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Tiivistelmä:
Tutkimukseni tavoitteena on analysoida, kuinka moderni japanismi näyttäytyy Fazer
Geishan Keskity hyvään -videomainoksessa. Analysoin videomainoksen visuaalisia
moodeja multimodaalisen analyysimenetelmän kautta. Ensiksi määrittelen tutkimukseni kannalta olennaiset käsitteet kuten moderni japanismi, brändi, kulttuuri ja geisha-kuva. Palastelen multimodaalisen analyysin moodeihin, jotka käsittelen yksitellen omissa
tulosluvuissaan. Tulkitsen tuloslukuni ryhmittelemällä tuloksieni konnotaatiot neljään
kategoriaan, joiden avulla vastaan alkuperäiseen tutkimuskysymykseeni. Lopuksi pohdin tuloksieni ja aiheeni suhdetta nykyajan länsimaiseen kulttuurikenttään, ja heijastelen
tuloksiani Japanin valtiobrändäykseen.
Tutkimukseni osoitti, että moderni japanismi näyttäytyy Fazer Geishan videomainoksessa neljällä eri tavalla: japanilaisina esineinä -ja kuvastona, japanilaisten uskontojen
ja filosofian konnotaatioina, eksoottisen ”toiseuden” konnotaatioina sekä Japanin feminiinisyyden konnotaatioina. Näihin piirteisiin liittyy myös naispainotteisen kohdeyleisön suhde japanismiin ja länsimaisen katseen vaikutukset Idän representaatioon.
Johtopäätökseni on myös, että stereotyyppinen kulttuurien kuvaus markkinoinnissa voi
vaikuttaa negatiivisesti länsimaissa asuviin kulttuurivähemmistöihin. Lisäksi modernin
japanismin ja Japanin ”Cool Japan” valtionbrändäysstrategian välillä voi löytää yhtäläisyyksiä, joilla voi olla vastavuoroisia vaikutuksia Japanin ja sen kulttuurin imagoon
maailmanlaajuisella skaalalla.
Avainsanat: multimodaalisuus, brändäys, japanismi, orientalismi, markkinointi,
kulttuuri
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1.
JOH DANTO

4

V

uosi 2020 oli tapahtumarikas vuosi monella tavalla, mutta varsinkin sosiaalista muutosta ajavien liikkeiden saralla. Amerikkalainen George Floyd menehtyi
25.6.2020 poliisiväkivallan uhrina, joka aiheutti maailmanlaajuisen rasismi-keskustelun sekä lukuisat Black Lives Matter-mielenosoitukset. Luonnollisesti keskustelu rasismista ja sen eri ilmentymismuodoista levisi myös mainonnan ja yritysmaailman kritisoimiseen. Yhdeksi keskustelunaiheeksi nousi rasistiset karikatyyrit ja kulttuurin omiminen
tuoteilmeissä. Keskustelunaiheena tämä ei ole uusi, sillä samaa debattia käytiin jo
2000-luvun alussa. Vuonna 2001 Brunbergin valmistamat ”neekerin suukot” muutettiin
nimeltään Brunbergin suukoiksi, ja viimeisetkin tummaihoiset piirroshahmot poistettiin rasioista vuonna 2020 (Salokorpi 2020). Saman kohtelun sai myös Fazer Lakritsin
Laku-Pekka. Hahmo poistettiin kääreistä vuonna 2008 (Korhonen 2008). Tämä sama
keskustelu sai siis uuden nousun vuonna 2020 ja tällä kertaa keskusteluun lukeutuivat
suomalaiset brändit kuten Eskimo, Valion turkkilainen jogurtti sekä Fazerin Geisha
(Erma 2020). Kyseisessä keskustelussa kyseenalaistettiin brändien nimivalinnat sekä
visuaalinen kuvasto. Fazer Suomi vastasi myös twitterissä aiheeseen: ”Geisha on ollut
Fazerilla käytössä n.100 vuotta ja ymmärrämme että maailma on sinä aikana muuttunut. Mikä 1900-luvun alussa oli eksoottista ja kiinnostavaa, näyttäytyy nykymaailmassa usein epäsopivana. Otamme palautteen vakavasti ja harkitsemme parhaillamme
vaihtoehtoja brändille.” (@FazerSuomi 2021).
Toinen mielenkiintoinen ilmiö, joka vaikutti tutkielmani aiheen valintaan on länsimaissa leviävä itä-aasialaisen populaarikulttuurin sekä muodin vaikutukset länsimaiseen
visuaaliseen kulttuuriin. Länsimaissa varsinkin Japani nähdään jännittävänä ja outona
maana täynnä anime-hahmoja, pelejä, hullunkurisia tv-ohjelmia, kokeellista katumuotia ja suloisia koulu-univormuja. Japanilaisten kirjoitusmerkkien viljeleminen erilaisiin
tuotteisiin t-paidoista pyyhekumeihin asti ei ole uusi konsepti, vaan ketjut kuten esimerkiksi H&M ovat osallistuneet tähän ilmiöön. Ilmiö itsessään kertoo länsimaiden
syvästä kiinnostuksesta Japania kohtaan, mutta sillä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia. Näitä ovat kokonaisen maan ja kulttuurin kutistaminen stereotypioihin ja sen
asukkaiden epäinhimillistämiseen maalaamalla maasta yksipuolisen kuvan. Lisäksi
rahallisesti hyötyminen lainaamalla toisesta kulttuurista ja usein välittämättä alkuperäisestä kontekstista tai muuntelemalla sitä sopimaan haluttuun näkökulmaan. Tästä
hyvä esimerkki on Arthur Goldenin kirja ”Geishan muistelmat”.
Tämän tutkielman aiheena ei ole kuitenkaan väitellä pitäisikö Fazerin vaihtaa Geishan nimi tai muuttaa visuaalista ilmettään. Tässä kontekstissa kyseinen debatti on
irrelevantti. Kyse on ennemminkin mielenkiinnosta Fazer Geishan historiaa, nykyistä
brändäystä ja sen ammentamaa japanilaista kuvastoa kohtaan, jonka kyseinen tapahtumaketju synnytti. Graafisen suunnittelun näkökulmasta nykyaikaisessa, monikulttuurisessa maailmassa on erittäin tärkeää olla tietoinen käydystä yleisestä keskustelusta, ja pohtia valintojemme lähtökohtia, eettisyyttä, piiloviestejä ja mahdollisia
vahingollisia stereotypioita, joita viljelemme opitusta visuaalisesta koodistosta, joka
usein pohjautuu hyvin länsimaiseen käsitykseen maailmasta. Graafisen suunnittelijan
työ sisältää kuluttajiin vaikuttamista, joten on tärkeää pohtia mikä tämä vaikutus on,
kun kyseessä on toisen kulttuurin osien lainaaminen tuotemarkkinoinnissa.
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2.
TUTKIMUSMENETELMÄ
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2. 1 . TU TK I MUSK YSY M YS
Tutkielmassani kysyn: Miten moderni japanismi näyttäytyy Fazer Geishan Keskity hyvään -videomainoksessa? Vastaan tähän kysymykseen tutkimalla miten ja millaisena
Japani ja sen kulttuuri esitetään mainosvideossa. Tutkimusmenetelmänäni käytän
multimodaalista tutkimusmenetelmää. Lisäksi pohdin millaisia mielikuvia mainosvideo herättää länsimaalaisessa katsojassa suhteessa vieraaseen kulttuuriin ja miten
tämä asetelma peilautuu historiaan sekä nykyaikaan.

2. 2 . MU LTI MODAAL IN E N T UT K I MUSMENETELMÄ JA MO ODI T
Multimodaalinen analyysi on sosiaalis-semioottinen lähestymistapa visuaaliseen
kommunikaatioon, joka pohjautuu Van Leeuwenin ja Kressin töihin. Se tarjoaa työkalut erilaisten visuaalisten kompositioiden tulkitsemiseen. Tämän metodin tarkoitus
on paloitella kompositio yksinkertaisempiin osiin, eli moodeihin, ja analysoida miten
eri osat toimivat ja vaikuttavat yhdessä sekä luovat merkityksiä. Nämä merkitykset
ovat kuitenkin vain mahdollisia, eivätkä suoria totuuksia. Yhteiskuntamme ja kulttuurimme muodostavat kontekstin, jossa ne yhdessä moodien kanssa muodostavat näitä merkityksiä. Multimodaalisuuden tarkoitus on luoda visuaalinen kielioppi, johon
yhdistyy moniaistillisuus. Tähän lukeutuvat muun muassa visuaalisuus, kieli ja ääni.
(Machin 2007, viii-ix, 2-3.)
Analysoin Fazer Geishan ’Keskity Hyvään’ (2018, 50sek) videomainoksen visuaalisia
moodeja Machinin multimodaalisen analyysin ”työkalupakkia” hyväksikäyttäen, joista olen valinnut seuraavat moodit; ikonografia, johon sisältyvät asennot, objektit, miljöö, osallistujat ja elokuvauksellinen tyyli, sekä värit ja typografia.

2. 3 . A I NE I S TO
Jaan tutkimukseni aineiston Fazer Geishan ´Keskity Hyvään´ (2018, 50sek) videomainoksen viiteen eri kohtaukseen, jotka jokainen sisältävät vaihtelevasti 3-5 still-kuvaa.
Tutkimukseni perustuu näiden kuvien analysoimiseen ja tulkintaan. Käyttämäni terminologia kuvaillessani kohtausten kuvakokoja perustuu Kari Pirilän ja Erkki Kivin Otos
(2005) -elokuvalan oppikirjaan. Rajaan tutkimukseni ulkopuolelle mainoksen äänimaailman ja musiikin. Vaikka äänimaailmalla on yleisesti myös tärkeä tehtävä multimodaalisessa diskurssissa, tämän tutkimuksen tarkoitus on tutkia mainosvideota
graafisen suunnittelun näkökulmasta.
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FA Z E R G E I S H A N
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F

azer Geishan historia ulottuu 1960-luvulle asti. Suklaa sai alkunsa Karls Fazer Cafésta,
jossa Peter Fazer ihastui japonais-täytteiseen japonica-leivokseen. Hän ehdotti
parittamaan täytteen maitosuklaaseen ja näin syntyi Geisha-suklaa. Itse nimi ja värimaailma saatiin toiselta karkilta Fazer Parhain -pussista, ja Geishan alkuperäinen nimi
oli Tokyo. Japani inspiraation lähteenä juontui ajankohtaisiin Tokion olympialaisiin.
Fazer kuvailee brändiä näin: ”Sana Geisha merkitsee taiteilijaa. ”Gei” tarkoittaa taitoa
ja ”sha” osaavaa henkilöä. Geisha ilmentää itämaisen mystiikan syvyyttä, pyrkii pintaa
syvemmälle ja jättää jäljen japanilaisesta kulttuurista. Geisha-tuotteiden kansainvälinen menestys perustuu hyvään tuotekonseptiin ja herkulliseen makuun. Geisha kuvastaa samoja arvoja kaikkialla maailmassa.” (Oy Karl Fazer Ab 2021.)
Fazer Geishan alkuperäinen tuoteilme ammensi paljon syvemmin ja suoremmin japanilaisesta geisha-kuvastosta. Vuosien varrella tuoteilmettä ollaan muutettu useaan
otteeseen, mistä johtuen geisha-kuvasto on jätetty hiljalleen pakkaussuunnittelusta
ja mainonnasta pois.
Fazer Geishan viimeisimmän visuaalinen ilmeen päivitti Pentagon Design, joka julkaisi uuden ilmeen Behance-sivustolle 11.03.2016. Tällöin Fazer Geishan logoa päivitettiin ja ilmeeseen toteutettiin uudet kirsikankukka-aiheiset kuvitukset. Tarkoituksena
oli uudistaa Fazer Geishan visuaalinen ilme ja pakkaukset, jotta ne vastaisivat brändin
uutta asemointia markkinoilla, ja tehdä brändistä taas ajankohtainen menettämättä
jo olemassa olevaa kuluttajakuntaa. (Pentagon Design 2016).

Kuva 1: Fazer Geishan viimeisin ilme
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4 . 1 . JA PA NI SM I
Japanismin historiaa
Anna Kortelaisen mukaan kirjassaan: ”Albert Edefeltin Fantasmagoria: Nainen, ”Japani”, Tavaratalo” japanismi-termillä laajana käsitteenä tarkoitetaan japanilaisen taiteen vaikutusta länsimaiseen taiteeseen 1800-luvun toisella puoliskolla ja 1900-luvun alussa. Kortelan mukaan viittauksia japanilaiseen taiteeseen on havaittavissa
monipuolisesti kulttuurikentän joka kolkasta, kuten maalaustaiteesta arkkitehtuuriin,
oopperasta teatteriin ja mainoskuvista pukumuotiin. Yhteistä näillä kaikilla alueilla oli
käsitellä ”japanilaisuus” yleisesti eksoottisena fantasiana, eikä niinkään formalistisena
periaatteena. Japanismi luetaan usein erilaisten eksotismien perintöön orientalismin
ja egyptomanian kanssa. Japanismin ei jäänyt viimeisekseen tässä perinnössä, vaan
primitismi seurasi sen jälkiä 1900-luvulla. Itse japanismin ajoituksen määräsi Japanin
saarivaltion avautuminen länsimaille 1850-luvulla. (Kortelainen 2002, 12.)
Kortelaisen mukaan japanismin juuret pohjautuvat japanilaisen taiteen keräilyyn, joka
mahdollisti ajan taiteilijoiden, varsinkin taidemaalareiden, inspiroitumisen aiheista ja
tekniikoista japanilaisessa taiteessa. Tämä itsessään vaikutti modernismin syntyyn.
Kortelainen ehdottaa keräilyn ja vaikutteiden lähteiksi esimerkiksi ukiyo-e -puupiirrokset, sumi-e -tussimaalaukset, sekä Rinpa-tyyliset sermit ja maisemamaalaukset.
Puupiirrosten roolia on japanismin tutkimuksessa Kortelaisen mukaan ylikorostettu,
sillä tämä populaari taiteenmuoto tuki kuvaa ”kevyestä” Japanista. ”Vieraasta kulttuurista haluttiin ja kyettiin ottamaan vain se siivu, joka viihdytti, tuki ennakkokäsityksiä
ja vastasi läntisiin kaupallisiin ja esteettisiin tarpeisiin” (Kortelainen 2002, 17). Tämä
itsessään kielii japanismin eksotistisista aspekteista. Kortelainen esittää japanismin
arvonlaskun ja katoamisen taustana sen feminisoitumisen. Japanismi levisi eliitin harjoittaman korkeakulttuurin kätköistä populaarikulttuuriin, kuten naisten pukumuotiin, sisustusesineisiin ja mainostavaraan. Estettiinen liike oli muuttunut kaupalliseksi
massailmiöksi ja kiinnostus liikettä kohtaan sammui, kun se ei enää ollut miehisen
eliitin yksityisomaisuutta. (Kortelainen 2002, 14–19.)
Tämä kertoo meille kuitenkin sen, että japanismi ja Japani-ilmiö ei ollut yksinomaa
miesten harjoittamaa, vaan japanilainen estetiikka vetosi myös naisiin. Tämä seikka
on erityisen tärkeää tämän tutkimuksen aineiston kontekstissa ja ottaen huomioon
Fazer Geishan kohdeyleisön. Japanismin tutkimuksessa aihetta perinteisesti käsitellään usein hyvin maskuliinisen linssin läpi; ”Japanistista ja Japanista puhutaan kuin
taiteilijasta ja hänen muusastaan. Muusa/nainen edustaa kaunista toiseutta, materiaalia, jota taiteilija tarvitsee ja valikoivasti käyttää sisäsyntyisten kykyjensä omaperäiseen ilmaisemiseen. Japani on japanismin tutkijoilla nainen” (Kortelainen 2002, 20).
Naisten kiinnostus japanismia kohtaan itsessään erottaa liikeen esimerkiksi orientalismista, joka Steven M. Leutholdin mukaan kirjassaan ”Cross-cultural Issues in Art:
Frames for Understanding” perustui pitkälti kolonialistisiin ajatusmalleihin, sekä Idän
hyväksikäyttöön länsimaisten miestaiteilijoiden mielikuvituksen toimesta. Tämän
määritelmän haastaa ajatus naisista aktiivisina toimijoina Idän taiteen, tyylin ja muo-
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din löytäjinä ja kuluttajina. Leutholdin mukaan japanismi oli suosittu muoti-ilmiö naisten keskuudessa, kuten kiinalaisvaikutteinen chinoiserie -muoti-ilmiö 1700-luvulla,
joka vaikutti rokokoo-tyylisuuntaukseen. Naisten kiinnostus Idän estetiikka kohtaan
ei siis ole uusi konsepti. Kiinnostus japanismia kohtaan oli länsimaiselle, valkoiselle
naiselle myös vapautumisen muoto, sillä se mahdollisti naisten kehittää esteettistä
makuaan, siihen liittyvää sanastoa ja ilmaista itseään. Valkoisen naisen mielenkiinto
Aasiaa kohtaan oli monimutkainen sekoitus eksotismia, hienostuneisuuden ihailua,
voimaantumista ja ihailua aasialaista kulttuuria ja sen asukkaita kohtaan. (Leuthold
2011, 229–230.)
Kortelaisen mukaan japanismin määritteleminen on periaatteessa helppoa, mutta yksittäisten teosten kohdalla rajan veto on hankalampaa. Kortelainen tuo ilmi seuraavat
kysymykset; ”Voidaanko puhua japanilaisesta vaikutteesta ja japanismista silloin, kun
aihe on japanisoiva, mutta toteuttamistapa on täysin länsimaalainen? Onko kyse siis
ikonografiasta, tyylistä vai filosofiasta?” (Kortelainen, 2002, 20). Kortelainen myös tuo
esille tutkimuksessaan Geneviève Lacambren alunperin esittelemän kronologisen
ryhmittelyn tutkiessa japanismin ilmiöitä. Kortelaisen mukaan Lacambren ryhmittely
soveltuu varsinkin taideteollisuuden tuotteisiin sovellettaviksi. Lacambre ryhmittelee
japanismin ilmiöt japanilaisiin aihelmiin ja motiiveihin, eksoottisten, ”naturalististen”
aiheiden jäljittelemiseen, japanilaisten tekniikoiden imitoimiseen, sekä japanilaisen
taiteen periaatteiden ja metodien analysoimiseen. (Kortelainen, 2002, 20–21.) Tämä
luokittelu on relevantimpi lähtökohta japanismin määrittelyyn tämän tutkimuksen
kontekstissa, sillä Kortelaisen tarjoamat vaihtoehtoiset määrittelytavat suuntautuvat
tutkimuskohteiltaan maalaustaiteen puoleen. Lopullinen modernin japanismin määritelmäni perustuu globaaliin, 2000-luvun aikakauden kontekstiin, aineistoni kaupalliseen ja populaarikulttuurisen kontekstiin, aineistoni toteuttamistapaan, sekä japanismin klassisen määritelmän, edellä mainittujen Kortelaisen esittämien kysymysten ja
Lacambren ryhmittelyn hyödyntämiseen.
Modernin japanismin määritelmä
Määrittelen modernin japanismin perinteisen japanilaisen taiteen, -kuvaston ja -filosofian vaikutuksiksi länsimaalaisessa taiteessa ja muotoilussa, sekä romanttisen
eksoottisen ”toiseuden” mielikuvien luomiseksi Japanista ja japanilaisuudesta. Japanilainen taide modernin japanismin piirteenä sisältää varsinkin Edo-kauden taiteen
tyylin ja tekniikoiden emulointia, japanilainen kuvasto sisältää japanilaisten esineiden, kuten viuhkojen ja paperisermien käyttöä, sekä geisha-kuvastoa ja luontoaiheiden käyttämistä. Japanilainen filosofia tarkoittaa teokseen tai tuotteeseen liitettyjä
tai niiden viestimiä arvoja sekä ihanteita, jotka mielletään japanilaisiksi. Näitä ovat
esimerkiksi syvä luontosuhde, harmonia, esteettisyys ja askeettisuus. Askeettisuus
sinänsä ei linkity suoraan japanistiseen taiteeseen, vaan se juontaa juurensa shintolaisiin ja buddhalaisiin hyveisiin, jotka ovat vaikuttaneet japanilaiseen kulttuuriin
ja yleiseen mentaliteettiin. Nämä ajatukset ovat itsessään rantautuneet länsimaihin
globalisaation seurauksena, jolloin kokonaiskuvamme Japanista on laajentunut ja
moninaistunut sitten 1800-luvun. Nämä perinteisen japanismin piirteet sekoittuvat
modernissa japanismissa nykyaikaiseen tietoon ja kuvaan Japanista, mutta nojaavat
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raskaasti edelleen 1800-luvun japanismin määrittelemiin mielikuviin Japanista ja japanilaisesta taiteesta. Tästä johtuen sisällytän määritelmääni mielikuvien luomisen
eksoottisesta ”toiseudesta”, sillä nykyaikainenkin mielikuva Japanista nojaa yhä vahvasti geisha-kuvaan ja osaksi tämän seurauksena Japanin näkeminen Naisena ja länsimaat Miehenä.

4 . 2 . BR Ä NDIN M ÄÄRIT E L M Ä
Brändäyksellä on pitkä historia. Kirjassaan ”History of Graphic Design” Philip B. Meggsin ja Alston W. Purvis kertovat omistusoikeutta merkitsevien symboleiden käytön
ulottuvan keskiajalle asti. Niiden tarkoitus oli auttaa kiltoja kaupan hallitsemisessa.
1700-luvun vaihteessa leima tai tunnus oli jo kauppiaiden vakiovaruste. Tunnusten
arvo ja merkitys lisääntyi huomattavasti massatuotannon ja markkinoinnin roolin kasvaessa toisen maailmansodan jälkeen. 1950-luvulle tultaessa esiteltiin ensimmäistä
kertaa yritysten visuaalisen identiteetin ohjeistot. Visuaalisuus nähtiin tärkeänä osana
liiketoimintaa ja mainetta sillä sitä pidettiin yleisesti luotettavuuden ja laadun takuuna. Selkeän imagon ylläpitämisestä tuli kuitenkin haastavaa johtuen useiden yritysten
kansallisesta ja kansainvälisestä laajuudesta. Johdonmukaiset ja hyvin organisoidut
visuaaliset ohjeistot nähtiin ratkaisuina tähän pulmaan. Tähän periaatteeseen perustuu nykyinenkin brändäys. (Meggs & Purvis 2016, 439.)
Modernin brändäyksen voi määritellä Helen Vaidin ja Alastair Campellin tavoin kirjassaan ”Branding: Brand Strategy, Design and Implementation of Corporate and
Product Identity” seuraavasti; heidän mukaansa brändäyksessä yhdistyvät yritys,
tuotenimi tai imago, sekä tietyt tavoitteet, olemukset ja arvot. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tietyt yritykset yhdistetään esimerkiksi vihreisiin ja kestävän kehityksen arvoihin. Brändiin yhdistetty arvo luodaan eri medioiden kautta. Näihin lukeutuvat Internet, televisio, painettu media, radio, tuotesijoittelu, sosiaalinen media ja
vertaisryhmät. Brändäyksen voi lukea onnistuneeksi, jos se synnyttää automaattisen
ostopäätöksen ja luo brändiuskollisuutta. (Vaid & Campell 2003, 12.)
Rik Riezebos ja Jaap Van Der Grinten määrittelevät brändin kirjassaan ”Positioning
The Brand. An Inside-out Approach” merkiksi, nimeksi tai logoksi, joka erittelee yrityksen tuotteet tai palvelut. Lisäksi sen tehtävänä on symboloida tiettyä tarkoitusta
aineellisessa tai aineettomassa mielessä. Riezebos ja Van Der Grinten tarkoittavat
aineettomalla ja aineellisella brändin ja brändäyksen eri ulottuvuuksia. Aineellinen
ulottuvuus tarkoittaa brändin nimeä tai logoa. Näin ollen puhutaan brändistä näkyvänä, aineellisena merkkinä. Aineeton aspekti sisältää brändin näkymättömän ulottuvuuden, johon kuuluvat kuluttajan mielikuvat ja assosiaatiot brändiä kohtaan. Brändäys on prosessi, missä brändin tavoitteita pyritään ulostuomaan yllämainittujen eri
medioiden kautta. (Riezebos & Van Der Grinten 2012, 8–9.)
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4 .3. KU LTTU U RIN M ÄÄRIT E L M Ä
Koska tutkimuksessani käsittelen osittain kulttuuria ja kulttuurieroja, on hyvä määritellä mitä kulttuurilla tarkoitetaan. Steven M. Leutholdin mukaan kirjassaan ”Cross-Cultural Issues in Art” sana ”kulttuuri” omaa kaksi merkitystä; sen antropologinen, analyyttinen merkitys tarkoittaa ihmisryhmää yhdistäviä tekijöitä kuten maantieteelliset
aspektit; jaettu kieli, älyllinen ja taiteellinen kulttuuri, sukulaisuus, uskonnollinen-,
taloudellinen- tai poliittinen ryhmäytymä ja niin edelleen. Tämä tulkinta pyrkii näkemään kaikki kulttuurit samanarvoisena. (Leuthold 2011, 10-12.)
Toisen merkityksen mukaan kulttuuri on tiettyihin sosiaaliluokkiin yhdistettyjä käytänteitä, mieltymyksiä ja arvoja. Tämä näkemys ottaa huomioon yhteiskuntamme tavan
arvottaa eri kulttuureja; tästä ajattelumallista juontuvat termit kuten korkeakulttuuri.
Leutholdin mukaan tässä määritelmässä kulttuuri määrittyy sen mukaan, mitkä taiteelliset ilmaisumuodot ansaitsevat yhteiskunnassa julkista huomiota ja tukea. Mutta koska tämä määritelmä perustuu arvottamiseen, on se usein hyvin subjektiivista.
Leuthold ei näe ongelmana kulttuurin arvolähtöisen kritiikin olemassaoloa ja käyttöä
antropologisen, analyyttisen kulttuurintutkimuksen rinnalla, kunhan molemmat määritelmät otetaan kulttuuri- ja taidehistorian tutkimuksessa huomioon. (Leuthold 2011,
10-12.) Hyvä esimerkki tästä japanismin kontekstissa on länsimaisen, korkeakulttuuria harjoittavan miesvaltaisen eliitin taipumus ottaa Japanin kulttuurista ja taiteesta
niitä vaikutteita, jotka olivat lähinnä länsimaista käsitystä korkeakulttuurista; muut
oudommat ja vieraannuttavat osat vierasta kulttuuria jäivät huomiotta. Japanismin
suuri innoittaja oli ukiyo-e-puupiirrokset, jotka eivät edustaneet Japanissa korkakulttuuria, mutta olivat helpommin omaksuttavissa länsimaissa, jossa siitä tehtiin eliitin
yksityisomaistuutta. Japanismi kuitenkin menetti hohtonsa, kun japanismin estetiikka popularisoitui. (Kortelainen 2002, 15–17.) Näin tietyn kulttuurin, tässä kontekstissa
aatelin, mieltymyksien leviäminen muualle länsimaiseen yhteiskuntaan teki japanismin estetiikasta arvottomampaa, koska se alkoi ilmestyä alempien luokkien harjoittamassa kulttuurissa. Kulttuurin kahden merkityksen tiedostaminen auttaa syy-seuraussuhteiden analysoimisessa, kun otamme huomioon myös yhteiskuntamme tavan
arvottaa asioita.

4 .4 . GE I S H A-KUVA
Anna-Mari Konttisen ja Seija Jalagin mukaan kirjassaan ”Japanilainen Nainen: Kuvissa
ja kuvien takana” geishat ovat taiteisiin, tanssiin, lauluun, runouteen ja kuvataiteisiin
perehtyneitä ammattiviihdyttäjiä, eivätkä suinkaan länsimaisen stereotypian mukaan
prostituoituja. He ovat naisia, jotka osaavat ylläpitää keskustelua. Geishojen stereotypioilla on pitkä historia, joita on pönkittänyt viihdeteollisuus sekä populaarikirjallisuus. Näistä ehkä tunnetuin esimerkki on Arthur Goldenin ”Geishan Muistelmat”
kirja, jossa hän muutti ja vääristeli entisen geishan Mineko Iwasakin haastatteluista
kerättyä aineistoa. Iwasakin mukaan ”Miehet tulivat heidän [geishojen] luokseen kau-
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neuden, taiteen ja keskustelun tähden.” (Konttinen & Jalagin 2004, 59.) Seksuaaliset
palvelut eivät siis olleet normaali käytänne geisha-perinteissä. Geisha-myytti pohjautuu vuosisatojen kuluessa kehittyneeseen eksotisoituun ja erotisoituun kuvaan japanilaisesta naisesta. Nämä popularisoinnit sekä vastakohtana todellisuuteen pohjautuvat dokumentit ja kirjallisuus synnyttivät Konttisen ja Jalagin mukaan länsimaissa
geisha-buumin. Geisha-eksotiikalla myydään yhä kuluttajille erilaisia tuotteita, kuten
tämän tutkimuksen aihe Fazer Geisha. Konttisen ja Jalaginin mukaan ”Suomessa Fazer-yhtiö on jo lähes sadan vuoden ajan tuottanut Geisha-suklaata, jota markkinoidaan näyttävin televisiomainoksin. Niitä kuvittavat kimonot ja paperiseinät ja sävyttävät romantiikka, kaipuu ja eksoottinen menneisyys.” (Konttinen & Jalagin 2004, 59).
Myös japanilaiset hyödyntävät ”pehmeinä” pidettyjä kulttuuripiirteitä matkailumainoksissaan. Tämä johtuu siitä, että stereotypioiden synnyttyä niitä vastaan on hankala taistella, joten edellytyksenä turismille on hyödyllistä heijastaa haluttua kuvaa
ulkopuolelle ja myydä länsimaiden synnyttämää fantasiaa heille takaisin. (Konttinen
& Jalagin 2004, 58–59.)
Konttisen ja Jalagin mukaan geisha-kuvaan vaikuttaa myös länsimaissa vakiintunut
hyvin vahva mielikuva Japanista naisena, kun puhutaan unelmien ja fantasioiden Japanista. Tästä johtuen on tarkasteltava myös sitä, kuinka japanilainen nainen nähdään länsimaissa, koska se kertoo samalla asenteista itse maata ja sen kulttuuria
kohti. Konttisen ja Jalagin mukaan ensimmäiset kuvaukset Japanista 1500-luvulla
maalaavat japanilaisista naisista positiivisen kuvan, samalla arvostellen japanilaisia
miehiä. Tämä oli mahdollisuus projisoida japanilaisiin miehiin kaikki länsimaalaisten
Japanin taholta kokemat uhkaavat piirteet, ja naiset nähtiin vastavuoroisesti unelmien ja ihanteiden ruumiillistumana. Naisten geishaksi pelkistäminen merkitsee japanilaisen naisen, ja samalla Japanin määrittämistä eksoottiseksi toiseksi. (Konttinen &
Jalagin 2004, 61–65.)
Kortelaisen mukaan japanistien Japani-kuva oli hyvin sidoksissa japanilaiseen naiskuvaan, joka itsessään ajoi eteenpäin geisha-kuvaa. Japanilainen nainen nähtiin samanlaisena objektina, matkamuistona kuin viuhkat ja posliiniastiatkin. Japani tiivistyi japanittareen. Häntä tarkasteltiin kuin kulttuurinsa edustavana otoksena. Japani-kuva
itsessään pohjautuu pieneen joukkoon lähdemateriaalia, joiden subjektiivinen näkemys rakensi yleisen mielikuvan. Suurin osa lähdemateriaalista tuli miehiltä. Kortelaisen mukaan ”Japanilaisen naisen mielikuvituksellinen verbaalinen - ja visuaalinenkin representaatio muokkaantui niin yhdenmukaiseksi, että harvoin löytää länsimaisesta
stereotypiavarastosta yhtä ”yksimielistä totuutta” kuin geisha-myytti”. Tähän liittyy
Kortelaisen mukaan näkemys Japanista bibelotina niin sanottuna pikkuesineenä, keräiltävinä ja ostettavina objekteina, jotka olivat jo tuttuja lännen markkinoilla ja keräilyesineiksi määriteltyjä. ”Japani on nainen ja Japani on bibelot” (Kortelainen 2002,
38). Näin ollen geisha-kuvasta tulee myös bibelot.
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5.
K E S K I T Y H Y VÄ Ä N
-V I D E O M A I N O K S E N
ESITTELY
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KOH TAUS 1
Fazer Geishan ´Keskity Hyvään´ (20018, 50sek) videomainoksen ensimmäinen kohtaus alkaa kokokuvalla, jossa arviolta 25-35-vuotias länsimaalainen naisoletettu henkilö seisoo kaiteen lähellä betonisessa rakennuksessa ja kurottautuu ottamaan laukustaan jotakin. Siirtyessä puolilähikuvaan laukussa oleva objekti osoittautuu Fazer
Geisha -suklaapatukaksi. Nainen puraisee palasen patukasta ja ummistaa silmänsä.

Kuva 2: Mainoksen ensimmäinen kuva

Kuva 3: Fazer Geisha -suklaapatukka näkyy ensimmäisen kerran
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Kuva 4: Päähenkilö maistaa Fazer Geisha suklaata

KOH TAUS 2
Ruudulla välähtää näkymiä metrojunasta ja ihmisjoukosta ylittämässä tietä. Päähenkilömme pälyilee ympäriinsä korkeiden kerrostalojen ympäröimänä, kuin tutkaillen
uutta ympäristöään. Sen lisäksi, että hän on vaihtanut miljöötä, on hänen vaatetuksensa sekä hiuksensa myös muuttaneet tyyliään. Päähenkilömme kävelee katua pitkin tutkiskellen, kunnes lapsi japanilaisessa koulu-univormussa lähestyy häntä takaapäin ja vetää päähenkilön hihasta saadakseen tämän huomion. Päähenkilö kyykistyy
lapsen katseen tasolle.

Kuva 5: Miljöö on vaihtunut Japaniksi
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Kuva 6: Päähenkilö kulkee pitkin japanilaista kävelykatua

Kuva 7: Japanilainen lapsi vetää päähenkilöä hihasta saadakseen tämän huomion

Kuva 8: Päähenkilö kääntyy pojan puoleen
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KOH TAUS 3
Lapsi lähtee kävelemään vastakkaiseen suuntaan viittoen päähenkilöä, ja samalla
katsojaa, seuraamaan perässään. Kamera liukuu pitkin kaupungin sivukatua seuraten
lasta. Samalla kamera ohittaa vaaleanpunatukkaisen japanilaisen nuoren naisen trendikkäissä vaatteissa ja japanilaisen business-miehen kantamassa kirsikkapuun oksaa
kädessään. Kameran kuvakulma leikkaa vihreiden puiden ja pensaiden ympäröimän
luontopolun portaiden päätyyn, joita pitkin lapsen opastamana päähenkilö kiipeää
niitä ylös. Lapsi odottaa päähenkilöä vanhan japanilaisen rakennuksen ovella, menee
sisään ja päähenkilömme seuraa perässä. Kamera leikkaa lähikuvaan oven viereisestä
puisesta kyltistä, jossa lukee englanniksi ”Secret of a happy life”.

Kuva 9: Lapsi kehottaa viittoen päähenkilöä seuraamaan perässä

Kuva 10: Kadulla tulee vastaan japanilainen nuori nainen sekä business-mies
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Kuva 11: Päähenkilö seuraa lasta ja kävelee luontoportaat ylös

Kuva 12: Lapsi menee vanhaan taloon sisälle

Kuva 13: Oven vieressä on puinen kyltti
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KOH TAUS 4
Kokokuvassa näkyy päähenkilö kapean käytävän päässä vanhan talon sisällä. Lapsi
jatkaa matkaansa ja livahtaa sivuovesta toiseen huoneeseen. Päähenkilö avaa käytävän päässä olevan riisipaperilla vuoratun liukuoven ja hämmästyy näkemäänsä. Oven
takaa paljastuu kokokuva avarasta ja hämärästä tatamimatolla varustetusta huoneesta. Huoneen keskellä on matalajalkainen puupöytä, jonka takana istuu vaaleanpunaiseen kimonoon pukeutunut vanha japanilainen nainen istuintyynyllä. Vanha nainen
kumartaa päähenkilölle kevyesti ja nostaa sylistään kauniisti paketoidun puulaatikon
ja ojentaa sen istuintyynylle istuutuneelle päähenkilölle. Tämä ottaa vastaan lahjan ja
avaa kannen liu’uttamalla. Laatikosta paljastuu ohuelle paperille, musteella kirjoitettu
teksti: ”FOCUS ON THE GOOD”. Päähenkilö nostaa katseensa vanhukseen ja hymyilee. Vanha nainen hymyilee tietäväisen näköisenä takaisin.

Kuva 14: Päähenkilö astuu vanhaan taloon sisälle

Kuva 15: Huoneessa on kimonoon pukeutunut vanha japanilainen nainen
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Kuva 16: Nainen antaa päähenkilölle puulaatikon

Kuva 17: Laatikossa on viesti

Kuva 18: Vanha nainen hymyilee tietäväisenä
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KOH TAUS 5
Kamera leikkaa takaisin mainoksen alun miljööseen, hetkeen suklaapalasen puraisemisen jälkeen. Päähenkilö huokaisee tyytyväisenä silmät kiinni, ja häneen heijastuva
valo muuttuu vaaleanpunaiseksi. Kuva leikkaa mainoksen viimeiseen kuvaan Fazer
Geisha suklaapatukasta vaaleanpunaisella hiekalla. Sen ympärille on siroteltu kirsikankukan terälehtiä ja muutama hasselpähkinän palanen. Suklaapatukan kääre on
avattu toisesta päästä ja suklaasta on leikattu diagonaalisesti palanen. Patukan alle
ilmestyy teksti ”Keskity hyvään”.

Kuva 19: Miljöö on vaihtunut takaisin alkuasetelmaan

Kuva 20: Päähenkilön kasvoille syttyy värivalo
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Kuva 21: Loppukuva tuotteesta ja iskulauseesta
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6.
AINEISTON
ANALYYSI
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6. 1 . I KONOGRAF IA
Ikonografiassa on kyse visuaalisten ikonien merkityksien analysoimisesta. Visuaalinen kommunikaatio pitää sisällään eri kulttuureissa syntyneitä merkityksiä ja nämä
merkitykset ilmentävät aatteita ja asioita. Ne ovat ikoneita, kuten kirjaimet, numerot ja sanat, jotka itsessään sisältävät merkityksiä. Ero muihin ikoneihin on se, että
visuaalisten ikonien yhdennäköisyys symboloimaansa asiaan voi vaihdella. Tämä on
se periaate, johon Machin perustaa semioottisen metodinsa, jonka kulmakiviä ovat
denotaatio ja konnotaatio.
Tutkiessa kuvien mahdollisia kulttuurisidonnaisia merkityksiä, analysoidaan kuvien
denotaatiota ja konnotaatiota. Ne edustavat kuvien merkityksien niin sanottuja kahta
eri kerrosta. Kun kuvat pyrkivät näyttämään todellisuutta, eli ne esittävät ihmisiä, paikkoja, tiettyä tapahtumaa ja niin edelleen, puhutaan denotaatiosta. Uutiskuvat ovat
hyvä esimerkki todellisuuden denotoinnista. Kun kysytään mitä denotoidaan, kysytään yksinkertaistettuna mitä dokumentoidaan, mitä kuva esittää tai pintapuolisesti
sitä, mitä olisi nähty, jos olisi henkilökohtaisesti oltu paikalla. Purkamalla auki Fazer
Geishan mainosvideon kohtaus kerrallaan, samalla kuvailin mitä mainosvideo denotoi. Toki mainosvideo on tarkoituksenmukaisesti tuotettu käsikirjoituksesta valmiiksi
teokseksi, mutta tutkaillessa sitä puhtaasti denotaation tasolla video on dokumentaatio yhden naisen matkasta Japaniin ja siellä tapahtuneista kohtaamisista. Todellisuudessa kuvia ei nähdä näin naiivisti, sillä kuvat harvoin ovat neutraaleja esityksiä
kokemastamme todellisuudesta. Erilaisilla valinnoilla voidaan säädellä, miten kuva
halutaan tulevan vastaanotetuksi. Rajaamalla voi esimerkiksi jättää pois elementtejä
tai korostaa toisia. Tällä kuvan tekijä voi tukea tarkoitusperiään ja vaikuttaa katsojan
mielikuviin tapahtumasta tai asiasta. Denotaatio sisältää siis valintoja kuvien esityksessä. Koska neutraalia ja puolueetonta dokumentaatiota ei ole olemassa, edustaa
denotaatio tästä johtuen kuvien merkityksien ensimmäistä kerrosta. (Machin, 2007,
22–24.)
Jos denotaatio on kuvien ja visuaalisten kompositioiden merkityksien ensimmäinen
kerros, edustaa konnotaatio niiden toista, syvempiä merkityksiä sisältävää kerrosta.
Tällä tarkoitetaan mitä arvoja, käsityksiä ja merkityksiä pyritään kommunikoimaan
kompositioiden esitystapojen ja -kontekstin kautta. Konnotaatiossa tarkastellaan
visuaalisia elementtejä, jotka siirtävät merkityksiä muualta yhteiskunnasta ja kulttuurista. (Machin, 2007, 25.) Konnotaation välittäjät on tässä tutkimuksessa rajattu asentoihin, objekteihin, miljööseen, osallistujiin ja kuvaukselliseen tyyliin.
Asennot
Machinin mukaan ihmisen tietoisuudessa on olemassa jo valmiiksi luettelo erilaisista
asennoista ja niiden merkityksistä. Nämä konnotaatiot perustuvat opittuihin assosiaatioihin. (Machin 2007, 27.) Tarkastelemalla kanssaihmistemme käyttäytymistä ja
visuaalista maailmaa ympärillämme, keräämme erilaisista asennoista dataa. Mainosvideon ensimmäisessä kohtauksessa näemme päähenkilömme lanteista ylöspäin (ks.
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kuva 2). Hänen asentonsa on neutraali. Ottaessaan Fazer Geisha -suklaapatukan laukustaan, on päähenkilön ote siitä kevyt ja avoin (ks. kuva 3). Tämä konnotoi tuotteen
arvokkuutta, koska käsittelemme arvoesineitä varoen. Tätä kuvaa esimerkiksi sanonta ”kohdella jotakin silkkihansikkain.” Lisäksi tällä asennolla on toinenkin merkitys eli
mainosarvo, sillä katsojalle annetaan ensimmäinen kunnon kuva mainostettavasta
tuotteesta.
Toisessa kohtauksessa esitellyn japanilaisen lapsen ryhti ja katseen suuntaaminen
suoraan ylöspäin konnotoi vilpittömyyttä ja avoimuutta. Päähenkilön kyykistyminen
lapsen katseen tasolle konnotoi luottamusta ja voimatasapainon tasaantumista henkilöiden välillä (ks. kuva 8). Päähenkilö ei ole ylenkatsovassa, aikuisen roolissa suhteessa lapseen.
Kolmannessa kohtauksessa esiintyvä nuori japanilainen nainen ja business-mies konnotoivat Japanin kaksia kasvoja länsimaiden silmissä. Nuori nainen seisoo rennosti
paino toisella jalalla. Kädet roikkuvat myös rennosti kehon kummallakin puolella.
Asento on vastaanottava ja huoleton. Naisen olemus konnotoi nuorekasta ja modernia Japania. Vastapainona ohi kävelevä business-miehen suoraselkäinen ja rivakas
kävely kameran ohitse konnotoi kiireistä ja työntekoa arvostavaa Japania (ks. kuva 10).
Neljännessä kohtauksessa päähenkilön asento konnotoi taloon astuessaan arkuutta sekä varovaisuutta. Hänen ryhtinsä on hiukan litistynyt ja hartiat nostettuna ylös.
Päähenkilön polvet ovat myös hiukan kääntyneinä sisäänpäin (ks. kuva 14). Tämä kehonkieli kielii halusta ottaa fyysisesti mahdollisimman vähän tilaa huoneesta. Tämä
vahvistaa tunnetta paikan salaperäisyydestä ja ”outoudesta” länsimaisesta näkökulmasta. Mainosvideo koetaan länsimaalaisen hahmon ja länsimaalaisen kokemuksen
kautta, jossa päähenkilö on tuntemattomassa miljöössä, joka heijastuu myös kehonkielessä. Japanilaisen vanhan naisen istuma-asento ja ryhti taas konnotoi japanilaisia
arvoja ja tapoja (ks. kuva 15). Nainen edustaa asennollaan japanilaista kulttuuriperinnettä, joka toteutuu myös ympäröivässä miljöössä. Kyseinen istuinasento on nimeltään japaniksi seiza. Kristin Surakin mukaan kirjassaan ”Making Tea, Making Japan:
Cultural Nationalism in Practice” seizan suora käännös on ”oikeaoppinen istuminen”.
Sitä pidetään kaikista muodollisimpana istuma-asentona, jota käytetään usein vain
erityisissä tilanteissa, esimerkiksi teeseremoniassa ja muodollisissa juhlatilaisuuksissa. Seiza on muodollisuutensa lisäksi erittäin japanilainen tapa istua, ja sen merkitys
japanilaisessa kulttuurissa onkin suuri. (Surakin 2013, 26–27.) Tästä johtuen myös länsimaissa kyseinen istumatyyli omaa juuri japanilaisen kultttuurin konnotaatioita.
Viidennen kohtauksen asento peilaa ensimmäisen kohtauksen lähtöasetelmaa (ks.
kuva 19). Asento ei konnotoi esimerkiksi muutosta, vaan tarkoitus on parantaa tarinallista jatkuvuutta, sekä viitata mainosvideon ensimmäiseen kohtaukseen ja viestiä,
että kohtausten 2–4 mielikuvat tai muistot ovat tapahtuneet sekunneissa suklaasta
haukkaamisen jälkeen. Kohtausten välillä ei ole todellisuudessa kulunut aikaa.
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Objektit
Machinin mukaan yksittäisillä objekteilla on mahdollista välittää erilaisia konnotaatioita. Katsoja lukee kuvia yksittäisten objektien kautta ja asettaa niiden kautta kuvan
tiettyyn kontekstiin. Machin antaa kaksi esimerkkiä objektien välittämien konnotaatioiden tärkeydestä. National Geography -lehden valokuvaajat ovat valikoineet ja hylänneet malleja tai kuva-aiheita, koska ne eivät vaikuttaneet tarpeeksi ”autenttisilta” ja
perinteisiltä. Matkailualalla turistikohteiden, jotka tarjoavat perinteisiä tai autenttisia
matkailukokemuksia, on pidettävä huolta, että he esittävät kulttuurin tietyllä tavalla
länsimaalaisille turisteille. Tämä tapahtuu usein tiettyjen, ”oikeiden” esineiden välityksellä, kuten esimerkiksi perinteisten käsitöiden, soittimien ja vaatetuksen kautta.
(Machin 2007, 32.) Tämä on havaittavissa mainosvideonkin kontekstissa. Kokemusta
kultturieroista ja tunnistettavasta japanilaisuudesta luodaan hyvin vahvasti erilaisten
objektien kautta. Objektit ovat lisäksi tärkeitä tarinankerronnallisesti.
Ensimmäinen kohtaus esittelee päähenkilön murretun oranssissa housupuvussa (ks.
kuva 2). Puku itsessään viittaa siistin sisätyöhön. Housupuvun epäkonservatiivinen
väri, siihen yhdistettynä kauluspaidan viivakuvointi sekä auki olevat rennot kiharat
hiukset konnotoivat urbaania, muodikasta ja vapaata kaupunkilaiselämäntyyliä. Mainosvideo pohjustaa päähenkilön vaatetuksella samaistumispintaa brändin kohdeyleisöön.
Kun päähenkilön hiukset ja vaatteet muuttuvat toiseen kohtaukseen siirryttäessä (ks.
kuvat 5-6), välittyvät kyseiset seikat; vaatteet ovat tyyliltään rennommat ja suora vastakohta ensimmäisen kohtauksen housupuvulle. Tämä konnotoi samalla muutosta
mutta myös kyseisten vaatteiden käyttötarkoitusta uudessa miljöössä. Rento, vihreä
takki soveltuu pukua paremmin ympäristön tutkimiseen. Kyseessä on asu, jonka voisi
laittaa kävelyretkelle ja se konnotoikin tietynlaista modernia tutkimusretkeä. Hiukset
on sidottu naaman edestä pois. Tämä asu kokonaisuutena konnotoi vapaa-aikaa ja
rentoutta, varsinkin verrattaessa ensimmäisen kohtauksen asuun. Rento asu symboloi
taukoa urbaanista reaalimaailmasta.
Fazer Geisha suklaapatukka, eli mainostettava tuote, on katalyytti videomainoksessa
tapahtuvalle muutokselle. Se on mainosvideon ensimmäinen ja viimeinen lähikuva
(ks. kuvat 3, 21). Alku ja loppu. Näemme päähenkilömme kasvotkin vasta tuotteen
esittelyn jälkeen. Fazer Geisha -suklaapatukan rooli objektina on antaa päähenkilölle
ja katsojalle opetus; tapahtumat mainosvideon kohtauksissa 2–4 tapahtuvat patukan
kautta. Tapahtumat voidaan tulkita kahdella tavalla. Ensimmäinen tulkinta on, että
patukka laukaisee muiston ja päähenkilö uudelleenelää Japanin-matkansa ja tällä
matkalla saaneen opetuksen. Toisen tulkintatavan mukaan koko tapahtumaketjun on
tarkoitus representoida mielenmaisemaa ja aistikokemusta tuotteen nauttimisesta,
sitä minkä olon sen halutaan tuottavan. Patukan muistuttama tai antama opetus on
”keskity hyvään”. Pala Fazer Geishan suklaata representoi tätä hyvää arjen harmauden keskellä. Yhdistettynä Japanin visuaalisuuteen tarkoituksena on luoda niin sanottu zen-hetki keskellä arkea. Nämä konnotaatiot ammentavat mielikuvista itämaisesta elämänkatsomuksesta, filosofioista ja uskonnoista, jotka vaikuttavat mystisiltä
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opeilta länsimaisen kristinuskon vaikutuskentässä.
Toisessa kohtauksessa japanilaisella pikkupojalla on päällään japanilainen koulu-univormu (ks. kuva 7). Tämä olisi japanilaisille yleisölle tuttu ja arkinen näky, mutta länsimaalaiselle, varsinkin suomalaiselle, yleisölle asu konnotoi Idän ja Lännen kulttuurieroja. Se auttaa luomaan tunnetta erilaisuudesta ja eksoottisuudesta, sekä tuo esille
japanilaisuutta visuaalisesti. Tämä auttaa sitomaan miljöötä haluttuun kulttuuriin ja
maahan, ja on samalla tarinankerronnallinen väline. Lisäksi koululaisen vaatetus konnotoi rehellisyyttä, viattomuutta ja kuuliaisuutta. Nämä ovat arvoja, jotka yleisesti rinnastetaan japanilaiseen koulutusjärjestelmään. Koulupukuun puettu lapsi ei konnotoi
uhkaa tai vilppiä, joten päähenkilömme ja samalla katsojan on luonnollisempaa seurata tuntematonta poikaa.
Kolmannessa kohtauksessa esiintyy pikaisesti kaksi hahmoa, japanilainen nuori nainen ja vanhempi business-mies (ks. kuva 10). Nuorella naisella on vaaleanpunaiseksi
värjätyt lyhyet hiukset ja trendikkäät vaatteet. Moderni hiusväri ja kampaus konnotoivat trendikkyyttä ja perinteiden uhmaamista. Samalla ne viittaavat japanilaiseen
katumuotiin, joka itsessään edustaa kyseisiä arvoja ja muoti-ilmiö on kansainvälisesti
kuuluisa lukuisin eri haaroineen. Mielikuva Japanin perinteisestä tapakulttuurista on
osittain jähmeä, patriarkaalinen ja konservatiivinen. Nuori nainen symboloi tätä hierarkiaa vastustavaa vastakulttuuria, varsinkin kontrastina business-mieheen.
Business-miehen hahmo ohittaa kameran kädessään kirsikkapuun oksa. Mainosvideossa ei esiinny business-miehen lisäksi muita miesoletettuja henkilöitä. Esittämällä
ainoa miespuolinen hahmon kädessään kirsikankukkapuun oksa, ilman nähtävää syytä, pyritään sillä pehmentämään miehisyyteen liitettyjä konnotaatioita. Kirsikankukat
ovat Fazer Geishan nykyisen brändi-ilmeen tärkein kuvallinen elementti, mutta kukat
sisältävät myös universaalisti feminiinisiä konnotaatioita. Yhdistämällä kukat visuaalisesti business-miehen hahmoon, tavallaan feminisoidaan mieshahmo. Business-miehen hahmo konnotoi itsessään Japania ja japanilaisuutta, mutta voi myös tahattomasti sisältää epämieluisia konnotaatioita brändäyksen kannalta; ylityöllistyminen,
työnarkomania, hierarkisuus ja patriarkaalisuus. Laittamalla miehen käteen Fazer
Geishan tärkeimmän visuaalisen symbolin, pyritään pehmentämään näitä mahdollisia negatiivisia konnotaatioita. Koska kyseisessä kuvassa viivytään vain hetken, katsojan alitajunta ehtii prosessoida kyseisen henkilön vain erittäin japanilaiseksi, koska
japanilaiset salarymanit ovat kansainvälisesti kuuluisa osa japanilaista työkulttuuria.
Samanaikaisesti värit ja kirsikankukat kuitenkin pehmentävät miehen olemusta. Tuloksena on nopeasti sisäistettävä japanilaisen ihmisen arkkityyppi, joka ei sisällä kuitenkaan mainosvideon maailmaa uhkaavia konnotaatioita tai negatiivisia mielikuvia
japanilaisesta kulttuurista.
Neljännessä kohtauksessa päähenkilö saapuu pikkupojan johdattamana taloon, jossa hän kohtaa vanhan japanilaisen naisen (ks. kuva 15). Katsoja tunnistaa kyseisen naisen japanilaiseksi, sillä miljöön lisäksi naisen ulkoinen olemus konnotoi japanilaisuutta, varsinkin erittäin perinteistä japanilaisuutta. Hänellä on päällään kimono, joka on
yksi tunnetuimmista japanilaisista vaatekerroista sekä osista japanilaista kulttuuria.
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Tuovisen mukaan kimono on ”standardoitu” vaatekappale ja se koostuu seitsemästä suikalemaisesta kankaasta. Kimonon sulkemiseen käytetään obi-vyötä, joka tulee
kantajansa vyötärölle. Miesten ja naisten kimonoissa on pieniä eroja, ja vaatteella
pyritään viestimään sosiaalista statusta, ikää ja siviilisäätyä. (Tuovinen 1994, 248–249.)
Pukemalla vanha nainen kimonoon viitataan mainosvideossa epäsuorasti geishoihin.
Vanhan nainen ei missään nimessä ole geisha, mutta länsimaalaiselle yleisölle kimonoon liittyy vahvoja konnotaatioita geishoihin, vaikka japanilaisessa kulttuurissa
kimono ei ole rajattu vain geishojen vaatetukseksi.
Samassa kohtauksessa vanha japanilainen nainen ojentaa päähenkilölle lahjan puulaatikossa (ks. kuva 16). Ilmari Vesterisen mukaan kirjassa ”Japanin kulttuuri” lahjojen
antamisella ja vastaanottamisella on tärkeä merkitys japanilaisessa elämässä. Elämän tärkeissä merkkipaaluissa kuten syntymässä, hautajaisissa, valmistumisessa ja
työpaikan saamisessa on ollut tapana antaa lahjoja. Tärkeässä asemassa ovat myös
vastalahjat, jotka korostavat yhteisöllisyyden merkitystä. (Vesterinen ym. 1994, 501.)
Anna Tuovisen mukaan samassa teoksessa: ”Hyvä esimerkki japanilaisesta tavasta
konkretisoida nöyrää suhdetta toiseen ihmiseen ja arkiseenkin esineeseen on pakkaaminen.” Kauneus, huolellinen suunnittelu ja kädentaito on japanilaisille pakkauksille ominaista. Pakkauksien merkitys liittyy vahvasti lahjan antamisen rituaaliin. Samalla pakkaaminen voidaan nähdä Tuovisen mukaan myös puhdistusrituaalina, jossa
lahja erotetaan pakkaamattomista esineistä, sekä suojellaan sitä paljastumiselta. Perinteisiä pakkauksia ovat bambu-, paperi-, riisinolki-, kangas- ja puupaketit. (Tuovinen 1994, 233.) Mainosvideossa esiintyvän puulaatikon alkuperä paljastuu tutkimalla
sen kuviointia ja pintäkäsittelyä, sekä avausmekanismia (ks. kuva 17). Mechtild Mertz
esittelee kirjassaan ”Wood and Traditional Woodworking in Japan [Secon edition]”
puumosaiikkitekniikan nimeltään hakone-yosegi. Tekniikka on kotoisin Hakonen kaupungista ja sen ideana on muodostaa koristeellisia mosaiikkikuviointeja erilaisista
puulajeista. Tekniikkaa käytetään yleensä rasioiden, pienten laatikostojen mutta ennenkaikkea ”salaisten rasioiden” koristelemiseen. (Mertz, 2016 48.) Nämä ”salaiset
rasiat” ovat nimeltään himitsu-bako. Rasioiden alkuperäinen tarkoitus oli säilyttää
pieniä esineitä kuten neulaa ja lankaa, mutta niiden tultua suosituiksi muuttuivat ne
palapeli- tai pulmarasioiksi. Näillä rasioilla oli monia käyttötarkoituksia lapsilukollisista rasioista samuraiden tai sotapääliköiden salaisten viestien toimittamiseen.
1800-luvulla himitsu-bako sai nykyisen ulkonäkönsä, kun niitä ryhdyttiin koristelemaan hakone-yosegi -tekniikalla. Himitsu-bakon saa auki vain tietämällä tietyn rasian
laattojen liikuttamisjärjestyksen. (Joy 2017.)
Mainosvideossa himitsu-bakon sisällä on riisipaperille kirjoitettu viesti ”Focus on the
good” (ks. kuva 17). Viestin välittäminen himitsu-bakon sisällä sisältää konnotaatioita monella tasolla. Lahjan antaminen on niin länsimaisessa, kuin japanilaisessakin
kulttuurissa hyväntahdon ele. Japanilaisessa kulttuurissa tällä eleellä on vielä suurempi kultturihistoriallinen merkitys, joten se konnotoi myös kunnioitusta, varsinkin
kun lahjan antaja on iäkkäämpi, eli samalla arvostettu, henkilö. Juuri Himitsu-bakon
käyttäminen perinteisen lahjapaketin tai -rasian sijasta konnotoi ongelmanratkaisua
ja syvemmän totuuden oivaltamista. Ottaen huomioon paketoinnin merkityksen japanilaisessa kulttuurissa, olisi japanilaisuuden konnotoimiseen riittänyt perinteisen
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lahjarasian käyttäminen. Tämä kielii himitsu-bakon erityisestä merkityksestä. Himitsu-bakoja käytettiin muun muassa salaisten viestien kuljettamisessa, joten paperilapulla lukeva fraasi konnotoi salaista, vanhaa tietoa, joka on tarkoitettu vain tietyille
silmille. Mainosvideon kontekstissa tämä merkitsee sitä, että Fazer Geishan suklaata
nauttimalla pääsee jonkin salaisen tiedon lähteelle, joka ei ole jokaisen ulottuvilla;
kuluttaja pääsee oivaltamaan jotakin syvällistä eli oppii ”keskittymään hyvään”. Tätä
vahvistaa myös se, että himitsu-bakon voi aukaista vain tietämällä tietyn koodin. Päähenkilö joko jo omaa tietämättään tämän tiedon, tai saavuttaa sen vastaanottamalla
vanhan naisen lahjan eli samalla mainosvideon kontekstissa syömällä Fazer Geishan
suklaata. Tämä tekee päähenkilöstä, sekä samalla kuluttajasta, erityisen.
Viidennen, ja viimeisen, kohtauksen merkittävin objekti on Fazer Geisha suklaapatukka; se näytetään kohtauksen viimeisessä kuvassa (ks. kuva 21). Viimeisen kuvan
funktio on toimia perinteisenä mainosvideon tuotekuvana, joka esittelee tuotteen
pakkauksen, itse suklaan, suklaan läpileikkauksen ja suklaan makuun viittaavia hasselpähkinän palasia. Katsojalle on ensimmäisessä kohtauksessa annettu konteksti näyttämällä suklaapatukka osana mainosvideon tarinaa, mutta viidennessä kohtauksessa
tuote esitetään selkeämmin mainosvideon kontekstin ulkopuolella. Suklaapatukka
lepää vaaleanpunaisella hiekalla kirsikankukkapuun terälehtien ja -kukannuppujen
ympäröimänä. Hiekka ja kukat konnotoivat japanilaisen puutarhan estetiikkaa. Tuovisen mukaan ”japanilainen puutarha ei ole kukkameri tai nurmikenttä, vaan samanaikaisesti niukka ja täyteläinen kokoelma luonnon parhaimpia puolia.” (Tuovinen 1994,
229.) Kivillä ja hiekalla on suuri merkitys japanilaisissa puutarhoissa. Yoko Kawaguchin mukaan kirjassa ”Japanilainen puutarha” niin kutsutut ”kuivat puutarhat” eli kivi- ja
hiekkapuutarhat syntyivät 1300-luvulla. Buddhalaismunkit ja zenpapit suunnittelivat
temppelipuutarhoja, jotka heijastelivat zeniläisyyttä ja buddhalaisuutta. Näissä puutarhoissa ei ollut perinteisesti vettä, joten kivet ja hiekka edustivat vesielementtejä;
kiviasetelmat edustivat vesiputouksia ja haravalla muotoiltu hiekka veden virtauksia.
Hiekan tehtävänä on myös luoda tyyni ja puhdas tunnelma puutarhaan. Nämä askeettiset elementit sopivat zeniläiseen kurinalaisuuteen meditaatiossa. (Kawaguchi
2003, 34, 96.) Mainosvideon hiekan kontrasti terälehtiin synnyttää mielikuvan karun
keskellä kasvavasta kauneudesta, mikä on japanilaisten kivipuutarhojen ydin. Hiekan
vaaleanpunainen väri lievittää karuutta ja pelkistyneisyyttä ja luo kuvaan fantastisen
tunnelman.
Suklaapatukan päädyn läpileikkaus diagonaalisesti konnotoi japanilaisen puutarhan
bambuelementtejä. Kyseinen leikkausjälki on tyypillistä japanilaisen puutarhan vesielementeissä, esimerkiksi bambukouruissa, joita pitkin vettä kuljetetaan esimerkiksi
lampeen tai vesialtaisiin. (Kawaguchi 2003, 94.) Mainosvideon viimeisen kuvan tarkoitus on koota yhteen mainosvideon viesti ja tunnelma, sekä sitoa japanilainen estetiikka tuotteeseen. Tarkoitus on jättää nämä mielikuvat päällimmäiseksi tunnetilaksi
mainosvideon katsottua. Konnotoimalla välittömästi japanilaiseksi tunnistettavia visuaalisia merkkejä ja sitomalla konnotaatiot tuotteeseen, onnistutaan vahvistamaan
mainosvideon mielikuvaa tuotteen voimasta ja merkityksestä. Lisäksi mielleyhtymät
kivipuutarhojen henkevään puoleen, zeniläisyyteen, alleviivaavat samalla iskulauseen
merkitystä opetuksena ja itämaisena oppina.
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Miljöö
Mainosvideossa miljööllä, kuten samankaltaisesti aiemmin mainitusti objekteillakin,
on tarinankerronnallinen ja esteettinen funktio. Miljöön tehtävänä on konkretisoida
tarinallinen siirtymä paikasta toiseen, sitoa tarina myös ympäristöltään eri kulttuuriin
ja myös viedä tarinaa eteenpäin. Videossa siirrytään toisen kohtauksen modernista
kerrostalojen, ahtaiden kujien ja ihmispaljouden värittämästä modernista Japanista
neljännen kohtauksen historialliseen, seesteiseen, askeettiseen vanhaan Japaniin.
Tämä on se osa Japania, jolta päähenkilö saa viimeisen, syvällisen neuvon; se nähdään ikäänkuin Japanin ja japanilaisuuden perusolemuksena, sinä osana, joka on
kauttaaltaan juuri ”japanilainen”.
Ensimmäisen kohtauksen miljöö on minimalistinen, harmaa betoni- tai puurakennus
(ks. kuva 2). Miljöö konnotoi urbaaniutta sekä länsimaalaisuutta. Se tukee vaatetuksen viestimiä konnotaatioita muodikkaasta, mutta hiukan kylmästä kaupunkilaiselämästä. Samalla rakennuksen harmaus ja pelkistyneisyys toimii vastakohtana Japanin
eläväiseen kaupunkiin siirryttäessä toiseen kohtaukseen. Mainosvideossa näkyy vilahduksia korkeista, suurkaupungin pilvenpiirtäjistä, junista ja ihmispaljoudesta (ks.
kuvat 5,6). Mainosvideo rakentaa näillä vilahduksilla narratiivia kulttuurishokista; tunnetta uuden, tuntemattomat ympäristön kokemisesta yhdellä kertaa. Samalla luodaan tarinalliset perustukset siitä, mihin maahan mainoksessa ollaan siirrytty. Edellä
mainitut suurkaupungin piirteet, sekä taustalla näkyvät erilaiset kanji-kirjainmerkkejä
sisältävät mainoskyltit varmistavat katsojalle miljöön sijoittuvat juuri Japaniin.
Kolmas kohtaus toimii siirtymänä modernista kaupunkimiljööstä perinteiseen japanilaiseen taloon. Kamera liukuu japanilaisen pikkupojan johdattelemana läpi ahtaan
sivukadun, jonka varrella on nähtävissä lisää mainoskylttejä, sekalaista tavaraa ja elämisen jälkiä (ks. kuvat 9, 10). Nämä kyseiset sivukadut ovat tuttu näky esimerkiksi
katuvalokuvauksesta ja kulttuuriohjelmista, joiden tarkoituksena on päästä ”pintaa
syvemmälle”; tarkoitus on esittää toinen kulttuuri aidompana ja vähemmän kiiltokuvamaisena. Tätä mielikuvaa hyödyntäen kyseinen miljöö toimii liukumana suurkaupungista perinteiseen, vanhaan Japaniin. Japani avautuu päähenkilölle ja samalla
katsojalle kerroksittain. Samassa kohtauksessa päästäkseen vanhalle talolle päähenkilö kävelee luontopolkumaiset portaat ylös tasanteelle, jossa kyseinen talo sijaitsee
(ks. kuva 11). Polkua varjostaa sankka viherkasvillisuus. Portaikko toimii mainosvideossa tietynlaisena maagisena porttina kaupungin ja perinteisen miljöön välillä; sankka
kasvillisuus keskellä suurkaupunkia, sekä vaaleanpunainen värivalaistus konnotoivat epäaitoutta, salaperäisyyttä ja taianomaisuutta. Lisäksi päähenkilön tulosuunta
näyttäytyy, kuin vaaleanpunaiseen sumuun käärityltä. Tästä kuvasta on mahdotonta
tunnistaa mistä päähenkilö on tulossa. Kuvan miljöö on tehty todellisuudesta riippumattomaksi poistamalla viitaukset tulosuunnasta ja kaupungista. Machinin mukaan
tämänkaltainen miljöön riippumattomuus mahdollistaa tiettyjen sääntöjen ja piirteiden poistamisen todellisuudesta. Hänen mukaansa ”Tämä on verrattavissa lastensatuihin. — lastensadut tekevät nopeasti selväksi, että tapahtumat eivät sijoitu
todellisuuteen. Tämä mahdollistaa eri säännöt. Tämä tarkoittaa, että jokapäiväiset
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ongelmat eivät päde saduissa”. (Machin 2007, 36.) Portaikolla onkin samankaltaisia
ominaisuuksia, kuten esimerkiksi kaninkololla ”Liisa Ihmemaassa” sadussa. Kuten Liisa seurasi valkoista kania Ihmemaahan, seuraa päähenkilö mainosvideossa japanilaista pikkupoikaa ”perinteiseen Japaniin”.
Tuovisen mukaan vanhan Japanilaisen arkkitehtuurin ja sisustuksen kulmakiviä ovat
shinto-estetiikan mukainen tyhjä tila sekä luonnonmateriaalit, kuten käsittelemätön
puu, bambu ja paperi. Japanilaiset sisätilat on suunniteltu muunneltaviksi, neutraaleiksi tiloiksi, joiden peryssävy on hillitty ja hienostunut eli shibui. (Tuovinen 1994,
219, 227–228.) Mainosvideon neljännen kohtauksen perinteinen japanilainen talo
kunnioittaa tätä perinnettä. Päähenkilö avaa shojin, eli paperilla pinnoitetun, puukehyksisen liukuoven, jonka takaa paljastuu niukasti sisustettu huone, jonka keskellä on pöytä ja sen ääreen polvistunut japanilainen vanha nainen. Huoneen lattia on
vuorattu tatami-matoilla ja huoneen ainoa valonlähde on luonnonvalo ikkunoista (ks.
kuva 15). Huone itsessään konnotoi kahta pääsiaa; ensimmäinen konnotaatio on perinteikkyys ja historia. Kuten edellä mainitut objektit, tukee miljöö vahvasti mielikuvia
vanhasta Japanista. Toinen konnotaatio viittaa japanilaisen arkkitehtuurin estetiikan
suhteeseen shintolaisuuteen ja buddhalaisuuteen. Uskonnollinen maailmankuva on
ollut merkittävässä asemassa japanilaisen arkkitehtuurin synnyssä. (Tuovinen 1994,
223–224.) Sistustuksen koruttomuus ja luonnonmateriaalien ja -elementtien suosiminen nähdään sivistyneisyytenä ja hengellisyyden merkkinä. Se on suora vastakohta
nykyajan maksimalistiselle kulutuskulttuurille. Nämä konnotaatiot tukevat mainosvideon opetuksen ja mainoslauseen ”keskity hyvään” merkitystä filosofisena oppina.
Viimeisessä kohtauksessa palataan mainosvideon ensimmäisen kohtauksen aikaan
ja paikkaan. Päähenkilön takana oleva harmaa seinä on kuitenkin valaistu vaaleanpunaisella sävyllä (ks. kuva 20). Tämä konnotoi päähenkilön sisäistä muutosta ennen ja
jälkeen suklaasta puraisua. Vaikka aika ja paikka on sama, ei päähenkilö kuitenkaan
pysynyt muuttumattomana.
Osallistujat
Mainosvideossa esiintyvät hahmot, eli teoksen osallistujat, konnotoivat kukin omalla
tavallaan Lännen ja Idän kulttuurieroja tai japanilaisuutta länsimaisen linssin kautta.
Mainoksen päähenkilö on länsimaalainen nuori nainen, jonka kautta katsoja kokee
videon muut osallistujat. Päähenkilön tarkoitus on vedota Fazer Geishan nykyiseen
kohderyhmään eli nuoriin naisiin. Kyseinen kohderyhmä näyttäytyy varsinkin Fazer
Geishan sosiaalisessa mediassa. Vapa Media suunitteli ja toteutti Fazer Geishalle sosiaalisen median konseptin, joka voitti Paras somepresenssi -kategorian Grand One
2018-kilpailussa. Vapan mukaan lähtökohtaisesti ”Brändi halusi erottua perinteisestä
suklaamarkkinoinnista ja puhutella aiempaa voimakkaammin erityisesti nuoria naisia.” Toteutuksessa Vapa halusi, että ”Geishan postaukset houkuttelevat jakamaan ja
noudattavat tyyliä, jolla nykyajan nuoret naiset itse luovat omaa somepresenssiään.”
(Vapa Media 2022: Fazer Geisha; Vapa Media 2022: Vapa suunnitteli Geishalle Suomen parhaan somepresenssin.) Päähenkilön tarkoitus on toimia samaistumispintana
katsojalle, jonka elämäntyyli noudattaa päähenkilön viestimiä konnotaatioita; nyky-
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aikainen, itsenäinen, moderni ja trendikäs. Mainosvideo haluaa vahvasti vedota tunteeseen ja viestii, että ”tämä voisit olla sinä”. Se viestii, että henkilö joka ostaa Fazer
Geishan tuotteita, samalla perii kaikki nämä Fazer Geishaan liitetyt positiiviset konnotaatiot. Ei pidä jättää huomiotta, että japanismi on historiallisesti ollut länsimaalaisten, valkoisten naisten keskuudessa muoti-ilmiö ja vapautumisen muoto, johon
sekoittui eksotismia ja japanilaisen kulttuurin ihailemista. Fazer Geisha edustaa kohdeyleisölleen esteettistä eskapismiä harmaasta, länsimaisesta kaupungista mystisen
ja rikkaan kulttuurihistoriaan omaavaan Japaniin. Tämä estetiikka yhdistetään Fazer
Geisha -suklaapatukan edustamaan nautintoon arjen keskellä. Fazer Geisha brändää
itseään arjelta ja stressiltä pelastavana osapuolena, kuten usein muutkin keskiluokkaisille, valkoisille nuorille naisille kohdistetut tuotteet ja palvelut.
Mainostettava tuote, eli Fazer Geisha -suklaapatukka, on samalla objekti sekä hahmo.
Patukka on itsessään geisha-hahmon representaatio; se on keino kuljettaa länsimaalainen ihminen mystiseen Itään. Se on sinne vetävä voima. Koska geishan hahmo on
jätetty Fazer Geishan ilmeestä ja markkinoinnista nykyään pois, palvelee itse tuote
sekä geisha-hahmon, että tuotteen virkaa. Geisha-kuvan perinne unelmien ja fantasioiden Japanista toteutuu nyt siis suoraan tuotteen avulla ja sen kautta. Vaikka geisha-hahmon visuaalinen representaatio uupuukin, on geisha-kuva silti läsnä edelleen
esimerkiksi tuotteen muodossa.
Jokainen japanilainen hahmo mainosvideossa representoi jotakin stereotyyppistä
japanilaisuuden arkkityyppiä. Mainoksessa ei esiinny pääosassa ns. normaalin japanilaisuuden mallia vaan epäaitoa, ”toiseutta” edustavaa ja eksoottista japanilaisuutta.
Ihmisiä, jotka länsimainen katsoja tunnistaa välittömästi ”japanilaiseksi”. Tämä tulee
ilmi suurimmaksi osaksi hahmojen ulkonäöstä, sillä yhdelläkään hahmolla mainosvideossa ei ole vuorosanoja. Pikkupojan ja business-miehen hahmot ovat mainosvideon maailmanrakennuksen välineitä mutta japanilaisella nuorella naisella on myös katsojaan vetoava funktio. Mainonnan kohderyhmän ollessa nuoret naiset, on loogista
hakea samaistusmispintaa naiseuden eri ilmenemismuodoilla. Nuori japanilainen nainen representoi katsojan intressejä ja maailmankuvaa. Fazer Geisha yrittää tavoittaa
nuoria naisia, jotka ovat tietoisia omasta itsestään ja suhteestaan muuhun maailmaan.
Estetiikka, muoti, itsensä löytäminen ja sosiaalinen muutos, kuten naisten itsenäisyys
ja valveutuneisuus, ovat usein hyveitä, joilla markkinoinnissa yritetään tavoittaa kyseistä kohderyhmää. Nämä samaiset hyveet peilautuvat muodikkaassa japanilaisen
naisen hahmossa. Tämä hahmo itsessään representoi nykyaikaista, itsenäistä nuorta naista, joka kapinoi vanhaa patriarkaalista tapakulttuuria vastaan. Samalla hahmo
representoi itsensä löytämistä varsinkin tyylin ja kauneudenhoidon kautta. Japanilainen nuori nainen on samalla osa mainosvideon japanilaisuuden rakentamisessa,
mutta toimii myös samaistumispintana kohdeyleisölle. Toisaalta nuoren naisen voi
nähdä myös modernin japanittaren representaationa. Koska geisha-kuvan määritelmän mukaan Japani-kuva oli hyvin sidoksissa japanilaiseen naiskuvaan, ajoi se itsessään eteenpäin geisha-kuvaa. Japani tiivistui japanittareen. Fazer geishan nykyisen
kohderyhmän ollessa naispainotteinen, ei tässä tapauksessa modernin japanittaren
representaatio ole enää sidottu miehisen katseen luomaan mielikuvaan viattomasta,
kuuliaisesta ja tyttömäisestä japanilaisesta naisesta. Sen sijaan nykaikainen japanitar
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esitetään mainoksessa progressiivisena ja modernina toimijana, johon kohderyhmä
voi osoittaa ihailuaan ja toiveitaan. Japanittaren representaatio rakentuu kuitenkin
yhä länsimaisen linssin läpi. Täten japanittaren kautta Japanista luodaan fantasoitu versio, joka on sisällöltään mystisen ja historiallisen kaunis. Tästä todellisuudesta
puuttuvat reaalimaailman eriarvoisuudet ja jäljelle jää silotellun kaunis sekä vaaleanpunaisella kuorrutettu unelmien Japani. Se toimii länsimaisen valkoisen naisen mielikuvituksen leikkikenttänä ja pakopaikkana.
Japanilaiset ihmiset kuvataan mainosvideossa vastaanottavana; japanilainen lapsi ottaa itse ensimmäisen kontaktit päähenkilöön ja kehottaa tätä seuraamaan perässään
läpi kaupungin. Nuori nainen hymyilee katsojalle ohimennen lempeästi ja vanha japanilainen nainen antaa päähenkilölle lahjan. Lahjan ja neuvon antamisen kulttuurinen
merkitys, niin Japanissa kuin länsimaissakin, kielii kulttuurin esittämisestä jakavana
ja kutsuvana. Kaikki japanilaiset hahmot ovat luonteeltaan joko neutraaleja, tai persoonia jotka kutsuvat osallistumaan kulttuuriin ja tutkiskelemaan syvemmälle. Japanilaisten ihmisten kuvaus tällä tavalla muistuttaa matkailualojen tapaa esittää maan
kulttuuri ja ihmiset.
On tarkoituksenmukaista, että mainoksen ensimmäinen päähenkilön tapaama hahmo on lapsi ja viimeinen hahmo on vanhus. Lapset konnotoivat viattomuutta ja tulevaisuutta. Edellä mainitut konnotaatiot modernista Japanista siirtymisestä vanhaan
Japaniin toteutuvat myös hahmojen representaatiossa. Lapsi konnotoi modernia
Japania, mainosvideon japanilaisuuden ensimmäisen kerroksen representaatiota.
Lapsi johdattaa päähenkilön ja katsojan syvälle japanilaisuuden alkulähteelle, jota
representoi vanha japanilainen nainen. Vanhukset konnotoivat usein viisautta, kokemusta, menneisyyttä ja auktoriteettiä. Japanilainen vanha nainen konnotoi samalla
näiden ominaisuuksien lisäksi historiallista Japania, sen tapakulttuuria ja japanilaista
elämänkatsomusta. Hänet voidaan ymmärtää myös edellä mainitun vaatetuksen, kimonon, kautta perinteiseksi geisha-hahmoksi, joka antaa viimeisen opetuksen ennen kohtauksen loppua ja siirtymistä takaisin nykyhetkeen. Samalla vanha nainen on
viittaus Fazer Geishan brändin menneisyyteen ja rikkaaseen historiaan. Tämä on Fazer Geishan geisha-hahmon viimeinen ruumiillistuma. Vanhan naisen ja Fazer Geisha
-suklaapatukan tehtävät mainosvideossa risteävät; patukka on samalla ottanut geisha-hahmon tehtävän länsimaisen ihmisen siirtämisestä fantasoituun Japaniin, mutta
vanha nainen tarjoaa sisäisen muutoksen, aistillisen ulottuvuuden, jonka brändi haluaa assosioida tuotteen syömiseen ja kuluttamiseen. Kyse ei ole vain suklaan nauttimisesta, vaan samalla jonkin ajattoman, mystisen elämänfilosofian sisäistämisestä ja
noudattamisesta.
Elokuvauksellinen tyyli
Machinin mukaan kuvauksellinen tyyli, eli mainosvideon kontekstissa elokuvauksellinen tyyli, sisältää muun muuassa syväterävyyden ja valaistuksen, jotka ovat kuvauspaikalla toteutettavia elokuvateknisiä keinoja. Lisäksi nykyaikana elokuvaukselliseen
tyyliin voidaan vaikuttaa editointivaiheessa säätämällä esimerkiksi valon ja varjon
kontrastia sekä värisaturaatiota. Näillä keinoilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen
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kuinka aitona jokin visuaalinen teos näyttäytyy, tai siihen kuinka katsojan tulisi arvottaa näkemäänsä. (Machin 2004, 45–61, 137.)
On yleistietoa, että mainosvideot ovat kokonaisia tuotantoja, jotka tuotetaan yksityiskohtaisesti ideasta käsikirjoitukseen ja videokuvaamisesta editointiin. Editointiin
kuuluu muun muassa leikkaaminen, värimäärittely ja äänisuunnittelu. Mainosten tuottamiseen itsessään kuuluu paljon suunnittelua ja panosta. Katsoja tietää myös, että
mainokset eivät ole viattomia, neutraaleja kuvauksia esineestä tai tapahtumista. Niillä
koitetaan vaikuttaa kuluttajaan eri keinoilla ja parhaassa tapauksessa saada katsoja
sijoittamaan tuotteeseen tai palveluun. Tämä asetelma kielii jo itsessään tarkoituksellisesta epäaitoudesta. Tämä alkuasetelma luo pohjan mainosvideon kriittiseen
analysoimiseen.
Mainosvideossa käytetään vahvasti syväterävyyttä ensinnäkin elokuvallisena keinona. Elokuvallinen tyyli luodaan käyttämällä suhteellisen pientä syväterävyys aluetta
varsinkin lähikuvissa). Tämä tarkoittaa sitä, että syväterävyyden tarkennuspiste on
kohdistettu kohteeseensa, jonka takana oleva alue on enemmän tai vähemmän terävää. Syväterävyyden tehtävä on videossa myös toimia tarinankerronnallisena keinona, ohjata katsojan silmää hallitusti sekä alleviivata lähikuvissa kohteidensa tärkeyttä.
Tällaisiksi tärkeiksi hetkiksi osoittautuvat tuotekuvat, japanilaiset hahmot sekä lähikuvat hahmojen tunnetiloista (ks. kuvat 2, 6, 17, 18). Mainosvideo pyrkiikin välittämään
aistikokemuksia sekä vaikuttamaan katsojan tunteisiin saamalla tämä joko samaistumaan, tai haluamaan samaistua kyseiseen kokemukseen. Tämä tulee ilmi vahvasti esimerkiksi valaistuksen käytössä.
Mainosvideossa on havaittavissa kaksi vahvaa valaisutyyliä tai -tyyppiä. Mainosvideo
on yleisilmeeltään valaistu suurimmaksi osaksi hyödyntäen luonnonvaloa. Jopa ensimmäisen kohtauksen muuten harmaassa ympäristössä suurimpana valonlähteenä
toimii iso kattoikkuna (ks. kuva 2). Muissa kohtauksissa tapahtumat sijoittuvat suurimmaksi osaksi ulos, lukuunottamatta neljännen kohtauksen taloa. Tässäkin tapauksessa talo näyttäytyy hämäränä paikkana, jossa tärkein tai ainoa valonlähde ovat isot
ikkunat (ks. kuvat 14, 15). Vaikka kyseessä on mainosvideo, jolloin voi olettaa, että
myös ulkokuvien kuvauksissa on ollut käytössä lisävalaistusta ja heijastimia joilla on
pyritty vaikuttamaan valaistukseen, on lopputuloksen haluttu näyttäytyvän aitona.
Luonnolliset valonlähteet konnotoivat mainosvideon kannalta tärkeitä mielikuvia
kuten luonnollisuus, rehellisyys ja aito elämys. Lisäksi mainosvideon luonnollisella
valaisutyylillä pyritään konnotoimaan japanilaisen kulttuurin luontosuhdetta ja askeettista estetiikkaa. Samalla pehmeä, luonnollinen valo tukee mielikuvia suklaan
pehmeästä mausta.
Suora kontrasti luonnonvaloon on kolmannessa ja viidennessä kohtauksessa käytetty vaaleanpunainen lisävalo (ks. kuvat 11, 20). Tämä valo on modaliteetiltaan alhainen. Tällä Machin tarkoittaa sitä, että modaliteetti on todellisuuden ja luonnollisuuden spektrumi, johon vaikuttavat useat eri seikat. Yksi näistä on valaistus. Korkean
modaliteetin omaavat visuaaliset kompositiot ovat lähellä luonnollista tilaansa. Ne
näyttäytyvät sellaisena, kuin ne olisivat luonnossa. Alhaisen modaliteetin omaavat
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kompositiot taas näyttäytyvät epäaitoina esityksinä todellisuudesta. Kolmannessa
kohtauksessa päähenkilön kulkiessa portaat ylös, on luontopolku hänen takanaan valaistu vaaleanpunaisella sävyllä. Tämä konnotoi unenomaisuutta ja tukee mielikuvaa
miljöön taianomaisuudesta. Tämä tukee mielikuvaa tapahtumien epäaitoudesta uudelleenkerrontana joko muistona tai aistikokemuksena. Machin kuitenkin toteaa, että
modaliteetillä on monia ilmenemismuotoja. Jos värivalon käyttö on luonnolliselta
modaliteetiltaan alhainen, on sen tarkoitus kuitenkin olla aistilliselta modaliteetiltaan
korkea. Aistillisella modaliteetilla pyritään kuvaamaan tunnetiloja ja aistikokemuksia
mahdollisimman tunnistettavasti. (Machin 2004, 54–61.)
Aistillinen modaliteetti on havaittavissa viimeisessä kohtauksessa, kun päähenkilö
hymyilee suklaan puraisemisen jälkeen. Vaaleanpunainen värivalo syttyy päähenkilön kasvoille samanaikaisesti kun hänen kasvoilleen leviää onnellinen hymy. Lisäksi
tausta on myös muuttunut vaaleanpunaiseksi. Tämä tukee konnotaatioita sisäisestä
muutoksesta, joka korostuu kasvoihin heijastetulla värivalolla. Vaaleanpunaisen värin lämpö yhdistettynä hymyyn luo mielikuvan onnellisuudesta ja tyytyväisyydestä.
Mainosvideo pyrkii yhdistämään nämä tunnetilat katsojan mielessä Fazer Geisha
-suklaan syömiseen. Tätä vahvistaa tuotteen näyttäminen viimeisessä kuvassa välittömästi tämän jälkeen (ks. kuva 21). Mainoksen maailmassa tasapainotellaan elokuvauksellisella tyylillä fantasian ja todellisuuden välillä. Epäaito värivalaistus toimii
kontrastina todellisuuden aidolle esittämiselle, ja kuvaa sisäistä maailmaa, tunteita.
Mainosvideosta löytyy siis kahdenlaista modaliteettiä; aistillista modaliteettiä ja
luonnollista modaliteettia.

6 .2 . VÄ RI T
Mainosvideosta voi nostaa esille muutaman päävärin, joiden konnotaatiot ovat merkityksellisiä mainosvideon sisällön kannalta. Videon tärkein yksittäinen väri on Fazer
Geishan tunnusomainen vaaleanpunainen, joten sen tarkastelu syvemmin on tämän
tutkimuksen kannalta olennaista. Muut värit ja värivalinnat ovat joko johdannaisia tai
tukevia elementtejä tälle värille, tai ovat konnotaatioiltaan niin merkityksettömiä, että
niiden tutkiminen olisi tämän tutkimuksen kannalta irrelevanttia. Keskitynkin tutkimuksessani näiden muutaman yksittäisen värin analysoimiseen merkityksineen ja
mainosvideon värien yleisilmeeseen, sekä niiden mahdollisiin merkityksiin.
Machinin mukaan vaikka värit kommunikaation välineenä eivät kykene täysin samaan
viestintään kuin kieli, on niissä kuitenkin havaittavissa omia lainalaisuuksiaan ja kielioppi, jotka täyttävät kielen perusominaisuudet. Mainittavaa on kuitenkin, että värit semioottisena välineenä toimivat harvoin yksin verrattuna esimerkiksi musiikkiin
tai kirjallisuuteen. Väreillä on semioottisena moodina Machinin mukaan kolme metafunktiollista päätehtävää; käsitteelliset, ihmistenväliset ja tekstuaaliset tehtävät.
(Machin 2004, 63–64.) Päätehtävät ovat nähtävissä Fazer Geishan brändissä ja mainosvideossa brändin tunnusomaisen vaaleanpunaisen värin kautta.
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Fazer Geishan vaaleanpunainen ja sen kommunikatiiviset tehtävät
Käsitteelliset tehtävät sisältävät denotaatioita tietyistä ihmisistä, paikoista ja asioista.
Näihin lukeutuvat esimerkiksi lippujen värit, jotka denotoivat tiettyjä maita, brändivärit tai sininen väri kartoissa, joka denotoi vettä. Fazer Geishan tapauksessa värin
käsitteelliset tehtävät näyttäytyvät selkeimmin sen merkittävimmässä brändivärissä,
eli vaaleanpunaisessa. Se erottaa brändin Fazerin muista brändeistä ja tekee Fazer
Geishan tuotteista välittömästi tunnistettavan kuluttajan näkökulmasta. Vaaleanpunaisella värillä on kuitenkin itsessään erilaisia konnotaatioita, jotka itsessään ovat osana rakentamassa brändikuvaa ja vaikuttavat mielikuviin, jotka yhdistämme samalla
itse brändiin. Värin käsitteelliset tehtävät sisältävät myös aatteellisen ulottuvuuden,
joihin lukeutuvat kaikki kulttuurisidonnaiset assossiaatiot väreihin. Nämä ovat siis
konnotaatioita, jotka perustuvat yleensä opittuihin käsitteisiin.
Ymmärtääkseen vaaleanpunaisen värin kulttuurisia konnotaatioita on mentävä ajassa
hiukan taaksepäin. Marianna Cerini kirjoittaa artikkelissaan: ”Refined, rebellious and
not just for girls: A cultural history of pink”, että vaaleanpunaisesta tuli länsimaissa
muodikasta ensimmäistä kertaa 1700-luvulla. Niin miehet kuin naisetkin pukeutuivat kyseiseen sävyyn, jota pidettiin ylellisyyden ja ylemmän luokan symbolina. Värin
sukupuolijakaumaa ei vielä silloin ollut tapahtunut ja vaaleanpunaista pidettiin jopa
enemmän poikien värinä. Tämä johtui siitä, että se oli johdettu punaisesta väristä,
joka itsessään yhdistettiin maskuliinisuuteen ja armeijaan. Vaaleanpunaisen assosiaatio naisiin ja feminiinisyyteen alkoi 1900-luvun puolivälissä, kun miehet alkoivat
pukeutua tummempiin sävyihin. Tällöin vaaleammat sävyt jäivät naisten vaatemuotiin. Samalla alkoi värisävyn feminisoituminen ja sen yhdistäminen herkkyyteen sekä
turhamaisuuteen. (Cerini 2018.) Alice Bucknell täydentää vaaleanpunaisen historiaa
artikkelissaan ”A Brief History of the Color Pink” ja kertoo japanismin tuoneen muiden
vaikutteidensa ohessa myös vaaleanpunaisen värin ranskalaisten impressionisti- ja
neo-impressionistimaalareiden väripalatteihin (Bucknell 2017). Tämä voisi olla linkki
Japanin yhdistämiseen vaaleanpunaiseen väriin, varsinkin kulttuurihistorian raameissa. Värin sukupuolittuminen kasvoi 1950-luvulla uusiin korkeuksiinsa maailman sotien
jälkeisessä Amerikassa mainonnan ja brändäyksen seurauksena. Tämä luonnollisesti
on levinnyt muualle länsimaihin globalisaation seurauksena. Vaaleanpunaisesta tuli
hyper-feminiinisyyden symboli ja se leimautui samalla pinnalliseksi, koska se yhdistettiin naiseuteen. 1980-luvulle tultaessa väri oli ottanut takaisin osan asemastaan
ylellisyyden symbolina ja aikansa punk-liike teki väristä särmikkäämmän. Vaaleanpunaisella on myös ollut suuri merkitys sosiaalisessa muutoksessa; Lhbtq-yhteisö
otti värin takaisin käyttöönsä 70-luvulla natsien käytettyä vaaleanpunaisia kolmioita merkkaamaan homoseksuaaleja henkilöitä toisen maailmansodan aikana. (Cerini
2018.) Nykyään vaaleanpunainen on tunnettu esimerkiksi Roosa nauhan ja naisten
oikeuksien kannattajien värinä. Näin ollen vaaleanpunaisella on edelleen vahva sidos
perinteisiin sukupuolirooleihin, mutta se on 2000-luvulla muuntautunut sosiaalisen
muutoksen ja poliittisen vaikutuskentän väriksi.
Ottaen huomioon vaaleanpunaisen värin historiallisen kontekstin on helpompi ymmärtää siihen nykyaikana liitettyjä vahvoja konnotaatioita. John T. Drew ja Sarah A.
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Meyer avaavat kirjassaan ”Color Management: A Comprehensive Guide For Graphic
Designers” väreihin liitettyjä opittuja ja kulttuurisidonnaisia konnotaatioita. Vaaleanpunaisen eri sävyjen konnotatiivisia adjektiiveja ovat esimerkiksi naisellinen, pehmeä,
hiljainen, romanttinen, aistillinen, makea, rauhoittava, kaunis, hellä, hauras ja intiimi.
Tämän lisäksi vaaleanpunainen eri sävyissään todettiin sopivaksi ruokapakkausten
väriksi, sillä se herättää katsojassa ruokahalua ja konnotoi makeutta. (Drew & Mayer
2012, 202–203.) Fazer Geisha käyttää näitä konnotaatioita edukseen brändäyksessään. Vaaleanpunaisen konnotaatiot naisellisuudesta, aistillisuudesta ja herkkyydestä peilaavat geisha-kuvan mielikuvia Japanista, sekä geishoista ja heidän eksoottisesta naisellisuudestaan. Fazer Geishan graafisina elementteinä käyttämät kirsikankukat
risteävät konnotaatioissaan vahvasti näiden samojen mielikuvien kanssa. Kukat yleisesti konnotoivat kauneutta ja herkkyytä, jotka voidaan samalla lukea perinteiseen
naisellisuuteen liitettäviin ominaisuuksiin. Kirsikankukat konnotoivat näitä piirteitä,
mutta samalla japanilaisuutta. Japanismin myötä vaaleanpunainen väri ja kirsikankukkakuvasto levisivät länsimaihin taiteen mukana, joka osallaan on luultavasti vaikuttanut myös kirsikankukkien assosioimisesta vahvasti juuri Japaniin. Fazer Geisha luo
nimellään, väreillään ja kuvastollaan risteäviä mielikuvia romanttisesta aistillisuudesta
ja pehmeästä naisellisuudesta. Assosiaatiot romantiikkaan ja naisellisuuteen ovat perusteltavissa myös Fazer Geishan brändäyksen kautta; brändi panostaa mainontaan
ystävän- ja äitienpäivänä, ja se on tehnyt yhteiskamppanjan Roosa nauhan kanssa
sekä tukenut SOS-Lapsikylän toimintaa. Käyttämällä vaaleanpunaista väriä ja sen
konnotaatioita vahvasti myös mainosvideossa onnistutaan luomaan unenomainen,
herkkä ja romantisoitu tunnelma. Katsoja ikäänkuin kokee Japanin Fazer Geishan luoman ruusunpunaisten lasien läpi.
Värien ihmistenväliset tehtävät tarkoittavat värien psykologista ulottuvuutta. Väreillä
pyritään muotoilun eri aloilla vaikuttamaan katsojaan, käyttäjään tai asiakkaaseen.
Drewn ja Mayerin mukaan ihmiskunta on läpi historian pyrkinyt määrittämään väreille merkityksiä. Moderni lääketiede pyrkii yhä ymmärtämään värien psykologisia ja
fyysisiä vaikutuksia ja väreihin liitettyjä opittuja käyttäytymismalleja. Värien ihmistenväliset ja käsitteelliset funktiot usein sivuuttavat toisiaan. Värien fyysiset vaikutukset
perustuvat niiden psykologisiin assosiaatioihin. Tämä uskomus näyttäytyy esimerkiksi siinä, että joillakin väreillä uskotaan olevan rauhoittava tai energisoiva vaikutus.
(Drew & Mayer 2012, 195–196.) Jotkut tutkijat esimerkiksi uskovat, että vankilan sellien
seinien maalaaminen vaaleanpunaisella vähentäisi vankien agressiivisuutta (Machin 2007, 68). Värien psykologiset vaikutukset taas perustuvat värien ominaisuuksiin
kuten kirkkaus, saturaatio, puhtaus ja tekstuuri. Saturoiduilla sävyillä on kiihdyttävä
vaikutus, joten desaturoiduilla sävyillä on luonnollisesti vastakkainen vaikutus. Psykologiset vaikutukset ilmenevät myös sukupuolijakaumassa. Aikuiset naiset suosivat
punaisia, oransseja ja keltaisia sävyjä, kun taas aikuiset miehet suosivat sinisiä, violetteja ja vihreitä sävyjä. Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että alle vuoden vanhat lapset
eivät osoita väripreferenssejä. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseiset mieltymykset ovat
kulttuurillisia ja osoittavat opittua käyttäytymistä. Kuten aikaisemmin mainitsin, värivalinnoilla voidaan vaikuttaa myös käsitykseen mausta. Oranssi, punainen, valkoinen
ja vaaleanpunainen elintarvikkeiden pakkauksissa saa ne näyttäytymään maultaan
makeammalta. (Drew & Mayer 2012, 197-199.) Fazer Geishan tapauksessa vaaleanpu-
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naisen värin suurimmat ihmistenväliset funktiot tuotepakkauksissa ja mainosvideossa
ovat kohdeyleisön nuoriin naisiin vetoaminen, vaikutus kuluttajan tunnetasoon suosimalla värisävyjä, joilla väitetään olevan rauhoittava vaikutus sekä vaikuttaa tuotteen
makuassosiaatioon. Pakkausten pinta-alaa hallitsee prosenttuaalisesti vaaleampi vaaleanpunainen, jolla on rauhoittava vaikutus verrattuna esimerkiksi vahvemman pinkin
käyttöön. Ripottelemalla saturoidumpaa pinkkiä sävyä hillitysti tuotepakkauksessa,
hyödynnetään kyseiseen sävyyn assosioituja positiivisia konnotaatioita sen kuitenkaan peittämättä alleen itse vaaleanpunaisen luomaa hillittyä ja harmonista ilmettä
(ks. kuva 1). Tämä sama logiikka on nähtävissä esimerkiksi mainosvideon viidennen
kohtauksen viimeisessä kuvassa, jossa hiekka, jolla tuote lepää, sekä terälehdet ovat
samaa sävyä kuin itse tuote (ks. kuva 21). Tätä samaa periaatetta sovelletaan mainosvideossa kokonaisuudessaan; värimäärittely läpi videon on hillittyä ja värit ovat
hiukan desaturoituja lukuun ottamatta punaisen ja vaaleanpunaisen sävyjä, joiden
saturaatiota taas on hiukan nostettu.
Värien tekstuaalisten tehtävien tarkoitus on luoda kompositioon rytmiä ja jatkuvuutta. Fazer Geishan brändissä tämä näyttäytyy vaaleanpunaisen värin toistumisena kaikissa tuotepakkauksissa, mainonnassa ja sosiaalisen median eri kanavissa. Vaaleanpunainen väri rakentaa, ylläpitää ja toimii osana brändikuvaa. Vaaleanpunainen väri
on Fazer Geisha, se kiteyttää sisäänsä Fazer Geishan bränditarinan ja historian sekä
representoi sen ydintä. Tämä jatkumo yltää yksittäisen teoksen tasolle, eli myös tämän tutkimuksen aiheeseen. Vaaleanpunainen väri toistuu läpi videon ja luo siihen
jatkuvuutta sekä yhdenmukaisuutta. Tärkeitä ja katsojan huomionarvoisia asioita, esineitä ja ihmisiä on korostettu vaaleanpunaisella. Näin värillä luodaan myös teoksen
sisäistä hierarkiaa sen lisäksi, että se toimii tarinankerronnallisena välineenä. Vaaleanpunainen väri johdattaa katsojaa sekä mainoksen päähenkilöä läpi videon päämääräänsä, kuten pienet leivänmuruset Hannun ja Kertun sadussa.
Värit Idän ja Lännen representaatioina
Keskity hyvään -mainosvideossa yksittäisillä värivalinnoilla on suurempi merkitysarvo
kuin videon yleisellä värimäärittelyllä. Kuten aiemmin jo todettiin, vaaleanpunainen
on Fazer Geishan brändin mutta myös mainosvideon kannalta tärkein yksittäinen
väri. Tämän värin lisäksi toinen konnotaatioiltaan merkittävä väri videossa on vihreä.
Vihreästä tekee erityisen ensinnäkin sen suhde päähenkilöön. Päähenkilön vaatteet
vaihtuvat Japaniin siirryttäessä oranssista puvusta rentoon vihreään takkiin (ks. kuva
6). Geishan ilmeessä vaaleanpunainen väri representoi itse brändiä ja tuotetta. Samalla sen tarkoitus on representoida mainosvideossa Japania ja japanilaisuutta. Vihreän
takin värin tarkoitus on olla vastapainona japanilaisuuden konnotaatioille. Vihreä ja
punainen ovat väriteorian mukaan vastavärejä ja luovat visuaalisissa kompositioissa
väriharmoniaa (Machin, 2007, 81). Vastavärisyys luo visuaalista kontrastia vaaleanpunaisen värimaailman ja päähenkilön vihreän asun välillle, joka edesauttaa päähenkilön
erottuvuutta jokaisessa kohtauksessa, mutta myös konnotoi päähenkilön länsimaisuuden ja Japanin välistä eroavaisuutta. Päähenkilö on muukalainen toisessa maassa, eikä
ole assimiloitumassa sen kulttuuriin. Hän on siellä kokemassa jotakin uutta ja erilaista.
Vihreä väri symboloi näin ollen samalla länsimaalaista kokemusta Japanista.
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Värien arvot
Machinin mukaan värit sisältävät kaksi arvon tasoa; suoran vaikutuksen katsojaan
sekä assosiatiivisen arvon. Värien semioottinen tulkinta taas perustuu näihin kahteen
arvoon. Assosiaatio sisältää osan edellä mainituista kommunikatiivisistä funktioista,
sillä se käsittelee millaisia kultturallisia assosiaatioita väreillä saattaa olla, joka itsessään on riippuivainen myös muista elementeistä ja kontekstista. Se kuinka nämä assosiaatiot syntyvät ovat värin ominaispiirteiden johdannaisia. Näihin piirteisiin kuuluvat
valon ja varjon skaala-aste, saturaatio, kirkkaus ja niin edelleen. Kyse on siis konnotaatioista, joita väriskaalat ja yhdistelmät luovat kokonaisuutena, yhdistettynä komposition muihin elementteihin. Kuten aikaisemmin mainitsin, Keskity hyvään -mainosvideon värien kannalta yksittäisten värien luomat merkitykset ovat videon kannalta
oleellisempia. Mainoksesta voi silti löytää merkitysarvoa värien arvon tasolla. Näistä
arvoista kirkkausaste ja saturaatio ovat oleellisimmat merkitysten luonnin kannalta.
Käsityksemme kirkkausasteen mahdollisista merkitysarvoista perustuu perustavanlaatuiseen ymmärrykseen valosta ja varjosta. Machinin mielestä kirkkauden skaalaan
liitetyt merkityspotentiaalit liittyvät käsityksiin selkeydestä ja epäselvyydestä. Kirkkaus voi myös konnotoida iloa ja tummuus taas surua. Nämä konnotaatiot ovat johdannaisia uskomuksista pahaan ja hyvään, jotka liitetään useimmissa kulttuureissa
vahvasti valoon ja pimeyteen. (Machin 2007, 70.) Fazer Geishan mainosvideossa on
pyritty hyvin elokuvaukselliseen yleisilmeeseen laskemalla värimäärittelyn valo- ja
varjokäyriä. Tämä on nähtävillä siinä, että mainosvideon väreissä esiintyvät mustat
sävyt eivät ole sataprosenttisia mustia ja valkoiset sävyt eivät ole sataprosenttisen
kirkkaita valkoisia sävyjä (ks. kuvat 6, 7, 14). Tämä tekee yleisilmeestä astetta harmaamman ja hailakamman, sillä mustat ja valkoiset ovat lähempänä toisiaan kirkkausskaalalla. Kyseinen värimäärittely tyyli on konnotaatioiltaan suurimmaksi osaksi
neutraali, mutta vahvistaa konnotaatioita harmoniasta ja unenomaisuudesta ottaen
huomioon mainoksen muut elementit ja kontekstin.
Saturaatio on skaala, jonka toisessa päässä ovat saturoidut värit ja vastakkaisessa
suunnassa niiden haaleat sävyt. Mainosvideo on yleisilmeeltään desaturoitu haaleammaksi. Videon värit ovat yleisellä tasolla neutraaleja ja kuvaavat miljöönsä suhteellisen todenmukaisesti. Machinin mukaan tämä konnotoi rauhallisuutta, hellyyttä
ja vähäeleisyyttä. (Machin 2007, 70.) Samaiset konnotaatiot toistuvatkin myös mainosvideon muilla osa-alueilla, kuten edellä mainitussa ikonografiassa. Lisäksi värimäärittelyn konnotaatiot tukevat mainosvideon iskulausetta ja opetusta ”Keskity hyvään”.
Osa väreistä näyttäytyy kuitenkin saturoidumpina; mainosvideo kasvattaa aistillista
modaliteettia, eli totuudenmukaisuutta, nostamalla tiettyjen värien saturaatiota. Japanin miljööseen siirryttäessä varsinkin punaiset sävyt muuttuvat saturoidummiksi,
mikä on havaittavissa varsinkin hahmojen huulissa ja vaaleanpunaisissa kohteissa (ks.
kuvat 6, 10, 12). Machinin mukaan mainonnalle on tyypillistä käyttää värien merkityspotentiaalia kasvattaakseen aistillista ulottuvuutta tai katsojan tunnesidettä tuotteeseen. Saturoidut värit sisältävät konnotaatioita intenssiivisistä tunteista ja saavat
asiat näyttäytymään ”enemmän kuin aitoina”. Tästä johtuen mainonnassa usein korostetaankin juuri huulten värejä, koska se auttaa aistikkuuden välittämistä katsojalle.
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(Machin 2004, 56.) Kuten aiemmin elokuvallinen tyyli osoitti, mainosvideo tasapainottelee fantasian ja todellisuuden välillä. Sama tasapainottelu pätee myös väriratkaisujen kanssa. Elokuvallisessa tyylissä käytetyt värilliset lisävalot kulkevat käsi kädessä
punaisten sävyjen saturoimisen kanssa. Ne edustavat enemmän kuin aitoa, asitillista
ja tunnelatautunutta ulottuvuutta. Epäaitoutta ja sadunomaisuutta lisää myös vaaleanpunaisen värin käyttäminen johdattavana elementtinä läpi videon. Videon kirkkausaste ja värien muuten desaturoitu yleisilme taas myötäilee mainoksen valaisutyyliä, joka luonnonvalollaan konnotoi luonnollisuutta ja todellista maailmaa.

6. 3 . TY P O GRAF IA
Typografiaa on aina käytetty välittämään erilaisia merkityksiä. Kirjainten paksulla
muotokielellä voidaan viestiä esimerkiksi vahvuutta ja kestävyyttä sekä kaarevilla
kirjaintyypeillä pehmeyttä ja orgaanisuutta. Kirjainleikkauksen valinta näin ollen itsessään kommunikoi yhtä paljoin kuin itse sanojen semanttiset merkitykset. (Machin
2007, 86–87). Markus Itkonen määrittelee typografian kirjassaan ”Typografian käsikirja” tekstin valmistamiseksi tai sen muotoiluksi valmiilla – ennakkoon valmistetuilla
– kirjaimilla. Näin ollen hän jättää ulkopuolelle käsinkirjoitetun tekstauksen sekä kalligrafian. (Itkonen 2012, 11.) Tästä johtuen laajennan typografian määritelmäni tämän
tutkimuksen kontekstissa merkein toteuteuksi kirjoittamiseksi, joka sisältää niin ennakkoon valmistetuilla kirjaimilla toteutetun tekstin, kuin käsin tekstauksen ja kalligrafian. Jättämällä ulkopuolelle tekstauksen ja kalligrafian jättäisin myös analyysin ulkopuolelle useita tämän tutkimuksen kannalta olennaisia ja multimodaalisesti tärkeitä
konnotaatioita sekä niiden luomia merkityksiä. Hyvänä esimerkkinä on Fazer Geishan
logo, joka perustuu käsinkirjoitettuihin kirjaimiin. Sen muotokieli on jalostunut sekä
päivittynyt nykyiseen muotoonsa vuosikymmeninen aikana, mutta sen juuret ovat käsinkirjoituksessa ja kalligrafiassa.
”Keskity hyvään” -mainosvideon typografiset elementit ovat sisällytetty suurimmaksi
osaksi, itse videon sisältöä ja maailmaa lukuunottamatta, viimeisen kohtauksen viimeiseen kuvaan ”keskity hyvään” -tekstinä. Tämä lause on mainoksen ainut jälkeenpäin lisätty typografinen elementti (ks. kuva 21). Typografiaa sisältävien elementtien
tehtävä mainosvideon sisällä on johdattaa katsojaa, jakaa informaatiota ilman dialogia sekä välittää mainoksen kannalta tärkein ja oleellisin viesti. ”Keskity hyvään”
-teksti esitetään mainoksen juonessa paperiin kirjoitettuna englanniksi, ja myöhemmin uudestaan viimeisessä kuvassa suomeksi (ks. kuvat 17, 21). Typografiset elementit ovatkin mainoksen sanallistetun viestinnän tärkein ja ainut väline dialogin, laulun ja
kertojan puuttuessa. Koska typografia on harkittu osa mainosvideon tarinaa, on olennaista analysoida minkälaisia typografisia valintoja mainoksessa on sen suhteen tehty. Myös Fazer Geishan logon typografia on oleellinen osa mainosvideota ja brändin
visuaalista ilmettä, jonka ympärille muu visuaalisuus on rakennettu. On siis oleellista analysoida myös logoa ja tuotteen käärepakkausta osana mainosvideota muiden
typografisten elementtien ohessa.
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Machin jakaa typografian kommunikatiiviset tehtävät kolmeen ryhmään joihin kuuluvat käsitteelliset, ihmistenväliset ja tekstuaaliset tehtävät. Nämä päätehtävät peilaavat aiemmin käsiteltyjen värien kommunikatiivisia tehtäviä. Typografian käsitteelliset tehtävät näyttäytyvät ominaisuuksien ja toiminnan kuvaamisessa kirjaintyyppien
kautta esimerkiksi käyttämällä metallista kirjaintyyppiä representoimaan voimaa.
Typografian ihmistenväliset tehtävät koskevat sitä osaa kielestä, jota käytetään esimerkiksi esitettäessä vaatimuksia ja suostutellessa. Puhekielessä tämä tapahtuu äänenpainolla ja sanavalinnoilla. Typografialla voidaan kanavoida visuaalisen komposition ääni ja asenne suhteessa katsojaan. Typografian tekstuaalisen funktion tehtävä
on luoda eheitä kokonaisuuksia komposition sisällä tai eri kompositioiden välillä.
Sillä voidaan viestiä myös tekstien välistä hierarkiaa esimerkiksi pää- ja alaotsikoiden
välillä. (Machin 2007, 89–93.)
Typografian käsitteelliset tehtävät
Machin esittelee inventaarion typografisista muotokielen ominaisuuksien mahdollisista merkityksistä. Nämä ominaisuudet ovat lihavuus, leveys, kaltevuus, kaarevuus,
sidosteisuus, suuntautuminen, säännöllisyys ja koristeellisuus. Ominaisuudet yhdessä kontekstin ja muiden elementtien kanssa luovat typografisia semioottisia merkityksiä. (Machin 2007, 93–103.)
Mainosvideon typografian käsitteelliset tehtävät näyttäytyvät esimerkiksi typografisten elementtien imitoidessa tiettyjen kirjoitusvälineiden jälkeä. Tämä seikka on
nähtävissä erinoimaisesti Fazer Geishan logossa (ks. kuvat 3, 21). Logo on muotokieleltään pehmeä sekä kaareva, ja sen tekstin lihavuudessa on huomattavia viivanpaksuuden eroja. Nämä erot viittaavat tussisiveltimeen kirjoitusvälineenään. Siveltimeen
viittaaminen konnotoi japanilaista taidekulttuuria kuten kalligrafiaa ja tussimaalaustaidetta, joka oli myös suosissa japanismin piirissä. Tuovisen mukaan kalligrafia on
maailman ilmaisurikkaimpia kirjoitustapoja. ”Vanhassa” Japanissa sen harjoittaminen
oli tarkoitettu kaikille kirjoitus- ja lukutaitoisille. Sen avulla harjoitettiin keskittymistä,
käden sekä mielen hallintaa ja niiden yhteistyöstä. Kalligrafia pohjautuu kiinalaisiin
kirjoitusmerkkeihin ja kirjoitustyyliin. Siinä siveltimen kärkeä liikutellaan pienilläkin
liikkeillä ja painalluksilla, jotta saavutetaan erilaisia vetoja ja viivanpaksuuksia. Ihanteena on kurinalainen, mutta vapautunut ja luova viivan muotokieli. (Tuovinen ym.
1994, 174, 177–178.) Logon viivanpaksuuden vaihtelut konnotoivat tasapainottelua
vahvuuden ja herkkyyden välillä. Tämä itsessään konnotoi hallittua tekemistä, johtuen sen viittauksista kalligrafiaan ja kyseisen taidemuodon fyysiseen ulottuvuuteen.
Tällä tarkoitetaan juurikin edellämainittua kirjoittamisessa käytettyä voimaa paksummissa viivoissa, ja pikkutarkkuutta sekä kevyttä otetta ohuemmissa viivoissa.
Kirjainmuotojen epäsäännöllisyys konnotoi Machinin mukaan luovuutta ja taiteellisuutta. Valinnat muotokielessä eivät kuitenkaan ole sattumanvaraisia eivätkä sekavia,
vaan ne ovat staattisuuden rikkomista, orgaanisuuden omaksumista ja kädentaidon
emuloimista. Epäsäännöllisyys yhdistettynä kalligrafiaan ja tussimaalaustaiteeseen
tukee näitä konnotaatioita, ja ne pelaavat yhteen osana Geishan bränditarinaa, jonka
mukaan ”Sana Geisha merkitsee taiteilijaa. “Gei” tarkoittaa taitoa ja “sha” osaavaa
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henkilöä.” (Oy Karl Fazer Ab 2022). Logon kirjainmuodot ovat koristeellisia johtuen
niihin lisätyistä koukkupäätteistä ja kaarevan muotokielen korostamisesta. Tällainen koristeellisuus konnotoi juoksevuutta ja pehmeyttä. Geisha-sanan i-kirjaimen
pisteessä on nähtävissä japanilaisen kalligrafian ja kirjoitusjärjestelmän vaikutuksia.
Pisteen muoto imitoi lyhyttä siveltimenvetoa alaviistoon. Samankaltaisia lyhyitä viivoja esiintyy osana useita japanilaisia kirjoitusmerkkejä. Logon kirjainmuodot ovat
sekoitus länsimaalaista käsiala -tai kaunokirjoitusta sekä japanilaisuuden konnotaatioita. Tämä mahdollistaa viittaamisen hienovaraisemmin japanilaiseen kulttuuriin verrattuna Fazer Geishan vanhempiin logoversioihin, joissa kirjainmerkkien vaikutus oli
välittömämpää.
Kolmannen kohtauksen viimeisessä kuvassa näkyy kyltti talon etuovella, josta päähenkilö menee mainoksen tarinassa sisään, tapaa vanhan japanilaisen naisen ja saa
neuvon paperilapulla (ks. kuvat 13, 17). Kyltissä lukee lause ”Secret of a happy life”,
jonka alla on tekstiä japaniksi. Toisin kuin Fazer Geishan logo joka imitoi käsinkirjoitusta, on tämän rekvisiitan teksti toteutettu oikeasti käsin. Sen muotokieli edustaa
perinteistä länsimaista kaunokirjoitusta, mikä on nähtävissä esimerkiksi silmukkoina
p-kirjaimen alapidennyksissä, j-kirjaimen hännässä ja f-kirjaimen perinteisessä kirjainmuodossa. Neljännessä kohtauksessa vanhan naisen antamassa paperissa lukee
”focus on the good”. Tämä käsinkirjoitettu teksti konnotoi, kuten logokin, japanilaisia kirjoitusmerkkejä ja viittaa tekstin mahdolliseen kirjoittajaan eli vanhaan japanilaiseen naiseen. Teksti on toteutettu perinteistä kalligrafiaa imitoimalla riisipaperille
musteella. Japanilaisen kirjainmerkistön vaikutukset ovat nähtävissä varsinkin h -ja
e-kirjaimen poikkiviivoissa jotka risteävät kirjainten pylväiden kanssa. Verrattuna
kyltin kaunokirjoituksen koristeellisuuteen on tämän tekstin muotokieli viivoiltaan
suoraa ja jyrkkää. Tämä konnotoi Machinin mukaan rationaalisuutta, objektiivisuutta ja totuutta. Tämä tukee mielikuvia lauseesta dokmaattisena totuutena ja oppina,
joka paljastetaan salaisuuden lailla katsojalle. Tekstin kielivalinta on huomionarvoinen seikka sen luomien merkityksien kannalta, jotka itsessään vaikuttavat sen konnotaatioihin mainoksen ulkopuolisessa kontekstissa. Perinteiseen miljööseen ja vaatetukseen istutetun vanhan japanilaisen naisen ele antaa länsimaalaiselle, modernia
maailmaa edustavalle päähenkilölle viesti englanniksi luo ehkä tahattoman ristiriidan
japanilaisen kulttuurin ja länsimaisuuden välille. On ristiriitaista asettaa aidon, perinteisen japanilaisen kulttuurin edustajana vanha nainen antamaan kyseinen neuvo
muulla kuin japanin kielellä. Tämä valinta käyttää englannin kieltä syö tahattomasti
autenttisuuden konnotaatioita kyseisestä kohtauksesta ja samalla neuvolta.
Viidennen kohtauksen viimeisessä kuvassa suklaapatukan alle ilmestyy teksti ”keskity hyvään” (ks. kuva 21). Tämä on edellisen kohtauksen neuvon suomenkielinen
käännös. Kirjaintyyppi on groteski, mikä tarkoittaa tasavahvaa ja päätteetöntä kirjaintyyppiä (Itkonen 2012, 56). Samaa tai samankaltaista kirjaintyyppiä on käytetty myös
suklaapatukan tuotekuvaustekstissä käärepäperissa. Groteski kirjaintyyppi konnotoi
koristelemattomuudellaan modernisuutta. Lisäksi sen muotokielen suorat viivat ja
linjat konnotoivat teknisyyttä, informatiivisuutta ja rationaalisuutta. Groteskeja kirjaintyyppejä käytetään, varsinkin koristeellisen kirjaintyypin parina, viestimään informaatiota tuotteesta tai palvelusta. Tämä johtuu siitä, että jyrkkälinjainen muotokieli
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nähdään tosiasioihin perustuvana ja virallisena. Formaali ja informatiivinen muotokieli
luo typografisen kontrastin Fazer Geishan logon kanssa. Teksti on myös välistetty
hiukan tavallista väljemmäksi. Tämä saa tekstin näyttäytymään kevyempänä ja rikkoo
virallisuuden ja staattisuuden konnotaatioita, jotka syntyvät kirjainten muotokielestä.
Typografian ihmistenväliset tehtävät
Typografian ihmistenväliset tehtävät näyttäytyvät mainosvideon pyrkimyksissä vaikuttaa katsojaan ja välittää typografialla asenteita. Pehmeä ja kaareva muotokieli konnotoi Machinin mukaan ystävällisyyttä, henkilökohtaisuutta, arkisuutta ja ihmiskäden
kosketusta. Muita konnotaatioita ovat hellyys ja äidillisyys. Muotokieli pyrkii olemaan
helposti lähestyttävä ja rento. Nämä konnotaatiot perustuvat käsialakirjoituksen assosiaatiosta ihmisiin ja fyysiseen kirjoittamiseen. Nämä konnotaatiot ilmenevät niin
logossa kuin talon kyltissäkin.
Talon kyltin typografia on lihavuudeltaan kovin ohut. Tämä konnotoi kainoutta sillä
ohuemmat kirjaintyypit ja viivanpaksuus eivät herätä yhtä paljon huomiota, kuin lihavoitu teksti. Tämä heijastelee hyvin ”secret of a happy life” lauseen merkitystä ja salaisuuden olemassaoloa. Salaisuus ei ole kovaääninen vaan se on hienovarainen. Kirjainmuotojen suuret silmukat ja pyöreys konnotoivat avoimuutta. Tekstin muotokielen
länsimaisuus on mainosvideon kontekstissa vastaanottava varsinkin länsimaalaiselle
yleisölle. Tekstin konnotaatiot helposti lähestyttävyydestä yhdistettynä tuttuun muotokieleen luovat mielikuvia turvallisuudesta ja saavat katsojan olon tervetulleeksi.
Tätä korostaa myös se, että englannin kielinen teksti on kyltissä ensimmäisellä rivillä ja huomattavasti suuremmassa koossa verrattuna japanin kieliseen tekstiin, joka
jää taka-alalle. Täten mainoksessa ja typografiassa korostetaan länsimaisen katsojan kokemusta; se toivottaa katsojan tervetulleeksi kulttuurin salaisuuksien äärelle.
Käsialakirjoituksen konnotaatiot autenttisuudesta ja perinteikkyydestä korostuu, kun
se yhdistyy kyltin puiseen materiaaliin ja liituun kirjoitusvälineenä. Se viestii talolla
olevan historiaa ja käsialakirjoitus konnotoi ihmiskosketusta. Tämä luo luottamusta
paikkaa kohden salaisuuksien paljastajana. Logon ja mainosvideon kyltin muotokieli
pyrkii välittämään katsojalle mielikuvia autenttisuudesta, ystävällisyydestä ja varsinkin vaikuttaa helposti lähestyttävältä.
Focus on the good -tekstin konnotaatiot rationaalisuudesta, objektiivisuudesta ja totuudesta yhdistettynä käsinkirjoitettuun tekstiin perinteisellä tekniikalla luovat yhdistelmänä mielikuvan vanhasta japanilaisesta naisesta viisaana oppineena, joka jakaa
tietonsa eteenpäin päähenkilölle ja samalla katsojalle. Keskity hyvään -lause esitetään näin ollen tietona ja faktana.
Groteskin kirjaintyypin keskity hyvään -lisätekstissä ja tuotteen tuoteteksteissä ihmistenväliset metafunktiot ovat luoda kontrastia persoonallisen ja monia konnotaatioita
sisältävän logon ja tuotepakkauksen, sekä informatiivisen ja neutraalin kirjaintyypin
välille. Tämä sama kontrasti toteutuu niin tuotepakkauksen tuoteteksteissä kuin mainosvideossakin. Groteskin kirjaintyypin tarkoitus on myös modernisoida yleisilmettä,
jotta se viittaa ja referoi visuaalisesti perinteisiin elementteihin mutta samalla tuo ne
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uudella tavalla moderniin maailmaan. Tällä modernin ja herkän koristeellisen visuaalisen ilmeen yhdistelmällä puhutellaan varsinkin brändin nuorten naisten kohderyhmää.
Typografian tekstuaaliset tehtävät
Käyttämällä samaa groteskia kirjaintyyppiä suklaapatukan käärepaperissa sekä mainosvideon viimeisen kuvan lisätekstissä luodaan jatkumo tuotteen ja mainoksen välille.
Tämä lisää Fazer Geishan brändin visuaalisen ilmeen yhtenäisyyttä kokonaisuutena.
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7.
TUTKIMUSTULOKSET JA
J O H T O PÄ ÄT Ö K S E T
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nalysoimalla tutkimuksessani Fazer Geishan ”Keskity hyvään” -mainosvideon aineistoa semiotiikan kautta, olen johtanut siitä erilaisia konnotaatioita ja merkityksiä. Tulkitsemalla ja ryhmittelemällä kyseisen aineiston välittämiä konnotaatioita
on mahdollista todeta toteutuuko teoksessa modernin japanismin kriteerit. Vertaan
keräämiäni mainosvideon toistuvia pääkonnotaatioita ja elementtejä alkuperäiseen
modernin japanismin määritelmääni. Olen jakanut relevantit konnotaatiot sekä visuaaliset elementit omiin ryhmiinsä, jotka representoivat modernin japanismin määritelmäni kulmakiviä. Nämä ryhmät ovat perinteisen japanilaisen taiteen- ja kuvaston
vaikutukset, japanilaisen filosofian ja uskontojen konnotaatiot, eksoottisen ”toiseuden”
konnotaatiot sekä Japanin feminiinisyyden konnotaatiot.
Perinteisen japanilaisen taiteen- ja kuvaston vaikutukset
Tutkimukseni analyysin voi käsitellä ikään kuin kerroksina. Perinteisen japanilaisen
taiteen- ja kuvaston vaikutukset sekä olemassaolo ovat aineistoni ensimmäinen ja
selkein kerros. Olen sisällyttänyt taiteeseen ja kuvastoon myös esimerkiksi japanilaisen esineistön, jota on videossa esillä kattava määrä. Videolla nähdään objekteina
ja miljöön osana kirsikankukkia, koululaisen univormu, salaryman, perinteistä japanilaista arkkitehtuuria ja sen shinto-estetiikkaa sekä sisustuselementtejä, kimono, geisha-kuvastoon viittaaminen, himitsu-bako, viittauksia kivi- ja hiekkapuutarhaan ja kanji-merkkejä mainoskylteissä. Tähän ryhmään kuuluvat myös viittaukset japanilaiseen
kalligrafiaan sekä mustetussimaalaukseen, jotka sisältävät konnotaatioita luovuudesta, taiteellisuudesta ja kädentaidosta. Japanilainen taide- ja kuvasto, esinemaailma ja
arkkitehtuuri ovat mainosvideon maailman rakennusainesten selkeimmät esimerkit.
Ilman tätä kerrosta olisi vaikea osoittaa mihin maahan ja kulttuuriin videossa pyritään
viittaamaan. Nämä elementit ovat myös osa japanismin ydintä ja inspiraation suuri
lähtökohta. Japanilaiset tavarat itsessään olivat suuri keräilykohde japanistien keskuudessa ja niiden esittäminen osana japanistisia maalauksia länsimaalaisten maalareiden toimesta oli myös suosittua.
Japanilaisen filosofian ja uskontojen konnotaatiot
Japanin yleisimmät uskonnot ovat shintolaisuus ja buddhalaisuus. Shintolaisuus on
Japanissa syntynyt uskonto, joka perustuu jumalien ja luonnon palvomiseen. Se
on sidoksissa japanilaiseen elämänkokonaisuuteen. On tavallista, että japanilaiset
hoitavat maalliset asiat shintolaisittain ja kuolemaan liittyvät asiat buddhalaisittain.
Buddhalaisuus saapui Japaniin Koreasta vuonna 552 ja sillä oli suuri kulttuurivaikutus. Sen leviämistä edisti käsitys siitä, että se oli osa koreampaa sivistystä. Buddhalaisuus synnytti zenbuddhalaisuuden saatuaan taolaisuuden vaikutteita. Zenistä tuli
suosittu varsinkin samuraiden keskuudessa, sillä sen lähestymistapa elämään on
käytännöllinen ja maanläheinen. Zenbuddhalaisuudella oli alusta asti suuri vaikutus
japanilaiseen taiteeseen sekä tekemisen filosofiaan. Keskeistä on itsensä kouluttaminen moraalisena, henkisenä ja filosofisena olentona. Muita vaikuttaneita uskontoja
ovat kungfutselaisuus, jonka pääkohtia olivat yhteiskunnallinen etiikka ja moraali, ja
taolaisuus, johon perustuu ying ja yang -käsitys. Taolaisuuden vaikutukset näkyvät
zenbuddhalaisuudessa, Kiinasta omaksutussa lääketieteessä sekä shintolaisuuden
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kehityksessä. (Fält & Vesterinen 1994, 18–19, 56–57, 522, 526, 530). Eri uskonnot ovat
vaikuttaneet japanilaiseen kulttuurikenttään erottamattomalla tavalla. Omaksuessa
japanilaisen taiteen, -arkkitehtuurin tai sisustuselementtien osia, omaksutaan samalla
uskonnollisia ja filosofisia peruskäsitteitä. Etiikka, moraali, itsensä tukiminen, askeettisuus ja luontosuhde ovat vain muutama esimerkki uskontojen ja filosofian ilmentysmismuotoina osana tapakulttuuria ja taidetta.
Suurin osa mainosvideon uskonnollisista ja filosofisista konnotaatioista on asetettu
kehystämään ”keskity hyvään” -mainoslausetta, sen esittämistä ja sen implikaatioita.
Siihen kuuluvat konnotaatioita kuten dokmatiikka, totuus, autenttisuus, perinteikkyys,
luottamus, tieto ja fakta. Muita uskonnollisia ja filosofisia konnotaatioita representoi
typografian lisäksi pääosin osallistujat, miljöö ja tavarakulttuuri. Näihin lukeutuvat
vanha japanilainen nainen, himitsu-bako, japanilainen arkkitehtuuri ja sisustustyyli
sekä viittaukset hiekkapuutarhaan. Värien konnotaatioista rauhoittava, neutraali ja
luonnollinen voidaan rinnastaa shinto-estetiikkaan. Tarinallinen päähenkilön sisäinen muutos, henkinen kasvu ja konnotaatiot kuten onnellisuus ja tyytyväisyys ovat
liitännäisiä zenbuddhalaiseen itsetutkiskeluun ja kouluttamiseen moraalisena, henkisenä ja filosofisena olentona. Kun tämä sisäinen muutos rinnastetaan japanilaiseen
kulttuuriin, rinnastetaan sen kulttuurihistoriallisesti merkittävät uskonnot ja filosofia
mukaan tähän kehityskaareen.
Eksoottisen ”toiseuden” konnotaatiot
Eksoottinen ”toiseus” on mainosvideossa useiden eri ominaisuuksien summa. Se sisältää itsessään perinteisen japanilaisen taiteen- ja kuvaston sekä uskonnollisen ja
filosofisen ulottuvuuden. Nämä ovat kulttuurillisesti länsimaista eroavia ominaisuuksia, joiden kohtaaminen synnyttää kulttuurieroja. Jo esinekulttuuri itsessään voi synnyttää toiseuden konnotaatioita, jos kyseessä olevat esineet ovat katsojalle uusia ja
outoja. Tästä huolimatta haluan erikseen nostaa tämän kyseisen kategorian itsenäiseksi ryhmäkseen, joka sisältää myös muiden kategorioiden konnotaatioita, mutta
niiden lisäksi se muodostuu mainosvideon luomista muista mielikuvista, jotka rakentavat toiseuden narratiivia kuvatessaan Japania ja japanilaisuutta. Nämä mielikuvat
näyttäytyvät varsinkin mainosvideon tavassa esittää Lännen ja Idän suhde, millaisena Japani näyttäytyy suhteessa päähenkilöön, eli Länteen, ja millaisia konnotaatioita nämä yhdessä luovat. Tämä ajatus eksoottisesta ”toiseudesta” on juuri se mihin
orientalismin idealogia perustuu.
Mainosvideossa Japanista ja japanilaisesta kulttuurista nousee konnotaatioita kuten
vilpittömyys, avoimuus, vastaanottavaisuus, salaperäisyys, outous, erilaisuus ja eksoottisuus. Länsimaalainen päähenkilö esitetään taas hiukan arkana, varovaisena ja
ympäristöään ihmettelevänä suhteessa Japaniin. Kulttuurierot korostuvat esimerkiksi
japanilaisten arvojen ja tapakulttuurin esittämisestä videolla. Tähän lukeutuu seiza-istuma-asento ja japanilainen lahja-kulttuuri. Objektit itsessään korostavat vahvasti eksoottista toiseutta. Myös päähenkilön vaatteiden vaihdos sekä värit Japaniin mentäessä, ja vastakkainasettelu länsimaalaisen ”normaalin” ja kulttuurille ominaisten
asujen välillä korostaa kulttuurieroja. Miljöön puolesta vanhan talon shinto-estetiikan
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voidaan nähdä vastapainonan länsimaiseen kulutuskulttuuriin. Kulttuurierot näkyvät
myös japanilaisten esittämisessä erilaisina arkki-tyyppeinä. Lisäksi tähän kategoriaan
kuuluu heidän neutraali vastaanottavaisuutensa, joka peilaa matkailualojen esitystapaa. Elokuvallinen tyyli, värit ja miljöö luovat konnotaatioita unenomaisuudesta,
epäaitoudesta, elämyksellisyydestä, salaperäisyydestä ja fantasiasta. Mainosvideossa on havaittavissa myös tarinallista sadunomaisuutta kuten ”Liisa Ihmemaassa” ja
”Hannussa ja Kertussa”. Lisäksi päähenkilön sisäinen muutos, henkinen matka sekä
opetus mukailevat satujen tarinallista rakennetta. Maan sadullistaminen luonnollisesti synnyttää mielikuvia ”enemmän kuin aitoudesta” ja kasvattaa rakoa Lännen ja
Idän välille.
Japanin feminiinisyyden konnotaatiot
Japaniin liitetyt feminiinisyyden konnotaatiot ja mielikuvat ovat myös perinteisesti osa
eksoottista toiseutta. Kortelaisen mukaan ”Länsimaalaiselle Japani oli vieras, toinen,
jonka aiheuttamaa uhkaa oli käsiteltävä samoin välinein kuin naistakin eli rodullisen/
sukupuolisen ylemmyyden, mystifioinnin, erotisoinnnin ja määrittelevän, paikalleen
kiinnittävän representoinnin avulla.” (Kortelainen 2002, 38). Erotan naiseuden konnotaatiot kuitenkin tässä tutkimuksessa omaksi kategoriakseen, sillä se on olennainen
ja itsenäinen osa japanismin tutkimusta. Maan näkeminen naisena on juuri Japanin
tutkimukselle ominaista. Vaikka Japanin asema ja siihen liitetyt mielikuvat ovatkin nykyaikana muuttuneet japanismin ajoista, johtuen varsinkin toisesta maailmansodasta,
sodan jälkeisestä talouskasvusta, globalisaatiosta sekä maan länsimaalaistumisesta,
ovat Japanin feminisoivat mielikuvat edelleen nähtävissä nykyaikanakin. Nämä mielikuvat näyttäytyvät selkeimmin juurikin geisha-kuvassa.
Fazer Geishan brändi on vahvasti, nimensä mukaisesti, sidottu geishoihin ja geisha-kuvaan. Värivalinnat, typografia ja ikonografia ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka
sidottuja toisiinsa naiseus, feminiinisyyden konnotaatiot ja geisha-kuva ovat Fazer
Geishan pakkauksissa, mainonnassa ja nykyisessä kohdeyleisössä. Paras esimerkki
tästä on Fazer Geishan vaaleanpunainen brändiväri. Vaaleanpunainen väri on vahvasti sidottuna symboloimaan naiseutta, geishaa ja samalla Japania. Värin konnotaatiot
feminiinisyydestä, ja feminiinisyyteen yhdistetyt konnotaatiot kuten kauneus, herkkyys, naisellisuus, pehmeys, hiljaisuus, romanttiikka, aistillisuus, makeus, rauhoittavuus, hellyys, hauraus, intiimiys ja tunteikkuus assosioituvat samalla brändäyksen
kautta Japaniin. Keskity hyvään -mainosvideolla on havaittavissa kahdenlaista japanilaista naiseutta; modernia ja perinteistä. Vanha japanilainen nainen konnotoi perinteitä, kaipuuta ja historiaa. Nuori japanilainen nainen konnotoi nykyaikaa, itsenäisyyttä ja kapinaa tapakulttuuria vastaan. Mainosvideostakin kuitenkin voi havaita, että se
edelleen painottaa historiallisen Japanin tärkeyttä brändäyksessä. Tämä on se osa
Japania, joka edustaa eksoottisen eskapismin lumoutta. Muita naiseuden symboleita
ovat kirsikankukat, jotka itsessään sisältävät vahvoja konnotaatioita japanilaisuudesta
sekä naisellisuudesta. Japani esitetään kutsuvana, kauniina, pehmeänä ja vilpittömänä. Nämä ovat naiseuteen stereotyyppisesti liitettyjä konnotaatioita.
Aineiston analyysini ja tulkintani pohjalta Fazer Geishan ”Keskity hyvään” -mainos-
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video täyttää modernin japanismin määritelmäni. Videossa esiintyy määritelmän
tärkeimmät pääkohdat. Fazer Geishasta tekee japanismin esimerkkinä erilaisen sen
kohdeyleisön naispainotteisuus ja samalla naisellisen katseen olemassa olo. ”Keskity
hyvään” -mainosvideo pyrkii omalla tavallaan naisten voimaannuttamiseen ja kauniin tunnelmallisen katselukokemuksen luontiin, mutta se silti sisältää länsimaisen
katseen, jonka kautta Japani representoituu mystisenä toisena. Esineellistävässä ja
eksoottisessa toiseudessa on Konttisen ja Jalagin mukaan päällimmäisenä kolonialistisen kauden länsimaalaisten yleinen suhtautuminen ulkopuolisiin kulttuureihin. Ne
nähtiin arvottomina lukuunottamatta kulttuurien roolia peilata länsimaisuuden ylivertaisuutta. Eksotisoidut representaatiot kertovat myös ennemminkin katsojan odotuksista ja valmiuksista vieraan kulttuurin edustajia kohtaan. ”–– omat inhimilliset tarpeet
ja toiveet täytyy tyydyttää ensin, mikä merkitsee vieraan tiedostamatonta esineellistämistä.” (Konttinen & Jalagi, 81.) Allekirjoitan kuitenkin osaksi myös Letholdin toteamuksen valkoisten naisten suhteesta japanismiin, jonka mukaan eksotismi voi olla, ja
hyvin usein onkin, ihailua toisen kulttuurin traditioita kohtaan. Se ei automaattisesti
tarkoita halua käyttää hyväksi niitä, jotka ovat luoneet kyseisen kulttuurin. (Lethold
2011, 230.)
Tutkimukseni tulokset peilaavat myös muuta suomalaisen median orientalismin ja
Itä-Aasian kuvauksiin keskittynyttä tutkimusta. Markku Reunanen ja Tero Heikkinen
tutkivat artikkelissaan ”Jokohaman Jennystä ladyboyhin – Kaukoidän kuvia suomalaisessa populaarimusiikissa 1900-luvun alusta 2000-luvulle.” miten orientalistiset kuvaukset Idästä representoituvat suomalaisen populaarimusiikin lyriikoissa. Tutkimuksessa nousi kolme representaation pääkategoriaa, joita ovat romantiikka, politiikka
ja komiikka. Tämän lisäksi näissä eri kategorioissa esiintyi vahvasti kaukaisuuden
teema. Romantiikka sisälsi haaveilevia ja erotisoituja kuvauksia aasialaisista naisista
ja geisha-kuvastoa. Usein lauluissa kaukomaat representoituivat itä-aasialaisen naisen hahmona ja laulun kertoja länsimaalaisena miehenä. Geishojen huippukausi sanoituksissa sijoittui 1960-luvulle, mutta teemaan on palattu tasaisin väliajoin myös
muilla vuosikymmenillä. Raunasen ja Heikkisen mukaan: ”Teeman amerikkalaisperäisestä muodikkuudesta kertovat omalta osaltaan myös edellisessä kohdassa mainitut
elokuvat sekä Fazerin 1962 markkinoille tuoma Geisha-suklaa japonaistäytteineen.”
(Reunanen & Heikkinen 2014, 140).
Komiikassa korostui ”toiseus”, joka näkyi ivaavana sävynä vierasta kieltä ja kulttuuria
kohtaan, sekä ääritapauksissa rasistisina ulkonäön kuvauksina. Kaukaisuuden teema
heijastelee myös eksoottista ”toiseutta”. Itä-Aasian kuvauksissa kappaleissa toistuivat tietyt samat aiheet kuten geishat, samurait, kirsikankukat ja auringonnousut. Japaniin liitettiin harvoin negatiivisia mielikuvia. Japanin representaatiot suomalaisten
kappaleiden varhaisisssa viittauksissa tulivat muualta länsimaista, joten japanistiset
kuvaukset ovat tästä johtuen samankaltaisia Suomen ja muiden länsimaiden välillä.
Lähteitä kuvauksille olivat esimerkiksi orientalistiset oopperat ja elokuvat. Voikin
pohtia onko näiden lähteiden vaikutus musiikkiin myös edesauttanut samalla mielikuvien siirtymistä mainontaan ja muualle populaarikulttuuriin. (Raunanen & Heikkinen
2014, 130-160.)
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Raunasen ja Heikkisen artikkelin tutkimuksen havainnot ja tulokset peilaavat omiani;
orientalismi näyttäytyi toistuvissa esine- ja luontoaiheissa, geisha-myytissä, romanttisessa kaipuussa ja eskapismissa, sekä ”toiseuden” representaatiossa kulttuurin, kielen ja kulttuurin edustajien karikatyyrisen esittämisen kautta.
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8.
PÄ ÄTÄ N T Ö
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Stereotypioiden vaikutukset yhteiskunnassa
Keskustelu Fazer Geishan nimenvaihdoksesta ja brändäyksestä on nykyään hiipunut
yleisestä keskustelusta. Huomattavimmat yksittäiset osat tätä diskurssia olivat vuonna 2020 Fazerin oma lausunto harkita nimen vaihtamista ja Suomessa asuvan japanilaisen youtube-sisällöntuottajan Gen Takagin video hänen näkökulmastaan. Videossa
Takagi ei tuomitse Fazer Geishan nimeä, vaan toteaa ettei hänen mielestään brändin
nimi tai pakkaus ole japanilaista kulttuuria loukkaavaa. (Takagi 2020.) On kuitenkin
otettava huomioon, että Takagin kanta edustaa yksilön mielipidettä, eikä sitä voida
pitää yleisenä mielipiteenä. Tämä kuitenkin avartaa yleistä keskustelua hieman ja tuo
siihen muita näkökulmia. Ehkä tämän asian esiinnostaminen ja brändiin kohdistuva
kritiikki johtuu ennemminkin länsimaissa kulttuurisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemasta syrjinnästä ja kulttuurin väheksymisestä. Kyseiset eri kulttuurit kamppailevat representaatiosta valtamediassa ja voivat kärsiä stereotyyppisista kuvauksista.
Konttisen ja Jalagin mukaan stereotypioille on luonteenomaista pelkistää kohteensa
muutamiin tunnistettaviin piirteisiin ja niihin liittyy kysymys vallasta ja eriarvoisuudesta. Stereotypian kohde joutuu reagoimaan tähän kuvaan ja samalla nämä reaktiot
peilataan kyseistä kuvaa vasten. Stereotyyppinen kuva kuitenkin kertoo enemmän
sen haltijasta kuin sen kohteesta; Japanilaisuuden ja japanilaisen naisen kuvan kontekstissa länsimaalaiset ovat määritelleet ennemminkin itseään ja käsityksiään toisesta kulttuurista. (Konttinen & Jalagi 2004, 61.) Tuohtumus brändejä kohtaan kumpuaa
turhautumisesta esimerkiksi siitä, että samanaikaisesti brändit hyötyvät rahallisesti
näistä karikatyyreistä, stereotypioista ja kulttuurista, kun näitä vähemmistökulttuureja edustavat ryhmät kohtaavat yhteiskunnassa eriarvoisuutta valtakulttuurin toimesta. Stereotypiat ja geisha-myytti vaikuttavat yhä negatiivisesti länsimaiden itä-aasialaisiin yhteisöihin Japanin ulkopuolella. Tämänkaltaisissa keskusteluissa onkin hyvä
pitää mielessä historiallinen ja kulttuurinen konteksti, missä ja kenen toimesta näitä
keskusteluja käydään ja keihin se vaikuttaa. Nykyaikana globaalissa maailmassa on
otettava huomioon suurempi konteksti ja harkittava miten ratkaisumme vaikuttavat
muotoilun laajalla kentällä muihin ihmisiin, ja minkälaista tarinaa kerromme eteenpäin.
”Cool Japan” ja valtiobrändäys
Lukiessani modernin orientalismin vaikutuksista nykyaikana törmäsin valtiobrändäystä koskeviin artikkeleihin ja tutkimuksiin. Oli erittäin mielenkiintoista havaita, että tutkimukseni tulokset myötäilevät Japanin oman valtiobrändäyksen tapaa esittää Japani
ja korostaa japanilaisen kulttuurin erityisyyttä sekä eksoottisuutta. Tamaki Taku kertoo artikkelissaan ”Repackaging national identity: Cool Japan and the resilience of
Japanese identity narratives, Asian Journal of Political Science” Japanin tarpeesta
uudelleen brändätä itsensä toisen maailmansodan jälkeen. Japani koki sodan jälkeen
taloudellista kasvua ja halusi myös parantaa ulkopoliittista asemaansa sekä korjata
imagoaan. Tokion olympialaiset vuonna 1964 osoittautuivat otolliseksi tilaisuudeksi
todistaa Japanin uusi, sodanjälkeinen pasifistinen kansallinen identiteetti. Tämä on
sattumalta sama vuosi, kun Fazer Geisha sai olympialaisten innoittamana alkunsa.
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Olympialaisten jälkeinen mielikuva oli, että Japani oli sopivin maa toimimaan linkkinä
Lännen ja Idän välillä. Vuoden 2020 Tokion olympialaisissa käytettiin samankaltaista
kieltä korostamaan uskoa Japanin uniikista kulttuurista ja perinteistä, jotka erottavat
maan muista Aasian maista.
Japani ryhtyi jo vuodesta 1957 kehittämään Japanin valtiobrändiä, joka kulminoitui
vuonna 2011 ”Cool Japan” strategiaan, joka sisälsi valikoiman ominaisuuksia, jotka
hallituksen mielestä vetosivat ulkomaalaiseen yleisöön. Sen mukaan Japanilla on
luontaisia piirteitä, jotka voidaan jakaa tiettyihin kulttuurin ominaisuuksiin kuten
henkevyys, miellyttävyys, hyväksyttävyys ja kestävyys. Sen mukaan Japani on kuin
aarrearkku, joka sisältää pop-kulttuurin, ruokakulttuurin, muotoilun, arkkitehtuurin
sekä nyky- ja perinteisen taiteen. Strategian tarkoitus oli kaupallistaa nämä arvot vaikuttaakseen talouteen, kasvattaa turismia ja harjoittaa niin kutsuttua ”soft power”
strategiaa ulkopolitiikassa. Se tarkoittaa ei-rahallisen tai -sotilaallisen voiman, eli esimerkiksi populaarikulttuurin, sekä positiivisen imagon hyödyntämistä ulkopolitiikan
harjoittamisessa. (Taku 2019, 6–8.) Voikin pohtia kuinka iso rooli Japanin valtiobrändäyksellä on ollut länsimaiden harjoittaman orientalismin mielikuvien iskostumiseen
populaarikulttuuriin ja markkinointiin. Synnyttävätkö nämä kaksi puolta suhteessa toisiinsa ikäänkuin itsensä toteuttavan ennustuksen? Fazer Geishan syntytarina viittaisi
vilpittömään mielenkiintoon ja arvostukseen japanilaista kulttuuria kohtaan, ja tämä
ehkä selittääkin japanilaisten turistien positiivisen vastaanoton sen tuotteita kohtaan.
Fazer Geishan markkinoima kuva Japanista muistuttaa Japanin omaa valtiobrändäystä, joten sitä ei nähdä välttämättä tästä johtuen loukkaavana. Tästä vastaanotosta
huolimatta mielestäni kulttuurien välinen jakaminen voi olla, ja usein onkin, molempia rikastuttavaa kanssakäymistä, mutta graafisen suunnittelijan on mielestäni myös
pohdittava kenen tarinoita kerromme, miten kerromme ne ja ovatko ne oikeastaan
meidän kerrottavissamme.
Lopuksi
Tämän tutkimuksen aihe valikoitui oikeastaan jo ennen vuonna 2020 noussutta yleistä
keskustelua. Olin jo muutaman vuoden pohtinut Fazer Geishan markkinoinnin taustoja ja tarkoitusperiä. Olikin täysi sattuma, että aihe räjähti suurempaan huomioon
samanaikaisesti. Tästä johtuen onkin ollut mielenkiintoista seurata, miten tutkimukseni aiheesta ollaan keskusteltu eri tahojen toimesta. Keskustelun herääminen oli
myös hedelmällistä tutkimukseni kannalta, sillä tuskin olisin saanut Fazeria ottamaan
kantaan asiaan pelkästään tämän tutkimuksen puitteissa. Lisäksi Takagin video toi
myös japanilaisen näkökulman keskusteluun, jota käytiin yleisesti vain suomalaisten kesken. On myös ollut yllättävä huomata kuinka useassa muussa, vanhemmassa, orientalismia käsittelevässä tutkimuksessa Fazer Geisha on mainittu esimerkkinä
geisha-myytillä markkinoimisesta, mutta brändistä ei ole tehty muotoilun piirissä
enemmän tutkimusta tästä näkökulmasta.
Tutkimukseni valmistuminen ei ollut täysin mutkaton, sillä aiheen ja aineiston rajaus
tuotti aluksi hiukan hankaluuksia. Alkuperäinen aiheeni kattoi myös toisen suomalaisen brändin, joka käyttää markkinoinnissaan japanilaisen kulttuurin kuvastoa. Tämän
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brändin nimi on Geisha Shaver, joka valmistaa höyliä ihokarvojen poistamiseen. Jos
jatkaisin ja laajentaisin tätä tukimusta, ottaisin aineistooni mukaan myös Geisha Shaverin. Silloin saisin tutkimukseeni myös näkökulman uudemmasta tuotteesta. Toinen
vaihtoehto olisi analysoida Fazer Geishan markkinointimateriaalia 60-luvulta nykyaikaan. Näin voitaisiin tarkastella yhden brändin evoluutiota sekä sitä miten mielikuvat
ja asenteet japanilaista kulttuuria kohtaan ovat muuttuneet ajan kuluessa. Tutkimustani voisi myös laajentaa sisältämään muiden Itä-Aasian maiden kuvastoa, kuten esimerkiksi Kiinan. Silloin aiheeni laajenisi pelkästä japanismista takaisin orientalismin
piiriin. Tämän tutkimuksen voisi siis viedä useampaan suuntaan.
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