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piteissään — kenties tämä on hänen
tapansa erottautua perinteisistä puhe-
systeemeistä, joiden maskuliinisuus on
osaksi juuri niiden nihilismissä ja
elämän abstrahoimisessa. Erityisesti
Badinterin väitteet uuden miestietoi-
suuden laajamittaisesta heräämisestä
pitävät yhtä heikosti paikkansa Rans-
kassa kuin muissakin fallosentrisissä
valtioissa. Emme ole toipuneet vielä edes
epäonnistuneesta pehmomiehen ideaa-
lista, kun jo pitäisi olla meneillään
toinen vallankumous.

Parhaimmillaan Mikä on mies? toimii
käsikirjana. Teoksen runsaat alaviitteet
tekevät yhtäjaksoisen lukemisen ehkä
liiankin raskaaksi, mutta yksittäisten
aiheiden käsittelyt toimivat irrallisina
artikkeleina. Badinter käsittelee ja yhdis-
telee tiiviisti referoiden niin manner-
maista kuin amerikkalaistakin sukupuo-
litutkimusta. Kirjan selkeä käännös ja
siteerattujen teosten mahdolliset suoma-
laiset viitteet tukevat ensyklopedisuutta.

Kirja on täynnään hyvin selkokielisiä
ajatuksia sukupuolisesta identiteetistä
— näkökulmasta, jota edustavat tekstit
ovat useimmiten täynnä metafysiikalta
tuntuvaa termistöä. Varsinkin historiaa
läpäisevissa katsauksissa Badinter saa
miellyttävän filosofiselta tuntuneen hete-
roseksuaalisen dikotomian näyttäyty-
mään yhtä alastomana ja yksinkertaise-
na kuin muutkin kulttuuriset jaottelut.

Badinter toteaa yksinkertaisesti ja
osuvasti, että sukupuolen määrittely
sisältää aina myös seksuaalisen puolen-
sa: “kuka tekee mitä kenen kanssa”.
Sukupuolten määrittelyissä eri suku-
puolten keskinäisen riippuvuuden tar-
kastelun puuttuminen on kuitenkin niin
Badinterin kuin useimpien muidenkin
genderiä käsitelleiden tutkimusten heik-
kous. Ne löytävät historiaa läpäiseviä
kulttuurisia jatkumoita maskuliiniselle
tai feminiiniselle, mutta näitä yhdessä
on ilmeisen vaikea käsitellä.

Mikä on mies? -teoksen menestys
maailmalla johtunee Badinterin tai-
dosta kirjoittaa tieteellisen johdonmu-
kaisesti epätieteellisen selkeällä kielellä.
Kirjalle on eduksi ja haitaksi, että se
keskittyy miehuuden konkreettiseen
puoleen, eikä juurikaan puutu miehuu-
den kulttuuristen mallien monimutkai-
siin risteymiin. Näin kirja saa helposti
muodostettua kuvan, jossa miesten
käytös ja ideaalit on muutettavissa
pelkillä yhteisillä päätöksillä — siirryt-
täessä “androgyynisyyden aikaan”.
Miehuus näyttäisi olevan pelkkää so-
siaalisten mallien im(/n)itaatiota. Badin-
terin näkökulmaan ei kuulu lainkaan
sen pohtiminen, syntyykö sukupuolinen
valta sukupuolisesta kielestä, jota yksi-
kään sukupuoli ei pysty määrätietoi-
sesti muuttamaan.

Keskittyessään sukupuolten esiinty-
miseen eikä esittämiseen Badinter
sivuuttaa ne feministisen ja kulttuurin-
tutkimuksen teoriat, joissa sukupuo-
lieroja käsitellään kulttuurin sisäisinä
perinteinä; vaikkapa tarkastelemalla
tietyn aikakauden naisille tyypillisiä
romaaneja. Badinter on kiinnostuneem-
pi käytännöstä, mieheksi kasvamisen

“kolmesta kiellosta”: en ole nainen, en
ole vauva, en ole homoseksuaali. Tämän
jälkeen mies on valmis tapaus, sairas
olento Badinterin käsittelemässä
elämänskaalassa.

Puhuessaan “miehen kriisistä” Badin-
ter ei myöskään noteeraa sosiaalisia
eroja. Koskeeko “kriisi” kaikkia yhteis-
kuntaluokkia? Entä missä määrin “krii-
si” on samanlainen kaikissa etnisissä
ryhmissä? Badinterin vertaukset Uuden
Guinean pakkofellaatiosta antiikin
vapaamielisyyteen pyrkivät osoittamaan
miehuuden kriisin universaaliuden,
kunnes huomautukset “kanaalintakais-
ten ystäviemme viriiliyden pakkomiel-
teestä” heittävät lukijan takaisin oman
maansa ongelmien keskelle.

Mikä on mies? on kuitenkin paras
ainakin suomeksi saatavilla oleva
useita näkökulmia hyodyntävä ja silti
trivialiteetit välttävä yleisselitys sille,
miksi kaikki miehet eivät halua kasvaa
Ramboiksi. Sukupuolitutkimuksen tule-
vaisuus vain tuntuisi olevan koko lailla
toisaalla.

M.G. Soikkeli
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TEORIA MIEHEYDEN
MOOTTORITIELLÄ

Pirjo Ahokas, Martti Lahti & Jukka
Sihvonen (toim.), Mieheyden tiellä:
Maskuliinisuus ja kulttuuri. Nykykult-
tuurin tutkimusyksikön julkaisuja 39,
Jyväskylän yliopisto 1993. 186 s.

Mieheyden tiellä on ensimmäinen suo-
menkielinen kokoelma miestutkimusta.
Se antaa edustavan kuvan maskuliini-
suuden analyysista, sen historiasta ja
nykytilanteesta, joskaan suomalaisesta
miehestä se ei paljasta raapaisua enem-
pää. Kokoelman artikkelit perustuvat
pääosin Turussa vuonna 1990 pidettyyn
maskuliinisuus seminaariin, mutta
kymmenestä katsauksesta ainoastaan
kahdessa mietitään suomalaisen miehen
tietä.

Ylipäätään alaotsikko Maskuliinisuus
ja kulttuuri lupaa enemmän sisältöä kuin
tarjoaa. Artikkelit painottuvat maskulii-
nisuuden kuvallisten esitysten analyy-
siin, erityisesti elokuviin. Tyyliltään
artikkelit ovat tasaisen korkeaa tasoa,
tiiviisti ja asiantuntevasti kirjoitettuja.
Teos on lähinnä suunnattu akateemisen
jargonin sulattaville. Artikkeleista kolme
on jätetty alkuperäiskielelle, vaikka
esimerkiksi kirjan aloittava Beverly
Skeggsin “Theorizing masculinity” olisi
juuri sellainen paljon selittävä teoria-
pläjäys, joka kertoisi kadunmiehellekin
miten miestutkimus on lähtenyt etene-
mään feminismin siiveltä.

Artikkeleiden tiiviys ei juurikaan
tarjoa tilaa kansankielisille loppuseli-

tyksille. Jokaisessa artikkelissa muiste-
taan kuitenkin ottaa huomioon suku-
puolisuuden mallien suhde historialli-
seen tilanteeseen. Sen sijaan yhteydet
elokuvan ja muiden medioiden välillä
saavat niukasti huomiota. Erityisesti
Veijo Hietalan populaarikulttuurin
miehistä ideaalipartneria käsittelevän
artikkelin yhteydessä olisi toivonut
enemmän viittauksia elokuvan ja tele-
vision ulkopuolelle. Onko esimerkiksi
politiikan populaareilla mieshahmoilla
mitään sijaa ideaalipartnereina?

Ulkomaisistakin esimerkkitapauksis-
ta voisi oppia näkemään uudella tavoin
kotimaista keskivertourosta. Hyviä esi-
merkkejä miehen esittämisen marginaa-
lista ovat Jukka Sihvosen ja Ilpo
Helénin analyysit. Edellinen kirjoittaa
Pier Paolo Pasolinista ja jälkimmäinen
elokuvasta Cruising. Useimmiten ulko-
maisiin tapauksiin sovellettava termistö
on yhtä eksoottista kuin kohteensa,
mutta Sihvonen ja Helén valottavat
tasapainoisesti teoriaa kohteella ja
kohdetta teorialla. Analyyseista tulee
pohtivia ja ne antavat kutsuvasti tilaa
muille tulkinnoille.

Täytetavaralta maistuvat Lasse Kekin
analyysi Sam Shepardin näytelmästä
ja Pirjo Ahokkaan tulkinta Bernard
Malamudin romaanista. Kummastakaan
artikkelista ei jää käteen ajatuksia hyö-
dynnettäväksi kohteensa ulkopuolella.

Silti erikoisestakin kohteesta voi saa-
da hauskan, uusia näkökulmia avaavan
tutkimuksen. Kokoelman inspiroivin
kirjoittaja on Gabriel Gomez, joka esit-
telee Väiski Vemmelsäären hahmon
vähän samanlaisena heteroseksuaali-
suuden rajatyönä kuin Helén esittelee
Cruisingin.

Kokoelman kotimaiset artikkelit lupaa-
vat hyvää suomalaisen miehen represen-
taatiohistorian kirjoitukselle. Pienen
maan homogeenisen kulttuurin mies-
hahmot tuntuvat mahtuvan muutamiin
arkkityyppeihin, vaikka saavatkin gen-
restä riippuen erilaisia arvostuksia.

Ritva Hapuli vertailee artikkelissaan
1920-luvun miesihannetta meillä ja
muualla. Hapuli käsittelee mieskuvien
kehollisuutta katsomisen kohteena.
Ilmeisesti (mies/nais)kuvien analyysi on
hyvä vertailukohta muiden medioiden
tutkimiselle — kenties se on liiankin
helppo lähtökohta?

Anu Koivusen ja Kimmo Laineen
artikkelissa “Metsästä pellon kautta
kaupunkiin” tutkitaan suomalaisen
elokuvan jätkyyttä. Artikkeli lienee
ensimmäinen yritys analysoida yksittäis-
tapausta (esim. Uuno-elokuvia) tai
tiettyä genreä (esim. urheiluelokuvia)
laajemmin suomalaisen mieheyden
malleja. Koivunen ja Laine haastavat:
“Toisen maailmansodan vaikutuksia
suomalaiseen kulttuuriin ja mentaliteet-
tiin ei juurikaan ole tutkittu, mutta
suomalaisen elokuvan tutkimus voisi
osaltaan olla tätä prosessia käynnistä-
mässä.”

Mieheyden tiellä välittää hyvin mies-
tutkimuksen taustalta löytyviä filosofisia
ja metodologisia aineksia, mutta kaik-
kiaan maskuliinisuus näyttää lähinnä
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joltain ulkomailta tuodulta eksootti-
selta hedelmältä.

Sitäkin lainatummalta alkaa tuntua
maskuliinisuuden tutkimus. Onko
maskuliinisuuden analyysillä paikkaa
muuna kuin feministisen teorian täyden-
täjänä, jos yksi ainoa 80-luvun kenttä-
tutkimus lähiöravintolasta kertoo enem-
män suomalaisesta miehestä kuin
kassillinen uutta teoriaa?

Mieheyden tiellä on sikäli tyypillistä
postmodernin ajan tutkimusta, että sen
ajatusrakennelmat ovat paperilla kirk-
kaita, mutta yhtymäkohdat populaarin
kuluttajien arkeen näyttävät liki olemat-
tomilta. Teoria ja länsimainen mies  eivät
taaperra toistensa edellä, vaan kiitävät
aivan eri moottoriteitä.

M. G. Soikkeli
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KELVOTONTA
KAPINOINTIA

Sinikka Tuohimaa, Kapina kielessä:
Tutkimus feminiinisen ilmenemisestä
kirjallisuudessa. Gaudeamus,
Helsinki 1994. 172 s.

Sinikka Tuohimaan uusimmalle kirjalle
Kapina kielessä on kokemuksemme
mukaan ainakin kirjallisuuden opiske-
lijoiden piirissä tilausta. 1980-luvulta
lähtien Suomeen on tuotu ranskalaista
jälkistrukturalistista teoriaa, mutta
monille on jäänyt epäselväksi, miten (tai
mihin) teoriaa voitaisiin käyttää. Tuohi-
maa yrittää vastata juuri tähän haastee-
seen. Kirjansa alussa hän sanoo
pitäneensa Hélène Cixousin, Luce
Irigarayn ja Julia Kristevan teorioita
“eräänlaisina virikkeinä” (s. 6) kaunokir-
jallisten tekstien analysoimiseen. Kirjan
pääpaino onkin kirjallisuuden eli Marja-
Liisa Vartion, Eeva-Liisa Mannerin,
Märta Tikkasen, Mati Untin ja Lola
Lemire Tostevinin tekstien lukemi-
sessa.

Kapina kielessä alkaa huolimatto-
masti suomennetulla ja virheellisin läh-
deviittein merkityllä sitaatilla Cixousin
artikkelista “La jeune née” (1975). Sitaa-
tissa Cixous esittää jo tunnetuksi tulleen
ajatuksensa, jonka mukaan “feminiini-
sen kirjoituksen käytäntöä” on mahdo-
tonta määritellä, koodata tai teoretisoi-
da, koska se “ylittää aina fallosentristä
järjestelmää ohjaavat diskurssit”. Vaik-
ka kyseinen sitaatti toimii Tuohimaan
kirjan mottona ja lukuohjeena, ei tämä
näy millään tavalla itse tekstissä. Näyt-
tää siltä, että tekijä ei tiedosta lai-
naamansa ajatuksen yhteyttä omaan
tekstiinsä ja teorianmuodostukseensa.

Vaikka Cixous kirjoittaa yllä maini-
tussa artikkelissaan “teoretisoimattoman
teoretisoimisen” tai “sanomattoman

sanomisen” vaikeudesta, ei Tuohimaal-
la näytä olevan pienintäkään vaikeutta
saada muokatuksi Cixousin ajattelusta
siistiä pakettia. Itse asiassa Tuohimaa
pyrkii tekemään koko ranskalaisesta
feministisestä ajattelusta helposti lähes-
tyttävää, mikä ei suinkaan ole ongelma-
tonta. Samalla hän aliarvioi lukijakun-
tansa — mikä se sitten onkaan — kykyä
kriittiseen ajatteluun. Kapina kielessä
antaa lukijalle valmiita vastauksia ja
itsestäänselvyyksiä, mutta esittää tuskin
lainkaan kysymyksiä.

Teoreettinen epätarkkuus

Oppikirjamaisesta (lue: mutkat suoriksi
-tyyppisestä) esitystavasta voisi päätel-
lä, että kirja on tarkoitettu nimenomaan
oppikirjaksi, mutta vaikutelmaa häirit-
sevät tekstin sisällöllinen epätarkkuus
sekä terminologinen ja kielellinen huo-
limattomuus. Olkoonpa teos sitten aka-
teeminen tutkimus tai oppikirja, siltä on
voitava edellyttää perusteltua argumen-
taatiota. Tuohimaan kirjassa väitteitä ei
kuitenkaan perustella, ja teoriat jäävät
kellumaan ajallis-paikalliseen tyhjiöön
vailla minkäänlaisia koordinaatteja.

Tuohimaa on näennäisesti tietoinen
teorian historiallisuudesta ja moniulot-
teisuudesta (esim. s. 6), mutta käytän-
nössä hän niputtaa yhteen eri tutki-
mustraditioista tulevien mies- ja nais-
teoreetikkojen käsitteitä ja ajatuksia
ottamatta huomioon niiden historiaa,
keskinäisiä eroja ja konteksteja. Mikä on
esimerkiksi Simone de Beauvoirin
ja jälkistrukturalistisen naisajattelun
suhde? Asettuvatko Kristevan, Irigarayn
ja Cixousin (tuon Pyhän kolminaisuu-
den) käsitykset feminiinisyydestä niin
ongelmattomasti rinnakkain kuin Tuo-
himaa antaa ymmärtää?

Kautta koko teoksensa Tuohimaa
käyttää käsitettä “ranskalainen femi-
nismi” täysin ongelmattomasti, ikään
kuin Ranskassa olisi vain yhdenlaista
feminismiä. Sen lisäksi hän näyttää
suhtautuvan välinpitämättömästi
uudempaan (Toril Moin Sukupuoli/
teksti/valta -teoksen jälkeiseen) keskus-
teluun, jossa jako ranskalaiseen ja
angloamerikkalaiseen feminismiin on
kyseenalaistettu. Hän jättää huomiotta
suuren joukon feministiteoreetikkoja,
jotka ovat omissa kirjoituksissaan ky-
seenalaistaneet mainitun mantereiden
välisen jaon (mm. Teresa Brennan, Rosi
Braidotti, Judith Butler ja Jane Gal-
lop). Tätä luokkaa olevat teoreettiset
ohitukset saavat tekstin vaikuttamaan
paitsi jälkijättöiseltä myös ajatukselli-
sesti ohuelta.

Entä mille teoreettiselle perustalle
Tuohimaa rakentaa oman käsitejärjestel-
mänsä (esim. termit “(mies)kirjoitus”,
“feminiinen (sic!) kirjoitus” ja “naiskir-
joitus” (taulukko s. 51))? “Normaalin
kielen”, “traditionaalikirjoituksen” ja
“mieskirjoituksen” samastamista ei niin-
ikään ole helppo sulattaa. Tuohimaan
kirjassa menevät jatkuvasti sekaisin
essentialistisilta kalskahtavat väitteet  —
esim. “[mies] voi pyrkiä kirjoittamaan

kuin nainen” (s. 9) — ja antiessentialis-
tiset väitteet — kuten: “Naiseus saa […]
erilaisia muotoja rodun, luokan ja kult-
tuuristen orientaatioiden myötä” (s. 9).
Tuohimaa ei kuitenkaan edes mainitse
feministitutkijoiden essentialismista
käymää laajaa ja moniulotteista kes-
kustelua — sen sijaan hän sekoittaa
huoletta tekstiinsä sikin sokin niin
essentialistisia kuin antiessentialisti-
siakin argumentteja. On suorastaan
mahdotonta välttyä siltä vaikutelmalta,
ettei kirjoittaja tunne koko essentia-
lismi-keskustelua.

Koska kirjan otsikossa kielellä on niin
keskeinen asema, on pakko todeta, että
kirjassa esitetty käsitys kielestä ja
jälkistrukturalistien kielikäsityksestä on
uskomattoman naiivi. Tuohimaalle kieli
on pääosin (poeettisen) (itse)ilmaisun
väline, ja jälkistrukturalistit ovat hänen
mukaansa korkeintaan laajentaneet tätä
kielikäsitystä kiinnittämällä huomiota
myös rytmiin, eleisiin ja ilmeisiin. Sitä
monen jälkistrukturalistiteoreetikon
keskeistä lähtökohtaa, jonka mukaan
kieli on ensisijainen ajatteluun ja yhteis-
kuntaan nähden, Tuohimaa ei tuo ollen-
kaan esiin. Silti hän käyttää “teksti” ja
“diskurssi” -termejä — ottamatta huo-
mioon näiden käsitteiden merkitystä
nimenomaan teksti- ja kielipainotteisen
tutkimuksen perustana.

Emme tulleet vakuuttuneiksi myös-
kään siitä, että “feministinen kirjoitus”
-termin voisi noin vain korvata “naiskir-
joituksella” (s. 8). Jos ei ole sopivaa
puhua “feminismistä” tässä yhteydessä,
miksi vaivautua ensin esittelemään
esimerkiksi Elizabeth Meesen oivallinen
“feministisen kirjoituksen” määritelmä
(s. 7) ja heittää se saman tien yli laidan.
Ja vielä: Jos Tuohimaa tuntee olonsa
epämukavaksi puhuessaan “feminismis-
tä”, mihin teoksen nimessä esiintyvä
“kapina” viittaa? Kuka kirjassa kapinoi
ja ketä/mitä vastaan?

Tuohimaan kirja vaikuttaa pinnalli-
selta myös siksi, että hän käyttää run-
saasti toisen käden lähteitä. Esimerkiksi
Terry Eagletonin Kirjallisuusteoria:
Johdatus ei ole millään tavalla mielekäs
valinta ranskalaisen teorian selittäjäksi
— vaikka aivan kelvollinen perusoppi-
kirja onkin. Toisen käden lähteiden
käyttö heijastuu terminologiaan, joka on
useimmiten lainattu englanninkielisistä
lähteistä. Muutenkin Tuohimaa käyttää
lähteitä varsin huolimattomasti, erään-
laisella “leikkaa ja liimaa” -periaatteella.
Ainoa kriteeri lähteiden valinnalle näyt-
tää useimmiten olevan se, kuinka hyvin
ne sattuvat kulloinkin sopimaan Tuohi-
maan omiin pyrkimyksiin ja tulkintoihin.
Hän lainaa lauseen sieltä, toisen täältä
— vaivautumatta perustelemaan valin-
tojaan.

Mekaaninen metodi

Kirjan perustuvanlaatuisin ristiriitaisuus
syntyy kuitenkin täsmällisyyteen pyrki-
vän esitystavan ja usein mekaanisen
lukutavan yhdistämisestä (Tuohimaan
sanoin) “villiin teoriaan”. Tätäkään risti-
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