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Tiivistelmä: 

Pro gradu -tutkielmani aiheen valintaa ohjasi kiinnostukseni Japaniin ja sen 

monitasoiseen kulttuuriin. Sen lisäksi, että japanilainen naisellisuus on aiheena kieh-

tova, voi sen sanoa olevan ajankohtainen. Toiseksi suurimman kuluttajamarkkinan 

ostovoima tekee siitä houkuttelevan kohteen kansainväliselle laajentumiselle, varsin-

kin kun suomalainen design tuntuu viehättävän japanilaisia kuluttajia.  

Vaatealan akateemiselle tutkimukselle tyypillisesti tutkielmani on laadullinen 

ja poikkitieteellinen lainaten teoriapohjansa sukupuolen- ja representaatiotutkimuk-

sen piiristä. Se on vaatteen näkökulmasta toteuttamani feministis-kontruktionistinen 

rajatun japanilaisen mediakuva-aineiston merkkianalyysi, jossa etsin kuvista struk-

tuureita eli merkityksellisiä rakenteita. Tarkastelen japanilaisten naistenlehtien vaa-

tekuvien kautta naisellisuuksia Japanin kulttuurisina konstruktioina etnosetrisiä asen-

teita välttäen; tutkin miten eri tavoin japanilaisten vaatekuvat representoivat ja raken-

tavat naisellisuuksia. Mitkä tekijät vaikuttavat naisellisen kuvan muodostumiseen? 

Minkälainen suhde vaatteella ja keholla on japanilaisessa kulttuurissa? Mielekkään 

tiedon tuottamisen kannalta on tärkeää, että tutkimukseni japanilaisesta naisesta on 

feminiinistä ja silloin myös ympäröivän sukupuolittuneen ja hierarkkisen maailman 

tiedostavaa.  

Analysoin vaatekuvia Roland Barthesin S/Z-teoksessaan kehittämän viiden 

koodin metodin avulla. Naisellisuuden representaatiot muodostuvat merkeistä. Mer-

kit ovat merkityksellisiä, sillä ne kuuluvat sosiaalisesti jaettuun koodistoon, jonka 

lukijat voivat tunnistaa ja dekoodata. Sen sijaan, että kritisoisin naistenlehtien anta-

van harhaanjohtavan kuvan todellisesta japanialaisnaisesta, tarkastelun painopiste on 

siinä, miten japanilaisten naistenlehtien koodit rakentavat naisellisuuden konseptia. 

Tarkoituksenani ei ole kategorisoida erilaisia japanilaisia naisellisuuksia vaan pa-

remminkin tuoda esille erilaisia vaatekuvien tapoja, painottaen pukeutumista, raken-

taa näitä kulttuurisia konstuktioita.  

Semiotiikkaa hyödyntäen avasin vaatekuvien assosiaatiotiloja, jotta japanilai-

nen naisellisuus rakentuisi helpommin ymmärrettäväksi. Tutkielmani havainnollistaa 

japanilaisten vaatekuvien tyylejä representoida erilaisia naisellisuuksia. Vaate on 

näkökulmana perusteltu naisellisuuksien tarkasteluun, mutta hankaluutta tuotti rajaus 

- vaatetta kun ei voi erottaa kontekstistaan. Käsitys naisellisuudesta rakentuu moni-

mutkaisesta sukupuolen, kansallisuuden, globalisaation ja luokka-aseman vuorovai-

kutuksesta. 
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The topic of my master's thesis is based on my interest in Japan and its multi-

faceted culture. Addition to the fact that Japanese femininity as a topic is fascinating, 

it could be argued to be current as well. The buying capacity of the second largest 

consumer market makes it a tempting destination of international expansion, espe-

cially as Finnish design seems to attract Japanese consumers. 

As typical to academic research of clothing design, my thesis is qualitative and 

interdisciplinary, also borrowing theories from gender and representation studies. It's 

constructive feministic from clothing's point of view, and sign analysis of narrow 

Japanese media imagery, from which I'm searching for significant structures. With 

the help of women's magazines' clothing images and by avoiding ethnocentric atti-

tudes, I examine femininities as constructions of Japanese culture; I study how Japa-

nese clothing images represent and construct femininities. What are the means that 

affect the building up of feminine picture in the image? What kind of relationship 

does clothing and body have in Japanese culture? It's important that my study about 

Japanese woman is feministic and thus aware of the gendered and hierarchical world 

around us.  

I analyze the clothing images with the help of five codes' method from Roland 

Barthes' book S/Z. The representations of femininity consist of signs. Signs are sig-

nificant since they belong to socially shared codes that observers can recognize and 

decode. Instead of criticizing the possibly misleading picture women's magazines 

give about Japanese woman, the focus of my study is in how the codes of magazines 

create the concept of femininity. My intention is not to categorize Japanese feminini-

ties but to bring out different styles the images have in building up these cultural 

constructions.   

By the means of semiotics I decoded the association states of  the clothing im-

agery so that Japanese femininity would become easier to understand. My thesis en-

lightens Japanese clothing images' styles of representing different femininities. 

Clothing as a perspective is justifiable in examining femininities but the difficulty I 

faced was the demarcation - you can't separate clothing from its context. The concep-

tion of femininity composes of the complex interaction between gender, nationality, 

globalization and class status.  
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Japanilainen naisellisuus, mitä se on? Kiitos Japanin taidokkaan itse-eksotisoinnin, 

mieleen nousee väistämättä kuva kimonopukeisesta salaperäisestä ja harkittueleisestä 

geishasta, japanilaisen naisellisuuden unelmasta. Ajatus voi edetä Osakan geisha-

kortteleista Tokion vilkkaaseen katukuvaan ja sitä koristaviin nukkemaisen suloisesti 

pukeutuneisiin nuoriin japanilaisnaisiin tai muihin maan monimuotoisista katumuoti-

ilmiöistä. Naisen kuvaa hallitsee Japanissa ajatus nöyrästä ja alistuvasta, kulttuurises-

ta myytistä kumpuavasta naisstereotypiasta, johon vältän takertumasta. Missä piilee 

stereotyyppien takana oleva japanilainen naisellisuus? Vaatesuunnittelijana minun on 

luontevaa lähestyä aihetta pukeutumisen kautta. Tarkastelen pro gradu -

tutkielmassani japanilaisten naistenlehtien vaatekuvien naisellisuusrepresentaatioita. 

Ne voivat antaa vihjeitä siitä, mitä maan kulttuurissa ajatellaan naisellisuuden ole-

van.  

 

Tutkimukseni aiheen valintaa ohjasi kiinnostukseni Japanin monitasoiseen kulttuu-

riin, erityisesti sen perinteisiin, ruokaan ja ennen kaikkea pukeutumiseen. Kiinnos-

tukseni juuret ulottuvat 1990-luvun alkuun, kun asuin alle kouluikäisenä yhdessä 

perheeni kanssa vuoden Japanin Tsukubassa. Sittemmin maa on houkutellut vierai-

lemaan kolmeen otteeseen, joista yksi on vaihto-oppilaspuolivuotiseni Yamaguchissa 

(2009-2010) ja viimeisin Lapin ja Yamaguchin prefektuurin yliopistojen vaateyhteis-

työprojektiin liittyvä opintomatka (2014)
1
. 

 

Sen lisäksi, että japanilainen naisellisuus on aiheena kiehtova, voi sen sanoa olevan 

ajankohtainen. Toiseksi suurimman kuluttajamarkkinan ostovoima tekee Japanista 

houkuttelevan kohteen kansainväliselle laajentumiselle, varsinkin kun suomalainen 

design tuntuu viehättävän japanilaisia
2
. Moni suomalainen tuotemerkki, kuten Hanna 

Sarén ja Marimekko, on laajentanut markkina-aluettaan Aasiaan, erityisesti Japaniin. 

Japanilaisten asenteiden tunteminen on tärkeää menestyäkseen Japanin vaatemarkki-

                                                             
1 Toimitin vaatesuunnittelun professori Marjatta Heikkilä-Rastaan kanssa julkaisun Japani-Suomi-
työpajayhteistyöstä (Heikkilä-Rastas & Taipale, 2014). 
2 Pöntiskoski 2009, 4; Leikos & Villberg 2009, 55 
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noilla
3
. Vaatesuunnittelijan on lisäksi tiedettävä, miten japanilaisnaiset ilmaisevat 

sukupuolisuuttaan, jotta vaatteiden suunnittelu ja markkinointi vastaisivat kohdekäyt-

täjien toiveita mahdollisimman hyvin. Japanilaisen kuluttajakäyttäytymisen erityis-

piirteenä on 20-vuotiaiden suurin markkinaosuus. Suurin osa nuorista japanilaisista 

asuu vielä kotona, joten rahaa ei kulu elinkustannuksiin, vaan se voidaan käyttää 

muun muassa pukeutumiseen
4
. Tutkin 18-28-vuotiaille japanilaisnaisille suunnattu-

jen muotilehtien vaatekuvia, sillä he ovat vaatesuunnittelijan näkökulmasta niitä, 

joiden tutkimiseen kannattaa satsata.   

 

Työlleni antaa pohjaa kandidaatintutkielmani Japanilainen tyttömäinen naisellisuus
5
, 

jossa käsittelin kulttuurisia naisrepresentaatioita nuorten japanilaisnaisten pukeutu-

misessa sisällönanalyysin ja haastattelun keinoin. Tutkielman lähtökohtana oli ajatus 

siitä, että naiseus ja naisellisuus eivät ole pysyviä, vaan historiallisesti ja kulttuurises-

ti muuttuvia ja muutettavissa olevia ominaisuuksia, joihin vaikuttavat taloudelliset, 

poliittiset ja aatteelliset suhdanteet. Japanin länsimaalaistuminen ja maan naisellisuu-

den modernisaatio, jonka mogat, modernit japanilaisnaiset, laittoivat alulle, ovat ol-

leet merkittäviä japanilaisen naisellisuuden muokkaajia ja tehneet siitä sen, mitä se 

on nyt 2010-luvulla; monimutkainen ja monimerkityksellinen perinteisen japanilai-

sen ja länsimaalaisen naisellisuuden sulautuma. Kandidaatintyöni oli avaus japanilai-

sen naisellisuuden pukeutumistutkimukselle, jota pro gradu-tutkielmassani vien 

eteenpäin teoreettisimmin ottein. Liitän tutkimuksen teoriapohjan nais- ja represen-

taatiotutkimuksen alueelle Darja Zaitsevin vaatekuvien maskuliinisuuden represen-

taatioita tarkastelleen Miehet hameissa
6
-pro gradu-tutkielman innoittamana.   

 

Työni rakentuu siten, että ensimmäisessä luvussa määrittelen tutkimuskysymykset 

sekä aineiston ja pohdin sen paikkaa vaatesuunnittelun tutkimuksen kentässä. Toinen 

luku sisältää tutkielman teoreettisen pohjan, joka rakentuu feministis-

konstruktionististen sukupuoliteorioiden ja representaatioitutkimuksen varaan. Esitte-

len siinä lisäksi vaatekuvien tulkintaan luvussa viisi käyttämäni Roland Barthesin 

semioottisen analyysimallin. Kolmannessa luvussa avaan japanilaisen naisellisuuden 

ja pukeutumisen kulttuurihistoriallista kontekstia ja neljännessä japanilaisten naisten-

                                                             
3 Mallenius 2009, 33 
4 Leikos & al. 2009, 59 
5 Taipale 2012 
6 Zaitsev 2012 
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lehtien erityispiirteitä tutkimusaineistona. Luvut kolme ja neljä ovat perusta luvun 

viisi analyysille, jossa vaatekuvien analyysin avulla nostan esille japanilaisen naisel-

lisuuden teemoja. Viidennen luvun lopussa tiivistän tutkielman tulokset ja kuuden-

nessa luvussa pohdin sen onnistuneisuutta.  

 

 

Feministisesti suuntautuneessa laadullisessa pro gradu -tutkielmassani analysoin ja-

panilaista mediakuvastoa vaatteen näkökulmasta. Lähestyn japanilaista naiseutta 

vaatekuvien naisellisuusrepresentaatioiden kautta; tutkin miten eri tavoin japanilais-

ten naistenlehtien vaatekuvat esittävät ja konstruoivat naisellisuuksia. Ymmärrän 

kulttuurintutkija Stuart Hallin tavoin representaatiot konstruktiivisiksi - ne rakentuvat 

kulttuurisessa kehikossa ja valtakoneistossa
7
. Yksilön pukeutuminen representoi 

kulttuurin jaettuja arvoja tai kuten Minna Uotilan asian osuvasti esitti, on pukeutu-

minen "kulttuurisen vuorovaikutuksen muoto, sellainen jatkuvasti käynnissä oleva 

dynaaminen prosessi, jossa ihminen toteuttaa sekä yleistä että yksityistä historiaa."
8
  

 

Japanilaiset naiset, kuten suomalaisetkin, viestivät vaatteillaan omaa tyyliään, peri-

aatteitaan ja sukupuoli-identiteettiään. Japanilaisten naisrepresentaatiot näyttäisivät 

olevan erilaisia kuin suomalaisten. Pääongelmanani tutkin sitä, miten japanilaisten 

naistenlehtien vaatekuvat representoivat erilaisia naisellisuuksia. Miten Japanin kult-

tuuriset erityispiirteet vaikuttavat naisellisuuden rakentumiseen kuvassa? Mitkä teki-

jät vaikuttavat naisellisen kuvan muodostumiseen? Onko vaatteen muodossa, värissä, 

tekstuurissa tai kuvan muissa yksityiskohdissa, kuten naisen asennossa, positiossa tai 

stailauksessa jotain, joka vaikuttaa naisellisen kuvan muodostumiseen? Olennaista on 

selvittää minkälainen suhde vaatteella ja keholla on japanilaisessa kulttuurissa.  

 

Etnosentrisiä asenteita välttäen tarkastelen  mediakuvaston kautta japanilaista naise-

utta. Miten vältän etnosentrismin, japanilaisen kulttuurin käytäntöjen ja uskomusten 

tuomitsemisen omista kulttuurisista lähtökohdistani käsin? Pidän omaa kulttuuriani 

selviönä kuten kuka tahansa ja voin lukea sen merkkejä pääasiassa vaivattomasti, 

                                                             
7 Hall 2009, 25 
8 Uotila 1995, 31 
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mutta en ehkä ymmärrä vieraan kulttuurin symboleita. Tutkiessani suomalaisena 

japanilaisten tuottamaa kulttuurista kuvastoa oman kulttuurini arvoilla ja käsitteillä, 

voin etnosentrisesti korostaa niitä asioita, jotka ovat omassa kulttuurissani tärkeitä ja 

jättää huomiotta niitä, jotka ovat japanilaisessa kulttuurissa olennaisia. Etnosentrismi 

ei tee japanilaisesta naisellisuudesta tekemääni tutkimusta turhaksi, mutta tulkinta, 

jonka olen tehnyt oman kulttuurini näkökulmasta, voi erota paljonkin analysoitavan 

kulttuurin edustajan näkökulmasta. Välttyäkseni kulttuurillisilta ennakkokäsityksiltä 

ja seksistisiltä piirteiltä ja vääristymiltä japanilaisen vaatteen ja naisellisuuden tutki-

muksessa on minun lähestyttävä aihetta avoimesti.
9
 Toisaalta liittäessäni tutkimukse-

ni feministisen tutkimuksen piiriin, hyväksyn sen tosiasian, että tiedettä ei voi nähdä 

objektiivisesti. Tutkin japanilaista naisellisuutta omasta näkökulmastani, johon vai-

kuttavat omat kokemukseni ja näkemykseni suomalaisena vaatesuunnittelijana.
10

  

 

 

Tutkimuskirjallisuuteni koostuu sukupuolen ja pukeutumisen teorioita, visuaalisen 

kulttuurin tulkintaa, semiotiikkaa sekä japanilaista naista ja pukeutumiskulttuuria 

käsittelevästä kirjallisuudesta.  Pro gradu -tutkielmaani voisin siten kuvailla poikki-

tieteelliseksi feministis-konstruktionistiseksi vaatetuskulttuurin representaatiotutki-

mukseksi. Pukeutumisella on kiistaton merkitys naisellisuuden rakentamisessa, luo-

vathan vaatteet ainakin puolet kenen tahansa ulkonäöstä
11

. Onkin yllättävää, että 

vaatteen näkökulmasta tehtyä naisellisuustutkimusta on tehty vähän. Katson tarpeel-

liseksi lainata näkökulmia naisellisuuksien tarkasteluun sukupuolen- ja representaa-

tiotutkimuksen alueelta, kuten konstruktionistien Michael Foucault'n, Judith Butlerin 

ja Teresa De Lauretisin sekä Stuart Hallin kirjoituksista. Feministinen ja konstrukti-

vistinen tutkimus olivat minulle lähdes kokonaan uutta ja tuntematonta maaperää, 

joten tunsin tarpeelliseksi hyödyntää tunnettujen konstruktionistien tulkinnan tukena 

suomalaisten kulttuurintutkijoiden, kuten Altti Kuusamon, Janne Seppäsen ja Anita 

Sepän
12

, oppaita teoriaosuutta kootessani ja kuvantulkintaan valmistuessani.   

 

                                                             
9 Eicher, Evenson & Lutz 2008, 48, 50 
10 Nikunen, Gordon, Kivimäki & Pirinen 2001, 16-17 
11 Hollander 1993, 314 
12 Kuusamo 1990; Seppä 2012; Seppänen 2005 
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Roland Barthesin kuvantutkimuksen menetelmiä, joista yhtä käytän tutkielmani em-

piiriseen analyysiin, on hyödynnetty varsin innokkaasti, mikä on osaltaan vienyt La-

pin yliopiston vaatealan tutkimusta teoreettisempaan suuntaan. Barthesilta on ilmes-

tynyt kaksi teosta muodin semiologiasta, joista toinen, The Language of Fashion
13

, 

on pieni kokoelma esseitä vaatteiden historiasta ja kielestä sekä merkkijärjestelmistä. 

Toinen, The Fashion System
14

, johon Helka Mäkisen vaatesuunnittelun apuvälineeksi 

kirjoittama Vaateteksi
15

-pro gradu pohjaa, sisältää yksityiskohtaisen strukturalistisen 

analyysimallin muotilehtien kielen, kirjoitetun vaatteen merkitysmaailmojen avaami-

seen.  

 

Lapin yliopistossa vaatetussuunnittelun tutkimuksen paradigmaa on viime vuosina 

muokannut Barhesin S/Z-teokssaan
16

 kehittämä viiden koodin analyysimalli, jonka 

avulla minäkin naisellisuusrepresentaatioita avaan. Miehet hameissa
17

 -pro gradu-

työssään menetelmää miestenvaatekuvien analyysiin soveltanut Zaitsev on innosta-

nut itseni lisäksi muitakin vaatesuunnittelun maisteriopiskelijoita: Pirita Norvanto 

käyttää pro gradu-tutkielmassaan Lifestyle-yrityksen DNA
18

 Barthesin metodia kuva-

analyysiin tarkastellessaan Ralph Laurenin ja Versacen vaate- ja home fashion -

tuotteiden välistä jatkumoa. Pirjo Annilan Film Costumes as Icons
19

 pohjaa niin 

ikään Barthesin semioottiseen analyysiin, mutta viiden koodin lisäksi hän hyödyntää 

Barthesin teosta Kuvan retoriikka
20

 tarkastellessaan valitsemiensa kuvien verbaalisen 

kielen ja visuaalisten merkkien yhteistoimintaa.  

 

Lapin yliopiston vaatetussuunnittelun pro gradu -tutkielmista käsittelee vaatteen nai-

sellisuutta vain muutama, joista yksi on Outi Kauppisen Vartalonsa vanki
21

, jossa 

hän tarkastelee omia käsityksiään länsimaisen median välittämästä naisihanteesta. 

Japanilaisesta naisellisuudesta on ilokseni ilmestynyt viime vuosina suomenkielisiä, 

toimitettuja teoksia, joista Japanilainen naisellisuus – Auringonjumalattaren tyttä-

                                                             
13 Barthes 2006 
14 Barthes 1983b 
15 Mäkinen 2013 
16 Barthes 2004 
17 Zaitsev 2012 
18 Norvanto 2013 
19 Annila 2014 
20 Barthes 1977 
21 Kauppinen 2003 
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ret
22

 ja Japanilainen nainen – kuvissa ja kuvien takana
23

 osoittautuivat toimiviksi 

perusteoksiksi japanilaisesta naisesta kulttuurihistorian kontekstissa. Paljon lainattu 

teksti Japanin söpökulttuurista on Sharon Kinsellan Cuties in Japan
24

, jolla on tärkeä 

osa tutkielmassani. Toby Sladen Japanese Fashion: A Cultural History
25

 kertoo ja-

panilaisen pukeutumisen lähihistorian suhteessa maan vallitseviin oloihin ja on hyvä 

apu japanilaisen naisellisuuden ymmärtämiseen vaatteen kontekstissa. Edellisten 

lisäksi tutkielmani kirjallisuuslistalla on paljon japanilaisten naistenlehtiin liittyvää 

tutkimuskirjallisuutta. Rovaniemeltä käsin tekemäni japanialaisen pukeutumiskult-

tuurin naisellisuustutkimus aiheutti omat haasteensa lähteiden hankintaan, joten osas-

sa tapauksista jouduin tyytymään, mielestäni perustellusti, toisen käden lähteisiin. 

Sellaisia lähteitä olivat muun muassa muualla ilmestyneet akateemiset aikakausileh-

det ja japaninkieliset lähteet.  

 

 

Valitsin naistenlehtien vaatekuvat tutkimusaineistoksi, sillä niillä on valtaa kontrol-

loida sosiaalisten merkitysten kenttää ja näin ollen tuottaa ja välittää ihanteita sekä 

sääntöjä sille, mikä on naisellista.  Japanilaisiin naisiin vaikuttavat erityisen voimak-

kaasti lehtien antamat ohjeet siitä, kuinka yksilöt voivat esittää oikeaa sukupuoltaan 

ja oikeanlaista naisellisuutta vaattein, meikein, koruin, vartalonmuokkauksen tai jopa 

kauneusleikkausten avulla. Ne kertovat millainen heidän odotetaan olevan, mutta 

tarjoavat myös vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää naiseuttaan ja elämäänsä.
26

 Tutkiel-

mani kuva-aineisto on keskiluokan kuluttajille suunnatuista Non-no-, Vivi-, CanCam-

ja Classy-naistenlehdistä, joiden valinnasta ja rajauksesta kerron tarkemmin luvussa 

neljä. Niiden, kuten muidenkin naistenlehtien, välittämä naiskuva on ulkonäön ja 

sosiaalisten positioiden suhteen suppea. Valitsemani vaatekuvat välittävät japanilai-

sen naisellisuuden sosiaalisia, kulttuurisia ja yhteiskunnallisia ideaaleja, mutta eivät 

luonnollisestikaan vastaa absoluuttisesti tavallisen kaduntallaajan pukeutumista. 

 

                                                             
22 Forss & Huhtamäki 2009 
23Jalagin & Konttinen 2004 
24 Kinsella 1995 
25 Slade 2009 
26 Nikunen 2001, 142-143 
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Analysoin pro gradu -tutkielmassani japanilaisten naistenlehtien vaatekuvia. Tut-

kielmani teoreettis-metodologisen kehyksen muotoutuminen on vaatesuunnittelun 

tutkimuksen hallitsevien paradigmojen ohjailemaa ja aiemmat tutkimukset vaikutta-

vat käyttämäni menetelmän valintaan. Vaatealan akateemisille tutkimukselle tyypilli-

sesti tutkielmani on laadullinen sekä monitieteellinen lainaten ajatuksia muun muassa 

sosiologiasta ja semiotiikasta. Se on vaatteen näkökulmasta toteutettu feministis-

stukturalistinen rajatun japanilaisen mediakuva-aineiston merkkianalyysi, jossa etsin 

kuvista struktuureita eli merkityksellisiä rakenteita (katso kuvio 1). Tarkastelen vaa-

tekuvien kautta naiseutta ja naisellisuutta Japanin kulttuurisina konstruktioina.  

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tutkielman viitekehys (Taipale 2015)  
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Laadullinen kuva-analyysi keskittyy merkityksiin ja niiden tulkintaan ja eikä se salli 

sitä, että kuva eristetään kohteestaan ja siitä laajemmasta merkityksellisestä kokonai-

suudesta.
27

 Anita Sepän sanoin "tutkija ja tutkimuskohde oletetaan osaksi samaa 

merkitysten maailmaa."
28

 Pyrin havaitsemaan kuvan ilmentämiä kulttuurisia val-

tasuhteita ja tekemään niiden perusteella verbaalisia tulkintoja.  

 

Omat arvoni, intressini, haluni, päämääräni ja uskomukseni vaikuttavat tulkintaan ja 

laadullisena tutkielmani olettaa, että tämä kokonaisuus otetaan huomioon.
 
Tutkijan 

objektiivisuus on rajallista, sillä irrottautuminen kaikista kulttuurisista ja yksilöllisis-

tä erityispiirteistä on mahdotonta. Tutkijan taustani ja märittelemäni tutkimuskysy-

mys säätelevät sitä, mitä kuvasta voin löytää. Laadullinen tutkimukseni perustuu 

kykyyni toimia heuristisesti
29

 ja pohjaa yleistietoon vaatetussuunnittelusta ja sen tut-

kimuksesta.
30

 Pyrin suhteuttamaan omat intuitiiviset assosiaationi ja ajatukseni laa-

jempaan kulttuuriseen tietouteen niin, että  tuotan tutkielmassani uutta tietoa valitse-

mistani teemoista, itsereflektointia unohtamatta. 

 

Tutkimukseni olennaisia, määritettäviä konsepteja ovat feministis-

konstruktionistiseen otteeseen liittyen kulttuuri, representaatio, sukupuoli, keholli-

suus
31

, naisellisuus sekä vaatteen näkökulmaan liittyen muoti
32

, vaate
33

 ja pukeutu-

minen
34

. Edellisten lisäksi tärkeitä ovat Japanin kulttuuriin liittyvät käsitteet, jotka 

määrittelen lukujen kolme ja neljä yhteydessä.  

 

 

                                                             
27 Seppä 2012, 24 
28 Seppä 2012, 24 
29 l. kokemukseen ja asiantuntijuuteen perustuvasti 
30 Seppä 2012, 24-26  
31 Käytän esim. Sarpavaaran 2004 käyttämien ruumiillisuus- ja ruumis-käsitteideiden sijasta keholli-
suus ja keho-käsitteitä, sillä ne viittaavat mielestäni paremmin elävään ihmisvartaloon. 
32 Muodilla viittaan siihen sosiaaliseen uusien tyylien luomis- ja esittelyprosessiin, jossa yleisö ottaa 
tyylit vastaan ja ne popularisoituvat. 
33 Vaatteen käsitän miksi tahansa materiaaliseksi objektiksi, myös asusteeksi, jonka voi pukea päälle 
tai kiinnittää kehoon muulla tavoin. 
34 Henkilön pukeutuminen on tutkielmassani vartalon ulospäin näkyvän muokkaamisen ja siihen 

liitettyjen materiaalisten objektien yhdistelmä.  
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Feministisille tutkimukselle on keskeistä tiedon ja tiedon tuottamisen prosessien si-

toutuminen tiettyyn aikaan, paikkaan ja henkilöön. Toisin sanoin tiedon tuottaminen 

on omaan katsantokantaani kiinnittynyttä. Feministinen kritiikki on noussut mieskes-

keisestä, seksistisestä ja objektiivisesta tiedon tuottamisen perinteestä. Se tähtää eri-

tyisesti sukupuolen ja sen erottelun historiallisten, sosiaalisten ja kulttuuristen ulottu-

vuuksien tutkimiseen.
35

 Nykyinen feministinen tutkimus syventyy sukupuolierojen 

ohella tarkastelemaan samaa sukupuolta olevien keskinäisiä eroja sekä naisten ja 

miesten yhtäläisyyksiä. Yhteiskunnallisilla ja kulttuurisilla eriarvoistavilla rakenteil-

la, kuten iällä, luokalla ja etnisyydellä, on yhteyksiä sukupuoleen, kehollisuuteen ja 

seksuaalisuuteen.
36

 Rodullinen, etninen ja luokkasidonnainen sorto, valta ja hierarki-

at sekä luonnollistetut ymmärrykset niistä ovat keskeisiä feministisen tutkimuksen 

kohteita.
37

 

 

Mielekkään tiedon tuottamisen kannalta on tärkeää, että tutkimukseni japanilaisesta 

naisesta on feminiinistä ja silloin myös ympäröivän sukupuolittuneen ja hierarkkisen 

maailman tiedostavaa. Se peilaa itseään normeihin ja ihanteisiin ja tekee näkyväksi 

naisen asemaa määritteleviä patriarkaalisia rakenteita
38

. Patriarkaatti kuvaa miesten 

ylivaltaa ja naista alistavia käytäntöjä ja perustuu miesten valtaan kontrolloida nais-

ten työllistymistä ja seksuaalisuutta.
39

 Muodin historian voi nähdä sarjana enemmän 

tai vähemmän onnistuneita kampanjoita pakottaa tai houkutella naiset käyttämään 

epämukavia tyylejä, kuten korsettia tai korkokenkiä, niin, että he ovat avuttomia 

ammatillisessa kilpailussa miehiä vastaan.
40

 Japanilainen söpökulttuuri, jota käsitte-

len luvussa kolme, korostaa naisten avuttomuutta ja ohjaa miestä ottamaan ohjat.  

 

Anna Mäkelän, Liina Puustisen ja Iiris Ruohon  mukaan patriarkaatin käsitteen haas-

taja Gayle Rubinin pohjasi tutkimuksensa strukturalistisen paradigman isän Claude 

Lévi-Straussin ja psykoanalyysin kehittäjän Sigmund Freudin kirjoituksiin, jotka 

                                                             
35 Liljeström 2004, 11-12 
36 Mäkelä, Puustinen & Ruoho 2006, 16 
37 Liljeström 2004, 13 
38 Liljeström 2004, 11 
39 Mäkelä & al. 2006, 17 
40 Lurie 2000, 227-228 
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antavat Rubinin mukaan naisten syrjinnän taustalla oleville sosiaalisille rakenteille 

konseptuaalisen viitekehyksen. Viitekehyksen hän nimesi sukupuolijärjestelmäksi
41

, 

jossa biologinen ja sosiaalinen sukupuoli voidaan erottaa toisistaan. Biologinen su-

kupuoli ilmenee synnynnäisenä ja kehollisena ominaisuutena kun sosiaalinen suku-

puoli opitaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan sosiaalistumisen myötä. Biologisen suku-

puolen mukaan ihmiset jakautuvat väistämättä miehiin ja naisiin, mutta sosiaalisen 

sukupuolen merkitykset voivat vaihdella. Rubinin teoriassa yhteiskunta muuttaa bio-

logisen seksuaalisuuden normitetuksi käyttäytymiseksi sukupuolijärjestelmän avulla. 

Joka kulttuurissa ja yhteiskunnassa on hänen mukaansa oma sukupuolijärjestelmän-

sä, joka määrää biologisen ja sosiaalisen sukupuolten suhteet tietynlaisiksi. Sukupuo-

li ei näin ollen ole yksilön käyttäytymisestä riippumaton ominaisuus vaan rakentuu 

sosiaalisesti.
42

  

 

Rubinin anti feministiselle tutkimukselle oli se, että ihmisten jakaminen naisiin ja 

miehiin ei olekaan itsestään selvää. Kritiikki sukupuolijärjestelmän teoriaa kohtaa 

nousi sukupuolierojen ja heteroseksuaalisuuden olettamuksista. Sukupuolierot näh-

dään Rubinin sukupuolijärjestelmässä fysiologisten ominaisuuksien kautta ja niiden 

taustalla nähdään olevan olemukselliset naiseus ja mieheys.
43

 

 

 

Sukupuolijärjestelmän vastustuksena nousseen konstruktionistisen sukupuoli- ja ke-

hollisuuskäsityksen mukaan biologistakin sukupuolta ja kehoa rakennetaan, tuotetaan 

uudelleen ja muutetaan sosiaalisissa käytännöissä. Mäkelän, Puustisen ja Ruohon 

mukaan erityisesti filosofi ja jälkistrukturalisti Michael Foucault'n ajatukset vallasta 

ovat vaikuttaneet sukupuolentutkimuksessa konstruktionistisen suuntauksen kehityk-

seen. Foucault ei näe sukupuolia fysiologisina ominaisuuksina vaan historiallisena, 

yhteiskunnallisena ja kulttuurisena suhteena, joka määrittyy pitkälle biologiaan pe-

rustuvalla luokittelulla.
44

   

 

                                                             
41 englanniksi sex/gender system 
42 Rubin 1975, 179-180 Mäkelän & al. 2006, 17-18 mukaan 
43 Mäkelä & al. 2006, 18 
44 Foucault 1998 Mäkelän & al. 2006, 19 mukaan 
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Janne Seppäsen mukaan Foucault'n valta jakautuu siten, että jokainen on sekä val-

lankäytön kohde että itse vallan käyttäjä, mikä korostaa jokaisen omaa subjektiutta. 

Seppänen tulkitsee Foucault'a siten, että valta ei ole ensisijaisesti jonkin ominaisuus, 

vaan valta jakautuu eri pisteisiin ja tulee esille vuorovaikutuksessa toimijoiden välil-

lä. Seppänen toteaa, että valtasuhteiden tuottavuus, intentionaalisuus ja ei-

subjektiivisuus on Foucault'n pohdintojen keskiössä; Foucault'n käsitys vallasta ko-

rostaa jokaisen vapautta toimia vallan piirissä, mutta toisaalta vain sen antamissa 

rajoissa.
45

 Joanne Entwistle taas huomauttaa, että Foucault liittää muodin, jonka hän 

ymmärtää hallitsevaksi, vaatetusta sääteleväksi systeemiksi, osaksi vallankäyttöä. Se 

on määritellyt ja määrittelee luokkaeroja, mutta myös sukupuolierojen rajoja.
46

  

 

Foucault'n representaatioon liittyvät työt, joissa hän painottaa valta-, ei merkityssuh-

teita, perustuvat enemmän historiaan ja kiinnittävät enemmän huomiota historiallisiin 

yksityiskohtiin kuin tutkielmassa käyttämäni Barthesin semioottinen lähestymista-

pa.
47

 Foucault'n ajatus sukupuolesta nimeämisen ja luokittelun tuloksena on sen si-

jaan tutkielmani kannalta tärkeä, sillä siten näkemykset naiseuden fysiologisista 

ominaisuuksista ovat aina kulttuurisidonnaisia
48

. Toisin sanoin Japanin kulttuurissa 

nais- ja miessukupuoleen liitettävät fysiologiset ominaisuudet poikkeavat siten siitä, 

miten suomalainen näkee sukupuoliset kehollisuudet. Sukupuolten nimeämisen pro-

sessissa naisen ja miehen välille rakentuu hierarkkinen suhde, jota toistetaan ja uu-

sinnetaan mutta harvemmin kyseenalaistetaan
49

.  

 

 

Mäkelä, Puustisen ja Ruohon toteavat, että Foucault'n ohella konstruktionisti Judith 

Butler kyseenalaistaa ajatuksen yhtenäiseksi oletetusta sukupuolesta, erityisesti nai-

seudesta. Butler tarjosi sukupuolentutkimukselle performatiivisuuden käsitteen. Hä-

nen mukaansa sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä. Butler ehdottaa, että keholli-

suuskin on historiallisesti ja kulttuurisesti rakentuva. Sukupuoli-identiteetti ei ole 

                                                             
45 Foucault 1998, 69-72 Seppäsen 2005, 253-255 mukaan 
46 Foucault 1980 Entwistlen 2005, 39 mukaan 
47 Hall 2009, 42-43; Foucault 1998; Barthes 2004 
48 Foucault 1998 
49 Mäkelä & al. 2006, 19 
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esitysten takana vaan muotoutuu niissä teoissa, jotka vaikuttavat sen tuloksilta. But-

lerilaisen käsityksen mukaan sukupuolet eivät ole toisilleen vastakkaiset tai toisiaan 

täydentävät. On olemassa erilaisia sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Näin ollen suku-

puolten sisäiset erot ovat painotuksen kohteena, kuten tässäkin tutkimuksessa.
50

 Sep-

päsen mukaan Butler esittää, että sukupuoli tulisi nähdä tekoina ja esityksinä, joita 

toistetaan erilaisissa kulttuurisissa ja yhteiskunnallisissa valtasuhteissa ja käytännöis-

sä. Kun ihminen korostaa naisellisuuttaan pukeutumalla heteroseksuaalisen merkis-

tön kautta, toistaa hän Butlerin teorioinnin perusteella sukupuoltaan.
51

 

 

Sosiaalisesti jaettu ja pakotettu toisto ylläpitää sukupuolen esitystä, mutta sitä on 

mahdollista muuttaa muuttamalla itse esitystä. Vaikka yhteiskunnalliset ja sosiaaliset 

normit määrittelevät pitkälle sukupuolten esityksiä, performatiivisuus antaa Butlerin 

sanoin mahdollisuuden sukupuolien sekoittamiselle: feminiinisyyttä tai maskuliini-

suutta voi liioitella. Butler ei pidä loogisena sitä, että sosiaalinen sukupuoli olisi seu-

rausta biologisesta sukupuolesta, "luonnollisesta kehollisuudesta".
52

 Hän pitää Mäke-

län, Puustisen ja Ruohon mukaan tärkeänä tutkia niitä normeja, joiden seurauksena 

sukupuoli materialisoituu. Median esitykset, kuten naistenlehtien kuvastot, ovat osal-

taan muokkaamassa näitä normeja. Niissä se tapahtuu tekstien, ihmiskehojen asento-

jen, vaatteiden, asusteiden, meikkauksen ja taustalla olevien objektien keinoin.
53

 Me-

diassa mielikuva "naisesta" voidaan rakentaa esimerkiksi jalat yhdessä istumisella ja 

"miehestä" istumisella jalat rennosti auki.  

 

 

Tutkimuksen taustajuonteena on pohdintaa siitä, miten naissukupuolta tuottavat nor-

mit muotoutuvat osaksi representaatiojärjestelmiä. Teresa de Lauretis erkaantuu Sep-

päsen mukaan sukupuolieron
54

 käsitteestä. Mäkelä, Puustinen ja Ruoho toetavat, että 

De Lauretisin teoriassa ihmiset rakentavat sukupuoliaan eri sukupuoliteknologiois-

                                                             
50 Butler 1990 Mäkelän & al. 2006, 19-20 mukaan 
51 Butler 1990 Seppäsen 2005, 63-64 mukaan 
52 Butler 1990, 11, 25 
53 Butler 1990 Mäkelän & al. 2006, 21 mukaan 
54 englanniksi sexual difference 
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sa
55

.
 
Sukupuoli on siten sosiaalinen ja historiallinen representaatio ja prosessi, jota 

tuotetaan jatkuvasti kaikissa yhteiskunnan instituutioissa, kuten perheissä, kouluissa, 

oikeuslaitoksissa, mediassa, akateemisessa maailmassa ja jopa itse feministisessä 

tutkimuksessa. Sukupuoliteknologioita tuottavilla instituutioilla on valtaa valvoa 

yhteiskunnallisia merkityksiä ja siten tuottaa, markkinoida ja vakiinnuttaa sukupuo-

len representaatioita. Hän väittää, että vaikka vaatekuvienkin naisellisuuden rep-

resentaatiot juurruttavat käsitystä siitä, mitä on olla "oikea" nainen, se ei estä vastus-

tamasta tarjottuja käsityksiä.
56

 Vastarinta eli normien rikkominen voi näkyä esimer-

kiksi pukeutumisessa.  

 

Tutkimukseni nojautuu osin kriittisenkin feministisen tutkimuksen perinteeseen, 

mutta tutkielmani ei lähesty sukupuolikysymystä kriittisesti. En tavoittele pro gradu -

tutkielmallani japanilaisen naiskulttuurin tai maan sukupuolijärjestelmän muutosta, 

tarkastelenhan aihetta Japanista katsoen vieraan kulttuurin positiosta. Päämääräni on 

vaatteiden semioottisen analyysin kautta muodostaa tiiviimpi ymmärrys Japanin kult-

tuurisesti rakentuneesta naisellisuudesta ja sen mahdollisista nykymuodoista. Median 

visuaalisten esitysten sukupuolinormeja toisintava ja muokkaava voima vaikuttaa 

olevan feminismin keskiössä. Tutkimuksessani rajaan tarkastelun koskemaan vaate-

tuksen osuutta tässä normien muokkaamisessa.  

 

 

Kulttuurin konsepti on tutkielman keskiössä, mutta sen luonnehtiminen on haastavaa 

ja vastauksia on useita. Perinteisen määritelmän mukaan kulttuuri on kunkin ajan 

korkeakulttuuria, kun modernimpi käsitys pitää sisällään kaikki ajan populaarikult-

tuurin muodot ja niin sanotun tavallisen ihmisen elämän kulttuuriset elementit. Viime 

vuosina kulttuurilla on viitattu antropologisesti kaikkeen, mikä on erityistä tietylle 

yhteisölle, maalle tai sosiaaliryhmälle, pukeutuminen mukaan lukien.
57

 Kulttuurin 

                                                             
55 englanniksi technology of gender 
56 de Lauretis 1987, 3,12,18 Mäkelän & al. 2006, 21-23 ja Seppäsen 2005, 58 mukaan 
57 Hall 2009, 2 
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tärkein aspekti tutkielmani kannalta on sen merkitysluonne. Representaation käsite 

taas yhdistää merkityksen ja kielen kulttuuriin
58

. 

 

Stuart Hall luonnehtii kulttuuria prosessiksi, sarjaksi jaettuja merkityksiä. Kulttuuri 

määrittyy jonkun yhteisön jäsenten tuottamien ja vaihtamien merkitysten kautta. 

Vaikka jaetuilla merkityksillä viitataan siihen, että kulttuurissa kaikki merkit ymmär-

rettäisiin samalla tavalla, ei niin ole. Missä tahansa kulttuurissa on asioista useita eri 

merkityksiä ja tulkintoja, jotka nekin harvoin pysyviä. Toisaalta saman kulttuurin 

jäsenet lukevat visuaalista kuvastoa suurin piirtein samalla tavalla. Merkityksiä tuo-

tetaan jatkuvasti uudelleen eri medioiden välityksellä sekä henkilökohtaisissa ja sosi-

aalisissa kanssakäymisissä.
59

 

 

Representaatio on tärkeä osa prosessia, jossa merkitys syntyy ja sitä vaihdetaan. Hall 

määrittelee sen mielessä olevien käsitteiden avulla tehtäväksi merkitystuotannoksi. 

Hän esittää, että representaatio voidaan ymmärtää joko mimeettiseksi, intentionaali-

seksi tai konstruktiiviseksi. Mimeettinen teoria mieltää representaation todellisen 

maailmaan kuuluvan merkityksen esitykseksi ja intentionaalinen teoria sen tekijän 

intentioksi eli mitä tekijä haluaa ilmaista kuvallaan. Konstruktiivinen lähestymistapa, 

johon minäkin tutkielmani vahvasti nojaan, käsittää representaation kulttuurin kon-

struktioksi. Se tiedostaa, että asiat tai yksilöt eivät voi määrätä kielen merkityksiä.
60

 

Representaation käsitteen avulla kuvien merkitykset voi liittää osaksi kulttuuria ja 

erilaisia merkkijärjestelmiä.
61

 Se on vakiintunut käsite kuvan tulkinnassa ja oleelli-

nen väline vaatteen ja sukupuolen pohdinnoissa. 

 

 

Merkityksiä ei välitä materiaalinen maailma vaan kielisysteemi. Kielten eli represen-

taatiosysteemien avulla asioista tehdään selkoa, tuotetaan merkityksiä ja vaihdetaan 

niitä. Kielessä käytetään tiettyjä elementtejä, merkkejä ja symboleja, edustamaan tai 

kuvaamaan - representoimaan - konsepteja, ajatuksia ja tunteita toisille ihmisille. 

                                                             
58 Hall 2009, 15 
59 Hall 2009, 2-4 
60 Hall 2009, 15, 25;  Seppä 2012, 58 
61 Seppänen 2005, 77, 86 
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Puhuttu kieli toimii äänteiden, kirjoitettu kieli sanojen ja kehon kieli vartalon eleiden 

välityksellä.
62

  

 

Vaatteen kielestä on puhunut Allison Lurie kirjassaan Language of Clothes
63

. Vaat-

teen ja vaatetekstien merkitysjärjestelmiin on paneutunut tunnetuimmin semiootikko 

Roland Barthes teoksissaan Language of Fashion
64

 ja The Fashion System
65

. Vaikka 

vaatteilla voi olla yksinkertainen funktio, kuten häveliäisyys tai suojaavuus, ovat ne 

myös merkkejä. Vaatteilla voi tosiaan ajatella olevan oma kielensä siinä mielessä, 

että ne kantavat merkityksiä ja välittävät niitä tiettyjen systeemin avulla.
66

 

 

Stuart Hall väittää, että vaatteet ovat itsessään merkitsijöitä. Länsimainen muotikoo-

din mukaan tietyt vaateyhdistelmät vastaavat tiettyjä konsepteja (kuten eleganssia, 

muodollisuutta, rentoutta tai feminiinistä), jotka ovat merkittyjä. Tämä koodaaminen 

tekee vaatteista merkkejä, joita voi lukea kuten kieltä. Ihmiset, jotka jakavat saman 

vaatekoodin, lukevat vaatteita suurin piirtein samalla tavalla. Ikä, sukupuoli, luokka 

ja rotu vaikuttavat tulkintaan. Muodin kielessä merkitsijät on järjestelty tietyiksi sar-

joiksi, joissa ne ovat tietyissä suhteissa toisiinsa. Jotkin vaatteet "sopivat yhteen". 

Vaateet sanovat jotain, ne välittävät merkityksiä.
67

 

 

Vaateet liittyvät materiaaliseen maailmaan ja niiden kantamat merkitykset ei-

materiaaliseen. Vaatteen ottama materiaalinen muoto, kuten silhuetti, muoto, materi-

aalit, linjat ja värit vaihtelevat suhteessa tiettyihin kulttuurisiin ja esteettisiin arvoi-

hin. Vaatteen ei-materiaalinen maailma eli merkitykset liittyvät kulttuurisiin usko-

muksiin sen standardeista ja symbolisista arvoista. Hautajaisiin osallistuvien vaattei-

den värien tiedetään vaihtelevan eri kulttuureissa, mutta niin myös haudattavien. Ja-

panissa henkilö haudataan valkoiseen kun Suomessa omaiset valitsevat asun, joka 

voi olla väritykseltään mikä tahansa riippuen esimerkiksi haudattavan suosikkivaat-

teista tai -väreistä.
68

 

 

                                                             
62 Hall 2009, 2, 4-5 
63 Lurie 2000 
64 Barthes 2006 
65 Barthes 1983b 
66 Hall 2009, 37 
67 Hall 2009, 37-38 
68 Eicher, Evenson, Lee & Lutz 2008, 46-48 
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Vaatekappaleet ovat osa materiaalista maailmaa, mutta ihmisen fyysinen kehokin on 

materiaalisen kulttuurin konstruktio kahdesta syystä: yhteisön kulttuuriset toiminnot 

muokkaavat vartaloamme kun vanhenemme. Se, mitä koetaan luonnollisena ja hy-

väksi vartalolle, on opittua enkulturisoitumisen prosessissa, joka jatkuu läpi elämän. 

Toiseksi ihmiskehon muotoa muutetaan jatkuvasti, hetkellisesti ja pysyvästi, kulttuu-

rin ja yhteiskunnan hyväksymien tai odottamien uskomusten ja vartalo-ideaalien pe-

rusteella.
69

 Kehollisuus on toisin sanoin enemmän kuin fysiologiaa ja biologiaa. Sillä 

on materiaalinen perusta, mutta luonnollista kehoa, joka olisi kulttuurista riippuma-

ton, ei ole olemassa. Kehollisuus koetaan aina sukupuolittuneena ja seksuaalisena.
70

 

Keho on tutkimukseni viitekehyksessä sosiaalisesti konstruoitu siinä missä sukupuo-

likin.  

 

Vaatettamalla keho muuttuu kulttuurissa tunnistettavaksi ja merkitykselliseksi. Li-

säksi vaatettaminen on tapa tehdä vartalosta siveellinen, sovinnainen ja hyväksyttävä 

sosiaalisissa tilanteissa.
71

 Vaate on Anne Hollanderin mukaan ihmiskehon ymmärtä-

miselle oleellinen, sillä alastoman vartalon näkemistä ja esittämistä hallitsee vaatet-

tamisen käytännöt
72

. Vastaavasti vaatetta, varsinkin sukupuolentutkimuksen näkö-

kulmasta, on mielekästä tarkastella kehollisuudenkin kautta.  

 

 

Vaatteen sosiaalinen konteksti on olennainen, sillä pukeutumisessa yhdistyy fyysinen 

keho ja sosiaalinen oleminen. On tärkeää ymmärtää sosiaalisia suhteita kulttuuristen 

merkitysten laajemmassa kontekstissa. Susan B. Kaiser on tutkinut sitä, kuinka vaat-

teen sosiaalinen vuorovaikutus muokkaa sitä, miten ymmärrämme toisiamme ja maa-

ilmaa. Hän on kiinnostunut vaatteesta sen sosiaalis-pykologisesta näkökulmasta ja 

väittää, että vaatteelle annettu merkitys on kontekstuaalinen. Vaatetta ei voi erottaa 

kontekstistaan, jotta se tulee ymmärretyksi oikein. Kaiserin mukaan vaatetta voi lä-

                                                             
69 Eicher & al. 2008, 47 
70 Sarpavaara 2004, 44; Oksala 1997, 183-184; Palin 1996, 223 
71 Entwistle 2005, 33 
72 Hollander 1993, xiii 



17 
 

hestyä kontekstuaalisesti kolmesta eri näkökulmasta, kognitiivisesta, symbolis-

vuorovaikutteisesta tai kulttuurisesta.
73

  

 

Kognitiivisen lähestymistapa nojaa psykologiaan ja tutkii kognitiivisia rakenteita, 

ajatusprosesseja, joiden avulla yksilö säilöö ja noutaa informaatiota ulkonäön hah-

mottamista ja ymmärtämistä varten. Vihjeitä, kuten vaatetusta ja ulkonäköä, käyte-

tään usein sosiaalisten kanssakäymisten yksinkertaistamiseen ja ymmärtämiseen.
74

 

Sosiologinen symbolis-vuorovaikutteinen lähestymistapa lähtee liikkeelle ajatukses-

ta, että ihmiset suhtautuvat toisiinsa sen perusteella, millaisia merkityksiä ja vihjeitä 

he toistensa ulkonäöstä lukevat. He määräävät oman todellisuutensa ja tuottavat tie-

toa muille ihmisille ulkonäkönsä avulla. Symboliikka on ihmisten keino esittää ja 

määritellä todellisuutta.
75

  

 

Lähimmäksi tutkielmani aihetta sijoittuu vaatteita kulttuurisina objekteina tutkiva 

kulttuurinen lähestymistapa, joka voi tarkastella niitä antropologian, kuluttajakäyt-

täytymisen, sukupuolentutkimuksen tai semiotiikan metodein. Semiotiikan periaate, 

jossa kulttuurisen viestin havainnoitsija on tärkeä osa merkityksellistämisen proses-

sia, on olennainen kulttuuriselle lähestymistavalle. Kulttuurinen konteksti auttaa 

ymmärtämään sosiaalisten suhteiden ja ulkonäön välisiä linkkejä, joita minäkin tut-

kimuksessani yritän selvittää. Tietyt ulkonäölliset tai materiaaliset seikat representoi-

vat kulttuurin jaettuja arvoja ja uskomuksia vaikka sukupuolesta. Ihmiset käyttävät 

koodeja purkaakseen näitä kulttuurisia representaatioita.
76

   

 

 

Kulttuuri on muuttunut kuvalliseksi monilla elämänaloilla ja kuvia tuotetaan enem-

män ja monimuotoisemmin kuin koskaan.
77

 Yleinen väite kuuluukin, että kuvakult-

tuuri olisi täynnä merkityksiä, jotka ylläpitävät kauneuden ja sukupuolen käsityksiä. 

Vaikka riippumatonta ja ei-kaupallista tutkimustietoa siitä, miten ihmiset ympä-

                                                             
73 Kaiser 1998, 29, 48 
74 Kaiser 1998, 34, 59 
75 Kaiser 1998, 41-42, 59 
76 Kaiser 1998, 48, 59 
77 Seppä 2012, 11; Seppänen 2005, 23 
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röimäänsä kuvallisuutta katsovat ja tulkitsevat, on vähänlaisesti, ei se ole tutkimuk-

seni kannalta oleellista. Riittää, että kiistatta voidaan todeta, että visuaalisella kult-

tuurilla on suuri merkitys naiseuden rakentamisessa.
78

 

 

Kulttuurin kuvat, joita vaatekuvatkin edustavat, eivät heijasta sosiaalista todellisuutta 

sellaisenaan, vaan media esittää ja rakentaa sitä omilla ehdoillaan.
79

 Ne kommentoi-

vat sen hetkistä kulttuuria. Yksinkertaistettu kuva nähdään todenmukaisempana tai 

rehellisempänä kuin mainoskulttuurin tuote.
80

 Kulttuuristen kuvastojen voidaan sa-

noa olevan aina poliittisia, sillä niihin liitetään aina tiettyjä merkityksiä sen perusteel-

la mitä jätetään julkaisematta. Lehtien journalistinen tuotantokoneisto päättää millai-

seksi niiden visuaalinen sisältö muotoutuu ja myyvyydellä on siihen suuri vaikutus. 

Poliittisuus on sitä, että julkiset visuaaliset esitykset tekevät aina valintoja siitä, mitä 

esitetään ja mitä ei.
 81

  

 

Kuvallisuuteen liittyy Janne Seppäsen sanoin "visuaalisia järjestyksiä, tiettyjä merki-

tyksellisiä säännönmukaisuuksia."
82

 Valitsemani japanilaiset naistenlehdet suosivat 

esimerkiksi nuoria, hoikkia malleja ja vanhentuminen esitetään tuotteiden ja palvelu-

jen avulla ennaltaehkäistävänä asiana.  Naistenlehdet rakentavat myös sukupuolten 

järjestystä. Ne tarjoavat kuvallisia esityksiä siitä, mitä vaatteita ja muita käyttöartik-

keleita ja palveluita heteroseksuaalinen nainen voi kuluttaa.
83

 

 

 

Taustateoria eli tulkintakehikko vaikuttaa siihen, mitä havaitsen kuvassa. Lähes 

kaikki kuvan tulkintateoriat ovat laadullisia.
84

 Metodeja ovat ilmaisuteoreettinen, 

formalistinen, ikonografinen, semioottinen, psykoanalyyttinen, diskurssianalyyttinen 

ja fenomenologinen kuvantutkimus, joista hyödynnän semioottista ja tarkemmin Ro-

land Barthesin viiden koodin empiiristä kuvantulkintametodia. Valitsemani kuvatul-

                                                             
78 Seppänen 2005, 15 
79 Mäkelä & al. 2006, 8 
80 Kuusamo 1990, 49 
81 Seppänen 2005, 15 
82 Seppänen 2005, 11 
83 Seppänen 2005, 11 
84 Seppä 2012, 20-21 
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kintateoria ei ole itseisarvo vaan tapa syventää kuvia koskevaa ymmärrystäni ja on 

apuvälineeni kuvien lukemisen logiikassa.
85

 Metoditkaan eivät ole arvovapaita, vaan 

niihin liittyy olettamuksia todellisuudesta
86

. 

 

Semiotiikassa ei ole kyse ainoastaan merkkien tarkastelusta vaan se tarjoaa välineitä 

esimerkiksi naiseuden representaatioiden ymmärtämiseen.
87

 Semiotiikka tutkii kult-

tuurin merkitysten jäsentymistapoja ja merkkien yhdistelysääntöjä. Se on kulttuurin 

eri tasojen tarkastelua. Semioottinen tutkimus voi onnistuessaan tehdä laadullisesti 

näkyväksi kulttuuri-ilmiöiden piilossa olevia yhteyksiä.
88

 

 

Anne Sepän mukaan semiootikkojen tutkimukset pohjautuvat voimakkaasti kielitie-

teilijä Ferdinand de Saussuren semioottiseen kielentutkimukseen
89

. Hall taas toteaa, 

että Roland Barthes, jonka metodin avulla vaatekuvia tulkitsen, hyödynsi Saussuren 

kehittämää semioottista kielimallia koskemaan laaja-alaisemmin merkkejä ja rep-

resentaatioita, niin mainoksia, valokuvia kuin muotiakin
90

. Seppä jatkaa, että Saussu-

ren ajatus siitä, että ihmiset jäsentävät todellisuutta kielellisten representaatioiden 

kautta, oli semiotiikalle mullistava. Saussure irrotti merkitykset todellisista asioista ja 

liitti ne osaksi järjestelmää, joka tuottaa ja rakentaa todellisuutta. Yksikään merkitys 

ei ole luonnollinen; ne kaikki tuotetaan muuttuvan kielellisen systeemin ja kulttuurin 

sisällä ja ovat konstruoituneen ajatuksen aikaansaannosta. Kielen pienempien yksi-

köiden tarkastelulla saadaan selvitettyä, miten merkitykset syntyvät ja rakentuvat. 

Saussuren mukaan jokainen merkityksellinen yksikkö, merkki, koostuu kahdesta 

osatekijästä, merkitsijästä
91

 ja merkitystä
92

. Merkitsijä on representaatio, kuten sana 

tai kuva, jonka välityksellä merkki esiintyy. Merkitty on mielikuva, jonka merkitsijä 

saa aikaan vastaanottajassa.
93

 Merkitty ja merkitsijä eivät voi olla olemassa eril-

lään
94

. 

                                                             
85 Seppä 2012, 27 
86 Seppänen 2005, 26 
87 Seppänen 2005, 77 
88 Kuusamo 1990, 43-44 
89 Seppä 2012, 129; Saussure 1916 
90 Barthes 2006 & Saussure 1916 Hall'n 2009, 31 mukaan 
91Alkuperäiskielellä (ranskaksi) signifiant, englanniksi signifier 
92Alkuperäiskielellä (ranskaksi) signifié, englanniksi signified 
93 Saussure 1916 Sepän 2012, 129-131 mukaan  
94 Hall 2009, 41 
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Seppä mainitsee, että Saussuren teorian mukaan merkit eivät jäljittele todellisuutta, 

vaan niiden merkitystä säätelevät suhteet toisiin samaan kieleen kuuluviin merkkei-

hin. Jokainen merkki on osa laajempaa sopimuksenvaraista järjestelmää. Ne määrit-

tävät itseään myös sen mukaan, mitä ne eivät ole. Esimerkiksi sana feminiininen on 

ei-maskuliininen tai ei-miehekäs. Saussuren teoria siitä, että kieli ei heijastele todelli-

suutta vaan rakentaa sitä, on nykyisen kuvien representaatiotutkimuksen perustana.
95

 

 

Seppä esittää, että Saussuren kehittämä käsitepari syntagma ja paradigma on hyödyl-

linen nykyisessäkin kuvantulkinnassa ja sovellettavissa lähes kaikkiin kuvallisiin 

esityksiin
96

. Syntagmaa luonnehtii sekä-että- ja pradigmaa joko-tai-suhde
97

. Para-

digma on loogisesti toisiinsa sopivien merkkien joukko. Samaan paradigmaan kuulu-

vien merkkien on erotuttava toisistaan. Paradigmaattinen kokonaisuus voi olla esi-

merkiksi suomen kielen paradigma tai liikennevalojen kolme merkkiä (vihreä, kel-

tainen, punainen). Semiotiikassa jokaisen kuvan ajatellaan olevan useiden paradig-

maattisten valintojen summa. Analyysissä voi tarkastella mitä paradigmaattisista 

vaihtoehdoista on valittu ja mitä jätetty pois.
98

  

 

Seppä toteaa, että Saussuren syntagma on paradigmaattisten valintojen merkkiyhdis-

telmä
99

. Paradigman ja syntagman tasot ovat joskus hankalasti toisistaan erotettavat. 

Paradigman purkaminen näkyy jotenkin myös syntagmassa, jossa kuvan elementit 

ovat rinnakkain järjestelmässä.
100

 Esimerkiksi jokainen lause on syntagma. Samoin 

vaatekuva, joka on sanojen ja kuvallisten elementtien syntagma, sisältää pienempiä 

syntagmoita, joista yhden voi ajatella olevan vaatekokonaisuus. Merkkien syntag-

maattista kokoamista säätelee kulttuuriset tekijät. Kuvataiteessa niitä ovat muun mu-

assa värioppi, kompositio, "rakenteen ymmärrys" ja "hyvä silmä".
101

  

 

                                                             
95 Saussure 1916 Sepän 2012, 130-131 mukaan 
96 Saussure 1916 Sepän 2012, 141 mukaan 
97 Kuusamo 1990, 49-50 
98 Saussure 1916 Sepän 2012, 141-142 mukaan 
99 Seppä 2012, 143 
100 Kuusamo 1990, 51 
101 Seppä 2012, 143 
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Toisiinsa kuulumattomien syntagmoiden yhteenliittämistä kutsutaan merkityksen 

siirroksi. Esimerkiksi vaatteita ja kosmetiikkaa myydään mainoskuvissa liittämällä 

ne elämäntyylin ja yksilöllisyyden symboleihin. Merkityksen siirtoa voivat tukea 

esimerkiksi se, miten asioita on kuvassa aseteltu vierekkäin, peräkkäin tai vastakkain, 

tai miten ne on rajattu. Värien, viivan ja valon käyttö voi vaikuttaa. Väreillä on vahva 

symbolinen lataus. Merkitysten siirrot voivat vakiintuessaan tuntua luonnollisilta, 

muuttua konventionaalisiksi. Mainonnassa merkityksen siirron voi sanoa olevan on-

nistunut, kun kaupattava kohde on kuluttajien mielessä saanut laadullisia ominai-

suuksia, joita kohteeseen ei luonnostaan liity.
102

 

 

 

John Fiske väittää, että Saussuren paradigmaattiset ja syntagmaattiset merkityssuh-

teet eivät yksin riitä merkin toiminnan ymmärtämisessä. Roland Barthes korosti 

Saussuresta poiketen merkitysten muodostumista merkin ja lukijoiden välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Häntä, kuten minua, kiinnosti se, miten merkitykset vaihtelevat ti-

lanteesta ja tulkitsijasta riippuen. Hän kehitti kuvan lukemiseen ensimmäisenä järjes-

telmällisen mallin, jonka avulla on mahdollista analysoida merkitystä vuorovaikutus-

prosessina. Malli perustuu merkityksellistämisen kahteen tasoon, Barthesin denotaa-

tioon ja konnotaatioon, joista Saussure nojasi vain ensimmäiseen.
103

 

 

Kielelliset, kuvalliset ja muunlaiset merkit eivät vain denotoi
104

 jotain, vaan ne herät-

tävät sarjan merkkeihin liittyneitä konnotaatioita. Barthes kutsuu sitä sosiaaliseksi 

ilmiöksi, myytin rakentamiseksi, jossa merkit ja niiden konnotaatiot yhdistyvät vies-

tiksi
105

. Barthes viittaa denotaation käsitteellä sen yleisesti hyväksyttyyn ja selvim-

pään merkitykseen.
106

 Denotatiivisellä tasolla jokainen kieltä ymmärtävä ymmärtää 

viestin ilmisisällön. Konnotatiivinen taso ei avaudu vain havainnoimalla mitä kuvas-

                                                             
102 Seppä 2012, 143-144 
103 Saussure 1916 & Barthes 1977 Fisken 1992, 112 mukaan 
104 l. merkitä, ilmaista, osoittaa 
105 Barthes 1984 Bignellin 1997, 16 mukaan  
106 Fiske 1992, 113; Kuusamo huomauttaa, että Barthes kielsi myöhemmin luomansa denotaation 
käsitteen olemassaolon. Barthesin mukaan konnotaatioiden tuottamat merkitykset voivat toisinaan 
hänen mukaansa vaikuttaa denotoiduilta (Kuusamo 1990, 48). 
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sa on. Katsojan on osattava hyödyntää kulttuurista tietoaan liittämällä kuvaan viit-

taussuhteita. Se toisin sanoin nojaa katsojan kulttuurisiin mielleyhtymiin. Molemmat 

tasot vaikuttavat tulkintoihimme kuvasta ja ovat erityisesti mainoskuvassa usein 

tarkkaan harkittuja. Joskus konnotatiiviset ja denotatiiviset tasot ovat kuvassa niin 

limittyneitä, ettei niitä voi erottaa. Kuvan sisällön avaus johdattelee siten suoraan 

konnotatiiviseen analyysiin.
107

 

 

Barthesin mukaan myytti on kulttuurinen tapa ymmärtää jokin asia ja se toimii mer-

kityksellistämisen toisella, konnotatiivisella tasolla. Myytti luonnollistaa ja mystifioi 

merkityksiä vaikka näennäinen tuttuus on tapojen säätelemää.
108

 Luonnollistaminen 

on helpointa, kun jokin merkin aspekti liittyy luontoon, kuten naisten synnyttämises-

tä juontuva äitimyytti. Media luo jatkuvasti uusia naiseuden myyttejä puhutellakseen 

uranaista tai vaikka yksinhuoltajaa perinteisten kotikeskeisyyden ja hoivaavuuden 

myyttien murtuessa.
109

 Barthesin käsitys myytistä on lähellä ideologian
110

 käsitettä, 

josta on kirjoittanut ainakin Louis Althusser
111

.   

 

Myytti-termiä nimitetään semiotiikassa yleisimmin koodiksi, joka on lähes yhtä tär-

keä käsite kuin merkki. Koodit ovat säännöstöjä, joilla merkit järjestetään merkityk-

sellisiksi järjestelmiksi. Semiotiikan perustana on ajatus, että kaikkea elämää säätelee 

jonkinlainen koodisto. Esimerkiksi osallistumalla johonkin pukeutumiskulttuuriin 

uusinnamme tiettyjä kulttuurisia, käyttäytymistä ohjaavia koodeja.
112

  

 

Koodilla voidaan viitata myös teknis-käytännöllisiin eli esimerkiksi naistenlehtien 

vaatekuvien tekijöiden koodistoihin, jotka säätelevät lehtien sisältöä, kuten kuvien 

aiheen, mallien ja vaatteiden valintaa, graafista suunnittelua ja kielenkäyttöä.
 113

 Vaa-

tekuvien, kuten mainostenkin, tekijät hyödyntävät kohdeyleisön psykologisia ja kult-

tuurisia koodeja ja vaikuttavat niiden avulla lukijoiden ajatuksiin, arvoihin ja toimin-

                                                             
107 Seppä 2012, 146, 149 
108 Barthes 1984 Sepän 2012, 150 & Fisken 1992, 116 mukaan 
109 Fiske 1992, 117, 119 
110 Althusserin näkemyksessä ideologia kuvaa sitä mekanismia, jossa ihmiset omaksuvat arvonsa, 
ideaalinsa ja toimintatapansa. Althusser ei käsittele sukupuolta, mutta Janne Seppäsen mukaan voi 
sanoa, että sukupuoli on yksi vahvimmista ideologioista (Seppänen 2005, 47, 58 Althusserin 1984 
mukaan). 
111 Barthes 1984 & Althusser 1984 Seppäsen 2005, 40 mukaan 
112 Seppä 2012, 155  
113 Seppä 2012, 156 
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taan. Japanilaisten esteettisiin koodistoihin tutustuminen on minulle tulkitsijana tär-

keää, sillä muuten kulttuuriset erityispiirteet eivät avaudu. Osa jää siitä huolimatta 

avautumatta tai avautuu eri tavalla minulle kuin japanilaiselle keskivertolukijalle. 

Teen analyysia toisaalta omasta suomalaisesta tutkijapositiostani käsin ja tulkintani 

on tutkielmani viitekehyksessä siten riittävä. 

 

Semioottisesta näkökulmasta mainokset ja vaatekuvatkin kuuluvat niihin kulttuurin 

ilmiöihin, joita säätelevät koodit vaihtuvat tiuhaan. Mainoksen on nojattava kulttuu-

risiin motiiveihin ja luotava niiden puitteissa muunnos, joka vaikuttaa tuoreelta.
114

 

Hyödynnän japanilaisen vaatekuvaston analyysiin Roland Barthesin S/Z-teoksen viit-

tä koodia, joiden käytöstä mainosten tulkinnassa on kirjoittanut muiden muassa Virpi 

Blom artikkelissaan Onko mainoksella merkitystä?. Vaikka S/Z on Honoré de Balza-

cin kirjoittaman Sarrasine-novellin (1830) lähiluentaan perustuva tekstin merkkiana-

lyysi, voi sitä Blomin tavoin hyödyntää mainosten ja muun kuvallisen aineiston se-

mioottiseen tulkintaan. Blom esittelee, miten missä ja miten Barthesin eri merkitys-

koodit toimivat.
115

  

 

Viestinnässä koodi katsotaan tulkinnan välineeksi, joka määrää merkin saaman sisäl-

löllisen merkityksen. Merkit ovat ymmärrettävissä koodien avulla: lähettäjä koodaa 

viestiin sisällön ja vastaanottaja koodaa ulos siitä sen merkityksen.
116

 Barthesin S/Z-

teoksessaan nimeämät koodit ovat seeminen, hermeneuttinen, toiminnan ja symboli-

nen koodi sekä referenssikoodi (katso kuva 2, seuraava sivu)
117

. Vaikka Barthesin 

koodistoa on sovellettu innokkaasti kuvan, tekstin ja liikkuvan kuvan tulkintaan, hän 

ei lähtökohtaisesti kehittänyt sitä yksityiskohtaiseksi analyysimalliksi. Blomkin tote-

aa koodien erottelun tehtävän olevan enemmänkin huomion kiinnittäminen merki-

tyksen syntymisen eri alueisiin.
118

 Koodit ovat hyödyksi avatessani vaatekuvien as-

sosiaatiotiloja. 

 

                                                             
114 Kuusamo 1990, 169 
115 Blom 1998; Barthes 2004 
116 Blom 1998, 209 
117 Barthes 2004, 19 
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Seemien koodissa on keskiössä denotaation ja konnotaation käsitteet. Seemien koodi 

on analyysin kannalta tärkein ja sen kulttuurin tietämyksen ohjailema konnotaatio-

erittely laittaa tutkijan "tulkintataidot" testiin. "Seemi konnotoi henkilöitä, paikkoja, 

objekteja, joiden merkitty on jonkinlainen luonnehdinta (adjektiivi tai attribuutti), ja 

vaikka konnotaatio olisi selvä, sen merkityn nimeäminen on epävarmaa ja suurpiir-

teistä."
119

 Kuvan seemejä voivat olla valaistus, kuvakulma ja mallin iho, hiukset, 

laihuus, kasvonpiirteet, kehon asennot ja ilmeet. Vaatteissa ne voivat olla vaatteen 

väri, muoto, rakenne, materiaali tai se, miten vaate on puettu tai yhdistetty muihin 

vaatteisiin tai asusteisiin. 

 

Hermeneuttinen koodi käsittelee kuvan kerronnallisten elementtejä ja pitää yllä "ker-

ronnallista jännitettä". Proaireettinen eli toiminnan koodin avulla tulkitaan tekstin 

logiikkaa ja sen nivoutumista mielekkääksi kokonaisuudeksi. Symboliset koodit taas 

toimivat binaaristen oppositioiden, vastakohtaparien kautta.
120

 Vastakohtapareja voi-

vat olla esimerkiksi feminiininen/maskuliininen, pimeä/valoista tai pieni/iso. Ne ovat 

hierarkkisesti järjestyneet niin, että toinen hallitsee ja sisällyttää parin toimintojensa 

kentälle. Oppositiot ovat merkitystuotannon perusta.
121

 Referenssikoodi käsittää in-

tertekstuaalisuuteen eli referenssit suoraan tiettyihin kulttuurisiin järjestelmiin. Refe-

renssikoodit vievät tieteellisiin, kirjallisiin, historiallisiin ja muihin sisältöihin. Ne 

viittaavat itsensä ulkopuolelle.
122

  

 

 

 

                                                             
119 Barthes 2004, 19 Blomin 1998, 212-213 mukaan 
120 Barthes 2004, 19 Blomin 1998, 214, 216, 219 mukaan 
121 Hall 1999, 82, 154 
122 Barthes 2004, 19 Blomin 1998, 221-222 mukaan 

Kuva 2. Barthesin seeminen koodisto  (Barthes 2004 Taipaleen 2015 mukaan).  
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Blomin mukaan Barthesin koodit eivät auta lehtikuvaston vaikuttamistapojen selvit-

tämisessä. Sen sijaan, Blomin sanoin, "niiden avulla voidaan nostaa esiin se, millais-

ta "hyvää" mainoksissa tarjotaan, millaisia identiteettejä ja implikaatioita
123

 esitetään, 

millaisessa symboliavaruudessa liikutaan, millaiset tyylit kattavat koko mediakentän 

ja millaisia tarinoita rakennetaan."
124

 Kulttuuritekstien, joita vaatekuvatkin ovat, ana-

lyysi on toisiinsa limittyvien ja päällekkäisten merkityskerrosten huolellista purka-

mista. Merkityksen lähtökohdista voin huolellisen tarkastelun kautta löytää kuvien 

mahdollisia - mutta ei absoluuttisia - selityksiä ja kulttuurisia viitteitä.  

 

 

Japanissa kiehtoo sen erilaisuus, mutta myös samanlaisuus lännen kanssa. Japani oli 

ensimmäinen ei-länsimainen valtio, jonka teollistuminen saavutti länsimaihin verrat-

tavissa olevan kypsyystason. Taloudellisesti ja kulttuurisesti Japani kuuluu jälkiteol-

liseen maailmaan, mutta monet yhteiskunnalliset käytännöt kertovat sen myöhäisestä 

länsimaalaistumisesta. Japanin taloudellisen yhdenvertaisuuden tunnustaminen ei 

riittänyt poistamaan orientalistisen tradition vaikutusta, jonka ajattelumallin mukaan 

on olemassa sivistyneet eurooppalaiset ja takapajuinen itä. Japanin vastaus orienta-

lismiin on ollut sen kulttuurin ainutlaatuisuuden korostaminen ja eksotisoiminen 

(katso kuva 3, seuraava sivu). Ajattelua kutsutaan Nihonjinron -teoriaksi, joka koros-

taa ryhmäkeskeisyyttä, lojaalisuuskäsityksiä sekä harmoniaa. Nihonjinron -teoria on 

saanut kritiikkiä siinä, että se kuvaa lähinnä kulttuurista ihannetta eikä yhteiskunnal-

lista todellisuutta.
125

  

 

Japanilaisen naisen aseman ja naiskuvan muokkautumiseen historiassa ovat vaikutta-

neet monet voimat, kuten uskonnolliset ajattelutavat. 2000-luvun japanilaisnaisen 

elämää rajoittavat enää harvat juridiset tai poliittiset esteet. Koulutustaso on noussut 

ja naiset osallistuvat koko ajan aktiivisemmin kaikille yhteiskuntaelämän aloille. 

                                                             
123 l. looginen seuraussuhde 
124 Barthes 2004; Blom 1998, 226 
125 Jalagin & Konttinen 2004b, 10-12 
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Vaikka sukupuolten väliset statuserot ovat edelleen tunnustettuja suurimmassa osassa 

kaupunkilaisperheitä, ne eivät ole enää yhtä ritualisoituneita kuin aiemmin.
126

 

 

 

Käsitystä japanilaisesta naisesta on leimannut uhrautuvan kotirouvan stereotypia, 

jonka mukaan nainen on määritelty yhteiskunnan tuotannollisen ytimen ulkopuolelle 

ja katsottu olevan enemmän vaimo ja äiti kuin yksilö. Japanilaisen naisen tutkimus 

on usein perustunut poliittisten suhdanteiden mukaan muuttuvaan, eksotisoivaan ku-

vaan aasialaisnaisesta. Japanilaiset naiset ovat olleet milloin vietteleviä juonittelijoi-

ta, milloin puhtaan viattomia. Yhdistävänä tekijänä oli salaperäisyys ja haluttavuus. 

Idän ja lännen romanttisissa kohtaamisissa itää edusti lähes poikkeuksetta nainen, ja 

näin muodostuneella japanilaisen naisen kuvalla oli yhteiskunnallisen vallan sijasta 

eroottista valtaa.
127

  

 

 

 

                                                             
126 Huhtamäki 2009, 10-11, 50; Jalagin & Konttinen 2004a, 28 
127 Jalagin & al. 2004b, 12, 18 

Kuva 3. Japanilaisen naisen eksotisointia naistenlehden mainoksessa 

(Classy 2014) . 
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Viihdeteollisuus ja fiktio ovat jo pitkään hyödyntäneet kuvaa japanilaisesta naisesta, 

mutta länsimaalainen tieteellinen tutkimus on ottanut sen aiheekseen suhteellisen 

myöhään. Suomalaisessa akateemisessa keskustelussa japanilaisilla naisilla on ollut 

toistaiseksi marginaalinen osa, ja tutkimus on ollut vain harvoin feminististä. Lisäksi 

naisten aseman ja naiskuvan tarkastelu on ollut suppeaa tai keskittynyt pieniin eri-

tyisryhmiin.
128

 Vaikka tutkielmani pääpaino ei ole japanilaisnaisen yhteiskunnallis-

ten roolien tarkastelussa, auttaa Japanin kulttuurin kontekstin lyhyt feministinen ava-

us sosiaalisten suhteiden ja ulkonäön välisten linkkien selvittämisessä. Japanilainen 

naisellisuus on monen historiallisen, kulttuurisen, poliittisen ja taloudellisen tekijän 

summa. 

 

 

Japanin mytologian mukaan ja historiankirjoituksien
129

 vahvistamana, keisarisuku 

periytyy auringonjumalatar Amaterasusta, joka edusti kirkkautta, kauneutta, arvok-

kuutta, hyväntahtoisuutta ja lempeyttä. Sama näkemys on mahdollisesti kuvannut 

japanilaisnaisen varhaishistorian aikaista arvostettua ja merkittävää yhteiskunnallista 

roolia, minkä vahvistaa Joomon-kauden (10000eaa.-300eaa.) arkeologiset löydöt ja 

Yayoi-kauden (300eaa.-250) kiinalaiset kirjalliset merkinnät Japanista.
130

 

 

Naisten aiempi suotuisa asema kääntyi päälaelleen 1100-luvulla alkaneen sotilasval-

lan aikaisen kehityksen seurauksena. Heian-kauden (794-1185) aikana syntyi soturi-

luokka, samurait, joka olivat vallassa Meiji-restauraatioon (1868) saakka. Soturiluo-

kan hallitsema patriarkaalinen, "harmoninen yhteiskunta" perustui luokkien luonnol-

liseen järjestykseen, jossa kullakin oli oma elämäntehtävänsä - myös naisilla. Levot-

tomat yhteiskunnalliset olot, joita keskenään kilpailevat sotilasklaanit ylläpitivät, ja 

maahan rantautuneet aatteelliset virtaukset kuten kungfutselaisuus ja buddhalaisuus 

heikensivät naisen asemaa perheessä ja yhteiskunnassa. Naisen tuli olla kuuliainen 

ensin isälleen, sitten aviomiehelleen ja viimeisessä elämänvaiheessa vanhimmalle 

pojalleen. Aviomiehen valta vaimoonsa oli lähes kaiken kattava. Naisten tehtävänä 

                                                             
128 Jalagin & al. 2004b, 18, 21 
129 Nykypäivään säilyneet Japanin historiankirjoitukset ovat Kojiki, vanhojen tapahtumien kirja (712) 
ja Nihon shoki, Japanin aikakirjat (720) (Fält, Nieminen, Tuovinen & Vesterinen, 1995, 32). 
130 Fält & al. 1995, 34-35 
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oli synnyttää lapsia. Samuraiajan naiset olivat koko ajan työn touhussa lapsista, ko-

dista ja appivanhemmista huolehtien, eikä heillä ollut joutilasaikaa kuten Heian-

kauden hovinaisilla. Koti oli naisen elämänpiiri, eikä hän voinut poistua sieltä ilman 

miehensä lupaa.
131

  

 

Ekiken Kaibaran kirjoittama Onna daigaku
132

 (1672) ja oli aikakauden ihanteiden 

kiteytymä. Sen mukaan naisen tärkeimpiä ominaisuuksia oli hyveellinen sydän, kuu-

liaisuus, siveys, armeliaisuus ja rauhallisuus. Opit oli tarkoitettu periaatteessa kaikille 

tytöille ja naisille, mutta käytännössä niitä noudatettiin vain samuraipiireissä. Onna 

daigakun naisen elämän ohjenuorat saivat häiriöttä sitoa japanilaisten naisten ase-

maa, sillä maa oli lähes täydellisen sulkeutunut ulkomaailmalta yli 200 vuoden ajan. 

1850-luvulta Japani avautui jälleen maailmalle kun Togukawa-suvun sotilasvalta 

korvattiin keisarin Meijin hallituksella (Meiji-kausi 1868-1912). Keisari Meijin kuol-

tua valtaan nousi keisari Taishoo (Taishoo-kausi 1912-26), jonka heikko terveys sai 

vallan siirtymään oligarkkiselta
133

 vanhempien miesten ryhmältä demokraattisille 

puolueille ja eduskunnalle. Japanin avautumisen jälkeen maahan virranneet länsimai-

set ajatukset vaikuttivat naisen asemaan ja elämään.
134

 

 

Samuraiajalta periytynyt arvoperusta säilyi ja hyvinvoinnista huolehtiminen kodin 

piirissä katsottiin edelleen olevan naisen tärkein tehtävä. Tyttöjen koulutuksen pää-

tehtävä oli muokata heistä ”hyviä vaimoja, viisaita äitejä” eli kasvattaa yhteiskuntaan 

hyödyllisiä kansalaisia. Samoin länsimaissa kristillinen arvomaailma korosti äidin ja 

vaimon roolia naisen korkeimpana kutsumuksena. Koko kansa valjastettiin Meiji-

hallituksen ohjelman mukaiseen rakennus- ja uudistustyöhön: Naisten tehtäväksi tuli 

ennen äidin ja vaimon rooleja kantaa kortensa kekoon talouskasvun hyväksi ja työs-

kennellä esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa.
135

 

 

Naisten yhteiskunnallista ja sosiaalista asemaa säätelivät vuoden 1898 siviililait, joi-

den patriarkaalinen perhemalli oli voimassa vuoteen 1945 saakka. Perinteinen ie-

perhejärjestelmä oli useamman sukupolven talous, jossa päätösvalta koulutukseen, 

                                                             
131 Huhtamäki 2009, 11; Jalagin & al. 2004a, 33, 36; Fält & al. 1994, 103 
132 Suom. Suuri oppi naisille 
133 l. harvainvaltainen. Se viittaa hallintoon, jossa suppea eliitti, oligarkia, pitää valtaa. 
134 Jalagin & al. 2004a, 27-28, 36-38 
135 Jalagin & al. 2004a, 40-41 
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avioliittoon ja työhön liittyvissä asioissa oli miehellä. Keisarin hallinnon kohteena 

olevaksi perusyksiköksi nimettiin perhe eikä yksilö, ja jokainen kirjattiin syntyessään 

ie-perherekisteriin. Vuoden 1989 Meiji-perustuslaki kielsi naisilta osallistumisen 

poliittiseen toimintaan, kuulumisen poliittisiin järjestöihin tai edes osallistumisen 

poliittisiin kokouksiin. Naisten oli mahdotonta vaatia julkisesti oikeuksia tai yhteis-

kunnallisia muutoksia.
136

 

 

 

Vaikka juridiset säädökset antoivat naisille vain vähän oikeuksia, taloudellis-

yhteiskunnallinen kehitys 1900-luvun alussa muutti tilannetta vähitellen ja lopullises-

ti. Teollistuminen, kaupungistuminen ja länsimaisen populaarikulttuurin rantautumi-

nen Japaniin vetivät naisia kodin ulkopuolelle. Laajamittainen naisten siirtyminen 

työelämään herätti yhteiskunnallista keskustelua siitä, vähentäisikö työssäkäynti 

naisten mahdollisuuksia ja halua avioitua. Jos naiset pääsivät 1920-luvulle tultaessa 

maistamaan koulutuksen ja palkkatyön tuomia mahdollisuuksia, 1930-luvulla nouse-

va militaristinen ja nationalistinen ilmapiiri palautti naiset kotiin perinteisen ryosai 

kenbo
137

 –rooliin. Sotapropagandan kovetessa yhteiskunnallinen ilmasto teki femi-

nistiryhmien työskentelyn lähes mahdottomaksi; naisten oli keskityttävä poliittisiin 

oikeuksiin liittyvien tavoitteiden sijaan naisten työolojen ongelmiin ja leskien ase-

man parantamiseen.
138

 

 

Mantshurian konflikti laajentui täysmittaiseksi sodaksi Kiinaa vastaan vuonna 1937 

ja maiden välinen sota käytiin ennen sekä toisen maailmansodan aikana. Japanin 

hyökkäys Yhdysvaltojen Pearl Harborin laivastotukikohtaa vastaan sai Yhdysvallat 

julistamaan Tyynenmeren sotana tunnetun maailmansodan osan akselivalloille
139

. 

Japanin hallitus saattoi kansalaiset sotavalmiuteen toimittamalla opetusministeriön 

julkaiseman kirjan Kokutai no hongi
140

, jonka avulla nuorisolle opetettiin Japanin ja 

                                                             
136 Jalagin & al. 2004a, 42 
137 l. hyvä äiti, viisas vaimo 
138 Jalagin & al. 2004a, 44, 46-47 
139 Toinen maailmansodan osapuolet olivat akselivallat, jotka muodostuivat Saksasta, Italiasta ja 
Japanista sekä liittoutuneet, joita johtivat Yhdistyneet kansakunnat, Ranska, Neuvostoliitto ja Yhdys-
vallat.  
140 Suomeksi Kansallisen olemuksen pääperiaatteet 
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sen keisarin jumalallista ainutlaatuisuutta. Kirja korosti kansalaista yhtenäisyyttä 

vaatimalla, että Japanin piti luoda uusi kulttuuri vieraita vaikutteita itseensä sulatta-

malla. Länsimaista materialismia, yksilökeskeisyyttä ja liberalismia arvosteltiin an-

karasti. Niiden sijaan korostettiin japanilaisen ”hengen voimaa”. Isänmaallisten nais-

järjestöjen rooli oli merkittävä naisten henkisessä ja ruumiillisessa mobilisoinnissa. 

Aikaisemmin luotu äitikeskeinen naisihanne oli helppo valjastaa kansakunnan henki-

seksi ja emotionaaliseksi selkärangaksi. Jos nainen oli Meiji-kaudella äiti omalle 

perheelleen, 1930-luvulla ja 1940-luvun sotavuosina nainen vaikutti olevan koko 

kansakunnan äiti.
141

 

 

Yhdysvaltojen Hiroshimaan ja Nagasakiin tiputtamat kaksi atomipommia vuonna 

1945 vaikuttivat merkittävästi toisen maailmansodan päätökseen. Sodan hävinnyt 

Japani koki Yhdysvaltojen miehitysvallan alla monia uudistuksia, jotka muuttivat 

japanilaisen naisen elämää monella tasolla. Perustuslain ja vaalilakien uudistus 

vuonna 1945 takasi naisille itsemääräämisoikeuden, äänioikeuden ja vaalikelpoisuu-

den. Vuoden 1947 perustuslaki taas kielsi kaiken sukupuoleen kohdistuvan syrjinnän, 

myös perimisjärjestyksessä, koulutuksessa, työssä ja siitä maksettavan palkan suh-

teen. Se romutti myös vanhan ie-perhejärjestelmän; jokainen sai itse hallita omai-

suuttaan.
142

 

 

Lännen vaikutus ja sen olemassaolon vastustus ovat oleellinen osa Japanin kulttuu-

riympäristöä. Johtajat, jotka valvoivat Meiji-restauraatiota  ja jotka neuvottelivat 

Amerikan miehityksestä, olivat erityisen taitavia tekemään kokusaikaa
143

 seuranneis-

ta uusista vaikutteista perinteisiä rakentamalla tietoisesti uusia ulottuvuuksia Japanin 

perinteeseen.
144

 Valtion sysäämä kulttuurin uudelleenmuokkaamisen intensiivinen 

prosessi,  Marilyn Ivyn sanoin ”ulkomaalaisen kotimaistamisen prosessi”, toisen 

maailmansodan häviön jälkeen päällysti tien Japanin taloudelliseen menestykseen
145

. 

 

 

 

                                                             
141 Jalagin & al. 2004a, 47-49 
142 Jalagin & al. 2004a, 49 
143 suomeksi kansainvälistyminen 
144 Darling-Wolf 2004, 326 
145 Ivy 1995, 3 
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Japanilaisnaiset ovat pukeutuneet arkielämässään yleisesti länsimaisesti toisen maa-

ilmansodan jälkeen. Japanin kansanpukua, kimonoa
146

 käytetään seremoniallisissa 

tilaisuuksissa, kuten häissä, hautajaisissa, uudenvuoden juhlassa ja shichi-go-san
147

 -

juhlassa, ja kimonoa ohuempaa yukataa
148

 oloasuna kotona ja kylpylöissä. Useissa 

Japanin majapaikoissa yukata on odottamassa vierasta sängyllä. Omaleimainen japa-

nilainen pukeutumiskulttuuri säilyi hämmästyttävän eheänä 1800-luvun puolenväliin 

eli Japanin kansainvälistymiseen asti.
149

 

 

 

Ajanlaskun alussa kiinalaiset lähettiläät ja munkit levittivät Japanissa kungfutselai-

suuden ja buddhalaisuuden ohella kulttuuria ja taidetta. Japanilainen hovipuku olikin 

lähes suora kopioi kiinalaisesta. Japanilainen omintakeinen pukeutumiskulttuuri al-

kaa Heian-kauden (794-1185)  aikana 900-luvulla kun diplomaattiset suhteet Kiinaan 

katkesi ja kansallinen tyylin suosiminen taiteessa, arkkitehtuurissa, kirjoitustyylissä 

ja pukeutumisessa kasvoi. Tavalliset ihmiset pukeutuivat kosode-kietaisuvaatteisiin 

ja yksinkertaisiin hakama-kietaisuhousuhin, mutta erityisesti Heian-kauden hovinai-

set 12-kerroksisine silkkipukuineen muodostaa maan pukeutumisestetiikkaan merkit-

tävästi vaikuttaneen erityisryhmän japanilaisen naisen historiassa. Vaikka hovipu-

keutumisessa oli edelleen kiinalaisia vaikutteita, niitä tyyliteltiin rajoituksetta.
150

  

 

Raskaan vaatekerroksen alle kätketty vartalo ei ollut kiinnostuksen kohteena Heian-

ajan maalauksissa ja kirjoituksissa. Sen sijaan hiuksiin, joiden ihanteena oli olla pit-

                                                             
146 Kimonon edeltäjää kosodea, lyhythihaista kietaisuvaatetta, alettiin käyttää alusvaatteena Nara-
kauden (710-794) aikana ja myöhemmin, 1500-luvun puolivälin paikkeilla, jokapäiväisenä päällys-
vaatteena. Kimono-sana yleistyi vasta 1700-luvulla. (Fält & al. 1995, 45, 248) 
147 Marraskuussa Japanissa vietettävä kansallinen juhlapäivä, jossa juhlistetaan seitsemän- ja kolmi-
vuotiaita tyttöjä ja kolme- ja viisivuotiaita poikia. Shici-go-san tarkoittaa numeroita seitsemän, viisi ja 
kolme, joilla on Japanin numerologiassa onnennumeroiden status.  
148 Yukata on kimonon mallinen puuvillainen takki. Hyvälaatuinen yukata käy myös perinteisiin kesä-
tapahtumiin.  
149 Fält & al. 1995, 248, 444, 452 
150 McGann 2003; Fält & al. 1995, 45, 248  
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kät, suorat ja jopa maahan asti ulottuvat, kiinnitettiin runsaasti huomiota.
151

 Vaikka 

Heian-kaudella musta, kuro
152

, liitettiin usein pahuuteen, kuolemaan ja ilottomuu-

teen, oli sillä lisäksi myönteisiä merkityksiä; kurokami, suoraan käännettynä mustat 

hiukset, viittaa Japanissa edelleen erityisen kauniisiin mustiin hiuksiin
153

. Valkoinen 

iho oli kauneuden ja hyvän syntyperän merkki ja pukeutumistaito oli keskeistä. Ho-

vinaisten vaatteissa oli paljon elegantteja yksityiskohtia. Asuissa yhdistyivät erilaiset 

värit, kuviot ja tekstuurit.
154

   

 

Heian-kausi päättyi kahden aatelissuvun väliseen sisällissotaan, jota seurasi taistele-

vien klaanien ja poliittisen ja militaarisen voimien samuraikulttuurin Kamakura-

kausi (1185-1333), jonka pukeutuminen jäljitteli aluksi hovimuotia, mutta vaatteista 

tehtiin käytännöllisempiä ja vähemmän ylellisiä ja materiaalit vaihtuivat usein silkis-

tä ramiin ja hamppuun. Naisten muodissa kerrokset vähenivät ja lopulta pidettiin 

vain kosodea. Kun epämuodolliset kosodet alkoivat esiintyä enemmän päällysvaat-

teena, ne tehtiin pidemmiksi ja hienommista kankaista.
155

 

 

Vähittäinen paluu hovipukuun näkyy Muromachi-kauden (1333-1573)  koristeellisis-

sa puvuissa. Jos Heian-kausi oli eleganssin kulta-aikaa, Momoyama-kausi kaudella 

(1573-1603) oli malliesimerkki sen rappiosta; ajanjakson pukeutumisessa haettiin 

loisteliasta vaikutelmaa käyttämällä räikeitä värejä, ristiriitaisia materiaaleja sekä 

runsaasti kultaisia kirjailuja. Edo-kaudella (1603-1867) sodat lakkasivat ja samurai-

den merkitys oli vähäisempi. Kulttuuria loivat enemmän kaupunkilaiset, käsityöläiset 

ja kauppiaat. Muoti monimutkaistui, kun he sulattivat hovin ja esimerkiksi kabuki-

näyttelijöiden tyylejä omiinsa. Ylellisyyslait pyrkivät tosin pitämään yllä vaatteiden 

luokkaeroja samuraiden ja tavallisen kansa välillä. Kosode eli kimono, kuten sitä 

1700-luvulla alettiin kutsua, säilyi naisten vaatteena ja siitä esiintyi uusia keksintöjä. 

Kimonon hihojen pituudet ja mallit vaihtelivat. Kimonon kanssa käytettävä obi-vyö 

leveni sormenlevyisestä vähitellen 1700-luvun puoliväliin asti niin, että se lopulta 

peitti ylävartalon rintojen alta lantiolle asti. Kimonon ja varsinkin obi-vyön pukemi-

nen on nykyäänkin työläs ja tarkoin määritelty toimitus, johon tarvitaan osaava puki-

                                                             
151 Fält & al. 1995, 45  
152 Japaniksi musta, pimeä 
153 Hintsanen 2013 
154 Fält & al. 1995, 45  
155 McGann 2003 



33 
 

ja. Miesten ja naisten kimonot eroavat väreissä, koristeissa ja yksityiskohdissa. Nuo-

rilla naisilla on värikkäämpiä kimonoja ja obeja kuin vanhemmilla.
156

 

 

Kimonon historia kertoo Japanin sukupuolirajojen määrittelyn ja uudelleen määritte-

lyn prosessista. Kimonon värien, materiaalien, kuvioinnin ja muotojen avulla koros-

tettiin paitsi sukupuolten, myös ikä- ja sosiaaliluokkien eroja. Materiaaleilla näyttää 

olleen suurin merkitys Japanin pukeutumisen historiassa.
157

  

 

 

On esitetty ristiriitaisia kantoja siitä, että 1800-luvun naisten pukeutumisen historia 

Japanissa olisi vastaavanlainen kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, joissa aika-

kauden mielialat näkyivät pukeutumistyylien nopeissa muutoksessa.  Muodin kaava 

seurasi Amerikassa ja Euroopassa erogeenisen alueen teoriaa, jossa ideaalinen siluet-

ti paisui tai oheni joka vuosikymmenellä. Japanissa naiset olivat hitaampia kuin mie-

het luopumaan Edo-kauden pukeutumismuotista ja liittymään moderniin muotimaa-

ilmaan, viettiväthän he suurimman osan ajastaan kotona. Meiji-kauden (1868-1912) 

alussa naisellisuus määriteltiin nopeasti uudistuneen maskuliinisuuden perusteella. 

Meiji-kauden Japanissa vaatteen muodon korostaminen värin, kuvioiden ja materiaa-

lien sijaan oli naistenvaatetuksessa vallankumouksellista.
158

  

 

Huolimatta yleisestä vastahakoisuudesta ulkomaalaisia naistenvaatteita kohtaan Mei-

ji-kauden alussa niitä käytettiin jonkin verran eliitin keskuudessa, erityisesti keisaril-

lisessa taloudessa. Eurooppalaisen muodin omaksuminen oli enemmän poliittista 

kuin esteettistä; keisarinna oli tärkein poliittisen agendan symboli, ja Japanille oli 

tärkeä osoittaa, että ainakin korkeimmalla tasolla se oli maana ajanmukainen; keisa-

rinnan tyyli oli viimeisimmän Ranskan muodin mukaista. Vaatteet omaksuttiin eliitin 

keskuudessa sellaisenaan ilman paikallisia tulkintoja. Tuloksena oli, että ulkomaalai-

sen tyylin omaksuneet japanilaiset näyttivät usein kömpelöiltä, jopa naurettavilta. 

Vuosina 1887-1889 ulkomaalaisia vaatteita kopioitiin uutterimmin; japanilaisten 

hovinaisten vaatetus vastasi jopa Amerikan ja Euroopan turnyyri-tyyliin, joka poik-

                                                             
156 Dalby 2001, 21-23, 27; Fält & al. 1995, 451; Monden 2015, 8 
157 Shively 1964, 133 Monden 2015, 8 mukaan 
158 Slade 2009, 99-100 
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kesi täysin Japanin alkuperäisistä pukeutumistyyleistä. Turnyyri-tyyli oli esimerkki 

varhaisen modernismin sukupuolen erottelusta, jossa naisellisuuden taakka oli jaettu 

lähes yksinomaan naisten harteille.
159

  

 

Pienet japanilaisnaiset, jotka olivat vähemmän rintavia kuin eurooppalaiset ja ame-

rikkalaiset kanssasisarensa, joutuivat kokemaan fyysistä alempiarvoisuutta kun pitkät 

ja täyteläiset naiset uhkeine povinensa nostettiin täydellisyyden esikuviksi. Perintei-

nen kimono-tyyli salli paremmin pienirintaisuuden. Se, miten länsimaalaisten naisten 

vaatetus esiteltiin Japanissa ja vielä kasvavan nationalismin ilmapiirissä, aiheutti 

osaltaan eurooppalaisten ja amerikkalaisten vaatteiden hylkimisreaktion Meiji-

kauden keskivaiheilla. Moni palasi käyttämään alkuperäisvaatteita vaikka muut län-

simaiset kulutustavarat olivatkin suuressa suosiossa isoissa kaupungeissa. Lisäksi 

lännen raskaat mekot olisivat olleet erittäin epäkäytännöllisiä japanilaisissa kodeissa 

ja japanilaistyylisissä kyykkyvessoissa. Vaatetuksen sopimattomuus japanilaisten 

naisten käytännönelämään oli suurin rajoitus länsimaalaisten vaatteiden käyttöön-

otossa, ja vasta Taishoo-kaudella (1912-1926), kun monet länsimaalaistyyliset julki-

set tilat ja fyysiset ympäristöt, kuten kahvilat ja tavaratalot, rantautuivat Japaniin, 

japanilaisten naisten oli mahdollisuus pukeutua eurooppalaiseen, moderniin vaate-

tukseen.
160

 

 

Muutos Meiji-ajasta Taishoo-aikaan osoitti monia samankaltaisuuksia kuin Euroopan 

muutos viktoriaanisesta ajasta Edward VII:n  aikaan. Sekä Victoria- ja Meiji-kausien 

pitkien yksinvaltiaiden hallituskausien jälkeen sekä Euroopassa että Japanissa naiset 

tunsivat vapautuneensa nationalismin taakasta ja itsensä uhraamisesta kansakunnan 

hyväksi. Japanin vapaamman ajan naishenkilöitymä on mogat eli modan gaarut
161

. 

Ensimmäiset länsimaalaisen pukeutumisen kokeilut Meiji-kaudella
162

 edesauttoivat 

mogan menestystä 1920-30-luvulla; vaatteita ei pidetty muodoiltaan vieraina  vaan 

modernin naisellisina. Naisten vaatteen modernisoituminen Japanissa tuli tarpeelli-

                                                             
159 Slade 2009, 100, 102-103 
160 Slade 2009, 101 
161 Suomeksi modernit tytöt. Moga on Kitazawa Shuuichin vuonna 1924 Josei-naistenlehden artikke-
liaan varten luoma käsite. Hän tarkoitti sillä naista, jolla oli muodinmukaiset länsimaiset vaatteet, 
leikatut hiukset, manifestoitu vapaus, esteetön fyysisyys ja mieltymys yöelämään (Slade 2009, 106). 
162 Rokumeikanin, joka viittaa vuonna 1883 valmistuneeseen rakennukseen Tokiossa, aikana oli näh-
tävissä merkittävä länsimaalaistumisen yritys kun jotkut japanilaiset naiset pukeutuivat viimeisim-
män Pariisin muodin mukaisesti. Pian sen jälkeen länsimaalaisesta pukeutumisesta luovuttiin lähes 
kokonaan ennen mogan aikaa sukupolvi myöhemmin.  
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seksi 1920-luvulla kolmesta syystä: poliittinen vapautuminen, modernisuus esteetti-

senä vaatimuksena sekä käytännön tarpeesta, sillä naisten uudet aktiviteetit ja liik-

kuminen vaativat uudistuneet asun. Mogan pukeutuminen oli mielenosoitus traditio-

naalisia käsityksiä naisellisuudesta, kauneudesta ja käytöstavoista vastaan.
163

  

 

1920-luvulla uusia kuvia naisellisuudesta ilmaantui ensimmäisen maailmansodan 

myötä Japanin omaksuessa konsumerismin. Edulliset kauppatavarat pysyivät rajoitet-

tuna ja täydellinen teollistuminen ja massakulutus oli vielä jonkin ajan päässä. Kon-

sumerismi näkyi aluksi vain siihen liittyvinä fantasioina ja uudet feminiiniset pukeu-

tumisestetiikat esitettiin lähinnä painettuna naistenlehdissä. Tämä oli kuitenkin mo-

dernin naisellisuuden identiteetin synty. Mogasta tuli näkyvä kulutuksen unelma, 

mikä oli japanialaisia mogia tutkineen Barbara Saton mukaan median luomus. Moga 

heijasti työssäkäyvän naisen voimaa ja vapautta sekä seksuaalista että sosiaalista 

rappiota, jota yhtä aikaa kiellettiin ja haluttiin. Media pystyi määrittämään uudelleen 

urbaanin naisten käyttäytymiskoodiston. Lehdet käyttivät useita kerronnan muotoja 

esittäessään modernisuutta elämäntyylissä, asenteissa ja pukeutumisessa helpottaak-

seen lukijoidensa mukautumista visuaaliseen modernisuuteen.
164

    

 

Naistenlehdet eivät olleet ainoa vaikuttaja naisellisuuden modernistumiselle. Mogana 

olemisen tavoittelu oli myös kiitosta vuonna 1880 pakolliseksi tulleesta koulutukses-

ta, minkä vuoksi 1920-luvun alussa yhä useampi koulutettu nainen etsi töitä ja oli 

astumassa työelämään. Nuoret japanilaisnaiset eivät halunneet työelämään ainoas-

taan taloudellisista syistä, sillä useat heistä olivat keskiluokkaa, vaan työssäkäynti 

toimi heillä myös itsensä toteuttamisen keinona. Moga ei kuvannut ainoastaan uutta 

tyylisuuntaa, vaan lisäksi sitä, miten vaatteissa oltiin. Uudet vapaa-

ajanviettoaktiviteetit, kuten shoppailu, loivat uusien vaatekoodien tarpeen. Olennais-

ta ja huolestuttavaakin näissä naisten uusissa aktiviteeteissa oli katsomisen elementti: 

nähdyksi tuleminen alkoi yleistyä japanilaisen nuorisokulttuurin Taishoo-kauden 

alussa.
165

  

 

                                                             
163 Slade 2009, 99-100, 105-106, 108 
164 Slade 2009, 106; Sato 2003, 48-49 
165 Slade 2009, 107 
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Moga, jonka ulkonäkö ja käyttäytyminen oli monien lehtien toistuvina teemoina, oli 

vallankumouksellinen sosiaalisesti ja esteettisesti, jopa poliittisesti. Mogat tekivät 

modernisuudesta visuaalista, esitettävää ja, mikä tärkeintä, haluttavaa. Heitä näytti 

olleen vähäinen määrä, mutta tarpeeksi koko pukeutumissysteemin haastamiseen.
166

 

 

Taishoo-kauden aikaan länsimaisten vaatteiden käyttö oli modernisuuden symboli ja 

osoitus käyttäjän sivistyneisyydestä. Sitä seuranneella Showa-kaudella (1926-1989) 

ja erityisesti toisen maailmansodan jälkeen, amerikkalaisten miehityksen aikaan ja-

panilaisnaisten pukeutumistottumuksissa tapahtui nähtävä muutos. Japanilaiset naiset 

vaihtoivat kimononsa minihameisiin ja leikkasivat ja permanenttasivat hiuksensa. 

Kun lännen kulttuuritekstit valtasivat Japanin kulutusmarkkinat, niin tekivät myös 

länsimaiset ihanteet naiskauneudesta. Vaikka länsimaalaisilla teksteillä olikin suuri 

vaikutus Japanin kulttuurisen naisellisuuden rakentamisessa, nämä länsimaalaiset 

rakenteet eivät pysyneet vahingoittumattomina integroituessaan Japanin populaari-

kulttuuriin. Naisrepresentaatiot ovat yksi esimerkki Japanin nykykulttuurin hybridis-

tä luonteesta.
167

  

 

 

Kawaii–tyyli dominoi Japanin populaarikulttuuria 1980-luvulla ja on ollut suosittu 

siitä lähtien. Kawaii on japania, ja tarkoittaa söpöä ja lapsenomaista. Se ylistää su-

loista, puhdasta, haavoittuvaista, viatonta sosiaalista käyttäytymistä erityisesti mies-

henkilöiden seurassa sekä fyysistä ulkomuotoa.
168

 Japanissa kuulee usein tyttöjen ja 

nuorten naisten ihastelevan huudahduksen ”kawaii!”, asiasta kuin asiasta. Kawaii on 

yltiöfeminiinistä, sillä se korostaa naisen avuttomuutta ja riippuvuutta, söpöä pukeu-

tumista ja hyvää käytöstä sekä etsii miesten hyväksyntää ja turvaa. Japanilainen yh-

teiskunta tukee ja ylläpitää edelleen jollain tasolla riippuvuusrakkauden käsitettä. 

Minna Eväsojan ehdottaa, että 2000-luvulla kawaii-kulttuuri on alkanut pikkuhiljaa 

hiipua, ja sen tilalle on tulossa kypsempi naisihanne.
169

 Vaikka Eväsojan väite pitäisi 

                                                             
166 Slade 2009, 107, 113 
167 Darling-Wolf 2004, 329, 339 
168 Kinsella 1995, 220-221 
169 Eväsoja 2009, 155, 165-166 
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paikkansa, ei söpökulttuurin merkitystä pukeutumisen naisellisuuden rakentumisessa 

voi jättää huomiotta.  

 

Söpökulttuuri on ironisesti hyvin kulutuskeskeistä ja keinotekoista vaikka idea sen 

takana puhuu aitoudesta ja puhtaudesta. Söpökulttuurin piiriin kun pääsee ainoastaan 

kuluttamalla.
170

 Kawaii-tyyli kyllästi massamedian ja kulutushyödykkeet vuosien 

1970 ja 1990 välillä. Se minkä Japanin kapitalistinen tuotanto massatuotteisti, tava-

ran söpö tyyli uudelleenpersonalisoi
171

. 1980-luvulla Japanissa oli yleistä, että nuoret 

naiset eivät halunneet kasvaa aikuiseksi ja ottaa siitä seuraavia vastuita ja velvolli-

suuksia, vaan pysyä vapaana, naimattomana ja nuorena pidempään: söpöys antaa 

henkilökohtaisen vapauden olla yhteiskunnan saavuttamattomissa.
172

 Nämä naiset 

nautiskelevat hedonistisesti lyhyestä vapauden ajastaan kuluttamalla söpöjä tavaroita.  

Kawaii-kulttuuri on Japanissa muutakin kuin söpöjen esineiden ihailua ja haalimista 

ympärillensä; siinä on tärkeää tulla itse kulutuksen ja palvonnan kohteeksi, söpöksi 

objektiksi, esittämällä lapsellista ja pukeutumalla sen mukaisesti.
173

 

 

Söpö tyttö, joka ei tiedosta omaa seksuaalista vetovoimaansa, on kuin lapsi aikuisten 

vaatteissa ja aikuisten maailmassa. Tämän tyyppiselle kawaiin viattomalle seksik-

kyydelle löytyy vastine jo Edo-kauden kulttuurissa, jossa iki-käsitteen avulla kuvat-

tiin kaupunkikulttuurille tyypillistä tyylikkyyttä ja muodikkuutta. Iki kulminoituu 

ennen kaikkea miehen ja naisen väliseen seksuaaliseen jännitteeseen sekä flirttailuun, 

joka ei etene aktiin. Iki:ssä toteutuvat myös geishojen olemus ja tehtävä: he ovat 

kauniita nuoria naisia, jotka kietovat miehet hetkeksi fantasiamaailmaan.
174

 Kun 

asiakas tilaa geishan illanviettoon, saa hän ammattimaisen, korkeatasoisen viihdyttä-

jän, jonka kanssa arjen todellisuus unohtuu. Asiakkaan kanssa vietetyn ajan geisha 

on täydellinen nainen, unelma.
175

 

 

Söpöydellä on monia muotoja, mutta aina länsimaalainen ja japanilainen käsitys sö-

pöydestä eivät kohtaa.  Yksi söpöyden muoto on Japanissa gyaru
176

-tytön ulkoinen 

                                                             
170 Kinsella 1995, 240 
171 Kinsella 1995, 226 
172 Eväsoja 2009, 165-166 
173 Kinsella 1995, 236, 244-245 
174 Eväsoja 2009, 163, 165 
175 Jalagin 2009, 127-128 
176 suomeksi tyttö 
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olemus, joka voi koostua voimakkaasta meikistä, minihameesta, platform-

korkokengistä, merkkilaukusta, pitkistä, usein värjätyistä nukkekiharaisista hiuksista 

(katso kuva 4). Muita söpöjä katumuotityylejä ovat nukkemaista ulkonäköä ihaileva 

lolita-tyyli ja ganguro-tyyli, johon kuuluu ruskettunut iho ja voimakas silmämeikki. 

Lisäksi Cosplay on edelleen voimissaan oleva tyylisuuntaus, jossa imitoidaan suosit-

tujen manga
177

-, anime
178

-, bändi- ja pelihahmojen pukeutumista.
179 

 

 

 

 

 

Länsimaisen silmissä gyarut näyttävät erikoisilta tai jopa maksullisilta naisilta. Gy-

aru- tai kogyaru
180

-pukeutumista harrastavat pääsääntöisesti alle 20-vuotiaat japani-

laistytöt, jotka ovat yleensä naimattomia ja ei-vakituisessa työsuhteessa. Heille on 

olemassa omia kauppoja, joista he voivat ostaa heille suunnattuja asusteita ja vaattei-

ta. Gyaruista sanotaan yleistäen, että heillä ei ole kiinnostusta vakituiseen työntekoon 

tai avioliiton solmimiseen, jotka ovat molemmat kunnollisen japanilaisen tunnus-

merkkejä. Valtaväestössä gyaru-tytöt herättävät kummastusta, ja heitä pidetään ou-

toina; mielikuvat gyaruista ovat ristiriitaisia jopa ryhmän sisällä. Nuoret pukeutuvat 

                                                             
177 l. japanilainen tai japanilaistyylinen sarjakuva 
178 l. japanilainen tai japanialaistyylinen animaatio 
179 Eväsoja 2009, 155, 159; Kawamura 2006 Malleniuksen 2009, 18 mukaan 
180 suomeksi koulutyttö 

Kuva 4. Gyaru-tyttöjä japanilaisessa naistenlehdessä (Pinky 2010). 
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gyaruksi, koska pitävät sitä söpönä, muodikkaana, tai koska ystävät pukeutuvat niin. 

Yhdeksi syyksi on esitetty nuorten miesten mieltymystä minihameisiin ja nuorten 

naisten halu miellyttää miehiä. Tämä voi olla looginen johtopäätös siitä, että japani-

laisilla tytöillä ei ole parasta naispuolista kaveria ohi poikaystävän.
181

 20-30-vuotiaita 

japanilaisnaisia kutsutaan oneegyaruiksi
182

 ja he yhdistelevät usein gyaru-tyyliä kal-

liimpiin merkkiasusteisiin.
183

 

 

Luksuksen nuorentuminen on yksi Japanin nousevista trendeistä. Toisin sanoin luk-

sustuotteita markkinoidaan yhä nuoremmille kohderyhmille. Yksi trendiä tukeva 

tekijä on aasialaisen perhekoon pienentymisen vanavedessä syntynyt ilmiö "kuusi 

taskua, yksi suu", joka viittaa vanhempiin ja isovanhempiin, jotka haluavat antaa 

parasta ainoalle lapselleen ja ovat valmiita laittamaan paljon rahaa luksustuottei-

siin.
184

 Nuorentuminen näkyy myös siinä, että yläkouluikäiset ovat saaneet Japanissa 

asemaa muodin edelläkävijöinä 2000-luvulla. 1990-luvulla lukioikäiset loivat uusia 

pukeutumistyylejä, sitä ennen yli 20-vuotiaat toimistonaiset. Nouseva trendi on lisäk-

si söpökulttuuriin kannustava childult
185

, jossa japanilaisille aikuisille on hyväksyttä-

vää olla kiinnostunut ja käyttää lapsille ja nuorille suunnattuja, esimerkiksi Hayao 

Miyazakin animaatiohahmoin koristeltuja, tuotteita.
186

  

 

Japanilainen naisellisuus pukeutumisessa on jotain, mitä japanilainen kulttuuri ja 

kuva naisesta ovat muovanneet läpi historian. Sen, kuten japanilaiseen naiskuvan, 

kehitykseen ovat vaikuttaneet yhteiskunnalliset olot sekä poliittiset, taloudelliset ja 

aatteelliset suhdanteet. Länsimaalainen vaikutus ja japanilaisen vaatteen naisellisuu-

den modernisaatio, jonka mogat laittoivat alulle, ovat olleet merkittäviä japanilaisen 

naisellisuuden muokkaajia. Kawaii-kulttuurin menestyksellä on ollut vaikutus japani-

laiseen naisellisuuteen vaatteessa.  

 

                                                             
181 Eväsoja 2009, 155, 159 
182 Onee-san on suomeksi vanhempi sisko 
183 Mallenius 2009, 18-19 
184 Sato & Kato 2005, 56-60 Malleniuksen 2009, 18-19 mukaan 
185 Tulee sanaparista Child-adult l. lapsi-aikuinen 
186 McCaughnan 2004 Malleniuksen 2009, 19 mukaan 
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Japani on usein esitetty kuvilla ja merkeillä kyllästettynä yhteiskuntana, myös Ro-

land Barthesin toimesta kirjassa The Empire of Signs
187

. Oli se totta tai ei, jo yksis-

tään maan median koko ja vaikutusvalta tekee nyky-Japanin kulttuuristen prosessien 

ymmärtämisen keskeiseksi.
188

 Japani on lisäksi painettujen lehtien luvattu maa
189

 ja 

japanilaiset innokkaita lehtien kuluttajia. Lehdet ovat itsessään kulutustuotteita sekä 

oppaita, jotka tarjoavat naisille viimeisimmät kulutuksen suuntaukset
190

. Kaikissa 

nyky-yhteiskunnissa - eikä vähiten Japanissa - medialla on merkittävä rooli kehon 

ulkonäön ja sen esitystapojen ohjeiden uudelleenmäärittämisessä.
191

   

 

Japanilaislehtiä on usein käsitelty tutkimuksessa sukupuolittuneena tekstinä, toteaa 

japanilaisia naistenlehtiä tutkinut Xing Luo. Lehtien  voi sanoa olevan merkittävä 

sukupuolia välittävä teknologia: sukupuolten representaatioiden avulla tuotetaan uu-

delleen kulttuurista ja yhteiskunnallista kuvaa siitä, mikä on naisellista.
192

 Monet 

tutkijat
193

 ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti lehtien mainoksiin, sillä niiden aja-

tellaan olevan tarkka kuvaus japanilaisnaisista ja japanilaisten yhteiskunnallisista 

positioista. Toisaalta ei voi olla varmaa, että naiset, jotka lehdissä esiintyvät, toisin-

tavat realistisesti maan naiskäsitystä niin pukeutumisen kuin minkään muunkaan 

seikan suhteen. Naistenlehdet esittävät paremminkin tyylien stereotyyppejä, joissa 

tietyn ryhmän sisäisiä piirteitä on korostettu ja laajennettu koskemaan koko tyylin 

piirteitä.
194

   

                                                             
187 The Empire of Signs -teos (Barthes 1983a) on japanilaisen kulttuurin semioottinen avaus, jossa 
hän tarkastelee maata muun muassa sen kumartamis-, teatteri- ja ruokakulttuurista käsin. Pukeutu-
minen ei kuulu kirjan teemoihin. 
188 Clammer 1995, 197 
189

 Verrattaessa sanomalehtien ja aikakausilehtien levikkiä suhteessa asukasmäärään Japani on listan 
jaetulla ykkössijalla 566.69 lehdellään tuhatta asukasta kohti. Norja jakaa ykkössijan ja Suomi tulee 
kolmantena.   
(http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Media/Newspapers-and-
periodicals/Circulation/Daily-per-1000, 2000 mukaan Holden 2012, 235).  
190 Nihon Zasshi Kyokai'n (Japan Magazines Publishing Association, JMPA) 2008-2009 keräämän tie-
don mukaan Japanissa naistenlehdet ovat kolmanneksi suurin aikakausilehtien kategoria 13,3%:lla 
heti vapaa-ajanlehtien (kuten urheilu-, valokuvaus-, matkailu- ja pelilehtien) ja miesten sarjakuvaleh-
tien jälkeen (Holden 2012, 236).  
191 Luo 2008, 16-18; Clammer 1995, 200-201 
192 Luo 2008, 19; Sarpavaara 2004, 49; Holden 2012, 235 
193 esim. Millard & Grant 2006; Frith 2006 
194 Luo 2008, 19; Sarpavaara 2004, 49 
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Tyypillistä japanilaislehdille on genrejen sekoittaminen: teksti, mainokset, visuaalit 

ja sarjakuvat saattavat olla samassa julkaisussa.
195

 Artikkelit, mainokset ja valokuva-

aukeamat, jotka vievät suurimman osan lehden sivuista, liittyvät merkkivaatteisiin, 

meikkaukseen ja ruokavalioon. Lisäksi lehdessä voi olla esimerkiksi autoaiheisia 

mainoksia ja artikkeleita kiinnostavista julkkis-miehistä. Japanissa kirjoja ja lehtiä 

luetaan perinteisesti oikealta vasemmalle eli päinvastoin kuin Suomessa. Kirjoitusta 

luetaan normaalisti vasemmalta oikealle. Tosin silloin, kun teksti on kirjoitettu yl-

häältä alas, on lukemisjärjestys päinvastainen. Visuaalien otsakkeet on painettu näyt-

tävin kirjaimin. Visuaalit, joiden kautta naisvartalo on esitetty monikertaisesti, koos-

tuvat valokuvista ja graafisista elementeistä ja tekstin määrä on minimoitu.
196

 Ne 

voivat esittää pukeutumisesimerkit viikon joka päivälle, katumuotikuvakoosteen tai 

vaikka tietyn värin, kuosin tai vaatekappaleen, kuten hameen, muokkaamista ja yh-

distelemistä erilaisiin tilanteisiin tai vuodenaikoihin (katso kuva 5).   

 

 

 

                                                             
195 Clammer 1995, 201 
196 Clammer 1995, 200-202, 204 

Kuva 5. Katumuotikuvakooste japanilaisessa naistenlehdessä (Non-no 2014). 
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Tanaka Keikon mukaan japanilaisissa naistenlehdissä on silmiinpistävää niiden kas-

vatuksellinen sävy, varsinkin kirjoitetussa tekstissä. Toiston ja imitaation sekä kielen 

holhoavan otteen keinoin lehtien päämääränä on ohjata. Se on taipumus, joka on näh-

tävissä myös muissa Japanin populaarikulttuurin muodoissa.
197

 Japanilaisissa lehdis-

sä japanilaismallit poseeraavat naapurityttömäisesti, vienosti hymyillen tai kikatellen, 

näyttäen enemmän alistuneelta kuin länsimaisissa lehtien naiset, jotka näyttävät usein 

itsenäisemmiltä ja uhmakkaammilta.
198

  

 

 

Japanilaiset naistenlehdet ovat muuttuneet paljon 1900-luvun aikana. Ensimmäisen 

kuudesta toisistaan erottuvasta jaksosta lehtien historiassa on Tanaka Keikon mukaan 

Yukio Shimanakan tekemän jaottelun perusteella 1900-luvun alusta toisen maail-

mansodan loppuun. Naistenlehtien, joita olivat tuolloin muun muassa Fujin Kou-

ron
199

 (1917) ja Shufu
200

 (1920), pääasiallinen toimintatapa oli valistunut opettavai-

suus liberalististen artikkeleiden kautta.
201

  

 

Toinen jakso ajoittui vuodesta 1946 1950-luvun puoleenväliin, jolloin Japani koki 

nopean taloudellisen elpymisen toisen maailmansodan jälkeen. Shufu to 

su
202

(1946), Fujin Seikatsu
203

 (1946) sekä Doresu Meekingu
204

 (1950) tarjosivat nai-

sille käytännön neuvoja kodinhoitoon, lisääntyvissä määrin valokuvien kera. Kolmas, 

taloudellisen kasvun, jakso ulottui 1960-luvun loppuun. Naistenlehdet, kuten Mada-

mu
205

, Katei Gahou
206

  (1958) ja Hai Fasshion
207

 maalailivat unelmia rikkaammasta 

elämästä. Koiden näkemyksen mukaan lehdet siirtyivät "hyvä vaimo, viisas äiti" -

teemoista elämästä nauttimiseen. Muutos näkyi vaatteissa; ennen 1950-luvun puoli-

väliä lehdet ohjeistivat vaatteiden ompeluun, kuten Kotiliesi (1922) Suomessa, ja sen 

                                                             
197 Keiko 1998, 110, 125-127 
198 Maynard & Taylor 1999 Luon 2008, 19-20 mukaan 
199 suomeksi Naisten mielipide  
200 suomeksi Kotirouva  
201 Shimanaka 1989 Keikon 1998, 110 mukaan  
202 suomeksi Kotirouva ja elämä  
203 suomeksi Naisten elämä  
204 suomeksi Vaateompelu  
205 suomeksi Rouva 
206 suomeksi Kodin kuvalehti 
207 englanniksi High Fashion (luontevaa suomennosta ei ole) 
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jälkeen niiden ostoon. Shimanaka huomautti, että ulkomaalaiset otsikoinnit alkoivat 

saada jalansijaa kolmannen jakson aikana. Pop-tähtien ja näyttelijöiden jokapäiväis-

ten tekemisten kirjaaminen oli joidenkin naistenlehtien pääasiallinen tehtävä.
208

  

 

Shimanakan jaottelun neljäs jakso alkoi 1970-luvulla, joka oli Japanissa voimakasta 

talouskasvun aikaa. Naistenlehdet, kuten MORE (1980) ja Croissant (1977) ja erityi-

sesti An-An (1970)ja Non-No (1971), käsittelivät muotiaiheiden lisäksi matkustamista 

ja ruokakulttuuria. Ulkomaalaisten sanojen ja ilmausten käyttö tuli yhä suositum-

maksi. Koide leimaa 1970-luvun Japanin kulutuskulttuurin aluksi. Yhä enemmän 

japanilaisnaisia liittyi työelämää ja sitä myöten naisten käyttövarat kasvoivat. Koide 

mainitsee, että 1970-luku ei enää jakanut naisia samalla tavalla kahtia asuinpaikan, 

siviilisäädyn tai töissä käymisen ja kotiäitiyden välillä, kuin aiemmin.
209

  

 

Viides jakso lehtien kehittymisessä oli vuosina 1980-1985, jolloin länsimaalaisia 

lehtiä, kuten Cosmopolitan (1980), Elle (1982)ja Marie Claire (1982), alkoi ilmestyä 

Japanissa. Useita uusia japanilaisia naistenlehtiä, eurooppalaisilta kuulostavilla ni-

millä varustettuna, perustettiin jakson aikana, esimerkiksi CanCam (1981), ViVi 

(1983), Classy (1984) ja Sophia (1984). Shimanaka jaottelussa viidennelle jaksolle 

oli luonteenomaista markkinoiden segmentointi lukijoiden ikäryhmien mukaan. Kus-

tantajat ottivat monipuolisemmin huomioon eri markkinarakoja.
210

  

 

Viimeisen, kuudennen jakson, aikana vuosina 1985-1989, jälleenmyyjäjätit, kuten 

Daiei ja Seiyu, perustivat omat lehtensä (Orange Page 1986 ja Lettuce Club 1986), 

joita myytiin heidän omissa tavarataloissaan. Lehdet olivat verrattain edullisia ja si-

sälsivät käytännön neuvoja kodinhoitoon. Ne kilpailivat muiden naistenlehtien kans-

sa kotiäitien suosiosta, ja niin muun muassa 1940-luvun Fujin Seikatsu  joutui väis-

tymään uusien lehtien tieltä. Kuudetta jaksoa profiloi myös ainoastaan Tokiossa 

myytävä ja naisille suunnattu Hanako-lehti (1988), joka tarjosi ja tarjoaa edelleen 

informaatiota kaupoista, ravintoloista ja teattereista metropolin alueella.
211

  

 

                                                             
208 Shimanaka 1989 & Koide 1992, 85 Keikon 1998, 110-111 mukaan 
209 Shimanaka 1989 & Koide 1992, 92-93 Keikon 1998, 111 mukaan 
210 Shimanaka 1989 Keikon 1998, 112 mukaan 
211 Shimanaka 1989 Keikon 1998, 113 mukaan 
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Tanaka Keiko esittää, että alkuperäisesti japanilaiset naistenlehdet (ei esimerkiksi 

Elle, Seventeen) eivät ainoastaan tarjoa yksityiskohtaista tietoa tuotteista ja palveluis-

ta, vaan ne kertovat lukijoilleen mitä tulee ja mitä ei tule tehdä. Tapa, jolla asia esite-

tään, on ohjaileva tai jopa holhoava ja alentava. Lehdet tuntuvat tietävän mikä on 

lukijoillensa parasta ja kertovat sen ilman minkäänlaista epävarmuutta. Japanilaiset 

naislukijat eivät Keikon tekemän empiirisen tutkimuksen perusteella koe kielen sä-

vyä  häiritsevänä. Naiset sanoivat ostavansa lehtiä saadaksensa yksityiskohtaista tie-

toa viimeisimmästä muodista ja siihen liittyvistä asioista.
212

  

 

Naistenlehdissä käytetyn kielen ohjaileva sävy on huomionarvoista. Suorasukainen ja 

uhkaava sävy on erikoinen ottaen huomioon japanilaisten kohteliaisuuden ja yhteen-

ottojen välttämisen. Silloinkin, kun lehdet eivät suoraan käske lukijoitaan, ne antavat 

oppitunteja moninaisista tapahtumista. Lehdissä käytetyn kielen sävyn alkuperä voi 

Keikon mukaan tulla japanilaisten opettajien kouluissa käyttämästä auktoritaarisesta 

sävystä. Itse asiassa lehdissä käytetään samankaltaisia lauserakenteita kuin koulussa; 

"Seuraava oppitunti neuleista on se, kuinka voit parannella pääntietä..." (JJ 12/94) tai 

"Vaatteita, kuten housuja, voit käyttää saavuttaaksesi harmonian, ja käyttämällä niitä 

saat korkeat pisteet" (Non-no 20/9/93). On Keikon mukaan mahdollista, mutta ei 

todennäköistä, että ohjailevaa sävyä ei oteta kirjaimellisesti ja se nähdään ironise-

na.
213

  

 

Keiko ehdottaa, että kielen sävy ei ole ainoa asia, joka yhdistää naistenlehdet luok-

kahuoneeseen: lehdissä, kuten japanilaisessa opetuksessa, käytetään paljon toistoa ja 

imitaatiota. Japanilainen ulkoluvun traditio näkyy lehdissä toistona; sama asia selite-

tään usealla eri tavalla. Lehdet selvästi rohkaisevat jäljittelemään lehdissä esiintyvien 

supermallien asukokonaisuuksia, ja se tehdään mahdollisimman helpoksi. Muotijutun 

yhteydessä kerrotaan yksityiskohtaisesti jokaisesta vaatekappaleesta ja asusteesta. 

Juttu kertoo myös mistä niitä saa ja mihin hintaan; sen yhteydessä voi olla kuva 

myymälästä yhteystietoineen ja aukioloaikoineen.
214

  

                                                             
212 Keiko 1998, 117-119  
213 Keiko 1998, 117, 119-120, 127 
214 Keiko 1998, 123-124  
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Mikäli lehdissä käytetystä kielestä on jotain päätteleminen, kohtelevat lehdet lukijoi-

taan oppilaina, jotka tavoittelevat toimittajien määrittelemiä standardeja. Lehtien 

suosiosta päätellen innokkaista oppilaista ei ole puutetta. On mahdollista, että suosio 

perustuu nuorten naisten epävarmuuteen pukeutumisessa. Useat japanilaiset koulut 

lukioasteelle asti määräävät oppilaansa pukeutumaan koulupukuun. Asusteiden käyt-

tö ja hiustyylien vaihtelu ovat usein kouluissa myös rajoitetut. Nuoret naiset eivät 

koulusta valmistuessaan tiedä mitä laittaisivat päällensä ja kaipaavat auktoriteettia, 

joka kertoisi, miten uudessa vaihtoehtoja tulvivassa pukeutumisen viidakossa voi 

selvitä.
215

 

 

 

Hyödynsin Souichiro Matsutanin japanilaisista naistenlehdistä Luon mukaan teke-

mää tyylijaottelua lehtien esivalintaan, jonka perusteella tilasin Japanin Kobessa asu-

van ystäväni kautta lehdet Suomeen. Tyylijaottelu ohjasi lisäksi kuva-aineiston valin-

taa, mutten seurannut sitä orjallisesti vaan lopulliset kuvat valikoituivat semioottises-

sa analyysissa nousseiden naisellisuuksien perusteella. Matsutani on määritellyt neljä 

tyylikategoriaa lehdissä esitettyjen vaatteiden ja elämäntyylien sekä lukijoiden iän 

perusteella: rento tyyli
216

, gal- eli gyaru-tyyli, bisnes-tyyli
217

 ja konservatiivinen tyy-

li
218

, joista viimeinen vaikuttaa olevan hallitsevassa asemassa.
219

 

 

Konservatiivisen tyylin lehdet kuuluvat siihen alkuperäiseen japanilaisten naistenleh-

tien tyyppiin, joka nojaa naisten perinteiseen kotiäidin rooliin. Lehtiä ei tähdätty ja 

tähdätä ainoastaan kotiäideille, vaan myös teini-ikäisille, opiskelijoille ja vanhemmil-

le, yli 40-vuotiaille naisille. Tyypillinen konservatiivista tyyliä edustava nainen on 

pitkähiuksinen, sifonkihameinen nainen kasvoillaan hento hymy. Hänet nähdään 

lehdissä söpönä (kawaii) tyttöystävänä, hyvänä vaimona ja/tai viisaana äitinä.
220

 

 

                                                             
215 Keiko 1998, 128 
216 englanniksi Loose Casual Style (Luo 2008,9) 
217 englanniksi Career Style (Luo 2008,9) 
218 englanniksi Conservative Style (Luo 2008,9) 
219 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 9 mukaan 
220 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 11 mukaan 
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Talouskuplan puhkeamisesta johtuvan sosiaalisen laman ja uuden tasa-arvoisen työl-

listymislain (1986) myötä japanilaisnaisten arvot moninaistuivat, niin myös naisten-

lehdet. Rennon, gyaru- ja bisnes-tyylin lehdet saivat jalansijaa. Bisnes-tyylin lehtien 

synty voidaan nähdä japanilaisnaisten sosiaalisen aseman parantumisen symbolina. 

Ne painottavat naisen työelämää kotiäitiyden asemasta. Lehdet auttavat rakentamaan 

uskottavaa uratyyliä, ratkomaan työpaikan ongelmatilanteita ja etenemään uralla.
221

  

 

Rento tyyli on peräisin Harajukun nuorisomuodista ja se tunnettiin Japanissa nimellä 

Urahara-tyyli, viitaten Ura-Harajukuun, Harajukun kujaan. Harajuku on Japanin kes-

kustan alue lähellä Harajukun juna-asemaa. Rennon tyylin lehdet ovat suunnattu lu-

kijoille, jotka haluavat ilmaista persoonallisella pukeutumisella identiteettiään. Rento 

tyyli on nimensä mukaisesti rentoa ja väljää, tavanomaista katupukeutumista.
222

   

 

Erityisesti 1990-2000-luvuilla suosittu gyaru-tyyli on alkuperäisesti japanilainen pu-

keutumistyyli, jolla on paljon alatyylejä, kuten kogal ja ganguro. Vaikka alatyylejä 

on paljon, on kaikille tyttömäisen tyylin suuntauksille yhteistä Japanin naiskuvaan 

nähden epätyypillinen feminiininen kauneuskäsitys. Shibuyan ganguro-tytöt ovat 

tyylin stereotyyppejä ruskeine ihoineen ja värjättyine hiuksineen. Tyylille on tärkeää 

näyttävä meikki, erityisesti silmämeikki ja asuna minihame.
223

  

 

Matsutanin tyylijaottelu on kymmenen vuoden takainen, eikä siksi enää täysin paik-

kaansa pitävä, ainakaan gyaru-tyylin osalta. Tyyli on menettämässä suosiotaan siitä 

päätellen, että vielä vuosina 2009-2010 ollessani vaihto-oppilaana Japanissa, myyn-

nissä oli paljon tyylille uskollisia lehtiä kuten Pinky (2004-2010) ja Egg (1995-

2014). Sittemmin lehdistä suurin osa, edellä mainitut mukaan lukien, on joutunut 

lopettamaan toimintansa, mihin globaali huono taloustilanne on osaltaan vaikuttanut. 

Vaikka gyaru-tyylillä on Japanissa oma käyttäjäkuntansa, rajaan sen marginaalisena 

pukeutumistyylinä tutkielmani ulkopuolelle.  

 

                                                             
221 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 11 mukaan 
222 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 12 mukaan 
223 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 12 mukaan 
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Edellä mainitut neljää tyylikategoriaa edustavat naistenlehdet tähtäävät keskiluokan 

kuluttajille. Niin kutsutut huippumuotilehdet
224

 sisältävät pääasiassa kalliimpien 

muotimerkkien tuotteita sekä ulkomaalaisten ja japanilaisten muotisuunnittelijoiden 

luomuksia ja ovat suunnattu varakkaammille kuluttajille. Ne käyttävät enemmän 

länsimaalaisia malleja kuin muut japanilaiset naistenlehdet, sillä heidän ajatellaan 

vastaavan paremmin japanilaisten käsitystä luksuselämästä.
225

 Jätin huippumuodin ja 

sitä myöten japanilaisten muotisuunnittelijoiden, kuten Issey Miyaken, Yosji Yama-

moton ja Rei Kawakubon, vaatekuvat tietoisesti analyysini ulkopuolelle; huippu-

muotilehtien vaatekuvat ja japanilaisten naisten jokapäiväinen pukeutuminen ovat 

kauempana toisistaan kuin "konkreettisia pukeutumisohjeita" tarjoavat keskiluokan 

kuluttajille suunnatut naistenlehtien vaatekuvat. 

  

 

Valitsin analysoitavat vaatekuvat neljästä japanilaisesta noin 18-28-vuotiaille naisille 

suunnatusta keskiluokan kuluttajille suunnatusta muotilehdestä, Non-no-, Vivi-, 

CanCam- ja Classy-lehdistä niiden levikin
226

 ja Matsutanin tyylijaottelun mukaisen 

kohdeyleisön perusteella (katso kuva 6, seuraava sivu). Muut valitsimistani lehdistä 

ilmestyvät kuukausittain paitsi Non-no, joka ilmestyy kerran kahdessa viikossa. Mat-

sutanin laatiman taulukon
227

 mukaan Vivi
228

 on suunnattu 16-24-vuotiaille, Can-

Cam
229

 17-25-vuotiaille, Non-no
230

 22-27-vuotiaille ja Classy
231

 24-28-vuotiaille. 

Non-no on Matsutanin jaottelun mukaan rennon tyylin ja konservatiivisen tyylin ra-

jalla, Vivi gyaru- ja rennon tyylin rajalla. CanCam ja Classy kuuluvat konservatiivi-

sen tyylin piiriin, mutta eroavat kohderyhmän iän perusteella. Lehtiä selailemalla 

voin todeta, että vaikka Matsutani ei luokittele Classya bisnes-tyylin lehdeksi, vai-

kuttaisi se olevan bisnes- ja konservatiivisen tyylin rajalla. Bisnes-tyyliä pääasialli-

                                                             
224 englanniksi  High Fashion magazines 
225 Luo 2008, 30  
226 Japanilaisten naistenlehtien levikistä kootun taulukon perusteella (JMPA 2007 Luon 2008, 47-49 
mukaan). 
227 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 10 mukaan  
228 japaniksi ヴィヴィ; kustantaja Kodansha 
229 japaniksi キャンキャン; kustantaja Shogakukan 
230 japaniksi ノン－ノ; kustantaja Shueisha 
231 Kustantaja Kobunsha 
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sesti noudattelevat lehdet, kuten Oggi, Style ja BAILA, ovat suunnattu vanhemmille 

naislukijoille (28-40-vuotiaille).
232

  

 

Kun suurin osa tutkimuksesta on keskittynyt lehtien mainoksiin ja kansiin, ovat edi-

toidut vaatekuvat jääneet vähemmälle huomiolle. Vaatekuvat, jotka esittävät lehden 

toimituksen näkemyksen viimeisimmistä muoti- ja kauneustrendeistä,  käsittävät 

suurimman osan lehden sisällöstä ja niillä voi ajatella olevan suurempi vaikutus ja-

panilaisnaisten pukeutumiseen, kulutuskäyttäytymiseen ja edelleen naisellisuuskäsi-

tyksien uusiutumiseen.
233

 Olen valinnut tutkittavan kuvamateriaalin mainosten sijaan 

lehtien editoiduista vaatekuvista.  

 

 

 

 

Vaikka pitkiä artikkeleita ei lehdissä paljoa näekään, on visuaalien tyhjä tila täytetty 

innokkaasti tekstillä ja graafisin elementein. Kaikissa valitsemissani vaatekuvissa on 

siten itse valokuvan lisäksi vähintään lisätietoa vaatteista niiden hankintaa helpotta-

maan. Pystyn lukemaan vaivatta japanin kielen katakana- ja hiragana-tavumerkkejä, 

                                                             
232 Matsutani 2004, 55 Lun 2008, 10 mukaan 
233 Luo 2008, 19-20; Millard & Grant 2006, 660 

Kuva 6. Analyysissä hyödyntämät japanilaiset 

naistenlehdet (Non-no 2014, Vivi 2014, CanCam 

2014, Classy 2014). 
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mutta suurin osa kanji-merkkien merkityksistä jää avautumatta
234

. Selkeyden vuoksi 

ja väärinymmärrysten välttämiseksi rajaan analyysin koskemaan kuvassa vaatetta ja 

taustaa.  

 

Naisen voi määritellä sosiaaliseksi kategoriaksi, luokaksi tai representoiduksi mer-

kiksi
235

. Lähestyn naiseutta ja naisellisuutta representaationäkökulmasta, jonka pai-

nopiste on yksilön pukeutumisessa. Vaikka naisellisuus voi vaikuttaa luonnolliselta 

ja itsestään selvältä, näkee feministinen tutkimus sen pikemminkin sukupuolen ja 

heteroseksuaalisuuden toisiinsa kietoutuneeksi naiseuden esitykseksi
236

. Tarkastelun 

taustalla on painotus siitä, että naisellisuudet eivät ole luonnollisia ominaisuuksia, 

vaan kulttuurisesti ja historiallisesti muodostuneita. Sellaisina ne ovat alinomaa 

muuttuvia ja muutettavissa olevia.
237

 

 

Semiotiikassa miehuuden ja naiseuden merkit viittaavat toisiinsa ja määrittelevät 

toisiaan. Naiseus on sitä, mitä miehuus ei ole.
238

 Mies ja nainen esiintyvät hierarkki-

sesti toistensa perusvastakohtina, minkä purkamista feminiininen tutkimus tavoitte-

lee. Muita vastaavanlaisia vastakohtapareja ovat luonto/kulttuuri, järki/tunne, julki-

nen/yksityinen tai mieli/keho, joita on edelleen paritettu keskenään niin, että nainen 

on yhdistetty esimerkiksi tunteeseen ja yksityiseen sfääriin ja mies järkeen ja julkisen 

alueen toimintaan. Vaikka vastakkainasettelut eivät ole niin yksioikoisia, keskeistä 

naisellisuuden ymmärtämisessä on kulttuurissa muodostuneiden vastakkainasettelui-

den sosiaalinen rakentuneisuus. Leena-Maija Rossi jakaa käsitteen feminiininen ja 

maskuliininen naismaskuliinisuuteen, miesmaskuliinisuuteen, naismaskuliinisuuteen 

                                                             
234 Japanilainen kirjoitusjärjestelmä on ehkä maailman monimutkaisin. Kirjoitettu teksti saattaa sisäl-
tää neljänlaisia merkkejä: kanji-, katakana- ja hiragana-merkkien lisäksi nykyään ovat yleistyneet 
myös roomaji-merkit (roomalaiset eli latinalaiset merkit). Tyypillinen japaninkielinen lause sisältää 
kanji-merkein kirjoitettuja lainasanoja (kango) (joiden ääntämistä selvennetään jossain yhteydessä 
katakana-merkein), kanji-merkein kirjoitettuja japanilaisia lainasanoja (wago), hiragana-merkein 
kirjoitettuja verbiliitteitä ja partikkeleita, katakana-merkein kirjoitettuja lainasanoja ja ehkä vielä 
latinalaisin kirjaimin ilmaistuja lyhenteitä, numeroita tai nimiä (Fält & al. 1994, 295-296). 
235 Nikunen & al. 2001, 12 
236 Pirinen 2001, 142-143 
237 Heinämaa & al. 1997, 8; Sarpavaara 2004, 48  
238 Heiskala 2000, 59 
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ja naisfeminiinisyyteen.
239

 Jaottelun mukaan keskityn tutkielmassani tarkastelemaan 

pääasiassa naisfeminiinisyyttä ja naismaskuliinisuutta vain marginaalisesti.  

 

Naiseuteen liittyy ajatus tyylistä ja esittämisestä. Naiseuden kautta voidaan lukea 

kategoriaan nainen yhdistyviä piirteitä ja toimintoja oikeaksi tai vääräksi. Naiseus 

asettuu terminä naisen ja naisellisuuden väliin, ideaalin representaatioksi. Naiseus on 

perustavampaa laatua oleva käsite kuin naisellisuus, jonka esittämisessä tai suoritta-

misessa toiset onnistuvat, jos niin voi sanoa, paremmin kuin toiset. Jos naisellisuus 

ajatellaan käyttäytymisen ja pukeutumisen sääntöinä, naiseus itsessään ohjaa käyttäy-

tymistä. Naisellisuudeksi voi määritellä ne naissukupuoleen liitettävät piirteet ja toi-

minnot, jotka korostavat hänen sukupuoltaan. Naisellisuus voi olla leikkimielistä ja 

iloa, mutta myös vaatimusta ja kahletta. Naisellisuus voi kauneuteen liitettävien tyy-

lien ja esitysten ohella olla tukahduttavaa, rumuutta ja heikkoutta. Naisellisuus liittyy 

myös sanoja nainen ja naiseus-sanoja voimakkaammin seksuaalisuuteen ja seksiob-

jektina olemiseen.
240

 

 

Kuvat tekevät naisista näkyviä, mutta stereotypiat piilottavat todelliset naiset. Stereo-

tyyppi on representaation erityinen muoto, ja kulttuurisien representaatioiden tavoin 

ne ovat osa yhteisön kulttuuria. Stereotypointi ihmisten eroja pelkistetään, jähmete-

tään ja luonnollistetaan. Japanilaisen naisellisuuden stereotyypit ovat osa kulttuuris-

ten merkitysten taistelua, jossa vallitsevia arvoja ylläpidetään ja vahvistetaan. Seija 

Jalagin ja Annamari Konttinen toteavatkin, että japanilaiset naiset ovat stereotypioi-

den takana ”piilossa täydessä valaistuksessa”.
241

 Naisen representaatio rakennetaan 

japanilaisissa vaatekuvissa pitkälti japanilaisen naisellisen naisen stereotypioiden 

varaan. Yritän välttää japanilaisten naisellisuuksien eksotisoimista ja stereotypointia, 

sillä ne pelkistävät ja yksinkertaistavat liiaksi todellisia japanilaisnaisia. Jonkinnäköi-

siä tyypittelyitä on toisaalta tehtävä, jotta suomalaisen lukijan olisi helpompi ymmär-

tää Japanin omaleimaista ja monitasoista naisellisuutta.  

 

Nainen, naiseus ja naisellisuus ovat jännitteisiä kategorioita, joiden ongelmana on, 

että ne peittävät naiseksi nimettyjen eroja. Kuten mainittu, feministisessä tutkimuk-

                                                             
239 Rossi 2003, 32-33 
240 Nikunen & al. 2001, 12, 15-16; Nikunen 2001, 180 
241 Sarpavaara 2004, 33; Hall 1999, 172, 190-191; Herkman 2001, 221; Jalagin & Konttinen 2004b, 19-
20 
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sen mielenkiinto kohdistuu sukupuolen erojen ulottuvuuksiin: kysytään mikä on nai-

nen, mutta myös millainen nainen. Kysytään lisäksi mitä on naisellisuus, mutta onko 

olemassa erilaisia naisellisuuden muotoja.
242

 Väitän feministisesti, että japanilainen 

naisellisuus pukeutumisessa ei ole homogeeninen kategoria, jossa on yksi ideaali, 

joka määrittelee mikä vaatteissa on naisellista ja mikä ei. Tarkoituksena on tarkastel-

la vaatekuvia naissukupuolen representaatioina ja löytää niistä erilaisia kulttuurisesti 

rakentuneita naisellisuuksia. Pyrin korostamaan analyysissä vaatteen osuutta suku-

puolien rakennuksessa.   

 

 

John Clammer on tutkinut sitä, miten naisvartalo on konstruoitu, representoitu ja 

kulutettu japanilaisessa mediassa. Naisvartalo esitetään yleisesti joko edistämään 

palveluiden tai materiaalisten tuotteiden, kuten kodintuotteiden tai vaatteiden, tai itse 

vartalon kuluttamista, kirjaimellisesti tai kuvainnollisesti. Media hyödyntää vartalon 

esteettisiä ohjesääntöjä laajoihin kaupallisiin tarkoituksiin, vaikkakin hyvin naamioi-

tuna. Naisvartalo on toisin sanoin esitetty kulutushyödykkeiden estetiikan alueella.
243

 

Tärkeä huomio vartalon sosiologian teoreettisessa kehittymisessä on ollut siitä, että 

niistä monista sosiaalisista paikoista, joissa vartalot vuorovaikuttavat, kulutus on 

intensiivisin ja merkittävin.
244

 

 

Kun länsimaisessa filosofiassa ja uskonnoissa, erityisesti perinteisessä kristinuskossa, 

keho ja sielu on erotettu ja niitä punnitaan epätasa-arvoisesti, Japanissa näin ei ole. 

Keho ei ainoastaan ole miellyttävä katsoa ja huolenpidon arvoinen, mutta "todellisen 

minuuden" katsotaan linkittyvän luontoon. Keho, sielu ja luonto ovat siten japanilai-

sessa ajattelussa fuusioituneet.
245

 Vartalo on Japanin kulttuurissa keskeisessä ase-

massa ja sitä tulee huoltaa; pukea, syöttää, koristella, hoitaa, harjoittaa ja suojella. Se 

on inhimillisen kokemuksen määräävä ja monitahoisen vuorovaikutuksen väline ym-

päristön kanssa.
246

 

                                                             
242 Nikunen & al. 2001, 16-17 
243 Clammer 1995, 197, 199 
244 Clammer 1995, 198-199  
245 Clammer 1995, 208; Luonnon tärkeys Japanin ruumiillisuudessa saattaa olla maan toisen kansan-
uskonnon, kansanshintolaisuuden, perua. Shintolaisuus perustuu luonnon kunnioittamiseen ja palve-
lemiseen sekä uskomuksiin, joiden mukaan jumaluuksia (jap. kami) on kaikissa luonnon ilmiöissä, 
kuten kivissä, järvissä ja puissa (Fält & al. 1994, 526). 
246 Clammer 1995, 211 
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Vaatteiden, muiden koristeiden, asentojen ja positioiden kautta vartalo muuttuu kult-

tuurissa tunnistettavaksi ja merkitykselliseksi ja sitä tulkitaan jatkuvasti
247

. Juuri tul-

kinta muodostaa kehon sosiaalisen konstruktion, joka konstruktionistien mukaan on 

koko ajan käynnissä oleva projekti, ei saavutettu tila. Koska kehollisuus on aina kult-

tuurisesti merkityksellistettyä, on se kaikissa tapauksissa myös representaation ky-

symys. Jos kehollisuus olisi tutkielmani keskiössä, kuten Sarpavaaralla Ruumiillisuus 

ja mainonta -väitöstutkimuksessaan, olisi sitä tutkittava representaation lisäksi ko-

kemuksen tasolla eli miten ihmiset kokevat oman kehonsa.
248

 Vaatekuvissa sukupuo-

li rakennetaan väistämättä naiskehon representaatioiden varaan ja siten kehollisuus 

on osa naisellisuuden tarkastelua. Kehollisuus on tutkimuksessa sivuosassa ja paino-

piste vaatteessa, onhan valitsemani näkökulma vaatesuunnittelijan.  

 

Analyysiosion teoriapohja nojaan feministis-konstuktionistiseen sukupuolentutki-

mukseen, jonka mukaan sukupuoli ja kehollisuus ovat sosiaalisesti ja kulttuurisesti 

rakentuneita. Konstruktionistien Foucault'n, Butlerin ja de Lauretisin kirjoitukset 

sukupuolesta antavat tutkielmalleni näkökulmia naisellisuuden tarkasteluun. Fou-

cault'n mukaan valta ei tule ainoastaan ulkopuolelta vaan jokainen on vallan käyttäjä 

ja tuottaa sukupuolensa diskursseissa. Sukupuoli on hänen mukaan historiallinen, 

yhteiskunnallinen ja kulttuurinen suhde. Butlerin performatiivisuus eli ajatus suku-

puolen esittämisestä viittaa taas siihen, että nainen esittää sukupuoltaan tekojensa, 

kuten pukeutumisen, kautta. Sukupuoli ei ole olemista vaan tekemistä. De Lauretis 

käsittää sukupuolen prosessiksi, jota tuotetaan jatkuvasti yhteiskunnallisissa instituu-

tioissa, kuten mediassa. Näissä sukupuoliteknologioissa sukupuolen representaatioita 

tuotetaan, markkinoidaan ja vakiinnutetaan uudelleen.
249

   

 

Naisellisuusrepresentaatioiden tarkasteluni metodikehys on semiotiikassa ja edelleen 

Barhesin S/Z-teoksessaan
250

 käyttämässä viiden koodin mallissa. Naisellisuuden rep-

resentaatiot muodostuvat merkeistä. Merkit ovat merkityksellisiä, sillä ne kuuluvat 

sosiaalisesti jaettuun koodistoon, jonka lukijat voivat tunnistaa ja dekoodata
251

. Sen 

                                                             
247 Clammer 1995, 200 
248 Sarpavaara 2004, 47 
249 Foucault 1998; Butler 1990; de Lauretis 1987 
250 Barthes 2004 
251 Bignell 1997, 60 
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sijaan, että kritisoisin naistenlehtien antavan vääränlaisen kuvan todellisesta naisesta, 

tarkastelen Barthesin semioottisen analyysin avulla sitä, miten japanilaisten naisten-

lehtien merkit ja koodit rakentavat naisellisuuden konseptia. Koodisysteemit mahdol-

listavat lehtien toimimisen naisellisuuden merkitsijöinä
252

. Tarkoituksenani ei ole 

kategorisoida erilaisia japanilaisia naisellisuuksia vaan paremminkin tuoda esille 

erilaisia vaatekuvien tapoja, painottaen vaatetusta, rakentaa naisellisen representaati-

oita.  

 

Alkuun kuvailen mitä kuvassa on ja mitä se kertoo. Toiminnan koodin avulla pohdin 

kuvan syys-seuraussuhteita ja logiikkaa ja hermeneuttisen koodin mukaisesti kuvan 

kerronnallisia elementtejä. Seeminen koodi on analyysin keskiössä. Seemien kautta 

lähestyn kulttuurisesti jaettuja merkityksiä, konnotaatioita. Jokaisen kuvan yhteydes-

sä on taulukko kuvasta esiin nostamistani, yksilön vaatetukseen painottuvista see-

meistä ja niiden konnotaatioista. Tarkastellessani Japanin naisellisuusrepresentaatioi-

ta maan kulttuurin ulkopuolelta, en todennäköisesti lue vaatekoodia samalla tavalla 

kuin japanilainen naislukija. Luvun kolme japanilaisen naisen ja naisellisuuden kult-

tuurihistorian kontekstin lyhyt avaus niin naisen aseman kuin pukeutumisen historian 

suhteen voi olla apuna seemin ja sen konnotaation välisen linkin määrittämisessä. 

Symbolinen koodi on kuvan symbolirakenteen tarkastelua binääristen oppositioiden 

kautta. Oppositiot ovat merkitystuotannon perusta. Vaikka kaikki koodit ovat kult-

tuurisia siinä mielessä, että kulttuurin käytännöt ovat opettaneet meitä lukemaan nii-

tä, on referenssikoodi kulttuurisin ja siksi japanilaista kuvaa analysoidessa haastavin. 

Referenssikoodi eli intertekstuaalisuus etsii kuvasta viitteitä itsensä ulkopuolelle, 

toisiin kulttuurisiin järjestelmiin.
253

 Merkityksellistämisen prosessissa pyrin löytä-

mään vaatekuvista selityksiä ja viitteitä japanilaiseen kulttuuriseen naisellisuuteen. 
 

 

 

Tyttömäinen naisellisuus korostuu japanilaisissa naisrepresentaatioissa, mihin pää-

telmään kandidaatin tutkielmassakin tulin. Siinä kun japanilainen naisellisuus on 

heterogeeninen kategoria, on siihen kuuluvan tyttömäisen naisellisuuden sisällä myös 

                                                             
252 Bignell 1997, 60 
253 Hall 1999, 82, 154 
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erilaisia tyylejä eli tapoja rakentaa "tyttömäinen nainen". Valitsin viisi analysoitavaa 

kuvaa siten, että ne esittelisivät lukijalle mahdollisimman monipuolisesti vaatteen ja 

muiden kuvassa olevien elementtien naisellisuuden rakennustapoja.  

 

 

Ensimmäinen kuva (katso kuva 7, seuraava sivu) on CanCam-lehdestä. Kuvassa nuo-

ri nainen
254

 istuu puistonpenkkiä muistuttavalla puisella leveällä istuimella, ikkunasta 

avautuvan katumaiseman ja ikkunatekstin perusteella jonkin eurooppalaisen liiketi-

lan, kuten kahvilan, sisällä
255

. Kuvassa on yhden päivän asukokonaisuus kuvasarjas-

sa, jossa neljän paidan ja neljän polvimittaisen hameen yhdistelmillä on luotu kaksi-

toista asukokonaisuutta kahdelletoista - eri päivälle. Vaatteiden yhdistelyyn perustu-

va kuvasarja vaikuttaa olevan tyypillinen vaatteiden esittelykonsepti japanilaisissa 

naistenlehdissä. Samaisessa lehdessä kuvasarjaa seuraa samankaltainen kuvasarja eri 

vaatekappaleilla ja kuvausmallilla. Tutkielmani naistenlehdet esittävät vaatteen sato-

ja - ellei tuhansia - kertoja naisen päällä. Joissain yhteyksissä vaatteet esitetään tasos-

sa. Lehdet antavat näin ollen valtavan määrän pukeutumismalleja, joista japanilais-

naiset voivat niitä helposti kopioida. Toisto ja imitaatio viittaavat Keikon mainitse-

maan lehtien kasvatukselliseen otteeseen (katso luku 4.1)
 256

. 

 

Kuvan toiminta on heikosti dynaamista, kun naisen oikea jalka on sen epätarkentu-

misesta päätellen hieman liikkeessä ja oikean käden voi juuri ja juuri nähdä joko 

nousevan tai laskevan paikalleen. Nainen istuu kädet lähellä kylkiään ja jalat pikku-

lapsen tavoin polvista yhdessä ja jalkojen kärjet hieman toisiinsa osoittaen - naisen 

asento on epävarma, jopa avuton. Anovan oloinen katse suoraan katsojaan, joka tar-

kastelee naista ylempää. Puoliksi avoin suu viittaa hämmentymisen toiminnan jak-

soon. Vaikuttaisi aivan siltä kuin joku olisi lähestymässä kuvan naista, mikä her-

meneuttiselle koodille tyypillisesti ylläpitää kuvan kerronnallista jännitettä. 

                                                             
254 Japanilaisissa naistenlehdissä 18-26-vuotiaisiin naisiin viitataan yleisesti sanalla "tyttö" (Holden 
2012, 254). Käytän analyysissä ikäneutraalimpaa sanaa "nainen".  
255 Klassiset ja eurooppalaiset miljööt ovat suosittuja japanilaisissa naistenlehdissä (Clammer 1995, 
204). 
256 Keiko 1998, 110 
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Kuva 7. Kuin lapsi aikuisten vaatteissa (CanCam 2014). 
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Denotatiivisella tasolla kuvassa on penkillä istuva aasialainen nuori nainen, joka on 

pukeutunut  lyhythihaiseen harmaaseen paitaan, kellohelmaiseen pikkuruutuiseen 

hameeseen, tummiin sukkiin ja kiiltäviin lakerikenkiin. Vaatteet ovat tummat, aino-

astaan tekstuurit tuovat vaihtelua kokonaisuuteen. Ainoa väripilkku on asusteissa; 

naisen vieressä lepäävä pinkki käsilaukku löytää väriparin hiukan hiusten alta pilkot-

tavasta strassikaulakorusta.  

 

 

 

Kuvan naisellisuus on viattoman tyttömäistä, mikä on rakennettu kuvassa erityisesti 

naisen asennon, stailauksen ja asusteiden varaan. Huolettomat kiharat ja hillitty 

meikki yhdistettynä hoikkuuteen antaa pikkutyttömäisen vaikutelman, jota asento 

myötäilee. Japanissa suosittu naisvartalo näyttäisi olevan nuori, hoikka, vaalea, kes-

kiluokkainen ja söpö. Yleisvaikutelma japanilaisesta naisvartalosta on John Clamme-

rin mukaan lapsenomainen ja epäkypsä.
257

 Tyttömäisen vaikutelman rikkoo ainoas-

taan vilkaisu naisen käsiin: kynnet on hillitysti huolitellut ja kädet selvästi aikuisem-

man naisen kun mitä kasvot antavat ymmärtää.  

 

                                                             
257 Clammer 1995, 211 
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Feminiinisin asukokonaisuuden elementti on hame, joka on olemassaan jo naissuku-

puolittunut
258

. Kuvan hame saa aikaan ristiriitaisen vaikutelman; puoli reittä paljas-

tavana se viittaa toisaalta seksuaalisuuteen, toisaalta villamateriaalinsa perusteella 

konservatiivisuuteen. Konservatiiviseen ja kypsään naisellisuuteen viittaa lisäksi 

naisen väljähkö paita, joka on hihan tekonahkaisine yksityiskohtineen hillitty ja klas-

sinen.  Sukat yhdistettynä kiiltäviin lakerikenkiin konnotoi koulutyttömäistä lapselli-

suutta, mutta tumman värinsä perusteella paradoksaalisesti myös maskuliinisuutta.  

 

Kuvan naisen tummanpuhuva asukokonaisuus poikkeaa yleisestä japanilaisten nais-

tenlehtien pukeutumisen värilinjasta, jossa vaaleat sävyt ovat naistenvaatteissa ehdot-

tomassa valta-asemassa. Vaikka Japanin värisymbolismissa, kuten myös maan kult-

tuuriperinteessä, vuodenaikojen vaihtelulla on suuri merkitys
259

, on CanCam, Non-

no, Vivi ja Classy -lehtien syksyn numeroissa huomattavasti enemmän vaaleita kuin 

tummia vaatteita, jotka ainakin länsimaissa liitetään syksyn pukeutumiskoodiin.  

 

Japanilaiset erottavat 7-10 punaisen eri sävyä, jotka viittaavat erilaisiin asioihin ja 

tuntemuksiin. Punainen voi viestiä energisyydestä, ilosta, rohkeudesta kuin myös 

hulluudesta, vaarasta tai stressistä. Punainen on äärimmäisyyksien väri. Pinkki, kuten 

punainenkin, on Japanissa feminiininen väri. Esimerkiksi vain naisten kimonossa on 

punaista.
260

 Pinkki laukku tuo kuvaan energiaa ja se kiinnittää katseen.   

 

Kuvasta symbolirakenteesta nousee sellaisia binaarisia oppositioita kuin kyp-

syys/lapsellisuus, seksikkyys/viattomuus ja poikamaisuus/tyttömäisyys. Lapsellinen, 

viaton ja tyttömäinen naisellisuus, jotka ovat hallitsevassa asemassa, peittävät alleen 

konservatiivisuutta, poikamaisuutta ja seksikkyyttä ehdottavat yksityiskohdat. Kuva 

viittaa kawaii-kulttuurin viattomaan seksikkyyteen: nainen vaikuttaa lapselta puettu-

na aikuisten vaatteisiin ja sijoitettuna aikuisten maailmaan. Sosiaalisena normina 

kawaii näkyy Japanissa aikuisten naisten lapsenomaista käytöstä, joka tulee esille 

puheessa, ilmeissä ja eleissä, kuten kikattelussa, suu auki kuuntelemisessa ja silmien 

                                                             
258 Lurie 2000, 214 
259 Hintsanen 2013 
260 Hintsanen 2013; Fält et al. 1995, 451 
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pitämisenä mahdollisimman avoinna
261

. Kuvan nainen näyttää hämmentyneeltä ja 

täysin tietämättömältä omasta seksuaalisuudestaan, johon esimerkiksi lyhyt hame 

hienovaraisesti viittaa. 

 

 

Toisen kuvan (katso kuva 8, seuraava sivu) valitsin CanCam-lehdestä yhden au-

keaman laajuisesta muotijutusta. Muotijutun vasemmassa kuvassa naismalli on puet-

tu kauniiksi ja oikeassa kuvassa, jonka valitsin analysoitavaksi, söpöksi
262

. Todd 

Holdenin mukaan kahden tai useamman eri tyylin keskinäinen vertailu on japanilais-

lehtien suosittu kommunikointitapa
263

. Valitsemassani kuvassa nuori aasialainen nai-

nen istuu avojaloin valkoisen karvamaton päällä kenkien, säilytysrasioiden ja laukku-

jen ympäröimänä.  

 

Kuvan toiminta on staattista ja liioiteltu esittäminen tekee tarinan rakentamisesta 

keinotekoista. Naisen käsien asennosta ja ympäröivästä luksustavarapaljoudesta voi 

päätellä, minkälaista tarinallisuutta kuvassa haetaan; aivan kuin nainen olisi laittau-

tunut vaatteita, meikkiä ja koruja myöten valmiiksi - takana vaaterekillä on nähtävis-

sä valinnan ulkopuolelle jääneet vaatekappaleet - , muttei osaisi päättää minkä lau-

kun ja avokasparin hän hyvien vaihtoehtojen runsaudesta valitsisi kruunaamaan 

asunsa.   

 

                                                             
261 Eväsoja 2009, 163, 165 
262 japaniksi kaunis on kirei, söpö kawaii 
263 Holden 2012, 260 
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Kuva 8. Suloinen luksus (CanCam 2014). 
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Denotatiivisella tasolla kuvassa istuu rennossa polvi-istunnassa kukalliseen mekkoon 

pukeutunut nuori nainen pitelemässä naisellisesti toisella kädellä laukkua ja toisella 

poskeaan. Naisen takaa ikkunoista hohtaa kylmä valo. Tausta on valkovoittoinen ja 

naisen takana vaaterekillä roikkuvat vaaleasävyiset vaatteet sulautuvat taustan väri-

maailmaan. Naisen ympärillä on usea pari avokkaita sekä muutamia pahvirasioita ja 

laukkuja. 

 

 

 

Kuva  viittaa söpöjen tavaroiden kulutusta ihannoivaan kawaii-kulttuuriin. Sen nai-

sellisuus on tyttömäistä, mikä rakentuu kukallisen 50-lukuhenkisen, röyhelöhihaisen 

mekon ja sinisen hiuspannan avulla. Rento polvi-istunta lattialla ja käsien pitäminen 

lähellä kasvoja sekä luonnollisesti meikatut kasvot edesauttavat tyttömäisen, jopa 

lapsellisen kuvan muodostumista. Kukallinen mekko on vaatekappaleena yltiöfemi-

niininen pinkin ja vaaleiden värien, vyötäröä korostavan mallin, röyhelöiden ja kuk-

kakuvioinnin perusteella.  Se on kuvan värikkäin elementti ja kiinnittää ensimmäise-

nä katseen. Sininen panta, joka sekin konnotoi feminiinistä, rikkoon harmonian poik-

keamalla värillänsä muun asun pinkeistä ja turkoosinsinisistä sävyistä.  

 

Mekon vihertävä turkoosi viittaa nuoruuteen ja energiaan ja pinkki feminiiniseen. 

Vihreä symboloi Japanissa lisäksi keisaria, ei tosin tässä yhteydessä. Japanissa sini-

sen, ao, ja vihreän, midori, ero ei korostu samoin kuin yleisesti muualla maailmassa. 
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Esimerkiksi liikennevalon vihreään valoon viitataan japanin kielessä sanalla ao ja 

kevään ensi viherrykseen aoba
264

- tai vaihtoehtoisesti shinryoko
265

-sanalla.
266

 

 

Kuvan vastakohtapareja ovat luonnollisuus/laittautuneisuus, viattomuus/teennäisyys, 

maanläheisyys/ylellisyys ja  subjekti/objekti. Vaikka tietyt yksityiskohdat kuvassa 

viittaavat viattomuuteen, luonnollisuuteen ja maanläheisyyteen, kuten naisen istuma-

asento ja meikki, on luksus ja sen ihannoiminen hierarkkisessa asemassa, ja yleisvai-

kutelma on hieman teennäinen. Luksuksen nuorentuminen on yksi Japanin nousevis-

ta trendeistä ja luksustuotteita markkinoidaan yhä nuoremmille kohderyhmille
267

. 

Kawaii-kulttuurin mukaisessa kuluttamisessa on tärkeää tulla itse kulutuksen ja pal-

vonnan kohteeksi, söpöksi objektiksi, esittämällä pikkutyttöä ja pukeutumalla sen 

mukaisesti.
268

 

 

 

Kolmannen kuvan (katso kuva 9, seuraava sivu)  valitsin Vivi-lehden kahden au-

keaman muotijutusta, jossa nähtävästi tunnettu naismalli esittelee merkkiasusteita. 

Kuvat on otsikoitu silmäänpistävästi luksustuotemerkkien nimillä, mikä häivyttää 

editoidun vaatekuvan ja mainoksen rajapintaa. Valitsemassani kuvassa shortseihin ja 

t-paitaan pukeutunut nainen esittelee Marc by Marc Jacobs'n reppua, johon katse 

helposti ensimmäisenä hakeutuukin. Repun toisesta värivaihtoehdosta on kuva sivun 

oikeassa alalaidassa, mikä viittaa japanilaisten naistenlehtien mieltymyksen Keikon 

mainitsemaan toistoon
269

.  

 

Kuvan toiminta on seisahtunutta ja naisen toiminta passiivista, mikä onkin yleisem-

pää nais- kuin miesrepresentaatioille. Kuva on tunnelmaltaan erikoinen; nainen ei 

pukeutumisen ja stailauksen perusteella  tunnu sopivan taustalla avautuvaan askeetti-

seen, tehdasmaiseen miljööhön. Suurimman osan takaseinää peittävä metsänvihreä 

                                                             
264 Suom. siniset lehdet 
265 Suom. uusi vihreä 
266 Hintsanen 2013 
267 Mallenius 2009, 18-19 [Sato & Kato 2005, 56-60] 
268 Kinsella 1995, 236, 244-245 
269 Keiko 1998, 123 
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pressukangas tekee taustasta kulissimaisen, joten ainoa kuvassa rakentuva tarinalli-

suus vie katsojan itse kuvaustilanteeseen.  

 

 

 

 

Kuva 9. Takaisin kouluun (Vivi 2014). 
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Denotatiivisella tasolla keskellä kuvaa nuori nainen istuu valkoisen puisen jakkaran 

päällä ja katsoo suoraan katsojaan. Hän on pukeutunut vihreisiin, rentoihin shortsei-

hin ja harmaaseen meleerattuun t-paitaan, joka on löysää mallia. Jalassaan hänellä on 

mustat nahkanilkkurit ja olallaan värikäs reppu. 

 

 

 

Konnotaatioerittelyn kautta kuvasta nouseva naisellisuus on lapsenomaista ja kuri-

tonta. Shortsit, t-paita ja nilkkurit ovat malliltaan ja väritykseltään maskuliinisia vaa-

tekappaleita. Lapsellisia niistä tekee niiden reilu koko; nuori nainen vaikuttaa tosiaan 

lapselta aikuisten vaatteissa. Lyhyt polkkatukka konnotoi myös lapsellisuutta, mutta 

liukuvärjäys tekee siitä kypsemmän ja muodikkaamman. Voimakas huulipuna on 

eniten feminiinistä konnotoiva seemi. Feminiinistä kuvaa on tukemassa asusteiden ja 

vaatteiden puolesta vain rannekoru naisen vasemmassa kädessä. Kuvaa hallitsee vä-

rikäs reppu, joka vie ajatukset voimakkaasti koulumaailmaan. Huoleton istuma-

asento ja tapa pitää reppua rennosti toisella olalla roikkumassa yhden sormen varassa 

on kuriton ja tyypillinen lapselle.   
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Binäärisiä oppositioita ovat feminiinisyys/maskuliinisuus, kypsyys/lapsellisuus, aikui-

nen/lapsi ja kuri/kurittomuus, joista maskuliinisuus, lapsellisuus, lapsi ja kurittomuus 

hallitsevat kuvaa. Vaikka mallin meikki viittaa kypsään aikuiseen naiseen, on kelta-

sini-vihreä-sininen reppu niin hierarkkisesti hallitsevassa asemassa, että se tekee ku-

van naisellisuudesta lapsellista. Lapselliset seemit, kuten vaatteiden reilu koko, polk-

katukka, asento ja naisen hoikkuus, tukevat mielikuvaa. Kuvassa on nähtävissä Japa-

nin childult-trendi , jossa japanilaisille aikuisille naisille on hyväksyttävää olla kiin-

nostunut ja käyttää lapsille ja nuorille suunnattuja asusteita ja tuotteita
270

.  

 

 

Neljäs kuva (katso kuva 10, seuraava sivu) on Non-no-lehdestä, toinen sivu au-

keamasta, joka on rakennettu converse-kenkäteemalla. Neuleeseen, hattuun ja short-

seihin sonnustautunut nuori nainen seisoo converset jalassaan matalalla jakkaralla 

katsoen olkansa yli katsojaan. Tausta on neutraalin valkoinen ja naisen lisäksi kuvas-

sa on vain ruska nahkasohva, puinen jakkara ja korkea huonekasvi. 

 

Kuvan toiminta on suhteellisen passiivista: Vasemman jalan jännittyneestä asennosta 

päätellen nainen on matkalla ja ottanut pari askeltakin ylös matalaa puista jakkaraa. 

Kädet eivät ole näkyvissä, mutta ainakin toinen käsi näyttäisi pitävän kiinni laukun 

metallisesta hihnasta, toinen ehkä ikkunalistasta. Kuvan toiminnan jakso on ylös ka-

puaminen, mutta kuva ja sen suhteellisen anonyymi tausta ei anna suoria vihjeitä 

miksi hän olisi nousemassa jakkaralle. Ehkä avaamaan ikkunaa? Tarinallisuus vai-

kuttaa edellisen kuvan tavoin olevan keinotekoista, minkä ilmeetön, pikkutyttömäi-

nen katse kameraan paljastaa.  

 

 

 

 

                                                             
270 McCaughnan 2004 Malleniuksen 2009, 19 mukaan 
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Kuva 10. Poikatyttö (Non-no  2014). 
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Denotatiivisella tasolla kuvan nainen on pukeutunut mintunvihreään, punaisin yksi-

tyiskohdin koristeltuun neuletakkiin, jonka alta pilkistää leopardi-tyyliin kuvioitu 

sini-musta-punainen kauluspaita. Olalla roikkuu pyöreä, musta laukku. Mustat ovat 

myös naisen päällä olevat lyhyet shortsit. Tummansininen olkihattu ja keltaiset con-

verse-kengät täydentävät asukokonaisuuden.  

 

 

 

Kuvan naisellisuus on rennon poikamaista. Rento, poikatyttömäinen kuva rakentuu 

löysien shortsien, tennari-tyylisten kenkien ja olkihatun varaan. Naisen huoleton, 

sekainen kampaus ja luonnollinen meikki eyelineria lukuun ottamatta konnotoi poi-

kamaista. Asukokonaisuuden feminiinisiä vihjeitä ovat tennarien nilkassa olevat ru-

setit, pieni käsilaukku, vaaleasävyinen neuletakki sekä shortsien lyhyys ja ihon pal-

jastaminen. Japanissa laukun rinnuksen yli eikä vain toisella olalla on maskuliinista.   

 

Kuvasta löytyviä vastakohtapareja ovat tyttömäisyys/poikamaisuus, epäkäytännölli-

syys/käytännöllisyys ja huoliteltu/huolettomuus. Kuvan yllämainitut feminiiniset vih-

jeet yhdessä ilmeen ja olan yli luodun katseen kanssa - mikä on tyypillinen naisrepre-

sentaatioille - asettuvat vastakkain maskuliinisten vihjeiden kanssa. Huoleton naisel-
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lisuus hallitsee kuvassa ja yleisilme on poikamainen ja reipas. Tennarien keltaisuus 

symboloi japanilaisille anteliaisuutta, iloa ja lapsellisuutta, rohkeuttakin
271

.  

 

Poikamaiset vaatekappaleet ja asusteet, kuten housut, shortsit ja pikkupoikien kau-

lukset ja kravatit, yleistyivät naisten vapaa-ajan vaatteissa Amerikassa ja Euroopassa 

vasta 1920-luvulla, vaikka niitä aluksi paheksuttiin ja pidettiin naurettavina. Ne oli-

vat vain jännittäviä lisäyksiä tunnistettavaan naiselliseen vaatteeseen. Ne viestittivät, 

että niiden kantaja oli viehättävän poikamainen, ei varsinaisesti poika.
272

 Uusi ihanne 

pukeutumiseen otettiin Japanissa vastaan innolla: 1920-luvun sallivampi naisvarta-

loihanne oli poikamaisen hoikka, mikä, toisin kuin viktoriaanisen ajan naisellisia 

muotoja korostava turnyyri-tyyli, oli sopiva japanilaiselle modernisuudelle, niin es-

teettisesti, poliittisesti kuin sosiaalisesti.
273

  

 

 

Viides kuva (katso kuva 11, seuraava sivu) valikoitui CanCam-lehdestä yhden au-

keaman laajuisesta muotijutusta. Vasemmalla sivulla, jota tulkitsen, on pastellisävyi-

sen kesäinen kuva kahdesta t-paitoihin pukeutuneista naisesta, jotka seisovat toisiinsa 

nojaten. Viereisellä sivulla kuvan paidat on jälleen kerran yhdistetty erilaisiin ala-

osiin kaiketi vaatteiden monikäyttöisyyttä esitellen. 

 

Naisten toisiinsa nojaava asento tekee kuvan toiminnasta heikosti dynaamista. Naiset 

pitelevät toisiaan kädestä ja hymyilevät iloisesti katsojaan päin. Toisen naisen käsi 

pitää varovasti kukkaseppeleestä kiinni estäen sen alas valahtamisen ja toisen naisen 

jalka on nostettu pin-up tyyliin ylös. Kuvasta huokuu asennon ja ilmeiden perusteella 

kameralle seksikkäästi poseeraamisen toiminnan jakso.  Aurinkoinen rantakaupungin 

miljöö ja naisten vaaleasävyiset vaatteet ja asusteet rakentavat tarinaa: nuoret naiset 

vaikuttavat pysähtyneen hetkeksi poseeraamaan kameralle matkallaan rannalle viet-

tämään huoletonta loma-päivää. Tunnelma on iloinen ja kesäinen.  

                                                             
271 Hintsanen 2013 
272 Lurie 2000, 224 
273 Slade 2009, 111 
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Kuva 11. Viatonta seksikkyyttä  (CanCam  2014). 
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Kuvassa on denotatiivisella tasolla kaksi nuorta naista toisiaan kädestä pitäen ja toi-

siinsa nojaten. Naiset ovat pukeutuneet pastellisävyisiin vaatteisiin ja niihin sointu-

viin asusteisiin: Toisella on päällään edestä sidottu t-paita, valkoiset shortsit ja reppu, 

toisella vain pitkä t-paita ja pikkulaukku. Naisilla on lisäksi jalassaan tennarit ja 

päässään kukkaseppeleet.    

 

 

 

Kuva konnotoima naisellisuus on viattoman seksikästä. Toisen tytön edestä solmittu 

amerikkalaisen jalkapallon pelipaitaa raitojen ja numeron perusteella muistuttava t-

paita on povea korostaessaan, vatsan paljaessaan ja vaaleanpunaisen värinsä puolesta 

feminiinistä ja seksikkyyttä konnotoiva. Valkoiset shortsit viittaavat myös seksikkyy-

teen ja feminiinisyyteen, samoin toisen tytön paitaa muistuttava, mutta mekoksi puet-

tu pastellisävyinen t-paita. Löysyys on vaatteessa usein eroottisesti puoleensavetä-

vää
274

. Liian lyhyt paita viittaa siihen, että alastomuus on helposti saavutettavissa. 

                                                             
274 Lurie 2000, 231 
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Feminiinisyyttä on kuvaan rakentamassa naisten runsaat rannekorut ja tyttömäinen, 

mutta näkyvä meikki. Tennarit konnotoivat huolettomuutta ja kesää.  

 

Kuvan selkein binaarinen oppositio on konnotaatioista noussut vastapari viatto-

muus/seksikkyys, joista seksikkyys hallitsee kuvaa. Kuvan naisellisuus ei ole aistillis-

ta, sensuellia vaan paremminkin viatonta, tyttömäistä seksikkyyttä. Viattomuuteen 

viittaa erityisesti naisten hymyt, kädestä pitäminen ja kukkaseppeleet, jotka tuovat 

mieleen lapsuudessa voikukista kesäisin askarrellut väkerrykset.  Seksikkyys, joka 

peittää alleen viattomuuden merkit, rakentuu naisten asennon, vaatteiden ja niiden 

pukemistapojen varaan; vasemmanpuolimainen nainen nojaa hieman hankalannäköi-

sesti taaksepäin korostaen rintamustaan, kun toinen nojaa ystäväänsä samalla taka-

mustaan ulospäin työntäen. Pin-up-tyyliin nostettu jalka tehostaa eroottista mieliku-

vaa.   

 

Pastellisävyt ja erityisesti vaaleanpunainen, japaniksi momo, ovat feminiinisiä värejä. 

Momo tarkoittaa vaaleanpunaisen lisäksi luumunkukkaa, ja liittyy siksi olennaisesti 

kevääseen, kirsikankukkien kukkimisaikaan. Vaaleanpunaiseen pukeutunutta henki-

löä ei ole välttämättä oteta vakavasti. Vaaleanpunainen on lisäksi säädyttömyyden 

väri, mikä on lisäperuste kuvan seksikkään naiselliseen mielikuvan muodostumisel-

le.
275

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
275 Hintsanen 2013 
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Vaikka japanilaisten naistenlehtien kuvastoissa vallalla on tyttömäinen naisellisuus, 

vaikuttaa kawaii-kulttuurin rinnalle kehittyvän kypsempi naisihanne, kuten Eväsoja-

kin ehdottaa
276

. Tutkielman lehtivalikoimasta Classy-lehdellä on tarjota jo nimensä 

mukaisesti hieman klassisempia ja kypsempiä naisrepresentaatioita. Toisaalta Classy 

on suunnattu hieman vanhemmalle kohderyhmälle, kuitenkin alle 30-vuotialle. Tut-

kielmaani valitsemani kaksi kuvaa antavat mahdollisesti harhaanjohtavaa kuvaa leh-

den sisällöstä - myös Classy sisältää tyttömäisempiä naisrepresentaatioita. 

 

 

Valitsin kuudennen analysoitavan kuvan (katso kuva 12, seuraava sivu) Classy-

lehden kuusisivuista työvaatekuvasarjasta. Kuvassa nuori nainen seisoo eleettömästi 

keskellä kuvaa yllään paita ja housut.  

 

Kuvan tunnelma on rauhallinen ja toiminta passiivista. Nainen seisoo toinen käsi 

rennosti taskussa, toinen laukkua pidellen. Naisen ilme on ystävällisen seesteinen ja 

katse suoraan katsojaan. Miljöö on tehdashallimainen, ainoastaan seinää vasten taite-

tut tuolit viittaavat siihen, että tilaa käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen, kuten 

seminaari- tai luentotilana. Koska toiminta on passiivista, tarina rakentuu oikeastaan 

vain taustan ja tyylikkään vaatekokonaisuuden antamista vihjeistä: vaatteet tuovat 

mieleen työmaailman. Kaulakoru ja varsinkin clutch-mallinen käsilaukku epäkäytän-

nöllisyydessään rakentavat tarinaa nuoresta bisnesnaisesta, joka on matkalla johonkin 

tärkeään edustustilaisuuteen.  

 

 

 

 

                                                             
276 Eväsoja 2009, 155, 165 
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Kuva 12. Bisnesnainen  (Classy  2014). 
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Denotatiivisella tasolla lähes kuvan keskellä seisova nainen on pukeutunut valkoi-

seen venepäänteiseen paitaan, joka on materiaaliltaan paksu ja malliltaan väljä. Pai-

dan  alta näkyy valkoinen sifonkipaita. Lisäksi naisella on päällään harmaasävyiset, 

ruutukuvioiset housut ja jalassa kiiltonahkaiset mustat leveäkorkoiset korkokengät. 

Vahvasankaiset silmälasit, musta nahkainen käsilaukku ja hopeinen kaulakoru vii-

meistelevät asukokonaisuuden. 

 

 

 

Seemien konnotaatioista nousee vahva mielikuva bisnestyylistä. Kuvan naisellisuus 

on tyylikkään klassista. Erityisesti alaspäin kapenevat housut värinsä, materiaalinsa, 

vekkiensä ja ruudullisuutensa puolesta konnotoivat maskuliinisuutta ja bisnes-

maailmaa viitaten miesten puvunhousuihin. Vahvasankaiset silmälasit tukevat mieli-

kuvaa asiantuntevasta bisnesnaisesta. Valkoinen paita konnotoi mallinsa ja materiaa-

linsa perusteella tyylikkyyttä ja klassisuutta. Alta näkyvä sifonkihelma tekee valkoi-

sesta paidasta nuorekkaamman ja trendikkäämmän. Naisellisuutta on kuvassa raken-

tamassa erityisesti naisen vahva silmämeikki ja huulipuna, jonka rusehtava sävy viit-

taa kypsyyteen. Toisaalta polkkatukka tekee naisen ilmeestä nuorekkaamman.  
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Kuvasta on löydettävissä useita vastakohtapareja: maskuliinisuus/feminiinisyys, epä-

virallisuus/juhlavuus, trendikkyys/klassisuus ja nuorekkuus/kypsyys, joista maskulii-

nisuus, juhlavuus, klassisuus ja kypsyys sisällyttävät parinsa itsensä alle. Feminiini-

set elementit ovat hierarkkisesti hallitsevassa asemassa, vaikka housut viittaavatkin 

miesten puvunhousuihin. Kuvan juhlavat elementit, kuten kaulakoru, avokkaat ja 

erityisesti käsilaukku, peittävät alleen epävirallisuutta konnotoivat seikat, kuten kä-

den asennon, joka on rennosti taskussa. Vaikka monet seemit konnotoivat nuorekasta 

trendikkyyttä, ovat klassiset ja kypsät elementit hallitsevassa asemassa naisellisuuden 

rakentamisessa. Klassisuutta konnotoivan paidan valkoinen väri, japaniksi shiro, on 

Japanissa hautajaisväri, mutta viittaa hautajaisiin vain kimonon värinä. Se on puh-

tauden ja kylmyyden ohella kuoleman ja surun väri. Muinaisaikoina valkoinen sym-

boloi lisäksi taivaallisen valon jumalia.
277

  

 

Bisnes-tyylin lehtien synty voidaan nähdä japanilaisnaisten sosiaalisen aseman pa-

rantumisen symbolina. Ne painottavat naisen työelämää kotiäitiyden asemasta. Leh-

det auttavat rakentamaan uskottavaa uratyyliä, ratkomaan työpaikan ongelmatilantei-

ta ja etenemään uralla.
278

 

 

 

Seitsemäs kuva (katso kuva 13, seuraava sivu) on Classy-lehden kuuden sivun laajui-

sesta East Coast Surf Style -vaatekuvasarjasta. Kuvasarja esittelee eri tapoja luoda 

Ppohjois-Amerikan itärannikon rento rantatyyli kiinnittämällä huomiota vaatteisiin ja  

asusteisiin sekä niiden silhuetteihin ja väreihin. Valitsemani kuva esittelee "aikuis-

maisen" version rantatyylistä
279

.    

 

Kuvan toiminta rennon dynaamista. Nainen näyttää astelevan rauhallisesti laituria 

pitkin kohti katsojaa. Kuvan rantamiljöö viittaa vaatekuvasarjan teemaan, Amerikan 

                                                             
277 Hintsanen 2013 
278 Matsutani 2004, 55 Luon 2008, 11 mukaan 
279 Lehdessä grown-up style 
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itärannikolle. Kuvan tarina rakentuu jälleen kerran erityisesti taustan maiseman va-

raan: nainen vaikuttaa olevan viettämässä vapaapäiväänsä laiturilla rauhallisesti 

käyskennellen. Hän tähystää oikealleen ehkä ystävänsä tunnistaakseen tai turistina 

merimaisemia ihaillen. Kuvan etualalla epätarkkana näkyvä metallitanko tuo tarinaan 

jännitettä - se muistuttaa, että kyseessä on valokuva. Näyttää siltä, että kuva on otettu 

kauempaa voimakkaalla zoomauksella ja ehkä naisen tietämättä.  

 

 

Kuva 13. Rentoa klassista naisellisuutta  (Classy 2014). 
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Nainen on ottamassa rauhallisen askeleen kuvan etualalla. Nainen on pukeutunut 

liituraitaiseen mustaan hameeseen ja tummansiniseen t-paitaan, jossa lukee edessä 

valkoisella MERCER. Naisen kädessä roikkuu farkkutakki, kainalossa kulkee leo-

pardikuvioitu clutch-laukku. Lisäksi naisen asukokonaisuuteen kuuluu aurinkolasit, 

valkoinen rannekello ja vaaleasävyiset, ruutukuvioiset tennarit.   

 

 

Kuvan naisellisuus on klassista. Nuorekkuuteen ja huolettomuuteen viittaavat seemit, 

kuten tennarit, kädestä roikkuva farkkutakki ja lyhyt leikkaus hiuksissa sekä sekainen 

kampaus tekevät kokonaisuudesta rennon. Kuvan naisellisuus rakentuu silti klassi-

suutta konnotoivien seemien varaan. Aurinkolasit viittavat mallinsa puolesta klassi-

suuteen, samoin istuva, polvipituinen liituraitahame. Leopardikuvioinen laukku on 

hameen ohella kuvassa eniten feminiinistä konnotoiva seemi.   

 

Kuvasta löytämäni binääriset oppositiot ovat maskuliinisuus/feminiinisyys, trendik-

kyys/klassisuus ja epäkäytännöllisyys/käytännöllisyys. Maskuliinisimmat elementit, 

kengät, rannekello ja farkkutakki, peittyvät feminiiniset seikkojen alle. Sen sijaan, 
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että paita olisi rennosti hameen päällä, on se tungettu hameen sisään, jolloin vyötärö 

korostuu. Hame ja tapa, jolla se on puettu sekä leopardikuvioinen clutch-laukku nai-

sen kainalossa tekevät kokonaiskuvasta selvästi feminiinisen. Klassiset ja käytännöl-

liset elementit määrittelevät myös kuvan naisellisuutta - vaatekokonaisuus rakentuu 

pitkälti klassisista elementeistä, mutta jotkin seikat, kuten rannekello ja huolettaman 

sekainen kampaus tekee naisellisuudesta käytännönläheistä ja rentoa.   

 

Paidan teksti kiinnittää voimakkaan kontrastinsa vuoksi katsojan huomion. Teksti 

viitannee vaatemerkkiin nimeltä Of Mercer
280

, mutta koska tuotemerkki ei ollut mi-

nulle entuudestaan tuttu, tuo paidan teksti mieleeni japanilaisten yleisen mieltymyk-

sen vaatteisiin, joihin on kirjoitettu satunnainen englannin- tai ranskankielinen sana. 

Länsimaalaiset sanat tai sanonnat lehtien sivuilla tai painettuna vaatteissa alleviivaa-

vat länsimaalaista vaikutusta japanilaisten pukeutumiseen. Japanin historiassa lähes 

täydellinen siirtyminen länsimaalaisen vaatetuksen käyttöön oli toisen maailmanso-

dan jälkeen, amerikkalaisten miehityksen aikaan
281

.  

 

 

Pääongelmanani oli tutkia japanilaisten naistenlehtien vaatekuvien representoimia 

naisellisuuksia ja niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat naisellisen mielikuvan syntymi-

seen. Kuvista löytyvien seemien ja niistä auki kirjoittamieni assosiaatiotilojen kautta 

pohdin jokaisen kuvan kohdalla sitä, miten ja minkälaiseksi naisellisuus rakentui 

erityisesti kuvan yksilön vaatetuksen mutta myös asennon, peittämi-

sen/paljastamisen, stailauksen sekä miljöön avulla. Binääriset oppositiot olivat mer-

kitystuotannon perusta ja määrittelivät kuvassa hallitsevan naisellisuuden.  

 

Japanilaiset naistenlehtien naisrepresentaatiot näyttävät rakentuvan vaaleaihoisen, 

hoikan, kauniskasvoisen ja useimmissa tapauksissa nuoren aasialaisen naisen kehol-

lisuuden varaan. Toland Frith jakaa havaintoni sekä toteaa, että aasialainen kauneus-

käsitys näyttäisi pohjautuvan kauniisiin kasvoihin kun länsimaalainen kauneus ko-

                                                             
280 Of Mercer on amerikkalainen vaatemerkki, joka tarjoaa omien sanojensa mukaan naisille tyylikkäi-
tä työvaatteita (ofmercer.com). 
281 Darling-Wolf 2004, 329 
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rostaa naisellista vartaloa
282

. Vaikka naisvartalorepresentaatiot olivat tutkielmani 

kuva-aineistossa suhteellisen homogeenisiä, eivät vaatteiden rakentamat naisellisuu-

det  sitä suinkaan olleet. Ensimmäisen kuvan nainen oli kuin lapsi aikuisten vaatteis-

sa. Naisen olemus kielii pikkutyttömäisestä naisellisuudesta, jota vaatteet eivät alle-

viivanneet, päinvastoin; vaatteet yksinään konnotoivat paremminkin klassista naisel-

lisuutta. Kuvan naisellisuus viittaa voimakkaasti Japanin kawaii-kulttuuriin, jossa 

nainen nähdään avuttomana pikkutyttönä aikuisten maailmassa. Toisen kuvan miljöö 

ja naisen asento viittaavat niin ikään kulutuskeskeiseen söpökulttuuriin ja naiselli-

suus rakentuu feminiinisten elementtien kautta ylisukupuolittuneeksi. Kolmannen 

kuvan naisellisuus on pukeutumisen suhteen maskuliinista, mutta kokonaiskuva 

muodostuu lapsenomaiseksi ja kurittomaksi. Kuva on esimerkki Japanin childult-

trendistä, jossa aikuisilla naisilla on "lupa" pukeutua lapsellisesti ja käyttää lasten 

asusteita. Neljännen kuvan naisellisuus on rennon poikamaista, viidennen viattoman 

seksikästä. Kuudes ja seitsemäs kuva ovat naisrepresentaatioiltaan aikuismaisempia. 

Niiden perusteella voin todeta tyttömäisen naisellisuuden rinnalla olevan kypsempien 

naisellisuuksien mahdollisuuden.  

 

Keho on sosiaalinen konstruktio siinä missä sukupuolikin ja Foucault'n kirjoituksiin 

nojaten japanilainen kehollisuus on kulttuurisidonnaista
283

. Vaatekuvienkin perus-

teella japanilaiset näkevät naiseuden fysiologian eri tavalla kuin länsimaalaiset. Vaa-

tetyylit vaihtelevat, mutta keho, jonka varaan naisellisuusrepresentaatiot rakentuvat, 

säilyy lähes muuttumattomana. Kun naisellisuus ymmärretään sukupuolen esittämi-

sen sääntöinä, joita kulttuurinen kuva naiseudesta ohjaa, ei pukeutumisen naiselli-

suustarkastelussa voi rajata kulttuurisesti konstruoitua kehoa - ja sen peittämistä ja 

paljastamista - tarkastelun ulkopuolelle. Japanilaisia naistenlehtiä selaamalla voin 

todeta, että jos jotain paljastetaan, paljastetaan reittä, kuten analyysini viides kuva 

osoittaa. Vaate vaikuttaisi olevan harvoin syvään uurrettu dekolteelta ja niissäkin 

tapauksissa, jossa paljastetaan enemmän, on naismalli ei-japanilainen. Fabienne Dar-

ling-Wolfin mukaan Japanin kulttuuriteksteissä toistuvat naiskauneuden representaa-

tiot ovat yksi esimerkki nyky-Japanin kulttuurin hybridistä luonteesta
284

. Edelleen 

                                                             
282 Frith 2006 Luon 2008, 20 mukaan 
283 Foucault 1998 
284 Darling-Wolf 2004, 339 



79 
 

japanialaisen naisellisuuden voi nähdä olevan länsimaisen ja maan perinteisen naisel-

lisuuden hybridi. 

 

Tohokon yliopiston professori Todd Holden väittää, että nyky-Japanin kulttuuriset 

diskurssit ovat ylisukupuolittuneita. Holdenin mukaan japanilaiset naistenlehdet ra-

kentavat sukupuoli-identiteettejä ainakin kolmella eri tavalla: erilaistamalla sukupuo-

likategorioita mies ja nainen, ikä- ja ammattiluokkien erottelulla sekä niiden sisäisel-

lä tyypittelyllä. "Nainen" tai "tyttö" voidaan rakentaa vaatekuvissa erilaisten miljöi-

den, tilanteiden, asentojen ja vaatetyylien avulla. Erityisesti nuorten naisten ikäluo-

kan sisällä tyypittely on merkittävässä asemassa ja sitä tehdään mitä moninaisimmin 

keinoin.
285

  Yhdyn Holdenin väitteeseen japanilaisten vaatekuvien taipumuksesta, 

jossa naisrepresentaatiot korostavat sukupuolisia piirteitä erityisen voimakkaasti. 

Vaikka valitsin analysoitavat kuvat mahdollisimman monipuolisesti ja erilaisia nai-

sellisuuksia löytääkseni, voi japanilaista muotikuvastoa tarkastelemalla todeta, että 

yltiöfeminiiniset naisellisuusrepresentaatiot hallitsevat. Kimonoperinne, joka ei tee 

samalla tavalla eroa nais- ja mieskehon välille kuin nyky-Japanin länsimaalaistunut 

vaatekulttuuri, oli voimissaan vielä sata vuotta sitten. Japanilaisnaiset ovat voineet 

esittää naiseuttaan modernin vaatetuksen kautta vasta suhteellisen lyhyen ajan, var-

sinkin jos vertailukohtana on länsimaisen pukeutumisen historia. Voisiko siitä - va-

rauksella länsimaalaisesta tutkijapositiostani käsin - päätellä, että sukupuolisia piir-

teitä poikkeuksellisen paljon alleviivaavat naisrepresentaatiot ovat Japanissa eksyk-

sissä söpön maailmassa ja vasta matkalla kohti kypsempiä naisellisuuksia? 
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Japanilaisten kulttuuritekstien tarkastelu on suomalaisena tulkitsijana jo lähtökohtai-

sesti haasteellista, koska koodistot, joiden avulla niitä tulkitsen, eroavat japanilaises-

ta. The Empire of Signs
286

 -kirjassaan Roland Barthes leikitteleekin ajatuksella, jossa 

Japanin kulttuuria ulkopuolelta tarkastelevan ei olisi edes tarvetta päästä merkkejä 

(merkitsijöitä) pidemmälle ja löytää niiden "oikeita" merkityksiä (merkittyjä). Mer-

kitsijät voivat hänen mukaansa olla itsessään tarpeeksi tyydyttäviä ja nautinnollisia. 

Barthesin näkemys Japanin kulttuurista on hieman orientaalissävytteinen, mutta ym-

märrän, mitä hän hakee takaa; ei-japanilaisena tutkijana voin ammentaa maan ainut-

laatuisuudesta paljon tietämättä juurikaan merkittyjen linkittymisestä merkitsijöihin. 

Toisaalta tyytymällä merkkien tasoon olisin hyväksynyt eksotisoidut ja stereotyyppi-

set kuvat japanilaisnaisesta, ja tutkielma olisi ollut kaukana feministisestä. Se-

miotiikkaa hyödyntämällä avasin vaatekuvien assosiaatiotiloja, jotta oma ja lukijoi-

den ymmärrys japanilaisesta naisellisuudesta rakentuisi helpommin ymmärrettäväksi. 

Metodi ei luvannut absoluuttisia selityksiä Japanin kulttuurista, mutta niitä en ha-

kenutkaan. Vaate on näkökulmana perusteltu naisellisuuksien tarkasteluun, mutta 

hankaluutta tuotti rajaus - vaatetta kun ei voi erottaa kontekstistaan. Käsitys naiselli-

suudesta rakentuu monimutkaisesta sukupuolen, kansallisuuden, globalisaation ja 

luokka-aseman vuorovaikutuksesta
287

.  

 

Pidän edelleen oikeana päätöstäni olla tekemättä kriittistä tutkimusta japanilaisnai-

sesta ja yhteiskunnan sukupuolisista valtasuhteista. Ensinnäkin tarkastelen kulttuuria 

ulkopuolelta ja teen päätelmiä omien arvojeni ja moraalikäsitysteni pohjalta ja tulkin-

taa oman kulttuurini käsitteistöllä. Toiseksi pro gradu -työn laajuus ei riitä maan su-

kupuolisten suhteiden kompleksisuuksien perusteelliseen tarkasteluun, vaikka, kuten 

Mondenkin ehdottaa, pukeutumiskulttuuri voi olla avain Japanin sukupuolisuhteiden 

avaamiseen
288

. Yksittäisten naisrepresentaatioiden analyysin avulla löysin vihjeitä 

siitä, miten naisellisuus voidaan nähdä Japanin kulttuurissa. Niiden perusteella en voi 
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tehdä suoria johtopäätöksiä miesten ja naisten välisistä suhteista, varsinkaan, jos ha-

luan välttyä japanilaisnaisten stereotyypittelyltä.   

 

Haluan painottaa tutkielmani teoriapohjaan nojaten, että naisellisuudet eivät ole 

luonnollisia, pysyviä ominaisuuksia vaan määrittyvät jatkuvasti uudelleen poliittis-

ten, kulttuuristen, lainopillisten ja kaupalliset reunaehtojen puitteissa. Foucault'n mu-

kaan jokainen on tämän määrittelyvallan kohde mutta myös itse vallan käyttäjä
289

. 

Naisellisuus performoidaan pukeutumisenkin kautta yhä uudelleen ja japanilaiset 

naistenlehtien vaatekuvat ovat osaltaan määrittelemässä Japanissa kategorioita femi-

niininen ja maskuliininen. Tutkimusta - naisrepresentaatioalanyysistä puhumattakaan 

- on mahdotonta tehdä uusintamatta näitä sukupuolisia kategorioita, kuten de Laure-

tis sukupuoliteknologioihin liittyvissä teorioinneissaankin totesi
290

.  

 

Tavoitteena oli lähestyä japanilaisia naisellisuuksia teoreettisimmin ottein kuin kan-

didaatin tutkielmassani ja uskon siinä onnistuneeni. Teoreettis-metodinen tutkimus-

kehys antoi vaatekuvien tarkastelulle monitasoisuutta ja Japanin kulttuurihistorialli-

nen konteksti sekä japanilaisten naistenlehtien erityispiirteiden avaus tukivat semi-

oottista kuvanlukua. Pukeutumisen merkitysluonteen ymmärrykseni syventyi lähde-

kirjallisuuteni tutustumisen ansiosta ja kasvatti tutkijuuteen. 

 

Lopputulos on kaukana kattavasta ja yleistettävästä japanilaisten naisellisuuksien 

representaatioanalyysistä, mutta se on oma panokseni Japanin kulttuuriin liittyvään 

tieteelliseen tutkimukseen. Vaatteen näkökulma tekee naisellisuuden tarkastelustani 

Suomen akateemisessa kentässä tuoreen. 
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