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Pro graduni aihe on uusi elämän esittämisen genre, elämäjulkaiseminen. Käsittelen sitä 
naisten käytäntönä suomalaisessa kontekstissa. Kaksiosainen tutkimuskysymykseni on: 
millaisia ovat suomalaisnaiset elämäjulkaisijoina ja millaisin keinoin he julkaisuissaan 
esittävät elämäänsä sivuavat miehet. 
 
Verkossa kirjoitettavat kotisivu- tai blogijulkaisut ovat tulleet Suomessa suosituiksi 
1990-luvun puolivälistä lähtien. Erityisesti ne ovat yleistyneet naisten toimintana. Nämä 
julkaisut keskittyvät kirjoittajan arjen ja hänen ajatustensa sekä tunteidensa kuvailemi-
seen. Niille on ominaista myös ristiriitainen rajanveto yksityisen ja julkisen välille. Tut-
kimuksessani osoitan, että – aiemmista tutkimustuloksista poiketen – tämä kulttuurinen 
käytäntö on jotain muuta kuin päiväkirja tai muu aiemmin tuttu elämän esittämisen gen-
re. Kyseessä on elämäjulkaiseminen, yksityisen elämän esittäminen Internetin julkisessa 
kontekstissa. 
 
Tutkimukseni ensimmäinen osa selvittää elämäjulkaisukulttuurin suomalaista historiaa 
ja kirjoittajien toiminnalleen antamia merkityksiä. Toisessa osassa tarkastelen naisten 
esittämisen keinoja esimerkkinä elämäjulkaisujen miehiä koskevat representaatiot. Kos-
ka tuotan aineistostani uutta tietoa useammasta kuin yhdestä näkökulmasta, aineistot-
riangulaatio on relevantti menettelytapa. Triangulaatio tarkoittaa erilaisten aineistojen, 
metodien, teorioiden tai tieteenalojen yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Omassa 
työssäni käytän kahta eri aineistoa: tutkimuskysymykseni ensimmäiseen osaan vastaan 
kaksiosaisen sähköpostihaastattelun avulla. Haastattelu on lähetetty 30 elämäjulkaisijal-
le. Aineisto on analysoitu syvälukien ja vastauksia keskenään vertailemalla. Tutkimus-
kysymyksen jälkimmäiseen osaan vastaan analysoimalla syvälukemisen kautta masku-
liinisuuden esittämisen keinoja kahdeksassa elämäjulkaisussa. Kirjoittajat ovat eri-
ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia suomalaisia naisia. 
 
Tärkeimmät elämäjulkaisuille annetut merkitykset näyttävät liittyvän kirjoittamiseen, 
julkisuuteen ja lukijasuhteeseen. Erityisesti toiminnalle annettu sosiaalinen tehtävä näyt-
tää kasvaneen 2000-luvulle tultaessa. Elämäjulkaiseminen on kirjoittamista itsestä itsel-
le, itsestä toisille ja toisten kanssa. Esittämisen tavat elämäjulkaisuissa näyttävät raken-
tuvan nimeämisen tasolta asti. Miesten esitykset jakaantuvat neljään pääluokkaan, tyypi-
teltyihin miehiin ja epämiehiin sekä yksilöityihin miehiin ja epämiehiin. Nämä esittämi-
sen tavat tekevät usein miehistä kulttuurisia toisia. Sukupuolen määrittelyt, kuten muut-
kin elämäjulkaisuteemojen esitykset, rakentuvat aina kirjoittajan lähtökohdista käsin. 
Elämäjulkaisutoiminnassa hahmottuu ristiriita, joka kohdistuu ymmärrykseen yksityi-
sestä elämästä julkisella foorumilla. Ehdotan jatkotutkimuksen aiheeksi tämän ristirii-
dan ja nykykulttuurissa painottuvan julkisuuselon tarkastelua. 
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sukupuolitutkimus, toiseus 



AVAUDUTAAN ARJESTA 
 Suomalaisnaisten Internet-elämäjulkaiseminen ja maskuliinisuuden esittämisen keinot 
 
 
SISÄLLYS 
 
 
 

1. TUTKIMUSTALOA RAKENTAMASSA................................................................1 

1.1 POHJAPIIRROS JA PERUSTUSTEN VALU......................................................................1 

Lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät .........................................................................1 

Käsitteiden käyttö......................................................................................................6 

1.2 TIETEELLISEN KESKUSTELUN SUOJAAVAT SEINÄT..................................................11 

1.3 RAKENTAJAN VALINNAT ........................................................................................15 

Primaariaineistojen valinta ....................................................................................15 

Tutkijan suhde tutkimuskohteeseen .........................................................................17 

2. ELÄMÄJULKAISEMISEN KONTEKSTIT JA KEHITTYMINEN..................20 

2.1 ELÄMÄN ESITTÄMINEN JA INTERNET SEN JULKAISIJANA ........................................20 

2.2 NETTIKSISTÄ ELÄMÄJULKAISUIHIN: NAISTEN ELÄMÄÄ VERKOSSA 1995–2006 ......25 

”Kursiivi ei synny mistään taikatempusta” ............................................................25 

”Blogistan on kuin kylänraitti” ..............................................................................30 

”Kyllä kai tässä jotain exhibitionismia on” ...........................................................37 

3. JULKAISEVAT NAISET ........................................................................................40 

3.1 ITSELLE, TOISILLE, TOISTEN KANSSA ......................................................................40 

”Jonkinlaista sielun havistelua”.............................................................................40 

”Haloo maailma, minäkin olen täällä!”.................................................................42 

”Koen interaktiivisen voiman läsnäolon” ..............................................................46 

3.2 VONKAAJIEN UHRI VAI VAPAA HÖPSÖTTELEMÄÄN? ...............................................49 

3.3 LÄPILEIKKAUS NAISTEN KIRJOSTA .........................................................................55 

3.4 JULKIS-YKSITYISET ELÄMÄJULKAISUT ...................................................................67 

4. NAISTEN JULKAISEMAT MIEHET ...................................................................70 

4.1 SANAT ESITTÄMISEN KEINONA ...............................................................................70 

4.2 MIEHEKSI JA YKSILÖKSI TUNNUSTAMINEN .............................................................72 

Miesystävä ja siivoojamies......................................................................................72 

Herra Kevät, Matti ja ex .........................................................................................81 



4.3 KASVOTTOMAT TYYPIT JA YKSILÖASEMAN MYÖNTÄMINEN ...................................87 

Kanaemot ja limaiset sedät .....................................................................................87 

”Suukolla prinssiksi”..............................................................................................94 

Veljet, kaverit, kumppanit .....................................................................................101 

4.4 ISÄ – SUKUPUOLETON MIEHEN MALLI...................................................................107 

5. TUTKIMUSTALON HARJAKAISET: SUOMALAISNAISTEN 

ELÄMÄJULKAISUTOIMINTA JA MIEHEN ESITTÄMINEN .........................108 

 
LÄHTEET 
 

 1

LIITTEET



 1

                                                

1. TUTKIMUSTALOA RAKENTAMASSA 

1.1 Pohjapiirros ja perustusten valu 

Lähtökohdat ja tutkimusmenetelmät 

 
Pro gradu -tutkimukseni pyrkii vastaamaan kaksiosaiseen pääkysymykseen: millaisia 

ovat suomalaisnaiset elämäjulkaisijoina ja millaisin keinoin he julkaisuissaan esittävät 

elämäänsä sivuavat miehet. Aineistoni ovat arkielämää käsittelevät verkkojulkaisut 

vuosina 2005 ja 2006 ja kirjoittajien haastattelut. Konteksti on suomalainen Internet 

lähellä nykyhetkeä ja kohde naisten digitaalinen elämän esittäminen. Näkökulma on 

kulttuurin- ja sukupuolitutkimuksellinen: tarkastelen erästä Internet-kulttuurin osa-

aluetta ja sukupuolen esittämistä sen sisällä. Miten olen päätynyt tällaiseen yhdistel-

mään, ja millainen tutkimus näistä aineksista voi rakentua? 

 

Oman elämän esittäminen julkisuudessa näyttää olevan yhä suurempi osa suomalaista-

kin kulttuuria. Medioista erityisesti Internet ja televisio tarjoavat halukkaille kanavan 

julkisen yksityisminän rakentamiseen. IRC-galleria1 ja MySpace2 kuten monet muut 

verkkopalvelut perustuvat kuviin ja teksteihin, joilla käyttäjät viestivät muille käyttäjil-

le: tällainen minä haluan olla teidän silmissänne (ja omissani). Televisio puolestaan esit-

tää useita eri tosi-tv-sarjoja3. Formaatit ovat usein peräisin USA:sta, mutta monia on jo 

toteutettu suomalaisin voimin. 

 

Merkittävä houkutin näihin käytäntöihin osallistumisessa vaikuttaa olevan juuri mah-

dollisuus esittää katsojille tai lukijoille, millainen ihminen osallistuja on ja millaista 

arkea hän elää. Syitä tähän haluun ei ole vielä tutkittu, eikä se ole tämänkään pro gradun 

tehtävä. Eräs näistä yksityisen julkistamiskäytännöistä ovat blogit4. Niistä on lähivuosi-

na tullut suosittu verkkojulkaisemisen tapa – blogeja kirjoitetaan harrastuksista, työstä, 

politiikasta ja muista arvoista, lemmikeistä… tai vain arkisesta elämästä kaikkine kään-

teineen. 

 

 
1 http://irc-galleria.net.  
2 http://www.myspace.com.  
3 Syksyllä 2007 käynnissä ovat olleet ainakin Big Brother Finland, Sinkkuäidille sulhanen ja Maajussille 
morsian. 
4 Sana on lyhenne englanninkielisestä termistä weblog, ja sen suositeltu suomennos on verkkopäiväkirja 
(Tietotekniikan termitalkoot). Avaan blogi -termiä lähemmin kappaleessa Termien määrittely ja käyttö. 

http://irc-galleria.net/
http://www.myspace.com/
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Blogipalvelut5 ovat mahdollistaneet verkkojulkaisemisen, joka ei vaadi erityistaitoja. 

Blogin voi perustaa ja sitä voi palvelun kautta päivittää kuka tahansa, joka hallitsee tie-

tokoneen käytön perusteet ja jolla on pääsy Internetiin. Blogien nauttiman suosion ja 

sitä kautta julkisuuden keskellä tuntuu joskus unohtuvan, että Internetissä on julkaistu 

arkielämää esittäviä tekstikokoelmia jo ennen blogimuotoista kirjoittamista. Kirjoittajat 

kutsuivat näitä tavallisesti kotisivuihin kiinnitettyjä julkaisujaan verkko- tai nettipäivä-

kirjoiksi. Yhteistä näille ”nettiksille” ja 2000-luvun blogeille on se, että niiden pääteema 

on kirjoittaja itse ja hänen elämänsä arki. 

 

Blogeja on tutkittu viime vuosina paljon, ja keskustelu siitä, mitä ne itse asiassa ovat, on 

ollut kiivasta niin tutkijoiden kuin itse bloggaajienkin kesken. Blogeja on verrattu muun 

muassa puhuttuun keskusteluun6, kirjeisiin7, radio-ohjelmiin8, päiväkirjoihin9 ja journa-

lismiin, eritoten kansalaisjournalismiin10. Eräät tutkijat ovat myös esittäneet, että ky-

seessä on Internetissä syntynyt julkaisemisen genre11. Heidän mielestään sille ei voida 

osoittaa suoraa jatkumoa muiden kirjoittamisen muotojen joukosta. 12

 

Yhdyn viimeksi mainittuun näkemykseen, joskin tietyin varauksin. Liitän tähän uuteen 

julkaisutyyppiin blogien lisäksi myös 1990-luvun ”nettikset”. Tulen tutkimuksessani 

osoittamaan, että niiden funktiot ovat pääasiassa samoja. Lisäksi huomioin, että kirjoit-

tajat itse vertaavat toimintaansa aiemmin tuttuihin kirjoittamisen ja julkaisemisen muo-

toihin.13 Yhtäläisyyksiä esimerkiksi päiväkirjaan tai autobiografiaan on, mutta erot ovat 

yhtenevyyksiä suuremmat. Kyseessä on puhutun ja kirjoitetun välimaastossa liikkuva 

aineisto, joka ei täysin vastaa mitään aiempaa kommunikaation muotoa. Siksi olen työs-

tänyt tutkimustani varten termin elämäjulkaisu, joka sopii kuvaamaan näitä yksityisen 

elämän julkisia esityksiä. 

 
5 Esim. Blogger (http://www.blogger.com), LiveJournal (http://www.livejournal.com), WordPress 
(http://wordpress.com), Vuodatus (http://vuodatus.net). Palvelut tarjoavat verkkotilan sekä helppokäyttöi-
sen tekstieditorin, joka toimii tunnettujen tekstinkäsittelyohjelmien tavoin. Tällaista kutsutaan usein ni-
mellä Rich Text Editor. Teknologiatietoisemmille käyttäjille on tarjolla myös html-editori. Käyttäjä voi 
valita editorin halunsa ja tarpeidensa mukaan. 
6 Esim. Lovink 2007. 
7 Tämä vertaus esiintyy monissa tekemissäni haastatteluissa. 
8 Esim. Nardi ja kumpp. 2004. 
9 Esim. van Dijck 2004, McNeill 2004, Palmgren 2003, Prior 2005. 
10 Esim. Majava 2006; Vuorinen 2005; Lintulahti 2005−2007, kategoriat Blogit mediana ja Kansalais-
journalismi. 
11 Selvitän termiä genre ja sitä, mitä sillä tässä yhteydessä ymmärrän, lähemmin kappaleessa Termien 
määrittely ja käyttö. 
12 Esim. Herring ja kumpp. 2005, Lovink 2007. Myös haastateltavat vertaavat toimintaa muun muassa 
sähköpostiin ja keskustelupalstoihin. 
13 He puhuvat päiväkirjan lisäksi muun muassa kirjeistä, sähköpostista, puhelinkeskustelusta ja keskuste-
lupalstoista. 

http://www.blogger.com/
http://www.livejournal.com/
http://wordpress.com/
http://vuodatus.net/
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Vaikuttaa siltä, että tällainen henkilökohtainen julkaiseminen on ainakin Suomessa eri-

tyisesti naisten käytäntö. Elämäkerronnasta ja yksityisen julkistamisesta kiinnostuneelle 

tutkijalle nämä verkkodokumentit tarjoavat monipuolisen ja inspiroivan aineiston. Olen 

aina ollut kiinnostunut siitä, miten ihmiset toimivat niin kuin toimivat, mitä heidän aja-

tuksiinsa kätkeytyy. Tässä työssä tarkastelen, miksi nämä naiset ovat valinneet esittää 

itseään verkossa tällä tavoin ja millaisia merkityksiä he toiminnalleen antavat. Siksi 

esitän tutkimuskysymykseni ensimmäisen osan muodossa millaisia suomalaisnaiset 

ovat elämäjulkaisijoina. 

 

Aiempi blogitutkimus on kiinnittänyt huomiota myös yksityishenkilöiden verkkojul-

kaisuihin, mutta keskiössä on ollut lähinnä identiteetti.14 Sen rakentamiskeinojen lisäksi 

tutkimus ja keskustelu näyttävät painottuneen julkaisujen rakenteeseen sekä siihen, mi-

hin aiempaan kirjoittamisen muotoon blogeja tulisi verrata.15 Tutkijat eivät näytä vii-

meisen parin vuoden aikana etsineen uusia, sisältöjä koskevia kysymyksiä tai näkökul-

mia kovin aktiivisesti. 

 

Tutkimuskysymykseni jälkimmäinen on juuri tällainen uusi kysymys. Sisältöpainottei-

sena se pyrkii osoittamaan, että verkon elämäjulkaisujen sisältöjä voi tarkastella samalla 

tavoin kuin muidenkin henkilökohtaisten tekstien. Niiden erityispiirteet on huomioitava 

– aivan kuten minkä tahansa muunkin ihmisen tuottaman kulttuurisen tekstin. Koska 

elämäjulkaisujen sisältö muodostuu jokapäiväisistä kokemuksista ja niitä koskevasta 

itsereflektiosta, merkittävä osa sisällöistä käsittelee suhteita muihin ihmisiin ja yhteis-

kuntaan. Siksi myös naisen ja miehen välinen suhde tulee näkyväksi. 

 

Elämäjulkaisuissa vaikuttavat, joskin verkkoympäristön vaatimusten muokkaamina, 

ennestään tutut sukupuolen esittämisen tavat. Naiset kirjoittavat miehistä usein anek-

dootinomaisesti; he määrittelevät miehet osana arkea. Lyhyet, nimeämisenkin tasolle 

jäävät merkinnät kertovat silti paljon siitä, miten kirjoittaja on nähnyt kyseisen miehen. 

Tekstin sisäiset esittämisen tavat saattavat paljastaa arjessa vaikuttavat, osin tiedosta-

mattomat ajattelumallit. Suomessa ei liiemmin ole tutkittu naisten piileviä asenteita ja 

suhtautumista miessukupuoleen. Siksi tutkimuskysymykseni jälkimmäinen osa kuuluu: 

millaisin keinoin naiset elämä julkaisuissaan esittävät elämäänsä sivuavat miehet? 
 

14 Esim. McNeill 2004, Palmgren 2003, Prior 2005. Sellainen blogitutkimus, jota tässä tarkoitan, voisi 
yhtä hyvin kohdistua kotisivujen ”nettiksiin” kuin blogipalveluita käyttäviin julkaisuihin. 
15 Katso tämän tutkimuksen alaviitteet 6−12. 
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Olen rajannut tutkimukseni vain naisten esityksiin miehistä. Heteroseksuaalisuus ei ol-

lut valintakriteerinä, mutta sattumalta kahdeksasta käyttämästäni julkaisusta vain yhden 

kirjoittaja tunnustautuu biseksuaaliksi. Olen olettanut, että seksuaalista suuntautumista 

enemmän kirjoittajien julkaisumotiiveihin ja esittämistapoihin vaikuttaisivat julkaisemi-

sen aloittamisaika sekä kirjoittajan ikä. Näillä perusteilla olen koonnut aineistoni, jonka 

valintaa avaan enemmän luvussa 1.3. 

 

Tutkimukseni jakautuu kahteen osaan pääkysymyksen perusteella. Ensimmäisessä osas-

sa selvitän naisten henkilökohtaisen verkkojulkaisemisen kulttuuria ja perinnettä Suo-

messa ja kirjoittajien sille antamia merkityksiä. Toisessa osassa tarkastelen niitä keino-

ja, joilla naiset rakentavat julkaisuissaan miesten representaatioita. Tämä esitysten ra-

kentaminen on aktiivista toimintaa. Paitsi että se tuo ilmi sukupuoleen liittyviä asenteita, 

se on olennainen osa sitä tapaa, millä kirjoittajat julkaisujaan rakentavat. Valitessaan 

tietyn esittämisen tavan kirjoittaja kertoo myös yleisellä tasolla julkaisukäytännöistään. 

Kahden kysymykseni välillä on siis yhteys. Olen kuitenkin valinnut tutkimukselle kak-

siosaisen muodon, minkä vuoksi aineistotriangulaatio on perusteltu menettelytapa. 

 

Triangulaatiolla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisten aineistojen, metodien, teorioiden tai 

tieteenalojen yhdistämistä samassa tutkimuksessa. Sen tarkoituksena on tuottaa kohtees-

ta uutta tietoa monipuolisesti. Triangulatiivinen menettely on relevanttia erityisesti vä-

hän tutkittujen ilmiöiden kohdalla. 16 Koska tarkastelen kohdettani kahdesta eri näkö-

kulmasta, joista molemmista pyrin tuottamaan uutta tietoa, olen valinnut kaksi erilaista 

aineistoa: kirjoittajien sähköpostihaastattelut ja kahdeksan julkaisun sisällöt. 

 

Haastattelut on toteutettu sähköpostitse kustannussyistä ja siksi, että monet elämäjul-

kaisijat eivät halua paljastaa todellista henkilöllisyyttään. Eri aikoina aloittaneiden kir-

joittajien haastattelut tarjoavat tietoa siitä, miten suomalaisnaisten elämänjulkaisukult-

tuuri on kehittynyt 1990-luvulta tutkimushetkeen. Haastatteluilla olen myös selvittänyt, 

millaisia merkityksiä julkaisijat antavat toiminnalleen. Olen analysoinut haastatteluja 

vertaillen niitä keskenään. Julkaisuja olen ottanut käsittelyyn vain kahdeksan, mikä on 

mahdollistanut yksityiskohtaisen syväluvun. Syvälukemalla tekstejä olen eristänyt kaik-

ki miehiä koskevat maininnat välittömine konteksteineen. Näitä kuvauksia olen syvälu-

 
16 Katso esim. Cowman 1993. 
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kenut vielä omana kokonaisuutenaan ja näin tarkastellut niitä keinoja, joilla naiset ovat 

teksteissään rakentaneet esityksiä miehistä. 

 

Läpi työn painottuu analyyttinen, kvalitatiivinen tutkimusote. Laadullisten menetelmien 

käyttö on perusteltua tutkittaessa kulttuurista ilmiötä ja yksityisihmisten elämää mikro-

tasolla. Julkaisujen esivalinnan yhteydessä ja haastattelujen kohdalla olen käyttänyt 

myös kvantitatiivista lähestymistapaa. Olen selvittänyt taulukoimalla elämäjulkaisemi-

sen yleistymiskehitystä Suomessa ja sitä, miten siirtymä kotisivujulkaisuista blogeihin 

on tapahtunut. Laskennallisesti olen myös määritellyt elämäjulkaisuperinteen eri vai-

heille ominaisia piirteitä, kuten julkaisijoiden teknologisten taitojen määrää tai ammatil-

lista taustaa eri aikoina. Löydökset olen taulukoinnin sijasta kirjoittanut auki muun teks-

tin yhteyteen. Toteutan siis aineistotriangulaation ohella myös metodista triangulaatiota. 

 

Keskeinen teoreettinen pohja tutkimukselleni on kulttuurin ja kulttuuriperinnön tutki-

mus. Verkkoon nyt ja lähimenneisyydessä tuotetut aineistot ovat digitaalisen ajan kult-

tuuriperintöä. Tätä taustaa vasten työni näyttäytyy etnografisena tutkimuksena. Katson 

tekeväni osallistuvaa tutkimusta, sillä olen itsekin elämäjulkaisija. Ymmärrykseni toi-

minnasta on siis erilainen kuin jonkun, jolle tämän käytännön piirteet ovat täysin vierai-

ta. Etnografisuuteen viittaa myös se, että olen suorittanut kaiken kommunikaation elä-

mäjulkaisijoiden kanssa Internetin välityksellä, sähköpostitse ja heidän julkaisuissaan. 

Internet on siis se tutkimuskenttä, jolla olen kaiken aikaa toiminut.  

 

Sari Tuuva-Hongisto kirjoittaa teknologian etnografisesta kulttuurintutkimuksesta ja 

painottaa, että tällainen käsittelytapa lävistää koko tutkimuksen: se merkitsee sekä dia-

logia tutkittavien kanssa että neuvottelua merkityksistä. Etnografinen tutkimus on ko-

kemuksellista ja tulkitsevaa. Tuuva-Hongiston mukaan se perustuu ajatukseen suhteelli-

sen pysyvästä paikallisesta yhteisöstä ja ilmiöstä. Hän muistuttaa etnografian luontee-

seen kuuluvan myös tutkimuskentän omakohtaisen tuntemuksen.17 Pidän elämäjulkaisu-

ja Tuuva-Hongiston mainitseman kaltaisena ilmiönä. Olen pyrkinyt kiinnittymään oma-

kohtaisesti tutkimuskenttään ylläpitämällä elämäjulkaisuni lisäksi tutkimusta ja opinto-

jani reflektoivaa blogia.18 Työssäni yhdistyvät elämäkirjoittamisen kulttuurinen perinne, 

 
17 Tuuva-Hongisto 2007, 11−16. 
18 Tämä on mielestäni erityisen tärkeää siksi, että varsinainen elämäjulkaisuni on englanninkielinen ja 
osittain lukittu vain tietyn ryhmän luettavaksi. Tutkimusblogini sen sijaan on suomenkielinen ja kirjoitan 
sitä omalla nimelläni täysin avoimesti osoitteessa http://smostm.wordpress.com. 

http://smostm.wordpress.com/
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digitaalisen kulttuurin uudehko ilmiö sekä sukupuolitutkimuksellinen, piiloasenteita 

avaava näkökulma. 

 

Tutkimukseni rakentuu seuraavasti: Selvitän ensin termienkäyttöäni ja aineiston valin-

taprosessiani. Tämän jälkeen paneudun lyhyesti aiempaan tutkimukseen sekä eettisiin 

kysymyksiin. Luvussa 2, joka on tutkimuksellinen taustaluku, kerron lyhyesti elämäjul-

kaisemisen perinteestä ja sosiaalisesta webistä. ”Sosiaalista webiä” pidetään uutena 

asiana, mutta elämäjulkaisemisen verraten pitkä historia osoittaa osaltaan, että Internetiä 

on alusta asti käytetty monenkeskisen kommunikaation välineenä. 

 

Kolmannessa luvussa käsittelen haastatteluaineiston perusteella suomalaisnaisten elä-

mäjulkaisukulttuuria ja -perinnettä sekä kirjoittajien toiminnalleen antamia merkityksiä. 

Luku 4 paneutuu kahdeksaan elämäjulkaisuun tarkastellen niitä tapoja, joilla elämäjul-

kaisijat nimeävät, siis määrittelevät miehiä ja maskuliinisuuksia. Esiin nousee neljä pää-

ryhmää, joihin nämä esitykset jakautuvat. Kiinnitän huomioni myös siihen, miten nais-

ten tavat esittää miestä johtavat miehen tulemiseen kulttuuriseksi Toiseksi. Lopuksi 

tiivistän tavoitteeni ja tulokseni yhteenvedoksi, jossa pohdin myös löydösteni merkitys-

tä laajemmassa kulttuurisessa kontekstissa sekä siihen liittyvää jatkotutkimuksen tarvet-

ta ja mahdollisuuksia. 

 

Käsitteiden käyttö 

 

Käytän työssäni muutamia sellaisia käsitteitä, joita on syytä avata hieman etukäteen. 

Tässä vaiheessa totean olevani tietoinen siitä keskustelusta, joka pohtii termien ja käsit-

teiden keskinäistä suhdetta. Esimerkiksi Ilmari Leppihalmeen mukaan tieteellisessä dis-

kurssissa niiden merkitys eroaa toisistaan: hänen mukaansa termi on käsitteen kielelli-

nen ilmentymä, representaatio.19 Tämän ajattelun mukaan käsitteet ovat siis abstraktioi-

ta, joita ymmärrämme kulttuurisidonnaisilla termeillä. Käytän tutkimukseni avainterme-

jä oman aikani tavalla ja tilanteeseen sidottuina. Siksi katson niiden merkitsevän samaa 

kuin Leppihalmeen mukaan niiden taustalla olevat aineettomat käsitteet. Kuten arkikie-

lessä, tässä tutkimuksessa tarkoitan termillä ja käsitteellä keskenään samaa asiaa. 

 

 
19 Leppihalme 2006, 54−55. 
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Käyttämäni termit eivät itsessään ole, elämäjulkaisua lukuun ottamatta, vieraita tai uu-

sia. Se, missä merkityksessä niitä käytän, on kuitenkin selvitettävä. Avaamista kaipaa-

via termejä työssäni ovat genre, blogi, elämäjulkaisu, representaatio ja mies johdannai-

sineen. Muita mahdollisesti selitystä kaipaavia termejä avaan sen mukaan, miten ne 

esiintyvät tutkimuksessani. 

 

Tutkimuksessani puhun Internetin elämäjulkaisuista elämän esittämisen genrenä. Koska 

käytän termiä usein, selvitän heti aluksi, mitä sillä tarkoitan. Genre on erityisesti eloku-

vamaailmasta tuttu termi. Se merkitsee lyhyesti lajityyppiä. Samaan genreen luokitellut 

tekstit jakavat keskenään joukon ominaispiirteitä. Muissa suhteissa ne voivat erota toi-

sistaan huomattavasti. Rick Altmanin mukaan genren syntyyn tarvitaan ”suuri määrä 

tuotettuja tekstejä, jotka levitetään laajalle, esitetään suurelle yleisölle ja otetaan vastaan 

suhteellisen homogeenisella tavalla”20. Tutkimani julkaisut täyttävät kaikki nämä vaa-

timukset. 

 

Juha Herkmanin mukaan genre muodostuu ainakin kolmesta esittämisen tekijästä: sisäl-

löstä, muodosta ja levityskanavasta.21 Elämäjulkaisujen sisällöt ovat keskenään saman-

kaltaisia (esimerkiksi arki, itsereflektoiva ote) ja niiden muoto tunnistettava (muun mu-

assa päivätyt kirjoitukset, epämuodollinen kieli, lukijan huomoiminen) Levityskanava, 

Internet, on niille kaikille yhteinen. Myös vilkas keskustelu siitä, mitä nämä julkaisut 

todella ovat, puoltaa sitä, että ne ovat uusi genre. Herkmanin mukaan nimittäin genret 

muuttuvat, kehittyvät jatkuvasti ja niiden rajat ovat häilyvät.22

 

Aiempi aihettani sivuava tutkimus käsittelee pääasiassa blogeja. Blogit, nykyisin jok-

seenkin harhaanjohtavalta viralliselta suomennokseltaan verkkopäiväkirjat23, ovat Inter-

netissä kirjoitettavia ja luettavia julkaisuja, joille ovat ominaisia erityisesti seuraavat 

seikat: 

• uusin merkintä (myös kirjoitus, artikkeli tai posti, engl. myös entry) on nähtävis-

sä sivun ylälaidassa 

• jokaiseen merkintään on oma linkki, joka tavallisesti aukeaa otsikosta. Tämä 

permalinkki tekee suoraan viittaamisen kuhunkin kirjoitukseen helpoksi. 

 
20 Altman 2002, 108. Teos käsittelee genrejen merkitystä elokuvan tutkimuksessa. 
21 Herkman 2005, 110. Herkman pohtii genreä ja kerrontaa teoksensa III luvussa, 85−156. 
22 Herkman 2005, 112−114. 
23 Tietotekniikan termitalkoot. 
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• useimmiten merkintöjä on mahdollista kommentoida, ja kommenttiosioissa syn-

tyvää keskustelua pidetään blogosfäärissä24 tärkeänä osana blogien vuorovaiku-

tusta 

• myös bloggaajien keskinäinen linkitys on merkittävä osa kommunikaatiota 

 

Blogeja on hyvin monentyyppisiä, ja tutkimani päiväkirjamaiset julkaisut ovat vain yksi 

niiden muoto. Niin yritykset, yksityiset ihmiset kuin julkisuuden henkilötkin voivat jul-

kaista blogia. Tavoitteet vaihtelevat lähes itselle kirjoittamisesta laajan esimerkiksi 

journalistisen tai poliittisen vaikuttavuuden tavoitteluun. Blogien monimuotoisuuden 

vuoksi ymmärränkin blogin olevan pääasiassa teknologia, alusta, jonka kautta julkais-

taan niin yksin kuin ryhmässä, niin ammatillisia teemoja kuin harrasteita, niin faktaa 

kuin fiktiota. Valmiit palveluntarjoajat25 mahdollistavat blogimuotoisen julkaisemisen 

kaikille, joilla on käytössään tietokone ja Internet. 

 

Katson blogin olevan teknologia siinä mielessä kuin esitäytetty kirja on päiväkirjan tek-

nologia. Osittain siksi olen kehittänyt tutkimiani julkaisuja paremmin teksteinä kuvaa-

van termin. Toinen syy uudelle termille on se, että osa tutkimistani julkaisuista on ra-

kennettu kotisivu-, ei blogialustalle. Sisällöt ovat pääosin samoja ja molemmat ovat 

julkisesti luettavissa verkossa. Nämä eri Internet-teknologioilla toteutetut julkaisut kuu-

luvat siis samaan genreen. 

 

Elämäjulkaisu on oma nimitykseni Internetissä avoimesti luettavissa olevalle tunnus-

tukselliselle päiväkirjamaiselle kotisivu- tai blogijulkaisulle. Tähän kategoriaan luen 

kuuluvaksi nimenomaan ne verkkojulkaisut, jotka keskittyvät kirjoittajan arkeen, tuntei-

siin ja ajatuksiin. Toisessa luvussa esittämässäni nelikentässä nämä julkaisut kuuluvat 

pääasiassa tunnustuksellisten julkaisujen kategoriaan, vaikka niissä voi olla piirteitä 

myös muista tiedottavasta, harrastavasta ja paljastavasta julkaisusta. Esimerkiksi aat-

teellisesti vahvan ohjelmallinen julkaisu ei määritelmäni mukaan ole elämäjulkaisu, 

vaikka ajoittain esittäisikin kirjoittajansa arjen tapahtumia. Myöskään Huorapäiväkirjo-

jen26 tyyppiset provokatiiviset paljastusjulkaisut eivät ole elämäjulkaisuja. 

 

Elämäjulkaisuilla on useita yhteisiä piirteitä, jotka todistavat niiden kuuluvan samaan, 

uuteen genreen. Ne jakavat eräitä elämän esittämisen konventioita, mutta niitä ei voi 
 

24 Blogien muodostama verkosto. Ainakin Suomessa käytetään myös nimitystä blogistania. 
25 Esim. Blogger, Wordpress, LiveJournal tai suomalainen Vuodatus. 
26 Huorapäiväkirjat. http://www.blogilista.fi/laskuri.php?id=11232&bt=1186798340.  

http://www.blogilista.fi/laskuri.php?id=11232&bt=1186798340
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suoraan palauttaa sen enempää päiväkirjaan kuin esimerkiksi omaelämäkertaankaan. 

Lisäksi niiden kirjoittajat ovat tehneet vapaaehtoisen valinnan esittää elämäänsä julki-

suudessa. Käsittelen verkon elämäjulkaisemisen suomalaista historiaa ja nykytilaa lu-

vussa 2, ja paneudun samalla lähemmin elämäjulkaisujen ja muiden elämän esittämisen 

muotojen eroihin. 

 

Selvitettyäni elämäjulkaisujen perinnettä Suomessa ja kirjoittajien niille antamia merki-

tyksiä, siirryn tarkastelemaan sisältöjä. Elämäjulkaisut tarjoavat oivallisen kanavan yk-

sityishenkilöiden ajattelun ja puheen tapoihin nykykulttuurissa. Gradun puitteisiin sopi-

vaksi tutkimuskohteeksi valikoitui haluamani tuoreen sukupuolinäkökulman löytämi-

seksi naisten tapa esittää eli representoida miehiä. Representaatio merkitsee yksinker-

taisimmillaan esittämistä ja uudelleen esittämistä. Kummassakin merkityksessä se so-

veltuu hyvin elämäjulkaisujen tuottaman mieskuvan tarkasteluun. 

 

Representaatiota ovat määritelleet monet tutkijat, kuten kulttuuriteoreetikko Stuart Hall 

ja suomalaistutkijoista Juha Herkman ja Anu Koivunen. Miia Malmbergin gradussaan 

esittämä representaation määritelmä tukeutuu muun muassa näihin kolmeen. Se tiivistää 

hyvin myös omat motiivini tarkastella naisten mieskirjoituksia representaatioiden tuot-

tamisena: 

 
Representaatio on merkitysten tuottamista käsitteille kielen kautta (Hall 1997, 17, 28). Se 

on esimerkiksi jonkin asian, ihmisen tai ilmiön esittämistä jonkinlaiseksi (Herkman 2001, 

219). Representaation käsitteessä kietoutuu yhteen kaksi merkitystä: se sekä esittää että 

edustaa jotakin, joka tulee läsnä olevaksi ja saa merkityksensä kuitenkin vain representaa-

tioiden kautta (Koivunen 1997, 210; Väliverronen 1998, 19). [--] Representaation tuottaja 

käyttää myös valtaa esittää ja luokitella joku tai jokin tietyllä tavalla (Hall 1999, 193). 27  
 

Teknologiakulttuurien tutkija Johanna Uotinen puolestaan huomauttaa, että representaa-

tio on merkitysten tuottamista ja kulttuuriin liittämistä kielen avulla. Hän muistuttaa, 

että representaation kohdetta ei kuvata yksi yhteen, vaan tuotetaan, tulkitaan ja sille an-

netaan merkityksiä prosesseissa, joita ohjaavat esittämisen tavat, normit ja konventiot. 

Ne myös kantavat sekä näkyviä että piilotettuja, sekä tiedostettuja että tiedostamattomia 

merkityksiä. Representaatioiden tulkintakonteksti on diskurssi. 28 Niinpä elämäjul-

kaisujen miesesitykset rakentuvat ja tulevat ymmärretyiksi suomalaisessa sukupuolidis-

 
27 Malmberg 2006, 7. 
28 Uotinen 2005, 50−52. 
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kurssissa. Ne ovat sidoksissa paitsi kirjoittajien henkilökohtaisiin kokemuksiin, myös 

heitä ympäröiviin kulttuurisiin käsityksiin, joita diskurssit ilmentävät. 

 

Tutkimuskysymykseni jälkimmäinen osa koskee naisten keinoja miesten representoimi-

seen. Sukupuolisia kategorioita on viime aikoina kyseenalaistettu hyvin vahvasti. Siksi 

katson tärkeäksi määritellä, missä merkityksessä puhun miehestä, maskuliinisuudesta tai 

miehisyydestä. Arto Tiihonen ja Jorma Sipilä määrittelevät miehen olemusta kuvaavia 

termejä seuraavasti: 

 
Maskuliinisuus, maskuliniteetti, mieheys ja miehisyys tarkoittavat kaikki yhtä ja samaa, 

eli sellaista maskuliinisuuden muotoa, joka vallitsee tiettynä aikana tietyssä osakulttuuris-

sa. Yhdessä yhteiskunnassa on yhtä aikaa useita maskuliinisuuksia eli maskuliinisuuden 

muotoja. 

Maskulinismi, miehuus ja miehekkyys taas viittaavat perinteiseen ymmärrykseen masku-

liinisuudesta. Ne liittyvät ideologiaan, jossa oletetaan miesihanne yhteiseksi ja hyväksy-

tyksi. 29

 

Tässä tutkimuksessa käytän termejä mies ja maskuliinisuus sekä Tiihosen ja Sipilän 

mainitsemia johdannaisia osittain yhteisessä merkityksessä. Aineistoni naiset puhuvat 

arkikielellä nimenomaan miehistä. Maskuliinisuutta ja sen ilmentymiä he kutsuvat usein 

”miehekkyydeksi” tai nimeävät sen kirjoittamalla sanan mies isolla alkukirjaimella. 

Tässä tutkimuksessa siis, hieman Tiihosen ja Sipilän määritelmästä poiketen, myös mie-

hekkyys on kirjoittajanaisten määriteltävissä oleva ominaisuus. Sellaisena se voi olla 

myös jotain muuta kuin totuttua, usein agraarikulttuurin roolijakoon perustuvaa ymmär-

rystä toivottavasta tai haluttavasta maskuliinisuudesta. Maskuliinisuuteen naisten esi-

tyksissä liittyy olennaisesti, joskaan ei aukottomasti, myös seksuaalisuus. Mies esitetään 

usein myös jollain tapaa vieraana, toisena; hän on kirjoittajan edustaman naisten joukon 

ulkopuolella. 

 

Yrittäessäni välttää määrittelemästä aineistoni naisten kirjoittamisen kohteena olevia 

ihmisiä heidän puolestaan käytän ajoittain termejä miesolento tai miesihminen. Tällä 

tarkoitan sitä, että kohde on kirjoitettu miessukupuolen yleisesti tunnettuja kulttuurisia 

merkkejä vastaavaksi, mutta en voi vielä ottaa kantaa siihen, miten kirjoittaja todella 

määrittelee kohteen.  

 

 
29 Tiihonen & Sipilä 1994, 9−10. 
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1.2 Tieteellisen keskustelun suojaavat seinät 

 

Tutkimukseni käsittää kolme pääteemaa: Internetin, joka on tarkastelemieni julkaisujen 

konteksti, elämäkirjoittamisen, jonka uusi muoto elämäjulkaisut ovat sekä sukupuolitut-

kimuksen, joka on näkökulmani elämäjulkaisijoiden teksteihin. Internetiä itseään käsit-

telen lähinnä julkaisufoorumina, ja aiheesta on kirjoittanut muun muassa hollantilainen 

mediakriitikko José van Dijck vuonna 2004. Pew Internet & American Life Projectin 

(PIP) tutkimusraportit puolestaan tarjoavat monipuolisen kuvan Internetin kansainväli-

sistä käyttökulttuureista. Internetin sukupuolittumista ovat tutkineet esimerkiksi Ann 

Scott ja kumppanit 1999, Lisbet van Zoonen 2002 sekä useat muut tutkijat eri yliopis-

toissa. Suomessa tällä saralla on ansiokasta työtä tehnyt media- ja sukupuolitutkija Su-

sanna Paasonen.30 Näiden tutkimusten avulla on helppo seurata sitä kehitystä, joka 

Suomessakin on vähitellen muuttanut Internetin, kuten tutkimukset väittävät, lähinnä 

miesten tiedonhakukanavasta jokaisen kiinnostuneen aktiiviseksi vuorovaikutusfooru-

miksi. 

 

Blogit, jotka tänä päivänä ovat myös elämäjulkaisemisen tavallisin väline, ovat olleet 

muutamien vuosien ajan suosittu tutkimuskohde. Suomessakin aiheesta on tehty gradu-

tasoista tutkimusta jo parin vuoden ajan, ja väitöskirjaa valmistelee ainakin kulutustutki-

ja Mari Koistinen31. Aiempi blogitutkimus vaikuttaa pitkälti keskittyneen itse blogien 

olemukseen, sen selvittämiseen, mitä blogit ovat. Niin arvokasta perustutkimusta kuin 

esimerkiksi Kimmo Vuorisen32 ja Jere Majavan33 blogeja keskustelun välineinä tarkas-

televat gradut edustavatkin, koen, että tutkimusta tulisi tuoda vähitellen seuraavalle ta-

solle. Siksi tarkastelenkin työssäni yhtä blogosfäärin sisäistä genreä, henkilökohtaisia, 

päiväkirjamaisia julkaisuja. 

 

Elämäkirjoittaminen on varsin merkittävä länsimaalaisen tutkimuksen kohde, ja Suo-

messa aihetta eri muodoissaan ovat käsitelleet muun muassa kirjallisuustieteilijä Anna 

Makkonen34, folkloristi Taina Ukkonen35, tuoreimpana elämäkertatutkija Tuija Sares-

 
30 Erityisesti Paasonen 2004. 
31 Katso Koistisen tutkimusblogi: Mari Koo. Blogeja, kulutusta ja tutkimusta. 
32 Tampereen yliopisto, tietojenkäsittelytiede. 2005. 
33 Helsingin yliopisto, sosiologia. 2006. 
34 Makkonen 1996, 1997 ja 2005. Makkonen on tutkinut lähinnä päiväkirjoja. 
35 Ukkonen 1999 ja 2000. Taina Ukkonen on tutkinut muistelupuhetta menneisyyden kerrontana ja tulkit-
semisena. 
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ma36 ja ennen häntä kirjallisuudentutkija Miia Vatka37. Kaikki nämä, samoin kuin eräät 

muualla tehdyt tutkimukset, määrittelevät elämäkirjoittamista keskenään samantyyppi-

sesti. Ne, jotka käsittelevät myös tai nimenomaan verkkokirjoittamista, kuten Carletonin 

yliopistossa Kanadassa vuonna 2005 väitellyt naistutkija Elvira Prior tai Åbo Akademin 

Pia Palmgren 2003 ovat ilmeisen kritiikittömästi rinnastaneet henkilökohtaisen verkko-

kirjoittamisen päiväkirjoihin. Tätä he perustelevat pääasiassa sillä, että kirjoittamisen 

konventiot ovat samantyyppisiä, vaikka verkon julkisuus ja sen muut ominaisuudet, 

kuten van Dijckin kritisoima editoitavuus, vievätkin elämäkirjoittamisen ”uudelle tasol-

le”. Mainittujen tutkijoiden kanssa keskustellen osoitan työssäni, miten elämäjulkaisut 

eroavat muista elämän esittämisen muodoista.  

 

Yksi harvoista tutkijoista, jonka mielestä verkkojulkaisut eivät ole päiväkirjoja, on juuri 

van Dijck, joka puhuu niistä termillä lifelog. Tämä nimitys kantaa osittain samoja mer-

kityksiä kuin oma termini elämäjulkaisu. van Dijck tekee eroa erityisesti päiväkirjojen 

ja lifelogien välille. Hänen mukaansa kyse on muun muassa yksityisen ja julkisen väli-

sestä suhteesta. 38 Tämän suhteen erilaisuus vaikuttaa kirjoittamisen konventioihin. 

Elämäjulkaisu on muun muassa huomattavasti päiväkirjaa helpommin editoitavissa; 

lukijan huomioiminen vaatii kiinnittämään sisältöihin ja esitystapoihin huomiota. Elä-

mäjulkaisu on siis erilainen dokumentti kuin päiväkirja, se vastaa osittain eri kysymyk-

siin.39 Sen todistusvoima on päiväkirjasta poikkeava. 

 

Yasmin Ibrahim muotoilee M/C Journal -lehden artikkelissaan vuonna 2006 tämän do-

kumenttiluonteen muutoksen auran menettämiseksi. Kyse on nimenomaan muutoksesta, 

ei siitä, että elämäjulkaisu olisi ”vähemmän totta” kuin paperipäiväkirja tai muu elämä-

kirjoittamisen muoto. Tekemieni kyselyiden ja itse julkaisujen perusteella elämäjul-

kaisijat näyttävät esittävän elämänsä mahdollisimman autenttisesti sellaisena kuin itse 

sen kokevat. Editoinnit kirjataan näkyviin ja mikäli kappaleita tai kokonaisia kirjoituk-

sia on poistettu, niiden sisältöä saatetaan lyhyesti referoida ja poistamisen syyt selite-

tään. 

 

 
36 Saresma 2007. Saresman tutkimuskohteena ovat olleet autobiografiat eli omaelämäkerrat. Aiemmin 
omaelämäkertoja on tarkastellut muun muassa Anni Vilkko (1997). 
37 Vatka 2005. Vatka on tarkastellut suomalaisia päiväkirjoja. 
38 van Dijck 2004. 
39 Dokumentista tutkijan tietolähteenä katso esim. Sivula 2006, 571−572. Sivulan mukaan se, millainen 
dokumentti jokin menneisyyden jälki on, riippuu eritoten siitä, millaisen kysymyksen tutkija sille esittää. 



 13

                                                

Blogien ja verkkojulkaisujen olemusta on myös – käsittääkseni niiden lyhyessä ajassa 

tapahtuneen arkipäiväistymisen vuoksi – kuvattu suorastaan virheellisesti. Pyrin osaltani 

kumoamaan tutkimukseni myötä käsitykset, joita on voinut syntyä esimerkiksi Miia 

Vatkan esittämän määritelmän perusteella: 

 
Internet-päiväkirjoja laativat lähinnä muutenkin tietokoneen kanssa paljon puuhailevat ja 

atk-alaa hyvin tuntevat nuoret, varsinkin opiskelijat. Päiväkirja on usein jatke omalle ko-

tisivulle, jossa saatetaan myös mainita tekniikan alan opinnoista. Internet-päiväkirjan pito 

vaatii siis paitsi koneita ja verkkoyhteyttä myös ennen kaikkea riittävää teknistä tietämys-

tä. 40

 

Tämä käsitys verkkopäiväkirjoista oli totuutta vastaava 1990-luvun ja kenties 2000-

luvun alun Suomessa. Vaikuttaa siltä, että Vatka on kirjoittanut teoksensa juuri, kun 

blogit olivat syöksymässä kaiken kansan julkaisuvälineiksi. Valitettavasti murros oli jo 

tapahtunut, kun teos on tullut painosta, joten määritelmä on auttamattoman vanhentunut.  

 

Vatka myös sanoo, että naiset kirjoittavat lähinnä itseään ympäröivistä asioista, kuten 

lapsista ja lemmikeistä, kun taas miehet sepittävät fiktiivisiä päiväkirjoja tai kertovat 

omasta arjestaan.41 Väittämä on esitetty sivumennen, mutta se ei vastannut todellisuutta 

edes julkaisuhetkellään, saati vuonna 2007. Toivonkin voivani tässä tutkimuksessa 

osoittaa, että naiset reflektoivat elämäjulkaisuissaan aktiivisesti omaa elämäänsä. Lu-

kemani perusteella he kirjoittavat paljon omasta ajatusmaailmastaan, vaikka suhteutta-

vatkin kertomansa heitä ympäröivään todellisuuteen, kuten elämäänsä sivuaviin mie-

hiin. Eräät haastatellut myös kertoivat, että naiskirjoittajia tuntuu tässä genressä olevan 

huomattavasti enemmän kuin miehiksi identifioituvia. On myös huomattava, että päivä-

kirjojen lisäksi elämäjulkaisut eroavat muista elämän esittämisen muodoista, kuten 

omaelämäkerroista ja erityisesti Taina Ukkosen tutkimasta muistitiedosta. 

 

Arkipuheessa feminismi ja naistutkimus liitetään usein naisen toiseuden ja alistamisen 

tutkimiseen ja naisen aseman parantamiseen objektista subjektiksi. Tämä käsitys tuntuu 

vaikuttavan edelleen myös tieteellisessä sukupuolitutkimuksessa ainakin Suomessa. Jos 

uskotaan esimerkiksi Susanna Paasosta42 tai useita Liikkuvat erot43 ja Aikanaisia44 -

 
40 Vatka 2005, 224. 
41 Vatka 2005, 225. 
42 Paasonen 2004. 
43 Hyvärinen ja kumpp. (toim.) 1998. 
44 Piela, Ulla (toim.) 1993. 
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kokoelmien artikkelien kirjoittajia, nainen on aina ollut toinen, vastakohta normille, 

joka on mies. Tämä on herkullinen vertailukohta aktiivisille elämäjulkaisijanaisille. 

Tutkimieni elämäjulkaisujen naiset ottavat subjektiposition itselleen ja ryhtyvät julkai-

semisen keinoin määrittelemään miestä ja maskuliinisuuksia omista lähtökohdistaan 

käsin. Tämänkaltaista toimintaa on tutkittu ennenkin. Esimerkiksi nykyisin tutkijana 

Tampereen yliopiston Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitoksella toimiva Kirsi Ristilä 

teki vuonna 2006 pro gradunsa siitä, millaisia maskuliinisuuksia rakentuu naisten 

1950−1980-luvuilla Leelian Lepotuoli -palstalle lähettämissä avunpyyntökirjeissä. 

 

Ristilän työssään esittämä jako neljään maskuliinisuustyyppiin – normatiiviseen, ideaa-

liin, alistavaan ja torjuttuun – on osittain hyvää vertailumateriaalia omalle tutkimuksel-

leni. Tarkastelemieni naisten elämäjulkaisuista löytyy samantyyppisiä määrittelyn tapo-

ja kuin Ristilän tutkimista kirjeistä. Erona on tarkastelun tapa, joka Ristilällä on sosio-

loginen. Tämä sosiologinen linssi ja osittainen perhetyön näkökulma voivat olla syynä 

siihen, että Ristilän tutkimus tuntuu rakentavan dikotomian hyvä mies – huono mies. 

Hänen huomionsa rakentuvat sen perusteella, miten naiset sanovat kirjeissään miesten 

heitä kohdelleen. Ristilä olisi voinut hieman paremmin ottaa huomioon myös sen, että 

kirjeiden kuvaukset miehistä ovat nimenomaan naisten rakentamia esityksiä. Hän jättää 

huomiotta muun muassa nimeämiskäytäntöjen kontekstuaalisuuden tulkitessaan toisen 

käden tietoa. Ilmeisesti osittain tästä johtuen Ristilän tutkimuksen maskuliinisuusjaotte-

lu on kovin stereotyyppinen. Osasyynä voi olla myös se, että neuvontapalstalle suunna-

tuissa kirjeissä korostuvat ongelmatilanteet. 45 Naisten elämäjulkaisut, näin toivon, va-

lottavat kirjoittajiensa elämäntilanteita monipuolisemmin. Hetkellisyys luo ehkä sirpa-

leisen, mutta useampia näkökulmia sisältävän kokonaisuuden.  

 

Tuoreemman oloista ja monipuolisempaa sukupuolinäkökulmaa edustaa arvostettu rans-

kalaisfilosofi Elisabeth Badinter. Hänen teoksensa Mikä on mies? esittää pohdittavaksi 

ajatuksen, että miehen identiteetin rakentuminen on valvottua ja kontrolloitua paljon 

suuremmassa määrin kuin naisen. Hän osoittaa, että mies on jatkuvan kulttuurisen tark-

kailun alla, ja sallittuja maskuliinisuuksia on paljon vähemmän kuin hyväksyttyjä naise-

na olon tapoja. 46 Sara Heinämaa, joka on tutkinut Simone de Beauvoirin tekstejä mer-

leau-pontylaisesta ruumiinfenomenologian näkökulmasta, puolestaan sanoo, että Beau-

voir ei itse nähnyt naista vääjäämättömästi toisena. Heinämaan mukaan Beauvoir esitti 

 
45 Ristilä 2006. 
46 Badinter 1993. 
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tämän ajatuksen toiseudesta erään miestutkijan suulla, ja pyrki itse osoittamaan, että 

toiseuden rakentuminen on itse asiassa mutkikas ja monipuolinen prosessi. Olennaista 

siinä on, että toinen koetaan vieraaksi tarkastelijan omista lähtökohdista käsin. 47

 

Ristilän lisäksi olen hyödyntänyt merkittävässä määrin kahta muuta pro gradu -tasoista 

tutkimusta. Kyseiset kirjoittajat eivät ilmeisesti ole ainakaan vielä väitelleet, ja tutki-

mukset sivuavat omaa aihettani hyvin läheltä. Siksi pidän niiden käyttöä relevanttina. 

Sekä miestä että naista koskevia sukupuolirepresentaatioita on Suomessa tutkinut Mia 

Malmberg, jonka gradu käsittelee Krisse -tv-sarjan sukupuolirepresentaatioita huumorin 

ja vallan suhteen näkökulmasta.48 Päivi Punkka puolestaan on tarkastellut Cosmopolitan 

-lehden maskuliinisuuden representaatioita. Punkka toteaa lehdessä naisten määrittele-

vän, millainen miehen tulee olla.49 Tulen osoittamaan, että näin tekevät myös tutkimani 

elämäjulkaisijat, jotka esityksissään tunnistavat, nimeävät ja tunnustavat miehiä monin 

eri tavoin tehden heistä kohteita – ja toisia.  

 

1.3 Rakentajan valinnat 

Primaariaineistojen valinta 

 

Syksyllä 2006 ja keväällä 2007 Blogilistan50 kategorioissa päiväkirja, päiväkirjamai-

suuksia ja päiväkirjat oli listattuna noin 570 blogia.51 Muutamaa poikkeusta lukuun ot-

tamatta valitsin primaariaineistoni niiden joukosta, alkuvaiheessa seuraavin kriteerein: 

 

• kirjoittaja identifioi itsensä naiseksi 

• päiväkirja on suomenkielinen 

• kyseessä ei ole teemablogi (esim. neuleblogi tai puhdas työ- / opintopäiväkirja) 

 
47 Heinämaa 1996. 
48 Malmberg 2006. 
49 Punkka 2004. 
50 Blogilista on Sami Köykän alun perin oman Pinseri -bloginsa yhteyteen perustama lista. Alkuvaiheessa 
Köykkä itse seurasi suomalaisten blogien määrää ja keräsi linkkejä niihin. Kun blogien määrä kasvoi, 
Köykkä teki Blogilistasta oman kokonaisuutensa, josta tuli bloggaajien keskuudessa hyvin tunnettu verk-
kopalvelu. Listalle voi ilmoittaa julkaisun, joka vastaa riittävästi vastaa blogin määritelmää. Käyttäjä voi 
tehdä listan omista suosikkiblogeistaan ja bloggaaja voi seurata julkaisunsa suosiota listalla lähes reaa-
liajassa. 
51 Täsmällistä määrää on mahdoton sanoa, sillä uusia blogeja listautuu päivittäin ja silloin tällöin ”kuollei-
ta” poistuu listalta. 
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• päiväkirja on perustettu ennen vuotta 2006 ja on päivittynyt suhteellisen aktiivi-

sesti vähintään vuoden ajan 

 

Tämän seulan läpäisi noin 70 julkaisua. Karsin niistä vielä selvästi fiktiiviset tai puh-

taassa provokaatiotarkoituksessa52 perustetut julkaisut. Jäljelle jääneistä 50:stä 40 antoi 

luvan tekstiensä käyttöön. Lisäksi löysin muita reittejä neljä varhaista, eli 1990-luvulla 

aloitettu julkaisua. Karsin suurimmasta ryhmästä, 2004−2005 aloitetuista pois vielä 10 

julkaisua. Jäljelle jäi mielestäni edustava kokoelma eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa 

olevia kirjoittajia. Kriteerisäännöt rikkovana poikkeuksena mukana oli eräs 74-vuotiaan 

naisen blogi, joka oli päivittynyt vain syys-marraskuussa 2006. Päivitys oli loppunut 

äkillisesti, enkä tavoittanut kirjoittajaa kysyäkseni käyttölupaa. Koska kyseessä oli ai-

noa löytämäni näin iäkkään kirjoittajan blogi, päätin kuitenkin ottaa sen mukaan. Tämän 

esivalinnan jälkeen aineistooni kuului 31 elämäjulkaisijaa: 

 

• kuusi 1990-luvulla aloittanutta 

• seitsemän 2000–2003 aloittanutta  

• 17 vuosina 2004–2005 aloittanutta 

• 1 vain vuonna 2006 päivittynyt 

 

Vanhinta kirjoittajaa lukuun ottamatta sähköpostitin toukokuussa 2007 kaikille puoli-

strukturoidun teemakyselyn (LIITE 1a), joka käsitteli verkkokirjoittamista henkilökoh-

taisesta näkökulmasta. Lisäksi olin vaihtanut kahden varhaisen kirjoittajan kanssa säh-

köposteja aiheesta jo aiemmin. Vastauksia sain 23, mikä mielestäni osoittaa tutkimuk-

seen lupautuneilta kirjoittajilta laajaa mielenkiintoa aihetta kohtaan. Vastanneista viisi 

oli varhaisia jo 1990-luvulla julkaisseita, neljä 2000–2003 aloittaneita ja 14 myöhään 

(2004–2005) aloittaneita. Heinäkuussa 2007 lähetin kaikille 30:lle vielä toisen kyselyn 

(LIITE 1b), joka käsitteli kirjoittamisen merkityksiä ja erityisesti naisena elämistä ja 

kirjoittamista. Tähän kyselyyn sain elokuun puoliväliin mennessä 16 vastausta. Kysely-

vastauksia käsittelen luvuissa 2 ja 3, joissa olen selvittänyt elämäjulkaisemisen kehitystä 

Suomessa ja kirjoittajien toiminnalleen antamia merkityksiä. En ole kysynyt haastatte-

luissa naisilta, miten he mielestään kirjoittavat miehistä, joten en pidä haastattelujen 

käyttöä tämän aiheen yhteydessä sopivana. 

 
52 Tällaiset päiväkirjat vastaavat käsittelytavoiltaan aatejulistuksia tai teemablogeja. Ne voivat olla poliit-
tisia tai esim. hyvin voimakkaasti feministiseen ajatteluun ohjaavia. Tällaisena ne eivät sovi kyseiseen 
tutkimukseen, joka käsittelee arkidiskursseja. 
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Kolmekymmentä elämäjulkaisua, joista vanhin on päivittynyt aktiivisesti yli 10 vuoden 

ajan, osoittautui liian suureksi kokonaisuudeksi tämän tutkimuksen puitteissa tarkastel-

tavaksi. Tutkimuskysymykseni jälkiosan kannalta on lopulta merkityksetöntä, milloin 

julkaisut oli perustettu, sillä olen rajannut tarkasteluni vuosiin 2005 ja 2006.  Tein lopul-

ta päätöksen valita kahdeksan kirjoittajaa, joiden iät ja elämäntilanteet vaihtelisivat 

mahdollisimman paljon, ja tarkastella heistä neljän kirjoituksia vuodelta 2005 ja neljän 

vuodelta 2006. Nämä valinnat tarjosivat mahdollisuuden harmoniseen ikäjakaumaan ja 

heterogeeniseen kokoelmaan elämänvaiheita. Esittelen nämä kahdeksan 15–74-

vuotiasta kirjoittajaa lähemmin luvussa 3.3 ja neljännessä luvussa käsittelen heidän ta-

pojaan esittää mies julkaisuissaan. 

 

Aineisto saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta tekstien kokonaismäärä on useita satoja sivu-

ja, sillä elämäjulkaisut saattavat päivittyä jopa useita kertoja päivässä. Miehiä koskevien 

kirjoituskatkelmien eristäminen aiheiden kirjosta oli työläs, viikkoja kestänyt vaihe. 

Vaikka ”miestiedostoni” on vain 50-sivuinen, olen sen kootakseni harjoittanut pitkällis-

tä elämäjulkaisujen lähilukua. Mieskatkelmat itsenäisenä kokonaisuutena olen analysoi-

nut yksityiskohtaisesti usean lähilukukerran perusteella. 

 

Tutkijan suhde tutkimuskohteeseen 

 

Internet julkaisufoorumina asettaa tutkijalle tiettyjä haasteita. Nimenomaan elämäjul-

kaisuille on ominaista, että kirjoittaja käyttää nimimerkkiä ja haluaa pysytellä tuntemat-

tomana. Oma julkaisu nähdään usein myös hyvin henkilökohtaisena omaisuutena, vaik-

ka sen sisältöä ei olisikaan suojattu salasanoin. Tässä tutkimuksessa olen käyttänyt vain 

aineistoa, joka on kenen tahansa Internetin käyttäjän löydettävissä ja luettavissa. Peri-

aatteessa olisi siksi ollut mahdollista käyttää julkaisuja kirjoittajilta kysymättä, kuten 

mitä tahansa muutakin täysin julkista tuotosta. 

 

Kyseessä ovat kuitenkin elävien, todellisten ihmisten kirjoittamat tekstit, jotka koskevat 

heidän elämäänsä. Kirjoittajat käsittelevät usein kipeitäkin henkilökohtaisia kokemuksia 

ja aiheita, joista eivät välttämättä puhuisi fyysisesti kasvokkain. Anonymiteetti ja verk-

kominän ”ruumiittomuus” mahdollistavat rehellisemmän julkisen itsereflektion. Tietä-

essäni, että monet kirjoittajat pitävät julkistakin tekstiä henkilökohtaisena omaisuute-
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naan, olen katsonut parhaaksi pyytää luvan tekstien käyttöön. Vain muutama niistä, joi-

hin otin yhteyttä, kieltäytyi. Useimmille riitti, että heidän oikeaa nimeään ei mainittaisi 

tutkimuksessa. 

 

Itse julkaisujen perusteella tietooni tuli vain muutama oikea nimi. Tein kuitenkin myös 

sähköpostihaastatteluja, ja sähköpostiosoitteiden perusteella ”paljastui” muutamia lisää. 

Monet vastanneet myös allekirjoittivat haastattelut avoimesti omalla nimellään, vaikka 

käyttävätkin nimimerkkiä verkossa. Olen tutkimuksessani menetellyt nimien suhteen 

seuraavasti: 

 

Haastatteluista olen käyttänyt koodeja, jotka rakentuvat kolmesta osasta: Olen jakanut 

haastattelut osiin A, B ja C kirjoittamisen aloittamisajankohdan mukaan (1990-luvulla, 

2000−2003 ja 2004−2005 aloittaneet) ja numeroinut53 kunkin osan vastaukset vastaus-

ten saapumisjärjestyksessä. Lisäksi olen liittänyt koodiin vastaajien syntymävuodet kak-

sinumeroisina, jotta lukija saa kuvan ikäjakaumasta. Esimerkiksi vastaaja B2:74 on siis 

vuosien 2000−2003 välillä verkkojulkaisemisen aloittanut, 1974 syntynyt nainen, jonka 

vastaus saapui toisena tämän osion edustajista. Itse elämäjulkaisuja tarkastellessani olen 

käyttänyt kirjoittajan itsensä käyttämää verkkonimeä. Joidenkin kohdalla tämä on etu-

nimi, joidenkin kohdalla nimimerkki. Yksi henkilö julkaisee koko nimellään ja toinen 

nimimerkillä, mutta julkaisee toisaalla sivuston yhteydessä myös koko nimensä. 

 

Nimien lisäksi olen kokenut ongelmallisena sen, että käsittelen elävien ihmisten henki-

lökohtaisia tekstejä. Mitä voin kertoa, mitä voin siteerata? Tuleeko minun tulkinnoissani 

varoa loukkaamasta kirjoittajien tunteita? Olen lähtenyt siitä ajatuksesta, että voin jul-

kaista tutkimuksessani sellaista, mitä kirjoittajat ovat julkaisseet verkossa tai kertoneet 

haastatteluissa. Olen pyrkinyt mahdollisuuksien mukaan huolehtimaan siitä, että haas-

tatteluvastauksia ei voida suoraan liittää kehenkään tiettyyn kirjoittajaan ja toisaalta 

siitä, että elämäjulkaisujen kohdalla noudatan riittävää viittauskäytäntöä. 

 

Internet-ympäristö ei ole ainoa huomioonotettava seikka. Tutkin kulttuurista ilmiötä, 

johon olen liittänyt myös gender-tutkimuksen näkökulman. Vuosisadan takaiset etnolo-

git lähtivät kauas kotikonnuiltaan, sillä vain vieras oli heistä tutkimisen arvoista. Heidän 

mielestään ei voinut tutkia sellaista, mistä itse oli osa. Millä perustein siis tutkin naisena 

 
53 Tällä ei ole lukijan kannalta suurtakaan merkitystä, mutta se on auttanut itseäni järjestämään vastaukset 
helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. 
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naisten toimintaa – ja elämäjulkaisijana elämäjulkaisijoita? Tiedostan läheisyyteni tut-

kimuskohteeseen. Yhtä hyvin voisin kuitenkin sanoa, että ymmärrykseni kirjoittamises-

ta vaikuttaa tulkintoihini naisten kirjoittamiselleen antamista merkityksistä. Se olisi tot-

ta, mutta ongelmana en sitä pidä. Päinvastoin, nykyetnografian tutkimusote painottaa 

osallistuvaa havainnointia ja tutkimuskentän omakohtaista tuntemusta. Humanistinen 

tutkimus on perustavalla tavalla subjektiivista, tutkijan lähtökohdista kumpuavaa tulkin-

taa. 

 

Outi Fingerroos puhuu etnografiseen tutkimukseen kuuluvan refleksiivisen paikantami-

sen merkityksestä. Hän määrittelee tämän kentän monitasoiseksi: Itsereflektiolla tutkija 

tekee näkyviksi henkilökohtaiset sitoumuksensa ja persoonansa. Tämän vuoksi olen 

tuonut ilmi olevani nainen ja Internetissä toimiva elämäjulkaisija. Metodologisen auki-

purkamisen olen suorittanut kappaleessa Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimusmenetel-

mät. Tutkimukseni käsittelee elämäjulkaisemisen genreä osana elämän esittämisen kult-

tuuriperinnettä sekä elämäjulkaisijoiden tapoja esittää mies. Näiden seikkojen tulkinta-

kontekstien käsitän olevan Fingerroosin tarkoittama tutkimuksen ulkoisia sitoumuksia 

kuvaava taso, jolla arvioin tutkimustani suhteessa vallitsevaan yhteiskunnalliseen tilan-

teeseen ja vallan käytäntöihin. 54

 

Näkökulmani valintaan on vaikuttanut tietoteoreettinen sitoumukseni. Tuo sitoumus ja 

sen alaisena syntyvä kulttuurinen näkökulma ovat seurausta tietynlaisesta todellisuuskä-

sityksestä. Tutkimukseni on pitkälti aineistolähtöinen ja siinä mielessä empiristinen, 

havaintoihin pohjautuva. Aineistoja analysoimalla olen päätynyt tiettyyn tulkintaan. 

Katson, että tähän sitoumukseen ja todellisuuskäsitykseen vaikuttavat paitsi filosofiset, 

myös henkilökohtaiset lähtökohdat. Toisenlaisen epistemologisen sitoumuksen pohjalta 

tehty ja toisenlaisia kokemuksia hyödyntävä tulkinta voisi erota omastani paljonkin.  

 

Myös kirjoittajat itse saattavat ymmärtää toimintansa motiivit toisin kuin olen tutkijana 

tulkinnut. Tulkintamahdollisuuksien kirjo on mielestäni yksi humanistisen tieteen rik-

kauksista. Muiden ymmärryksien mahdollisuus ei vähennä nyt tekemieni arvoa. Tutki-

mukseni tuottaa kohteesta uutta tietoa: se ehdottaa elämäjulkaisua genreksi ja itsenäi-

seksi tutkimuskohteeksi ja esittää yhden tulkinnan elämäjulkaisemisen historiasta ja 

motiiveista. Maskuliinisuuden esittämiskeinoja tarkasteleva osuus saattaa herättää sekä 

 
54 Fingerroos 2004, 24−27. 



 20

                                                

kirjoittajat että gender-tutkijat huomaamaan osin tiedostamattomia ja näkymättömiä 

asenteita ja määrittelyn tapoja. 

 

Olen tutkinut elämäjulkaisemisen käytäntöjä vain naisten kohdalla ja vain suomalaises-

sa kontekstissa. Kansainvälisesti tai muuten monipuolisemmin tarkasteltuna käytännöil-

lä saattaa olla jonkin verran eroja. Pintapuolisen arvion perusteella erot eivät ole merkit-

täviä, mutta tutkimustuloksiani ei silti voi yleistää koskemaan kaikkia elämäjulkaisijoi-

ta. Seuraavassa luvussa tarkastelen elämäjulkaisemisen kehittymistä uutena elämän esit-

tämisen genrenä nimenomaan Suomessa. Se kiinnittyy osittain muihin elämän esittämi-

sen traditioihin, mutta sillä on oma, uusi teknologinen konteksti: Internet. 

 

2. ELÄMÄJULKAISEMISEN KONTEKSTIT JA KEHITTYMINEN 

2.1 Elämän esittäminen ja Internet sen julkaisijana 

 

Elämäjulkaisijat itse puhuvat usein ”verkkopäiväkirjoista”. Tämä on ymmärrettävää, 

sillä arkipuheessa vertaamme uusia käytäntöjä aiemmin tunnettuihin. Päiväkirjamainen 

muistiin merkitseminen on kirjoitustaidon keksimisestä alkaen ajan ollut tärkeä elämän 

jäsentämisen väline.55 Vaikka päiväkirjat nähdään yksityisinä, jopa salaisina, niiden 

saattaminen muiden luettavaksi on ollut yllättävän yleistä. Merkkihenkilöt ovat jopa 

editoineet päiväkirjojaan jo kirjoitusvaiheessa mahdollista julkaisua varten. Poliitikot ja 

runoilijat eivät kuitenkaan ole olleet ainoita päiväkirjan kirjoittajia, vaan jonkinlainen 

ajatusten muistiin merkitseminen on ollut jossain määrin tapana lähes kaikissa yhteis-

kuntaluokissa. Julkaisun mahdollisuus on tiedostettu varsinkin erityisoloista, kuten so-

dasta, kirjoitettaessa. Myös tunnettujen henkilöiden kirjeenvaihtoja on julkaistu, ja jul-

kiseksi alun perinkin tarkoitettua kirjeenvaihtoa on käyty sanomalehtien yleisönosas-

toissa. 56 Vaikka laajempi lukijakunta olisikin ollut kirjoittajalle kauhistus, päiväkirja on 

saatettu näyttää läheisimmille ystäville. Monesti näin on pyritty aloittamaan keskustelu 

sellaisista asioista, joita on ollut vaikea sanoa ääneen. 

 

Todellisuudessa verkossa julkaistava henkilökohtainen teksti ei vastaa paperista päivä-

kirjaa. José van Dijck kutsuu blogimuotoisia verkkopäiväkirjoja nimellä lifelog, elämä-
 

55 Esimerkiksi Miia Vatkan mukaan jo 3000 eaa. päivätyssä sumerialaisessa savitaulussa oli päiväkirjan 
piirteitä. (Vatka 2005, 39. Alaviite 1.) 
56 Päiväkirjoista katso esim. Vatka 2005, ja niiden sukulaisuudesta muihin henkilökohtaisiin julkaisuihin 
erityisesti 59–73.  
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loki. Tämä viittaa sekä päiväkirjamaiseen elämän tallentamiseen että kronologisempaan, 

suoraviivaisempaan lokikirjan muotoon. Van Dijck näkee verkkokirjoittamisen eroavan 

paperipäiväkirjasta sekä teknologialtaan että kulttuurisena toimintana. Hänen mielestään 

kyseessä on kuitenkin kulttuurisen muutoksen ilmentäjä, ei sen varsinainen tulos. 57  

 

Elämäjulkaisut ovat muodoltaan fragmentaarisia ja elävät hetkessä. Päivitykset tai ”pos-

tit” saattavat olla keskenään hyvin erimittaisia ja vaihtelevat nopeista parin lauseen 

luonnoksista pitkiin itsereflektoiviin pohdintoihin. Toisinaan kirjoittaja päivittää julkai-

suaan monta kertaa päivässä, toisinaan taas taukoa voi olla viikkoja, jopa kuukausia. 

Tällaisina elämäjulkaisut tosiaan muistuttavat muodoltaan päiväkirjoja. Erona on kui-

tenkin se, että arjessa päiväkirja merkitsee kirjoittajalle jotain syvästi yksityistä ja 

omaan käyttöön tarkoitettua. Elämäjulkaisut puolestaan ovat, kuten haastatteluja ana-

lysoidessani tulen osoittamaan, toimitettuja julkaisuja. Kirjoittajat kuvaavat tekstejään 

tarinoiksi; he sanovat pohtivansa usein, miten esittää asiat lukijaa kiinnostavalla tavalla. 

Lisäksi tietoisuus lukijoista saa kirjoittajat salaamaan henkilöllisyyksiä, jättämään jotain 

kertomatta tai poistamaan kirjoituksia jälkeenpäin. Elämäjulkaisut ovat siis lukijaa aja-

tellen rakennettuja esityksiä. 

 

Sirpaleisuudessaan ja ajassa oikukkaasti rakentuvina elämäjulkaisut eroavat myös oma-

elämäkerroista, jotka ovat tavallisesti yhtenäisiä kokonaisuuksia. Ne alkavat tietystä 

hetkestä ja päättyvät tiettyyn hetkeen: niihin kuuluu jatkuvuus. Tuija Saresma kirjoittaa 

omaelämäkerran genren eroista muihin elämän esittämisen genreihin: 

  
Omaelämäkerran suhde aikaan näyttäytyy genren määritelmän kautta selkeänä. [- -] 

[O]maelämäkerta on kirjoitettu pisteestä, joka voi olla ajallisesti hyvinkin etäällä ku-

vatuista tapahtumista. [Se] poikkeaa päiväkirjoista ja kirjeenvaihdosta, jotka ovat [ku-

ten elämäjulkaisutkin, S.Ö. huom.] aina keskeneräisiä prosesseja. Ne on myös kerrot-

tu enimmäkseen [- -] nykyhetkestä käsin toisin kuin omaelämäkerta, eivätkä ne sisällä 

omaelämäkerralle ominaista loppuevaluaatiota. 58

 

Saresma lainaa myös Janina Baumania sanoen, että autobiografian tulee olla luettavissa 

romaanin tavoin.59 Hänen esittämänsä jatkuvuuden vaatimus osoittaa mielestäni hyvin 

omaelämäkerran ja elämäjulkaisun eron. Elämäjulkaisuillakin on tosin alku: monet 

aloittavat Internet-kirjoittamisen jonkin merkittävän elämänmuutoksen yhteydessä. Niil-
 

57 van Dijck 2004. 
58 Saresma 2007, 70. 
59 Saresma 2007, 68. 
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lä ei kuitenkaan ole autobiografian kaltaista selkeää loppua tai yhteenvetoa. Kirjoittajal-

la on mahdollisuus jatkaa jo lopetetuksi ilmoittamaansa julkaisua milloin tahansa. Usein 

näin näkeekin tehtävän. 

 

Jos elämäjulkaisemista pitäisi verrata johonkin muuhun elämän esittämisen muotoon, se 

olisi lähimpänä muistelmia. Muistelupuhe tuntuu kuitenkin viittaavan selvästi mennei-

syyden mieleen palauttamiseen. Sellaisena sitä on käsitelty myös tutkimuksessa. Esi-

merkiksi Taina Ukkonen on tutkinut muistitietoa menneisyyden kerrontana ja tulkitse-

misena.60 Hän sanoo muun muassa muistelun olevan 

 
[- -] sekä menneen mieleen palauttamista (rekonstruointia) että sen tulkintaa. Muistelijan 

näkökulmasta kysymys on pyrkimyksestä muistaa oikein, muistaa asiat juuri niin kuin ne 

olivat ja samalla pyrkimyksestä ymmärtää tai selvittää itselle ja muillekin, miksi asiat 

olivat juuri tietyllä tavalla. Lisäksi muistelu voi olla myös lähinnä ajanvietettä, kokemus-

ten jakamista ja yhdessäoloa tai kertojantaitojen toteuttamista. 61

 

Haastattelemani kirjoittajat antavat elämäjulkaisemiselle viimeisessä lauseessa mainittu-

ja merkityksiä, mutta sisällöt rakentuvat eri tavalla. Elämäjulkaiseminen on enemmän 

kirjoittajan tuntemuksiin ja pohdintaan perustuvaa kuin pyrkimystä ”muistaa oikein”. 

Ukkonen myös puhuu pääasiassa ”menneen mieleen palauttamisesta”. Elämäjulkaisuis-

sa kirjoitetaan myös menneisyydestä, mutta usein merkinnät ovat lähes reaaliaikaisia: 

tapahtumia ja tuntemuksia raportoidaan ja pohditaan keskellä tapahtumaprosessia. Myös 

tulevien tapahtumien odotusta esitetään usein hyvin elävästi ja tunnepitoisesti. 

 

Vaikka elämäjulkaiseminen muistuttaa monin tavoin aiemmin tuttuja elämän esittämi-

sen muotoja, se on selvästi oma genrensä. Sen rinnastaminen päiväkirjaan, kirjeeseen tai 

omaelämäkertaan on täysin ymmärrettävää ja arjessa hyväksyttävääkin: muun muassa 

Juha Herkman on tutkinut genrejä, ja hänen mukaansa niitä on usein vaikea tunnistaa. 

Herkmanin mukaan genret muuttuvat, ja niiden rajat ovat lähtökohtaisesti hämärät. Ne 

voivat olla usein päällekkäisiä ja sisältävät keskenään samoja piirteitä. 62 Herkman on 

kuitenkin määritellyt myös genren sisäisiä käytäntöjä yhdistävät tekijät, jotka ovat sisäl-

tö, muoto ja julkaisukanava.63 Elämäjulkaiseminen täyttää siinä mielessä genren määri-

 
60 Ukkonen 2000a ja 2000b.  
61 Ukkonen 2000a. 
62 Herkman 2005, 112. 
63 Herkman 2005, 110. 
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telmän erinomaisesti: uusi elämän esittämisen genre se on korkean julkisuustasonsa ja 

julkaisukanavansa Internetin ansiosta. 

 

Elämäjulkaisemisen lisäksi myös muita henkilökohtaisen julkaisun ja kommunikaation 

muotoja on esiintynyt Internetin yksityiskäytössä alusta alkaen, kuten suomalaisen 

Jarkko Oikarisen 1988 kehittämä IRC64-sovellus. IRC:n perustana olivat CMCS -

järjestelmät65, jotka ”käyttävät tietokoneita ja telekommunikaatioverkostoja kommuni-

kaation luomiseen, varastointiin, jakeluun ja prosessointiin”.66 Samoja menetelmiä käy-

tettiin muissakin uutuuksissa, sähköpostissa ja uutisryhmien toiminnassa. Internet-

julkaisemiseen tarvittavan teknologian yksinkertaistuessa nopeasti kokeilut lisääntyivät 

ja monipuolistuivat; tänä päivänä oman julkaisun voi luoda muutamalla hiiren klikkauk-

sella. Ei siis ihme, että elämäjulkaisukulttuurin suosio on kasvanut viime vuosina huo-

mattavasti. 

 

Useat tutkijat, kuten myös haastattelemani kirjoittajat, ovat viime vuosina pohtineet 

Internetin elämän esitysten ja muiden blogijulkaisujen olemusta. Vertauksia muun mu-

assa radiolähetykseen, sähköposti- tai tavalliseen kirjeeseen ja puhuttuun keskusteluun 

esiintyy. 67 Vertaaminen aiempiin Internet-käytäntöihin ja muuhun nykymedian ilmiöi-

hin on niin ikään tavallista: Carolyn Miller ja Dawn Shepherd Pohjois-Carolinan yli-

opistosta ovat kirjoittaneet blogien ”sukupuusta”. He liittävät siihen muun muassa päi-

väkirjojen, pamflettien, mielipidekolumnien ja lokikirjojen lisäksi kotisivut ja web-

kamerat. Tosi-tv:tä he pitävät bloggaamisen sisarkäytäntönä. 68

 

Yasmin Ibrahim puolestaan näkee blogit uutena henkilökohtaisena narratiivina. Hänen 

mukaansa ”mahdollisuus henkilöityä ja julkistua webissä esittää uusia väyliä historian 

ymmärtämiseen ja katsomiseen”. 69 Monet hyvin erityyppiset vertaukset osoittavat, että 

kenelle tahansa mahdollinen oman elämän julkaiseminen verkossa on nykykulttuurin 
 

64 Internet Relay Chat. IRC oli ensimmäinen monen käyttäjän chat-järjestelmä. Käyttäjät kohtasivat toi-
sensa virtuaalitiloissa ryhmä- tai yksityiskeskusteluja varten. Kanavia voitiin muodostaa tarpeen mukaan. 
IRC-verkostoon liittymiseksi käyttäjän tulee ladata koneelleen erityinen client-ohjelma. Katso lisää esim. 
http://www.mirc.com/ircintro.html.  
65 Computer Mediated Communication System eli tietokonevälitteinen kommunikaatiojärjestelmä. 
66 Reed 1991. Preface: Computer-Mediated Communication. 
67 Esim. Nardi ja kumpp. 2004 puhuu radiolähetyksestä. Tämäntyyppiset rinnastukset lisääntyvät sitä 
mukaa kun Internetin esitysmuodot konvergoituvat muiden mediamuotojen kanssa. Liikkuvan kuvan ja 
äänen liittäminen elämäjulkaisuihin on parin hiiren klikkauksen päässä ja sitä myös käytetään paljon. 
Haastatteluissa taas tulee esiin erityisesti vertaus kirjeisiin. Keskustelupalstoihin ja yleensäkin keskuste-
luun viittaaminen haastatteluissa osoittaa, että näiden julkaisujen suhde puhuttuun kieleen on hyvin lähei-
nen. Myös kirjoittamisen konventiot tukevat tätä. 
68 Miller & Shepherd 2004. Kappale Ancestral genres: where did the blog come from?  
69 Ibrahim 2006. Introduction.  

http://www.mirc.com/irc.html
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käytäntö, jolle ei ole suoraa vertailukohtaa historiassa. Rinnastukset vastaavat toisiaan 

vain muutamissa kohdissa. Ne palvelevat enemmän arkiymmärrystä kuin tämänkaltai-

seen toimintaan kohdistuvaa tutkimusta. Tämänkin havainnon perusteella kyseessä on 

uusi genre, joka kiinnittyy elämän esittämisen lisäksi sosiaalisen webin teknologiakult-

tuuriseen kontekstiin. 

 

Elämäjulkaiseminen on vain yksi sosiaalisia merkityksiä saavista Internet-käytännöistä. 

Myös keskustelupalstat, yhteisöpalvelut ja sosiaaliset verkkopelit kasvattavat suosiotaan 

jatkuvasti.70 Vuonna 2004 syntyi tätä verkon sosiaalisten käyttöjen yleistymistä ja rikas-

tumista kuvaava nimike: Web 2.0. Käsitteen keksivät kustantaja Timothy O’Reilly ja 

työtoverinsa Dale Dougherty listatessaan internet-kehityksen kiinnostavia suuntauksia. 

Listaan kootut ilmiöt eivät varsinaisesti liittyneet toisiinsa, mutta kokonaisuus näytti 

O’Reillyn ja Doughertyn mukaan osoittavan uutta suuntaa koko webin idealle. 71

 

Tampereen teknillisen yliopiston professori Jari Multisillan mukaan olennaista tässä 

sosiaalisessa webissä ovat muun muassa yhteisöllisyyden ja käyttäjien luoman tiedon 

korostuminen sekä sovellukset, jotka korvaavat tietokoneen työpöytä-ominaisuuksia ja 

mahdollistavat laajemmin käyttäjien välistä yhteistyötä. Verkko voidaan nähdä yhteisöl-

lisenä tietovarastona. 72 O’Reilly määritteli Web 2.0:lle seitsemän ominaisuutta, jotka 

ilmentävät sille tyypillistä ajattelua. Niihin kuuluivat muun muassa kollektiivisen tietä-

myksen valjastaminen, kevyet ohjelmat ja avoin lähdekoodi sekä monipuoliseen käyttä-

jäkokemukseen pyrkiminen. 73 Multisilta tähdentää ilmiön kohdalla nimenomaan sosi-

aalisen median74 ja yhteisöllisyyden merkityksiä.75 Web 2.0 -termin alle voidaan siis 

sijoittaa hyvin monenlaisia käytäntöjä, jotka eivät välttämättä ole keskenään suoraan 

yhteismitallisia tai vertailtavissa. 

 

Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole mikään uusi asia. Henkilökohtainen sisällöntuotan-

to ja internet-kommunikaatio ovat olleet mahdollisia verkonkäytön alkuajoista asti. 

”Webin isänä” pidetty Tim Berners-Lee huomauttaa, että ihmisten – ei koneiden – väli-

 
70 Yhteisöpalveluilla tarkoitan Facebookin tai MySpacen kaltaisia palveluita. Verkkopeleistä suurta suo-
siota vuonna 2007 nauttii esimerkiksi World of Warcraft. Joskus myös Habbo Hotel ymmäretään peliksi, 
vaikka kyseessä on enemmänkin virtuaalinen kohtaamispaikka. 
71 O’Reilly 2005.  
72 Multisilta 2007, s. 273–274, 276. 
73 O’Reilly 2005. 
74 Termi sosiaalinen media kuvaa hyvin sitä, miten ihmisten verkostoituminen on noussut webin merki-
tyksellisimmäksi asiaksi. 
75 Multisilta 2007, 274–277.  
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nen kommunikaatio oli www:n alkuperäinen tarkoitus. Hänen mielestään web alkaa 

saavuttaa vasta päämääriään, eikä suinkaan uutta tasoa. Berners-Leen mukaan Web 2.0 -

termi on ammattislangia, jonka ei ole tarkoituskaan merkitä mitään.76 Samaa kritiikkiä 

esittää Jari Multisilta huomauttaessaan, että Web 2.0 on kehittynyt vaiheittain, ja sen 

kaltaisia palveluita on ollut olemassa ennenkin.77 Hän muistuttaa muun muassa Sproul-

lin ja Samerin määritelleen Internetin jo vuonna 1997 sosiaaliseksi teknologiaksi, jolle 

merkityksellistä oli yhteydenpito ja kiinnostusten jakaminen.78

 

Se, mikä käsittääkseni on olennaista nykykeskustelujen Web 2.0:ksi nimittämässä ko-

konaisuudessa, ei ole sisällön tuottaminen sinänsä – sehän on ollut mahdollista Interne-

tin alusta asti – vaan tuotannon tapa ja laatu. Tähän viittaa myös Kari Hintikka, joka 

huomauttaa myös, että termi itsessään on lähinnä konsepti tai ajattelutapa.79 Erityyppi-

set julkaisupalvelut ovat tehneet henkilökohtaisten sisältöjen tuottamisen ja nähtäville 

panon helpoksi, mikä on laskenut osallistumiskynnyksen hyvin alas. Kommentointi- ja 

keskustelumahdollisuuksien lisääntyminen on osa ”uuden webin” korostettua sosiaali-

suutta. Tässä ympäristössä elämäjulkaiseminen on 1990-luvulta lähtien kehittynyt ja 

vahvistanut asemaansa kulttuurisena ja sosiaalisena elämän esittämisen käytäntönä. 

Myös suomalaiset elämäjulkaisijanaiset pitävät yhteyden mahdollisuutta muihin kirjoit-

tajiin tärkeänä osana toimintaansa, vaikka kontaktien todellinen määrä olisikin toivottua 

pienempi. Elämäjulkaisijoiden toiminnalleen antamia merkityksiä käsittelen kolmannes-

sa luvussa, mutta sitä ennen selvitän tämän käytännön suomalaista historiaa. 

 

2.2 Nettiksistä elämäjulkaisuihin: naisten elämää verkossa 1995–2006 

”Kursiivi ei synny mistään taikatempusta” 

 

Kuudesta 1990-luvulla verkkokirjoittamisen aloittaneesta, joille lähetin kysely I:n, viisi 

vastasi. Näistä pioneereiksi80 kutsumistani kirjoittajista varhaisin aloitti verkkopäiväkir-

jansa jo vuonna 1995, muut vuosina 1998–1999. Kolmella oli kuitenkin ollut kotisivut 

jo vuosista 1994–1995 lähtien ja yksi vastanneista oli harrastanut novellimaista verkko-

 
76 Laningham 2006.  
77 Multisilta 2007, 266–267.  
78 Multisilta 2007, 273. 
79 Hintikka 2007. 
80 Pioneeri merkitsee edelläkävijää, uranuurtajaa. Nämä 1990-luvulla elämäjulkaisemisen aloittaneet 
naiset olivat sekä suomalaisen Internetin pioneerinaisia että elämäjulkaisukäytännön perustan laskijoita. 
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kirjoittamista vuodesta 1996 alkaen. Nuorin vastaajista oli aloittaessaan 14- ja vanhin 

24-vuotias. 

 

Näinkin pienessä aineistossa näkyy päiväkirjojen lisääntyminen vuosituhannen loppua 

kohti. Internetin yleistyminen Suomessa alkoi vuoden 1995 tienoilla. Yhteyksien hinnat 

rajoittivat vielä tuolloin kotikäyttäjien joukkoa, mutta ”hintasodat”81 sekä ensin digitaa-

lisen ISDN-modeemin82 ja vuosituhannen vaihteessa laajakaistan tarjoamat mahdolli-

suudet johtivat Internetin kotikäytön nopeaan yleistymiseen (Taulukko 1). 

 

 Yksikkö 1980 1990 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Kiinteät puhelinliittymät 1 000 1 740 2 670 2 841 2 850 2 849 2 806 I   2 726 2 568 2 390 2 140

Matkapuhelinliittymät 1 000 23 258 2 846 3 273 3 729 4 176 4 517 4 747 4 999 5 385

Laajakaistaliittymät 1) 1 000 . .  . .  . .  . .  10 61 I      237 467 779 1 203

Kiinteät puhelinliittymät kpl/1 000 as. 363 534 551 551 550 540 I      524 492 456 407 

Matkapuhelinliittymät kpl/1 000 as. 5 52 552 634 720 804 868 909 955 1 025

Internet-liittymät kpl/1 000 as. - . .  106 122 149 182 219 235 366 477 

1) DSL-liittymät ja kaapelimodeemit 

l   viivan eri puolilla olevat tiedot eivät ole täysin verrannollisia 

Taulukko 1. Tietoliikenteen kehitys Suomessa 1980–2005. Tilastokeskus. Taulukko osoittaa, että Inter-
net-liittymien määrää alettiin tarkastella vasta vuonna 1998. Sitä ennen niitä oli kodeissa vain vähän. 
http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_tiede.html#tietoliikenne. 
 

Muun muassa kotisivujen rooliesityksiä tutkinut Katja Mäki pitää 1990-luvun loppua 

Suomessa suoranaisena Internet-buumina. Hän muistaa omien ystäviensä laatineen ko-

tisivuja sekä itseilmaisu- että työnhakutarkoituksessa. 83 Tällaisena itsen esittelemisen 

keinona kotisivu on usein hyvin staattinen kokoelma henkilötietoja.84 Verkkopäiväkirja 

näyttää erottuneen muista 1990-luvun lopun henkilökohtaisten kotisivujen sisällöistä, 

sillä se päivittyi usein, ja henkilötietojen ja ulkoisen kuvauksen sijasta se keskittyi tilan-

nekuvauksiin, hetkiin kirjoittajan arjessa. Se on muuta kotisivua lähempänä niitä merki-

tyksiä, joita muun muassa Yasmin Ibrahim antaa blogijulkaisulle itsen esittämisen kei-

nona, henkilökohtaisena kertomuksena.85

 

                                                 
81 Katso esim. Helsingin Sanomien artikkeli ”Pienillä halvat hinnat” 24.1.1997 tai ”Hintasota internetissä” 
3.4.1998. 
82 Integrated Services Digital Network. ISDN-teknologia oli huomattavasti analogista yhteyttä nopeampi 
ja liittymämaksut edullisempia.. 
83 Mäki 2001, 12. Mäen aineisto käsittää henkilökohtaisia kotisivuja vuosilta 1997 ja 1998. 
84 Kotisivusta itsen esityksenä ks. esim. Mäki 2001, 83–85. 
85 Ibrahim 2006. 
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Kun ensimmäiset pioneerinaiset aloittivat kirjoittamisen, verkko julkaisufoorumina oli 

vielä uusi. 1990-luvun alkupuolella ja osittain vielä puolivälissäkin verkon käyttö oli 

pienen piirin harrastus, jossa oma aktiivisuus oli ratkaisevaa: tarvittiin tietoteknistä 

osaamista tai ainakin riittävästi uteliaisuutta opettelemiseen. Tietoverkkoja käytettiin 

Suomessa ensimmäisenä yliopistoissa, joten 1990-luvun puoliväliin asti ja jossain mää-

rin sen jälkeenkin akateemisilla ammattilaisilla ja opiskelijoilla oli parhaat mahdolli-

suudet tutustua uuteen viestimeen. Viidestä vastanneesta kolme opiskelikin yliopistossa. 

Toinen muista kahdesta kertoi tutustuneensa verkon käyttöön chat-palstojen kautta seit-

semäsluokkalaisena lukuvuonna 1997−1998. 

 

1990-luvulla aloittaneet kirjoittajat ovat olleet kiinnostuneita tietotekniikasta ja interne-

tistä uusina medioina. Yksi työskentelee nykyisin IT- ja yksi kustannusalalla, yksi on 

tutkija. Yksi vastanneista opiskelee viestintää. Eräs vastaajista ei maininnut koulutus-

taan tai ammattiaan. Vastaajilla on siis ollut ainakin jonkin verran teknologista kiinnos-

tusta, mikä näkyi paitsi nykyisessä työssä, myös opiskeluaikaisina ainevalintoina.86 

Tärkeä tekijä on ollut myös läheinen suhde kirjoittamiseen jo aiemmin. Kaikki olivat 

ainakin kokeilleet paperipäiväkirjan pitämistä, ja kaikki koulutuksestaan ja ammatistaan 

kertoneet tarvitsevat kirjoittajan lahjoja myös työssään. Tietoteknisestä osaamisesta 

vuonna 1995 kertoo eräs vastaaja seuraavasti: 

 
Käytännössä siis täytyi ymmärtää jotain yliopiston keskustietokoneesta / palvelimesta 

(paikasta, jossa kotisivut sijaitsivat [- -]), emacs-editorista (tekstieditori, jota yleisesti 

käytettiin esim. silloin, [kun] html-kieltä verkkosivuja varten kirjoitettiin – toki muitakin 

kirjoitusohjelmia pystyi käyttämään, mutta emacs oli kätevä, koska se sijaitsi keskusko-

neella) sekä html- kielestä.87

 

Toisaalta vastaajat eivät pitäneet teknologisten taitojen saavuttamista vaikeana. Vuosi-

kymmenen lopulla aloittaneet eivät juuri kiinnittäneet vastauksissaan huomiota päivitys-

taitojen oppimiseen, ja vuonna 1996 kotisivuston perustaneen naisen mielestä html:n88 

peruskomentojen oppiminen oli hieno kokemus: 

 

 
86 Tällä tarkoitan esimerkiksi mediatutkimuksen valitsemista sivuaineeksi.. 
87 A1:75. Kysely I. 
88 Html on lyhenne sanoista Hypertext Markup Language, hypertekstin merkkauskieli. Html-kielellä koo-
dataan muun muassa web-sivut. Komennot ovat yksinkertaisia; esimerkiksi lihavointi tapahtuu liittämällä 
sanan ympärille aloitus- ja lopetuskoodi: <b>lihavoitu teksti</b>. 
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Tarpeelliset peruskoodit (html, body, b, i, p, br, a href jne.) ovat lopulta niin vähäiset, että 

koodin kirjoittelu oli ja on oikeastaan aika riemullisen voimaannuttavaa - se, että kursiivi 

ei synny mistään taikatempusta, vaan yksinkertaisesti merkeistä[.]89

 

Tämän voi lukea myös niin, että nainen saattoi kokea itsensä vahvaksi astuessaan perin-

teisesti miehisellä pidetylle alueelle ja ottaessaan sen helposti hallintaansa. Miesten In-

ternet-hegemonian todellisuus on muutenkin kyseenalaista. Esimerkiksi Doug Blockin 

dokumentti Home Page esittelee useita naisia, jotka toimivat jo 1990-luvun puolivälissä 

merkittävissä asemissa muun muassa sivustojen kehittäjinä ja ylläpitäjinä.90 Jo varhai-

semmin tietokoneiden historiassa naisia on ollut ohjelmoijina ja muissa innovatiivisissa 

tehtävissä. Miesten varhaisempi asiantuntija-asema näkyy kuitenkin siinä, miten kaksi 

pioneerinaista kertoo, että innostajana ja apuna olivat muun muassa tietotekniikkaa 

opiskelevat seurustelukumppanit ja muut miespuoliset ystävät.91 Naisten asemaa verk-

kokirjoittajina käsittelen lähemmin luvussa 3.2. 

 

Pioneerikirjoittajat eivät salanneet henkilöllisyyttään – vain yksi vastaaja ei maininnut 

1990-luvun verkkopäiväkirjassaan koko nimeään. Katja Mäki on todennut tutkimukses-

saan saman. Yli puolessa hänen tutkimistaan kotisivuista näkyvillä olivat nimi, yhteys-

tiedot ja oma kuva. 92 Näin avoin henkilöllisyyden paljastaminen verkossa ei ole enää 

tänä päivänä tavallista. Vastaajat mainitsivatkin, että 1990-luvulla verkko oli vielä har-

vojen harrastus, ja käyttäjät tunsivat toisensa. Käsittääkseni henkilöllisyyden paljasta-

minen osoittaakin juuri luottamusta muihin ”pienen piirin” jäseniin. 

 

F.B. Viégas, joka on tutkinut bloggaajien käsitystä omasta yksityisyydestään, sanoo, 

että monet heistä eivät tunnu ymmärtävän, että heidän omanaan pitämänsä tila on todel-

lisuudessa kenen tahansa nähtävillä.93 Saamieni vastausten perusteella tämä ristiriita 

yksityisen ja julkisen välillä ei pidä paikkaansa aivan ensimmäisten pioneerien kohdalla. 

He tiedostivat julkisuuden, mutta se oli rajattua. Pioneerikirjoittajien julkisen ja yksityi-

sen välisessä suhteessa oli kyse lähinnä yhteisön yksityisestä tilasta, jossa yhteisön 

muodostivat suomalaiset internetin käyttäjät. Tässä ryhmässä paljastettu tieto pysyi 

(oletetusti) ryhmän sisäisenä, siis tavallaan yksityisenä. Verkon nykyinen laajuus arve-

 
89 2A:75. Kysely I. 
90 Block 1997. Dokumentti on esitetty Dokumenttiprojekti-sarjassa nimellä Kotisivu vuonna 1998. 
91 A1:75 ja A2:75. Kysely I. 
92 Mäki 2001, 51. 
93 Viégas 2005, osio: Privacy in Networked Environments.  
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luttaa pioneerikirjoittajia ja on saanut heidät harkitsemaan oman julkaisunsa sisältöjä 

entistä tarkemmin. 

 
Alussa kirjoitin todella vapaasti enkä sensuroinut mitään. Lukijakunta oli todella pieni 

enkä tiennyt yhtään ketkä minua lukivat. [- -] Viimeiset pari vuotta kirjoitusten sisältö on 

muuttunut todella radikaalisti. [J]otenkin kun lukijamäärä on kasvanut [- -] ei enää osaa 

avautua kuten ennen.94

 

Edellä oleva sitaatti oli saamieni vastausten joukossa erikoisuus95 siinä, että muut vas-

taajat sanoivat pyrkineensä alusta asti ottamaan huomioon ja suojelemaan muun muassa 

läheistensä yksityisyyttä. Tämä nähtiin erona täysin yksityisenä pidettyyn paperipäivä-

kirjaan. Yksi vastaajista sanoi muutenkin pitävänsä kirjoitukset mahdollisimman ylei-

sellä tasolla, vaikka aihe olisi henkilökohtainen.96  

 

Toki paperipäiväkirjan kirjoittajakin voi tehdä valintoja. Suomalaisnaisten päiväkirjoja 

tarkastellut Miia Vatka puhuu journal intime -päiväkirjamuodon synnystä 1700-luvun 

lopun Euroopan maallistuvassa ilmapiirissä. Hänen mukaansa journal intimeen, henki-

lökohtaiseen päiväkirjaan, ei merkitty niitä asioita, jotka täytyi muistaa, vaan niitä, jotka 

haluttiin muistaa. 97 Valikoivan kirjoittamisen lisäksi ainoa tapa muokata perinteistä 

päiväkirjaa on kuitenkin jälkisensuuri - sivujen repiminen tai tekstin peittäminen. José 

van Dijckin mukaan verkkopäiväkirjat eroavat perinteisistä eniten siinä, että verkkoteks-

tejä on mahdollista editoida.98 Tämä on totta. Verkkoon kirjoitetun tekstin muutosta on 

mahdoton havaita jälkikäteen.99 Kaikki pioneerit myönsivätkin, että verkkopäiväkirjan 

kirjoittaminen on valikoivaa toimintaa, mutta huolimatta eroista paperipäiväkirjaan pio-

neerikirjoittajat näkivät omat verkkojulkaisunsa päiväkirjoina. 

 

 
94 A5:78. Kysely I. 
95 Tätä vastaajaa on saattanut alkuvuosina 1990-luvulla inspiroida amerikkalainen elämäjulkaisija ja In-
ternet-pioneeri Justin Hall. Hall saattoi olla maailman ensimmäinen ja melko varmasti rohkein elämäjul-
kaisija. Hän kuvasi intiimeimmänkin elämänsä verkossa erittäin yksityiskohtaisesti noin vuosikymmenen 
ajan. Nyttemmin Hall ei enää päivitä elämäjulkaisuaan, sillä hän katsoo sen vaikuttavan yksityiselämään-
sä ja identiteettiinsä hyvin haitallisesti. Hänen vanhat tekstinsä vuosilta 1996−2003 ovat kuitenkin luetta-
vissa osoitteessa http://www.links.net/daze/. Tänä päivänä Hall on tunnettu peli- ja Internet-asiantuntija. 
96 A4:70. Kysely I. 
97 Vatka 2005, 52. 
98 van Dijck 2004. 
99 Tänä päivänä hyviin verkkokirjoittamisen tapoihin kuuluu tehdä muutos näkyväksi. Tekstiä yliviiva-
taan tai aloitetaan jälkeenpäin lisätty osio jollakin sanan ”EDIT” variaatiolla. Mikäli kokonaisia kirjoituk-
sia on poistettu tai tehty yksityisiksi, tästä mainitaan usein julkisessa postissa. 

http://www.links.net/daze/
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Tietysti verkkopäiväkirjan kirjoittaminen poikkeaa vahvastikin paperisen kirjoittamisesta. 

Jos sitä kirjoittaa kenen tahansa silmien nähtäväksi, ei tietenkään halua merkitä sinne ylös 

kaikkein yksityisimpiä asioitaan ja herkimpiä kohtiaan.100

[Kirjoitan] päiväkirjaa. Tämä siksi, että vuonna 1996 ei blogeja ollut edes olemassa ja 

kirjoitin samalla tavalla kuin nytkin.101

 

Haastatellut vertasivat omaa julkaisuaan paitsi päiväkirjoihin, myös kolumneihin, säh-

köpostikirjeisiin ja kaunokirjallisiin julkaisuihin. Kiinnostavin ja parhaiten muidenkin 

mainitseman funktion esiintuova ilmaisu on erään vastaajan käyttämä ilmoitustaulu. 

Tämä ilmaus saattaa juontaa juurensa Suomeen 1980-luvulla rantautuneista ja 1990-

luvulla yleistyneistä BBS-purkeista, joista puhuttiin tietokoneharrastajien välisinä ilmoi-

tustauluina.102 Varhaisimmat verkkokirjoittajat perustelevat toimintaansa halullaan pitää 

yhteyttä opiskelun hajottamaan tai muuten laajalla alueella olevaan ystäväpiiriin. Mui-

takin syitä, kuten oman elämän jäsentäminen ja muistiin merkitseminen itseä varten, 

mainitaan, mutta yhteydenpito ystäviin vaikuttaa olleen 1990-luvun kirjoittajien kohdal-

la tärkeä kirjoittamisen syy. Haastattelujen perusteella suomalaisnaisten varhaisimmat-

kin verkkopäiväkirjat näyttävät olevan toimitettuja julkaisuja.103 Kirjoittajat ovat tehneet 

valinnan kertoa elämästään julkisesti verkossa. Valinnan kohteena on ollut myös se, 

mitä itsestä halutaan ja voidaan kertoa. 

 

”Blogistan on kuin kylänraitti” 

 

Kyselyyn I vastasi neljä kirjoittajaa, jotka ovat aloittaneet verkkopäiväkirjan 2000-

luvun alkuvuosina – kaksi vuonna 2001 ja toiset kaksi vuonna 2003. Näiden vuosien 

väliin sijoittuu teknologinen muutos, joka vaikuttaa suomalaiseen verkkokirjoittamisen 

kulttuuriin laajemmin vuosien 2004–2005 tienoilla. Wikien ja blogien suosio on Multi-

sillan, Sepän ja Suomisen mukaan osoittanut, että käyttäjät ovat alkaneet arvostaa va-

paan ja sosiaalisen sisällön tuottamisen ja aktiivisen osallistumisen mahdollisuuksia yhä 

enemmän.104 Tämä kehitys näkyy aineistossani jo vuosien 2001 ja 2003 välillä, vaikka 

 
100 A3:84. Kysely I. 
101 A4:70. Kysely I. 
102 BBS: Bulletin Board System. BBS-purkilla tarkoitettiin lankapuhelinverkkoon kytkettyä tietokonetta, 
johon käyttäjät voivat ottaa yhteyden omilta koneiltaan. Pääasiallisia käyttöjä olivat keskustelualueet ja 
tiedostojen jakaminen. 
103 Haastatelluista kaksi käytti nimenomaan sanaa ”toimitettu”. 
104 Multisilta, Seppä ja Suominen 2007, 9. 
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verkon sosiaalisia käyttöjä korostavaa Web 2.0 -termiä ei tuolloin vielä tunnettukaan.105 

Aineistoni valintavaiheessa osoittautui, että 40 esitarkastelussa olevasta julkaisusta yli 

puolet oli perustettu vuonna 2005 blogipalvelujen tutuksi tulon aikaan ja jälkeen. 

 

Vuonna 2001 aloittaneet kirjoittivat vielä kotisivupäiväkirjaa106, 2003 aloittaneet jo blo-

gia107. Verkkoasiantuntija Sami Köykkä huomauttaa, että blogin määritelmästä riippuen 

ensimmäistä suomalaista verkkopäiväkirjaakin voitaisiin kutsua blogiksi. Siksi on vai-

kea määritellä, milloin blogit yleistyivät Suomessa. Tässä tutkimuksessa erotan kuiten-

kin toisistaan kotisivujulkaisut ja helppokäyttöpalveluja käyttävät blogit, ja Köykän 

mukaan Blogger ja suomalainen Vuodatus aloittivat toimintansa vuosien 2001−2002 

tienoilla108. Helppokäyttöpalveluiden myötä myös kirjoittajien ikäjakauma laajeni: vuo-

sina 2000–2003 kirjoittamisen aloittaneista vastaajista nuorin oli aloittaessaan 17- ja 

vanhin 40-vuotias. 

 

Vuonna 2001 aloittaneet kirjoittajat hallitsevat html:n siinä missä varhaisemmatkin pio-

neerit, ja toinen heistä on myös myöhemmin kouluttautunut mediatekniselle alalle. Kui-

tenkaan näillä kirjoittajilla kotisivumuotoon ei enää näytä liittyneen kovin vahvaa tun-

nesidettä.109 Kun blogipalvelut yleistyivät ja bloggaamisesta tuli koko kansan huvia, 

myös nämä kaksi vastaajaa siirsivät elämäjulkaisunsa valmispalveluiden alle. Verkko-

päiväkirjat eriytyivät perinteisistä kotisivuista, joiden konventioille päiväkirjamaisuus 

oli alusta alkaen jollain tavoin vierasta. Susan Herring ja kumppanit huomauttavat, että 

blogeissa on ominaisesti vähemmän kuvia, joskin väitän, että visuaalinen kokonaisilme 

on näyttävämpi. Herring kumppaneineen listaa myös muita blogipalveluiden lanseeraa-

mia uusia ominaisuuksia, kuten vieraskirjan puutteen, sivun sisältöä etsivän hakupalve-

lun ja selattavan arkiston. 110 Viégas huomauttaakin, että blogin (tai verkkopäiväkirjan) 

perusidea on lisätä sisältöjä, ei korvata aiempia. Hänen mukaansa tämä on perustavan-

 
105 Termin lanseeraajana pidetään Timothy O’Reillyä. Jari Multisilta esittää selkeän ja tiiviin suomenkie-
lisen määritelmän artikkelissaan Web 2.0: Sosiaalisen median yhteisölliset sovellukset teoksessa Multisil-
ta, Seppä ja Suominen 2007, 265−277. 
106 Kotisivuja oli 2000-luvun alussa hyvin paljon, ja lopulta ne kokivat inflaation. Osa sivustoista oli sel-
västi keskeneräisiä tai hylättyjä. Kotisivun luotettavuus yksityisen itseilmaisun ja ammatillisen ansioluet-
telon julkaisukanavana mureni 2000-luvun ensimmäisinä vuosina. Tämä näkyy siinäkin, että tuonaikaisia 
kotisivukirjoittajia oli melko vaikea löytää. Osittain tämä johtuu antamistani valintakriteereistä, osittain 
ilmeisesti siitä, että vuosituhannen alun kotisivuja on poistettu verkosta. Poistaminen kertoo sivustojen 
merkityksen katoamisesta. 
107 Blogin ominaisuuksista ja blogipalveluista katso johdannon kappale Käsitteiden käyttö. 
108 Köykkä 18.6.2007. Haastattelu. 
109 Voimakkaimmillaan rakkaussuhteen kaltainen tunneside teknologiavälineeseen on mahdollinen, jopa 
melko tavallinen. Historioitsija Jaakko Suominen on tarkastellut tällaista teknologiasuhdetta koneromans-
sina (katso esim. Suominen 2006.) 
110 Herring ja kumpp. 2005, 13. 
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laatuinen ero kotisivuihin nähden. 111 Vastaajat itse korostavat helppoutta, vaikka opi-

tuista koodaustaidoista onkin edelleen hyötyä. 

 
Kirjoitusinto [- -] laantui, [koska koti]sivun päivittäminen oli [- -] erittäin hankalaa. 

[S]iirryin bloggaamaan siksi, että kirjoitusten siirtäminen nettiin kävisi helpommin. 

[- -] Niitä [kotisivujen teko]taitoja olen sitten tarvinnut myös blogissa.112

 

Kaksi vuotta myöhemmin aloittaneet ovat käyttäneet alusta lähtien valmiita blogipalve-

luja. Toinen heistä on kokeillut myöhemmin erilaisia palveluvaihtoehtoja ja kirjoittanut 

jonkin aikaa myös kotisivupäiväkirjaa. Hän sanoo myös olleensa aina kiinnostunut tie-

totekniikasta ja suunnitelleensa sivupohjat aina itse. 113 Toinen 2003 aloittanut vastaaja 

käyttää palveluiden valmiita vaihtoehtoja ja sanoo, ettei välttämättä osaisi itse suunnitel-

la. Tämä kirjoittaja on aloittanut noin 40-vuotiaana: hän kuuluu ikäpolveen, jonka kou-

lutus ei välttämättä sisältänyt ATK-opetusta, eikä hän työskentele teknisellä alalla. Hä-

nen edustamansa kirjoittajaryhmä näyttää tyypillisesti tyytyvän valmiisiin elementtei-

hin. He eivät kerro tarpeesta tai halusta oppia enemmän verkkosivujen suunnittelusta. 

 

Näiden kirjoittajien kuvaukset toiminnastaan ovat aiempaa monitahoisempia; vain yksi 

vastaaja sanoo selkeästi kirjoittavansa päiväkirjaa.114 Vastaajat määrittelevät julkaisu-

jaan osittain sisältöjen, osittain teknologian perusteella. Yksi vastaaja on jopa sitä miel-

tä, ettei hänen päiväkirjallaan ja blogillaan ole mitään tekemistä toistensa kanssa: 

 
Päiväkirjaan kirjoitan arkaluontoisia asioita, joita ei tulisi mieleenkään puhua kenelle-

kään.115

 

Vaikuttaa siltä, että verkkokirjoittaminen alkaa vuoteen 2003 mennessä saada itsenäisen 

aseman, eivätkä kirjoittajat yhdistä toimintaansa esimerkiksi paperipäiväkirjaan niin 

tiiviisti kuin varhaisimmat pioneerit. He näyttävät hyväksyvän niin päiväkirjamaiset 

kuin muita kirjoittamisen tapoja muistuttavat piirteet luontevina osina uutta käytäntöä. 

Kirjoittamista ei myöskään enää pyritä perustelemaan pelkästään yhteydenpidolla ystä-

viin, vaan  

 

 
111 Viégas 2005, osio: Blogs from a Privacy Perspective. 
112 B2:74. Kysely I. 
113 B3:81. Kysely I. 
114 B1:63. Kysely I. 
115 B2:74. Kysely I. 
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Puhun blogista sanan kätevyyden ja lyhyyden vuoksi, mutta koen pitäväni päiväkirjaa, 

jossa käytetään hyväksi Netin ominaisuuksia.116

Sanoisin sen olevan päiväkirjablogi, koska kirjoitan lähinnä omasta elämästäni ja ajatuk-

sistani.117

 

Sisällön säännöstely on yksi verkkokirjoittamisen ominaisuuksista. Määrittelivätpä kir-

joittajat julkaisunsa päiväkirjaksi, blogiksi tai joksikin muuksi, kaikki huomauttivat, että 

verkkoon ei ”kirjoiteta mitä tahansa”. Vastaajat eivät näe itse asetettuja rajoja kahlitse-

vina tai köyhdyttävinä, vaan terveinä ja suositeltavina käytäntöinä. Itse asetettuja rajoit-

teita myös pyritään kiertämään luovin keinoin. 

 
On ihan terveellistä miettiä, mitä kaikkea Nettiin nyt on tarpeellista suoltaa. Mielestäni 

Netti ei tarvitse kaikkea sitä materiaalia, jota sinne kehdataan lähinnä vain nimimerkin 

suojista pullauttaa.118

Joskus olen sisällyttänyt kirjoituksiini jonkinlaisia piiloviestejä joillekin ihmisille suun-

nattuna, esim. runon muodossa, tai musiikkivalinnan.119

 

Oman nimen käyttö on näille vastaajille luonnollinen käytäntö, kuten varhaisille pionee-

reillekin. Vaikka keskustelupalstoilta tuttu nimimerkkien käyttö yleistyi päiväkirjamais-

ten ja tiettyjä teemoja käsittelevien blogien myötä, neljästä vastaajasta kaksi paljastaa 

koko nimensä. Toiset kaksi käyttävät vain etunimeään, mutta heistäkin toinen on asetta-

nut bloginsa käyttäjäkuvaksi helposti tunnistettavan kasvokuvansa. Osa vastaajista nä-

kee henkilöllisyyden käyttämisen lisäävän tekstiin rehellisyyttä. Tämän he olettivat vai-

kuttavan myös kommenttiketjuissa syntyviin keskusteluihin. 

 
Tiedän, että jotkut saavat kurjia kommentteja, itse olen niiltä onneksi säästynyt. [E]hkä 

se, että kirjoitan julkisesti [omalla nimellä], toisaalta suojeleekin minua.120

 

Kommentointimahdollisuus on vastaajille luonnollinen osa verkkokirjoittamista. Kaikki 

sekä sallivat kommentoinnin että kommentoivat muita lukemiaan blogeja ainakin silloin 

tällöin. Pääasiassa vastaajat pitävät kommentteja virkistävinä, vaikkakin osa vastaajista 

kyseenalaistaa niiden kautta syntyvän keskustelun tason. 

 

 
116 B3:81. Kysely I. 
117 B4:84. Kysely I. 
118 B3:81. Kysely I. 
119 B1:63. Kysely I. 
120 B2:74. Kysely I. 
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’Blogistan’ on kuin kylänraitti, jossa jokainen asuu omassa pikku mökissään, mutta halu-

tessaan voi piipahtaa naapuriin tai kutsua vieraita. Ilot ja surut jaetaan[.]121

Vähitellen blogin ympärille [kertyy] oma, pieni, uskollinen fanikunta. Fanikunnan jäse-

nien blogeja kuuluu sitten kohteliaisuudesta itse fanittaa[.]122

 

Mediateoreetikko Geert Lovinkin mukaan bloggaaminen on enemmän suullisen kuin 

kirjallisen tradition digitalisoitumista.123 Tämä osoittautuu osittain todeksi myös saa-

mieni vastausten perusteella. Kaikki myöntävät kommenttien olevan henkilökohtaisella 

tasolla merkityksellisiä. Vastaajat liittävät niiden odottamisen ja toivomisen haluun tulla 

huomatuksi. Toisaalta vuorovaikutuksen todellinen määrä ja laatu ovat heidän toivo-

maansa alhaisempia. Nämä vastaajat määrittelevät kirjoittavansa päiväkirjaa, mikä 

osoittaa kirjalliseen perinteeseen kiinnittymistä. Kuten pioneerinaistenkin julkaisut, 

vuosina 2000–2003 aloitetut verkkopäiväkirjat ovat selvästi harkittuja esityksiä kirjoit-

tajiensa elämästä. 

 

Vuodesta 2004 alkaen Suomessa tarjolla olevan blogiaineiston määrä lisääntyy räjäh-

dysmäisesti ja ikäjakauma laajenee entisestään. Kehityssuunta on helppo havaita vaik-

kapa tarkastelemalla blogien saamaa mediajulkisuutta. Helsingin Sanomien ylläpitämäs-

tä sähköisestä Sanoma-arkistosta124 löytyy vuodelta 2003 viisi mainintaa blogeista. Seu-

raavana vuonna ne mainitaan jo 18 artikkelissa. Varsinainen läpimurto tapahtuu kuiten-

kin vasta tämän jälkeen: vuoden 2005 lehdissä blogeista kirjoitetaan kaikkiaan 216 ker-

taa. 125 Kyselyni ensimmäiseen osioon vastasi neljä vuonna 2004 ja 10 vuonna 2005 

aloittanutta kirjoittajaa. Nuorimpana aloittanut oli 17- ja vanhin 60-vuotias. 

 

Monenikäisten kirjoittajien lisäksi helppokäyttöiset blogipalvelut ovat houkutelleet mu-

kaan niitä, joita tietotekniikka itsessään ei juuri kiinnosta: vastanneista puolet pitää tie-

toteknisiä taitojaan huonoina, ja heistä vain yksi sanoo olevansa kiinnostunut jatkossa 

opettelemaan lisää. Teknologisia taitoja ei enää tarvita hypertekstin tuottamiseen. Lin-

kittämisen kaltaiset perustoiminnot onnistuvat kopioi-liitä -tason tietämyksellä. Linkit-

täminen tiedon lähteeseen tai viitattavaan kohteeseen on yksi hypertekstin keskeisistä 

ominaisuuksista ja suomalaisetkin kirjoittajat käyttävät sitä. Linkittämistä näkee kuiten-

 
121 B2:74. Kysely I. 
122 B3:81. Kysely I. 
123 Lovink 2007. 
124 Sanoma-arkistoon on koottu artikkeleita vuodesta 1990 lähtien. Edustettuina ovat HS:n lisäksi Ilta-
Sanomat, Taloussanomat ja ITviikko sekä Digitoday. 
125 Tulokset on saatu hakusanalla blog*, jossa * on katkaisumerkki. Palvelu on maksullinen. 
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kin vähemmän kuin voisi kuvitella ottaen huomioon, että sitä pidetään hyvään blog-

gaustapaan kuuluvana. Tämä ei silti ole epätavallista – muun muassa Herring ja kump-

panit ovat todenneet, että vain noin puolet bloggaajista todella hyödyntää linkittämis-

mahdollisuutta.126

 

Jo ennestään osaavat vastaajat kehittävät taitojaan jatkuvasti. Taitojen määrä tai oma 

kokemus niistä ei - yllättävää kyllä - ollut kovinkaan ikäsidonnaista. Kotisivupäiväkir-

jan kirjoittajia on tässä joukossa vain kaksi. Lisäksi yksi kirjoittaja on siirtynyt lyhyen 

kokeilun jälkeen kotisivukirjoittamisesta blogipalveluun. 

 
Olen oppinut ja opetellut uusia juttuja ihan tarkoituksella keskittyäkseni johonkin vaikea-

hkoonkin asiaan. [- -] Taidot karttuvat tekemisen määrän ja blogikumppaneiden ohjeis-

tuksen avulla.127

Käytän valmista palvelinta jossa on kaikki mietitty valmiiksi. Rakastan kaikkia ’vem-

paimia’ siksi tämä on minulle helppoa.128

Olen ollut ihan tyytyväinen tarjottuihin vaihtoehtoihin, joten en ole katsonut tarpeellisek-

si lähteä näpertelemään mitään, kun olen muutenkin niin surkea koneenkäyttäjä.129

En osaa itse pohjia tehdä, eikä minulla ole kiinnostusta yrittääkään. Omat taidot eivät juu-

rikaan ole kehittyneet.130

 

Kirjoittajajoukko on blogipalvelujen yleistymisen myötä heterogeenistynyt usealla ta-

valla. Kun ensimmäiset verkkopäiväkirjailijanaiset ovat olleet pääasiassa yliopisto-

opiskelijoita, vuosina 2000–2003 joukkoon liittyy eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa 

olevia kirjoittajia. Viimeistään vuosien 2004–2006 aikana verkkopäiväkirjoittamisesta 

tulee jokanaisen oikeus: vastaajissa on yksinasuvia, joista yksi on yksinhuoltaja, seurus-

televia, avo- tai avioliitossa eläviä, joista kahdella on lapsia. Yhden vastaajan lapset 

ovat jo aikuisia. Määrällisesti eniten vuosien 2004–2006 aloittajissa on korkeakoulu-

opiskelijoita, mutta opiskelualat eroavat toisistaan hyvinkin paljon. Vakituisesti työelä-

mässä on viisi vastaajaa 14:stä. Vaikuttaa siltä, että niillä, joiden kodin ulkopuolinen 

elämä on vilkkaampaa, on pienempi tarve sosiaalisiin verkkokontakteihin ja virtuaali-

seen itseilmaisuun. Vastaajista vain kaksi on toiminut tai toimii ammatikseen tietotekni-

sellä alalla, mikä osoittaa, että tekninen ammattitaito verkkojulkaisun edellytyksenä on 

aiempaa vähemmän tärkeää. 
 

126 Herring ja kumpp. 2005. 
127 C2:47. Kysely I. 
128 C5:45. Kysely I. 
129 C3:88. Kysely I. 
130 C11:83. Kysely I. 
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Nämä vastaajat eivät erotelleet blogia ja päiväkirjaa toisistaan kovinkaan tiukasti. Kir-

joittajat näyttävät ymmärtävän blogin monipuoliset käyttömahdollisuudet: se nähdään 

lähinnä teknisenä välineenä, jota hyödynnetään päiväkirjojen lisäksi monissa muissa 

kirjoittamisen käytännöissä. Aivan yksimielistä kannatusta tällainen suhtautumistapa ei 

saanut. Jotkut vastaajat tekivät blogi / päiväkirja -jaottelua vielä myös sisällöllisin pe-

rustein, mutta huomattavasti aiempia vuosia löyhemmin. Myös vertailua muihin kirjoit-

tamisen käytäntöihin esiintyi aiempaa vähemmän: vain yksi vastaaja vertasi verkkopäi-

väkirjaa pitkäaikaiseen kirjeystävään, yksi keskustelupalstaan ja kaksi kolumniin tai 

muuhun lehtikirjoittamiseen. 

 

Kaikki myöhemmin aloittaneetkin vastaajat tiedostivat verkkopäiväkirjan ominaispiir-

teet ja niiden erot muihin kirjoittamisen käytäntöihin. Yllättävää on se, että osa kirjoitta-

jista kokee julkaisemansa tekstin olevan jossain mielessä yksityistä. He kieltäytyvät 

asettumasta kritiikin kohteeksi ja peräänkuuluttavat kunnioitusta. Tätä käsittelen lä-

hemmin luvussa 3.1. Silti nämäkin kirjoittajat asettavat tekstilleen rajoja julkisuuden 

vuoksi ja pitävät julkisuutta tienä sosiaalisiin kontakteihin. 

 

Samantyyppisiä tuloksia ovat saaneet mm. Nardi ja kumppanit, jotka ovat todenneet 

esimerkiksi lukijoiden merkityksen bloggaajille sekä kirjoittajien selvän, mutta osin 

tiedostamattoman ymmärryksen julkisuuden asettamista rajoista ja mahdollisuuksista. 

Heidän haastattelemansa kirjoittajat myös antoivat toiminnalleen samoja motiiveja kuin 

omani: emotionaalisen jännityksen purkaminen, ajatusten jäsentäminen ja yhteydenpito 

muihin tulivat esiin. 131 Myös puolalaisbloggaajia tutkinut Trammel kumppaneineen on 

havainnut samankaltaisia piirteitä. He ovat todenneet, että itseilmaisu verkossa ja päivä-

kirjamaiset blogit ovat varsin suosittuja. 132 Vaikuttaa siltä, että verkon käyttäjät ovat 

kansainvälisesti ymmärtäneet Internetin elämäkirjoittamisen suunnilleen samoin. Ky-

seessä on siis laaja ja verraten uusi ilmiö. Mistä todella on kyse? 

 

 
131 Nardi ja kumpp. 2004. Katso erityisesti luku 4.3. 
132 Trammel ja kumpp. 2006. 
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”Kyllä kai tässä jotain exhibitionismia on” 

 

Internetissä elämänsä lukijoille toimittavat kirjoittajat rinnastavat tavallisimmin toimin-

tansa päiväkirjaan. Tämä luo tiettyjä mielleyhtymiä. Päiväkirjaan liittyy olennaisesti 

lukko. Yksityishenkilö kirjoittaa lukittavaan päiväkirjaan asioita, joita haluaa muistaa, 

muttei välttämättä jakaa toisten ihmisten kanssa. Ainakaan kenenkään vieraan ei ole 

tarkoitus avata päiväkirjaa. Miten on perusteltavissa, että kaikki kyselyyni vastanneet 

verkkokirjoittajat varhaisimmasta viimeisimpään tiedostavat ja hyväksyvät päiväkirjan-

sa julkisuuden? Jokainen näistä kirjoittajista on tehnyt tarkoituksella valinnan: haluan 

kertoa elämästäni Internetissä kaikille, jotka haluavat lukea. Voiko tällaista kirjoittamis-

ta kutsua päiväkirjaksi? 

 

Arkikielessä tämä on toki mahdollista. Kirjoittajilla on oikeus määritellä toimintansa 

haluamillaan termeillä. Elämän verkkoesittämisen luonteen sisäistämistä ja omien mo-

tiivien ymmärtämistä helpottaa vertaaminen tuttuihin kirjoittamisen traditioihin. Useat 

eri tutkijat ovat viime vuosien aikana esittäneet omia näkemyksiään sekä siitä, mihin 

aiempaan viestinnän muotoon näitä julkaisuja tulisi verrata133 että siitä, mikä niiden 

yhteiskunnallinen tai kulttuurinen merkitys on. Erityisesti Geert Lovink on tunnettu 

kriittisestä suhtautumisestaan Internetin uusiin sisällöntuotantokulttuureihin: hänen mie-

lestään tällainen jokamiehen julkaiseminen johtaa verkon vakavaan rappioitumiseen.134

 

Tämä varmasti riippuu siitä, mitä rappiolla tarkoitetaan, mutta pääasiassa olen eri miel-

tä. Verkon maailma ja fyysinen ympäristömme toimivat vuorovaikutuksessa, ja kumpi-

kin voi rikastuttaa toistaan. Käyttäjäryhmien monipuolistuminen ei mielestäni vie Inter-

netiltä sen ”arvokkuutta”, vaan päinvastoin luo uusia verkonkäyttökulttuureja. Blogeista 

puhutaan paljon myös kansalaisvaikuttamisen kanavana, mutta muun muassa Jere Ma-

java on esittänyt, että suomalaisessa blogosfäärissä korostuvat erityisesti sosiaaliset käy-

töt ja identiteetin rakentaminen.135 Haastatteluaineistoni tukee tätä huomiota. Itsen esit-

täminen sekä sanoin että kuvin ja näistä esityksistä keskusteleminen ovat merkittävä osa 

suomalaista(kin) blogosfääriä. 

 

 
133 Esimerkiksi Nardi ja kumpp. 2004 rinnastavat elämäjulkaisut radio-ohjelmiin niiden henkilökohtaisen 
panoksen ja toisaalta yleisöä puhuttelevan kielen vuoksi. 
134 Lovink 2007. 
135 Majava 2006, 82. 
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Herring ja kumppanit väittävät, että päiväkirjamaisten blogien ja niitä edeltävien ko-

tisivujulkaisujen välillä on jatkumo, jota voidaan seurata vastaaviin offline- tapauksiin. 

Näin ollen heidän mukaansa verkon elämäkirjoittaminen ei ole suinkaan erillinen digi-

taalinen genre, vaan silkkaa uudelleentuotantoa. 136 Myös van Dijck sanoo: 

 
Paperipäiväkirjat ovat aina osoittaneet yksityisen ja yhteisöllisen vaivannäön, itseilmai-

sun ja kommunikaation omalaatuista sekoitusta. Jos katsomme weblogeja yleensä tai niin 

kutsuttuja lifelogeja erikseen, huomaamme samanlaisen hybridisen kyvyn. 137

 

On totta, että tutkimillani julkaisuilla on päiväkirjamaisia ominaisuuksia. Näihin yhtä-

läisyyksiin tukeutuen esimerkiksi Elvira Prior puhuu ”päiväkirjan uudesta muodosta, 

blogista”.138 Yhtä lailla Internetin elämäesityksillä on ominaisuuksia muista vastaajien 

mainitsemista kommunikaation ja elämän esittämisen muodoista. Siksi niitä ei tutki-

muskontekstissa pitäisikään kutsua yksiselitteisesti miksikään niistä: kyseessä on uusi, 

erillinen genre. 139 Elämän verkkoesitykset ovat tarkoituksellisesti julkisia. Siksi vastaa-

jien mukaan niiden sisällöt ovat useimmiten tarkkaan harkittuja ja edeltä käsin sopivaksi 

muokattuja. Haastatteluista käy ilmi, että kirjoittajat kiinnittävät huomiota kieleen ja 

tyyliin sekä kohteidensa intimiteettisuojaan. Salaisuuksia kerrotaan harkiten. Jos kirjoit-

taja myöhemmin muuttaa mieltään jonkin asian kertomisesta tai kertomisen tavasta, 

tekstiä voi editoida ilman, että lukija huomaa muutosta. 

 

Muun muassa Yasmin Ibrahim puhuu Internetin elämäesitysten erikoisesta tasapainotte-

lusta yksityisen ja julkisen välillä. Hän on yksi niistä tutkijoista, joiden mielestä näitä-

julkaisuja ei voida sanoa päiväkirjoiksi.140 Hänen mukaansa päiväkirja menettää auran-

sa, kun sen yksityisyys rikkoutuu. Niinpä Ibrahim näkeekin verkossa julkaistun ”päivä-

kirjan” edustavan itsen performatiivista, esittävää, aspektia. Ibrahimin tarkoittaman it-

sen esittämisen myös kirjoittajat itse tuntuvat hyväksyvän kirjoittamisensa motiiviksi: 

monet kyselyihini vastanneista puhuvat ekshibitionismista joko suoraan tai selvästi sitä 

tarkoittaen. Toisaalta osa puhuu edelleen päiväkirjasta ja odottaa yksityisyytensä kunni-

oitusta. Tämä ristiriitainen käsitys yksityisestä julkisessa on mielenkiintoinen. Se osoit-
 

136 Herring ja kumpp. 2005, 21. 
137 van Dijck 2004. Suom. S.Ö. Tutustuin van Dijckin lifelog -termiin vasta alettuani ajatella tätä elämän 
esittämisen tapaa elämäjulkaisemisena. Termit ovat kuitenkin selvästi keskenään sukua. 
138 Prior 2005, katso esim. 2. Prior jättää kokonaan huomioimatta blogimuotoista julkaisua edeltäneet 
kotisivujen elämäesitykset. 
139 Olen käsitellyt lähemmin elämäjulkaisujen suhdetta muihin elämän esittämisen muotoihin tämän tut-
kimuksen luvussa 2.1. 
140 Väite on käytännössä ristiriitainen käyttäjien oman kokemuksen ja yleisen ymmärryksen vuoksi - 
onhan blogin virallinen suomenkielinen nimitys verkkopäiväkirja. 
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taa, kuinka verkko julkisena foorumina on luonnollistumassa yksityisen elämän esittä-

mis- tai jopa elämispaikkana. Kuitenkaan elämän verkkoesitys ei ole lineaarinen eikä 

sillä ole enää pysyvyyttä, vaan se on fragmentaarinen ja helposti editoitava. Se vastaa 

osittain eri kysymyksiin kuin paperipäiväkirja, eikä sitä siksi tulisi tieteellisenä doku-

menttina siihen rinnastaa. 141

 

Kyseessä ei myöskään ole kirje sen enempää kuin puhdas kolumni. Kolumni keskittyy 

tiettyyn ajankohtaiseen aiheeseen: subjektiivisesta esitystavasta huolimatta se pyrkii 

vaikuttamaan lukijan ajattelutapaan tai toimintaan. Kirjeeseen puolestaan liittyy vasta-

vuoroisuus, suunnilleen yhtä laajan vastauksen odotus. Internet-elämäesitysten kom-

menttilaatikkojen lyhyet kannanotot tai tuen ilmaisut eivät täytä tätä odotusta. Myös 

kirjeen vastaanottaja on yleensä tiedossa jo kirjoitusvaiheessa. Keskustelupalstoista 

elämän verkkoesityksissä puolestaan muistuttavat vain kommenttimahdollisuuden luo-

ma käsitys keskustelusta ja osittain nimimerkkien käyttö.142 Lukijalle suunnattuina nä-

mä julkaisut vertautuvat myös perinteiseen elämäkertakirjoittamiseen, jonka vuorovai-

kutuksellisuudesta muun muassa Tuija Saresma sanoo: 

 
[O]maelämäkerta on aina sosiaalinen teko, kirjoitettu jollekulle. [M]itä yksityisin oma-

elämäkerrallinen teksti kirjoitetaan aina Toiselle, oli tuo toinen sitten julkaistun omaelä-

mäkerran laaja yleisö, läheiset ihmiset, jälkeläiset tai kirjoittaja itse tulevaisuudessa. Ta-

rinankerronnan sosiaalisuudesta kertoo [- -] sekin, että [- -] kertomisen muotoa säätelevät 

aina tietyt konventiot, retoriset odotukset jotka kertoja on sisäistänyt. 143

 

Kaksi haastatteluihini vastannutta vertasi verkkojulkaisuaan elämäkertakirjoittamiseen. 

Toinen sanoi kirjoittavansa ”omaelämäkertaa livenä”144 ja toinen ”tavallaan omaa histo-

riaansa”145. Omaelämäkerrallisuuden kokemus on osa verkkojulkaisujen olemusta. Sa-

resman määrittelemä omaelämäkerta kuitenkin on yhtenäisyyteen pyrkivä kertomus, 

joka tavallisesti alkaa tietystä hetkestä ja päättyy kerronnan lopettamisen hetkeen. Päi-

väkirjoja ja kirjeitä puolestaan leimaa hänen mukaansa jatkuva keskeneräisyys. 146 Niin 

myös verkkopäiväkirjan kirjoitukset koostuvat, kuten eräs vastaaja määrittelee, 

 
 

141 Sivula 2006, 571−572. Katso myös esim. van Dijck 2004. 
142 Suomessa blogeissa esiintyvää keskustelua on tutkinut Kimmo Vuorinen, joka toteaa eron keskustelu-
palstojen kommunikaatioon olevan huomattava. Vuorinen 2005, erityisesti 43−60. 
143 Saresma 2007, 82–83. Katso myös luvussa 2.1 esittämäni sitaatit sekä Saresmalta että muistelupuhetta 
tutkineelta Taina Ukkoselta. 
144 C9:54. Kysely II. 
145 C13:86. Kysely II. 
146 Saresma 2007, 70. Omaelämäkerrallisen kirjoittamisen määrittelystä laajemmin katso 69−79. 
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[- -] pienistä hetkikuvauksista, tunteenpurkauksista, luontokuvauksista, pienistä elämän-

makuisista tarinoista.147

 

Kyseessä on kokoelma hetkellisiä ja sirpaleisia esityksiä kirjoittajan elämästä. Joskus 

palasista muodostuu pidempi, jatkuva kertomus, joka saattaa kuitenkin katketa milloin 

tahansa antaakseen tietä muille aiheille. Elämän verkkoesittäminen siis eroaa kaikista 

muista elämän esittämisen genreistä jollain tavoin. Muistelupuheesta sen erottaa varsin-

kin tapahtumien ja tunteiden lähes tai jopa täysin reaaliaikainen esittäminen. Kun muis-

telupuhe keskittyy menneisyyden rekonstruointiin ja tulkintaan,148 verkon elämäesityk-

set suuntautuvat menneisyyden lisäksi nykyhetkeen ja usein hyvin elävästi odottaen 

tuleviin tapahtumiin. Elämän verkkoesitys on monen eri kirjoittamisen käytännön hyb-

ridi, ja sellaisena jotain täysin uutta. Edellä mainitun valossa vaikuttaa siltä, että verkos-

sa esitetylle elämälle on viimeistään tänä päivänä annettava asema itsenäisenä elämän 

esittämisen genrenä, elämäjulkaisemisena. Elämäjulkaisu -termi on omani, ja käytän 

sitä tästä eteenpäin aineistostani. Näin liitän myös eri aikoina ja eri teknologisin val-

miuksin toteutetut julkaisut tähän genreen. Kolmas luku osoittaakin, että kirjoittajien 

toiminnalleen antamat merkitykset ovat hyvin samankaltaisia riippumatta aloitusajan-

kohdasta. 

 

3. JULKAISEVAT NAISET 

3.1 Itselle, toisille, toisten kanssa 

”Jonkinlaista sielun havistelua” 

 

Heinäkuussa 2007 tekemässäni kysely II:ssa kysyin kirjoittamisen ja edelleen verkossa 

kirjoittamisen merkityksestä kirjoittajille. Saamani vastaukset toistavat samoja asioita 

usein jopa keskenään samoin sanoin. Yleisimmin vastaajat sanovat kirjoittamisen ole-

van ajatusten purkua ja jäsentämistä itselle sekä niiden muistiinmerkitsemistä. Eräät 

kokevat kirjoittamisen olevan myös itselleen välttämätön olemassa olon tapa. Viisi vas-

taajaa 16:sta näkee kirjoittamisen yleisesti ottaen keinona jakaa omia ajatuksia myös 

muille. Osan kohdalla kyse näyttää olevan siitä, että verkkokirjoittaminen on heille pää-

asiallinen ilmaisun tapa, mutta osa on julkaissut muillakin foorumeilla. Enimmäkseen 

 
147 2C:47. Kysely I. 
148 Katso esim. Ukkonen 2000a. 
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kirjoittajat kuitenkin antavat, kuten Jere Majavakin on huomannut,149 kirjoittamiselleen 

merkityksiä, jotka liittyvät oman identiteetin rakentamiseen ja ylläpitoon.  

 

Verkkoon kirjoittamisen merkityksistä kysyessäni vastauksissa tulee ilmi lähes poikke-

uksetta yhteydenpito ja yhteisöllisyys. Vastaajat mainitsevat muun muassa kommuni-

kaation, ajatusten jakamisen, kommentit ja ihmisten kohtaamisen. Samanlaisia tuloksia 

ovat saaneet muun muassa Nardi kumppaneineen vuonna 2004 ja Trammel ja kumppa-

nit 2006. Verkkokirjoittamiselle annetut merkitykset eivät myöskään juuri eroa muun 

kirjoittamisen asemasta vastaajien elämässä. Tätä pidän merkkinä Internetin käytön ar-

kistumisesta. Vaikka muun muassa van Dijck katsookin koneella kirjoitettujen päiväkir-

jojen eroavan perustavaa laatua olevasti käsinkirjoitetuista editoitavuutensa vuoksi,150 

käyttäjät eivät korosta eroa. Muutamat vastaajat tosin kokevat kirjoittavansa verkkoon 

alun alkaenkin eri tavoin kuin muille foorumeille. Tästä on sekä positiivisia että negatii-

visia esimerkkejä: 

 
[Verkko merkitsee] vapaata kenttää, jossa voi kirjoittaa juuri niin kuin haluaa. Monet 

muut tekstit joiden kanssa [- -] työskentelen, ovat voimakkaammin säädeltyjä ja siksi va-

paa paikka tai tila on tärkeä.151

Em. asiat sopivat tähänkin. Tosin verkossa olen arempi, varovaisempi, koska kuitenkin 

useat lukijat tuntevat minut. Olen joko ilmaissut itseni tai joku on saattanut tunnistaa rivi-

en välistä.152

 

Kysely I:n vastauksissa on helppo nähdä eräs yhteinen tekijä: noin 80 prosentissa en-

simmäisen kyselyn vastauksista muuttunut tai ahdistava elämäntilanne on antanut sysä-

yksen elämäjulkaisemisen aloittamiselle tai uuden, erillisen julkaisun perustamiselle. 

Olivatpa kyseessä sitten opinnot ja muutto kotoa, vakavat perheongelmat ja masennus, 

ero ja läheisen kuolema tai rakastumisen kaltainen iloinen asia, kyse on eri tavoin stres-

saavista henkilökohtaisista kokemuksista. Vastaajat kuvaavat verkkokirjoittamistaan 

henkireiäksi, itsen etsimiseksi ja ”sielun havisteluksi”153 tai yritykseksi kurottaa kohti 

samanmielisiä. Mukana oli useita, jotka olivat jääneet pois työelämästä jonkin aikaa 

ennen verkkopäiväkirjan aloittamista. Tämä viittaa elämäjulkaisulle annettavaan vah-

 
149 Majava 2006, erityisesti 82. 
150 van Dijck 2004. 
151 A1:75. Kysely II. 
152 C2:47. Kysely II. 
153 A2:75. Kysely I. 
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vaan sosiaaliseen tehtävään - verkon välityksellä pyritään terapeuttisen itsetutkiskelun 

lisäksi korvaamaan tai täydentämään vähentyneitä päivittäisiä ihmiskontakteja: 

 
[L]iikkuminen [on] kaikin tavoin vaikeutunut[.] Kipu pitää pinteessään, jolloin sosiaali-

nen elämä on miltei loppunut. Puhelinkaan ei juuri soi[.]154

Asun yksin ja [- -] tällä hetkellä olen masennuksen vuoksi sairaslomalla. [- -] Olin yksi-

näinen ja suhde mieheeni ei parantunut ja tunsin tarvitsevani jonkinlaista selvittelyä tun-

teilleni.155

[E]lämässäni oli tilaus jollekin kanavalle, jossa voi ilmaista itseään, mutta myös kokea 

yhteisöllisyyttä, saada uusia ystäviä.[- -] Blogin myötä olen muuttunut rohkeammaksi ja 

avoimemmaksi myös oikeassa elämässä.156

 

Geert Lovinkin mukaan kirjoittajien heterogeenistyminen osoittaa verkkojulkaisemisen 

massautumista. Hänen kriittisen tarkastelutapansa mukaan tämä tarkoittaa sisältöjen 

laadun huononemista ja lopulta rappiota, jossa verkkoon tuotettu materiaali menettää 

merkityksensä. 157 Journalistiseen tiedonjakeluun keskittyvästä näkökulmasta käsin tä-

mä voi olla totta, mutta edellä olevien sitaattien perusteella on vaikea ymmärtää, miten 

nämä julkaisut olisivat haitaksi. Lovinkin kritiikki tuntuu paikoitellen näkevän Interne-

tin yksisuuntaisena tiedonlähteenä, massamediana, ja jättävän huomiotta sen monipuoli-

set vuorovaikutusominaisuudet. Kumpaankin kyselyyn saamieni vastausten perusteella 

kirjoittajat kokevat saaneensa elämäjulkaisujensa kautta lisäarvoa elämäänsä, kuten ko-

kemusten vaihtoa samassa elämäntilanteessa olevien henkilöiden kanssa tai tunteen 

kuulluksi tulemisesta. Myös julkaisun helppous mainittiin. Näitä asioita käsittelen tar-

kemmin seuraavissa alaluvuissa. 

 

”Haloo maailma, minäkin olen täällä!” 

 

Kaikki kyselyyn I vastanneet mainitsevat verkkopäiväkirjan julkisuuden. Vain yksi on 

sitä mieltä, että käsiteltyjen aiheiden vuoksi hänen elämäjulkaisunsa ei ole kovin julki-

nen.158 Tämä vastaaja ymmärtää siis julkisuudeksi lähinnä lukijoiden määrän, ei mah-

dollisuutta. Muissa vastauksissa julkisuus näyttäytyy verkkopäiväkirjan väistämättömä-

nä ominaisuutena. Se on myös kirjoittajan valinta - lähes kaikissa palveluissa voi nykyi-
 

154 C2:47. Kysely I. 
155 C4:54. Kysely I. 
156 C8:76. Kysely I. 
157 Lovink 2007. 
158 C2:47. Kysely I. 



 43

                                                

sin määritellä, ketkä blogia voivat lukea.159 Jokaisella on myös mahdollisuus olla osal-

listumatta elämäjulkaisemiseen ollenkaan. Monet vastaajat kuitenkin pitävät sitä itsel-

leen luonnollisena nykykulttuurin käytäntönä. Kirjoittajat eivät juuri kyseenalaista elä-

mäjulkaisemisen mielekkyyttä, mutta pohtivat kyllä kysyttäessä toimintansa merkityk-

siä ja julkisuuden vaikutusta. Julkisuus saa vastaajat kiinnittämään huomiota sekä sisäl-

töihin että yksityisyyden suojaamiseen: 

 
Olen aina kirjoittanut sillä tavalla, että tiedostan, että kuka vaan voi lukea blogiani. Mie-

lestäni hyvä sääntö on sellainen, että ajattelee, että äiti tai isoisä tai ihastuksen kohde tai 

ex-poikaystävä tai opiskelukaveri tai kuka tahansa tuttu voi lukea sitä. Eli kirjoitan sellai-

sista asioista, joita muutenkin näille kaikille voisin kertoa. [- -] Kunnioitan myös niiden 

henkilöiden yksityisyyttä, joista joskus kirjoitan. [- -] [H]eilläkin on oikeus yksityisasioi-

hin, ja pidän mielessä, että myös he saattavat lukea blogiani.160

 

Pioneerikirjoittajille omalla nimellä kirjoittaminen oli luonnollista verkonkäyttäjien 

suppean yhteisön keskellä, mutta myöhemmin aloittaneista vain kaksi vastaajaa paljas-

taa blogissaan koko nimensä. Kaikki sanovat huolehtivansa kirjoittaessaan erityisen 

tarkasti siitä, että muiden ihmisten henkilöllisyys ei paljastu. Monet sanovat kirjoitta-

vansa puolianonyymisti. Tällä he tarkoittavat sitä, että käyttävät nimimerkkinä omaa 

etunimeä tai helposti selvitettävää pseudonyymiä, eivätkä arkaile esimerkiksi omien 

kasvokuvien julkaisemista. Nimimerkillä kirjoittaminen lisää yksityisyyden tunnetta, ja 

jotkut nimimerkkiä käyttävät vastaajat katsovatkin, että heidän kirjoituksensa ovat julki-

suudessa, mutta he itse eivät ole. 

 
Identiteettini ei ole julkista omaisuutta, mutta ajatukseni ovat. Tekstini on Internetin jul-

kisuudessa, mutta minä en ole, koska toimin nimimerkin varassa.161

Kuitenkin, niin kauan kuin blogia kirjoittaa nimettömänä, en pidä sitä ’julkisuutena’. Kyl-

lähän kuka tahansa voi kirjoittaa nimettömänä esimerkiksi lehtien tai netin keskustelu- tai 

yleisönkirjoituspalstoille, tämä on hiukan sama asia.162

 

Nämä vastaajat pitävät IRL163-ihmissuhteensa erillisinä Internetin sosiaalisista verkos-

toista ja tekevät eron henkilönsä ja tekstiensä välillä. Jälkimmäisenä siteeratun vastaajan 

 
159 Vrt. Viégas 2005 - vain LiveJournalissa oli kirjoittajan mukaan tällainen ominaisuus. 
160 C6:86. Kysely I. 
161 C13:86. Kysely I. 
162 C12:68. Kysely I. 
163 In Real Life. Verkossa paljon toimivat käyttävät lyhennettä osoittamaan, että he ymmärtävät verk-
koelämän ja todellisen maailman eron mainiosti – toisin kuin mediapaniikkeja lietsovissa keskusteluissa 
usein väitetään. 
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aviomieskään ei tiedä vaimon kirjoittavan elämäjulkaisua perheen arjesta. Useimmat 

kirjoittajat kuitenkin antavat läheistensä tai kaukana asuvien tuttaviensa lukea julkaisu-

aan. Vastauksista paljastuu mielenkiintoinen yksityisen sisällön ja julkisen foorumin 

välinen ristiriita. Kaikki vastaajat ovat tehneet valinnan kirjoittaa täysin julkisesti. Kui-

tenkin osa heistä esittää, että lukijoiden tulisi kunnioittaa elämäjulkaisuja kirjoittajien 

yksityisinä päiväkirjoina. Tämä on erityisen kiinnostavaa siksi, että sama henkilö saat-

taa osoittaa tiedostavansa julkisuuden merkityksen ja ottavansa sen huomioon kirjoituk-

sia toimittaessaan: 

 
Alussa kirjoitin todella vapaasti enkä sensuroinut mitään. [- -] Viimeiset pari vuotta kir-

joitusten sisältö on muuttunut todella radikaalisti. Nykyään kirjoitan paljon liipalaapaa ja 

kissani kuulumisia. Jotenkin kun lukijamäärä on kasvanut, tuttavat (myös siskoni) lukee 

ja on oppinut tuntemaan lukijoita ei enää osaa avautua kuten ennen. [- -] Minusta verkko-

päiväkirjat eivät ole julkista kamaa mitä saisi riepotella miten vain missä vain. Minusta 

kirjoittajaa pitäisi kunnioittaa, ollaan kuitenkin hänen päiväkirjallaan[.]164

 

Kyseinen kirjoittaja on aloittanut elämäjulkaisemisen jo 1999. Yksityisyyden vaatimi-

nen kaikille näkyvässä julkaisussa vaikuttaa kuitenkin olevan tavallista myös myöhään 

aloittaneiden piirissä. Kyse ei ole siitä, että kirjoittajat eivät ymmärtäisi tekstiensä ole-

van kaikkien luettavina.165 He kuitenkin haluavat säilyttää itsellään kokemuksen kontrol-

lista esittämällä toiveita, ettei heidän teksteihinsä linkitetä tai kieltämällä keskustelemas-

ta mielipiteistään. Monia, joiden mielestä julkisuus on hyväksyttävä sen kerran valittu-

aan, tämä suhtautuminen ärsyttää. 

 
Se, mikä minua on *toistuvasti* hämmentänyt, on se, että monet ihmiset bloggaavat ja 

marisevat hyvin närkästyneinä siitä, että joku tuttu on löytänyt heidän sivunsa tai joku on 

linkannut heidän juttuihinsa. Jotkut siis perustavat blogin ja kirjoittavat sinne, mutta se on 

heidän mielestään privaattia kirjoittamista. En ymmärrä.166

 

Tätä yksityisen ja julkisen välillä näkyvää ristiriitaa kritisoivat useimmiten varhain 

aloittaneet, joille elämäjulkaisemisen merkitykset ovat painottuneet eri tavalla kuin vii-

me vuosina aloittaneilla. Tällä hetkellä elämäjulkaiseminen näyttää kiinnittyvän nyky-

kulttuurissa yhä hallitsevampaan julkisen elämän vaatimukseen. Lähtökohdat ovat kui-

 
164 A5:78. Kysely I. 
165 Vrt. Viégas 2005. Viégasin mielestä tämä ristiriita osoittaa, että bloggaajat eivät ole sisäistäneet toi-
mintaansa. Olen eri mieltä, sillä haastatteluissa kirjoittajat kykenevät pohtimaan motiivejaan syvällisesti-
kin. 
166 A4:70. Kysely I. 
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tenkin samat kuin 1990-luvullakin, vaikka ymmärrys intiimistä yksityisyydestä on 

muuttumassa. 

 

Julkisuuden tiedostaminen suuntaa usein lisähuomiota myös kieleen ja kerrontatapaan. 

Kaksi 2000-luvulla aloittanutta vastaajaa puhuu hyvän ”tarinan” rakentamisesta, mikä 

osoittaa, että heidän kirjoituksensa on pitkälti suunnattu lukijoille. Sama laaduntarkkailu 

näkyi jo aiemmin aloittaneiden vastauksissa. Tämä ei tue Lovinkin esittämää ammatti-

journalisti Cecile Landmanin näkemystä, jonka mukaan bloggaajat eivät näe vaivaa 

sisältöjensä eteen.167 Vain yksi saamani kyselyvastaus olisi mahdollista tulkita Landma-

nin tavoin, mutta senkin sävy osoittaa mielestäni, että kirjoittaja pyrkii mahdollisimman 

hyvään laatuun, vaikkei aina koe sitä saavuttavansa: 

 
Olen aina halunnut kirjoittaa oikean kirjan, mutta todennut, ettei minusta välttämättä ole 

siihen. Verkossa kirjoittamalla saan ajatuksiani julkaistua, mutta toisaalta minulla ei ole 

mitään paineita siitä, että julkaisemani tekstin täytyisi olla jotenkin erityisen hyvää tai 

erikoista. Saan kirjoittaa mistä vain, ja ihmiset saavat lukea tekstiäni, jos haluavat.168

 

Vaikka itselle kirjoittaminen mainitaan molempien kyselyiden vastauksissa säännölli-

sesti, se jää lukijoiden merkityksen varjoon. Varsinkin vuosina 2004–2005 aloittaneet 

vastaajat mainitsevat kysely I:ssä elämäjulkaisemisen motiiveina exhibitionismin169 tai 

julkisuushakuisuuden170, joista puhutaan jossain määrin itseironisesti. Jere Majava esit-

tää ajatuksen, jonka mukaan elämäjulkaisijoiden keskinäinen suosituimmuuden mittaa-

minen ja riippuvuus toisista täyttävät narsistisen persoonan tuntomerkit. Tämä on mie-

lestäni kuitenkin yksilötasolla kaukaa haettua, ja Majavakin myöntää tosi-tv:hen verra-

ten, että tämä heijastaa nykykulttuurin narsistisuutta yleisemmällä tasolla. 171 Myös yh-

teydenpito muihin tulee kyselyssä I esiin kirjoittamisen syynä, mutta kyseessä eivät ole 

omat, todellisen elämän ystävät, vaan abstrakti ”maailma”. 

 
Verkkoon kirjoittaminen on minulle osittain yhteydenpitoa maailmaan. Tämä tuntuu hel-

pommalta kuin paperipäiväkirja, en osaa sanoa miksi. Luulen, että minussa elää pieni ex-

hibitionisti.172

 
167 Lovink 2007. 
168 C6:85. Kysely II. 
169 Kaksi vastaajaa käyttää sanaa. 
170 Yksi vastaaja käyttää sanaa. 
171 Majava 2006, 53. 
172 C14:69. Kysely 1. 
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Kyllä kai kyseessä on [- -] omien ajatustensa paljastamisen halu, toisaalta halu saada yh-

teys muihin, vähän sellainen ’haloo maailma, minäkin olen täällä’ -fiilis.173

 

Toisen kyselyn vastauksissa julkisuus näyttäytyi luonnollisena ja tavoiteltuna ominai-

suutena. Yllä olevista sitaateista on luettavissa hienoista häpeilyä omasta luetuksi tule-

misen tarpeesta. Kysely II:n tuloksista tällainen tuntu puuttui täysin. Verkkoon kirjoit-

tamisen merkityksistä kysyessäni julkaiseminen ja julkisuus eri muodoissa esiintyvät 

usein, eivätkä vastaajat pyri selittelemään niiden tarvetta. He näkevät julkisuuden pää-

asiassa positiivisena asiana ja painottavat kontakteja muihin ihmisiin, käytännössä siis 

julkaisujensa lukijoihin. 

 

Jere Majavan mukaan blogien (joihin tässä rinnastan myös kotisivujulkaisut) julkisuu-

den tasot ovat yleinen, keskusteleva ja intiimi. Nähdäkseni elämäjulkaisujen julkisuus on 

lähinnä Majavan intiimiä julkisuutta: 

 
Tällä tasolla tehdyt merkinnät ja käytävät keskustelut ovat julkisia, mutta käsittelevät 

tyypillisesti [- -] henkilökohtaisesti koskettavia aiheita. Julkisuuden tälle tasolle voidaan 

sijoittaa myös seurallinen rupattelu ja muu sosiaalista sidosta ylläpitävä viestintä. 174

 

Majava huomauttaa, että henkilökohtaiset verkkojulkaisut eivät välttämättä pyri laajem-

paan vaikuttavuuteen. Ne voivat kuitenkin osallistua myös yleisen tason julkisuuteen: 

usein puheenaihe nousee intiimistä keskustelevaksi, ja riittävästi huomiota saatuaan 

yleiselläkin tasolla julkiseksi. 175 Yhdyn tähän käsitykseen. Elämäjulkaisujen pääasialli-

set tehtävät näyttävät kuitenkin haastattelujen perusteella olevan itsereflektio ja ihmis-

kontaktien luominen ja ylläpitäminen. 

 

”Koen interaktiivisen voiman läsnäolon” 

 

Elämäjulkaisuille annettavat tehtävät ja niihin liitettävät merkitykset ovat haastattelujen 

perusteella pysyneet yllättävän samanlaisina vuodesta 1995 lähtien. Kirjoittamiselle 

annettavien syiden painotukset vaihtelevat hieman, mutta pääasiassa kirjoittajat näyttä-

vät sekä ymmärtäneen että hyväksyneen jo varhain sen, että elämäjulkaiseminen ver-

 
173 C12:68. Kysely 1. 
174 Majava 2006, 59. 
175 Majava 2006, 57−62. 
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kossa on itsestä kirjoittamista sekä itselle että muille. Ann-Charlotte Palmgren, jonka 

2003 valmistunut pohjoismaisen etnologian gradu käsittelee identiteettityötä naisten 

verkkopäiväkirjoissa176, on havainnut naisten kirjoittavan itsestään, arkielämästään ja 

tunteistaan, mutta myös pyrkivän kontaktiin samanmielisten kanssa ja joskus myös yrit-

tävän vaikuttaa muiden ajatuksiin.177 Samankaltaisia merkityksiä nousi säännöllisesti 

esiin myös tekemissäni haastatteluissa. 

 

Vaikka elämäjulkaisun sosiaaliset tehtävät korostuvat vastauksissa, varsinainen vuoro-

vaikutus lukijoiden kanssa on – erityisesti kysely I:n perusteella – melko vähäistä. Vii-

destä pioneerikirjoittajasta kolmen päiväkirjaa voi kommentoida vain sähköpostitse. 

Siksi rohkeimmin kommentoivat IRL-läheiset. Yhdellä vastaajalla on lisäksi vieraskirja. 

Vastaaja toivoisi, että sen kautta tulisi enemmän palautetta, mutta huomauttaa itse, että 

kynnys vieraskirjaan kirjoittamiseen on suurempi kuin blogikommentteihin.178 Vastaajat 

tiedostivat palautteen tärkeyden kirjoittajille: ”Palautteella on aina merkitystä, ihminen 

on sellainen.”179 Toisaalta nykyaikainen kommentointitoiminto on vain ainoalla valmii-

seen blogipalveluun siirtyneellä, eikä hänkään ole käyttänyt sitä pitkään: 

 

[O]nhan se kiva joskus vähän saada vinkkiä ketkä minua lukevat[.] Toisaalta olen 

joskus pohtinut kommenttien sulkemista, jos sillä tavalla olisi helpompi kertoa 

avoimemmin asioista.180

 

Sama funktio kommenttien sallimiselle paljastui myös Viégasin tutkimuksessa, jossa 

useimmat vastaajista sanoivat selvittävänsä niiden avulla, keitä heidän lukijansa ovat.181 

Tämä vahvistaa saamissani vastauksissa esiintyvää ristiriitaista käsitystä verkkopäivä-

kirjojen yhteisöllisyydestä. Vastausten perusteella eräs verkkopäiväkirjan tärkeimmistä 

tehtävistä on rakentaa ja vahvistaa sosiaalisia suhteita, mutta todellisuudessa komment-

teja käytetään kirjoittajaa itseään palvelevaan salapoliisityöhön. Yksi vastaajista kritisoi 

internetin vuorovaikutusmahdollisuuksien tuloksia muissakin suhteissa. Kyseisen kir-

joittajan tyyli on hyvin kärkevä ja kantaaottava, mikä on vuosien varrella nostattanut 

 
176 Myös Palmgren puhuu ”päiväkirjoista” kautta linjan, kyseenalaistamatta genreä. Hän liittää julkisen ja 
yksityisen rajan poispyyhkiytymisen postmoderniin kulttuuriin, ottamatta huomioon mahdollisuutta, että 
kyseessä voisi olla jokin uusi, oman aseman ansaitseva käytäntö. Palmgren on tutkinut kolmen naisen 
elämäjulkaisuja, ja sekä julkaisut että tutkimus ovat feministisesti värittyneitä. 
177 Palmgren 2003, 53. Katso myös Majava 2006. 
178 A3:84. Kysely I. 
179 A1:75. Kysely I. 
180 A5:78. Kysely I. 
181 Viégas 2005, osio: Strategies for Discovering One’s Audience. 
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närää lukijoissa − useimmiten miehissä. Tämä kirjoittaja sanoo, että arvostaisi asiallista 

palautetta, mutta 

 
[K]oska internet on NIIN täynnä pipipäisiä ihmisiä, en ole edes harkinnut kommentointi-

laatikon perustamista. Se olisi hetkessä häiriköiden leikkikenttä.182

 

Vastaaja sanoo, että keskustelua hänen kirjoituksistaan ja persoonastaan kyllä käydään 

muissa blogeissa. Sähköpostia - asiallistakin - tulee tasaisesti ympäri vuoden, mutta 

verkossa esitetyt mielipiteet ovat hänen mukaansa usein olleet epämiellyttäviä. Häiri-

köinti on ollut niin vakavaa, että kirjoittaja on joutunut turvautumaan virkavallan apuun 

ja lähestymiskieltoon. Käsittelen tätä ja muita kokemuksia naisena verkkoon kirjoitta-

misesta enemmän luvussa 3.2. 

 

2000-luvulla aloittaneille kirjoittajille kommentointimahdollisuus oli luonnollinen osa 

verkkokirjoittamista, vaikkakin mielipiteet jakautuvat jossain määrin. Noin puolet vas-

taajista kokee vuorovaikutuksen lukijoiden kanssa vähäiseksi tai satunnaiseksi. Tämä ei 

hämmästytä, sillä samantyyppisiä tuloksia ovat saaneet muutkin, kuten Nardi ja kump-

panit183 ja Kimmo Vuorinen184. Vuorinen huomauttaa, että merkityksellistä on se, mil-

laiseksi käyttäjä itse toimintansa kokee.185 Yksi kotisivupäiväkirjaa pitävä vastaaja sa-

noo, ettei omaa tarvetta vieraskirja-toimintoa monipuolisempaan palautteeseen.186 Muis-

ta vastauksista luin tyytymättömyyttä riittämättömään vuorovaikutukseen, mikä on risti-

riidassa elämäjulkaisuille asetetun sosiaalisen tehtävän kanssa. Puolet ykköskyselyyn 

vastaajista pitää bloggaamisen merkittävimpänä asiana yhteisöllisyyttä ja vuorovaiku-

tusta, lukijoiden kanssa syntyviä keskusteluja. Eräs näin ajattelevista jopa vertaa blogi-

aan yhteisöllisten ominaisuuksiensa puolesta keskustelupalstaan.187

 

Toinen, vuorovaikutuksen määrään tyytymätön, puolikin vastaajista pitää kontakteja 

tärkeinä – ne ovat lähtökohtaisesti osa verkkokirjoittamista. Lähes kaikki kysely 2:een 

vastanneet kirjoittajat mainitsevat vuorovaikutuksen lukijoiden kanssa, tällä kertaa erit-

täin positiivisessa mielessä. Yhteisöllinen tuki ja yhteydenpito esiintyvät vastauksissa 

merkittävinä verkkokirjoittamisen motiiveina. Kyselyiden vastaukset ovat siis keske-

 
182 A4:70. Kysely I. 
183 Nardi ja kumpp. 2004. 
184 Vuorinen 2005. 
185 Vuorinen 2005, erityisesti 54−55. 
186 C6:85. Kysely I. 
187 C12:68. Kysely I. 
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nään ristiriidassa, vaikka vastaajat ovat samoja. Myös Herring kumppaneineen on huo-

mannut, että kommunikaation merkitys blogeissa vääristyy niin tutkijoiden kuin käyttä-

jien puheessa.188 Näyttää kuitenkin siltä, että toiseen kyselyyn vastatessaan kirjoittajat 

ovat mieltäneet yhteydenpidoksi myös itsestä muille kirjoittamisen ja yhteisöllisyydeksi 

tiedon siitä, että julkaisua luetaan. Näin varsinaisten kommenttien ja keskustelujen pai-

noarvo vähenee, joskaan ei katoa. 

 
[Verkkokirjoittaminen merkitsee] yhteisöllisyyttä. Blogikirjoittamisessa tärkeää ovat 

kommentit, ihmisten kohtaaminen (joskin virtuaalisesti). Blogimaailma on uskomaton, 

siellä saa uusia ystäviä, jotkut ottavat yhteyttä ja tarjoavat apua asiassa jota on blogissaan 

pohtinut jne.189

[K]oen tärkeäksi saada tuoda julki eri kirjoittamisen tapojani ja niitä asioita, jotka ovat 

minulle tärkeitä. Koen eräänlaisen interaktiivisen voiman läsnäolon, kun kirjoitan blo-

geihini ja tiedän, että niitä käydään lukemassa.190

 

Ennalta olin kuvitellut, että naisten ikä vaikuttaisi jotenkin siihen, millaisia asioita he 

verkkokirjoittamisen merkityksissä painottavat. Näin ei kuitenkaan ole, vaan vastaukset 

ovat keskenään hyvin samankaltaisia. Selkein ero on 1990-luvulla aloittaneiden ja mui-

den välillä siinä, että näille varhaisille julkaisijoille kirjoittaminen vaikuttaa olleen it-

seilmaisun välineenä vielä tärkeämpi kuin myöhemmin aloittaneille. Kenties he siksi 

ovatkin nähneet vaivaa tehdäkseen silloin uuden välineen, Internetin, itselleen käyttö-

kelpoiseksi juuri kirjoittamista varten. Muuten vastauksissa korostuvat ihmiskontaktit, 

joita pidetään jopa tärkeimpinä elämäjulkaisemisen motiiveina. Yksi kyselyihin vastan-

neista naisista on saanut elämäjulkaisustaan huomattavan negatiivista palautetta, mutta 

hänkin mainitsee verkkokirjoittamisen tärkeimmäksi anniksi heterogeenisen lukijakun-

nan. Negatiivisen palautteen hän katsoo johtuvan suureksi osaksi sukupuolestaan. Inter-

netin on tosiaan sanottu sekä miesten maailmaksi että tasa-arvon tuojaksi. Kumpi näistä 

väitteistä on totta, ja millaista todella on kirjoittaa verkkoon suomalaisena naisena? 

 

3.2 Vonkaajien uhri vai vapaa höpsöttelemään? 

 
Feministisessä tutkimuksessa juuri päiväkirjan on katsottu voivan todistaa ja kertoa nais-

ten todellisista kokemuksista. Päiväkirjalla on katsottu olleen suuri merkitys nimenomaan 

 
188 Herring ja kumpp. 2005. 
189 B2:74. Kysely II. 
190 C9:54. Kysely II. 
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naisille, joille se on tarjonnut väylän oman minuuden rakentamiseen miehisessä ympäris-

tössä. Naisten päiväkirjoja on tulkittu symbolisesti omana huoneena[.] Naiset ovat kirjoit-

taneet ja kirjoittavat yhä miehiä enemmän päiväkirjoja, ja päiväkirjaan liittyvän toistu-

vuuden, päivittäisyyden elementin, jonka voi myös keskeyttää, on katsottu olleen loogi-

nen, sopiva muoto naisille kirjoittaa elämäänsä. 191

 

Vaikka olen todennut, että elämäjulkaisut eivät ole päiväkirjoja perinteisessä mielessä, 

useimmat kyselyyni vastanneet kokivat kirjoittavansa juuri päiväkirjaa. Kyseiset julkai-

sut on myös ilmoitettu Blogilistan kategoriaan ”päiväkirjat”. Yllä oleva sitaatti Maarit 

Leskelä-Kärjen Kirjoittaen maailmassa -teoksesta selvittää osasyyn tähän: päiväkirja on 

ollut naisille jo pitkään tuttu itseilmaisun keino. Se ei suinkaan ole ollut vain naisten 

käytäntö. Miia Vatkan vuonna 1991 haastattelemista yli 10-vuotiaista tytöistä ja naisista 

66 % (2/3) oli kirjoittanut päiväkirjaa ja miehistä ja pojista 18 % (noin 1/5).192 Naiset ja 

miehet ovat kuitenkin – kuten Vatkankin esittämät prosenttiosuudet todistavat – suhtau-

tuneet päiväkirjan kirjoittamiseen eri tavoin. Miesten päiväkirjat ovat käsitelleet enem-

män julkista elämää ja työtä. Myös elämäjulkaisujen kohdalla on nähtävissä sekä mää-

rällisiä että temaattisia eroavaisuuksia.193 Tämän työn puitteissa ei kuitenkaan ole rele-

vanttia tarkastella miesten elämäjulkaisuja, niiden merkitykset jääkööt selvitettäviksi 

jatkossa. 

 

Historioitsija Jaakko Suominen muistuttaa, että stereotyyppinen nainen kuvitellaan pe-

rinteisesti luonteeltaan subjektiiviseksi ja myötäeläväksi.194 Ei siis ihme, että Suomisen 

mukaan jopa 1960-luvun tietokonekuvauksissa nainen esitettiin sievänä ja luotettavana 

halun kohteena, joka toimi miehen ja koneen ”pehmentävänä välikappaleena”.195 Henki-

lökohtainen, omia tunteita ja ajatuksia reflektoiva päiväkirja on mielletty juuri tällaiselle 

naiselle ominaiseksi kirjoittamisen tavaksi. Muun muassa Anna Makkonen huomauttaa, 

että päiväkirjaa voidaan tarkastella myös täysin päinvastaisesta näkökulmasta: naiset 

ovat kirjoittaneet päiväkirjaa, koska se on ollut heille ainoa tie kirjalliseen ilmaisuun. 

Päiväkirjan fragmentaarinen muotokieli on myös soveltunut naisen päivittäisten tehtävi-

en rytmiin – päivän tapahtumat on kirjattu muistiin muiden töiden ohessa, tarvitsematta 

 
191 Leskelä-Kärki, Maarit 2006, 77. 
192 Vatka 2005, 11. 
193 Blogilistan kautta tehdyt satunnaisotannat osoittivat alustavasti, että naiset kategorisoivat julkaisunsa 
useammin ”päiväkirjaksi”, miehet tavallisesti tarkemmin käsiteltävien teemojen mukaan. Miesten elämä-
julkaisuissa on myös alustavassa tarkastelussa havaittavissa enemmän omaa sukupuolta ja asemaa koros-
tavaa ”rehentelyä”. 
194 Suominen 2003, erit. 175. 
195 Suominen 2006, 128−129. 
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varata kirjoittamiselle erikseen aikaa.196 Leskelä-Kärkeä mukaillen kyseessä on ollut 

naisten oma huone.197

 

Suomessa elämäjulkaisuja on säilynyt lähinnä naisilta, vaikka verkonkäyttö alkuvai-

heessa onkin ollut pääasiassa miesten harrastus.198 Amerikkalaiset esikuvat ovat olleet 

tasapuolisemmin kumpaakin sukupuolta; todennäköisesti enemmistö oli kuitenkin mie-

hiä.199 Susanna Paasosen väitöskirja Figures of Fantasy näyttää Internetin muutenkin 

vahvasti miesten määrittämänä sukupuolittuneena tilana. Paasosen Internetissä naiset 

ovat joutuneet raivaamaan tiensä tahdottomista teknologian käytön kohteista200 aktiivi-

siksi käyttäjiksi. 201 Naisten varhaisen teknologiasuhteen passiivisuutta kuvataan myös 

muissa tutkimuksissa: Jaakko Suominen on tutkinut Suomen tietoteknistymistä 1920–

1970-luvulla ja Petri Saarikoski 1970–1980-luvulla. Molemmat historioitsijat kuvaavat 

tietokoneiden olleen vielä tuolloin miesasiantuntijoiden reviiriä, jolle naisten oli vaikea 

astua tasavertaisina. 202 Myös eräs haastateltu huomauttaa, että 1990-luvun puolivälissä 

”uutisryhmissä pyöri ehkäpä sata miestä ja keskimäärin 5 naista”.203 Elämäjulkaisut 

kuitenkin tulivat naisille tutuiksi Internet-julkaisemisen välineinä jo suhteellisen var-

hain. 

 

Naisten elämäjulkaisuissa yhdistyvät maskuliiniseksi mielletty teknologia ja usein nai-

sellisena nähty itsereflektoiva ja sosiaalinen toiminta. Esimerkiksi Deborah Fallowsin 

tutkimus 2005 osoittaa, että naisten verkon käyttö on aktiivista, mutta painottuu sosiaa-

lisiin sovelluksiin siinä, missä miesten kiinnostus on mekaanisempaa ja työhön tai tie-

donetsintään liittyvää.204 Kaksi muuta samana vuonna tehtyä tutkimusta tosin osoittavat, 

että käytöt ovat sukupuolittumassa uusilla tavoilla: Mitran ja kumppaneiden mukaan 

miesten internetin viihdekäyttö lisääntyy samalla kun naiset etsivät entistä enemmän 

akateemista ja ammatillista tietoa esimerkiksi verkkolehdistä.205 Huffaker ja Calvert 

puolestaan ovat tutkineet kielellistä ilmaisua teini-ikäisten blogeissa ja todenneet, että 

 
196 Makkonen 1997, 236. 
197 Leskelä-Kärki 2006, 77. 
198 Vastaaja 1D1970 sanoo, että vuosina 1995–1998 tuntui uutisryhmiä käyttävän noin viisi naista sataa 
miestä kohden. Kysely I. 
199 Amerikkalaisnaisten päiväkirjoja saattaa löytyä suhteellisen helposti siksi, että niitä on olemassa lu-
kumäärältään moninkertaisesti suomalaisiin verrattuna. Todellisesta sukupuolten välisestä suhdeluvusta 
tämä ei todista. 
200 Esimerkiksi populaarikirjallisuuden ja elokuvien naisrobotit miesten halujen ja tarpeiden tyydyttäjinä 
201 Paasonen 2002. 
202 Suominen 2003, 127–178. Saarikoski 2004, 167–189.  
203 A4:70. Kysely I. 
204 Katso esim. Fallows 2005. 
205 Mitra ja kumpp. 2005. 
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esimerkiksi tunteita ilmaisevien hymiöiden käyttö on lähes yhtä yleistä pojilla ja tytöil-

lä.206

 

Ensimmäisen tekemäni kyselyn perusteella naisten elämäjulkaisemisen motiiveina ovat 

olleet muun muassa halu jäsentää elämäänsä kirjoittamalla, vertaistuen tarve ja toive 

uusien tuttavuuksien syntymisestä – siis Fallowsin esittämät henkilökohtaiset ja sosiaa-

liset tavoitteet. Tässä olisi helppo nähdä vahvistus ”subjektiiviselle ja empaattiselle”207 

naishahmolle. Tulee kuitenkin huomata, että ne naiset, jotka ensimmäisinä ottivat ver-

kon teknologisena tilana haltuunsa, kokivat sen vaatimat käytännön taidot jopa helpoik-

si.208 He eivät tyytyneet rooliin, jonka mukaan naiset eivät ymmärrä tai edes halua ym-

märtää tietoteknisten laitteiden käyttöä, vaan opiskelivat ja käyttivät verkkoteknologiaa 

omaehtoisesti ja luovasti. 

 

Aivan ongelmatonta naisten verkon valloitus ei missään vaiheessa ole ollut. Eräs kysely 

I:een vastaajista on kokenut miesten taholta niin rajua häirintää, että on joutunut turvau-

tumaan poliisin apuun ja lähestymiskieltoon.209 Tämä hätkähdytti ja herätti tarpeen sel-

vittää, kuinka yleistä naisten verkkoahdistelu on. Siksi toinen tekemäni kysely painot-

tuikin naisena olemisen ja kirjoittamisen merkityksiin elämäjulkaisijoille. 

 
Kun nainen kirjoittaa verkossa, hän on usein verkossa pyörivien lukuisten häiriköiden ja 

häiriintyneiden miesten kohde. Jos ei joku vonkaa pillua, sitten kirjoitellaan anonyymia 

potaskaa ja haukkumakirjettä. [- -] Jos nainen kirjoittaa [- -] voimallista asiaa, hän saattaa 

joutua pelkäämään[.] [- -] Julkinimittelyihin en ota mitään kantaa[.] [- -] Sitten taas uh-

kailut ja reaalielämän pelottelut ovat eri asia: olen käynyt melkoisen putken poliisikuu-

lusteluja ja pari käräjäoikeuden käsittelyä. Välillä tuntui, että teki mieli pistää pillit pus-

siin – masensi, pelotti ja raivostutti rajustikin.210

 

Osoittautui, että yllä siteeraamani nainen on kyselyihini vastanneista ainoa, joka on jou-

tunut suuren mittakaavan häiriköinnin kohteeksi. Vastaus kokonaisuudessaan antaa ku-

van, että vastaaja tietää useita itsensä kaltaisia tapauksia, enkä epäile tämän todenperäi-

syyttä. Omaan haastatteluaineistooni heitä ei kuitenkaan osunut. Tällä on varmasti te-

kemistä sen asian kanssa, että useimmat vastaajista kirjoittavat melko arkisesti, päivä-

 
206 Huffaker & Calvert 2005. 
207 Suominen 2003, 175. 
208 Kaikki varhain aloittaneet haastateltavat mainitsivat oppimisen olleen helppoa, kunhan kiinnostusta 
riitti. 
209 A4:70. Kysely I. 
210 A4:70. Kysely II. 
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kirjan tai kirjeen tapaan. Yllä mainittu vastaaja yhdistääkin häiriköinnin voimakkaan 

feministisiin mielipiteisiinsä. Hän kokee tekstiensä olevan tietyntyyppisille miehille 

uhka, mikä johtaa yrityksiin hänen hiljentämisekseen. Vastaajan mielestä heidän tavoit-

teenaan on ”säikytellä ja uhkailla hänet hiljaiseksi”211. Hän mainitsee myös, ettei verk-

kohäirintää voi verrata mihinkään muihin kokemuksiin: Internetille ominainen nimet-

tömyys tarjoaa häiriköille rajattomat mahdollisuudet. 

 

Tämän kokemuksen valossa on yllättävää, että vain kaksi muuta vastaajaa kertoo häiri-

köintitapahtumista. Kyse ei myöskään vaikuta olevan tahallisesta vaikenemisesta, vaan 

siitä, että kokemusta häirikkömiehistä ei juuri ole. Eräs vastaaja kertoo yhdestä huonos-

ta kokemuksesta. Mieslukija kommentoi epätavallisen usein ja mainitsi naisen joka päi-

vä omissa kirjoituksissaan. Kirjoittaja arveli miehen olevan ”sillä tavalla kiinnostunut”, 

ja pyysi tätä sähköpostitse lopettamaan toimintansa. Tämä kuitenkin yllytti miestä vain 

enemmän. Vasta täydellinen huomiotta jättäminen sai hänet lopettamaan. Vastaajalle 

tämä oli kiusallinen, jollain tavoin pelottavakin kokemus. Hän sanoo kuitenkin saaneen-

sa turvaa siitä, että on aina huolehtinut omasta ja perheensä yksityisyydestä. 212 Toinen 

sanoo yleisellä tasolla saaneensa huonoja kommentteja enemmän kuin uskoisi miehenä 

saavansa, mutta toteaa myös, ettei kiusaaminen ole vain sukupuolikysymys: 

 
Verkossa naisia on helppo lytätä. [- -] Toisaalta en tiedä miten tunteistaan purkavaan 

mieskirjoittajaan suhtauduttaisiin… [- -] Verkossa kuka vain voi joutua kiusaamisen koh-

teeksi. Ennen kun netti oli pienen piirin juttu oli paljon rauhallisempaa, nyt kun kaikki 

surffaa netissä on kommentit ja sanomiset muuttuneet hyvin raadollisiksi ja julmiksi, toi-

sia ei enää pidetä ihmisinä vaan kaikki on feikkejä.213

 

Vastaajat pitävät naisena olemista ja kirjoittamista useammin etuna kuin rasitteena. Nai-

sen elämään mainitaan kuuluvan oikeus olla joskus heikko ja lupa kirjoittaa tunteistaan. 

Naisten sosiaalisia verkostoja kehutaan, ja naisena kirjoittaminen nähdään usein mah-

dollisuuksien antajana, ei vähentäjänä. 

 

 
211 A4:70. Kysely II. 
212 B1:63. Kysely II. 
213 A5:78. Kysely II. 
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Saan pitää neuleblogia!214 :D Miehet kovin usein kirjoittavat mahdottoman asiallisesti ja 

sellaista. Minä saan höpsöttääkin jos siltä tuntuu. Ja silti iskeä asiaan kiinni kun siltä tun-

tuu.215

 

Vaikka vastaukset eivät juuri mieshäiriköistä puhukaan, sukupuoleen liittyviä kokemuk-

sia on silti ollut. 1990-luvulla kirjoittamisen aloittaneet vastaajat painottavat muita 

enemmän naisena kirjoittamisen poliittista ulottuvuutta verkossa, sillä heidän aloittaes-

saan verkossa oli naisia hyvin vähän ja siksi naisten tekstien esiin tuominen oli erityisen 

merkittävä teko poliittisesti ja sanoisin, että myös kulttuurisesti. Myös eräs myöhään 

aloittanut vastaaja koskettelee mielestäni samaa asiaa sanoessaan, että verkossa erilaiset 

naiseudet tulevat hyvin edustetuiksi (neule-, masennus-, lastenhoito, harraste-, resepti-, 

lapsivapaus-, sinkku- ym. blogit) ja haluavansa tuoda julki, että naisen elämä on myös 

sitä, mitä hän itsestään kertoo. Yksi vastaaja on saanut mieheltä miellyttävän romanttis-

sävyisen kommentin, ja toinen pitää sukupuolierona erään miehen rohkeutta kommen-

toida hänen tekstiään, vaikka oli ennestään tuntematon. Naisten välinen solidaarisuus 

tulee esiin useassa vastauksessa erityisesti yhteisöllisyyden ja sosiaalisten verkostojen 

korostamisena, mutta sillä on myös vastakohtansa: 

 
Aavistus minulla on, että naiset klikkiytyvät tiukemmin kuin miehet ja alkavat puhua 

”yhdellä päällä”. Toinen on pahansuopuus ja nälvintä, joka naisilta käy vikkelämmin. [- -

] Ihan alussa ne [kokemukset] pääsivät iholle ja satuttivat. [- -] Varsinkin työpaikan nais-

ten kanssa on ollut samanlaisia kokemuksia. [- -] Työpaikalla koettu henkinen kiusaami-

nen oli suoraan verrannollinen tuohon naisten blogiklikin hylkäämiseen.216

 

Esiintyvistä sukupuolitekijöistä huolimatta 15 naisesta kahdeksan korostaa kuitenkin 

vastauksissaan sitä, että he ovat ensisijaisesti yksilöitä, eivät vain osa naisten joukkoa. 

Naisena olemisen merkitykset elämässä vaihtelevat vastaajan mukaan, mutta kirjoitta-

misen kohdalla niitä näyttää olevan vaikea määritellä. Kirjoittajat eivät koe tuovansa 

naiseuttaan korostetusti kirjoituksiinsa tai olevansa ”naiskirjoittajia”. He sanovat kirjoit-

tavansa omasta elämästään omana itsenään, ja siihen kuuluu myös naiseus. Naisena 

oleminen on vastaajille maailmassa olemisen tapa, joka määrittää heidän toimintaansa, 

mutta ei ole sen ainoa tapa. Saman on sanonut jo vuonna 1960 Simone de Beauvoir, ja 

Sara Heinämaa on lainannut häntä suomeksi: 
 

214 Neuleblogit ovat käsityöharrastajien julkaisuja, joiden määrä on tätä kirjoitettaessa marraskuussa 2007 
todella suuri. Blogilistalta löytyy tällä hetkellä 9 neule-alkuista hakusanaa. Pelkästään luokkaan ”neule-
blogi” on 14.11. listattu 328 julkaisua. 
215 B2:74. Kysely II. 
216 C9:54. Kysely II. 



 55

                                                

 
[N]aiseus ei koskaan ole ollut minulle sen paremmin haitta kuin tekosyykään. Se ei kai-

ken kaikkiaan ole mikään selitys, vaan yksi tarinan reunaehdoista. (Beauvoir 

1960/88:420−421.) 217

 

Mielestäni aiemmin mainitsemani erilaisten naiseuksien esiintuomisesta puhunut vas-

taaja kiteyttää tämän lausuman merkityksen suomalaisnaisten elämäjulkaisujen kohdalla 

erittäin osuvasti: 

 
Haluan myös kirjoittaa netissä siksi, että tavallaan naisten erilaiset puolet tulevat hyvin 

edustetuiksi. [- -] Haluan tuoda siis julki, että naisen elämä on myös sitä, mitä itsestäni 

kerron.218

 

3.3 Läpileikkaus naisten kirjosta 

 

Keitä ovat suomalaiset elämäjulkaisijanaiset, he, jotka hahmottelevat verkossa erityyp-

pisiä naiseuksia arkipäivän tasolla? Aineistoa valitessani olen todennut: keitä tahansa. 

Kahdeksan naisen valinta useiden kymmenien joukosta on vaikeaa, sillä kaikkien tekstit 

puhuttelevat tutkija-lukijaa omalla tavallaan. Olisin halunnut käyttää jokaista, mutta 

kahdeksan kirjoittajan tekstin analysointi on huomattavasti mielekkäämpää ja tarjoaa 

mahdollisuuden syvemmälle menevään analyysiin kuin 30 julkaisun tarkastelu. Odotin, 

että esittämisen tapoihin erityisesti sukupuolen kohdalla vaikuttaisivat merkittävästi 

kirjoittajan ikä ja elämäntilanne, joten painotin niiden skaalaa. Sen sijaan en erityisesti 

etsinyt vaihtelevuutta seksuaalisessa suuntautumisessa, sillä epäilin erojen sukupuolen, 

erityisesti miehen, esityksissä saattavan kasvaa liiankin suuriksi tämän tutkimuksen 

puitteisiin. 

 

Lopulta valitsin lähes umpimähkään kahdeksan vaihtelevissa elämäntilanteissa olevaa 

kirjoittajaa eri ikäluokista. Aineistoni kokosin ja analysoin keväällä ja kesällä 2007. 

Käsiteltäväksi ajanjaksoksi valitsin neljästä julkaisusta vuoden 2005 ja lopuista 2006. 

Tällä tavoin sain kokoon haluamani eri ikäkausia ja elämäntilanteita edustavan aineis-

ton. Näinkin kokonaisaineiston määrä on useita satoja sivuja, sillä monet päivittävät 

julkaisujaan joka päivä, joskus jopa useita kertoja päivässä. Kun useiden lukukertojen 
 

217 Heinämaa 1996, 148. Kursivointi Heinämaan. Heinämaa on väitöskirjassaan kääntänyt Beauvoiria 
alkukielestä, sillä hän suhtautuu aiempaan suomennokseen ja muihin käännöksiin erittäin kriittisesti. 
218 C9:54. Kysely II. 



jälkeen eristin mies-maininnat omaksi tiedostokseen, sen pituudeksi tuli 53 sivua. Tämä 

on osoittautunut täysin riittäväksi harjoittamalleni hyvin perusteelliselle lähiluvulle. 

Tarkastelun kohteena ovat olleet seuraavat kirjoittajat: 

 

 

Zaijo, 15 v. vuonna 2005 (kesä-joulukuu) 

 

Zaijon nykyinen elämäjulkaisu on kotisivukokonaisuuteen upotettu blogi, jonka ensim-

mäisen version on teknisesti toteuttanut eräs kirjoittajan ystävä kesäkuussa 2005. Myös 

tarkasteluni alkaa tästä, sillä vanhemmat merkinnät on poistettu näkyviltä, vaikka Zaijo 

onkin elämäjulkaisijana jo konkari, joka aloitti verkkoon kirjoittamisen 13-vuotiaana. 

Zaijon sivusto on vaihtanut ulkonäköään syksyn 2007 aikana. Aiemmat kirkkaat ja va-

loisat sävyt ovat vaihtuneet kypsemmän oloiseen luonnollisia vihreitä ja ruskeita toista-

vaan värimaailmaan. Kokonaisuus tuo ainakin tälle lukijalle mieleen hämärän fantasia-

metsän. 

 

 
Kuva 1. Zaijonetin etusivu. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Zaijo paljastaa kotisivuillaan koko nimensä, mutta sanoo: 

 
Se ei tunnu netissä oikealta nimeltäni. Täällä olen Zaijo. Tunnen olevani Zaijo ajoittain 

myös oikeassa elämässänikin. [- -] Käytän nickiä Zaijo lähes joka paikassa webissä. Zaijo 

tulee japaninkielisestä sanasta zaijô, joka on englanninnettuna charges, nature of offense. 
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Eli syytettä. Tarkoituksen takia en nimeä aikanaan valinnut, sentään. Ennen olen ollut Za-

ra, mutta se oli niin monessa paikassa käytössä, sitten zaradoc, mutta se oli hankala enkä 

oppinut sitä käyttämään. Sitten minusta tuli zaijo ja kasvoin siitäkin isoksi, nyt olen Zai-

jo. 219

 

Vuonna 2005 Zaijo aloittaa peruskoulun yhdeksännen luokan ja seurustelee Atte-

nimisen pojan kanssa. Lisäksi hän mainitsee elämäjulkaisussa etu- tai lempinimeltä per-

heenjäseniä ja ystäviä. Oman nimensä lisäksi Zaijo julkaisee myös tunnistettavia valo-

kuvia itsestään. Hän kertoo avoimesti koulunkäynnistään, harrastuksistaan (mm. partio, 

lukeminen, aikido, kissat) ja mieltymyksistään kotisivunsa Zaijo –sivulla. Oikeastaan 

koko sivusto on laskettava elämäjulkaisuksi, sillä se sisältää muun muassa Luetut kirjat 

–osion ja kuluvan vuoden lukujärjestykset. 

 

Päivittyvässä osiossa, varsinaisessa blogissa, Zaijo on yllättävän vähäsanainen. Tekstit 

ovat lyhyitä ja keskittyvät tarkastelujaksolla päivittäisiin tapahtumiin enemmän kuin 

ajatusten ja tunteiden ruotimiseen. Kommentteja esiintyy vain vähän. 15-vuotiaan tytön 

ollessa kyseessä kuvittelin, että miehiä koskevaa aineistoa olisi helppo löytää. Erehdyin, 

sillä seitsemän kuukauden aikana Zaijo mainitsee miespuolisia henkilöitä vain kahdek-

san kertaa, ja maininnat ovat pääasiassa hyvin neutraaleja. Zaijo näyttää kirjoittavan 

eniten itselleen. Hän kuvaa tapahtumia muutamin sanoin, kirjoittaa ne ylös muistinsa 

tueksi. Teksteistä näkyy, että tilanteisiin liittyy paljon sellaista, mitä Zaijo ei kerro. 

Uloskirjoitetut osiot eivät välttämättä ole suuria salaisuuksia, vaan vain asioita, joita 

Zaijo ei koe tarpeelliseksi mainita. Kenties hän muistaa ne muutenkin tai ei pidä sopivi-

na julkaistaviksi. 

 

 

 
219 Zaijonet: Zaijo. 



Destina, 21 v. vuonna 2005 

 

 
Kuva 2. Destina, maaliskuu 2005. Kuvakaappaus Destinan arkistosta tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Destina kirjoittaa elämäjulkaisua, jossa yksi sivu sisältää kuukauden kirjoitukset. Kom-

mentointimahdollisuutta ei ole, lukuun ottamatta vieraskirjaa, jolle pääsee kotisivuston 

etusivulta. Destina on kirjoittanut vuodesta 1998 tai 1999 alkaen, mutta vanhimmat nä-

kyvillä olevat kirjoitukset ovat vuoden 2002 toukokuulta. Kirjoittaja ei myöskään kerro 

itsestään erikseen – valokuvan hän tosin julkaisee etusivulla. Kuva Destinan elämästä ja 

henkilöstä rakentuu vähän kerrallaan hänen elämäjulkaisunsa perusteella. Lisäksi haas-

tatteluvastaukset ovat avanneet tutkijalle hänen maailmaansa. Destina on julkaisussaan 

hyvin avomielinen ja paljastaa epäröimättä sisimpänsä. Hän mainitsee myös tuttavia 

etunimeltä, mutta näyttää muuten huolehtivan siitä, ettei paljasta toisista ihmisistä kovin 

henkilökohtaisia asioita. 

 

Vuonna 2005 Destina on 21-vuotias viestinnän amk-opiskelija, jota vaivaat masennus ja 

ajoittainen unettomuus. Yllä oleva ruutukaappaus on hänen elämäjulkaisunsa etusivu 

tuon vuoden maaliskuussa. Nämä mielen ongelmat johtuvat jo lapsuudesta ja nuoruu-

desta, joita on varjostanut erittäin vaikea isäsuhde ja huolenpitäjän rooli nuoremman 

sisaren suhteen. Miehiä niin ystävinä, vieraina kuin kumppaneinakin esiintyy vuoden 

mittaan useaan otteeseen. Destina aloittaa vuoden ilmeisesti sinkkuna, alkaa seurustella 

huhtikuussa, eroaa kesällä ja seurustelee jälleen loppuvuodesta. Molemmat seurustelu-

kumppanit ovat miehiä, vaikka Destina identifioituukin biseksuaaliksi. 
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Destinan vuosi 2005 alkaa pettyneissä tunnelmissa. Edellinen vuosi on pitänyt sisällään 

epäonnistuneen seurustelusuhteen ja vakavaa masennusta. Vuoden aikana uudetkin pet-

tymykset asettuvat uudenlaisiin mittasuhteisiin, ja vaikuttaa siltä, että joulukuun Destina 

suhtautuu elämään jo huomattavasti valoisammin kuin alkuvuoden. Tervehtyminen 

näyttää muutaman kuukauden välein tekemistäni myöhemmistä vierailuista päätellen 

jatkuneen. Destinan elämäjulkaisun sivupohja muuttuu vuodenaikojen ja mielialojen 

mukaan, mutta jotain tapahtuneesta mielialan muutoksesta kertoo mielestäni syyskuun 

2007 otsikkopalkki. Värit ovat kirkkaat, ”aurinkoiset”. Yleisilme on valoisa ja toiveik-

kaan oloinen. Nimenä on Kesäisiä päiviä, vaikka vuosi kallistuu jo selvästi syksyyn: 

 
Kuva 3. Destina, syyskuu 2007. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

 

Kanerva, 30 v. vuonna 2005 

Kanerva Eskola on todennäköisesti Suomen ensimmäinen elämäjulkaisija(nainen), ja 

varmasti ainoa, jonka julkaisu on ollut aktiivinen yli 10 vuotta.220 Hän on kirjoittanut 

Agrippaansa kotisivujensa yhteydessä 19-vuotiaasta opiskelijasta lähtien, ja on matkan 

varrella pohtinut syvällisestikin verkkokirjoittamisen ominaisuuksia ja oman kirjoitta-

misensa funktioita. Verkko-CV:ssään Kanerva määrittelee Agripan projektiksi, joka 

”sisältää lyhyitä etydinomaisia221 kirjoituksia omasta elämästä”.222 Sitaatti Agripan etu-

sivulta kiteyttää mielestäni erittäin hyvin myös muiden elämäjulkaisun olemuksen: 

                                                 
220 Näin arvelee haastattelussaan 18.6.07 myös Sami Köykkä, joka työskenteli Tampereen yliopiston 
verkkosivujen parissa Eskolan aloittaessa opintonsa ja vuonna 1995 elämäjulkaisunsa. Eskola puolestaan 
mainitsee sähköpostihaastattelussaan 28.2.07 Köykän olleen keskeisessä asemassa opastajana ja osaajana. 
221 Sivistyssanakirja määrittelee etydin olevan teknisen soittotaidon kehittämiseen tarkoitettu sävellys. 
Kanerva siis pitää Agrippaa välineenä, jonka avulla harjoitella ja testata kirjoittamistekniikoita. 

 59
222 Agrippa. Kanerva: Henkilö ja kiinnostukset: CV. 



 
Kannattaa kuitenkin muistaa, että elämä internetissä on aina yksityisen ja julkisen risteys. 

Kirjoitan sellaista, mitä haluan itsestäni muistaa, en kaikkea, en aina totuudenmukaisesti. 

Agrippa on totta samalla tavalla kuin unet tai muistot: se on valikoitu, toimitettu, muokat-

tu, ajettu kirjoitusmyllyn lävitse. "Kanervan päiväkirjan" sijasta siis luet "Agrippaa" - ja 

se kannattaa pitää mielessä.223

 

Agripan ulkonäkö on pysynyt samantyyppisenä kautta sen historian. Ensimmäisten 

kuukausien vaaleankeltaiset auringot muuttuivat murretun keltaiseksi kokopohjaksi jo 

kesällä 1996, joka on käytössä edelleen. Kotisivuston etusivu ja CV-osio puolestaan 

hehkuvat tummaa punaa. CV-osio kertoo myös Kanervan musiikkimausta ja tarjoaa 

linkkejä muualle. Kenties julkinen Kanerva on hillityn luonnonkeltainen, yksityinen 

taas tumman, kohisevan verenpunainen? Yhtä kaikki, Agripan ulkonäkö on silmää miel-

lyttävän rauhallinen ja silti persoonallinen vielä vuosien jälkeenkin: 

 

 
Kuva 4. Agripan etusivu 2005. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Tarkasteluvuodeksi valitsemanani vuonna 2005 Atena Kustannuksen kustannustoimitta-

ja Kanerva täytti 30 ja toipui avioerosta, jonka toisen osapuolen kanssa seurusteli jo 

aloittaessaan Agripan vuonna 1995. Kyseisenä vuonna elämäjulkaisussa esiintyykin 

useimmin entinen kumppani. Muut mainitut miehet ovat pääasiassa perheenjäseniä tai 

lähes vieraita, ohimennen kohdattuja. 

 

Alkuvuoden merkinnöissä painottuu jokavuotinen kaamosmasennus ja kevättä kohti 

kirjoituksetkin elävöityvät ja kirkastuvat. Lokakuusta alkaen päivitystahti on verkkai-

nen, ja 9.11. jälkeen, uuden talven lähestyessä, ei ole merkintöjä. Kanerva kirjoittaa 

itsestään ja elämänsä tapahtumista. Pääpaino on kuitenkin aina siinä, miten hän on ko-
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223  Agrippa. Etusivu. 



kenut jonkin asian, ei niinkään fyysisessä tapahtumassa. Tekstit ovat ajoittain kolum-

ninomaisia, mutta tyylilaji aina syvän henkilökohtainen ja maalailevan mietiskelevä. 

 

 

Touhis, 36 v. vuonna 2005 

Vuonna 2004 verkkokirjoittamisen aloittaneen nimimerkin elämäjulkaisu on otsikoitu 

Touhulan perhe, ja ingressi kertoo kyseessä olevan ”se tavallinen tarina: kaksi lasta, 

koira, rivitalonpätkä ja kaksi autoa.” Itseään Touhis määrittelee Bloggerissa toimivan 

elämäjulkaisunsa profiilissa seuraavasti: 

 
Nettitestien mukaan 25 v. mies. Kahden lapsen äiti. Henkiseltä olemukseltaan ikuinen 

opiskelija. Parhaina päivinään vain aavistuksen ahdistunut.224

 

Touhis pitää tärkeänä, ettei hänen todellinen henkilöllisyytensä paljastu. Tämä johtuu 

ainakin osittain siitä, ettei hänen perheensä tiedä bloggausharrastuksesta. Kyselyvasta-

uksessaan Touhis myös epäilee, ettei aviomies ymmärtäisi koko toiminnan ideaa. Tou-

his on aloittanut elämäjulkaisemisen, kun se oli Suomessa jo tunnettua, mutta ei vielä 

huippusuosittua. Julkaisu on Blogger-palvelussa toteutettu ja ulkonäöltään tyypillinen 

tämän päivän elämäjulkaisu. Sivupohja on yksinkertainen, mutta toimiva – sisältö on 

tärkein: 

 

 
Kuva 5. Touhulan perhe 2005. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

                                                 

 61
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Vuonna 2005 kirjoittaja on juuri aloittanut toimittajana kahdessa ammattilehdessä ja 

viimeistelee samalla opintojaan. Lasten ikiä hän ei suoraan teksteissä mainitse, mutta 

kirjoitusten perusteella molemmat tytöt ovat vuonna 2005 ala-asteikäisiä. Kirjoitustyyli 

on lennokas, rempseä ja näennäisen avoin. On kuitenkin helppo huomata, että avoimuus 

koskee vain omaa itseä ja on lisäksi melko pinnallista. Touhis kirjoittaa kyllä perheenjä-

senistä, mutta käsittelee Miähen, Esikoisen ja Kuopuksen harmillisempiakin edesotta-

muksia huumorilla, keveästi. Touhiksen elämäjulkaisussa esiintyy ahkerimmin oma 

Miäs, mutta yleisemmän tason pohdintaa ja mainintoja muista miespuolisista henkilöis-

täkin löytyy jonkin verran. 

 

 

Hanna, 41 v. vuonna 2006 

Hannan elämäjulkaisu, Kuinka Kum-Maa on kaikkialla saa nimensä Marjatta Kuren-

niemen lasten klassikkokirjasta, ja kirjoittajansa mukaan kuvaa 

 
Elämää lasten kanssa välillä töissä välillä kotona - nelikymppisen työssäkäyvän yksin-

huoltajan arjenpyöritystä, painonpudotusta, nettailua, yhdistystoimintaa, lueskelua ym 

harrastusta.225

 

Julkaisunsa Hanna on toteuttanut suomalaisen Vuodatus-blogipalvelun alle. Ulkonäköä 

ei ole mainittavammin muokattu, sivupalkin kuva auringonkukista antaa persoonallista 

otetta. Kukka-aihe on kenties naisen julkaisussa oletettavampi löydös kuin se olisi mie-

hen kohdalla. Muuten Hannan julkaisun ulkonäkö ei erityisemmin korosta kirjoittajaan-

sa tyypitellyn naisellisena. Saman havainnon olen tehnyt kaikkien näiden kahdeksan 

kohdalla. He näyttävät suosivan neutraaleja värejä ja fontteja: 

 

                                                 
225 Kuinka Kum-Maa on kaikkialla. Esittely. 



 
Kuva 6. Kuinka Kum-Maa on kaikkialla 2006. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Hanna on kahden tyttären yksinhuoltaja, joista toinen kärsii dysfasiasta226. Hänen jul-

kaisunsa ei kuitenkaan ole teemablogi, vaan dysfasiaan liittyvät seikat tulevat esiin osa-

na muuta arkea. Kyselyvastauksensa mukaan Hanna työskentelee asiakaspalvelukes-

kuksessa ja käyttää vapaa-aikansa lukemiseen, lasten kanssa olemiseen, käsitöihin, yh-

distystoimintaan ja ”kaikkeen semmoiseen tavalliseen”. Näistä asioista hän myös kir-

joittaa; lasten koulunkäynnistä, laihdutuksesta, lukemistaan kirjoista… 

 

Elämäjulkaisussaan kirjoittaja käyttää lapsistaan lempinimiä Jossu ja Mimi, mutta muita 

henkilöitä hän ei nimeä. Tytöt ovat Hannan tärkeimmät ihmiset. Entisen miehen Hanna 

esittää vain ”exänä” ja ”tyttöjen isänä”. Ex-mies on myös se mies, josta Hanna eniten 

kirjoittaa, mutta mainitsee toki muitakin. Tärkeässä asemassa ja erityisesti auttajana 

”miesten töissä” on oma isä, jota Hanna kutsuu myös Vaariksi. Ex-miehellä on alkoho-

liongelma ja Hannan takaama pankkilaina, ja usein Hannan kirjoituksia sävyttää huoli 

tai turhautuminen joko itsensä tai lastensa puolesta. Kirjoitusten yleissävy on kuitenkin 

valoisa. 

 

 

Viivi, 52 v. vuonna 2006 

Viirun päivien kirjoittaja, 52-vuotias Viivi aloittaa vuoden 2006 yrittämällä sopeutua 

kaupunkielämään asumuseron jälkeen. Viivin ja hänen Miehensä kolme lasta ovat jo 

aikuisia, ja kyselyni aikaan lapsenlapsiakin on jo viisi, joista yksi syntyi tarkasteluvuon-
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226 Dysfasia on puheen kehitykseen ja tuottamiseen liittyvä häiriö, joka saattaa hankaloittaa arkista kom-
munikaatiota ja lapsella myös koulunkäyntiä. Häiriö on fyysisesti vaaraton, mutta luonnollisesti kiusalli-
nen. 



na 2006. Viivi pitää kirjoittamistapaansa melko sovinnaisena ja vertaa sitä pitkäaikaisel-

le kirjeystävälle kirjoittamiseen. Kirjoitustapa on avoin, mutta harkittu. 

 

Kenties juuri siksi Viivi kirjoittaa yhtä avoimesti asumuserostaan ja suhteestaan varat-

tuun mieheen, Miesystävään, kuin päivän arkisista tapahtumista. Tämä ”toisen naisen” 

aseman yksinäisyys ja tarve selvitellä omia tunteita on alun alkaen vuonna 2005 saanut 

hänet aloittamaan elämäjulkaisemisen. Onkin ymmärrettävää, että Viirun päivissä esiin-

tyvät pääasiassa Mies ja Miesystävä, joiden keskellä Viivi sanoo olevansa ”kahden mie-

hen loukussa”. Masennus on vienyt Viivin myöhemmin sairaslomalle, mutta vuonna 

2006 hän käy vielä työssä sairaala-alalla. Vuoden loppupuolella Viivi pääsee myös 

muuttamaan takaisin hänen ja Miehen aiemmin yhteiseen kotiin ja opettelee hoitamaan 

omakotitaloa yksin. Vaikuttaa siltä, että Viivi pyrkii suhtautumaan elämään positiivises-

ti, vaikka yksin elämisen opettelu pitkän avioliiton jälkeen ei selvästikään ole helppoa. 

 

Myös Viivi kirjoittaa Vuodatus-blogia. Hänen julkaisunsa on pelkistetyimmästä päästä 

ja keskittyy selvästi sisältöön, ei ulkonäköön. Sivupohja on Vuodatuksen oletuspohja, 

harmaan sävyinen näkymä.  

 

 
Kuva 7. Viirun päivät 2006. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Leena, 61 v. vuonna 2006 

Myös yksinasuva Leena kirjoittaa elämäjulkaisuaan Vuodatus-palvelussa, joka tarjoaa 

mahdollisuuden erillisten sivujen liittämiseen blogiin. Näillä sivuilla hän kertoo itses-

tään, elämästään, matkoistaan ja mieltymyksistään. Leena on jo lapsena lähetetty kotoa 

Helsinkiin Raajarikkoisten koulusäätiön sisäoppilaitokseen, jolle tielle hän jäi. Itse hän 

pitää tätä lapsuuden hylkäämiskokemusta osasyynä siihen, että ”on onnistunut väistele-
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mään kaikki kosijat”. Vammastaan Leena ei kirjoita kovin yksityiskohtaisesti, mutta 

selväksi käy, että invaliditeetti on synnynnäistä ja kävely sujuu kyynärsauvan avulla. 

 

Jos naisellisuuden esittämisen merkkinä pidetään kukkien lisäksi hempeitä värejä ja 

herkkää visuaalista otetta, Leenan julkaisu on näistä kahdeksasta naisellisin. Otsikko-

palkissa on nupullaan oleva ruusu ja sivupohjan väri toistaa sen vaaleanpunaa. 

 

 
Kuva 8. Leenan huokaukset 2006. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Leena on tätä nykyä eläkkeellä ja toimii aktiivisesti järjestöelämässä ja puoluetoimin-

nassa sekä Helsingin käräjäoikeuden lautamiehenä. Harrastuksista rakkaimmat ovat 

sellaisia, joista oppii uutta. Leena määrittelee itsensä näin: 

 
Mottoni on "kurssi läpi elämän" ja toinen "nokka kohti uusia seikkailuja" ja että "kyllä se 

tuokin oppii vielä hiljaa kävelemään". 

Asun Helsingin Vuosaaressa kaksiossa, minulla on auto, pieni mökkerö keski-suomessa 

ja olen mielestäni hyvin onnellinen ihminen. 227

 

Leenan elämäjulkaisussa useimmin esiintyvä ”mies” on 3-vuotias ”salarakas”, sukulais-

perheen poika ja tämän pikkusisko. Leena esittää myös muita sukulaisia, tuttavia ja en-

tisiä kosijoita. Koko nimellään kirjoittava Leena julkaisee paljon valokuvia maisemien 

ja muiden vastaavien teemojen lisäksi sekä itsestään että muista, muistaen aina ilmoit-

taa, että lupa on annettu. Kirjoitustapa on avoin, mutta ei juuri ruodi syvempiä tunteita. 
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227 Leenan huokaukset. Sivut: Kuka. 



Pääpaino on arjessa, ja hetket ja tapahtumat tallentuvat julkaisuun myöhemmin yhtä 

elävästi muistettaviksi. 

 

 

Helena, 74 v. vuonna 2006 (syys-marraskuu) 

Tämä Wordpress-palvelun alla toteutettu elämäjulkaisu on nimeltään ytimekkäästi He-

lena – vanhuksen päiväkirja. Yhtä koruton on sivuston ulkonäkökin: Sivupohjana on 

Wordpressin sinisävyinen oletuspohja. On todennäköistä, että tämä johtuu kirjoittajan 

teknologisten taitojen rajoittuneisuudesta. Julkaisua on riittävän helppo päivittää parin 

helposti muistettavan hiiren klikkauksen avulla, mutta ulkonäön muokkaaminen vaatii 

jo enemmän aktiivisuutta. 

 

 
Kuva 9. Helena – vanhuksen päiväkirja 2006. Kuvakaappaus tallennettu lokakuussa 2007. 

 

Tietoja -sivulla lukee lyhyesti ”74-vuotias nainen”. Tämä julkaisu antoi pitkään mietti-

misen aihetta: otanko mukaan vain kolme kuukautta päivittyneen julkaisun, jossa on 

vain 11 kirjoitusta? Helenan kohdalla myös epäilin mahdolliseksi roolileikkiä, eli sitä, 

että joku toinen henkilö kirjoittaa kokeeksi vanhana naisena. Tietyt ilmaukset ja kirjoi-

tustyyli ovat kuitenkin sillä tavoin vanhahtavia, että vaikuttavat autenttisilta. Kirjoitus-

tapa myös viittaa kauan sitten saatuun tai puutteelliseen koulutukseen, mikä olisi tyypil-

listä sen perusteella, mitä Helena itsestään paljastaa. 

 

Päädyin kuitenkin ottamaan Helenan mukaan aineistooni, sillä roolileikin mahdollisuus 

on periaatteessa olemassa kaikissa elämäjulkaisuissa ja olen jo aiemmin päättänyt käyt-

tää aineistoa henkilöiltä, jotka identifioivat itsensä naisiksi. Myös lyhyen ajanjakson 

päätin hyväksyä, sillä tämä julkaisu on ainoa löytämäni näin iäkkään naisen tuottama. 
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Helenan mielipiteet ovat ajoittain kärkeviä, mutta kirjoitustapa enimmäkseen valoisa, 

hieman humoristinen. Hän hyväksyy pienet vanhuuden vaivat, kun pystyy vielä tule-

maan suhteellisen itsenäisesti toimeen. Helena kertoo päivittäisistä tapahtumista ja pal-

jastaa samalla hippusia elämänsä kulusta: 

 
[K]asvatus äitini totesi “ei kukaan ota tiskin taakse tuollaisella naamal”, hyväksyin sen 

oikeassa taisi olla, sain hyvän ammatin jos tämä näkö ei ole haitannut, jos ei ole etuja-

kaan tuonut, kivaa on ollut, ja vieläkin 53v jälkeenkin tätä jatkan. 228

 

Helena elää yksin. Lapsenlapsia on neljä. Helenakin esittää kirjoituksissaan miehiä: 

kohteina ovat uimahallissa tavatun naisen aviomies, oma poika, nuoruuden ihastukset, 

abstrakti ”joku mies” leikillisenä romanssitoiveena… Itse asiassa Helenan elämäjulkai-

su yllätti, sillä 11 merkinnästä kuudessa puhuttiin miehestä tai miehistä, mikä on aineis-

toni suhteellinen ennätys. 

 

3.4 Julkis-yksityiset elämäjulkaisut 

 

Toisessa ja kolmannessa luvussa olen tarkastellut, miten ja millaiseksi suomalaisten 

naiselämäjulkaisijoiden toiminta on kehittynyt. Samalla olen selvittänyt niitä merkityk-

siä, joita he toiminnalleen antavat. Olen myös käsitellyt erikseen naisena verkossa kir-

joittamista, mikä ei aina ole ongelmatonta. Lopulta olen rajannut tekstiaineistoni kah-

deksaan eri-ikäiseen naiseen. Heidän julkaisujensa kautta lähden nyt tarkastelemaan, 

millaisia esittämisen keinoja elämäjulkaisijat käyttävät. Julkaisut ovat keskenään hel-

posti rinnastettavissa ja vertailtavissa, sillä ne edustavat selkeästi keskenään samaa tyy-

lilajia. Blogeja on pyritty jaottelemaan monin eri tavoin: esimerkiksi Axel Bruns mai-

nitsee, että yleisesti puhutaan esimerkiksi henkilökohtaisista, poliittisista, satiiri- tai 

vaikkapa lemmikkiblogeista.229 Aineistoni kuuluu selvästi henkilökohtaisten julkaisujen 

piiriin, mutta nekin jakautuvat vielä useampaan alalajiin: 

 

 
228 Helena – vanhuksen päiväkirja. Puhelin tarjoukset. 
229 Bruns 2006, 249. 



 
Kuva 10. Henkilökohtaisten Internet-julkaisujen lajit. 

 

Kuvassa 10 käytän termiä blogi lähinnä sen lyhyyden vuoksi; samalla tavoin voidaan 

määritellä myös kotisivujen vastaavantyyppiset julkaisut. Tämän luokittelun mukaisesti 

yksityisihmisten verkkojulkaisut jakautuvat tiedottaviin, tunnustuksellisiin, harrastaviin 

ja paljastaviin. Jako sopii kokonaisten julkaisujen lisäksi myös yksittäisten julkaisujen 

kirjoitusten luokitteluun. Eri julkaisuissa kuitenkin painottuvat eri osa-alueet. Tiedotta-

vat julkaisut ovat kenties lähinnä ilmoitustaulua ja usein projektiluonteisia: ne saattavat 

kertoa perheen elämästä sukulaisille tai seurata lapsettoman parin hedelmöityshoitoja. 

Tiedotusblogia kirjoitetaan pääosin yksityisistä lähtökohdista rajatulle kohderyhmälle. 

 

Harraste- ja fanitusblogeja on suomalaisessakin blogosfäärissä runsain mitoin – neule-

blogeja, lemmikkiblogeja, musiikkiin tai muuhun fanikulttuuriin keskittyviä julkaisuja. 

Sekä harrasteblogin lähtökohdat että kohderyhmä ovat tavallisesti julkisia, mutta kohde-

ryhmä on kuitenkin rajattu samoista asioista kiinnostuneisiin. Paljastavat blogit ovat 

päiväkirjajulkaisujen sukulaisia, mutta myös vastakohtia. Paljastusblogi voi olla voi-

makkaan provosoiva ja monet niistä keskittyvät kirjoittajan sukupuolielämään. Fiktiivi-

siksi epäillään useimmiten juuri tämän tyypin blogeja, ja monesti ne myös osoittautuvat 

sitä olevan. Paljastavien blogien tarkoitus on jossain määrin shokeerata ja kerätä niin 

laajaa julkisuutta kuin mahdollista. 
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Elämäjulkaisujen neljäs tyyppi ovat tunnustukselliset julkaisut. Oman aineistoni katson 

kokonaisuudessaan sisältyvän tähän kategoriaan, joskin suurin osa sisältää jonkin verran 

myös tiedottavan julkaisun ominaisuuksia. Naiset kirjoittavat myös mielenkiintonsa 

kohteista, mutta eivät niin keskittyneesti, että kyse olisi harrastejulkaisuista. Niin ikään 

he käsittelevät aiheita, joiden voisi katsoa kuuluvan paljastusblogeihin. Näillä teemoilla 

ei kuitenkaan herkutella, vaan pääpaino on kirjoittajan ajatuksissa ja tunteissa ”suoran 

toiminnan” sijasta. Tämä itsereflektoiva ominaisuus onkin se tunnustuksellisten elämä-

julkaisujen piirre, joka erottaa ne selkeimmin muista. Vaikuttaa myös siltä, että naisiksi 

identifioituvien kirjoittajien julkaisuista suurin osa on juuri tunnustuksellisia blogeja. 

Tunnustuksellisuus merkitsee kahta asiaa: Yhtäältä se on nimitys, jota suomalainen blo-

gosfääri käyttää päiväkirjamaisista verkkojulkaisuista.230 Toisaalta se liittää elämäjul-

kaisut tietynlaiseen moderniin kulttuuriin. Ranskalaisfilosofi Michel Foucault’n mukaan 

sille on erityisesti länsimaissa olennaista katolisen perinteen mukainen, mutta siitä edel-

leen kehittynyt koko elämän tunnustaminen: 

 
En puhu pakosta tunnustaa rikkomukset sukupuolilakeja vastaan, mitä jo perinteinen 

synnintunnustus edellytti, vaan puhun lähes loputtomasta vaatimuksesta kertoa, sanoa it-

selleen ja sanoa toiselle niin usein kuin mahdollista kaikki[.]231

 

Foucault’n mielestä tämä tunnustamisen kulttuurinen pakko on liittynyt varsinkin sek-

suaalisuuteen. Vuonna 2007 foucaultlainen tunnustamisen, näkyväksi tekemisen dis-

kurssi näyttää koskevan muitakin elämänalueita: yhä useammat näyttävät haluavan teh-

dä itsensä yhä näkyvämmiksi, yhä julkisemmin ja yhä keinotekoisemmista syistä. Elä-

mäjulkaisuissa sukupuoli näkyy yhtenä osana arkea. Tutkimissani teksteissä naiset esit-

tävät miehet usein lyhyiden anekdoottien tai sivulauseiden henkilöinä. Lyhyissäkin esi-

tyksissä tulevat kuitenkin näkyviksi sekä kulttuuriset mallit että yksilölliset kokemukset 

siitä, miten naiset katsovat elämäänsä sivuavia miehiä. 

 

Neljännessä luvussa tarkastelen, miten naiset elämäjulkaisuissaan esittävät elämäänsä 

sivuavat miehet. Nämä representoimisen keinot kertovat naisten sukupuoleen liittyvistä 

asenteista ja ymmärryksistä. Kyseessä on myös esimerkki siitä, millaista toimintaa elä-

mäjulkaiseminen on. Yhtä aihepiiriä käsittelemällä on mahdollista kertoa myös ylei-

semmin näiden julkaisujen tuottamistavoista. Sanat ovat tärkeä kommunikaation väline, 
 

230 Englanninkielisessä blogosfäärissä käytetään vastaavasti sanaa confessional. 
231 Foucault 1999, 21. 
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joskaan eivät elämäjulkaisuissa ainoa. Siksi aloitan miesten esittämisen tarkastelun sel-

vittämällä, millaisia miesolentojen nimeämiskäytäntöjä naisten elämäjulkaisuissa esiin-

tyy. Nimeämisen tavat kertovat paljon siitä, millaisina julkaistut miehet nähdään, millai-

siksi olennoiksi heidät tunnistetaan ja tunnustetaan. 

 

4. NAISTEN JULKAISEMAT MIEHET 

4.1 Sanat esittämisen keinona 

 
Kulttuurintutkijat Jopi Nyman ja Marianne Roivas ovat huomauttaneet, että gender-

tutkimuksen taustalla vaikuttaa edelleen ajatus ”naista” ja ”miestä” koskevista tutki-

muskentistä toisiaan täydentävinä.232 Tämä tukee perinteistä biologista sukupuolikäsi-

tystä, jota nykyinen gender-tutkimus juuri pyrkii problematisoimaan. Sara Heinämaa, 

joka on tutkinut feministifilosofi Simone de Beauvoiria merleau-pontylaisesta näkö-

kulmasta, onkin sanonut, ettei sex/gender-jaottelu suinkaan ole yksiselitteinen. Heinä-

maa muistuttaa, että gender on tullut tarkoittamaan yhteiskunnallista ja kulttuurista su-

kupuolta. 233 Sex viittaa fyysiseen sukupuoleen, joka määritellään pääasiassa sen perus-

teella, millaiset genitaalit yksilöllä syntyessään on. 

 

Gender-sukupuoli rakentuu ja vahvistuu yhteistyössä yksilön ja hänen kulttuurinsa välil-

lä. Michel Foucault kutsui tällaista seksuaalisuuden rakentumista dispositiiviksi. Hän 

piti sitä vallankäytön verkostona, jossa yksilöt ja yhteiskunta neuvottelevat seksuaali-

suuksista kukin omien tarkoitusperiensä mukaan.234 Ymmärrän tämän niin, että määrit-

telemme sekä itseämme että muita kulttuurimme ja henkilökohtaisten kokemustemme 

meille tarjoamista lähtökohdista. Näihin määrittelyn tapoihin kuuluu edelleen myös 

mies/nainen -dikotomia. Gender-tutkimuksen pyrkimys antaa tilaa tasapuolisesti kaikil-

le olemisen kokemuksille on hyvä ja oikea, mutta muun muassa Elizabeth Badinter kir-

joittaa biologisesta sukupuolierosta muistuttaen, että sen olemassaoloa ei kuitenkaan 

voida kieltää.235 En siis juuri problematisoi sitä, että elämäjulkaisuissa esiintyy pääasi-

assa kaksi sukupuolta, mies ja nainen. Kyseessä on arkinen määrittelykäytäntö. 

 

 
232 Nyman & Roivas 2003, 18−19. 
233 Heinämaa 1996, 112−113. 
234 Foucault 1999. Seksuaalisuuden dispositiivia käsittelee erityisesti teoksen osa I: Tiedontahto, 11−114. 
235 Badinter 1993, tytöt/pojat -jaon yleismaailmallisuudesta 96−99. Badinterin mukaan lapset eriytyvät 
tietyssä iässä vapaasta tahdostaan ”oman” sukupuolensa muodostamiin ryhmiin. 
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Elämäjulkaisijoiden keskenään samankaltaiset miesten esittämiskeinot johtuvat toden-

näköisesti pääasiassa juuri kulttuuristen odotusten ja käsitysten samankaltaisuudesta. 

Kulttuurisen position pysyvyydestä kaikessa kerronnassa puhuu myös päiväkirjojen 

julkisista aspekteista Brittiläisessä Kolumbiassa väitellyt Laurie A. McNeill.236 Tämä 

pätee luonnollisesti myös kirjoitettuun ja julkaistuun elämään. Fenomenologi Maurice 

Merleau-Ponty puolestaan on jo 1945 kiinnittänyt huomiota sanojen, niin puhuttujen 

kuin kirjoitettujen, emotionaaliseen sisältöön; niiden eleen omaisiin merkityksiin, jotka 

ovat jotain muuta kuin objektiivisen todellisuuden suoria ilmentäjiä.237

 

Omassa aineistossani tämä ajatus sanoista eleinä näkyy juuri nimeämisen tavoissa: esi-

merkiksi Destinan peikkopoika ja Mörrimöykky eivät tarkoita, että kirjoittaja eläisi sa-

dussa. Ne kuitenkin luovat kohteesta konnotaatioita, mielleyhtymiä, joissa esiintyy pör-

rötukkainen, hellyttävä nuori mies. Silloin sanat viittaavat kohteen oletettuihin ominai-

suuksiin, eivät puolueettomasti nähtyyn todellisuuteen. Tällaisessa katsojan määrittele-

mässä todellisuudessa katseen kohteesta tulee myös helposti kulttuurinen toinen: tietyn 

ryhmän ulkopuolinen ja vieras. Sanoilla rakennamme toki myös muita esityksiä kuin 

sukupuolta koskevia. Elämäjulkaisijatkin esittävät samoilla keinoilla kaikkia elämänsä 

osa-alueita. Tämä tutkimus kuitenkin keskittyy naisten kirjoittamiin maskuliinisuuden 

esityksiin. 

 

Sanavalinnoilla on siis suuri merkitys, kun tarkastelen sitä, miten naiset määrittelevät 

elämäjulkaisujensa miesolennot. Esitysten kielelliset keinot näyttävät olevan hyvin kir-

joittajalähtöisiä. Kulttuurin lisäksi esitystapaan vaikuttaa aina henkilökohtainen koke-

mus: olemmehan yksilöitä, ja post(post)modernille kulttuurille ominaisesti äärimmäisen 

tietoisia siitä. Subjektiiviset sanavalinnat kumpuavat subjektiivisesta kokemusvarastos-

ta. 

 

Yksilöllisyyden merkitys on olennaista myös nykyisen gender-tutkimuksen näkökul-

masta. Muun muassa kasvatustieteilijä Leena Koski on muistuttanut, että 

 
[- -] yhtä yhteistä naiseutta ei ole olemassa, vaan naista, naiseutta ja naisen asemaa on 

tarkasteltava keskenään eriytyneesti, kulttuurisidonnaisesti ja historiallisesti suhteessa 

 
236 McNeill 2004, 28. 
237 Merleau-Ponty 1962 (alkuteos 1945), 217−219. 
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kulloisiinkin [- -] rakenteisiin[.] [- -] Naiset ovat myös aktiivisia toimijoita, jotka itse 

määrittävät, neuvottelevat ja luovat omaa sosiaalista olemisen ja toiminnan tapaansa[.]238

 

Yhteiskuntafilosofi Marja Kaskisaari tarkastelee artikkelissaan omaelämäkertureita 

”moderneina, reflektoivina subjekteina – toimijoina, jotka tietoisesti pohtivat ja arvioi-

vat itseään”.239 Vaikka elämäjulkaisut eroavatkin autobiografioista, toiminnassa on 

myös samanlaisia piirteitä.240 Tapani käsitellä elämäjulkaisijoita toimijoina ja infor-

mantteina on samantyyppinen kuin Kaskisaaren. Heidän toimintansa on aktiivista ja 

reflektoivaa. Erityisesti nimeämiskäytännöissä, sanavalintojen tasolla, näkyvät silti 

myös tiedostamattomat käsitykset ja asenteet. 

 

4.2 Mieheksi ja yksilöksi tunnustaminen 

Miesystävä ja siivoojamies 

 

Aineistoni naisten esitystapoja tarkastellessani olen todennut voivani tutkia miesten 

representaatioita sen perusteella, kuinka vahvasti puheen kohde tunnustetaan miehek-

si. Tällä tarkoitan sitä, kuinka paljon kirjoittaja korostaa hyväksyvänsä kyseisen miehen 

maskuliinisuuden. Tämä on sitä maskuliinisuuden merkitsijänä toimimista, josta Kirsi 

Ristiläkin puhuu, aktiivisena subjektina olemista, jolla on mahdollisuus määritellä mui-

ta. Elämäjulkaisut tarjoavat naisille, kuten sosiologi Ristilän gradussaan tutkimat Leeli-

an Lepotuoli -kirjeetkin, diskursiivisen paikan, subjektiaseman, josta tällainen toisen 

määrittely on mahdollista. 241 Henkilökohtainen puhujan positio antaa paljon valtaa. 

 

Päivi Punkka toteaa tiedotusopin gradussaan, että maskuliinisuutta representoidaan to-

dennäköisemmin biologisen miehen kuin naisen kohdalla, vaikka kaikilla on oikeus niin 

feminiinisinä kuin maskuliinisina nähtyihin piirteisiin.242 Tällä perusteella ei ole yllättä-

vää, että elämäjulkaisijatkin määrittelevät maskuliinisuuksia pääasiassa fyysisiksi mie-

hiksi tunnistamiensa ihmisten kohdalla. En voi aukottomasti todistaa, että kaikki kirjoit-

tajien miehiksi mieltämät tekstien henkilöt ovat sitä myös fyysisesti. Sillä ei välttämättä 

 
238 Koski 2003, 278. 
239 Kaskisaari 1998, 275. 
240 Molemmat ovat elämän esittämisen genrejä ja sellaisina niissä on samankaltaisuuksia. Genrejen yhtä-
läisyyksistä ja rajojen häilyvyydestä katso esim. Herkman 2005, 112−114. 
241 Ristilä 2006, 37, 44. 
242 Punkka 2004, 20. 
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ole edes merkitystä: tärkeää on kirjoittajan kokemus siitä, että kyseessä on maskuliini-

nen henkilö. 

 

Usein naiset korostavat tai jättävät korostamatta miehisyyksiä tilanteen mukaan. Mie-

heksi määrittelyn tapaan vaikuttavat niin naisten yleinen elämäntilanne kuin aiemmat 

kokemukset ja kirjoitushetken tunnetila. Kirjoittajan iällä on jonkin verran vaikutusta, 

mutta vähemmän kuin ennalta odotin. Monet ilmaisut näyttävät esiintyvän sekä aidossa 

että ironisessa mielessä. Krisse -sarjan sukupuolirepresentaatioita tutkineen Mia Malm-

bergin mukaan ironia ja parodia eivät arvota kohteena olevaa toista huonommaksi. Ne 

pikemmin tekevät näkyväksi keskinäisen eron. 243 Naiset eivät siis parodisilla miesre-

presentaatioillaan pyri tietoisesti huonontamaan miehen asemaa itseensä nähden, vaikka 

näyttävätkin usein huvittuvan tai tuskastuvan oletetun sukupuolieron ilmentymistä. 

Usein he esittävät tämän vierauden tunteen ironisena kuvana. Siinä miehestä tulee Toi-

nen, joka toimii naiselle vastakohtaisella tavalla. Tästä on hyvänä esimerkkinä Touhik-

sen esitys itsensä ja miehen eroista suhtautumisessa omaan esiintymiseen sitä videolta 

arvioidessa: 

 
Suputtelussa tuli esille eräs Tärkeä Havainto: Itsekritiikki on Venuksesta, ja Marsissa ei 

sitä sitten tunnetakaan. Miäs on tänä syksynä osallistunut ahkerasti erinäisille oman tie-

dekuntansa esiintymistaidon kursseille. Hiukan samankaltaisille, kuin allekirjoittanut jo-

kunen vuosi sitten eri tdk:ssa. [- -] Muutamia ajatuksia, joita oman videon katsominen 

minussa herätti: 

"Voi fiddu, että mä oon lihava."[- -] 

"Nyt mä huidon käsillä/vääntelen naamaa/kärisen/liikehdin ihan omituisesti." 

"Miks mä oon koko ajan noin hirveän vakava?!" 

"Mä oon siis todella lihavan näköinen." [- -] 

"Miks mä en hymyilly kertaakaan?" [- -] 

Miähen ajatuksia vastaavasta videosta: 

"Fiddu mä näytin tosi särmältä!" 

Että silleen. Ehkä tapan itseni tai jotain. Tai ehkä Miäs saa jatkossa valmentaa kaikki 

meidän perheen esiintymiset. 244

 

Touhis pitää käsittämättömänä miehen kykyä olla täysin tyytyväinen esiintymiseensä: 

tämä kuittaa koko arvioitavan videonauhan lyhyellä ”armeijakielisellä”245 lauseella. 

 
243 Malmberg 2006, 149. 
244 Touhis 20.11.2005. Kirjoittaja viittaa John Grayn 1990-luvulla parisuhdeoppaissaan lanseeraamaan 
ajatteluun ”miehet ovat Marsista, naiset Venuksesta” (Gray 1995). 
245 Särmä: Viimeisen päälle järjestyksessä ja siistiä. Katso esim. Intti-Suomi-Intti -sanasto verkossa. 
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Touhis itse ahdistuu ja löytää omasta, todennäköisesti aivan normaalista, esiintymises-

tään vikoja vikojen perään. Hän esittää ihmetyksensä huvittuneesti, huumorin keinoin. 

Miähen taito hyväksyä itsensä näyttäytyy kuitenkin itsekritiikittömyytenä ja Touhis 

esittää sen kaikille miehille kuuluvana ominaisuutena. Näin miehestä tulee tässä esityk-

sessä kulttuurinen toinen: vieras, joka toimii päinvastoin kuin oletusarvo, nainen.  

 

Elämäjulkaisijat tunnustavat miesolennon maskuliinisuuden yksinkertaisimmillaan ni-

meämällä tämän mieheksi tai jopa Mieheksi. Suuren alkukirjaimen Miehiä ovat tavalli-

simmin naisten elämänkumppanit. Toisinaan kirjoittajat määrittelevät tähän ryhmään 

muitakin miehiä, joihin he liittävät erityisen paljon Kirsi Ristilän ideaalimaskuliinisuuk-

siksi kutsumia ominaisuuksia.246 Osittain kyseessä on Internet-käytäntö, jossa nimi kor-

vataan pseudonyymillä. Erisnimien käyttö elämäjulkaisuissa on melko harvinaista, ja 

sitä käsittelen myöhemmin, yksilöaseman antamisen yhteydessä. Pseudonyymien mah-

dollistama anonyymi, mutta silti usein hyvin kuvaileva, esitystapa on osa sekä kirjoitta-

jien että kohteiden intiimin tilan ja henkilöllisyyden kunnioitusta. Tällainen käytäntö on 

yksityisille päiväkirjoille tai henkilökohtaisille kirjeille harvinainen. Julkaistavaksi tar-

koitetuissa omaelämäkerroissa sitä näkee jonkin verran, mutta elämäjulkaisuissa se on 

enemmän sääntö kuin poikkeus. 

 

Aineistoni naiset näyttävät kirjoittavan pseudonyymin erisnimen tavoin lähinnä silloin, 

kun kyseessä on itselle nimenomaan seksuaalisessa tai romanttisessa mielessä merkittä-

vä henkilö. Englannin kielessä käytetään usein ilmaisua Significant Other247, merkittävä 

toinen. Tämä ilmaus sopii mielestäni hyvin elämäjulkaisijoiden esitystapoihin: vaikka 

mies on kirjoittajalle tärkeä, hänessä on vieraita kulttuurisen toisen piirteitä. Muutamia 

poikkeuksiakin tässä nimeämiskäytännössä esiintyy: on harvinaista, mutta mahdollista, 

että pseudonyymi kuvaa esimerkiksi parasta ystävätärtä. Usein kuitenkin naiset esittävät 

ystävyys- ja sukulaisuussuhteet yleisnimin, elleivät käytä etunimiä. Esimerkiksi Leena 

puhuu 3-vuotiaasta sukulaispojastaan ”salarakkaanaan”. Hän käyttää sanaa lempinimen 

tavoin, mutta kirjoittaa sen aina pienellä alkukirjaimella. 

 

Arvostettu ranskalaistutkija, feministifilosofi Elizabeth Badinter esittää erään teoksensa 

nimessä kysymyksen Mikä on mies?248 Elämäjulkaisijanaiset vastaavat kirjoittamalla 

Miähestä tai Miesystävästä. Näin he esittävät kyseisen miesihmisen erityisen vahvasti 
 

246 Ristilä 2006, erit. 72–85. 
247 Verkossa usein lyhenne SO. 
248 Badinter 1993. 
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haluttavana maskuliinina, ja vastaavat Badinterille: Tämä on mies. Se, mitä Mies sitten 

kullekin kirjoittajalle tarkoittaa, vaihtelee yksilöllisesti. 

 
Aloin miettiä, miten Miäs reagoisi ”läheksmunkaasisustusmessuille?” -kysäisyyn. Luu-

len, että tulos olisi jotain hitaan katseen, hervottoman naurukohtauksen tai ärtyneen ”mi-

täsluulet”-tiuskaisun väliltä.249

Kaipuu ja ikävä Miesystävään saa kaikki muut miehet tuntumaan vääriltä tapaamiseh-

dokkailta. Sitä Rakkautta kun vaan ei voi niin vain lakata[.]250

 

Yllä Touhiksen Miäs-esitys toteuttaa yksityiseen ja julkiseen liittyvää sukupuolirooli-

tusta, jossa mies kieltäytyy kiinnostumasta yksityisen tilan rakentamisesta. Vaikka hän 

ottaisikin osaa suunnitelmiin kodin sisällä, ainakaan se ei tapahdu julkisesti sisustus-

messuilla. Touhiksen esityksessä korostuu, kuinka mies jää kirjoittajan oman ryhmän 

ulkopuolelle erilaisten kiinnostuksenkohteidensa vuoksi. Viivin sitaatissa puolestaan 

tärkeää on oma tunne. Miesystävä on ison alkukirjaimen mies, koska hän on juuri Vii-

vin itsensä kumppaniksi valitsema, vaikka arki tämän miehen kanssa onkin vain kau-

kainen haave. Silti kukaan muu ei herätä Viivissä samoja tunteita. Kyse on siis määri-

telmästä, jonka nainen on miehelle antanut. 

 

Pienen alkukirjaimen miehiä taas ovat muun muassa ammattien edustajat, kuten huol-

tomies tai miessiivooja. Sitä ovat myös tutut ja tuntemattomat miehet silloin, kun naiset 

vertaavat heitä salaperäiseen miesten joukkoon, jolla on tiedettyjä, ryhmälle yhteisiä 

ominaisuuksia. 

 

Vieras mies joka koki asiakseen sekaantua aivan väärään keskusteluun[.]251

Kotiovella oli ystävällinen miessiivooja toivotteli hyvät päivät[.]252

Siellä [puhelimessa] tarjottiin miesten alus asu pakettia, sanoin, kunhan ensin löydän 

miehen, että tietäisin mikä koko, ei mennyt perille, uudelleen vaan tarjoi, sanoin että mi-

hin otan yhteyttä jos löydän mokoman? Ei ole 30v miestä näkynyt[.]253

 

Kahdessa yllä olevassa sitaatissa mies toimii määreenä sille, millaisesta ihmisestä on 

kyse. Destinan vieras mies on röyhkeä ja tunkeileva, kuten miehet usein hänen teksteis-

sään. Leena puolestaan tarkentaa talonsa siivoojan olevan mies. Sellaisena hän on poik-
 

249 Touhis 22.9.2005. 
250 Viivi 8.9.2006. 
251 Destina 19.3.2005. 
252 Leena 16.1.2006. 
253 Helena 11.9.2006. 
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keama kahdesta normista, joihin häntä voi verrata: siivoojamies poikkeaa Leenalle tu-

tusta maskuliinisesta oletusarvosta, miessiivooja puolestaan siivoojanormista. Leena 

kuitenkin suhtautuu epätyypilliseen mieheen positiivisesti, ainakin tässä sitaatissa. Vii-

meisessä sitaatissa yleisnimi mies aiheuttaa sekaannuksen. Kun Helena puhuu miehen 

löytämisestä, puhelinmyyjä ilmeisesti olettaa hänen lähtevän puhelimesta aviomiestään 

etsimään kysyäkseen vaatekokoa. Helena kuitenkin yrittää huumorin keinoin ilmoittaa 

myyjälle, että taloudessa ei asu miehiä. 

 

Miehestä puhumisen lisäksi elämäjulkaisijoilla on muitakin keinoja esittää maskuliini-

suuksille antamiaan merkityksiä. Naisen vastakohdaksi asettaminen ei välttämättä tar-

koita, että mies esitettäisiin pelottavana tai torjuttavana toisena. Elämäjulkaisijat esittä-

vät esimerkiksi herran kaltaiset maskuliinisuudet useimmiten positiivisessa valossa. 

Kirsi Ristilän mukaan herra tosin on alistavan maskuliinisuuden tunnus,254 mutta oma 

aineistoni todistaa täysin päinvastaista. Herra on joskus leikillisen255 alistuva, mutta 

tavallisesti arvostava ja positiivisia mielleyhtymiä luova esittämisen tapa. 

 

Myös pojan tai äijän kaltaisilla nimityksillä viitataan yleensä miesihmisiin, kun niitä 

käytetään sellaisinaan.256 Kulttuurissamme ja kielessämme on tunnettua, mitä näillä 

sanoilla tarkoitetaan, ja ne herättävät tietynlaisia konnotaatioita: Esimerkiksi ukko on 

ikääntynyt, sukupuolisesti epäviehättävä miesolento. Vastaavanlaisia mielikuvia nousee 

myös elämäjulkaisijoiden representaatioista. 

 

Jutustelu eteni – että jos äiti löytäisi jonkun ”papan” kaveriksi, niin siihen kuului hirveä 

naurunhihityskohtaus[.]257

Meidän rapun siivooja on minulle erittäin ystävällinen mies. Tietysti lautamiehenä en 

luota mihinkään miehenpuoliin jotka minun ikäiselle latelee kohteliaisuuksia. Tänään hän 

halusi tietää mistä olen tulossa[.]258

 

Tällainen miehenä näkemisen tapa esittää lukijalle ei-enää- tai ei-tällaisena-miehen. 

Molemmista kirjoittaa yllä Leena: ajatuskin siitä, että hänen iäkäs äitinsä kiinnostuisi 

jostakusta miehestä romanttisesti, on jopa äidin itsensä mielestä naurettava. Pappa on 

 
254 Ristilä 2006, 87−89. 
255 Huom. Malmberg 2006, 149. Ironinen suhtautuminen ei välttämättä ole arvottamista. 
256 Tästä ovat poikkeuksena poikatyttö- tai aika äijä naiseksi -tyyppiset ilmaisut. Esimerkiksi Destina 
käyttää eräässä tilanteessa ilmaisua ”äijin olo ikinä” viitatessaan voimantunteeseen (Destina 7.4.2005). 
257 Leena 15.3.2006. 
258 Leena 7.4.2006. 
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maskuliinisuutensa taakseen jättänyt miesolento. Hän on kuin vanha, sarvensa pudotta-

nut uroshirvi, jota naaraat eivät enää huomioi. Toisin kuin aiemman sitaatin ystävällinen 

miessiivooja, tässä siivoojamies on Leenasta epäilyttävä liiallisen kohteliaisuutensa 

vuoksi. Kenties kerrostalosiivoojat eivät tavallisesti pyri kontaktiin asukkaitten kanssa, 

tai kenties Leena epäilee miehen teeskentelevän romanttista tuttavuudenhalua hämärin 

tarkoitusperin. Joka tapauksessa hän tekee tästä miehenpuolen, ei-tällaisena-miehen, 

jonka toimintaa Leenan on hankala ymmärtää. Tämä vaikeatulkintaisuus, johon sitaatis-

ta päätellen liittyy myös sukupolvikuilu, tekee kyseisestä miehestä kulttuurisen toisen. 

Sukupuolitutkimuksessa tällainen toiseuden taakka on ominainen naiselle.259 Näyttää 

kuitenkin siltä, että aineistoni naiset kokevat itsensä naisena normiksi ja miehen tälle 

lähtökohdalle vastakkaiseksi. 

 

Totutuista mielikuvista huolimatta tuntuu väärältä liittää edellä mainitun kaltaisia määri-

telmiä – herraa lukuun ottamatta – mieheksi tunnustamisen tapoihin. Pikemminkin kat-

son, että naiset eivät nimeä puheensa kohteita näillä termeillä miehiksi, vaan tekevät 

heistä jotain aivan muuta. Vaikuttaa siltä, että useammat näistä ilmaisuista vähättelevät 

kohteiden maskuliinisuutta kirjoittajanaisten silmissä kuin korostavat sitä. Nämä miehet 

ovat naisten silmissä miehiksi tunnistettuja, mutta eivät tunnustettuja. Vähättelevien 

ilmaisujen käyttö näyttää olevan kaikille tutkimilleni kirjoittajille yhteistä. Sanat voivat 

erota toisen kirjoittajan käyttämistä, kuten hyväksynnän osoittamisessakin. Merkitykset 

ovat silti keskenään yhteneviä: esityksen konnotaatio on sama siitä huolimatta, käyttää-

kö kirjoittaja sanaa äijä vai ukko, jos tapahtuman konteksti on samantyyppinen. 

 

Tutkimistani kahdeksasta elämäjulkaisusta ei löytynyt juuri lainkaan esimerkiksi urok-

sen kaltaisia, miehen maskuliinista voimaa kuvaavia nimityksiä. Sen sijaan äijä sekä 

ukko, jotka viittaavat haluttavat maskuliinisuutensa ohittaneisiin olentoihin ja poika, 

joka antaa kuvan ei-vielä-miehestä, esiintyvät usein. Odotin löytäväni teksteistä kilttiä, 

sukupuoletonta maskuliinisuutta kuvaavana myös sedän. Yllättäen sana esiintyi vain 

kerran, Destinan kirjoituksessa, jossa limainen setä pyrki lähentelemään kirjoittajan 

ystävää. Kiltin varttuneemman miehen sijasta setä tarkoittikin Destinan elämäjulkaisus-

sa häiritsevää ei-tällaisena-miestä. Tällainen esitystapa saattaa juontaa juurensa myös 

namusedästä. 
 

259 Katso esim. Heinämaa 1996, 1997 (toim.) ja 2000. Sara Heinämaa tulkitsee toiseudesta kirjoittanutta 
Simone de Beauvoiria uudella tavalla. Heinämaa kirjoittaa siitä, miten sukupuolitutkimuksessa on tulkittu 
Beauvoirin väittäneen, että nainen on yhteiskunnassa normista poikkeava toinen. Heinämaan mukaan taas 
Beauvoir ei itse pitänyt naisen toiseutta mitenkään säännönmukaisena, vaan tarkasteli sitä erään miestut-
kijan ajatuksena. 
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Nämä ilmaisut vertautuvat Ristilän tekemään huomioon, jonka mukaan esimerkiksi 

huora on miehille ideaalifeminiinisyyden ylittänyt nainen ja täti taas seksuaalisuudel-

taan mitätöity ei-enää-nainen.260 Ristilän huomio on kuitenkin tehty sen perusteella, 

mitä naiset sanovat kirjeissään miesten heistä sanoneen – se on siis toisen käden tiedosta 

tehty tulkinta, jolloin yhteys välittömään tilanteeseen jää huomiotta. ”Huonon päivän” 

miesesitys voi erota paljonkin saman miehen kuvaamisesta jonain toisena kertana. En 

halua vähätellä sen enempää Ristilän tutkimuksen ansioita kuin sukupuolittavien nimi-

tysten merkitystä niiden kohteelle, mutta hänen lähdekritiikkinsä vaikuttaa paikoin 

puutteelliselta. 

 

Poika-sanan vielä astetta pidemmälle menevä variaatio poju esiintyy alistavana myös 

Päivi Punkan tulkinnassa maskuliinisuuden representaatioista Cosmopolitan -lehdessä: 

myös hänen mukaansa kyse on poika-miehen näkemisestä epäkypsänä, keskenkasvuise-

na. 261 Tällainen mies ei ole toivottu kumppani heteroseksuaaliseen parisuhteeseen, ku-

ten Ristilä asian ilmaisisi.262 Poikaa, kuten tilanteesta riippuen äijää, pappaa, ukkoa ja 

muita vastaavia, ei tunnusteta mieheksi: hänen maskuliinisuutensa on puutteellista ja 

sellaisena ei-toivottua. Poika on vielä miestäkin kauempana naisesta, ja sellaisena vielä 

vaikeammin ymmärrettävä toinen. Nainen voi kuitenkin tuntea häntä kohtaan äidillisiä 

tunteita, jotka auttavat ratkaisemaan vieraudesta johtuvia konflikteja: 

 
Menin nimittäin terassílle joskus puolenpäivän kieppeillä - ja mitäs näinkään. Oksennusta 

tuolilla ja pihalaatoilla... Jonkun aikaa sitä siinä päiviteltiin... sitten kuului ylhäältä et on-

ko siellä alhaalla ketään ja yläkerran poika selittää että kaveri oli yöllä oksentanut par-

vekkeelta ja lupasivat tulla siivoamaan. No vähän ajan päästä ovikelloa soitteli nolonnä-

köinen nuorukainen harja ja pesuämpäri mukanaan... no se siitä. Mukava kuitenkin nähdä 

et nykyajan nuoret kantavat vastuuta tekemisistään.263

 

Hanna on tyytyväinen siitä, että yläkerran poika toimii vastuullisesti nolossa tilanteessa, 

vaikka onkin hämmästynyt tämän ja tämän ikätovereiden toiminnasta. Poika on tässä 

selvästi äidillisen suhtautumisen kohteena, maskuliinisena olentona Hanna ei häntä esi-

tä. Aineistoni ainoa poikkeus pojan esittämisessä epämaskuliinisena on Destina. Hänellä 

poika esiintyy lähes poikkeuksetta haluttavampana kumppanina kuin mies. Tämä saattaa 

 
260 Ristilä 2006, 95. 
261 Punkka 2004, 114. 
262 Ristilä 2006, katso esim. s. 104. 
263 Hanna 10.6.2006. 
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johtua osittain kirjoittajan nuoresta iästä, mutta enemmän merkitystä vaikuttaa olevan 

hänen kokemusmaailmallaan. Etnologi Kaija Heikkisen mukaan sukupuoli ja ikä ovat 

monin tavoin kytköksissä toisiinsa; ikä itsessään on sukupuolittunutta.264 Aineistossani 

iän vaikutus sukupuolen esittämisen tapoihin näyttää kuitenkin olevan yllättävän pieni. 

Enemmän merkitystä on kirjoittajan elämäntilanteella ja hänen aiemmilla kokemuksil-

laan sukupuolten välisistä suhteista. 

 

Usein naiset käyttävät miehiksi tunnustamattomista myös etu- tai lempinimiä. Joko nä-

mä tai viimeistään asiayhteys paljastavat, että kirjoittamisen kohteena on miessukupuo-

len edustaja. Erityisesti aineistoni nuorimmat naiset Zaijo, Destina ja Kanerva käyttävät 

tavallisesti tuttavistaan etunimiä. Tämä saattaa johtua osittain siitä, että Destina ja Ka-

nerva ovat kirjoittaneet verkkoon jo ajalla, jolloin nimien käyttö ei ollut niin proble-

maattista kuin nykyään. Zaijon ystävistä osa esiintyy myös hänen Linkkejä muualle -

sivullaan, joten nimellä verkossa esiintyminen saattaa olla näiden henkilöiden oma va-

linta. Iäkkäämmän Leenan (61v.) käytäntö mainita silloin tällöin etunimiä näyttäisi ole-

van luvanvaraista. Muutamien läheisten ja tuttavien hän mainitsee suostuneen valoku-

vienkin julkaisemiseen. Sen sijaan joistakin, kuten ”salarakkaan” perheestä Leena pu-

huu vain pseudonyymein ja yleisnimin. 

 

Käveltiin se lenkki Lauran ja Patrikin ja Santon, Katin ja Esan kanssa.265

Petri sattui sopivasti kysymään, jotta haluaisinko tulla syömään, on aikeissa kokata Ke-

nan kanssa.266

Illalla äiti soitteli kertoi, että Pentti oli käynyt kauppa-asiat[.]267

Salarakkaan perhe soitteli ja kertoi, että ”salarakas” itse on Tarja Halonen, isi on Matti 

Vanhanen ja pikkusisko on Niinistö.268

 

Miehiksi tunnustamattomien joukko ei ole niin yksinkertaisesti määriteltävissä kuin 

tunnustetut. Vaikuttaa siltä, että se jakautuu kahteen ryhmään. Toiseen ryhmään kuulu-

vat nimillä ja lempinimillä nimetyt kirjoittamisen kohteet. Nämä ovat tavallisesti lähei-

siä ystäviä tai sukulaisia. Toinen ryhmä puolestaan käsittää stereotypioihin viittaavasti 

nimetyt kohteet. Lempinimet sisältävät usein osan, jonka yksin käytettynä olen katsonut 

olevan tiettyä tyypittelyä vahvistava. Näin varsinaisesta määritelmästä tulee hybridi, 

 
264 Heikkinen 2003, 152. 
265 Zaijo 7.10.2005. 
266 Destina 27.2.2005. 
267 Leena 8.1.2006. 
268 Leena 13.1.2006. 
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kuten velipoika. Tässä veli viittaa sukulaiseen enemmän kuin sukupuoleen, kun taas 

pojan avulla tehdään selkeä ero mieheen. Velipoika käsitetään nuoreksi tai nuorekkaak-

si, kenties jopa epäkypsäksi lähisukulaiseksi. Kirjoittaja voi näin määritellä myös itse-

ään: koska veljeni on vasta poika, olen itsekin vielä nuori. Lempinimi voi myös kertoa 

kohteensa sukupuolesta ikään kuin sitä peitellen tai tehden sen leikiksi. Varsinkin Des-

tina käyttää erityyppisiä nimityksiä monipuolisesti, sitoen ne aina tilanteeseen, jopa 

omaan mielentilaansa: 

 
Viime keskiviikkona tutustuin Mörrimöykkyyn.[- -] Aamulla herätessä oloni on [- -] hy-

vä, kun oma peikkoni katsoo minua silmillään joihin voisin hukkua. Tavallaan toivoisin, 

etten olisi törmännyt herraan tällä tavoin.269

 

Tässä Destina tekee tapaamansa pojan lukijalle tutuksi kolmella eri tavalla. Uusi tutta-

vuus on Mörrimöykky, peikko. Destina esittää hänet hellyttävänä luonnonlapsena. Hän 

on myös oma peikko – kyse on selvästi alkavasta seurustelusuhteesta. Lisäksi kyseessä 

on herra. Tähän ilmaukseen Destina, kuten muutkin kirjoittajat, liittää positiivisia omi-

naisuuksia. Herra esittää peikkopojan hyväkäytöksisenä ja miellyttävänä. 

 

Tässä kappaleessa olen esittänyt nimeämiskäytäntöjä, joiden kautta naiset elämäjul-

kaisuissaan tunnustavat tai jättävät tunnustamatta miehiksi kirjoittamisensa kohteina 

olevia olentoja. Elisabeth Badinter on todennut, että tytöille harvoin sanotaan ”ole nai-

nen”, mutta poikien identiteetin kehittymiseen pyritään vaikuttamaan sanomalla ”ole 

mies”.270 Samaa tekevät nämä elämäjulkaisijat. Nimeämiskäytännöillään he määrittele-

vät Miehen: haluttavat ja hyväksyttävät maskuliinisuudet sekä niiden ulkopuolelle jää-

vät miehenä olemisen tavat. Myös Kaarina Nikusen mukaan sukupuolen representoin-

nin tavat konstruoivat eli rakentavat itse sukupuolta.271 Elämäjulkaisijat siis rakentavat 

ja ylläpitävät teksteissään kulttuurisia maskuliinisuuksia. He tunnustavat tai jättävät 

tunnustamatta maskuliinisuuksia henkilökohtaisista ja kulttuurisista lähtökohdista käsin. 

 

On huomattava, että kahden ääripään väliin mahtuu moniselitteisiä käytäntöjä: mieheksi 

nimeäminen tai nimeämättä jättäminen, eli tunnustamisen taso vahvistuu tai heikentyy 

kunkin kirjoituksen asiayhteyden ja tekstin sävyn myötä. Esimerkiksi huumorilla peh-

 
269 Destina 22.8.2005. 
270 Badinter 1993, katso esim. 15−16. 
271 Nikunen 1996, 16. 



mennetty puhe ukosta luo huomattavasti myönteisemmän kuvan kuin närkästyksen sä-

vyttämä teksti. Kuten Sara Heinämaa kirjoittaa tulkitessaan Maurice Merleau-Pontya: 

 
[O]minaisuudet eivät havaitussa maailmassa ole kaksiarvoisia: a tai ei-a, vaan muodosta-

vat pikemminkin jatkumoita (continuité). Suoruus ei esimerkiksi merkitse ideaalista suo-

ruutta, joka vähäisestäkin poikkeamasta taipuu epäsuoruudeksi, vaan kappaleet ovat 

”suorahkoja”, ”enemmän tai vähemmän suoria”, ”eivät suoria eivätkä epäsuoria”, ”siltä 

väliltä” tai ”sekä että”. 272

 

Samalla tavoin elämäjulkaisujen miehetkin ovat enemmän tai vähemmän tai tietyillä 

hetkillä miehiksi tunnustettuja. Tällaisten vivahde-erojen vuoksi sekä siksi, että naiset 

nimeävät samoja miesolentoja eri tavoin tilanteen mukaan, en haluakaan lokeroida kah-

ta esittämääni ääripäätä kategorioiksi, vaan esitän ne janan päätepisteinä: 
 

 
Kuva 11. Mieheksi tunnustaminen naisten elämäjulkaisuissa. 

 

Näin tulee näkyväksi muun muassa Leena Kosken sosiologisessa naistutkimuksessa 

esittämä huomio: sukupuoli konstruoituu aina merkitystään vaihtavana, ajasta ja paikas-

ta riippuvaisena historiallisena prosessina.273 Usein siihen liittyy Toiseksi tekevä katse 

ja esittämisen tapa, mikä ei kuitenkaan automaattisesti merkitse kielteistä suhtautumista. 

Toiseus voi olla myös jännittävä tutkimusretkikohde. Aineistoni perusteella eräs vaikut-

tava tekijä on Kosken mainitsemien etnisyyden, iän tai seksuaalisen orientaation lisäksi 

määrittelijän henkilökohtainen suhde määriteltävään. Joskus, mutta ei aina, tämä suhde 

aiheuttaa sen, että mieheksi tunnustamisen sijasta tai lisäksi kirjoittamisen kohde tunnis-

tetaan ja tunnustetaan autonomiseksi yksilöksi. 

 

Herra Kevät, Matti ja ex 

 

Todettuani, että naiset eivät tunnustaneet kaikkia esittämiään fyysisiä miehiä miehiksi, 

tahdoin selvittää, mitä muita määrittelyjä näille puheen kohteille annetaan. Esiin nousee 

toinen mieheksi tunnustamisen kaltainen käytäntö, yksilöksi tunnustaminen. Tavalli-

sesti yksilöllisyyttä eli individuaalisuutta koskeva tutkimus keskittyy subjektin tapoihin 
                                                 
272 Heinämaa 1996, 73. 
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273 Koski 2003, 275. 
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ottaa itselleen yksilön asema. Olen kokenut varsin vaikeaksi löytää tutkimusta, joka 

tukisi väitettäni siitä, että naiset elämäjulkaisuissaan myöntävät autonomisen yksilön 

position niille miesolennoille, jotka heidän mielestään ansaitsevat sen. Sama ongelma 

näkyy erityisesti seuraavan alaluvun kappaleessa Veljet, kaveripojat ja sitoutuminen. 

Kalifornian yliopistossa väitellyt Ruth Dergicz sentään toteaa, että parisuhteessa olevat 

kuvaavat yksilöllisyyden kokemusta esittämällä molemmat puolisot erillisinä yksilöinä, 

jotka ovat interaktiossa toistensa kanssa.274 Dergiczin aineistossa puolisot siis antavat 

toisilleen yksilön statuksen. 

 

Kuten mieheksi, yksilöksi tunnustaminenkaan ei aina tapahdu sen enempää tietoisesti 

kuin aukottomasti. Kirjoittajat käyttävät samoista puheen kohteista eri kertoina eri nimi-

tyksiä, korostaen näin asiayhteyteen liittyviä seikkoja. Yksilöksi tunnustamisen voisi 

kuvitella merkitsevän sitä, että maskuliinisuutta ei puolestaan tunnusteta. Tällaisena 

kyseinen käytäntö vertautuisi Kirsi Ristilän torjuttuun maskuliinisuuteen.275 Näin ei 

kuitenkaan ole, sillä yksilöstatuksen antaminen ei näytä estävän mieheksi tunnustamista. 

 

Yksilöiksi tunnustettuja ovat ensinnäkin ne, joista kirjoittaja käyttää isoa alkukirjainta. 

Aina kyseessä ei ole etunimi, vaan lempinimi tai elämäjulkaisua varten luotu pseudo-

nyymi. Tähän ryhmään lukeutuu myös Miehen ja sen johdannaisten kirjoittaminen eris-

nimen tapaan. Toinen yksilöksi nimeämisen tapa on puhua esimerkiksi persoonasta tai 

henkilöstä – määritellä kirjoittamisen kohde yksilölliseksi olennoksi. Yksilöiksi tunnus-

tetut miehet elämäjulkaisuissa ovat tavallisesti kirjoittajille henkilökohtaisesti merkittä-

viä: tavallisimmin kumppaneita ja lähisukulaisia, kuten Viivin Mies. Usein he käyttävät 

etunimiä myös ystävistä, jotka ovat tärkeitä persoonina, kuten Eila ja hänen puolisonsa 

Matti ovat Leenalle, eivät niinkään sukupuolisina olentoina.  

 

Olen iloinen että Mieheni viitsii minua auttaa maalaushommissa[.]276

Iltapäivä meni mukavasti olin ystävieni Eilan ja Matin kanssa syömässä.277

 

Verkkojulkaisun avoin luonne aiheuttaa sen, että naiset esittävät miehet (kuten muutkin 

julkaisuissa esiintyvät todelliset ihmiset) oikeilla nimillään vain harvoin. Elämäjul-

kaisujen kohdalla pyrin muutenkin huomioimaan sen, että kirjoittaja ei välttämättä kerro 

 
274 Dergicz 2004. 
275 Ristilä 2006, 103−117. 
276 Viivi 6.3.2006. 
277 Leena 1.4.2006. 
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”kaikkea” itsestään ja elämästään. Kuten media- ja sukupuolitutkija Susanna Paasonen-

kin muistuttaa, verkkohahmo voi olla Itse, mutta se ei koskaan ole koko Itse.278 Tämän 

ovat sisäistäneet myös suomalaiset elämäjulkaisijanaiset.279 Verkko tarjoaa heille tilan, 

jossa leikitellä foucault’laisella kaiken kertomisen tematiikalla280 samalla suojellen mui-

ta ihmisiä. Siinä mielessä verkon elämäjulkaisujen avoimuus on kovin neutraalia, näen-

näistäkin. 

 

En silti katso, että yksilöksi nimeämättömyys johtuisi pelkästään intimiteetin suojaami-

sesta. Yleensä naiset esittävät kohteen kuvaavan pseudonyymin avulla, jos haluavat 

antaa hänelle yksilöstatuksen paljastamatta henkilöllisyyttä. Joskus yksilöksi nimeämi-

nen tai nimityksen muuttaminen osoittaa suorasanaisesti kyseisen miesolennon merki-

tyksen kirjoittajalle – määrittelyn kohteena oleva mies saa aseman itsenäisenä, merki-

tyksellisenä persoonana: 

 
Herra Keväälle pitäisi kai kuitenkin antaa toinen nimi, mielessä ajatus nomen est omen. 

Ollaan suoria: Samu. Hui. Nyt minä sitten todella kerroin sen kaikille.281

 

Yllä olevassa sitaatissa Herra Kevään oikean nimen paljastaminen riisuu esityksestä 

paljon romantiikkaa. On kuin rakastumisen ensihuuma olisi latistunut harmaaksi arjeksi. 

Verkkoympäristössä henkilöllisyyteen viittaaminen osoittaa kuitenkin sitoutumista: se 

on merkki siitä, että osapuolet ovat vakavissaan ja tunnustavat suhteensa avoimesti. 

Yksilöksi tunnustaminen muuttaa tapaa nähdä mies Toisena, mutta ei poista sitä. Miä-

hen tai Koiraan kaltaiset esittämisen tavat osoittavat selvästi, että kirjoittaja katsoo 

miestä tavalla, joka asettaa hänet vastakohdaksi tai pariksi naisnormille. Ne kerrat, joina 

naiset eivät anna kirjoituksen kohteena olevalle miehelle yksilöstatusta, luovat kuvaa 

siitä, että puheen kohde ei ole heille henkilökohtaisesti merkittävä tai läheinen. Yksilök-

si tunnustamisen ja tunnustamatta jättämisen ero tulee hyvin esiin seuraavissa sitaateis-

sa. 

 

[K]un huomaan Kain ikkunan vieressä, onnistun käyttäytymään hyvin rauhallisesti[.]282

 
278 Paasonen 2002, 116−126. 
279 Katso esim. Agrippa: Tervetuloa Agrippaan. ”Kirjoitan sellaista, mitä haluan itsestäni muistaa, en 
kaikkea, en aina totuudenmukaisesti. Agrippa on totta samalla tavalla kuin unet tai muistot: se on valikoi-
tu, toimitettu, muokattu, ajettu kirjoitusmyllyn lävitse. ’Kanervan päiväkirjan’ sijasta siis luet ’Agrippaa’ 
– ja se kannattaa pitää mielessä.”  
280 Foucault 1999. 
281 Destina 17.4.2005. 
282 Kanerva 13.1.2005. 
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[E]ipähän mua liikuta exän tekemiset [- -]. Eilen [- -] tytöt odottivat isäänsä käymään.283

 

Kai on Kanervan entinen aviomies, johon Kanerva tilanteesta riippuen viittaa erityyppi-

sin ilmaisuin. Usein hän käyttää etunimeä, mikä voi johtua useistakin seikoista. Kai oli 

Kanervan puoliso jo verkko-Agripan alkaessa, ja Kanerva on kirjoittanut hänestä nimel-

lä ja omalle kotisivulleen linkitettynä vuosien ajan. Tarvetta henkilöllisyyden salaami-

seen ei siis ole. Toisaalta ajattelen nimen käytön johtuvan osittain pitkästä yhteisestä 

historiasta: Kai on Kanervalle persoona, ei pelkästään tuntemattomaksi tullut tai torjut-

tua maskuliinisuutta edustava ex-mies. Tätä ja vastaavia nimityksiä Kanerva kyllä käyt-

tää myös. Näin näyttäisi olevan tilanteissa, joissa hän pyrkii korostamaan omaa erilli-

syyttään ja itsenäisyyttään eron jälkeen. Näistä merkinnöistä lukija voi päätellä, että 

eron hyväksyminen ja siihen liittyvien tunteiden käsittely ovat vielä kesken. Ne merkin-

nät puolestaan, joissa Kanerva puhuu Kaista nimellä, viittaavat hyväksyntään ja anteek-

siantoon. 

 

Hanna taas ei missään tilanteessa käytä ex-aviopuolisostaan isoa alkukirjainta. Elämä-

julkaisu viittaa tähän vain sanoilla exä, lasten / tyttöjen isä ja heidän isänsä. Määritel-

mää mies Hanna käyttää tästä vain kerran, kirjoittaessaan avioliiton aikaisesta tapahtu-

masta. Vaikuttaa siltä, että Hanna pyrkii elämäjulkaisussaan tekemään täydellisen eron 

entiseen aviopuolisoon ja hänen mieheyteensä. Hän esittää ex-puolison itselleen mah-

dollisimman vieraana Toisena, jonka alkoholismi ja tunne-elämän häiriöt eivät enää 

kosketa Hannaa. Sekä Kanervan että Hannan kohdalla erosta on suhteellisen lyhyt aika, 

ja sitä on kummallakin edeltänyt useiden vuosien parisuhde. Hannan ja Kanervan ex-

kumppanin esittämisen tavat eroavat kuitenkin toisistaan selvästi. Tässä merkittävä teki-

jä näyttää olevan se, kuka on tehnyt lopullisen eropäätöksen. Kanerva sopeutuu eroon 

kumppanin tahdosta, Hanna taas on jättänyt kumppaninsa itse. 

 

Vaikka Hanna torjuu exän sekä miehenä että henkilönä, hän jättää tälle kuitenkin mää-

reen lasten isä. Tämä määre ei enää viittaa Hannaan itseensä, vaan tunnustaa ainoastaan 

exän oikeuden tyttäriinsä. Ristilän mukaan normatiivisen, siis hyväksytyn, maskuliini-

suuden edustajalle isyys sallitaan myös eron jälkeen.284 Kuten Ristilän aineiston avun-

pyytäjät, elämäjulkaisija Hanna sallii isyyden, mutta Ristilän kirjeistä poiketen hän ei 

 
283 Hanna 1.12.2006. 
284 Ristilä 2006, 69. 



näytä pitävän ex-kumppaniaan enää minkäänlaisen hyväksyttävissä olevan maskuliini-

suuden edustajana. 

 

Hannan entisen aviomiehen kohdalla tulee parhaiten esiin, mitä merkitsee, kun naiset 

jättävät tunnustamatta jonkun yksilöksi. Hyvin usein näin menetellään, kun kohde herät-

tää kirjoittajassa negatiivisia tuntemuksia ja tuntuu hyvin vieraalta. Tällaisia tilanteita 

on kuitenkin myös muita. Esimerkiksi Leena määrittelee seuraavassa tapaamansa mies-

olennon sen kautta, mikä häntä tapaamisessa eniten kiinnosti: 

 

  
Uusi tuttavuuskin tuli, tosin isännän nimeä en edes kysynyt, mutta kyydissä olevan kissan 

nimi on Kiti. [- -] Kisulla oli alusta isännän polvilla ja kulkupelinä sähköpyörätuoli ja 

kissa keskusteli koko ajan, että ”mau, mau, mau, mau” ja antoi vieraiden silittää. Isäntä 

antoi luvan, että kuvan saa laittaa blogiin.285

 

Leenan elämäjulkaisussa hänen kesäjuhlilla tapaamansa kissa saa nimen ja tulee yksi-

löksi, kun taas kulkupelin omistaja jää hänelle rekvisiitaksi. Lukijan kiinnostus kenties 

herää, mutta Leenalle miehen persoona ei ole riittävän tärkeä, jotta hän kertoisi tämän 

tarinan. Vaiteliaisuus voi tietenkin johtua siitä, ettei ole korrektia kirjoittaa vieraan ih-

misen elämästä verkossa. Leena on pyytänyt kissan isännältä luvan valokuvan, ei elä-

mäntarinan, julkaisemiseen. Isännäksi nimeäminen osoittaa kylläkin fyysisen sukupuo-

len tulleen huomatuksi, mutta tämän tutkimuksen tarkoittamia miehen tai yksilön mää-

reitä Leena ei anna – sähköpyörätuolin omistaja on ensisijassa keskustelevan kissan 

seuralainen. Myöskään valokuva ei pyri korostamaan maskuliinisuutta, vaikka kulttuu-

risten merkkien perusteella hahmon tunnistaa fyysiseksi mieheksi. 

 

Edellä kuvaamani yksilöstatuksen antaminen, myöntäminen ikään kuin palkintona, 

muistuttaa tapaa, jolla lapsen yksilöllisyys on historiassa kehittynyt. Lapsuuden yksilöl-
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listymisprosessista on kirjoittanut muun muassa historioitsija Jacques Gélis, ja vaikuttaa 

siltä, että vasta lapsuuden käsitteen muotoutuminen 1700-luvulla alkoi edesauttaa aja-

tusta lapsesta yksilöllisenä olentona. Tähän yksilöllistymiseen liittyi myös sen seikan 

tunnistaminen ja tunnustaminen, että lapsi on ihminen, ei eläimellinen ja epäinhimilli-

nen vieras.286 Elämäjulkaisijoiden tapa tunnustaa miesolentoja yksilöiksi on mielestäni 

samankaltainen. Miehet saavat yksilöstatuksen, mikäli naiset haluavat sen antaa – mies 

ei tässä ole aktiivinen toimija, vaan ylhäältä määritelty toinen, kuten historian lapsi. 

 

Poikkeuksena yksilöksi tunnustamisessa näyttävät olevan julkisuuden henkilöt. Heidät 

määritellään aina koko nimellä, mikä aiemman määrittelyni mukaisesti antaa heille hy-

vin vahvan aseman yksilöinä: 

 
Johnny Depp on edelleen loistava näyttelijä, ja lisäksi vielä pahuksen kuolattavan näköi-

nenkin, iästään huolimatta.287

 

Saattaa olla, että naiset kokevat tietävänsä julkisuudessa elävien miesten persoonasta 

riittävästi voidakseen antaa heille yksilöstatuksen. Todennäköisempää kuitenkin on, että 

kyseessä on totuttu tapa, joka tekee kaikille lukijoille mahdolliseksi käsittää, millainen 

miesolento puheen kohteena on. Tässä mielessä Destinan sitaatin Johnny Depp ei juuri 

eroa papasta, jonka löytämisellä Leena äitiään kiusoitteli. Julkisuuden henkilön nimestä 

on tullut tavaramerkki, yleisnimi, jota ei käytetä normaalin erisnimen tapaan. Harva 

sanoisi: ”Katselin tuossa yhden Deppin Johnnyn leffan.” Pikemminkin lause kuulostaa 

siltä, että sen voisi kirjoittaa: ”Katselin tuossa yhden johnnydeppin leffan.” Onkin ky-

seenalaista, esittävätkö naiset julkimoita yksilöinä siinä mielessä kuin yksilön tässä tut-

kimuksessa ymmärrän. Päivi Punkan mukaan mediatuotteiden muokkaamat288 mies-

olennot esitetään tavallisesti nimenomaan maskuliinisuuksien kautta muodostuvina.289 

Näin tekee myös yllä oleva Destinan esitys Johnny Deppistä, joka esittää lukijalle 

ikääntyvän, mutta poikkeuksellisesti vielä haluttavan arvioivan katseen kohteen. Me-

diatuote on jo lähtökohtaisesti tällä tavoin katsottu Toinen, ”tavalliselle ihmiselle” saa-

vuttamaton ja vastakkainen. 

 

 
286 Gélis 2001, 237−263. 
287 Destina 4.1.2005. 
288 Esimerkiksi näyttelijät, muusikot, mallit tai kirjailijat ovat Punkan tarkoittamalla tavalla mediatuottei-
den muokkaamia. 
289 Punkka 2004, 69−75. 



Yksilöksi tunnustaminen ja tunnustamattomuus voidaan esittää janan ääripäinä, kuten 

mieheksi tunnustamisen ääritavatkin. Ne ovat samalla tavoin tilanneriippuvaisia. Jano-

jen leikatessa syntyy tyhjä nelikenttä: 
 

 
Kuva 12. Mieheksi ja yksilöksi tunnustamisen muodostama nelikenttä. 

 

Seuraavassa luvussa tarkastelen edelleen kahta muuta tapaa, joilla naisten elämäjul-

kaisuissa esiintyvät miesolentojen määrittelyt voidaan tehdä näkyviksi. Nämä tavat ovat 

yhteydessä mieheksi ja yksilöksi tunnustamiseen, ja lopuksi esitänkin ne yllä olevan 

keskeneräisen nelikentän osa-alueina. 

 

4.3 Kasvottomat tyypit ja yksilöaseman myöntäminen 

Kanaemot ja limaiset sedät 

 

Stereotypia sanana herättää negatiivisia mielikuvia. Sivistyssanakirjakin määrittelee 

stereotyyppisen ”kaavoihin kangistuneeksi, kaavamaiseksi”. Juha Herkmanin mukaan 

stereotypiat vahvistavat hegemonioita, joskin niitä voidaan käyttää myös humoristisessa 
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mielessä.290 En kuitenkaan näe kaikkea tyypittelyä yksinomaan huonona asiana, joista 

tulisi kaikin voimin pyrkiä pois. Pikemminkin kyseessä on arkinen tapa hahmottaa maa-

ilmaa ja itseämme suhteessa siihen. Jokapäiväisissä käytännöissä asioista on puhuttava 

tavoilla, jotka herättävät yleisesti tunnettuja mielikuvia.291  Käytämme ja vahvistamme 

puheessamme näitä tyypittelyjä, jotta voisimme kommunikoida niistä muiden ihmisten 

kanssa. 

 

Kansatieteen ja kulttuuriperinnön tutkija Outi Tuomi-Nikula jakaa stereotyyppiset esi-

tystavat kahteen ryhmään: autostereotyypit kuvaavat omaa ryhmää ja korostavat sen 

myönteisiä ominaisuuksia. Tällaista ryhmäidentiteettiä vahvistavaa stereotyyppiä voi-

daan kuvata esimerkiksi ”meidän naisten kesken” -tyyppisellä puheella. Heterostereo-

tyypit puolestaan kuvaavat oman ryhmän ulkopuolista, vierasta ja usein negatiivisesti 

värittynyttä toisten joukkoa. 292 Richard Dyer on esittänyt määritelmän sosiaalisista 

tyypeistä, jotka ovat stereotyyppejä monipuolisempia, ristiriitaisempia ja joustavampia 

muuttumaan.293 Arkikielessä puhumme kuitenkin stereotyypeistä, ja tutkimieni naisten 

tavat täyttävät määritelmän. Elämäjulkaisujen miesten esittämisen keinot – vaikka ovat-

kin monipuolisia ja usein ristiriitaisia – luokittelevat miesolennot naisten ryhmän ulko-

puolelle, kulttuurisiksi toisiksi. Huomioidakseni myös määrittelytapojen tilannesidon-

naisen luonteen, kutsun kaavamaisesti esitettyjä miesolentoja tässä työssä stereotyyppi-

en sijasta tyypitellyiksi miesolennoiksi. Tämä käsittelytapa on lähellä Dyerin sosiaalisia 

tyyppejä. 

 

Aineistoni naiset käyttävät elämäjulkaisuissaan runsaasti ilmaisuja, jotka luovat tai vah-

vistavat miessukupuolta koskevia tyypittelyjä. Ajoittain kyse on parodioivasta tyypitte-

lystä, jollaisesta myös Mia Malmberg puhuu tutkiessaan Krisse -tv-sarjan sukupuolire-

presentaatioita. Malmbergin mukaan parodiat pyrkivät esittämään mieheyttä uusin ta-

voin. Aineistossani kyse näyttää olevan myös itseironiasta: miehistä tyyppiä verrataan 

naisiseen vastaavaan. 

 
Miäs, joka on meidän perheen turvallisuusvastaava ja kanaemonen, ehtikin jo asettaa uu-

ninraadon ehdottomaan käyttökieltoon. [- -] Odotan muutenkin kauhulla uunishoppailu-

 
290 Herkman 2000, 381−382 ja 2005, 221−222. 
291 Katso esim. Malmberg 2006, 10. 
292 Tuomi-Nikula 2005, 85−100. Tuomi-Nikula perustaa käsityksensä stereotyypeistä muun muassa kan-
satieteilijä Hermann Bausingerin ja kielitieteilijä Uta Qustahoffin määritelmiin (Tuomi-Nikula 2005, 89).  
Jako auto- ja heterostereotyyppeihin sen sijaan on Tuomi-Nikulan oma, ja hän viittaa sen kohdalla aiem-
piin teoksiinsa.  
293 Dyer 2002, katso esim. 50−51. 
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keikkaa, koska Miäs on ihan painajainen kaikkien hankintojen suhteen. Sen on ensin näh-

tävä kaikki maailman uunit, jotta se voi suorittaa tieteellisen tarkan hinta-laatu -

vertailun.(ja täällä pk-seudullahan lienee ihan muutama mikroja kauppaava putiikki). Sen 

jälkeen alkaa vähintään viikon kestävä, raivostuttava toisaalta- ja toisaalta-jahkailu, joka 

ehkä joskus johtaa päätökseen. Mulla taas on tapana mennä kauppaan, ostaa rakkine ja 

tulla kotiin. Piste. 294

 

Tässä Touhis esittää kumppaninsa tyypiteltynä kahdella tavalla. Miäs on turvallisuus-

vastaava, mikä viittaa perinteiseen miehen teknisen osaajan rooliin,295 mutta hän on 

yllättäen myös perheen kanaemo. Touhis puhuu Miähen kanaemomaisesta huolehtivai-

suudesta muissakin teksteissä ja vertaa sitä omaan huolettomampaan asenteeseensa. 

Näissä esityksissä Miähen maskuliinisuus näyttäytyy puutteellisena, epämiehisenä. 

Teknisiä välineitä pitkään arvioiva Miäs on jälleen tutumman miehekäs tyyppi, jota kir-

joittaja arvioi suhteessa omiin nopeampiin ostopäätöksiinsä. Perinteiset tyypit asettuvat 

sitaatissa sekä tutuilla että uudella tavalla, mutta ne ovat edelleen toisilleen vastakohtai-

sia. Touhis arvioi miehen, Toisen, toimintaa omista lähtökohdistaan käsin.  

 

Tyypittelevät ilmaisut voidaan myös, sosiaaliselle tyypille ominaisen muuttuvuuden 

mukaan, sijoittaa mihin kohtaan tahansa mieheksi tunnustamisen suoraa. Mieheksi tun-

nustavat tyyppi-ilmaisut vahvistavat positiivisia, toivottuja maskuliinisuuksia, jotka 

muistuttavat jossain määrin Ristilän ideaalimaskuliinisuuksia.296 Ne ilmaisut, jotka eivät 

tunnusta kirjoittamisen kohdetta mieheksi, puolestaan vahvistavat negatiivisia, ei-

toivottuja maskuliinisuuksia, jotka jossain määrin vertautuvat Ristilän torjuttuun masku-

liinisuuteen.297 Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että naiset rakentaisivat ”roistomies-

tarinoita”, jollaiset Ritva Nätkinin äitiyttä ja sukupuolten välisiä suhteita koskevan ar-

tikkelin mukaan nousevat esiin naisten omaelämäkerroista.298 Päinvastoin, vaikuttaa 

siltä, että elämäjulkaisijanaiset tiedostavat varsin hyvin näkemystensä henkilökohtai-

suuden ja kulttuurisidonnaisuuden, mikä johtaa hyvään tilannetajuun ja suurempaan 

objektiivisuuteen miesten esittämisessä. 

 

Nätkinin puhe ”roistomiehistä” muistuttaa suuresti Ristilän löydöksiä alistavasta maku-

liinisuudesta.299 Koska pidän Ristilän tutkimustuloksia valitettavan yksipuolisina, mikä 

 
294 Touhis 23.10..2005. 
295 Perheen sisäisistä rooleista teknologian ja tietoturvan yhteydessä katso esim. Ikala 2007, 162−186. 
296 Ristilä 2006, 72−85. 
297 Ristilä 2006, 113−117. 
298 Nätkin 1993, 173. 
299 Ristilä 2006, 85−102. 
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osittain johtunee hänen käyttämänsä aineiston ongelmakeskeisestä luonteesta, haluan 

tehdä selvän eron omien löydösteni ja Ristilän tulosten välillä, vaikka tiettyjä yhtäläi-

syyksiä onkin. Esimerkiksi Ristilän löydöstä, että korkea koulutustaso olisi haluttavaa 

maskuliinisuutta tai puhetta naisista miesten seksuaalisuuden vartijoina ei omassa ai-

neistossani esiinny ollenkaan.300 Tutkimieni naisten elämäjulkaisujen tyypittelevät il-

maukset ja puheen tavat luovat myös Ristilää monipuolisempaa kuvaa siitä, millaisia 

ominaisuuksia naiset antavat miehille kulttuurisina maskuliineina. Kyseessä voi olla 

myös sukupolviero – Ristilän aineisto käsittää kirjeitä 1950−1980-luvuilta, jolloin Suo-

messa vallitsi nykyistä enemmän agraarikulttuurista kumpuava sukupuoliroolitus.  

 

Päivi Punkan mukaan normin mukaisen maskuliinisuuden representaatio esittää ”hete-

roseksuaalin, lihaksikkaan vallanpitäjän ja naistaan neuvomaan ja elättämään kykene-

vän supermiehen”.301 Asia voi olla näin aikakauslehdissä, kuten Punkan tutkimassa 

Cosmopolitanissa, mutta todellisten naisten miesrepresentaatioihin tämä käsitys näyttää 

vaikuttavan varsin vähän. Elämäjulkaisujen sukupuolirepresentaatiot ovat vahvan tilan-

nesidonnaisia. Kirjoittaja voi esittää saman miehen eri kertoina hyvin eri valossa. Esi-

merkiksi edellä Touhiksen mies on toisaalta ”kanaemo”, toisaalta Miäs, joka ei sisus-

tusmessuille mene. Silti Touhis esittää hänen maskuliinisuutensa kummassakin tapauk-

sessa yhtä hyväksyttävänä. Toisaalta välitön tunnetila, esimerkiksi perheriita, voi saada 

kirjoittajat esittämään aiemmin hyväksytyn maskuliinisuuden epämiellyttävänä. Välitön 

konteksti siis vaikuttaa esittämisen tapoihin paljonkin. Siksi en allekirjoita Päivi Punkan 

käsitystä sen enempää kuin yllä mainittua Ristilän väitettä. 

 

Eri kirjoittajien tekstejä tarkastellessani olen todennut välittömän tilanteen lisäksi henki-

lökohtaisten kokemusten vaikuttavan siihen, millaisia tyypittelyjä kukin pitää positiivi-

sina tai negatiivisina. Esimerkiksi aineistoni nuorimmille naisille, Zaijolle ja Destinalle, 

kohteen ikä näyttää olevan maskuliinisuuteen vaikuttava tekijä. He puhuvat itseään sel-

västi vanhemmista miehistä esimerkiksi ilmaisuilla äijä, ukko tai setä. Näin he kirjoitta-

vat kohteet epämiehiksi, joiden edustama maskuliinisuus on jollain tavoin puutteellista. 

 

Huoltomiesäijä tuli ja varaa suihkua kun koittaa laittaa saunaan uutta lamppua tjsp.302

Kun limainen setä alkaa käpälöidä ystävääni eikä ota korviinsa kieltoja, uhkasin lyödä jos 

tämä koskee vielä kerrankin.303

 
300 Ristilä 2006, 57−58, 61. 
301 Punkka 2004, 126. 
302 Zaijo 1.11.2005. 
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The Skatalitesin äijät oli hienoa nähdä, tuskin meikäläiselle enää toista tilaisuutta siunau-

tuu kun papparaisilla alkaa tuota ikää jo olla.304

 

Vaikka ensimmäisen ja kolmannen sitaatin maininnat eivät sinänsä ole negatiivisesti 

sävyttyneitä, ne eivät myöskään esitä kohteen maskuliinisuutta haluttavana. Zaijon puhe 

huoltomiesäijästä viittaa ilmeisesti lähinnä ikään. Myös Destinan setä osoittaa, että ky-

seessä on vanhempi mies. Ilmaus on yllättävä siinä mielessä, että tavallisesti setä luo 

konnotaatioita leppoisasta ja turvallisesta henkilöstä, eikä, kuten Destinalla, limaisesta 

seksuaalihäiriköstä. Skatalites -yhtyeen jäsenet Destina määrittelee ei-enää-mies -

ikäisiksi sekä nimityksin että suorasanaisesti. Tekstin sävy sinänsä on kunnioittava, 

vaikka nimitykset ovatkin melko arvottavia. 

 

Muutkin naiset käyttävät vastaavia nimityksiä silloin tällöin, mutta heillä määrittävänä 

tekijänä tuntuvat olevan useammin kohteen käyttäytymisellään herättämät tunteet kuin 

tämän ikä. Näin tapahtuu alla olevista sitaateista ylemmässä. Touhis on raivoissaan 

miehelle, joka ei hallitse suurta koiraansa ja säikyttää näin Touhiksen ja hänen pienem-

män koiransa. Vihainen Touhis esittää tanskandoggin omistajan äijänkäppyränä, joka 

hölmönä ja avuttomana toistelee samaa lausetta. Toisinaan aineiston kypsempään ikään 

ehtineet naiset tosin tekevät sukupolvieroa itseään nuorempiin miehiin, jotka näin esit-

tävät yhtä lailla epämiehinä. Kanerva kohtaa junassa itseään ilmeisesti nuoremman mie-

hen. Tämän kanssa viriää keskustelu, jonka kuluessa poika uskoutuu Kanervalle vas-

tasyttyneestä rakkaudestaan. Ikäero on ilmeinen, mutta tässä tapauksessa pojaksi nimit-

täminen kuitenkin tuntuu liittyvän enemmän lapsenomaiseen innostukseen ja puhtaan 

rakkauden ideaaliin kuin varsinaiseen fyysiseen ikään. 

 
[K]otiportilla kimppuun yritti kitarisat vilkkuen ainakin metrin korkea tanskandoggi, joka 

raahasi perässään äijänkäppyrää, joka hoki koko ajan ”ihan asiallisesti vaan, ihan asialli-

sesti vaan”. [- -] En kyllä takaa olisiko äijä ja piski selvinneet ilman sairaalareissua, jos 

meidän päälle olisivat tulleet.305

[- -] pojan, jonka tapasin junassa muutama sunnuntai sitten. Aloimme jutella hänen isosta 

rinkastaan, puhuimme vaeltamisesta ja metsästä ja harrastuksista. Keskelle keskustelua 

hän sanoi yksinkertaisesti, että oli juuri viikonlopun aikana tavannut elämänsä naisen. 

Hänen kasvojaan oli ilo katsella, sillä siniset silmät hehkuivat riemua ja hänen kätensä 

 
303 Destina 7.7.2005. 
304 Destina 19.7.2005. 
305 Touhis 7.1.2005. 
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hiplasivat kännykkää, koska uusi tuttavuus jatkui tekstiviesteillä. He olivat kävelleet ran-

nalla koko yön ja saaneet siitä haukut, mutta kaikesta näki, että se oli sen arvoista.306

 

Lisäksi tähän tyypiteltyjen epämiesten ryhmään on itseoikeutetusti laskettava ex-mies 

johdannaisineen. Yleisesti on tiedossa, että ex merkitsee entistä. Naiset käyttävät sanaa 

yleisesti elämästään romanttisessa tai seksuaalisessa mielessä poistuneista miesolen-

noista. Katson, että tällä tavoin he määrittelevät kyseiset puheen kohteet miehuutensa 

menettäneiksi. Heinämaa tulkitsee Beauvoirin kolmijakoisen naiseuden307 määritelmän 

seuraavasti: 
 

Jokainen naaraspuolinen ihmisolento ei välttämättä ole nainen; ollakseen nainen ihmisen 

on oltava osallisena siihen mystiseen ja uhattuun todellisuuden alueeseen, joka on naisel-

lisuus (Beauvoir DSI: 12).308

 

Näin ajatellen epämiehet ovat säilyttäneet kolmijakoisesta mieheydestä vain uroksen 

aseman fyysisenä miesolentona. Miehekkyyden elämäjulkaisijanaiset ovat heiltä kieltä-

neet; siispä he eivät ole näiden naisten silmissä miehiä. Tyypitellyt epämiehet eivät 

myöskään ole yksilöiksi tunnustettuja, eikä heitä nimetä erisnimin. Vain Kanerva kir-

joittaa sanan ex silloin tällöin isolla alkukirjaimella. Yleensä näin näyttää olevan silloin, 

kun hän voisi yhtä hyvin kirjoittaa Kai, mutta tuntuu haluavan korostaa, että ero on tosi-

asia, eikä hän enää ajattele kohdetta maskuliinisena olentona, vaikka saattaakin ironis-

sävytteisesti nimittää tätä rakkaakseen: 

 
Näen sinut, armas Ex, tässä [unessa] edelleen niin kuin monesti aiemmin: ihmisten ympä-

röimänä.309

 

Kanervan käyttämä ison alkukirjaimen Ex ei kuulu tyypiteltyihin epämiehiin, vaan yksi-

löityjen ryhmään, jonka piirteitä käsittelen tämän luvun viimeisessä kappaleessa. Nais-

ten tyypiteltyinä epämiehinä esittämät miesolennot ovat puhtaimmillaan sekä miehiksi 

että henkilöiksi tunnustamattomia. He eivät ole miehiä, mutta eroavat myös naisten jou-

kosta niin suuresti, että jäävät kirjoittajan kulttuuriselle ryhmälle vieraiksi toisiksi. 

Ryhmä sopii aiemmin esittämääni nelikenttään, jossa risteävät miehiksi ja yksilöiksi 

tunnustamisen tasot. Tyypitellyt epämiehet sijoittuvat nelikentän vasempaan alaruutuun: 

 
306 Kanerva 27.9.2005. 
307 Nämä kolme naiseuden osaa ovat naaras (femelle), naisellinen (féminin) ja nainen (femme). 
308 Heinämaa 2000, 135. 
309 Kanerva 13.1.2005. 



 

 
Kuva 13. Tyypitellyt epämiehet. Tähän ryhmään kuuluvat miehet, joiden maskuliinisuutta ei esitetä hy-

väksyttävänä ja joille ei anneta yksilöstatusta. 
 

Naiset voivat kuitenkin myös päättää tunnustaa yksilöksi tunnustamattoman maskuliini-

suuden. Silloin he esittävät sen vahvana, mutta tyypillisenä lähinnä kasvottomalle mies-

ten joukolle, jonka toiminta on ennestään tutun kulttuurisen mallin mukaista. Tätä käsit-

telen seuraavassa kappaleessa. Arto Jokisen mukaan kulttuuriset miesrepresentaatiot 

edustavat juuri niitä diskursseja, joiden perusteella ”miehiksi ruumiillistetut yksilöt” 

konstruoivat identiteettejään.310 Elämäjulkaisujen käytännöissä naiset toteuttavat Joki-

sen väitettä ja luovat malleja, jotka vastaavat Badinterin Mikä on mies? -teoksen kysy-

mykseen: Tämä ei ole mies, tämä taas on. 
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”Suukolla prinssiksi” 

 

  
Törmäsin illan lopulla myös erääseen herraan, jonka muuntautumiseen suukolla prinssik-

si uskoi sillä hetkellä enemmän kuin että minä törmäisin luotettavaan poikaan. 311

 

Mikäpä olisi sen oivallisempi sukupuolityyppien vahvistaja niin Jokisen ja Badinterin 

puolustamien miesten kuin perinteisesti alistetuiksi nähtyjen naistenkin kohdalla kuin 

satujen kulttuurinen perinne? Maskuliininen mies on unelmien prinssi, pelastaja – voi-

makas ja luotettava. Destinan luottamus toiseen sukupuoleen on kokenut kolauksen, ja 

hän päättää kokeilla uutta keinoa unelmien prinssin löytämisessä. Hän siis toistaa sadun 

kaavaa, mutta käyttää myös kahta muuta tyypittelevää nimitystä, jotka olen maininnut 

jo kappaleessa Miesystävä ja miessiivooja. Tämän sitaatin herra tuntuu toimivan vasta-

kohtana pojalle. Siinä, missä poika merkitsee epäkypsää ja sitaatin perusteella epä-

luotettavaa, herra on haluttavan maskuliinisuuden edustaja – tässä tapauksessa, kuten 

kuvakin kertoo, hiljainen ja ilmeisen helposti käsiteltävä. 

 

Kaikki tyypittelevät ilmaisut eivät ole negatiivisia, vaan julkaisuissa on niin perinteisiä 

stereotypioita vahvistavia kuin sosiaalisia tyyppejä rakentavia määrittelyjä. Vaikka 

uroksia ja komistuksia ei näiden kahdeksan naisen elämäjulkaisuista löytynytkään, saa-

toin lukea muita maskuliinisuuden positiivisia puolia vahvistavia tyypittelyjä. Usein 

esiintyi Destinankin käyttämä herra, joka kuvasi monenlaisia miesolentoja. Herran po-

sitiiviset merkitykset olivat jopa hienoinen yllätys, sillä usein – myönnän tehneeni näin 

itsekin – ”arvon herrasta” tunnutaan puhuvan esimerkiksi, kun viitataan kyseisen mies-

olennon kyvyttömyyteen nostaa likaisia sukkiaan pyykkikoriin. Silloin kyse on negatii-

visesta stereotypiasta: arvon herra viittaa miesjoukkoon, jonka jäsenet kokevat olevansa 
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niin paljon (naisia) arvokkaampia, ettei likapyykin keräily sovi heidän statukselleen. 

Ristilällä tämäntyyppinen herran käyttö viittaa alistavaan maskuliinisuuteen.312 Tutki-

mieni elämäjulkaisujen naiset sen sijaan käyttävät herraa positiivisten mielikuvien luo-

miseen, hellittelyyn ja arvostusta ilmaisemaan. 

 
Neiti seurustelee nyt virallisesti. Tuntee olonsa kovin hämmentyneeksi; [--] Lähinnä neiti 

kuitenkin kuplii. Herra Kevät vei jalat täysin altaan.313

[K]yselin, että voisitko mitenkään auttaa. Herrasmiehenä hän mittasi renkaan paineen, 

kysyi vielä, että ”selviätkö lopusta?”314

 

Destina liittää yllä puheensa kohteen positiivisia tunteita herättäviin miesolentoihin, 

vaikka antaakin hänelle myös yksilöllisyyttä ilmaisevan lempinimen. Asiayhteydestä 

käy lisäksi ilmi, että kyse on romanttisesta rakkaudesta. Kolmannen persoonan käyttö 

etäännyttää hämmentyneen kirjoittajan tapahtumasta ja auttaa asettamaan tilanteen rea-

listiseen persoonaan. Leena puolestaan kutsuu huoltoaseman avuliasta tuntematonta 

herrasmieheksi. Ilmaisu on kaikille tuttu ja siinä herra merkitsee tapatietoista, kohtelias-

ta miesolentoa. Lopun määre mies vahvistaa positiivista tyypittelyä, jossa maskuliini-

suuteen kuuluu ritarillinen kohteliaisuus. Tämä tyyppi on niin voimakas, että kutsuisin 

sitä jo stereotypiaksi. Se myös viittaa miehen velvollisuuteen palvella naista, mikä alis-

tavana ominaisuutena vahvistaa ilmauksen heterostereotyyppistä luonnetta. 

 

Mies on ilmaus, jota elämäjulkaisijanaiset käyttävät sekä positiivisten että negatiivisten 

tyypittelyjen vahvistamiseen. Joskus kirjoittaja viittaa mies-sanalla fyysisesti vastakkai-

sen sukupuolen edustajaan, kuten Hanna alla. Usein sanaa käytetään myös joko omasta 

tai jonkun toisen aviomiehestä, kuten Touhis ensimmäisessä sitaatissa. Tällöin ilmaisus-

ta ei juuri näytä olevan luettavissa muita merkityksiä kuin se, että kyseessä on ei-nainen. 

Tämä arkikielessä tavallinen määrittelyn tapa tekee miehestä jo lähtökohtaisesti Toisen. 

 
Niin että sympatiani kyllä ovat kovasti E.K.:n puolella, jonka mies on kolme viikkoa reis-

sussa.315

Työterveysasemalla törmäsin opiskelukaveriin tai oli meiän porukan kuopus ja toinen 

kahdesta miehestä.316

 
312 Ristilä 2006, 87−89. 
313 Destina 17.4.2005. 
314 Leena 27.10.2006. 
315 Touhis 10.2.2005. 
316 Hanna 23.2.2006. 
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Useammin naiset kuitenkin esittävät miehen elämäjulkaisuissa tavoilla, jotka luovat ja 

vahvistavat lukijan kuvaa siitä, millainen on mies. Tällaisia esityksiä kutsun nimellä 

tyypitellyt miehet. Heinämaan kääntämän Beauvoirin määrittelyä mukaillen nämä 

olennot ovat miehekkäitä uroksia.317 Tämä liittää heidät miesten joukkoon, jolla naiset 

olettavat olevan tietynlaisia piirteitä. Siinä, mitä nämä miehekkään miehen ominaisuu-

det ovat, näyttävät korostuvan erityisesti kirjoittajan henkilökohtainen kokemus ja kir-

joitushetken tilanne. Mies on teksteissä sekä hajottaja että rakentaja, mutta molemmissa 

tapauksissa voimankäyttäjä, tekijä. 

 
Miten mies (jonka nimeä en enää muista) hajotti Sonjan palasiksi, ja miten nainen mieli-

sairaalassa auttoi Sonjaa aloittamaan niiden kokoamisen.318

Tai ehkä vaimo on nalkuttanut pitkään että pitää saada hillopurkit jonnekin, ja perunat, ja 

siitä sydämystyneenä mies on sitten rakentanut nämä hyllyt, mitannut tarkasti, vuollut tu-

kirakenteisiin hyvät kolot hyllyille ja lyönyt naulat perusteellisen syvään kellarin yksinäi-

sessä rauhassa.319

 

Destina kertoo kirjasta, jossa mies, Toinen, rikkoo naisen, jonka toinen nainen sitten 

korjaa. Kanerva taas kuvittelee kellarin hyllyjen syntyneen osaajamiehen vahvoissa kä-

sissä. Mies voi olla ammatiltaan hoitaja tai siivooja, mutta kirjoittajan esitykset toteutta-

vat silti kulttuurista ja henkilökohtaista käsitystä siitä, mitä on olla mies. Nainen voi 

esittää miehen puhetavan murahteluna tai – isosta koosta huolimatta – piipityksenä. Ti-

lanteesta riippuen hän on esityksissä huollettava yhtä hyvin kuin auttaja. Hannan ex-

puoliso on kykenemätön hoitamaan raha-asioitaan ja Hanna kantaa hänestä äidillistä, 

mutta turhautunutta huolta. Siinä missä Hannalle mies on holhottava ja lapsenomainen, 

Viivi taas kaipaa eron jälkeen miehensä teknistä osaamista ja huolenpitoa. Itsenäisen 

elämän alkeisiin kuuluu oppia ”miesten työt”. 

 
On se kumma ettei aikuinen mies tajua ettei se riitä että laittaa roposen silloin tällöin – jos 

ei pysty koko summaa laittamaan, niin silloin pitää ottaa yhteyttä sinne pankkiin – Ju-

mal’avita – ja sopia asiasta.320

 

 
317 Heinämaa 2000, 135. 
318 Destina 19.5.2005. Kirjoittaja vertaa elämäntilannettaan Anja Kaurasen (nyk. Snellman) teokseen 
Sonja O. kävi täällä. 
319 Kanerva 29.5.2005. 
320 Hanna 3.10.2006. 
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Eilen sanoi öljypoltin itsensä irti. Sain hirveän paniikin[.] [- -] On turha tuudittautua sii-

hen tunteeseen, että on aina se mies hoitamassa kaikki vaikeat tekniset asiat.321

 

Mies-sanan sisältämä maskuliinisuus voi myös – hieman yllättäen – olla sellaista, mitä 

Ristilä nimittäisi torjutuksi maskuliinisuudeksi.322 Tästä löysin yhden esimerkin. Desti-

na, joka käyttää usein miestä negatiivisen maskuliinisuuden kuvaamiseen, käyttää ro-

manttisen kiinnostuksensa kohteista ja ikätovereistaan säännönmukaisesti sanaa poika. 

Olen esittänyt, että poika merkitsee tutkimieni elämäjulkaisujen naisille epäkypsää 

maskuliinisuutta, ei-vielä-miestä. Näin on Destinankin kohdalla, mutta toisista poiketen 

hänelle poikamaisuus, keskeneräinen miehekkyys esiintyy positiivisena ja seksuaalista 

haluttavuutta korostavana ominaisuutena. 

 

Destinan tavassa esittää poikamaisuus haluttavana näyttäytyy myös puhtaan, viattoman 

ensirakkauden ideaali, epäseksuaalinen romanttinen suhde. Jaakko Suomisen mukaan 

ensilempeä tarkastellaan yleensä jälkikäteen, alkuhetkenä. 323 Elämäjulkaiseminen kui-

tenkin mahdollistaa ensirakkauden kaltaisen tilan yhtäaikaisen reflektoinnin ja muiste-

lun. Nykykulttuurin muuttumassa oleva intimiteettikäsitys324 sallii avata näinkin herkän 

kokemuksen julkiseksi. Toisaalta biseksuaaliksi ilmoittautuvan Destinan poika -

määrittely saattaa kummuta myös kahden ääripään keskivaiheilla olevasta seksuaalisesta 

identiteetistä. Poika luo mielikuvan sileäihoisesta, naisruumista muistuttavasta olennos-

ta. Hän ei kuitenkaan ole nainen, jos ei mieskään. Kyseessä on enemmän androgyyni, ei 

kumpaankaan tai molempiin tunnettuihin sukupuoliin palautettava olemus. 

 
Ei, minä en osaa käyttää nimitystä mies vastakkaisen sukupuolen edustajista, mikäli nä-

mä ovat minulle läheisiä, ja kuitenkin vielä alle kolmikymppisiä.325

 

Vasta, kun Destina on tasapainoisessa suhteessa, joka johtaa avoliittoon, hän eräänä 

aamuna kirjoittaa: ”Sängyssä nukkuu mies”.326 Tieto siitä, että Destinan lapsuutta hallit-

si vaikea suhde narsistiseen isään, houkuttaisi tekemään siihen liittyviä tulkintoja erityi-

 
321 Viivi 8.9.2006. 
322 Ristilä 2006, 105−117. 
323 Suominen 2006, erityisesti 110−111. Suominen viittaa tässä Markku Soikkeliin, joka on 1998 tutkinut 
suomalaisia rakkausdiskursseja. Suomisen mukaan Soikkeli näkee ensirakkauden poikkeuksena muista 
suhteista: siihen liitetään jotain luonnollista ja aitoa; sitä pidetään puhtaana ja viattomana. 
324 Viittaan tässä elämäjulkaisijoiden haastatteluissakin näkyvään ristiriitaan ymmärryksessä yksityisestä 
ja julkisesta. Tämän ymmärryksen ja yksityishenkilöiden julkisuussuhteen muutos on erittäin kiinnostava 
aihe jatkotutkimusta ajatellen. 
325 Destina 31.10.2005. 
326 Destina 16.11.2005. 
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sesti edellä olevien sitaattien perusteella. Psykologiaa riittävästi tuntematta jätän tämän 

teeman kuitenkin maininnan tasolle. Isä-miesten esiintymistä elämäjulkaisuissa käsitte-

len myöhemmin tässä luvussa. Tässä totean vain, että Destina näyttää määrittelevän 

poika/mies -jaottelun kautta myös omaa identiteettiään tyttönä tai naisena: Alle 30-

vuotiaan kiinnostuksen kohteen Destina näkee poikana – hän on siis itse vielä tyttö. 

”Sängyssä nukkuu mies” – kirjoittaja on kasvanut naiseksi. Tilanteessa mieheksi ni-

meämiseen liittyy myös luottamuksen tunne. Destina tarkkailee miestä tämän nukkuessa 

ja mies tuntee olevansa riittävän turvassa salliakseen sen: tämä viestii kypsästä aikuisten 

välisestä luottamuksesta. 

 

Tyypitellyn miesrepresentaation ominaispiirteisiin kuuluu, että naiset eivät ole tunnus-

taneet näitä miesolentoja yksilöiksi. He eivät anna tyypitellyille miehille erisnimiä. Nai-

set esittävät nämä miehet tavoilla, jotka kuvaavat niitä asioita, joita he liittävät masku-

liinisuuteen yleensä. Tässä kirjoittajan ikä ei näytä olevan kovin merkittävä tekijä. Etu-

käteen odotin huomaavani sukupolvieroja siinä, pidetäänkö esimerkiksi teknistä osaa-

mista maskuliinisuuden merkkinä. Kuitenkin yhtä hyvin 30-vuotias Kanerva kuin 52-

vuotias Viiru ja 61-vuotias Leena viittaavat miehille ominaiseen tekniseen lahjakkuu-

teen. Myös Touhis mainitsee kotonaan asuvan ”ikioman insinörtin”, joka pelastaa jopa 

kuvitellusta teknisestä pulasta: 

 
[P]erjantai-illasta lähtien oli netti nurin. Miähellä oli omat kiireet, ja vasta tänään se [- -] 

laittoi sen töpselin takaisin jonka olin perjantai-iltana potkaissut imurin varrella paikoil-

taan. Tekniikan ihmelapsi olen mä, ou jee. Onneksi mulla on oma insinörtti.327

 

Yllättävän harvoin elämäjulkaisijat vakavissaan esittävät miehet romanttisen rakkauden 

tai seksuaalisen halun kumppaneina, kohteina tai osoittajina. Suorimmin romantiikkaan 

liittyviä esityksiä on Destinalla, seksiin puolestaan viittasivat suorimmin Viivi ja aineis-

toni vanhin kirjoittaja, Helena. Naiset ovat usein muotoilleet rakkauden ja halun esityk-

set ironisiksi, mikä muistelupuhetta tutkineen Taina Ukkosen mukaan on psyykkisen 

etäistämisen keino.328 Naisten elämäjulkaisuissa tämä voi olla merkki liiallisen henkilö-

kohtaisen avautumisen välttämisestä, kuten itseä koskevan aiheen siirtäminen yleiselle 

tasolle. Näin tekee omien sanojensa mukaan ”kahden miehen loukussa”329 rimpuileva 

Viivikin pohtiessaan, miksi rinnakkaissuhdetta pitävät naiset kyllä jättävät miehensä, 

 
327 Touhis 18.4.2005. 
328 Ukkonen 2000, 146. 
329 Viivi 28.7.2006. 
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mutta miehet eivät vaimojaan.330 Helena puolestaan mainitsee miehet sekä halun ja ro-

mantiikan kohteina että niiden mahdollisina tai toivottuina osoittajina. Puhetapa on lei-

killinen, kenties pyrkien etäännyttämään kirjoittajan yksinäisyydentunteen kipeydestä: 

 
[K]ehotin [naista] sanomaan miehelle, kyllä täällä käy miehiä ja täällä näkee meitä nuoria 

kauniita naisia.331

 [Hissin] ulkopuolella olijat kyselivät kestänkö? Nyt laskin leikkiä korjaajalle, miksi ei 

koskaan satu joku mies jäämään kanssani. Saattaisi romanssi syntyä, jos ei heti soittais-

kaan apua, sellaista ei koskaan minulle satu.332

 

Tällainen puhe viittaa mielestäni siihen, että kirjoittajat näkevät maskuliinisuuteen 

olennaisesti kuuluvaksi heteroseksuaalisen halun. Ehkä juuri siksi he eivät koekaan tar-

vetta korostaa halun ja seksuaalisuuden teemoja jatkuvasti. Tarkastelemani elämäjul-

kaisijat eivät käsittele tarkastelujaksoina homoseksuaalisia maskuliinisuuksia. Nimen-

omaan heteroseksuaalisen romanssin ja halun ymmärtäminen maskuliinisuudeksi näyt-

tää liittyvän siihen, että näistä kahdeksasta naisesta seitsemän vaikuttaa identifioituvan 

heteroseksuaaleiksi, ja biseksuaaliksi identifioituvalla Destinallakin on tarkasteluvuonna 

suhteita pääasiassa miehiin – tai oman määrittelynsä mukaan poikiin. Näiden elämäjul-

kaisijanaisten halun ja romanssin kohteeksi tekemä miesolento toteuttaa voimakasta 

tyypittelyä, jonka mukaan maskuliininen mies on heteroseksuaalinen. 

 

Muun muassa kulttuurimaantieteilijä ja sosiologi Teppo Heikkinen on kirjoittanut siitä, 

miten miesten kasvatus jo varhaislapsuudessa on heteroseksistisesti arvottunutta.333 He-

teroseksuaalisuudesta kulttuurisena ja sosiaalisena oletusarvona ovat kirjoittaneet mo-

net, kuten Susanna Paasonen Internet-ympäristöjen334 tai Kati Toivanen suomalaisen 

tangolyriikan335 kohdalla. Nämä ja monet muut vastaavat kirjoitukset antavat kuvan, 

että heteroseksuaalisuuden oletus muodostaa vahvan miesstereotyypin. Näyttää kuiten-

kin siltä, että elämäjulkaisijanaiset hyväksyvät miehiltä myös ominaisuuksia, jotka on 

perinteisesti liitetty naisiin tai homoseksuaalisiin miehiin: Destinan tuntemat pojat vär-

jäävät tukkaansa ja Touhiksen Miäs on kanaemo. Elämäjulkaisijoiden – tai 2000-luvun 

– heteroseksuaalisuus on siis monipuolisempaa kuin perinteisen stereotyyppinen. Siksi 

puhun heteroseksuaalisuudenkin kohdalla mieluummin tyypitellystä kuin stereotypisoi-
 

330 Viivi 18.4.2006. 
331 Helena 10.9.2006. 
332 Helena 29.10.2006. 
333 Heikkinen 1994, 81−101. 
334 Paasonen 2002; 2004, 23−34. 
335 Toivanen 2003, 98−118. 



dusta maskuliinisuudesta. Niin tämä kuin muutkin tässä kappaleessa käsittelemäni tyy-

pitellyt miehet sijoittuvat luomaani nelikenttään seuraavasti: 

 

 
Kuva 14. Tyypitellyt miehet. Tähän ryhmään kuuluville ei anneta yksilöstatusta, mutta heidän maskuliini-

suutensa esitetään hyväksyttävänä ja haluttavana. 
 

Tyypitellyn puheen kohteena olevien miesolentojen yksilöllisyys on puutteellisesti tun-

nustettua. He voivat olla 

a) epämiehiä, joiden maskuliinisuuksien tulkitsen esiintyvän naisten elämäjulkaisuissa 

puutteellisena, keskeneräisenä tai menetettynä tai 

b) tyypiteltyjä miehiä, jotka naiset esittävät maskuliinisuuksille ominaisina pidettyjä 

piirteitä vahvistavina sekä negatiivisessa että positiivisessa mielessä. Julkisuuden henki-

löt luen − erisnimistään huolimatta – tähän ryhmään. Väitän, että julkisten miesten ni-

mistä on tullut vahvoja tyypittelyjä, joiden perusteella lukija voi tunnistaa ja luokitella 

heidät.336 Tässä ne eivät juuri käyttötavaltaan eroa elävän mielikuvan luovasta määri-

telmästä limainen setä337. 

 

                                                 
336 Katso esim. Punkka 2004, 69−75. 
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337 Destina 7.7.2005: Kun limainen setä alkaa käpälöidä ystävääni eikä ota korviinsa kieltoja, uhkasin 
lyödä jos tämä koskee vielä kerrankin. 
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Elämä on vaikeita päätöksiä täynnä! Osmo Soininvaara vai Tony Halme? Kimmo Sasi 

vai Matti Nykänen? Aargh! Raastava kummankaa-henkinen peli löytyi… jonkun blogis-

ta, mutta en enää muista kenen. Sori!338

DEPP, JOHNNY. On se vaan niin pirun hyvä näyttelijä. Ja samperin hyvän näköinen! 

Kaiken lisäksi tuntuu vaan paranevan vanhetessaan. Se yksi ainut julkimo jota kovaan 

ääneen fanitan. ”Panisin.”339

 

Yllä olevat sitaatit ovat myös näille elämäjulkaisuille harvinainen osoitus miesolennon 

tekemisestä puhtaan seksuaalisen arvioinnin kohteeksi. Touhis kirjoittaa Internet-

pelistä, jossa arvioidaan Kumman Kaa -tv-sarjan hengessä julkisuuden miesten halutta-

vuutta seksikumppaneina. Destina puolestaan asettaa näyttelijä Johnny Deppin kohteek-

si tekevän katseen alle ja määrittelee sekä tämän taiteellisen että seksuaalisen arvon. 

Näiden tekstien kaltainen arvottaminen tekee miehestä kaikkein näkyvimmin katseen 

kohteena olevan Toisen. Vaikutelma vahvistuu entisestään, kun kyseessä ovat vain me-

diasta tutut henkilöt, joiden todellisia ominaisuuksia kirjoittajat eivät tunne. 

 

Veljet, kaverit, kumppanit 

 

Luvussa 4.2 totesin aineistoni elämäjulkaisuista löytyvän kaksi pääasiallista yksilölli-

syyden tunnustamisen tapaa: ison alkukirjaimen käyttö ja yksilöllisyyteen viittaavat 

muut ilmaisut, kuten esimerkiksi persoona tai henkilö. Näiden yksilöiksi korotettujen 

miesten representaatioissa on kaksi ääripäätä, miehiksi tunnustetut ja tunnustamattomat. 

Miehiksi tunnustetut ovat tavallisimmin naisten elämänkumppaneita, tunnustamattomat 

puolestaan ystäviä tai sukulaisia. 

 

Elämäjulkaisujeni naisista vain kaksi, Hanna (41v.) ja Helena (74v.), eivät missään ti-

lanteessa puhu miehistä isolla alkukirjaimella. Osin tämän perusteella oletan, että ky-

seessä ei ole ainakaan ikäsidonnainen käytäntö. Toiseksi on huomattava verkkokirjoit-

tamisen asettamat vaatimukset kirjoituksen kohteiden yksityisyydestä huolehtimiselle. 

Joskus kirjoittajat ovat ratkaisseet tämän käyttämällä lempinimiä. Virtuaaliyhteisöjä 

tutkinut Ulla Paunonen on todennut verkossa käytettyjen nimimerkkien olevan ”kuin 

verbaalisia kuvia itsestä”.340 Samalla tavoin elämäjulkaisijanaisten miehille antamat 

 
338 Touhis 12.9.2005. 
339 Destina 24.7. Sitaatti on kirjoittajalle merkityksellisiä asioita listaavasta aakkosmeemistä (blogeissa 
kiertokirjeiden tapaan leviäviä kyselyitä ja haasteita). 
340 Paunonen 2004, 37. 
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pseudonyymit voivat viitata niin henkilön ulkoisiin kuin oletettuihin henkisiinkin omi-

naisuuksiin. Toisinaan kirjoittajat taas Hannan ja Helenan tavoin tyytyvät liittämään 

puheensa kohteet sopivaan tyypittelevään ryhmään, jonka tunnistaminen auttaa lukijaa 

hahmottamaan, millaisesta miesolennosta puhutaan. 

 

Varhaisille verkkokirjoittajille ominaiseen tapaan Kanerva ei arkaile mainita etunimiä, 

mutta vain silloin, kun kyse on (entisestä) elämänkumppanista, oman perheen jäsenistä 

tai itsekin verkossa esiintyvistä tuttavista. Yksilöstatuksen hän on antanut ex-aviomies 

Kaille, Kare ja Kuisma -veljille sekä ystävistä muun muassa Fransille, jonka nimi myös 

on linkitetty. Perhettä ja ystäviä Kanerva ei määrittele miehiksi. Fyysinen sukupuoli 

saattaa tulla esiin, mutta esimerkiksi veljeksi nimeäminen vähentää maskuliinisuuden 

merkitystä. 

 
Täällä ei ole ollut kovin montaa yövierasta, ja miehiä vain kourallinen (joista suurin osa 

veljiäni).341

 

Harvinainen esimerkki sekä henkilöksi että mieheksi tunnustamisesta Agripassa on kir-

jeeksi puettu kertomus unesta, jossa Kanerva kohtaa kouluaikaisen kiusaajansa. Hän 

puhuttelee vastaanottajaa H:ksi, minkä oletan olevan henkilön oikean nimen alkukirjain 

ja sellaisena se myöntää puheen kohteelle oikeuden yksilöllisyyteen. Myös kirjeen muo-

toon puettu teksti – ihmiseltä ihmiselle – korostaa mielestäni kohteen näkemistä todelli-

sena yksilönä. Kirje kuitenkin esittää H:n myös maskuliinisena olentona: 

 
[O]lit pahin kiusaajani koulussa, eikä sitä yhtään helpottanut se, että olit kaiketi komea ja 

rempseä levismies.342

 

Myös Destina käyttää etunimiä ystävistään. Useissa kohdin hän puhuu heistä myös poi-

kina, sanoen muun muassa, etteivät pojat ystävinä voi olla kaikkea sitä, mitä tytöt. Des-

tinan kohdalla olisi houkuttelevaa tulkita poika -nimitys miestä vastaavaksi, sillä hän 

käyttää sitä selvästi tekemään eroa omaan sukupuoleensa, tyttöihin. Pysyttelen kuiten-

kin alkuperäisessä tulkinnassani, jonka mukaan elämäjulkaisijat esittävät poikana mies-

olennon, jonka maskuliinisuus on puutteellista, epäkypsää, kuten P. Punkan tutkimuk-

sessakin.343 Seurustelukumppaneista Destina käyttää vaihtelevia määritelmiä, usein poi-

 
341 Kanerva 9.8.2005. 
342 Kanerva 13.1.2005. 
343 Punkka 2004, 114. 
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kaa, mutta myös maskuliinisuutta korostavia ilmauksia, kuten herra. Oikeaa etunimeä 

hän kuitenkin käyttää vasta, kun suhde on vakiintunut: 

 
Perjantaina tyttöjen sauna[.] (Niin, oikeasti pojat eivät voi kavereina korvata kaikkea mitä 

tyttöjen kanssa on.) Ennen saunomista Teemu ehti vielä koristella minun sormenpää-

ni[.]344

Herra Keväälle pitäisi kai kuitenkin antaa toinenkin nimi, mielessä ajatus nomen est 

omen. Ollaan suoria: Samu. Hui. Nyt minä sitten todella kerroin sen kaikille ääneen.345

 

Jälkimmäistä sitaattia olen käyttänyt aiemminkin. Se puolustaa tässäkin paikkaansa: se 

osoittaa erityisesti Destinan monipuolista tapaa ilmaista hänelle tärkeiden miesolentojen 

ominaisuuksia tai sitä, mitä he hänelle merkitsevät. Herra Kevään lisäksi Destinan elä-

mäjulkaisussa esiintyy suurella alkukirjaimella Mörrimöykky ja pienellä muun muassa 

peikkopoika ja hämmentävä persoona.. Herra Kevät -pseudonyymiä Destina käyttää 

suhteen alkuvaiheessa ja paljastaa kumppanin henkilöllisyyden vasta, kun seurustelu on 

kestänyt jonkin aikaa. Oikean nimen käyttäminen näyttää merkitsevän Destinalle sitou-

tumista – nimessä on taikaa.346 Toisaalta sen voisi lukea myös rakkauden romanttisim-

man alkuvaiheen loppumisena, onhan Herra Kevät huomattavasti hempeämpi ja ku-

vaannollisempi nimi kuin Samu. 

 

Zaijo käyttää etunimiä niin ystävistä kuin seurustelukumppanistaan. Hänen elämäjul-

kaisunsa ei myöskään esitä ehdotuksia siitä, millaista puheena olevien miesolentojen 

maskuliinisuus on, vaan keskittyy näiden kanssa koettuihin tapahtumiin. Tässä saattaa 

olla näkyvissä sukupolviero, joka osoittaa tasa-arvoistumista: vastakkaisen sukupuolen 

edustajat ovat 2000-luvulla aikuistuvalle sukupolvelle enemmän autonomisia yksilöitä 

kuin vieraita Toisia, enemmän Kateja ja Patrikeja kun tyttöjä ja poikia. Yhden elämäjul-

kaisun perusteella tällaista päätelmää ei kuitenkaan voi suoraan tehdä, vaan käsiteltävä-

nä pitäisi olla useampia eri ikäryhmiin kuuluvien naisten tekstejä tai haastatteluja. Aja-

tuksena tämä on kuitenkin kiinnostava. Osittain nimien luonteva käyttö voi olla myös 

tottuneen verkkokirjoittajan käytäntö; Kanervan ja Destinan jälkeen Zaijo on pisimpään 

kirjoittanut ja kaikkein nuorimpana aloittanut elämäjulkaisija. 

 

 
344 Destina 2.2.2005. 
345 Destina 17.4.2005. 
346 Vrt. esimerkiksi yleisesti Suomessakin tiedetty ja harjoitettu karhun kutsuminen lempinimillä, jotta 
eläin ei kuulisi ja tunnistaisi itseään ja siksi hyökkäisi. Myös monien alkuperäiskansojen uskomuksiin on 
kuulunut, että oikean nimen paljastaminen lisää haavoittuvuutta: nimi on portti sieluun. 
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Oon Palokassa, tultiin perjantaina Aten kanssa.347

Käveltiin se lenkki Lauran ja Patrikin ja Santon, Katin ja Esan kanssa.348

 

Muista kirjoittajista muun muassa Touhis ei käytä koskaan etunimiä, mutta kirjoittaa 

Miähen isolla, nimen kaltaisesti. Samaa käytäntöä suosii Viivi, joka puhuu Miehestä ja 

Miesystävästä erottaen näin itselleen ja toiselle vihityn. Viivin esittämä Miesystävä on 

ajoittain hyvin lähellä Ristilän ideaalimaskuliinisuutta, ja myös Mies saa varsin ristilä-

läisen määreen kunnon mies.349 Leena käyttää etunimiä silloin tällöin puhuessaan ystä-

väpariskunnista tai sukulaisista. Kuitenkin hänelle läheinen 3-vuotias sukulaispoika on 

aina salarakas ja hänen isänsä salarakkaan isi. On mahdollista, että perhe on pyytänyt, 

että heistä ei käytetä oikeita nimiä. Leena vaikuttaa yleensäkin selvittäneen tarkasti kä-

sittelemiensä henkilöiden kannan elämäjulkaisussa esiintymiseen. 

 

Naiset tunnustavat sekä yksilöllisyyden että maskuliinisuuden samalla kertaa yksinker-

taisimmin kirjoittamalla isolla Mies, Miäs tai Miesystävä. Eräs Touhiksen saama kom-

mentti esittää myös ilmaisun Koiras, joka korostaa kohteen – tässäkin tapauksessa elä-

mänkumppanin − maskuliinisuutta.350 Tässä kirjoittaja on saattanut myös pyrkiä tuoree-

seen tapaan kuvata fyysistä ja seksuaalista mieheyttä; uros on hieman kulunut ilmaisu ja 

luo helposti kuvan pullistelevasta, itseään korostavasta maskuliinista. 

 

Elämäjulkaisijat esittävät miesolentoja yksilöinä myös käyttämällä persoonan ja henki-

lön kaltaisia sanoja. Tavallisesti he liittävät asiayhteyteen myös maskuliinisuutta koske-

via ilmaisuja. Jälleen kuvaavin sitaatti löytyy Destinan elämäjulkaisusta. Muillakin kir-

joittajilla esiintyy samanlaisia käytäntöjä, mutta jostain syystä Destinan tekstissä ne 

tulevat esiin kaikkein monipuolisimmin. Tässä hän käyttää sekä lempinimeä, arvostetta-

vaa maskuliinisuutta korostavaa nimitystä että yksilöllisyyden tunnustavaa ilmaisua: 

 
Viime keskiviikkona tutustuin Mörrimöykkyyn. Herra oli etäisesti tuttu jo jostain alku-

kesästä[.] [- -] Herra antaa pienille harmaille pääni sisällä paljon mietittävää. Hämmentä-

vä persoona joka saapui elämääni hieman varkain.351

 

 
347 Zaijo 31.7.2005. 
348 Zaijo 7.10.2005. 
349 Ristilä 2006, ideaalimaskuliinisuudesta katso 72−85. 
350 Nimimerkki Olmin kommentti Touhiksen postiin 22.9.2005. 
351 Destina 22.8.2005. 
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Elämäjulkaisijoiden yksilöinä esittämät miesolennot näyttävät jakautuvan kahtia: mie-

hiksi he tunnustavat elämänkumppanit tai muut seksuaalisesti haluttavina pitämänsä 

miesolennot. Lisäksi jotkut, kuten Leena, määrittelevät nimeltä mainitun tuttavamiehen 

sen mukaan, kenen mies tämä on, esimerkiksi: ”Viikonloppuna on siskoni Liisan mie-

hen Harrin synttärit[.]”352  Tavallisesti naiset eivät kuitenkaan tunnusta etunimellä mai-

nitsemiaan sukulaisia tai ystäviä miehiksi ollenkaan, tai vähintään osoittavat heidän 

maskuliinisuutensa puutteelliseksi tai epäseksuaaliseksi määrittelemällä heidät sukulai-

siksi, kuten Leena kertoessaan äitinsä unesta: 

 
Hän oli myymälässä jossa oli ollut kassalipas aivan pullollaan rahaa, myymälänpojalta oli 

kysellyt, että missä Martti on (isäni).353

 

Miehiksi nimettyjä ja yksilöinä esitettyjä miesolentoja naisten elämäjulkaisuissa kutsun 

yksilöidyiksi miehiksi, kun taas ne yksilöt, joiden maskuliinisuus esitetään vajavaisena 

ja ei-haluttavana, ovat yksilöityjä epämiehiä. Toiseksi tekemisen aste näyttää näiden 

ryhmien kohdalla liittyvän nimeämisen tapaan: pseudonyymeillä esitetyt miehet tulevat 

Toisiksi useammin ja vahvemmin kuin etunimellä kirjoitetut. Toiseksi tekemistä liittyy 

kuitenkin sekä yksilöityjen miesten että epämiesten kuvaamiseen. Nämä kaksi tyyppiä 

sijoittuvat luomaani nelikenttään seuraavalla tavalla: 

 

 
352 Leena 6.4.2006. 
353 Leena 17.4.2006. 



 
Kuva 15. Miesten esittämisen tavat naisten elämäjulkaisuissa. 

 

Näin olen osoittanut, että tutkimissani elämäjulkaisuissa hahmottuu kaksi miesolentojen 

tunnustamisen tapaa, jotka tulevat näkyviksi nimeämiskäytännöissä. Niiden yhdistel-

mistä syntyy neljä eri pääluokkaa, joihin elämäjulkaisujen miesesitykset jakautuvat. 

Myös yksilöidyiksi nimittämäni ryhmät ovat tyypittelyjä, ja niihin liittyy toiseksi teke-

vän, arvioivan katseen kohteena oleminen. Tämä luokittelu on tutkijan luoma keinote-

koinen väline, kuten Ristilän epätavallisia ja tavallisia maskuliinisuuksia käsittelevä 

nelikenttäkin.354 Se ei tarkoita sitä, että jokainen miehistä lausuttu sana voitaisiin palaut-

taa johonkin näistä neljästä kategoriasta. Tutkimissani elämäjulkaisuissa lähes jokainen 

mies näyttää kuitenkin edustavan jotakin kategoriaa, yhtä merkittävää poikkeusta lu-

kuun ottamatta. 

 

                                                 

 106

354 Ristilä 2006, 53. Ristilän mukaan epätavallisia maskuliinisuuksia ovat ideaalinen ja torjuttu maskulii-
nisuus, tavallisia taas normatiivinen ja alistava. Positiivisina hän näkee normatiivisen ja ideaalimaskulii-
nisuuden, negatiivisina torjutun ja alistavan. Tämä jaottelu on kiinnostava, mutta ei relevantti ainakaan 
tutkimieni elämäjulkaisujen kohdalla. En myöskään suoralta kädeltä allekirjoita Ristilän työnsä sivulla 
120 esittämiä väitteitä siitä, että ahdistava ja väkivaltainen, dominoiva herra-maskuliinisuus olisi ”taval-
lista”. 
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4.4 Isä – sukupuoleton miehen malli 

 

On yksi miesolento, jonka jokainen elämäjulkaisijanainen Helenaa lukuun ottamatta 

mainitsee, mutta joka ei sovi yhteenkään luomistani kategorioista. Kyseessä on isä. Ta-

vallisimmin kirjoittajan oma, mutta sama ainutlaatuisuus näyttää pätevän muihinkin 

elämäjulkaisijoiden mainitsemiin isiin. Isä on aina isä, hänestä ei käytetä etunimeä eikä 

hänestä puhuta miehenä. Kukaan elämäjulkaisija ei myöskään kirjoita sanaa isolla alku-

kirjaimella, mikä ensin johti ajatukseen, että isän merkitys ei ole sen suurempi kuin 

muidenkaan miessukulaisten. Rachael Villegas, joka on tutkinut isäsuhteen vaikutusta 

naisten romanttisen kiintymyksen osoituksiin aikuisiällä, on kuitenkin todennut isän 

olevan merkittävä tekijä seksuaalisen ja romanttisen käytöksen kehityksessä. Erityisesti 

turvallinen isäsuhde johtaa hänen mukaansa suurempaan romanttiseen luottamukseen 

parisuhteessa. 355

 

Ensin näytti olevan mahdollista sijoittaa elämäjulkaisijoiden isät yksilöityjen epämiesten 

kategoriaan. Tätä tuki se, että esimerkiksi kahden lapsen äiti Hanna puhuu useissa tapa-

uksissa omasta isästään vaarina, määritellen isänsä epämieheksi tämän iän ja lapsenlas-

ten kautta. Yksilöityihin epämiehiin liittäminen tuntuu kuitenkin väärältä. Useissa tapa-

uksissa naiset esittävät isät yhteyksissä, jotka muiden miesolentojen kohdalla liittyvät 

korostetun tyypiteltyihin maskuliinisuuksiin: isät ovat vahvoja suojelijoita, rakentajia, 

auktoriteetteja tai negatiivisessa tapauksessa hajottajia, tyranneja. Kanerva kertoo ripus-

taneensa isän kanssa naulakon,356 Zaijon isä komentaa kaitsemaan pikkusisaruksia kou-

luun,357 Hannan isä poistaa nastat Hannan auton talvirenkaista358 ja Leenan nyt jo edes-

mennyt isä on ollut sodassa rintamalla359. Tämäntyyppiset kokemukset isistä nousevat 

esiin myös Anni Vilkon väitöskirjan naisten omaelämäkerroissa. Vilkko huomauttaa 

myös, että naisten isämuistot ovat tavallisesti kovin voimakkaita, aistimellisia, ja niillä 

vaikuttaa olevan kirjoittajan identiteettiä vahvistava vaikutus. 360 Oman aineistoni ko-

kemukset näyttävät tosin olevan kiinni arjessa vahvemmin kuin Vilkon havainnoimat 

muistot.361

 
355 Villegas 2005, erityisesti 86−97. 
356 Kanerva 18.8.2005. 
357 Zaijo 5.9.2005. 
358 Hanna 19.4.2006. 
359 Leena 15.4.2006. 
360 Vilkko 1997, 200−202, 216−217. 
361 Vilkko 1997, 223: ”Keskeiseksi vanhempia [- -] koskevaksi piirteeksi [- -] jäi tarkastelussani se, että 
muistoissamme isä on irronnut arjesta hetkiksi, jotka ovat painuneet syvälle mieliimme, kun taas äiti 
vaikuttaa olevan arjen jatkuvan läsnäoon vanki.” 
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Isä vaikuttaa toimivan mallina maskuliinisuudelle annetuille merkityksille – tyrannimai-

sen isän tytär Destina torjuu aikuisen maskuliinisuuden ja esittää miehiksi nimeämänsä 

olennot usein negatiivisissa yhteyksissä. Kuitenkaan naiset eivät esitä isää itseään mas-

kuliinisena olentona. Isän edustamaan maskuliiniseen malliin suhteutuu kirjoittajan oma 

naisinen identiteetti, kuten erään Vilkon informantin kertomus osoittaa: isän tyttärensä 

ulkonäköön kohdistama iva johti vuosikymmeniä kestäneeseen epävarmuuteen omasta 

haluttavuudesta.362 Tällaisia löydöksiä vasten esimerkiksi Destinan suhtautuminen itse-

ään vanhempien maskuliinisuuksiin vaikuttaa hyvin ymmärrettävältä. Myös tyttärien ja 

avioero-isien suhteista väitelleen Melissa Wallacen mukaan tutkimukset osoittavat, että 

naisten aikuisena omaksumaan (seksuaaliseen) elämäntyyliin vaikuttaa suuresti suhde 

isään, joka on voinut olla esimerkiksi etäinen, vaativa, tukeva tai viettelevä.363  

 

Elämäjulkaisijanaisten esitysten perusteella totean, että isä on aineistossa poikkeus, jota 

ei voida edes osittain palauttaa yhteenkään luomistani kategorioista. Korkeintaan sen 

voisi sijoittaa janojen risteämiskohtaan, koordinaatiston nollapisteeseen, jossa se kuuluu 

kaikkiin ryhmiin, eikä mihinkään. 

 

5. TUTKIMUSTALON HARJAKAISET: SUOMALAISNAISTEN 

ELÄMÄJULKAISUTOIMINTA JA MIEHEN ESITTÄMINEN 

 
Oman elämän esittämisestä julkisuudessa on tulossa yhä suurempi osa suomalaista kult-

tuuria. Medioista erityisesti Internet ja televisio tarjoavat halukkaille kanavan julkisen 

yksityisminän rakentamiseen. Merkittävä houkutin osallistumiselle vaikuttaa olevan 

mahdollisuus arkielämän julkistamisen kautta esittää muille, millainen ihminen osallis-

tuja on tai haluaa olla. Tässä tutkimuksessa olen tarkastellut näistä käytännöistä suoma-

laisnaisia elämäjulkaisijoina. Elämäjulkaisuilla tarkoitan Internetissä julkaistuja, kir-

joittajan arkea käsitteleviä, säännöllisesti päivittyviä tekstikokoelmia.  

 

Pääkysymykseni on ollut millaisia ovat suomalaisnaiset elämäjulkaisijoina ja millaisin 

keinoin he julkaisuissaan esittävät elämäänsä sivuavat miehet. Kysymys on kaksiosai-

nen, ja sen perusteella itse tutkimus on jakautunut kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa 

olen osoittanut, että elämäjulkaisut ovat uusi elämän esittämisen genre ja sellaisena an-
 

362 Vilkko 1997, 212−213. 
363 Wallace 2006, 67−69. 
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saitsevat oman terminsä. Lisäksi olen selvittänyt toiminnan suomalaista historiaa ja 

merkityksiä kirjoittajille. Olen käsitellyt elämän esittämistä näissä julkaisuissa aktiivi-

sena toimintana. Kirjoittajat merkityksellistävät toimintaansa monin tavoin ja pohtivat 

motiiveitaan ja keinojaan ajoittain hyvinkin syvällisesti. Tämä osa on erittäin kirjoitta-

jakeskeinen, joten aineistoni siinä koostuu elämäjulkaisijoiden haastatteluista. 

 

Sähköpostihaastattelut ovat olleet relevantti valinta sekä kustannusten säästämiseksi että 

vastaajien henkilöllisyyden suojaamiseksi. Kaikki elämäjulkaisijat eivät halua paljastaa 

todellista henkilöllisyyttään. Henkilökohtaiset, kasvokkain tehdyt syvähaastattelut olisi-

vat saattaneet antaa tutkimukselle vielä enemmän. Vastaajat ovat kuitenkin tottuneita 

ilmaisemaan itseään kirjoittamalla: haastatteluista on saanut vaikutelman, että kysymyk-

siä on todella pohdittu ja niihin on vastattu rehellisesti ja avoimesti. 

 

Toinen osa tarkastelee miehiä koskevia esityksiä esimerkkinä elämäjulkaisijoiden käyt-

tämistä esittämisen keinoista. Samantyyppisen esittämisen keinoja koskevan tutkimuk-

sen olisi voinut tehdä mistä tahansa elämäjulkaisujen teemasta, kuten ystävyyssuhteista, 

lasten esityksistä, ruoka- tai työkirjoittelusta. Nimenomaan mies-teeman valitseminen 

on johtunut kiinnostuksestani sukupuolitutkimuksen näkökulmiin. Toisen osan aineisto-

na olen käyttänyt kahdeksaa elämäjulkaisua. Neljän kohdalla olen tarkastellut vuotta 

2005 ja toisten neljän kohdalla vuotta 2006. Näin olen saanut otoksen, jossa on edustet-

tuina mahdollisimman monta ikäryhmää ja elämäntilannetta. 

 

Keväällä 2007 kerättyjen tekstien lähiluku on vienyt kuukausia: miehiä koskevien mai-

nintojen tunnistaminen ja eristäminen on ollut pitkällinen prosessi. Vasta tämän jälkeen 

olen päässyt analysoimaan ”miesaineistoa”. Elämäjulkaisijat esittävät miehet osana 

muuta arkielämää, usein lyhyinä anekdootteina ja sivulauseen mainintoina. Lyhyet ja 

pinnalliselta vaikuttavat esityksetkin paljastavat silti jotain olennaista kirjoittajien suku-

puolikäsityksistä ja osin tiedostamattomista asenteista. Tämä osio tarjoaa tietoa sekä 

esityksen rakentamisen keinoista että suhtautumisesta toiseen sukupuoleen. 

 

Erityyppisten aineistojen käyttöä samassa tutkimuksessa kutsutaan nimellä aineistot-

riangulaatio, ja tässä työssä se on osoittautunut erittäin relevantiksi. Olen tuottanut uut-

ta tietoa kohteestani useammasta kuin yhdestä näkökulmasta. Tutkimusotteeni on ollut 

myös metodisesti triangulatiivinen, sillä kvalitatiivisen analyysimenetelmän lisäksi olen 

käyttänyt myös kvantitatiivisia metodeja. Taulukoimalla olen selvittänyt elämäjulkai-
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semisen suomalaista kehitystä sekä elämäjulkaisuperinteen eri vaiheille ominaisia piir-

teitä. Pääpaino on kuitenkin ollut laadullisella analyysilla. 

 

Tutkimukseni on rakentunut kulttuuriperinnön tutkimuksen teoreettisille lähtökohdille. 

Kyseessä on ollut digitaaliselle ajalle ominaisen kulttuurisen käytännön etnografinen 

tutkimus. Olen suorittanut osallistuvaa havainnointia ja kommunikoinut elämäjul-

kaisijoiden kanssa verkossa. Internet on siis ollut tutkimuskenttäni. Se on asettanut tiet-

tyjä haasteita, kuten kysymyksen henkilökohtaisten tekstien käyttöoikeudesta. Olen 

käyttänyt vain täysin julkisia verkkotekstejä ja niitäkin vain kirjoittajien luvalla. Näiden 

kohdalla olen pitänyt periaatteena, että voin siteerata kaikkea, minkä kirjoittajat ovat 

nähneet voivansa julkaista. Haastattelujen kohdalla olen pyrkinyt suojaamaan vastaajan 

henkilöllisyyden koodien avulla. 

 

Työni toisessa luvussa olen tarkastellut elämäjulkaisemista uutena elämän esittämisen 

genrenä ja Internetiä sen kontekstina. Lisäksi olen siinä selvittänyt elämäjulkaisukult-

tuurin suomalaista historiaa. Kolmannessa luvussa olen tutkinut, millaisia merkityksiä 

naiset toiminnalleen antavat ja millaista on toimia naisena Internetissä. Olen myös esi-

tellyt kahdeksan naista, joiden tekstejä olen käyttänyt. Lopuksi olen selvittänyt, mihin 

elämäjulkaisut sijoittuvat henkilökohtaisten verkkoesitysten kontekstissa. Neljännessä 

luvussa olen tarkastellut miehen representoinnin keinoja esimerkkinä näiden julkaisujen 

elämän esittämisen tavoista. 

 

Elämäjulkaisuihin olen sisällyttänyt sekä kotisivujen yhteyteen rakennettuja että blogi-

palveluiden alla toimivat julkaisut. Blogipalveluiden yleistyminen viime vuosina on 

johtanut julkaisijoiden määrän suureen kasvuun. Tämän suoranaisen hypen keskellä 

tuntuu joskus unohtuvan, että Internetissä on julkaistu arkielämää koskevia tekstiko-

koelmia jo 1990-luvulla, ennen kuin sanaa blogi oli keksittykään. Tutkimuskin on kes-

kittynyt enimmäkseen nykymuotoisiin blogeihin ja siihen, mitä ne oikeastaan ovat. Blo-

geja on pyritty vertaamaan aiemmin tuttuihin kirjoittamisen ja julkaisemisen muotoihin, 

kuten päiväkirjaan. Usein tämä rinnastaminen on ollut melko kritiikitöntä. Lisäksi itse 

sisältöjä on tutkittu vain vähän. 

 

Tutkimuksessani olen todennut, että 1990-luvun ”nettisten” ja 2000-luvun blogien sisäl-

löt ovat pitkälti samoja. Teemoja on useita: harrastukset, työelämä, lemmikit… sekä 

tämän työn fokuksessa oleva arkielämä ja kirjoittajan ajatusmaailma. Siksi olen tarkas-
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tellut näitä julkaisuja samaan elämän esittämisen genreen kuuluvina. Genrellä olen tässä 

tarkoittanut lajityyppiä, esittämisen tapaa, jota sisältöjen lisäksi yhdistävät muoto ja 

levityskanava. Olen esittänyt, että nämä julkaisut eroavat muista elämän esittämisen 

genreistä, kuten kirjeestä, päiväkirjasta tai autobiografiasta. Niillä on piirteitä näistä 

kaikista, mutta erityisesti uusi muoto ja levityskanava aiheuttavat sen, että kyseessä on 

uusi genre. Olen kehittänyt tätä genreä kuvaamaan uuden termin elämäjulkaisu. Toi-

mintaa kutsun elämäjulkaisemiseksi. 

 

Elämäjulkaisut ovat muodoltaan fragmentaarisia ja elävät hetkessä. Päivitykset tai ”pos-

tit” saattavat olla keskenään hyvin erimittaisia ja vaihtelevat nopeista parin lauseen 

luonnoksista pitkiin itsereflektoiviin pohdintoihin. Toisinaan kirjoittaja päivittää julkai-

suaan monta kertaa päivässä, toisinaan taas taukoa voi olla viikkoja, jopa kuukausia. 

Tällaisina elämäjulkaisut eroavat erityisesti omaelämäkerroista, jotka ovat tavallisesti 

yhtenäisiä kokonaisuuksia. Ne alkavat tietystä hetkestä ja päättyvät tiettyyn hetkeen. 

Elämäjulkaisuillakin on alku: monet aloittavat Internet-kirjoittamisen jonkin merkittä-

vän elämänmuutoksen yhteydessä. Niillä ei kuitenkaan ole autobiografian kaltaista sel-

keää loppua. Kirjoittajalla on mahdollisuus jatkaa jo lopetetuksi ilmoittamaansa julkai-

sua milloin tahansa. Usein näin näkeekin tehtävän. 

 

Fragmentaarisuudessaan ja itsereflektiivisyydessään elämäjulkaisu muistuttaa päiväkir-

jaa, mutta näitä kahta erottaa erityisesti yksi merkittävä ominaisuus. Monet haastatellut 

kuvaavat kirjoituksiaan tarinoiksi. Monet kertovat myös pohtivansa, miten esittää asioi-

ta lukijaa kiinnostavalla tavalla. Lisäksi tietoisuus lukijoista saa kirjoittajat salaamaan 

henkilöllisyyksiä, jättämään jotain kertomatta tai poistamaan kirjoituksia jälkeenpäin. 

Elämäjulkaisut ovat siis toimitettuja julkaisuja: ne ovat esityksiä, jotka on rakennettu 

lukijaa ajatellen. Tässä ne eroavat yksityishenkilön päiväkirjasta, jonka nähdään olevan 

syvästi yksityinen ja pääasiassa omaan käyttöön tarkoitettu dokumentti. Jos elämäjul-

kaisemista pitäisi verrata johonkin muuhun elämän esittämisen muotoon, se olisi lähim-

pänä muistelmia. Muistelupuhe tuntuu kuitenkin viittaavan selvästi menneisyyden mie-

leen palauttamiseen. Elämäjulkaisemisessa esiintyy sitäkin, mutta usein merkinnät ovat 

lähes reaaliaikaisia: tapahtumia ja tuntemuksia raportoidaan ja pohditaan keskellä tapah-

tumaprosessia. 

 

Kirjoittajat merkityksellistävät toimintaansa monin eri tavoin. Tässä tutkimuksessa esiin 

ovat nousseet kirjoittamisen merkitys elämän itsereflektiona, julkisuuden merkitys ja 
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suhde lukijoihin. Elämäjulkaisijat kokevat kirjoittamisen itselleen luontevaksi tavaksi 

pohtia suhdettaan maailmaan. Julkisen foorumin valitsemista he perustelevat muun mu-

assa ilmoitustauluna tai leikillisesti ekshibitionismina. Suhde julkisuuteen on joidenkin 

kohdalla hyvin ristiriitainen. Vaikka elämäjulkaisu on avoin kenelle tahansa, kirjoittaja 

saattaa odottaa ”kunnioitusta”: hän ei halua tulla kommentoiduksi tai linkitetyksi. Li-

säksi jotkut vaativat, että heidän elämäjulkaisuaan ei saa yhdistää heidän muihin Inter-

netissä olemisen tapoihinsa, kuten keskustelupalstoilla esiintymisiin. Julkisuus on kui-

tenkin valittu tietoisesti, ja siksi myös suhde lukijoihin on merkityksellinen. Eräs tär-

keimmistä elämäjulkaisemisen motiiveista vaikuttaa olevan interaktiivisuuden kokemus. 

Vaikka kommentoinnin ja kommunikaation määrä olisi odotettua vähäisempi, tieto luki-

joiden olemassaolosta riittää monelle. Elämäjulkaiseminen koetaan syvästi ja lähtökoh-

taisesti yhteisöllisenä toimintana. 

 

Elämäjulkaiseminen on arkielämän esittämistä. Tämä ei kuitenkaan tee siitä harkitsema-

tonta. Kirjoittajat pohtivat toiminnassaan jatkuvasti esittämisen keinoja ja tekevät tietoi-

sia ja tiedostamattomia valintoja. Esimerkkinä tästä olen käsitellyt elämäjulkaisujen 

miessukupuolen esittämisen keinoja. Miesesitysten rakentaminen on osoittautunut jo 

nimeämisen tasolta lähteväksi. Elämäjulkaisijat tunnistavat ja tunnustavat kirjoituksensa 

kohteita miehiksi ja yksilöiksi nimeämällä heitä maskuliinisuuteen viittaavilla tavoilla 

tai/ja erisnimin. Julkaisuissa käytetyt esittämisen tavat ovat usein selvästi sidoksissa 

totuttuihin sukupuolirooleihin, mutta usein ne myös uudistavat aiemmin tuttuja käsityk-

siä maskuliinisuuksista. 

 

Miehen esitykset ovat hyvin subjektiivisia: totuttujen kulttuuristen mallien lisäksi ne 

perustuvat kunkin kirjoittajan henkilökohtaiseen kokemusmaailmaan. Ne ovat myös 

varsin tilannesidonnaisia. Välitön konteksti, kuten äskettäiset tapahtumat ja tunnetila, 

vaikuttavat esityksen luomaan kuvaan suuresti. Eilen haisevana juoppona esitetty äijä 

voi tänään olla ymmärtäväinen ja lämpimästi kuvattu mies. Olennaiseksi näissä esityk-

sissä nousee se, että kaikki representointi tapahtuu naisten lähtökohdista. He joko hy-

väksyvät tai torjuvat esittämiensä miesten maskuliinisuuksia. He myös aktiivisesti päät-

tävät, onko esitetty mies ansainnut yksilöstatuksen. Nämä mieheksi ja yksilöksi määrit-

telyt tapahtuvat suurelta osin tiedostamattomista lähtökohdista. Niiden lähtökohtana on 

usein romanttinen tai seksuaalinen suhde – tai sen puute. 

 

 



Alun alkaen tarkoitukseni oli tarkastella naisten tapoja representoida miestä ilman sek-

suaalisen halun korostamista. Näytti siltä, että onnistuisin, sillä naiset viittasivat seksiin 

tai fyysisesti haluttaviin maskuliinisiin piirteisiin yllättävän harvoin. Tutkimuksessani 

hahmottuva nelikenttä vaatii kuitenkin täydennyksekseen erään asian: akseleihin liitet-

tävät muuttujat, jotka perustuvat mieheksi ja yksilöksi tunnustamiseen. 

 

Kumpaankin esittämisen tapaan sisältyy kasvava ja vähenevä ominaisuus. Alhaalta ylös, 

siirryttäessä kasvottomuudesta yksilöllisyyteen kasvaa läheisyyden tunne. Tämä lähei-

syys vähentää toiseksi tekevää esittämistä, mutta ei välttämättä lisää varsinaista ymmär-

rystä esittämisen kohteesta. Itse asiassa siis sekä yksilöllisten miesten että epämiesten 

luokatkin, kuten kategoriat aina, ovat tyyppiesimerkkejä. Kun taas edetään nelikentässä 

vasemmalta oikealle, mieheksi tunnustamisen vahvistuessa maskuliinisuuksien hyväk-

syntä on voimakkaampaa. Merkittävä mittari tässä hyväksynnässä on, kuinka halutta-

vaksi kirjoittaja kokee kyseisen miesolennon: 

 

 
Kuva 16. Läheisyyden ja haluttavuuden kokemus esittämistapojen määrittäjinä. 

 

Seksuaalinen halu on merkittävä, mutta ei ainoa osa tätä mieheksi tunnustamisen mitta-

ria. Haluttavuuteen vaikuttavat myös muut kumppanuuteen liittyvät tekijät. Tällaisia 
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ovat muun muassa romanttisen rakkauden ja turvallisuuden tunne. Lähtökohtana on aina 

naisen näkemys siitä, millainen on haluttava mies ja hyväksyttävä kumppani. Kirjoitta-

jat esittävät miehet arvioivan katseensa kohteina, mikä usein johtaa myös toiseksi teke-

miseen. Mitä enemmän nainen kokee katsomansa ja esittämänsä miehen seksuaalisesti 

tai romanttisesti haluttavaksi, sitä enemmän toiseksi tekemisen tavat painottuvat poh-

jimmiltaan myönteisiin tunteisiin. Rakkaus, ikävä, turvautuminen ja ihailu voivat kui-

tenkin tehdä miehestä ylivoimaisen odottavan tai vaativan katseen kohteen. Hänen rea-

listiset ominaisuutensa jäävät huomiotta, ja odotusten lähtökohtana on katsoja-esittäjän 

häneen kohdistama halu tulla huomioiduksi. Tällaisin keinoin esitetty mies on idealisoi-

tu toinen. 

 

Myös huvittuminen, huoli ja muut miehen toimintaa äidillisen alentuvasti kuvaavat esi-

tykset ovat pohjimmiltaan hyväntahtoisia. Tällaisen alentuvan katseen kohdistajana on 

kuitenkin sama hallitsemisen halu, jota naistutkimus pitää niin kovin tuhoisana, kun se 

on miehen naiseen kohdistamaa. Alentuvan katseen sisar on torjuva katse, joka ilmenee 

yleensä kiukun tai halveksunnan, raivon sekä turhautumisen esityksissä. Molempien 

primus motorina on halu ymmärtää miestä, vierasta. Riippuu niin katsojasta kuin koh-

teestakin, johtaako tämä ymmärtämisen halu alentuvaan vai torjuvaan katseeseen. Tor-

juva katse on epäonnistunut yrityksessään ymmärtää kulttuurista toista, kun taas alentu-

va katse on ymmärtänyt puutteellisesti tai väärin. Alentuvalle katseelle on ominaista, 

että mies esitetään lapsen tai lemmikkieläimen kaltaisena: avuttomana, huvittavana, 

joskus ärsyttävänä, mutta silti hellyttävänä ja jopa rakastettavana: ”Miehet ovat sikoja, 

mutta onneksi me naiset olemme eläinrakkaita.”364 Torjuva katse puolestaan haluaa kat-

kaista kaiken yhteyden vieraaseen toiseen, jota tuntuu olevan mahdotonta ymmärtää. 

 

Hallitseva ja torjuva katse ovat enemmän sidoksissa läheisyyden tunteeseen, odottava ja 

vaativa taas seksuaaliseen ja romanttiseen haluttavuuteen. Mitä läheisempi mies, sitä 

todennäköisempää, että nainen katsoo häntä mieluummin huvittuneen äidillisesti kuin 

halveksivasti. Mitä haluttavampi kumppaniehdokas mies taas on, sitä enemmän odotuk-

sia nainen häneen kohdistaa. Mies voi olla myös molempia tai ei kumpaakaan. Jos nai-

nen ei näe häntä läheisenä eikä haluttavana, on todennäköistä, että toiseksi tekevä katse 

on alentuva tai torjuva. Jos kyseessä on elämänkumppani, hän on luonnollisesti kum-

paakin, jolloin toiseksi tekemisen tapa riippuu tilanteesta. Tällöin mukaan tulee myös 
 

364 Tämä sitaatti ei esiinny tutkimissani julkaisuissa ainakaan tarkastelujaksolla. Se on kuitenkin yleisesti 
tunnettu, suullisessa perinteessä leviävä lentävä lause. Uskon jokaisen suomalaisnaisen kuulleen sen elä-
mänsä aikana. 
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kolmas katsomisen ja esittämisen tapa, joka pyrkii pois toiseksi tekemisestä. Kyseessä 

on arvostava katse, joka kunnioittaa miestä tasa-arvoisena kumppanina. 

 

Elämäjulkaisuissa mies esitetään, kuten muutkin teemat, osana arkea, anekdootteina ja 

lyhyimmillään parin sanan mainintoina. Esitykset ovat syvästi subjektiivisia, mikä 

osoittaa näiden julkaisujen henkilökohtaisuutta. Tutkimukseni molemmat osat sekä yh-

dessä että erikseen todistavat elämäjulkaisujen luonteesta: kyseessä ovat julkisiksi tuote-

tut yksityisen elämän esitykset. Henkilökohtaisen tekeminen julkiseksi näyttää olevan 

nykykulttuurille ominainen käytäntö, joka on muuttumassa yhä merkityksellisemmäksi. 

Mistä tällainen toiminta todella kumpuaa ja mitä merkityksiä se kantaa, on vielä pitkälti 

tutkimatta. Siksi tämän loppulukuni nimenä onkin ollut Harjakaiset. Opinnäytteeni on 

tuottanut uutta tietoa; analysoimalla ja tulkitsemalla olen rakentanut uutta tutkimusta 

kuin taloa. Tutkimustalo ei kuitenkaan ole vielä valmis. Katon laskeminen paikoilleen 

tai lisäkerroksien rakentaminen on jatkotutkimuksen tehtävä. Katto- tai seinähirsiksi 

ehdotan yhä lisääntyvää elämän julkisen esittämisen painetta; ymmärrystä yksityisen ja 

julkisen välisestä suhteesta nykykulttuurissa; julkisuuseloa.
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KYSELY I     LIITE 1a 
 
 
KYSELY VERKKOPÄIVÄKIRJAILIJOILLE 
Vastaukset käsitellään nimettöminä! 
 
 

1. Syntymävuotesi? 

2. Päiväkirjasi nimi / nimimerkkisi? (Käsittelen vastaukset työssäni nimettömi-

nä, tämä kysymys on arkistointia ja mahdollisia jatkokysymyksiä varten.) 

3. Kirjoitatko tai oletko kirjoittanut muita vastaavia (esim. lopetetut tai muun-

kieliset sivustot, nimiä ei tarvitse mainita, ellet halua)? Kuinka montaa / kuinka 

kauan? 

4. Kirjoitatko mielestäsi ”päiväkirjaa” vai ”blogia”? 

5. Kertoisitko elämäntilanteestasi: perhe, asuminen, työ/opinnot, ajanvietteet..? 

6. Oletko pitänyt paperipäiväkirjaa? Pidätkö edelleen? 

7. Milloin aloitit verkkopäiväkirjan kirjoittamisen? Millainen elämäntilanteesi 

oli silloin? 

8. Millaista oli / on päivittämiseen käyttämäsi teknologia? Millaisia laitteita / 

ohjelmia olet käyttänyt verkkopäiväkirjasi tekemiseen? Oletko suunnitellut sivu-

ja itse? Onko teknologia tai taitosi käyttää sitä muuttunut jotenkin ”kirjoitta-

janurasi” aikana? 

9. Miten kuvailisit verkkopäiväkirjan kirjoittamista? Tässä sana on vapaa, mut-

ta voit pohtia esim. seuraavia kysymyksiä: Onko se samanlaista kuin paperipäi-

väkirjan kirjoittaminen? Mitä samaa, mitä erilaista niissä kenties on? Mihin 

muuhun voisit verrata verkkopäiväkirjan kirjoittamista kuin paperipäiväkirjaan? 

Asetatko kirjoittamisellesi rajoja? Millaisia? Miksi kirjoitat julkista verkkopäi-

väkirjaa? Millaista mielestäsi on verkkokirjoittamisen julkisuus? 

10. Mikä mielestäsi on kommenttien ja yleensä vuorovaikutuksen merkitys 

verkkopäiväkirjassa? Sallitko kommentoinnin? Kommentoivatko lukijasi? Lu-

etko itse muita verkkopäiväkirjoja; millaisia? Kommentoitko niitä? Kommentti-

en / palautteen parhaita ja huonoja puolia, hyviä ja huonoja kokemuksia..? 

 1

11. Muuta? Unohdinko mielestäsi kysyä jotain, mistä erityisesti haluaisit kertoa? 

Vastaa kysymättömään kysymykseen tässä! 



KYSELY II     LIITE 1b 

 

KYSELY VERKKOPÄIVÄKIRJAILIJOILLE 
Vastaukset käsitellään nimettöminä! 

 

 

Mitä kirjoittaminen yleensä sinulle merkitsee? 

Mitä kirjoittaminen verkossa merkitsee sinulle? 

  

 

Mitä naisena oleminen merkitsee sinulle? 

Mitä naisena kirjoittaminen merkitsee sinulle? 

Mitä naisena verkossa kirjoittaminen merkitsee sinulle? 

Millaista mielestäsi on kirjoittaa naisena verkossa verrattuna kirjoittamiseen muil-

la foorumeilla? 

 

 

Oletko kokenut verkkoon kirjoittaessasi jotakin, mitä et mielestäsi olisi kokenut, 

jos olet mies? 

Jos olet, niin mitä ja miltä se on tuntunut? 

Millä tavoin reagoit tällaisiin kokemuksiin? 

Ovatko nämä kokemukset verrattavissa joihinkin kokemuksiisi muualla kuin 

verkkopäiväkirjan yhteydessä? 

Millaisiin, ja miten reagoit näihin kokemuksiin verrattuna verkossa tapahtuviin 

vastaaviin? 

 

 

Mitä muuta haluat kertoa aiheesta? 
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