/1978) kuvissa, käytetään viittä vanhaa
mieshahmoa, jotka kuvaavat ikäihmisten arkea. Myös voiman vaalijoissa keskitytään
etenkin nuorten fyysisen voiman korostamiseen. Kotiliesi on suunnattu keski-ikäiselle
naisväestölle, jota kiinnostaa lähellä omaa ikäänsä olevan miehet. Myös ydinperheen
merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa heijastuu aineistossani. Laaja suku on ilmeisesti
muualla kuin Kotilieden mainoskodeissa. Vanhoja ihmisiä ei käytetä mainoksissa paljoa
nykyäänkään. Jäljelle jääneiden eli viimeisten seitsemän mieshahmon ikää ei voinut
määrittää kuvan siluettimaisuuden, pienen hahmon tai rajauksen vuoksi.
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KUVIO 4. Mieshahmojen ikäryhmät (n=237)

5.2.3  Mieshahmon toiminnallisuus
Mieshahmon toiminta kertoo hahmon konkreettisesta osallistumisesta ja läsnäolosta
kotitalouslehden esittämässä arjessa. Aineistoni mieshahmojen toiminta liittyy usein
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pieneen tekemiseen. Myös hyvin passiivisia ja vähemmän passiivisia hahmoja on paljon.
Luokittelin mieshahmot toiminnallisesti hyvin passiivisiin, passiivisiin, melko aktiivisiin
ja (usein) ruumiillisesti aktiivisiin.

Hyvin passiivinen on aineiston joka viides mieshahmo. Hyvin passiiviset eivät tee juuri
mitään ja sekoittuvat helposti ympäristöön. Moni passiivinen saa ja odottaa palvelua
eteensä kannettuna. Hyvin passiivisille hahmoille kaadetaan kahvi kuppeihin, he istuvat
ruokapöydissä odottavina, makaavat nojatuoleissa, ovat vain fyysisesti läsnä tai potevat
särkyä keskittyneesti. Hyvin passiivisia on vain asiantuntijoissa, kavaljeereissa ja voiman
hahmoissa, joiden mainokset painottuvat 1960-luvulle. Hyvin passiivisista 43 on 1960-
luvulta ja vain 12 on 1970-luvulta. Tämä vahvistaa näkemystä hyvin passiivisten
yleisyydestä 1960-luvun mainoksissa, minkä jälkeen niitä ei enää 1970-luvulla näy.
Myös passiivisia mieshahmoja on noin viidenneksessä aineistosta. Passiiviset ovat läsnä
enemmän kuin hyvin passiiviset, mutta hekään eivät harrasta kovin toimeliaita tehtäviä.
Passiiviset seuraavat tilannetta, poseeraavat yhteiskuvissa, pitelevät esineitä, näkevät
särylle ratkaisun tai ruokailevat ryhmässä poissaolevasti. Erotin passiivisen, toiset
huomioimattoman ruokailun, melko aktiivisten hahmojen sosiaalisesta ruokailusta, missä
miehen ja muiden hahmojen välillä on vuorovaikutusta.

Melko aktiivisia on aineistossa eniten eli hieman vajaa puolet kaikista mieshahmoista.
Melko aktiiviset hahmot tekevät pieniä, ei kovin ruumiillisia tehtäviä. Melko aktiiviset
osallistuvat perheissä sosiaaliseen ruokailuun, marjojen keruuseen ja lomanviettoon.
Mieshahmo voi toimia myös palvelualttiina myyjänä mainoksen asiakkaalle tai lukijalle.
Melko aktiiviset voivat tehdä kotitöitä, joista yleisin on ruuanlaitto kokin roolissa.
Tavalliset työtehtävät, kuten laboratoriotyö, on myös hahmolle yleistä. Meikäläiset ovat
toiminnassa keskimääräistä aktiivisempia eikä luokassa ole lainkaan hyvin passiivisia.
Tasa-arvon agenteissa ei ole puolestaan ääripäitä. Erityisen aktiivisia, yleensä
ruumiillisesti rasittuneita on aineistossa vähiten eli joka kymmenes hahmo. Fyysisesti
aktiivinen mieshahmo voi rasittua kiipeilemällä, tanssimalla tai koettelemalla voimiaan
esimerkiksi pitämällä ilmassa joko poikaa tai rautasänkyä. Rasitusta tulee myös lekan
heiluttamisesta, sadon kannosta, rakennus- ja kunnostustöistä. Muutamassa kuvassa
aktiivinen myös ratkaisee ongelmia. Voiman vaalijoissa on keskimääräistä enemmän
sekä hyvin passiivisia että fyysisesti aktiivisia. Tämä korostaa voiman hahmojen joko
potevan särkyä tai havainnollistavan vahvuuttaan.
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KUVIO 5. Mieshahmojen toiminta (n=237)
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5.2.4  Muut henkilöhahmot
Muissa henkilöhahmoissa laskin vain samassa kuvassa miehen kanssa olevat hahmot. En
siis ottanut lukuun mainosten kaikkien kuvien henkilöhahmoja. Samassa kuvassa miehen
kanssa esitetyt yleisimmät muut hahmot olivat joko nainen tai nainen ja lapset. Toinen
suuri ryhmä oli yksin kuvatut miehet ilman muita henkilöhahmoja.

Miehen ja naisen perinteistä asetelmaa käytetään mainoksissa usein. Noin
kolmanneksessa aineistosta miehen kanssa oli joko nainen tai nainen ja lapset.
Mieshahmo on yhden naisen kanssa noin joka neljännessä aineiston 197:stä
mainoskuvasta. Lisäksi noin joka kuudennessa kuvassa mieshahmo on sekä naisen ja
yhden tai useamman lapsen kanssa. Kotilieden ensisijaisena kohderyhmänä ovat naiset,
joten naisen sisällyttäminen samoihin kuviin miesten kanssa lisää myös katsojien
samastumista. Miehen ja lapsen yhteys ei ole aina kuitenkaan näkyvää. Perhekuvissa
nainen usein pehmittää miehen ja lapsen suhdetta. Yhden tai useamman lapsen kanssa
mies on ainoana aikuisena vain 11 kuvassa. Meikäläinen on luokista eniten eli
kahdeksassa kuvassa ainoana aikuisena lasten kanssa. Lapsia on kuvassa useimmiten yksi
ja se on poika. Suurimmassa osassa kuvista mies ja lapsi käyttäytyvät varautuneesti,
mutta muutamassa myös kujeillaan. Jälkimmäisen tyypin kuvat korostavat miehen ja
pojan yhteyttä. Tytön kanssa mies ei kujeile.

Mies on aikuisista koostuvassa ryhmässä 27:ssä kuvassa. Osassa näitä kuvia on myös
lapsia. Yleisin asetelma on kahden miehen ja kahden naisen kahvi- tai ruokahetki.
Kuvassa voi olla miehen kanssa myös pelkästään useita aikuisia naisia. Esimerkiksi
kavaljeeri esiintyy vain useamman aikuisen ryhmässä tai yhden naisen kanssa.
Myöhemmin 1970-luvun vaatemainoksissa yhdellä mieshahmolla haettiin ilmeisesti
piristystä muuten pelkistä naisista koostuvaan kuvaan. Ainoastaan useita miehiä
sisältäviä kuvia on yhdeksän kappaletta. Aikuiset miesryhmät kuvataan yleensä töissä ja
miesten väliin jätetään aina tilaa. Asiantuntijoissa on neljä pelkästään useista miehistä
koostuvaa mainosta ja voiman vaalijoissa samoin neljä mainosta. Kahden työkuvan
lisäksi yhdessä kiipeillään vuorilla ja toisessa nukkuvan miehen unta varjelee
nukkumatti. Lopuissa eli peräti 67:ssä kuvassa mies on täysin yksin. Yksin esiintyvät
miehet toimivat usein laadunvarmistajina. Yksin kuvattu mies esittää selkeimmin miehen
sukupuoleen yhdistettyjä luotettavuuden ja asiantuntemuksen piirteitä. Lisätehoa tuovat
pelkistetty mainosympäristö ja hahmon katsekontakti suoraan lukijaan. Toisaalta yksin
kuvatun miehen merkitys voi olla myös toinen. Esimerkiksi voima hahmoissa on yksin
peräti kahdessa kolmanneksessa kuvista. Näissä kuvissa mies kärsii kivuista yksin, eikä
kukaan ole todistamassa miehen heikkouksia.
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KUVIO 6. Mieshahmokuvien muut henkilöhahmot (n=197)

5.2.5  Ilmeet ja katse
Kasvonilmeistä nauru ja hymy on osoitettu sukupuolisidonnaisiksi. Mainoksissa
katsojille avoimesti naurava hahmo on yleensä nainen. Naiset myös hymyilevät miehiä
enemmän. Miehinen katse on usein itsevarmaa virnistelyä tai hillittyä hymyä, jossa mies
hallitsee tilannetta naisen takaa. (Knuutila 1991, 130-134.) Aineistoni mieshahmoilla on
usein hillitty hymy. Ilmeet jättävät miehen kuvissa naista etäisemmäksi. Mieshahmot
yleensä ihailevat, tarkkailevat tai arvostelevat naisen tekemisiä. Naiseen hakeutuvat
katseet tekevät miehestä passiivisen. Mies jättää aktiivisuuden kotona naiselle.
Luokittelin mieshahmon katseen kohteiksi naisen, muun henkilöhahmon, katsojan,
esineen/tavaran, kaukaisuuden ja viimeisenä katseen, jonka kohdetta ei näy. Eniten
miehinen katse kohdistui naiseen, katsojaan ja esineeseen/tavaraan.

Noin joka neljäs mies katsoi naista, joka oli mieshahmon yleisin katseenkohde. Naista
tarkasteli jopa kolme kavaljeeria neljästä. Voiman vaalijoista naista katsoi vain kaksi
hahmoa 41:stä ja nekin selän yli taaksepäin vilkuillen. Lisäksi viidennes voiman
hahmoista ei näyttänyt katseensa suuntaa. Voiman vaalija ei katsokaan naista, vaan
esittelee hänelle vahvuuksiaan. Tavaraa katsoo liki joka neljäs mieshahmo eli toiseksi
eniten. Tavaran, esineen tai kuvan muulla määrätyllä kohteella tarkoitan sekä
mainostettavaa tuotetta että muuta oheistavaraa. Mainostettavista tuotteista silmäiltiin
eniten kahvia tai ruokaa, mutta myös linoleumilattiaa tai tasalämpösuihkua. Kuvan
muihin kohdetavaroihin kuuluivat esimerkiksi rulettipöytä, onkivapa, nuottivihko ja
rakennustolppa. Mainostettavaa tuotetta katsovat mieshahmot olivat hieman enemmän
läsnä kuin muita tavaroita katsovat. Edellisistä kummankaan miestyypin rooli ei
kuitenkaan näytä olevan erityisen merkityksellinen. Katsojaa mieshahmot tuijottavat
kolmanneksi eniten eli noin viidenneksessä hahmoista. Suoraan lukijaa katsovat myivät
tuotetta usein aktiivisesti. Yksi erikoinen tapa silmäillä katsojaa löytyy meikäläisten
luokasta (19c/1978), missä hiuksiaan kampaava kodin yleismies luo lukijaan katseen
peilin välityksellä. Muuten katsojaa silmäilevät olivat homogeeninen ryhmä.

Lopuista katseen kohteista jokaisella on noin kymmenyksen osuus. Muista
henkilöhahmoista miehet katsoivat eniten lapsia. Toista mieshahmoa katsottiin vain
muutamassa kuvassa, joista kaksi oli toisiaan katsovat lääkäri ja potilas (1963/7a), yksi
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kahviasiantuntija Don Ramon (1963/19a) ja neljäs toisen miehen tuliaisen luovutusta
seuraava mies (1963/10d). Potilasta laitteen läpi tarkastelevien lääkärien määrittelin
katsovan henkilöä enkä laitetta. Kaukaisuuteen katsovat ottivat sekä henkistä että fyysistä
etäisyyttä kuvan muihin hahmoihin ja/tai katsojaan. Hapuilevat katseet kertovat joskus
hämmennyksestä. Niistä ei tosin tiedä, pitikö hahmojen olla oikeasti hämillään, vai
olivatko näyttelijät vain kokemattomia. Mieshahmoista noin joka kymmenennen katsetta
ei pystynyt määrittelemään kuvan pienuuden, varjojen, epäselvyyden, siluettikuvan, selin
olon tai silmien kiinniolon takia.
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KUVIO 7. Mieshahmojen katseen suunnat (n=237)
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6  MIESLUOKAT JA KODIN YKSITYINEN SFÄÄRI

6.1  Mieshahmojen luokat
Mainosstrategioiden soveltaminen (Leiss ym. 1990/1997) aineistoni miesluokkiin
täydentää aineistoni historiallisen kehityksen ja ominaispiirteiden ymmärrystä. Joka
miesluokan kohdalla viittaan niihin Leissin ym. kulttuurisen kehyksen
mainosstrategioihin (ks. lisää luku 3.6), joihin luokan hahmot mielestäni parhaiten
sopivat. En kuitenkaan lajitellut aineistoni kokonaisia mainoksia kulttuurisen kehyksen
strategioihin, koska keskittymiseni mieshahmon merkitykseen olisi silloin kärsinyt.
Strategioiden sopivuutta miesluokissa vaikeutti myös Kotiliedelle tyypillinen runsas
informaatio ja kotikeskeinen elämäntyyli. Määrittelyssä pidin mieshahmon
ominaisuuksien mekaanista yhdistämistä tuotteisiin tuotesymbolistrategiana ja hahmon
henkilökohtaista ja kokonaisvaltaista liittämistä tuotteeseen personoinnin strategiana.
Tutkielmani liite 3. tiivistää strategioiden esiintymisen muodostamissani miesluokissa.

Käsittelen aineistoni mainoksia edelleen tässä alaluvussa 6.1 kokonaisuuksina niiden
keskeisimmän mieshahmon mukaan. En erota saman mainoksen mahdollisia useita
mieshahmoja eri luokkiin. Monissa useiden mieshahmojen mainoksissa mieshahmot
kuuluvat usein joka tapauksessa samaan luokkaan. Kaikki mieshahmot eivät kuitenkaan
istuneet yksiselitteisesti vain yhteen luokkaan. Esimerkiksi tasa-arvon agenteissa ja
meikäläisissä on yhteisiä piirteitä. Lääkäri-potilas -kuvissa jaan puolestaan naispotilas-
mieslääkärikuvat asiantuntijoiden ja miespotilas-mieslääkärikuvat voiman vaalijoihin.
Edellisissä mies toimii naisen/potilaan asiantuntijana ja jälkimmäisissä potilas ja lääkäri
ovat ”samanarvoisia”. Tällöin mainos keskittyy korostamaan miehistä voimaa ja sen
tervehdyttämistä.

6.1.1  Asiantuntija
Asiantuntijamiehistä erottuu kaksi pääluokkaa. Enemmistön pääluokassa muodostavat
asiantuntemusta ammatin tai tavallisen miehen arvovallalla takaavat ja varmistavat
miehet. Vähemmistönä pääluokassa ovat auktoriteettiasemassa olevat hallitsevat
perheenisät. Asiantuntijat heijastavat Leissin ym. (1990/1997) kulttuurisen kehyksen
kolmea varhaisinta strategiaa. Tuoteinformaatiosta kertoo asiantuntijoiden
kyseenalaistamaton pätevyys ja tiedonjako, tuotesymboleista miehisten attribuuttien
yhdistäminen tuotteisiin ja personoinnista esimerkiksi lääkärien ammattimaiset ja
henkilökohtaiset lausunnot.

Asiantuntijamiehen ensimmäisen pääluokan työsidonnaisia hahmoja on paljon 1970-
luvun mainoksissa. Asiantuntijoiden 1970-luvun 18:sta mainoksesta peräti 13 on
ammattinsa kautta asiantuntevia. Tämä vahvistaa havaintoa tuoteinformaation 1970-
luvun uudelleennoususta. Ammateista mieslääkärit ovat erityisen yleisiä 1960-luvulla ja
mieskokit 1970-luvulla. Muita ammatteja ovat johtajat, palomiehet, tavara- ja
osuuskauppojen palvelevat myyjät sekä maan- ja kahvinviljelijät. Aineistoni 153:n
mainoksen ainoa tummaihoinen mies on K-kaupan Kenia-kahvin (6a/1968) mainoksessa.
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Valokuva taustalle sijoittuvasta tummaihoisesta kahvinviljelijästä on epätarkka. Kuva ei
ole karikatyyrinen eikä alistava, toisin kuin esitutkimukseni varhaisten vuosien etniset
hahmot. Hieman vierasperäiseltä vaikuttaa myös kahden OKA –kahvimainoksen (19a &
22d/1963) taustojen mystinen Don Ramon. Miehen ulkonäkö on muuttumaton; sama
valkoinen puku, kravatti, hymy sekä oikea käsi ilmassa saavutuksen merkiksi. Mies
näyttää silti suomalaiselta vierasperäisestä nimestä huolimatta.

Lääkärimainoksen esimerkissä (Vaasan Maitonäkki 22e/1963) ruotsalainen mieslääkäri
puhuu ruisleivän puolesta ja oikoo väärinkäsityksiä sen lihottavuudesta. Mieshahmon
suora katse katsojan silmiin on yleinen tehokeino. Asiantuntija jakaa valistusta
luotettavuutensa varjolla. Lääkäri julistaa: ”Päivän puheenaihe: näkkileipä ei lihotakaan!
syö ruista – pysyt nuorena! Ruotsalaisen tutkijan, lääket. tohtori LARS
SVENNERHOLMIN neuvo meille. Ravintomme ’tyhjät kalorit’ ovat lihavuuden syy.
Puheet ruisleivän lihottavuudesta VAARALLISTA TAIKAUSKOA!”
Elintarviketutkimusta popularisoivassa mainoksessa on myös uutiselle tyypillisiä
piirteitä. Ruokatuotteita mainostavat lääkärit viittaavat usein tuotteiden vitamiineihin,
valkuais-, kivennäis- ja hivenaineisiin. Myös Möllerin kalanmaksaöljyn (4b/1963)
mainoksessa luetellaan kaikki ne monet taudit ja sairaudet, joihin terveyttä edistävät
ainesosat vaikuttavat. Kokkimainoksista esimerkkeinä toimivat Vaasan
makaronimainokset (4a, 6b & 8a/1973) ja K-ketjun Väiski (4a & 19a/1978). K-kaupan
Väiski esitetään todellisena ihmisenä, joka opastaa muun muassa hieman työläämpien
liharuokien valmistukseen. Vaasan kokit ovat karikatyyrisiä piirroshahmoja, joiden
makaronimainoksissa ruuanlaitto on nopeaa ja helppoa.

Ensimmäisen pääluokan mainoksista, joissa asiantuntemus korostui tavallisen miehen
arvovallan kautta, liki kolme neljästä on 1960-luvulta. Niissä miehet ovat pääosin
kahvinjuojia sekä muita ruokailijoita. Kotitöistä mies näyttää tarkkailevan naisen
osaamista varsinkin ruuanlaitossa. Mies varmistaa sekä naisen laittaman kahvin
juotavuuden että ruuan tasokkuuden. Erityisesti kahvimainoksia on paljon ja osassa niistä
kahvia kaataa emännän sijasta Paula-tyttö. K-kaupan kahvimainoksen (1b/1963) kuvassa
kahvista nauttii keski-ikäinen pariskunta. Nainen katsoo miestä ylöspäin ja pitää
kahvikuppiaan miehen kuppia alempana. Mies nostaa kuppia tyytyväisyyttä uhkuen ja
katsoo naista arvostavasti takaisin hyvän kahvin keittäjänä. Nainen hymyilee miehelle
varovasti. Toisessa esimerkissä Päivänpaistemargariini-mainoksen (4a/1963)
suurimmassa kuvassa nainen tähdentää tuotteen sopivuutta sekä leivontaan että
ruuanlaittoon. Naisen toisen käden sormista kaksi on pystyssä ja toinen käsi pitelee
ruokalautasta tarjolla. Pienemmässä kuvassa mies on lähes vastaavassa asennossa, mutta
hän ei pitele lautasta, vaan antaa ruualle hyväksyvän leimansa.

Asiantuntijoiden toista pääluokkaa eli perheen auktoriteettista johtajaa on vähemmän
kuin edellistä pääluokkaa. Tämän luokan kuvissa on miehen lisäksi vähintään nainen,
mutta mies voi myös hallita koko perhettä. Naisen kanssa kahdestaan mies ei toimi
naisen aikaansaannosten varmistajana, vaan täysivaltaisena tarkkailijana. Lahden Tuopin
ja Sinisen (22/1968) olutmainoksessa keski-ikää lähestyvä mies ja nainen istuvat
ruokapöydän ääressä. Nainen esittelee pariskunnan ruokajuomia – pullon Tuoppia ja
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toisen Sinistä. Miehen hahmo taka-alalla on epätarkka. Hänellä on naisen tapaan
katsekontakti katsojaan. Mies on kuitenkin hyvin passiivinen; hän vain valvoo
”soveliasta” käyttäytymistä. Nimenomaan 1960-luvun olutmainosten avulla jakson
yhteiskunnallista luonnetta selvittänyt Mari Soikkeli (2000) on perehtynyt aiheeseen lisää
tutkielmassaan. Linoleumilattian (7b/1963) mainoksessa on miehen lisäksi sekä nainen
että lapsi. Taka-alalla nainen istuu sohvalla, lapsi makaa lattialla tyynyn päällä ja
etualalla mies nojaa seisaaltaan tuoliin. Goffman (1979, 40-56) havainnoi
alempiarvoisten hahmojen statusta kuvattavan istuvilla ja makaavilla asennoilla
verrattuna miehen hallitsevaan seisovaan asentoon. Mainoskuvani nainen katsoo miestä
ja lapsi tuijottaa katsojaa. Miehellä on kädessä piippu, kaulassa kravatti ja kasvoilla
tyytyväinen katse lattiaan. Mies on kuvan suurin hahmo ja tilanteen herra.

6.1.2  Kavaljeeri
Aineiston yksitoikkoisin luokka koostuu kavaljeereista. Liki kaikki kavaljeerit ovat
toistensa kopioita, joten kavaljeerien variaatioista ei ole paljoa kirjoitettavaa. Luokassa
on kuitenkin kaksi pääryhmää, joista toinen on tyypillinen 1960-luvulle ja toinen 1970-
luvulle. Kavaljeerien 20:n mainoksen aineistosta kuitenkin vain viisi on 1970-luvulta,
joten aineiston kattavuus jälkimmäisellä vuosikymmenellä ei ole kovin hyvä. Kavaljeerit
sopivat huonosti Leissin ym. (1990/1997) kulttuurisen kehyksen malliin. Parhaiten
kavaljeeri sopii tuotesymbolien kaudelle, missä mieshahmon ominaispiirteet tukevat
tuotetta. Kavaljeeri toimii mainoksissa naista ja tuotetta tehostavana leimana.

1960-luvulla runsaslukuisen kavaljeerin perusolemus tiivistyy kolmessa Tokalon-
päivävoiteen mainoksessa (4f, 10h & 16c/1963). Nämä mainokset kohdennetaan naisille,
mutta mainosten mieshahmoilla on tärkeä rooli naisten ihailijoina. Yksi mainoksista
(16c) yhdistää häikäilemättä kauneuden, onnen ja menestyksen voiteen ansioksi suuren
fonttikoon tekstillä: ”Kauneus, Onni, Tokalon” ja hieman pienemmällä: ”Hyvä neuvo
onnen saavuttamiseksi”. Menestyksellä tuskin tarkoitetaan naisen intellektuellia
ansioitumista vaan viehättävän ulkomuodon avulla kerättyä huomiota ja hyväksyntää.
Toinen mainos (4f) jatkaa voiteen vaikutuksista: ”Teille lausutaan kohteliaisuuksia, joita
niin mielellänne kuuntelette, joista olette onnellinen. Tokalon päivävoidetta kiittävät
miljoonat naiset menestyksestään ja onnestaan.” Miehet kuvataan mainoksissa
kauneuden orjina, joita naiset helposti ohjailevat ulkonäköään manipuloimalla. Naisia
kehotetaan kaunistumaan nimenomaan miesten – ei itsensä – vuoksi. Toisaalta naiset
voivat hakea tarkoituksella hyötyä niin kutsutusta alisteisesta asemastaan (ks. Lury 1996,
142-143). Kavaljeerien ihailemat naiset eivät näytä pahastuvan miesten huomiosta eikä
kauneudestaan vallan välineenä. Toiminnan merkeissä mies antaa yhdessä Tokalonin
mainoksessa naiselle kukkia, toisessa mies pyytää tanssiin ja kolmannessa hahmo
kaartuu ihailevasti naisen ylle.

Kavaljeeriluokan toinen pääryhmä on 1970-luvulle tyypillinen hahmo. Siinä mies
esitetään ympäristöön kuuluvana, huomiota herättämättömänä koristeena. Sokoksen
vaatemainoksessa (7k/1978) mies näyttäytyy kahden naisen ja yhden koiran seuralaisena.
Hahmojen vaatteet viittaavat muodolliseen, keväiseen juhlaan. Mies esitetään kahden



 56

toistensa näköisten naisten avustajana. Mies pitelee sivuroolissaan kuuliaisesti koiran
talutushihnaa, vaikka valkoinen sylikoira taitaa kuulua pikemminkin toiselle naisista kuin
sitä kiinnipitävälle miehelle. Toisessa esimerkissä mies on edellistäkin poissaolevampi.
Helena Rubinsteinin ihonhoitotuotemainoksessa (4e/1978) on neljä eri ikäistä naista.
Näistä nuorimman rinnalla on samanikäinen mies. Nainen katsoo suoraan katsojaa, mutta
miehen katse on välttelevästi alaviistoon. Kavaljeeri ei enää jumaloi naista suoralla
katseella, vaan lujittaa nuoruuden ja kauneuden leimaa naisen vierellä. Lisäksi miehen
läsnäololla ehkä korostetaan nuoren naisen tarvitsemaa tukea, jota kolme vanhempaa
naista eivät enää kaipaa.

6.1.3  Matti Meikäläinen
Meikäläiseen liittyy usein perheellisyyden käsite, mutta meikäläisen perheellisyys on
erilaista kuin asiantuntijan auktoriteetti tai tasa-arvon yhdenmukaisuus. Meikäläiseen voi
liittyä isän auktoriteettia, mutta se näkyy enemmän rakkauden ja välittämisen kautta kuin
yksinvaltiutena. Meikäläinen ajaa perheen etuja perheen ehdoin. Erityisesti intiimit,
tunnepitoiset ja luottamukselliset hetket yhdistävät perhettä. Usein ruoka ja juoma (kuten
kahvi) sekä kylpytakeissa tai uimahousuissa vietetty vapaa-aika kuuluvat perheen
yksityiseen piiriin. Vaikka mainosaineistossani kuvataan usein ydinperheitä, meikäläinen
esiintyy myös perheen laajennetuissa kokoonpanoissa sekä aikuisten ihmisten muissa
sosiaalisissa tilanteissa. Meikäläiset eivät jakaudu erillisiin alaluokkiin, vaan luokan
perusilme säilyy samana kautta luokan. Matti Meikäläiset sopivat Leissin ym.
(1990/1997) strategioista parhaiten personoinnin kaudelle. Vaikka kohderyhmän naisten
ei odotettu samastuvan keskivertoihin miehiin, pystyivät perheenäidit näkemään
meikäläisissä omien aviopuolisoidensa piirteitä.

Meikäläisten mainoksissa perheitä esitellään paljon kokonaisuuksina, kuten ”Virtasina,
Harkimoina ja Mäkisinä”. Tyypin esimerkkinä lentokapteeni Tirronen perheineen
mainostaa Jämerät talopaketteja (7e/1978). Mainoksen otsakkeessa luvataan ”jämeriä
mielipiteitä Tamminiemestä”. Tirrosten kaksi vuotta aiemmin rakennuttamaa
talo(paketti)a nimitetään Tamminiemeksi ja mainoksessa käydään läpi lentokapteenin
talopaketin valintaprosessia. Tirroset kuvataan kotonaan perhekeskeisiksi. Talon pihalla
kapteeni viettää poikansa kanssa aikaa hiihdon parissa. Toisessa kuvassa talon sisätiloissa
perhe ruokailee pöydän ääressä. Päähenkilön maskuliininen, ammatin herättämä
luotettavuus lentäjänä yhdistetään talopaketin järkähtämättömyyteen. Lentotaito ei
kuitenkaan auta talopaketin valinnassa, koska kapteeni Tirronen käytti prosessissa myös
”neuvontamiesten asiantuntija-apua”. Tuotteeseen yhdistetään lentäjän tunnettua
luotettavuutta, eikä niinkään itse kykyä lentää. Mainoksen kohderyhmään voi kuulua
myös miehet. Ehkäpä Kotiliettä lukeva perheenäiti sujauttamaan mainoksen miehelleen,
jos perhe suunnitteli asunnonvaihtoa.

Meikäläinen voi esiintyä myös naisen tai lapsen kanssa tai kokonaan yksin. Lapsen
kanssa kahdestaan miestä ei usein kuvata, mutta muutamissa kuvissa miehen ja lapsen
välillä on kahdenkeskeinen side. Monessa kuvassa tosin isän ja lapsen side näyttää
olevan äidistä riippuvainen, vaikka äitiä ei edes kuvassa näkyisi. Esimerkiksi Katriinan
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erikoisvehnäjauhomainoksessa (22h/1963) isä ja lapsi syövät silmän välttäessä äidin
leipomia vehnäsiä. Rondo-villalangan (4c/1978) mainoksessa isä ja poika ovat
pukeutuneet pääkuvassa äidin neulomiin paitoihin. Mainoksen vasemmassa ylänurkassa
ja oikeassa alanurkassa kummittelevat pienet kuvat neulovista naisista: ”Arjan
neuletuokio, vuorossa konelangat” ja toisessa kuvassa ”Riitaksi” kutsuttu nainen.
Kahdestaan naisen kanssa meikäläinen on kuvissa enemmän läsnä kuin kavaljeeri, muttei
käyttäydy kuitenkaan yhtä edistyksellisesti kuin tasa-arvon agentti.
Astianpesukonemainoksessa (8d/1973) meikäläinen on esimerkiksi laittanut perheen
tiskiasiat kuntoon ostetamalla uuden laitteen. Mies poseeraa koneen vieressä ja luo
vaimoon ylpeän katseen. Mies ei ole asiantuntija, koska hahmo on hoitanut asian kuntoon
”ammattiliikkeiden” avulla. Kuvan ainoana mieshahmona meikäläinen on kuin kuka
tahansa keskiverto perheenisä. Sokoksen (19c/1978) mainoksessa yksin kuvattu mies
kampaa yhdessä kuvassa saunan jälkeen märkiä hiuksiaan ja toisessa kuvassa leikkaa
märkätilojen muovimattoa. Mies on kätevä joka kodin kunnossapitävä timpuri.

Meikäläisen vaimo tai muu naishahmo on usein kodinhoitaja vailla vertaa. Näissä
mainoksissa mies ei juuri osallistu kotitöihin. Nainen ansioituu erityisesti ruuanlaitossa ja
leivonnassa. Vaasan myllyn vehnäjauhomainoksessa (16/1968) sotakoulusta lomaileva
aikuinen nuorimies on tullut viikonlopuksi kotiin. ”Joka viikonloppu hän matkustaa 100
km. Lämpimäisten vuoksi.” Mainos toistaa äidin verratonta leivontataitoa: ”vain äidillä
on taito, joka tekee kotiintulon ihmeen herkulliseksi.” Nuoren miehen tuovat
viikonlopuksi kotiin äidin leipomat ruuat, joita vain äiti osaa tehdä. Nuoren miehen
itsenäisyys ei tule kuvissa esille, vai onko äiti vain taitava vallankäyttäjä, joka haluaa
houkutella pojan kotiin? Lopuksi mainoksessa vielä todetaan: ”Äidillä on taitava
jauhopeukalo”, ”Katsokaa omaa peukaloanne. Mitähän Teidän poikanne mahtavat juuri
nyt ajatella?” Omatuntoon vetoaminen lapsen tarpeiden tyydyttämiseksi pakottaa joka
äidin leipomaan. Äidin syyllistämisessä on kuitenkin ikävä sävy.

Ylivertaisen äidin ruuanvalmistuksessa on kuitenkin ristiriitoja. Pullien ja kakkujen
kotileivontaa pidetään lähes itsestäänselvyytenä, vaikka pääruokien valmistuksessa
kotitekoisuus ei näytä yhtä tärkeältä. OTK-ruokasäilykkeiden mainoksessa (10c/1963)
Matin ja Maijan ruokia kehutaan ”herkullisiksi”, koska ”Maija on löytänyt uuden
ratkaisun ruokapulmiinsa. Hänen ei tarvitse miettiä seuraavaa ateriaa – OTK-
ruokasäilykkeistä löytyy vaikka joka päivälle uusi ja maittava ateria.” Mainoksessa vielä
todetaan muiden perheenjäsenten tietävän Maijan oivalluksesta ja olevan erittäin
tyytyväisiä äidin ”valmistamiin” maukkaisiin ruokiin. Mainoksessa käytetään juuri
termiä ”valmistamiin”, vaikka ruokasäilykkeiden valmistus kotona vei tuskin paljoa
aikaa 1960 –luvullakaan. Pääruokasäilykkeitä suosittelevat mainokset näyttävät olevan
1960-luvun ilmiö, mahdollisesti 1950-luvun häipyvä jäänne. Esimerkiksi 1970-luvun
asiantuntijakokit ja K-kaupan Väiski paneutuvat raaka-aineista lähtevään ruuanlaittoon.

Meikäläisen vaimo on ylivertainen myös talousasioiden hoitajana. Yhdyspankin
mainoksessa (24/1968) perheenäiti suorittaa ”talousihmeitä” kuukausittain. Kuvassa
mies, tyttö ja poika katsovat ja kuuntelevat, kuinka perheenäiti kertoo edullisista
ruokavalinnoista. Mies istuu alhaalla ja myös lapset kuvataan äitiä alemmas.
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Puhekuplassa on kuva ruokakaupan hyllyjen välissä päätöksiä tekevästä äidistä. Teksti
kysyy: ”Ruoka, asunto, lapset, vaatteet, matkat ja koulu. Miten saa tulot riittämään vielä
moneen muuhun asiaan.” Vastauksena on talousihme ja perheenäidin taitava
taloudenhoito. Roolijako on tyypillinen ja pelkistävä. Se jättää miehen aivan
ulkopuoliseksi kodin arjen päätöksenteosta. Nainen on miehen lojaali työläinen, joka
sijoittaa miehen ansaitsemat rahat kodin ylläpitoon ja hankintoihin. Roolijako ei
pelkästään sido naista kodin vartijaksi, vaan sulkee miehen täysin sen ulkopuolelle.

6.1.4  Tasa-arvon agentti
Tasa-arvon agenteissa on kaksi alaluokkaa. Näistä ensimmäinen korostaa
henkilöhahmojen yhdennäköisyyttä ja -vertaisuutta. Toinen alaluokka esittää pääosin
feminiinisenä mielletystä yksityisestä sfääristä kiinnostuneita mieshahmoja. Kotiliettä
ilmentävä, lehdelle ominainen elämäntyyli on kotikeskeinen. Aineistoni tasa-arvon
hahmoissa näkyy kuitenkin tästä osittain eriävä suuntaus. Koska tasa-arvon agentit
sijoittuvat 1960- ja 1970-lukujen taitteeseen, luokan mieshahmot ilmentävät perinteistä
elämäntyyliä haastavaa tai muokkaavaa ideologiaa. Pintaa syvemmän ja
kokonaisvaltaisen luonteen takia tasa-arvoa kuvaakin mielestäni erityisesti Leissin ym.
(1990/1997) elämäntyylimainonnan strategia.

Tasa-arvon agenttien ensimmäinen alaluokka korostaa yhdenmukaisuutta kuvien kaikissa
hahmoissa liki identtisyyteen saakka. Usein samannäköiset hahmot kuvaavat perhettä.
SOK:n Courtelle-neuleasujen (6d/1968) mainoksessa mies, nainen ja kaksi poikaa ovat
keltakukkaisen niityn edessä. Perhe viettää yhteistä vapaa-aikaa pienen kisailun
merkeissä. Miehellä ja toisella pojalla on keltainen neulepaita, kun taas ja naisella ja
toisella pojalla lehmuksenvihreä. Paitojen keltainen ja lehmuksenvihreä menevät yksi
yhteen keltakukkaisen niityn kanssa. Perheen jäsenet muistuttavat toisiaan tummine,
lyhyine hiuksineen ja samanvärisine paitoineen. Hahmojen asettelussa on tosin
huomattava, että mies seisoo ja kurottaa kättään naisen ja poikien yli. Asettelu osin
palauttaa miehen, naisen ja lapset takaisin perheen perinteisiin rooleihin. Toinen
esimerkki yhdennäköisyydestä on Orionin vitamiinimainos (6e/1973). Tässä päästään
lisäksi samanlaisiin ruumiinasentoihin, missä tasa-arvon korostamisessa ammutaan
hieman ylikin. Mainoksen kaikki kuusi hahmoa, mukaan lukien kaksi miestä, ovat kelta-
valkoraitaisissa t-paidoissa. Kaksi miestä ja aikuinen nainen ovat yhtä pitkiä ja seisovat
kolmen lapsen takana kädet ristissä. Kaikki hymyilevät. Vitamiinimainoksessa
yhdennäköisyydellä ilmeisesti pyritään vitamiinien tärkeyden korostamiseen kaikissa
elämänvaiheissa.

Toisen alaluokan miehiä kiinnostaa perinteisen miehen roolin ulkopuolelle ulottuva
toiminta. Tämän alaluokan kaikki mainokset kuuluvat seuraavan alaluvun 6.2 aineistoon,
missä mieshahmo toimii yksityisellä sfäärillä. Tässä luokassa mies on muussa kuin
perheen auktoriteetin roolissa. Suuri osa rooleista liittyy kotitöihin, mutta muutama
kuvaa lastenhoitoa ja kasvatusta. Yhdyspankin (1d/1963) mainoksessa mies hyppii
riemusta: ”eläköön – lapsi lisää”! Samalla tapausta juhlistavan sikarirasian sisältö leviää
ympäristöön. Mies hehkuttaa, kuinka lapsilisävaltakirja pitää vain toimittaa
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Yhdyspankkiin ja rahat tulevat itsestään tilille. Lapsilisä on bonusta lapsen tulosta
vilpittömästi intoutuneelle miehelle. Osallistuminen konkreettiseen lastenhoitoon on
melko etäistä, mutta kuitenkin ilmeistä. Mies haluaa osallistua lapsesta johtuviin
järjestelyihin. Toisessa esimerkissä Visko-pesujauhe (10f/1963) on kirkastanut perheen
lakanat. Perheen mies, nainen ja poika ovat tyynysodassa. Visko on täyttänyt toiveen
”puhtaista arki-ilon soinnuista”. Vaikka teksti puhuu arjesta, kuva näyttää kuitenkin
vapaa-ajalta. Lakanat ovat arkisia, mutta perheen välinen tyynysota ei. Mies kuvataan
hieman vetäytyvänä, tyynyn taakse piiloutuvana hahmona. Mies nauraa, muttei juurikaan
osallistu. Kuvan aktiivisin toimija on poika.

Feminiinisiin kotitaloustöihin osallistuvasta miehestä on esimerkki Suomen Vanutehtaan
(6e/1968) mainoksessa, missä mies kuvataan kukkakimpun ja Bambino-vauvanvaippojen
kera. Teksti kysyy: ”mi-minäkö hermostunut?” ja vastaus kuuluu ”Enhän toki! Onhan
kaikki tarpeellinen mukana. Nimittäin nämä Bambinot.” Mies on vaippapakettivuoren
takana, ei suinkaan suorittamassa vaipanvaihtoa, mutta kuva viittaa välilliseen
osallistumiseen lastenhoidossa. Miehen vaatteet ja kampaus ovat siistejä, joten vauvan
tulo ei kuitenkaan näy miehen ulkoasussa. Iskun (18d/1968) kalustemainoksessa mies
valitsee huonekaluliikkeessä naisen kanssa keittiöpöytää. Mies näyttää tulleen suoraan
työpaikalta päällään pitkä takki, jonka alta pilkottaa kauluspaita, mutta hän osallistuu silti
kalusteiden valintaan aktiivisesti. Myös nainen on siisti, vaikka ulkoasu ei viittaa suoraan
kodin ulkopuolisiin töihin. ”Yhdellä iskulla kaikki” mainoslause sopii varmasti
perinteiselle miehelle. Joka päivä miestä tuskin saisi töiden jälkeen huonekaluja
vertailemaan.

6.1.5  Voiman vaalija
Voiman mieshahmot ovat pääosin kivun kohteita tai voiman symboleita. Vähemmistönä
luokassa on elintapojen parantamiseen kannustavia mainoksia. Miehen voimakkuuden
korostamista on erityisesti sotien jälkeisessä mainonnassa, kun fyysistä hyvinvointia ei
pidetty vielä 1960-luvulla itsestäänselvyytenä. Voiman vaalijaa kuvaa mielestäni
parhaiten Leissin ym. (1990/1997) tuotesymbolien strategia, missä tuotteeseen
yhdistetään suoraan miehelle perinteisesti tyypillisiä ominaisuuksia.

Voimaa kohdellaan luokan mainoksissa varsin yksioikoisesti. Miestä käsitellään lähinnä
lääkkeillä ja salvoilla hoidettavana esineenä kuin todellisena ihmisenä. Ensin parannetaan
fyysinen kipu, minkä jälkeen mies on taas ”toimintakunnossa”. Maskuliininen
rationaalisuus ei kuitenkaan paista kaikista miehen mainostamista tuotteista läpi.
Esimerkiksi Mellisatinin (7a/1963) bioaktiivisen ravintovirkisteen mainoksessa tuotetta
myydään seuraavasti:

Älkää antako enää kevätväsymyksen heikentää työtahtianne. Yhä
useammat ovat jo valinneet Mellisatinin väsymystä vastaan. Yleisesti
tunnetut piristysaineet, kofeiini, nikotiini ym. poistavat vain väsymyksen
tunteen hetkeksi ja riistävät elinvoimaa. Vitamiinivalmisteet eivät taas riitä
vapauttamaan heti väsymyksestä.
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Tämän jälkeen esitetään kaavio Mellisatinin tehosta. Tuote sisältää tekstin mukaan:
”puhtaaseen luonnonhunajaan säilöttynä tärkeitä luonnonvitamiineja, kivennäis- ja
hivenaineita. (…) Jo pieni pikarillinen Mellisatinia pitää aivonne virkeinä 6 tuntia”.
Mellisatin jää kuitenkin tuotteena melko epämääräiseksi. Se esitetään jonkinlaisena
luonnonmukaisena vitamiini- ja ravintolisänä. Mieslääkäri ja potilas kuitenkin viittaavat
tuotteen ominaisuuksiin lääkkeenä. Tuotteen toimivuutta todistetaan miesten yleisellä
järkevyydellä ja lääkärin ammattimaisella asiantuntemuksella. Luotettavuus perustuu
siihen, että naiset näkevät miesten sekä käyttävän että suosittelevan tuotetta.

Kolme näkkileipämainosta tiivistävät mieshahmon esittämisen voiman symbolina.
Kahdessa mainoksessa myydään rukiista Kunto-näkkileipää (12b/1968 & 22b/1978) ja
yhdessä ”kullanruskeaa” Maitonäkkiä (14/1968). Kunto-näkkileipien mainoskuvissa on
vain mieshahmoja, mutta Maitonäkin mainoksessa kuvataan perhettä, johon kuuluu
miehen lisäksi nainen ja tyttö. Maitonäkki on Kunto-näkkileipää lempeämpi tuote, joten
se sopii koko perheen yhteiselle välipalalle, vaikka myös Maitonäkki on
kokojyvärukiista. Maitonäkin mainoksessa selostetaan, kuinka ”kasvuikäisten on tärkeätä
saada kokojyväviljan ja luonnon voin täysi elinvoima”. Mainoksen epätavallisuudesta
kertoo kasvuikäisen tytön voiman tarve. Varhaisemmassa Kunto-näkkileivän
mainoksessa nuori, raavas mies heiluttaa lekaa kesäisen kumpupilvitaivaan alla.
Kuvatekstinä on: ”KUNTO kunnon kohottaa”. Mainoksessa toistetaan Kunnon tuhtia
rukiisuutta, vitamiinipitoisuutta ja täyspainoisuutta. Myöhemmässä Kunto-mainoksen
suurimman fontin teksti kuuluu: ”Vatsasi pitää näkkileivästä”. Tässä keskitytään
erityisesti terveysvaikutuksiin kuinka: ”vähäkuituinen ravinto on nykyisin yleinen syy
ruuansulatushäiriöihin ja huonovointiseen vatsaan”: Mieshahmo ei ole enää fyysisen työn
tekijä, vaan keski-ikäinen harvahiuksinen mies. Mainoksessa mainitaan leivän
soveltuvuus raskaan työn tekijöille, mutta enää sitä ei korosteta.

Voiman vaalijamiesten vähemmistön vaivat eivät enää parane yksioikoisilla
tablettiratkaisuilla. Terveellisempiin elintapoihin liittyvät mainokset ovat 1970-luvulta,
jolloin terveysvalistuksen näkyvyys lisääntyi. Epäterveellisten elintapojen parantajiksi
etsittiin aiempaa pitkäkestoisempia ratkaisuita esimerkiksi rukiisten näkkileipämainosten
hienovaraisuudella tai Sydäntautiliiton (12/1973) radikaalin mainoksen kautta.
Sydäntautiliiton mainoksen mieshahmo on keski-ikäinen, hieman ylipainoinen ja
kaljuuntuva. Mies tähtää pelikiekkoja kepillä ja pöydällä on lähes tyhjä oluttuoppi. Mies
on yksin. Teksti kysyy: ”Kuulutko sinä siihen 61 prosenttiin Suomen kansasta joka itse
väittää harrastavansa kuntoliikuntaa”. Mainoksessa viitataan ”tupakoinnin, väärien
ruokailu- ja elintottumusten lisäksi riittämättömään liikuntaan, mitkä lisäävät
sydäntautien todennäköisyyttä”. Mainos kannustaa harrastamaan kuntoliikuntaa oikeasti,
eikä vain leikisti. Kotiliettä lukeva vaimo voisi ehkä taas jättää lehden miehen
kulkureitille kriittisestä kohdasta auki.
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Asiantuntija, kadunmiehen arvolla
1b/1963 (5) K-kahvi

Asiantuntija, ammattilaisen arvolla
22b/1963 (54) Suomen erikois-

optikkojen liitto ry

Asiantuntija, perheenisän auktoriteetilla
20a/1968 (30) Valiojäätelö

KUVASIKERMÄ 1. ASIANTUNTIJA

Asiantuntija, feminiiniset kotityöt
8a/1973 (14)

Vaasan Torino-makaroni

Asiantuntija, feminiiniset kotityöt
6b/1973 (10) Vaasan Pikamakaronit

Asiantuntija, feminiiniset kotityöt
19a/1978 (33) K-kauppa (Väiski)
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Kavaljeeri 13a/1963 (38) Rexona-saippua

Kavaljeeri 16c/1963 (41) Tokalon-päivävoide

Kavaljeeri 4e/1978 (2) Helene Rubinstein-kauneustuotteet

KUVASIKERMÄ 2. KAVALJEERI
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Meikäläinen, lastenhoito ja -kasvatus
22h/1963 (61) Katriina-jauhot (SOK)

Meikäläinen 10c/1963 (32)
OTK-ruokasäilykkeet

Meikäläinen 18e/1968 (20)
Aspirin (Bayer)

Meikäläinen lastenhoito ja -kasvatus 7e/1978 (7) Jämerät talopaketti

KUVASIKERMÄ 3. MATTI MEIKÄLÄINEN
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Tasa-arvo, feminiiniset kotityöt
6e/1968 (7) Bambino-vaipat

Tasa-arvo, lastenhoito ja -kasvatus
4f/1978 (3) Ultra Sport Nivea

Tasa-arvo, yhdennäköisyys identtistä 6e/1973 (3) Orion vitamiinit

KUVASIKERMÄ 4. TASA-ARVON AGENTTI
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Voima 1c/1963 (3) Gallisal-voide

Voima 4h/1963 (8)
Rauta-Roboran (Orion)

Voima 12b/1968 (14)
Kunto-näkkileipä

Voima 14/1968 (17)
Vaasan Maitonäkki

Voima 22b/1978 (38)
Vaasan Kunto

näkkileipä

Voima 12/1973 (19) Sydäntautiliitto
KUVASIKERMÄ 5. VOIMAN VAALIJA
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6.2  Mies yksityisen sfäärin toimijana
Seuraavaksi paneudun mainosten mieshahmon osallistumiseen yksityisen sfäärin
feminiinisellä alueella. Tässä analyysin viimeisessä asiakohdassa käsittelen mainoksia
taas vain kokonaisuutena, enkä erota saman mainoksen monia mieshahmoja eri
kategorioihin. Kotona mies on ollut lähinnä teon passiivinen kohde³. Mies on kantanut
kotiin palkkatyönsä ansiot, minkä jälkeen hän on nauttinut ruokailusta pöydän ääressä ja
sanomalehdestä olohuoneessa. Sarantola-Weiss (2003, 83) jatkaa kuvausta
populaarikulttuurin tyyppiperheestä 1930-luvulla toteutuneena mallina, missä ”äiti tiskaa
keittiössä ja työstä palannut isä makaa olohuoneen sohvalla”. Hän (2003, 82) yhdistää
mallin erityisesti järkiperäiseen ja tehokkaaseen funktionalismiin, missä koti oli
erityisesti äitiä ja lapsia varten. Sarantola-Weiss jättää tyyppiperheen kuvailun
harmillisesti vain tähän yhteen lauseeseen. Varsinkaan populaarikulttuurin käsite ei
avaudu kunnolla. Kuvauksesta jää silti käsitys, ettei mies saanut osallistua kodin
toimintaan muuten kuin oleskelemalla.

Mieshahmoa yksityisellä sfäärillä kuvaavia mainoksia on yhteensä 38 kappaletta 153
mainoksen aineistossani. Poimin aineistosta löyhästi määriteltynä kaikki miestä
kotitöissä tai lastenhoidossa esittävät mainokset. Käsitteeni kotitöistä tai lasten
kasvatuksesta ovat laveat, jotta mieshahmon kaikki toiminta yksityisellä sfäärillä tulisi
huomioiduksi. En kuitenkaan ottanut aineistooni kuvia, joissa mies on kotitöiden
tekohetkellä vain passiivisesti läsnä. Vaadin mieheltä tehtävään osallistumista tai ilmeistä
asiayhteyttä. Esimerkiksi mies naisen määräämänä vaatteiden sovittajana ei mahdu
näkemykseeni miehestä kotitöiden tekijänä. Myöskään pelkkä perhepotrettiin
osallistuminen ja syliin sovitettu lapsi eivät täytä lastenhoidon tai kasvatuksen
kriteerejäni. Kuitenkin olen ottanut mainoksen aineistooni, jos tekstissä selvästi viitataan
miehen toiminnalliseen tai avustavaan rooliin esimerkiksi monitoimikoneen käyttäjänä.

Yksityisen sfäärin mainoksista suhteellisesti eniten on tasa-arvon agentteja ja meikäläisiä
ja vähiten kavaljeereja ja voiman vaalijoita. Poiminnan 38 mainosta jakaantuvat
luontevasti kolmeen seuraavaan ryhmään. Suurimmassa eli 20 mainoksen ryhmässä mies
tekee feminiinisiä kotitöitä. Toiseksi suurimmassa ryhmässä mies osallistuu 10:ssä
mainoksessa lastenhoitoon ja kasvatukseen. Pienimmässä kahdeksan (8) mainoksen
ryhmässä mies suorittaa maskuliinisia kotitöitä. Määrittämäni feminiinisen kotityön
ryhmä rakentuu suunnilleen samoista perusteista kuten Goffmanin (1979, 36-37) jaottelu
naisten alueella toimivista miehistä. Omassa aineistossani huomioin lisäksi maskuliiniset
kotityöt sekä lasten kasvatuksen ja hoidon, koska ne ovat merkittävä osa yksityisen
sfäärin toiminnasta. Eniten huomiota kiinnitän silti feminiinisiä kotitöitä tekeviin
miehiin, koska vertaan ryhmän mainoksia Goffmanin (1979) havaintoihin. Lisäksi
feminiinisten kotitöiden ryhmä on yksityisen sfäärin luokista ainoa, missä aineisto on
määrällisesti riittävä.

³ Pantzar 25.07.2002, henkilökohtainen tiedonanto.
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Aineistooni kuuluvat kaikki ruokaa laittavat miehet, jotka sijoitin feminiinisten
kotitöiden ryhmään. Osa kokeista esittää ammatti- ja osa kotikokkeja, mutta niiden
erottaminen toisistaan osoittautui mahdottomaksi. Muut selvästi työperusteisia tehtäviä
suorittavat mieshahmot jätin yksityisen sfäärin ulkopuolelle. Ruuan tarjoamisen lapselle
laskin feminiiniseksi kotityöksi, vaikka siinä on piirteitä myös lastenhoidosta.
Feminiinisen kotityön määrittelin kotitalouden arkisten tarpeiden tyydyttämiseksi, kuten
ruuanlaitoksi, siivoamiseksi, pyykinpesuksi ja tiskaamiseksi. Lasten kasvatuksella ja
hoidolla tarkoitan muista kuin ensisijaisesti fyysisistä tarpeista huolehtimista.
Esimerkiksi lapsen ravitsemista pidin feminiinisenä kotityönä, mutta isän kanssa
olkipaaleilla välipalana nautittua näkkileipää pidin lapsen kanssa vietettynä aikana.
Lapsen kasvatuksessa miehen ja lapsen tuli olla keskenään yhteydessä esimerkiksi
harrastuksen kautta, jota nainen ei vierestä ohjannut.

6.2.1  Feminiiniset kotityöt
Feminiinisten kotitöiden mainoksista 11 kappaletta on 1960-luvulta ja loput yhdeksän (9)
1970-luvulta. Teemana on usein ruoka, sen tarjoilu ja ostosten teko. Kuvista seitsemässä
mies toimii kokkina, kahdessa mies tarjoaa kahvia, kahdessa muussa hän tarjoaa lapselle
ruokaa, yhdessä mies keittää kahvia, toisessa hän kuivaa astioita, kahdessa mies tulee
ostoksilta, yhdessä hän on ostanut vaippoja, toisessa hän ostaa huonekaluja, yhdessä
istuttaa parvekekukkia, edelleen yhdessä mies kylvettää poikaa ja viimeisessä ulkoiluttaa
pyhävaatteissaan koiraa. 1970-luvun mainoksista suurimmassa osassa (viisi kappaletta)
esitti asiantuntijakokkeja. 1960-luvun mainoksissa miehen osallistuminen kotitöihin oli
1970-lukua monipuolisempaa, mutkattomampaa ja herrasmiesmäisempää. 1970-luvun
asiantuntijakokit kokkasivat perheestä etäällä, vaikka ruoka olisi perheenjäsenille
tarkoitettukin.

Aineistostani poimitut miehet suorittavat kotitöitä aktiivisesti. Goffmanin (1979, 36-37)
havaitsemaa ensimmäistä tyyppiä, feminiinisiin kotitöihin välinpitämättömästi
suhtautuvia miehiä, ei ole aineistossani lainkaan. Toinen tyyppi näkyy kahdessa
mainoksessa, missä mies kuvataan hieman hölmöksi kotitöiden tekijäksi. Upon (4l/1963)
pesukonemainoksessa mies kylvettää poikaa ja ymmärtää automaattisen pesusuunnan
vaihdon väärin. Mies pesee poikaa ja vaihtaa käsiharjauksen pesusuuntaa: ”Tämäkö nyt
on sitä automaattista pesusuunnan vaihtoa, vai?” Lisäksi tekstissä todetaan:
”Automaattinen pesusuunnan vaihto ei ole pelkkä insinööriasia”. Edellisestä voisi johtaa,
että poikaa kylvettävä mies on insinööriä tyhmempi. Mainoksen suurimmassa kuvassa
pikkutyttö kuuntelee pesukoneen ääntä ja toteaa: ”sieltä kuuluu puhtaan ääni surrr-surr-
surr.” Siis ymmärtääkö pikkutyttö pesukoneen toimintaa paremmin kuin aikuinen mies?
Kertooko tämä tytön tulevasta asiantuntemuksesta kodinhengettärenä, miehen
taitamattomuudesta vai molemmista, jää katsojan tulkittavaksi. Toisessa kuvassa
(6e/1968) ilmeisesti tuore isä vie naiselle kukkia ja ison pinon vaippoja (kts. luku 6.1.4
Tasa-arvon agentti). Miehen änkytyksen perusteella ilmenevä hermostuneisuus hipoo
koomisuuden rajoja.
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Goffmanin kolmas tyyppi näkyy aineistossani kolmessa mainoksessa, missä nainen
tarkkailee miehen suoriutumista hienovaraisesti hymyillen. Kahdessa mainoksessa
(7i/1963 & 19f/1963) Atrixin käsivoidetta markkinoidaan mies- ja naispuolisilla
käsinukeilla. Ensimmäisessä mainoksessa naisnukke seuraa miesnuken kukan istutus- ja
toisessa astiankuivaustaitoja. Kolmannessa mainoksessa (6g/1973) vienosti hymyilevä
nainen silmäilee Costarica-kahvia keittimeen annostelevaa miestä. Mainoksessa on
edellisen kuvan lisäksi kaksi muuta kuvaa, joista toisessa ollaan Kätilöopistolla ja
kolmannessa kahvipöydän ääressä. Kaikissa kolmessa kuvassa nainen katsoo ihastuneesti
miestä, eikä niinkään miehen toimintaa. Miehen ilmeet vaihtelevat, mutta ne ovat joka
kuvassa ylikorostettuja. Kätilöopiston kuvassa mies pitelee sylissään esikoista. Miehen
ilme on hämmästynyt, aivan kuin vauva olisi yllätys. Kolmannessa kuvassa mies ja
nainen nauttivat kahvista. Mies katsoo viimein naista, mutta katse on teennäisen
onnellinen. Lisäksi vauva jää kätilöopiston kuvan jälkeen pois, vaikka kotiin se on tekstin
mukaan viety. Vauva ei kuulu idylliseen kahvihetkeen, vaikka mainoksen alkutunnelman
asettajana sillä oli tärkeä rooli.

Goffmanin (1979, 36-37) havainnot miehen esittämisestä vieraalla feminiinisellä alueella
eivät ilmene aineistossani. Toisaalta poimintakriteerini poikkesivat Goffmanin
kriteereistä, koska en laskenut mukaan kotitöiden liepeillä ajelehtivia miehiä. Kotiliesi-
aineiston 1960- ja 1970-lukujen mieshahmo ei suorita kotitöitä naisen alaisena juuri
missään muodossa – ei riemukkaan koomisesti eikä hienovaraisen humoristisesti.
Kotilieden ideologian mukainen mies ei edes tee kotitöitä ja jos tekee, miehen toiminta
on silloin myös rationaalista ja arvokasta. Nainen ohjaa feminiinisten kotitöiden tekoa,
vaikka mies voi niissä joskus hieman auttaa.

6.2.2  Maskuliiniset kotityöt
Maskuliinisissa kotitöissä on vain kaksi 1960-luvun mainosta ja loput kuusi ovat 1970-
luvulta. Tämä kuitenkin kertoo enemmän maskuliinisten kotitöiden vähyydestä
Kotiliedessä, kuin vuosikymmeniä halkovasta murroksesta. Kuvista kahdessa asennetaan
suihkua, kahdessa muussa on ongelman ratkaiseva kone (astianpesukone ja lisälämmitin),
kahdessa maalataan seiniä, yhdessä leikataan muovimattoa ja yhdessä tilataan lapsilisää.
Viimeksi mainitussa mainoksessa on myös lapsen hoidollisia piirteitä, mutta sikarirasia,
talousasioiden korostus ja yksin kuvattu mieshahmo asettavat mainoksen maskuliinisten
töiden kategoriaan. Muut seitsemän mainosta kuvaavat miestä korjaamassa tai
huoltamassa taloa tai sen tarpeistoa. Aineistoni mainoksista lopulta vain kymmenessä
esiteltiin kodinkoneita (ks. luku 5.1.2 Tuoteryhmien esiintyvyys). Mieshahmon käyttö
kodinkonemainoksissa ei ollut nähtävästi kovinkaan yleistä. Koska laitteita kuvattiin
pääasiassa feminiinisiä kotitaloustöitä suorittavien naisten apuna, kodinkoneita
mainostavat henkilöhahmot olivat myös usein naisia.

Maskuliinisia kotitöitä tekevät miehet kuvataan yksin muissa paitsi yhdessä kuvassa,
missä nainen ihastelee miehen työn tulosta. Kuvien taustat ovat pelkistettyjä, jolloin
miehen ja tuotteen pääroolit korostuvat. Miehet kuitenkin lähinnä poseeraavat töiden
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ääressä kuin ahkeroivat niissä olan takaa. Esimerkiksi maalimainoksen (7i/1978) miehen
ruutupaidassa ei ole ensimmäistäkään maalitahraa. Arkijärjellä ajateltuna työnjäljet
lisäisivät mainoksen uskottavuutta, mutta tahrattomuus voi toimia myös esimerkkinä
”riittävän todesta valheesta”, missä kaunisteltu epätosi näyttää aitoa paremmalta (ks. luku
3.3 Totta vai tarua). Aineistoni perusteella perinteisen naistenlehden mainoksissa miestä
ei juurikaan esitetä maskuliinisissa kotitöissä. Kotiliedessä ei usein kuvattu voimaa
vaativia, perustavanlaatuisia remontteja.

6.2.3  Lastenhoito ja kasvatus
Viimeisen ryhmän, kuten kahden edellisenkin, mainosenemmistö on 1970-luvulta.
Miehen osallistumista lasten kasvatukseen ja hoitoon kuvaavista mainoksista vain kolme
on 1960-luvulta ja loput seitsemän 1970-luvulta. Esimerkiksi 1960-luvun lopussa
Yhdistys 9:n miesjäsenet kuitenkin vaativat miehille oikeuksia lasten kasvatukseen ja
hoitoon (ks. luku 2.3 Kotitalouden hierarkia; Jallinoja 1983, 124-125). Mainosten
määrästä päätellen miestä ei vaatimuksista huolimatta esitetty lasten kasvatukseen ja
hoitoon liittyvissä tehtävissä. Mainoskuvista kahdessa isä viettää aikaa lasten ja naisen
kanssa, kahdessa isä ja tytär/poika syövät näkkileipää/pullaa, yhdessä kuvassa telmitään
tyynysodassa, yhdessä isä nostaa poikaa lintulaudalle, yhdessä lomaileva isä pitää poikaa
sylissä, yhdessä isä ja poika istuvat vierekkäin äidin kutomissa villapaidoissa, yhdessä isä
levittää tytön kasvoille suojarasvaa ja viimeisessä kuvassa isä ja poika hiihtävät.

Aineistossa on kolme kuvaa, joissa mies ei ole lapsen kanssa yksin. Näissä kaikissa
miehen ympärillä on perhe. Nainen ei kuitenkaan rajoita miehen ja lapsen kontaktia, vaan
mies on yhtä osallisena tyynysodassa, peuhaamisessa ja marjojen keruussa kuin perheen
muutkin jäsenet. Enemmistössä eli seitsemässä mainoksessa mies on kuitenkin
nimenomaan lapsen kanssa kaksin. Näistä yhden mainoksen muissa kuvissa on ”valvovia
naisia”, jotka eivät kuitenkaan toimi suoranaisina välikäsinä miehen ja lapsen suhteessa.
Mies on näissä kuvissa enemmän korostetusti ylpeä ja suojeleva isä kuin perinteinen
mies. Ylpeä mies näyttää olevan erityisesti pojistaan ja suojeleva tyttäristään. Erot lapsen
sukupuolissa ovatkin silmäänpistäviä; isä ja poika harjoittavat kahdestaan usein
jonkinlaista toimintaa. Tytön kanssa mies on puolestaan kaksin ainoastaan kahdessa
kuvassa. Ensimmäisessä (22c/1973) kuvassa mies voisi olla myös tytön isoisä, jonka
kanssa tyttö nauttii tallissa näkkileipää. Toisessa kuvassa (4f/1978) isä levittää tytön
kasvoille suojavoidetta. Tytön kanssa kuvissa ei ole toimintaa, silloin syödään tai ollaan
vain. Isän ja tyttären suhde on näissä kuvissa henkisellä tasolla hyvin intiimi. Lisäksi
molemmat tilanteet kuvataan vain harvoille avoimissa puitteissa. Näkymät yhteisestä
välipalasta yksityisen maatilan tallissa ja suojavoidetta tyttärensä kasvoille levittävästä
isästä on rajattu massoilta piiloon. Mitä todennäköisemmin miehen pehmeyttä ilmeni
todellisuudessakin, mutta sitä ei haluttu mainoskuvissa korostaa. Miehen ei siis sallittu
tai haluttu korostavan pehmeää puoltaan julkisesti.
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Feminiiniset kotityöt (tasa-arvo)
4l/1963 (17) Upo-pesukoneet

Feminiiniset kotityöt (tasa-arvo)
6g/1973 (7) Costa Rica

Lastenhoito ja -kasvatus (meikäläinen)
22c/1973 (27)
Vaasan Maukas

Maskuliiniset kotityöt (meikäläinen)
8d/1973 (13) Asea-Skandia

astianpesukone
KUVASIKERMÄ 6. YKSITYINEN SFÄÄRI



71

7  JOHTOPÄÄTÖKSET JA ARVIOINTI

Varhaisempi ja varsin feminiininen sukupuolitutkimus on keskittynyt naisten oikeuksien
edistämiseen. Mainoksissa on puututtu erityisesti naishahmojen alistavaan esittämiseen.
Sukupuolten oikeuksista puhuttaessa kannattaisi terminä kuitenkin mielestäni käyttää
tasavertaisuutta tasa-arvon sijasta. Tasa-arvossa on sävyjä, missä kahdesta erisuuresta
tehdään yhtä suuria toisen etuuksia leikkaamalla. Tasavertaisuudessa molemmilla on
samat oikeudet ja velvollisuudet. Mainosten yksinkertaistavan luonteen vuoksi
aineistossani esiintyy kuitenkin enemmän yksiulotteista tasa-arvoa kuin monisävyistä
tasavertaisuutta, joten käytän myös tutkimukseni terminä tasa-arvoa. Kotiliesi on pitkään
opastanut perheellisiä ja työssäkäyviä naisia kodin ja työn yhteensovittamiseen.
Feminiinisyytensä ja kotikeskeisyytensä johdosta Kotiliesi ei ole tasa-arvon radikaali
edistäjä. Lehden feminiinisyys on kuitenkin analyysissani tärkeä, koska käsittelen
Kotilieden materiaalia poikkeavasta mieshahmon näkökulmasta.

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni mieskuvan rooleista saa vastauksia aineiston viidestä
miesluokasta. Aineistosta käy ilmi, kuinka yhteiskunnassa tapahtuneet muutokset
heijastuvat mainosten mieskuviin. Voimakkaimmin 1960-luvulle painottuvat
mieshahmot ovat kavaljeereja ja voiman vaalijoita. Vuosikymmenten vaihteessa
korostetaan tasa-arvoa, minkä jälkeen ääripään vaatimukset ilmeisesti heikkenevät.
Autoritaarinen asiantuntija on 1960-luvun lopulla yleinen, mutta 1970-luvun alussa
asiantuntijassa korostetaan ammattipätevyyttä silkan miehisen auktoriteetin sijasta.
Asiantuntijoiden määrät vuosien 1963 ja 1978 mainoksissa jäävät vuosikymmenen
taitetta vähäisemmiksi. Jälkimmäisen vuosikymmenen ja varsinkin viimeisen
tutkimusvuoden tyypillisin luokka on ylivoimaisesti Matti Meikäläinen.
Tutkimusaineistossani kavaljeeri ja voiman vaalija ovat väistyviä, tasa-arvon agentti ja
asiantuntija ovat murrosvuosien luokkia ja Matti Meikäläisen suuntaus on voimistuva.
Mieshahmon roolin luonne suuntautuu kohti vakiintunutta aviopuolisoa ja helposti
lähestyttävää, ammattipätevää asiantuntijaa.

Kulttuurisen kehyksen mainosstrategiat vahvistavat havaintoja muutoksesta (Leiss ym.
1990/1997). Tuoteinformaatiota on aineistossa eniten 1960- ja 1970-lukujen taitteessa ja
erityisesti vielä asiantuntijoiden luokassa. Tuotesymbolimainonnan rinnanasettelu jää
puolestaan yllättävän vähäiseksi ja poistuvaksi suuntaukseksi. Mieshahmon
ominaisuuksien yksioikoinen yhdistäminen tuotteisiin vähenee heti 1960-luvun jälkeen.
Personoinnin suuntaus on odotuksista huolimatta voimistuva. Mieshahmoista varsinkin
meikäläinen on yleinen läpi aineiston, mutta lisääntyy edelleen 1970-luvulla. Näin
aineistoni tukee havaintoa kadunmiesten yleistymisestä 1970-luvulla (Kortti 2003a, 198;
ks. luku 4.1.2 Kuva-analyysin keinot). Elämäntyylimainonnan vähyys toteutuu odotusten
mukaisesti. Kotiliedestä poikkeavaa elämäntyyliä näkyy lähinnä vuosikymmenten
taitteen tasa-arvossa. Aineistossani tasa-arvo kuitenkin taantuu yhtä ohimeneväksi
suuntaukseksi kuin havainto miehen elämänpiirin laajenemisesta 1970-luvulla (Heiskala
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& Luhtakallio 2000). Tasa-arvon sulautuminen hallitsevaan ideologiaan on niin
kokonaisvaltaista, ettei niiden erottaminen toisistaan ole enää 1970-luvulla mahdollista.

Toista tutkimuskysymystäni mieshahmon luonteen kehityksen pysyvyydestä tukee
hahmolle tyypilliset kolme roolia kodin yksityisellä sfäärillä. Miehen rooli avustajana
ilmenee erityisesti feminiinisistä kotitöistä. Ainoastaan ruuanlaitossa mies voi irrottautua
apulaisen tehtävästään. Mies ei tee töitä rutiinilla, vaan toiminnassa näkyy
kokeiluluontoisuutta. Maskuliinisissa kotitöissä mies on elementissään ja keskittyy kodin
korjaus- ja huoltotöihin. Näitä kuvia ei ole aineistossa kuitenkaan montaa. Isän rooli
lasten kasvatuksessa ja hoidossa on vähäinen. Mies esitetään harvoin lapsen kanssa
kaksin. Isän rooli painottuu vapaa-ajan viettoon, eikä miehen paikkaa arjessa juuri
ilmennetä. Laatua takaa erityisesti asiantuntijamies. Asiantuntija osoittaa aineistossa
itseohjautuvaa muuntautumiskykyä, missä 1960-luvun liki pelottava auktoriteetti
muuntautuu 1970-luvulla yleisölle lähestyttävämmäksi ammattilaiseksi. Asiantuntijoiden
määrä aineiston toiseksi suurimpana luokkana sekä jakautuminen molemmille
vuosikymmenille korostavat asiantuntijan merkitystä ajan mieshahmossa. Mieshahmon
yksi ominaisimmista ja kestävimmistä rooleista 1960- ja 1970-luvuilla on laatua takaava
asiantuntija.

Opinnäytteeni otsikossa rinnastan 1960- ja 1970-lukujen mieshahmon kodin
kameleonttiin. Kulutuksen yksityisen sfäärin ohjat kuuluvat pääasiassa aineiston
naishahmolle. Miehen rooli kotona painottuu huomaamattomaan ja persoonattomaan
sopeutujaan. Mies vaihtaa väriä viidessä miesluokassa tilanteen mukaan. Havainnot
miesluokista korostavat roolia sopeutujana. Kavaljeerin tarkoitus on lähinnä vahvistaa
naisen kauneuden ylistystä. Meikäläisissä isä kuvataan usein perheen perusvarusteeksi.
Tasa-arvon raitapaitainen mies (6e/1973) havainnollistaa hahmon konkreettista
muuntumiskykyä. Kameleontti voi myös erottua seinätapetista. Voiman vaalijat ovat
usein päärooleissa, vaikka voivat toimia vain miehille sallittujen roolien puitteissa.
Asiantuntijakin usein hallitsee mainoskuvien tilanteita, mutta on hyvin riippuvainen
kuvan perusasetelmasta. Asiantuntija kuvataan usein työpaikalla ammatin edellyttämissä
vaatteissa, mikä erottaa hahmon kotona kuvattavista kameleonteista.

Kodin arjessa mies siis avustaa, sopeutuu ja takaa laatua. Aineiston mieshahmot
kuvataan 1960-luvulla vielä pääosin julkisen sfäärin toimijoina. 1960- ja 1970-lukujen
taitteen jälkeen tasa-arvon uudistukselliset vaateet heikkenevät. 1970-luvun alun jälkeen
mieshahmoa kohdellaan jopa varovaisemmin kuin ennen, koska naishahmon varpaille ei
enää saanut astua. Yhteiskunta puuttuu nopeasti naisen kohteluun heikompana
sukupuolena. Mitä muuta 1970-luvun lopun mies olisi voinut tehdä, kuin palata takaisin
julkisen sfäärin työpaikalle? Miehen yhteys kodin yksityiselle sfäärille kuitenkin
parantuu, eikä miestä esitetä yhtä hallitsevana auktoriteettina kuin ennen. Mieshahmon
kehityssuunta yksityisellä ja julkisella sfäärillä on heikosti kumulatiivinen. Mies
suuntautuu 1970-luvulla pääosin julkiselle sfäärille, mutta toisaalta osallistuu kodin
toimintaan myös muuten kuin nautiskelijana. Miehen toimikenttä kotona ei silti laajene.
Mies ei haasta naisen hallitsevaa roolia kodin yksityisellä sfäärillä.
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Kolmas tutkimuskysymykseni mieshahmon aktiivisesta toiminnasta kodin yksityisellä
sfäärillä käsittelee myös hahmon oikeuksia kuluttajakansalaisena. Aineistossani Yhdistys
9:n miesjäsenten vaatimien yksityisen sfäärin oikeuksien näkyvyys on heikko. Myös
sukupuolten oikeuksien ja velvollisuuksien vastuujaon käsitteet osoittautuvat
tutkimuksessani ongelmallisiksi. Tasa-arvoliikkeissä naisille vaadittiin kovaäänisesti
oikeuksia kodin ulkopuolelle ja miehille hiljaisemmalla äänellä oikeuksia kodin
sisäpuolelle. Toisaalta kaikki tasa-arvoliikkeetkään eivät hyväksyneet miehiä jäsenikseen
(ks. Jallinoja 1983). Joka tapauksessa naiset halusivat vapautua kodin sisäisistä ja miehet
kodin ulkoisista odotuksista. Pelkkä oikeuksien laajentaminen ei kuitenkaan riitä, vaan
tarvitaan myös vastuunkantajia. Sukupuolilla tulee olla oikeudet toimia eri sfääreillä,
mutta esimerkiksi kulutusyhteiskunnan ja ympäristön ekologiset rajoitteet edellyttävät
oikeuksien ja velvollisuuksien tasapainoa. Kaikesta ikävästä ei voi vapautua
yhteiskunnalle kalliiksi käyvien nautintojen takia. Liian pitkälle viety ja
yhdenmukaistava tasa-arvo vähentää myös sukupuolten erityisyyttä. Pahimmassa
skenaariossa samankaltaisuus johtaa sukupuolineutraaliin ja persoonattomaan massaan.

Tutkielmani vastuullisesta kuluttajakansalaisuudesta voisi löytyä ratkaisu
kulutusyhteiskunnan kestämättömään kasvuun ja vastuujakoon. Kuten Gabriel ja Lang
(1995) totesivat (ks. luku 2.2 Kuluttaja ja kansalainen), on kuluttajien helppo olla ilman
vastuita, mutta kansalaisen pitää kantaa huolta muiden asioista. Toisaalta Lammin ja
Pantzarin (2002, 18) mukaan: ”Kuluttajakansalaisella on oikeus (ja nykyään melkein
velvollisuus) tehdä valintoja markkinoilla ensisijaisesti omien tarpeidensa mukaisesti”.
Voisivatko kuluttajan oikeudet ja kansalaisen velvollisuudet yhdistyä
kuluttajakansalaisuuden toissijaisessa vastuussa ympäristön ja yhteiskunnan
hyvinvoinnista? Laajemmassa kokonaisuudessa eronteko omien tarpeiden ja
yhteiskunnan hyvinvoinnin välille on vaikeaa eikä aivan välttämätöntä. Ympäristön
hyvinvointi on myös rationaalisen yksilön pitkän aikavälin tavoite, koska
velvollisuuksista huolehtiminen parantaa lopulta yksilönkin hyvinvointia.

Tutkimukseeni jäi myös kehitettäviä ja syvennettäviä puolia. Esimerkiksi analyysia olisi
voinut täydentää mieshahmon poikkeavien roolien huomiointi myös muuten kuin
kotitöihin osallistuvana tekijänä. Näitä yhteyksiä voisivat olla mieshahmon toiminta
feminiinisissä, matalapalkkaisissa ammateissa (asiakaspalvelu, myyjät) sekä mies
kotitöiden passiivisena seuraajana. Mieshahmojen kaikkia esityksiä olisi voinut verrata
vallitsevaan ideologiaan, jolloin katsaus mieshahmon rooleihin kotitalouslehden sivuilla
olisi ollut entistä kattavampi. En kuitenkaan pureutunut aineistoon enää tarkemmin
lähinnä työn rajallisuuden vuoksi. Mielestäni selvitin tutkimuskysymysteni
olennaisimmat asiakohdat. Perusteellisempaa analyysia varten olisi hyvä kerätä uusi
aineisto, jolloin rajauksen voisi tehdä eri tavalla. Myös paremmista
kuvankäsittelytaidoista olisi ollut tutkimusprosessissa käyttöä.

Tutkimukseni esittää mieskuvan murroksen tulkinnalle yhden perustelemiini ratkaisuihin
pohjautuvan näkökulman. Tässä reliabiliteetti haastaa laadullisen tutkimuksen
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luotettavuutta toistettavuuden kriteereillään. Moniulotteisten mainoskuvien analyysissa
tutkijat usein havainnoivat ja painottavat kuvien piirteitä eri tavoin. Perustamistani
mieshahmojen luokista voisi kiistellä loputtomiin. Toisaalta validiteetti edellyttää
yleistyksiä, kuten induktiivisen, aineistolähtöisen analyysini yksittäisistä tapauksista
hahmottamiani miesluokkia. Mainoskuvien analyysissa tulee kuitenkin näkyä tutkijan
oma kädenjälki, koska mainoskuvat ovat ihmisen tuottamia artefakteja. Tärkeintä on
pitää tutkimuksen valinnat tietoisina ja raportoida niistä avoimesti tutkimuksen
luotettavuutta punnitseville lukijoille. Laadullisessa tutkimuksessa validiteetin ja
reliabiliteetin teoreettisia käsitteitä on kyseenalaistettu, vaikka luotettavuus ja
toistettavuus ovat myös laadullisessa tutkimuksessa tärkeitä.4

Jatkotutkimuksissa voisi syventyä miehen kodin yksityisen sfäärin oikeuksien
näkyvyyteen sekä yhteiskunnassa että medioissa. Myös sukupuoliroolien vertailevaa
tutkimusta yksityisen sfäärin eri alueilla voisi jatkaa. Tutkimusaineistona voisi käyttää
esimerkiksi 1960- ja 1970-lukujen miehille suunnattua talouslehteä (esim. nyk.
Talouselämä), jonka mieshahmojen toimintaa voisi verrata naisten rationaaliseen
”talousministeri-ihanteeseen” (vrt. Emäntälehti Martat). Sisällöllisesti vastaavien
tehtävien vaihto päittäin miesten ja naisten kesken ei onnistunut ajan vallitsevassa
ideologiassa. Mies oli kykenemätön hoitamaan kodin arkisia talousasioita ja nainen oli
epätietoinen julkisen sfäärin ”suurten rahamäärien” kanssa. Toinen ehdotukseni on jatkaa
tutkimusta 1960–1970-lukujen televisiomainosten mieshahmoista. Toisaalta television
ominaisuus tuon ajan massamediana voisi yksinkertaistaa mieshahmoa liikaakin, jolloin
analyysissa ei päästä pintaa syvemmälle. Haastavien ideologioiden kyseenalaistava ja
muutoshakuinen sävy voisi jäädä tässä aineistossa huomaamatta. Tarkennetussa
analyysissa juuri täsmennetyille kohderyhmille suunnattujen mainosaineistojen analyysi
voisi tuottaa uutta ja hyödyllistä tietoa.

4 Koskinen 04.05.2004, henkilökohtainen tiedonanto.
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LIITE 1. Mainosaineiston erityispiirteet
Kotiliesi-aineiston 153 mainosta

tunnus
kuvia

mainoksessa
miehiä
kuvissa Tuoteryhmä

Heiskala
(1991)

Piirros/valo&
mustav/väri Kuvaympäristö Pukeutuminen Ikäryhmä

1963 1a 1 1 Uusi Kirjeopisto Asiantuntija valo+mustav pöytä, verhot villaliivi nuori
1963 1b 1 1 K-kaupasta K-kahvia Asiantuntija valo+väri tuoli kravatti+puku keski
1963 4a 1 1 Raisio Päivänpaiste margariini Asiantuntija valo+mustav - kravatti+kaulusp nuori
1963 4b 1 1 Möllerin kalanmaksaöljy Asiantuntija piirros+mustav - kravatti+työtakki keski
1963 4c 1 1 Pauligin kahvit Asiantuntija valo+mustav hammaslääkäri lääkäritakki keski
1963 7b 1 1 linoleumilattia Asiantuntija valo+väri olohuone kravatti+villapaita nuori

1963 16a 1 3 Pauligin kahvit Asiantuntija valo+mustav sukkatehdas
1 kaulusp, 1 puuvillap, 1
kravatti+kaulusp nuori

1963 19a 1 2 OKA-kahvi Asiantuntija valo+mustav työpaikka kravatti+puku, kaulusp nuori
1963 19b 2 2 Katriina-kahvi Asiantuntija piirros+mustav kauppa+lääkeruisku kravatti+takki, lääkäritakki keski
1963 22a 1 1 Alumit-talouspaperi Asiantuntija piirros+mustav - rusetti keski
1963 22b 1 1 Suomen erikois-optikkojen liitto ry Asiantuntija piirros+mustav lääkärissä lääkäritakki keski
1963 22c 1 2 Pauligin kahvit Asiantuntija valo+mustav villajalostamo kravatit + puvut keski, vanha
1963 22d 1 1 Kultapapu-kahvi Asiantuntija valo+mustav työpaikka kravatti+puku nuori
1963 22e 1 1 Vaasan leipä Maitonäkki Asiantuntija valo+mustav - kravatti+työtakki keski
1963 22j 2 2 Kenwood keittiöyleiskone Asiantuntija valo+mustav keittiö+ei mitään puku(+puku) nuori(+keski)
1968 4a 2 2 Yhdyspankki Asiantuntija valo+mustav ravintola+ovi krav puku(+ei näy) nuori(+ei näy)
1968 4b 1 1 Valiojäätelö Asiantuntija valo+väri takkahuone kravatti+villapaita nuori
1968 6a 1 1 K-kaupasta Kenia-kahvia Asiantuntija valo+väri - puuvillapaita keski
1968 6f 1 1 Fazer marmeladit Asiantuntija valo+väri karkkivaunu karkkivaunutyöviitta vanha
1968 18a 1 3 Pauligin Huomio-kahvi Asiantuntija valo+mustav kahvitarjoilu 3 kravattia + 3 kaulusp nuori, vanha
1968 18b 3 3 SOK Sokos Asiantuntija valo+väri 2tavaratalo+1paketti 1krav+takki, 1essu, 1ei näy 2keski, 1vanha
1968 20a 1 1 Valiojäätelö Asiantuntija valo+väri ruokapöytä kravatti+puku keski
1968 20b 1 1 Peer Gynt villalanka Asiantuntija piirros+mustav - villapaita keski
1968 22 2 2 Lahden Tuoppi ja Sininen Asiantuntija valo+mustav ruokapöytä+olutkori krav puku(+työasu) keski(+keski)
1973 4a 1 2 Vaasan mylly Piccolo-makaroni Asiantuntija piirros+mustav ruuanlaitto kokkiasut keski
1973 4b 1 4 Vakuutusyhtiöt Asiantuntija piirros+väri pelastuskangas palomiespuvut keski
1973 6a 1 2 SOK Sokos Kultakatriina Asiantuntija valo+väri lentokoneen moottori työhaalarit nuori
1973 6b 1 2 Vaasan mylly Pikamakarooni Asiantuntija piirros+väri ruuanlaitto kokkiasut nuori, keski
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1973 8a 1 2 Vaasan mylly Torino-makaroni Asiantuntija piirros+väri ruuanlaitto kokkiasut nuori, keski
1973 10a 1 1 Vaasan Ruutu-näkkileipä Asiantuntija valo+väri maalaispelto puuvillapaita keski
1973 10b 1 1 SOK Sokos Weekend kesäkahvi Asiantuntija valo+väri ranta/pöytä t-paita nuori
1973 14 1 1 Rajamäen etikka Asiantuntija valo+mustav - vain kasvot keski
1973 22a 2 2 Kulta Mokka Asiantuntija valo+väri kahvihetki+ei mitään kravatti+kaulusp, ruutup keski, vanha
1973 22b 1 1 Ruokaohjekerho Mestarikokki Asiantuntija valo+väri keittiö puuvillapaita keski
1978 4a 1 1 K-kauppa Väiskin lihaneuvoja Asiantuntija valo+väri ruuanlaitto kokkiasu keski
1978 7a 1 1 Yhdyspankki eläke Asiantuntija valo+väri - kravatti+puku keski
1978 7b 1 1 Moulinex-grilli ym. Asiantuntija valo+väri - kravatti+puku keski
1978 7c 1 1 K-kauppa (kotipiha) Asiantuntija piirros+väri - kravatti+työtakki keski
1978 13a 2 2 SOK kesäsäilykkeet Asiantuntija piirros+väri kesämatka+pensas rusetti+työ, ranta-asu nuori, keski

1978 19a 2 2 K-kauppa (Väiski/liha) Asiantuntija
valo+väri,
piirros+väri ruuanlaitto+ei mitään essu, kravat+työtakki keski, keski

1978 19b 1 1 Työturv.keskus Näönkatsastus Asiantuntija valo+väri optikkoliike lääkäritakki keski
1978 22a 1 1 Hellas-piano Oy Asiantuntija valo+mustav olohuone kravatti+kaulusp keski
1963 4e 1 1 Valcrema voide ihon virheille Kavaljeeri valo+mustav - ei näy nuori
1963 4f 1 5 Tokalon päivävoide Kavaljeeri valo+mustav tuoli+levysoitin 3pukua+2 ei näy 5nuorta
1963 7d 1 1 Amigo kahvi OTK Osuusliikkeet Kavaljeeri valo+väri - villatakki nuori
1963 10g 1 1 Hermesetas makeuttamistabletti Kavaljeeri piirros+mustav portaikko rusetti puvulla keski
1963 10h 1 4 Tokalon päivävoide Kavaljeeri valo+mustav - 3pukua+1ei näy 4nuorta
1963 13a 1 1 Rexona saippua Kavaljeeri valo+mustav kukkia puku nuori
1963 13b 1 1 K-kahvi Kavaljeeri valo+väri olohuone kravatti kaulusp keski
1963 13c 1 1 Triumph elasti liivit Kavaljeeri valo+mustav - puku nuori
1963 13d 1 1 Veet ihokarvanpoistovoide Kavaljeeri valo+mustav - puuvillapaita nuori
1963 16c 1 3 Tokalon päivävoide Kavaljeeri valo+mustav kukkia 3pukua 3nuorta
1963 16d 1 2 Friitala mokkatakit Kavaljeeri valo+mustav vaate-esittelytila 2kravattia mokkatakeilla nuori+keski
1963 19e 1 1 Rondo villalanka Kavaljeeri valo+väri ulkoilma kravatti+villapaita keski
1963 22k 1 1 Ballerina deodorant spray Kavaljeeri piirros+mustav - kravatti+puku keski
1968 8b 1 1 Poli-Grip tahna irtohampaille Kavaljeeri valo+mustav omena kravatti+puku keski
1968 12a 1 1 Katriina kahvi SOK Kavaljeeri valo+väri pöytä kuistilla puuvillapaita nuori
1973 6d 1 1 Rondo villalanka Kavaljeeri valo+väri - villapaita nuori
1973 18b 1 1 Kestilä takit Kavaljeeri valo+mustav ulkoilma ulkotakki nuori
1978 4e 1 1 Rubinstein ihonhoitotuotteet Kavaljeeri valo+mustav - puuvillapaita nuori
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1978 7k 1 1 Sokos kevätvaatteita Kavaljeeri valo+väri tuoli+koira kravatti puvulla nuori
1978 16c 1 1 Savett kosteuspyyhe Kavaljeeri valo+väri pöytä kuistilla villapaita nuori
1963 1e 2 2 Suno pesujauhe Meikäläinen valo+väri 1lavasteita+1kotona 1työtakki+1krav kaulusp 2keski
1963 4d 1 1 Sunlight saippua Meikäläinen valo+mustav saunatarvikkeita pyyhe nuori
1963 4j 2 2 Suno pesujauhe Meikäläinen valo+väri 1tenniskentällä+1pokaalikaappi 1tennisasu+1krav kaulusp 2keski
1963 7c 1 1 Hankkijasta taimet puutarhaan Meikäläinen piirros+mustav omenoita ja lintu työhaalari keski
1963 10a 1 1 SOK Superlon sängyn patja Meikäläinen piirros+mustav peitto pyjama nuori
1963 10b 1 1 Teroma oy neulemuotia Meikäläinen valo+mustav sisätila neulepaita nuori
1963 10c 1 1 Ruokasäilykkeitä OTK Meikäläinen valo+mustav keittiöpöytä kravatti puvulla nuori
1963 10d 1 2 Valiojäätelö Osuusmeijerijrj Meikäläinen valo+väri olohuone 2pukua kauluspaidoilla 2nuorta
1963 10e 1 1 Upo nestekaasuliesi Meikäläinen valo+väri ruokapöytä ei näy keski
1963 16b 1 1 Suno pesujauhe Meikäläinen valo+väri puu ja lintulauta ei näy keski
1963 19d 2 2 Atria einekset Meikäläinen valo+mustav - + - 1kokki ja 1ei näy 2keski
1963 22g 1 1 Katriina kahvi SOK Meikäläinen valo+mustav ruokapöytä kravatti kaulusp keski
1963 22h 1 1 Katriina jauhot SOK Meikäläinen valo+mustav - ei näy nuori
1963 22i 1 1 Sunlight saippua Meikäläinen valo+mustav saunatarvikkeita pyyhe nuori
1968 6b 1 1 Slev uusi sähköliesi Meikäläinen valo+mustav lieden esittelytila puku kaulusp keski
1968 8a 1 1 Sorja kaavat vaatteille Meikäläinen piirros+mustav - ei näy keski
1968 16 1 1 Jauhot Vaasan Meikäläinen valo+väri korvapuusti uniformu nuori
1968 18e 1 1 Aspirin perhelääke Meikäläinen piirros+mustav - kravatti kaulusp nuori
1968 20c 1 1 Yhdyspankki säästäminen Meikäläinen valo+väri vesitaso ja kumivene uimahousut nuori
1968 24 2 2 Yhdyspankki talousihme Meikäläinen valo+väri 1ei mitään+1ovi 1krav kaulusp+1ei näy 1nuori+1ei näy
1973 6f 1 2 Sunnuntai pullauutiset (reseptejä) Meikäläinen valo+väri ruokapöytä 1neulep+1ruutup 2nuorta
1973 8b 1 1 Kulta Mokka kahvi TUKO Meikäläinen valo+väri kahvikannu krav puvulla vanha
1973 8d 1 1 Asea-Skandia astianpesukone Meikäläinen valo+mustav astianpesukone krav kaulusp keski
1973 10c 2 2 KOP asuntolaina Meikäläinen valo+mustav 1keittiöpöytä+1lähiö 1neulepaita+1ulkotakki 2nuorta
1973 20a 1 1 Riihimäen lasi Meikäläinen valo+väri ruokapöytä tumma paita servetillä nuori
1973 20b 3 3 Strömberg lisälämmitin Meikäläinen piirros+mustav 3 olohuoneta 2villapaitaa+1lyhyt 3keski
1973 22c 1 1 Maukas näkkileipä Vaasan Meikäläinen valo+väri heinälato ruutupaita keski
1978 4b 1 1 Vakuutusyhtiöt Meikäläinen valo+mustav työpelto maalaisasu keski
1978 4c 1 1 Rondo lanka neuleisiin Meikäläinen valo+väri puuriuku villapaita nuori

1978 4d 3 4 JyväsHyvä keksit Meikäläinen valo+väri 1olohuone+1ruokapöytä+1takkahuone1lyhyt+1trikoop+2neulep 4nuorta
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1978 7d 1 1 Vakuutusyhtiöt Meikäläinen valo+mustav työmetsä maalaisasu keski
1978 7e 2 2 Jämerät talopaketti Oy Lohja Ab Meikäläinen valo+väri 1pihapiiri+1ruokapöytä 1hiihtopuku+1neulepaita 2keski
1978 7f 1 1 Kansallispuvut Helmi Vuorelma Oy Meikäläinen piirros+mustav - kansallispuku nuori
1978 7g 3 5 Eläkevakuutusosakeyhtiö Ilmarinen Meikäläinen valo+väri 1työpöytä+1soittotila+1olohuone 2kaulusp+2neulep+1puuvillap 5vanhaa
1978 7i 5 5 Tikkurilan maalit Meikäläinen valo+väri 3maalattava huone+2ei mit 1ruutup+2jokeria+2maalaria 1keski+4nuorta
1978 7j 1 3 Paula-lasimuki Iittala Finland Meikäläinen valo+väri ruokapöytä 2krav kaulusp+1puku 3nuorta
1978 10 1 1 Kattohuopayhdistys Meikäläinen valo+väri olohuone neulepaita nuori
1978 13b 1 1 Kirjekurssilla kieliä Kustannus Oy Meikäläinen valo+mustav - ei näy keski
1978 13c 1 2 Saludo kahvia Meikäläinen valo+väri pihapöytä 1ruutup+1lyhythih 1keski+1nuori
1978 16a 1 1 Suomen Sokeri Meikäläinen piirros+väri marjakoreja rusetti nuori
1978 16b 1 1 Husqvarna ompelukone Meikäläinen valo+mustav - neulepaita nuori
1978 19c 2 2 Kodin kalusteita SOK Meikäläinen valo+väri 1pukuhuone+1matto 1kylpytakki+1puuvillap 2nuorta
1978 19d 1 1 Kylpytakit ym Onnenmyyrä Oy Meikäläinen valo+väri pukutila kylpytakki nuori
1978 19e 1 1 Rondo lanka neuleisiin Meikäläinen valo+väri ulkoseinä neulepaita nuori
1978 19f 1 1 Top Vlub seuramatkat Meikäläinen valo+mustav kartta kädessä krav puvulla vanha
1963 1d 2 2 Yhdyspankki Tasa-arvo piirros+mustav 1puhelin+1ovi 1krav puvulla+1siluetti 1nuori+1keski
1963 4k 1 1 Oka Loisto Papu kahvi Tasa-arvo valo+mustav pihapöytä tuoleilla kravatti puvulla keski
1963 4l 1 1 Upo pesukone Tasa-arvo piirros+väri pesusaavi kravatti kaulusp keski
1963 7i 2 2 Atrix käsivoide Tasa-arvo valo+mustav 1purkki+1parvekekukat 2olkihattua (vapaa) 2ei tiedä
1963 10f 1 1 Visko pesujauhe Tasa-arvo valo+mustav sänky (pyjama-tumma asu) keski
1963 19f 2 2 Atrix käsivoide Tasa-arvo valo+mustav 1purkki+1lautasen kuivaus 2 ei näy 2ei tiedä
1968 6c 1 2 Valiojäätelö Tasa-arvo valo+väri takkahuone 2 krav puvulla 2nuorta
1968 6d 1 1 Courtelle neuleasut SOK Tasa-arvo valo+väri kukkaniitty neulepaita keski
1968 6e 1 1 Suomen Vanutehdas vaipat Tasa-arvo valo+mustav vaipat ja kukat kravatti puvulla nuori

1968 8c 2 2 Panda suklaa Tasa-arvo valo+väri vene merellä purjehdusasu (vapaa) keski
1968 18c 1 1 Peer Gynt urheiluvillalanka Tasa-arvo valo+väri talon edessä villapaita nuori
1968 18d 1 3+ Isku kalusteet Tasa-arvo valo+mustav kalustekauppa 3takkia kaulusp 2keski+1nuori
1973 6c 1 1 Kulta Mokka kahvi Tasa-arvo valo+väri kahvikupit poolopaita nuori
1973 6e 1 2 Rauta- ja C-vitamiinivalmisteet Tasa-arvo valo+väri käsipaino 2 raitapaitaa 1vanha+1keski

1973 6g 3 3 Costa Rica kahvi Tasa-arvo valo+väri 1kätilöopisto+1pöytä+1keittiö 1mokkatak+2puuvillap 3 nuorta
1973 18a 1 1 Automaatti Singer kone Tasa-arvo piirros+väri seinätaulut pallohousut keski
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1978 4f 1 1 Nivea Sport suoja- ja huulivoide Tasa-arvo valo+väri ulkoilma ulkoilutakki nuori
1978 7h 5 5 Oras tasalämpöinen suihku Tasa-arvo valo+väri 5suihkua 4suihkussa+1asentaja 1nuori+4keski
1978 7m 1 1 Marimekko Tasa-arvo valo+väri puulattia aamutakki nuori
1963 1c 1 1 Gallisal-särkyvoide Voima piirros+mustav jousipyssy+nuoli kauluspaita nuori
1963 4g 1 1 Sedalgin-särkytabletti Voima valo+mustav - vain pää keski
1963 4h 1 1 Roboran rauta-maksa-vitamiinilääke Voima piirros+mustav - vain käsi vain käsi
1963 4i 1 1 RaMaVit vitamiini Voima piirros+mustav rautasänky takki keski
1963 7a 1 2 Mellisatin ravintovirkiste Voima valo+mustav - 1lääkäritakki+1puku nuori+keski
1963 7e 1 2 Panda suklaa SOK Voima valo+mustav vuoristo 2kiipeilyasu nuori+nuori
1963 7f 1 1 Maxvitan kuntokapseli Voima piirros+mustav kiipeilykallio kiipeilyasu nuori
1963 7g 2 2 Algesal lievittävä voide Voima valo+mustav ei mitään+sisätilat 1pyöräily+1pusakka nuori+vanha
1963 7h 1 1 Pika 7 nopea lievitys Voima valo+mustav - vain pää nuori
1963 10i 1 1 F99 Algan+Sulgan peräpukamiin Voima piirros+mustav tuoli kauluspaita nuori
1963 10j 1 2 Tend pesujauhe SOK Voima valo+mustav rakennustyömaa 2työhaalari nuori+keski
1963 13e 1 1 Medidrylin antihistamiinivoide Voima valo+mustav ranta uimahousut nuori
1963 16e 3 4 Rexona saippua Voima valo+mustav 2ruletti+suihku 3krav pukua+1suihkussa 4 nuorta
1963 19c 1 1 LEPO-tabletit Voima piirros+mustav - pyjama keski
1963 22f 1 2 LEPO-tabletit Voima piirros+mustav sateenvarjo 1nukkumatti+1ei näy 1keski+1nuori
1968 10 2 2 Algesal lievittävä salva Voima valo+mustav 2auto krav puvulla (+krav puv) keski(+keski)
1968 12b 1 1 Kunto näkkileipä Voima valo+väri sinitaivas työläisasu nuori
1968 14 1 1 Maitonäkki Vaasan Voima valo+väri pihapöytä lyhythihainen nuori
1968 20d 4 4 Jodorex kurkkulääke Voima valo+mustav 4kitaraa ruutupaita (+3 ruutupait) keski(+3keski)
1973 8c 1 1 Gallisal voide&linimentti Voima valo+mustav nojatuoli pusakka vanha
1973 10d 1 1 Orion särkyjen lievittäjiä Voima valo+mustav kamera uimahousut nuori
1973 12 1 1 Sydäntautiliitto (yht.kun.) Voima valo+väri lautapelihuone t-paita keski
1978 7l 2 2 Betadine suuvesi Voima valo+väri -&- poolopaita (+1poolopait) nuori(+nuori)
1978 16d 1 1 SOK Kaikkea hyvää kasviksista Voima piirros+väri vaaka+porkkana t-paita alushousuilla nuori
1978 19g 2 2 Jomi lämpö hieromatyyny Voima valo+väri olohuone+ei mitään 1kaulus+1puuvillapait keski+vanha
1978 22b 1 1 Kunto näkkileipä Voima valo+väri ruokapöytä farkkutakki keski
1978 22c 1 1 Pantyson ihottumiin Voima valo+mustav - työhaalari nuori
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Miehen toiminta
(aktiivinen/passiivinen)

Muut hahmot
(mieshahmokuvissa) Kasvojen ilme Katseen kohde

Mies yks.
sfäärillä

katsoo naisen olan yli nainen vakava kurssikirjaan
juo kahvia nainen hymy naiseen
sormet pystyssä nainen avoin hymy katsojaan
tutkii mikroskoopilla - vakava mikroskooppiin
saa kahvia 3 naista vakava kahvipannuun
katsoo mattoa nainen ja lapsi hymy lattiamattoon
1juo kahvia+1katsoo Paulaa+1saa
kahvia 3 naista ja 2 miestä 2 hymyä + avoin hymy 1 Paulaan+ 2 pannuun
1napsauttaa sormia+1katsoo naista mies ja nainen 2 avointa hymyä 1naiseen+ 1toiseen mieheen
1ruisku kädessä+1myy 1nainen+1yksin vakava + avoin hymy 1ruiskuun+1naiseen
syö nainen hymy ruokapalaan
testaa näköä naispotilas vakava naiseen
2juo kahvia 4 naista ja 1 mies avoin hymy+vakava 1Paulaan+1kuppiin
heilauttaa kättä 2 naista avoin hymy naiseen
tuijottaa katsojaa - vakava katsojaan
1katsoo katsojaa+1istuu nainen + nainen avoin hymy(+vakava) 1katsojaan +1ulos kuvasta koneen takana
1saa ruokaa+1avaa oven - & 1n 2 lapsella hymy(+ei näy) 1tarjoilijaan +1ei näy
sytyttää tupakan nainen hymy naiseen
ojentaa kättä - (mies musta) hymy katsojaan
työntää vaunua - vakava katsojaan
3 juo kahvia 2 miestä ja 4 naista vakava +2 ei näy 1kuppiin+2Paulaan
2myy+1osti 2 nainen + 1 yksin 2 hymyä+ei näy 1eteen+1ulos+1ei näy ostoksilla
istuu ruokapöydässä nainen ja 2 lasta ei näy lapsiin
halaa naista nainen hymy naiseen
1katsojaa+1toimittaa olutta nainen+yksin hymy(+hymy) 1katsojaan +1ei näy
2 kokkaa toinen mieskokki 2 avointa hymyä 2 tekstiin ruuanlaitto
4 pitelee pelastuskangasta 3 muuta palomiestä 3 hymyä+selin 4 ylöspäin
2juo kahvia toinen työläinen hymy+vakava 1ulos + 1kuppiin
1juoksee+1suutelee mies ja nainen avoin hymy+pusu 1ulos + 1ei näy ruuanlaitto
2 kokkaa toinen mies 2 hymyä 2 kiinni ruuanlaitto
näyttää rukiinsiemeniä - vakava katsojaan
saa kahvia nainen hymy naiseen
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haistaa etikan - hymy katsojaan
1todistaa laatua +1juo yksin + yksin hymy+vakava 1katsojaan+1ulos
maistaa ruokaa nainen hymy naiseen
opastaa ruuanlaittoon - hymy katsojaan ruuanlaitto
neuvoo eläkeasioissa - hymy katsojaan
vakuuttaa laatua - hymy katsojaan
vakuuttaa laatua myyjätär hymy katsojaan
1kävi kaupassa+1palvelee yksin + nainen 2 hymyä 2 tappisilmää

1opastaa ruuanlaitossa+1palvelee yksin + nainen avoin hymy+hymy 2katsojaan ruuanlaitto
tarkastaa näön naispotilas selin naiseen
kuuntelee sohvalla nainen ja tyttö hymy tyttöön
katsoo naista nainen ei näy naista
4katsoo naista, 1 ohi 4 miestä+1nainen 3hymyä+2 ei näy 4naista+1ohi
katsoo naista nainen ei näy naista
katsoo naista 2 naista hymy naista
3tanssii+1pyytää tanssiin 3 naista+3 miestä 2hymyä+2ei näy 4naista
katsoo naista nainen ei näy naista
istuu kahvipöydässä 2 naista+1 lapsi vakava naisia
tanssii 2 naista hymy naista
katsoo naista nainen hymy naista
3antaa naiselle kukkia 2miestä + 1nainen 3hymyä 3naista
1katsoo naista+1ohi 1mies+2naista 2avointa hymyä 1naista+1ulos kuvasta
katsoo naista nainen hymy naista
katsoo naista nainen hymy naista
katsoo naisen ohi nainen avoin hymy ulos kuvasta
katsoo naista nainen hymy naista
katsojaa 4 naista avoin hymy katsojaa
ulos kuvasta nainen vakava ohi
ulos kuvasta nainen hymy alas
katsoo katsojaa 2 naista vakava katsojaa
nauttii lounaasta nainen hymy naista
1tekee töitä+1sovittaa paitaa yksin + nainen 2 hymyä 1naiseen+1ulos kuvasta
ojentaa saunasaippuan poika avoin hymy saippuaan
1tennisvalmentaja+1ihastelee paitaa nainen + nainen 1vakava+1avoin hymy 1mailaan+1paitaan
kantaa satoa yksin hymy katsojaan
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lepää makuulla nainen, tyttö ja poika avoin hymy katsojaan
taputtaa poikaa poika vakava poikaan
nuuhkii ruokaa nainen ja 2 lasta vakava ruokaan
1ojentaa lahjan+1seuraa lahjanantoa mies, 2n, tyttö ja poika 2avointa hymyä 1tyttöön+1mieheen
syö tyttö ja poika ei näy ei näy
nostaa poikaa poika hymy ylös poikaan
1hymyilee+1kokkasi ruuan n ja 5 lasta +1yksin 2 hymyä 1ruokaan+1 tappisilmä kokkimies
poika sylissä ja ojentaa kuppia nainen, tyttö ja poika avoin hymy naiseen
syö pullaa poika hymy poikaan
nojaa penkkiin nainen ja tyttö avoin hymy naiseen
kilistelee lasia nainen hymy naiseen
katsoo yläviistoon nainen ja tyttö avoin hymy ulos kuvasta
syö yksin hymy ei näy
seisoo perheen takana nainen ja tyttö avoin hymy katsojaan
onkii n, tyttö ja poika ei näy onkeen
1katsoo naista+1avaa oven n,tyttö ja poika+n ja 2lasta 1vakava+1ei näy 1naiseen+ 1ei näy
2 syö mies ja 2naista 1avoin hymy+1ei näy 1naiseen+1ei näy
katsoo kuppia 2 naista hymy kahvikuppiin
hankki koneen nainen avoin hymy naiseen osti koneen
1syö+1murehtii n ja 2lasta +1yksin 1hymy+1vakava 1ruokaan+1ulos kuvasta
skoolaa ja syö yksin suu auki katsojaan
1hytisee+1ratkaisee+1nautiskelee 3 yksin 1vakava+2hymyä 1lehteen+2ei näy osti koneen
syö tyttö hymy tyttöön
jököttää yksin yksin ei näy pellolle
katsoo poikaa poika avoin hymy poikaan

2syö+1katsoo+1ojentaa n+ n, 2lasta +m, 2n 4hymyä 1naiseen+1lapseen+2leipään
jököttää yksin yksin ei näy metsään
1hiihtää+1syö poika + n, 2lasta 2vakavaa 1katsojaan+1lapseen
poseeraa yhteiskuvassa nainen ja tyttö vakava katsojaan
1katsoo kuvaa+3soittaa+1silittää yksin+ 2m +n 4vakavaa+1ei näy 1kuvaa+3nuotteihin+1katsojaan
3maalaa+2istuu 5yksin 1avoin hymy+2vakavaa+2ei näy 3seinään+2katsojaan maalaa
3ruokailee 2m ja 3n 2avointa hymyä+1hymy 3naiseen
lukee n, tyttö ja poika avoin hymy lapseen
on mykkä nainen vakava katsojaan
2kahvittelee mies ja 2naista 1hymy+1avoin hymy 2naiseen
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pitelee koria nainen ja lapsi hymy katsojaan nostaa koria
poseeraa yhteiskuvassa nainen ja 2 lasta avoin hymy katsojaan
1kampaa+1leikkaa mattoa 2 yksin 2avointa hymyä 1peilin kautta katsojaan+1katsojaan asentaa mattoa
poseeraa yhteiskuvassa nainen avoin hymy katsojaan
poseeraa yhteiskuvassa nainen avoin hymy katsojaan
pitelee karttaa yksin avoin hymy katsojaan
1avaa oven+1hyppää ilmaan 1yksin+1n ja 2lasta 1avoin hymy+1ei näy 1tappisilmä+1ei näy lapsilisävaltakir
kaataa kahvia nainen avoin hymy kahvikuppiin kaataa kahvia
pesee poikaa poika vakava poikaan pesee poikaa
1pitää purkkia+1kuokkii multaa 1nainen+1nainen 2hymyä 1ohi+1kukkalaatikkoon kukkien istutus
pitelee tyynyä nainen ja poika avoin hymy poikaan
1pitää purkkia+1kuivaa lautasta 1nainen+1nainen 2hymyä 1ohi+1lautaseen astioidenkuivaus
1syö+1soittaa kitaraa 2 naista ja 1m 1avoin hymy+1ei näy 1naiseen+1ei näy
nostaa kättä nainen ja 2 poikaa avoin hymy poikaan
tuo/vie vaippoja yksin vakava katsojaan ostoksilla

istuu veneessä nainen avoin hymy naiseen
passiivinen seisoja nainen ja poika avoin hymy ylös määrättyyn
1arvioi pöytää+1esittää+1seuraa nainen ja taustaväkeä 1hymy+2ei näy 1pöytään+2esitteeseen ostoksilla
juo kahvia nainen hymy naiseen
2katsoo katsojaa nainen, mies ja 3 lasta 1hymy+1avoin hymy 2katsojaan
1pitää vauvaa+1keittää kahvia+1juo
kahvia 2n ja vauva+1n+1n 2hymyä+1avoin hymy 2naiseen+1keittimeen keittää kahvia
poseeraa yhteiskuvassa n ja 4 lasta hymy katsojaan
levittää voidetta tyttö hymy tyttöön lapsenhoitoa
4suihkussa+1asensi suihkun 5yksin 2hymy+3vakava 2kiinni+2suihkuun+1katsojaan
perheen kanssa nainen ja 3lasta vakava perheeseen lapsenhoitoa
noidannuolen kohde noita-akka kipu taakse naiseen
yleissäryn kohde - kipu katsojaan
pitelee poikaa ilmassa nainen ja poika ei näy ei näy
pitelee sänkyä ilmassa - hymy katsojaan
1potilas-1lääkäri neuvottelu lääkärimies 2 vakavaa 1mieheen+1mieheen
2 kiipeilee toinen kiipeilijämies 2 ei näy 2 ei näy
kiipeilee - vakava kallioon
2 särkee yksin + yksin 2 kipu 2 viistoon
särkee - kipu alas
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istuutuu - ei näy selin
2 rakentaa toinen työläismies 2 hymyä 2 rakennustolppaan
makaa auringossa nainen vakava taakse naiseen
3pelaa+1peseytyy n+ yksin+ 1m,2n 1vakava+3hymyä 3 rulettiin+1ylös
lepää makuuasennossa - hymy silmät kiinni
1nukkuu+1vartioi unta toinen mies 2hymyä 2silmät kiinni
1särkee noustessa+1ajaa yksin + yksin 1kipu+1hymy 1viistoon+1katsojaan
tekee töitä ulkona - vakava tyttöön
syö nainen ja tyttö hymy alas työmaahan
2kitaroi+1särkee+1ottaa lääkettä 4 yksin 2hymyä+1kipu+1vakava 3katsojaan+1purkkiin
makaa tuolilla - hymy katsojaan
pitelee vatsaa&poikaa poika ei näy ei näy
pelaa lautapeliä - vakava pelinappulaan
1katsojaa+1purskuttaa suuvettä nainen + nainen 2 hymyä 1katsojaan+1viistoon
seisoo vaa'alla - hymy vaa'an lukemiin
1todistaa+1nojaa hieromatyynyyn yksin + yksin 2 vakavaa 1katsojaan+1säätimeen
syö näkkileipää - hymy katsojaan
pensselimies yksin vakava katsojaan
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LIITE 2.  Taulukko miesluokkien vuosijakaumista

Asiantuntijat Kavaljeeri
Matti
Meikäläinen

Tasa-arvon
agentti

Voiman
vaalija yhteensä

vuosi kpl % vuodesta kpl % vuodesta kpl % vuodesta kpl % vuodesta kpl % vuodestakpl % vuodessa
1963 15 24 % 13 21 % 14 22 % 6 10 % 15 24 % 63 100 %
1968 9 33 % 2 7 % 6 22 % 6 22 % 4 15 % 27 100 %
1973 10 38 % 2 8 % 7 27 % 4 15 % 3 12 % 26 100 %
1978 8 22 % 3 8 % 18 49 % 3 8 % 5 14 % 37 100 %
yhteensä 42 27 % 20 13 % 45 29 % 19 12 % 27 18 % 153
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LIITE 3.  Taulukko miesluokista Leiss (1990/1997) ym. mallissa

MAINOSSTRATEGIA MIESHAHMON LUOKAT
AIKAPERIODI
AINEISTOSSANI SELITE

tuoteinformaatio
(1890-1910) asiantuntija 1960 - väistyvä hallitsevat asiantuntijamiehet ja perheenisät
tuotesymbolit (1920-
1940)

asiantuntija, kavaljeeri,
voiman vaalija 1960 - väistyvä miehen ominaisuuksien rinnastus tuotteisiin

personointi (1950-
1960) meikäläinen, asiantuntija 1970 - voimistuva

samastuttava aviopuoliso tai ammattipätevä
asiantuntija

elämäntyyli (1970-
1980) tasa-arvon agentti 1960/1970 - murros uusi läpäisevä ja haastava arvo
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