
Sisäänrakennetut sukupuoliroolit

Luin taannoin tapauksesta, joka sattui jo yli kaksikymmentä vuotta sitten, mutta jonka voi
edelleen nähdä ajankohtaisena. Barbie Liberation Organization -ryhmä teki iskuja
lelukauppoihin eri puolilla Yhdysvaltoja. Ryhmä oli hankkinut 300 puhuvaa Barbie-nukkea
ja GI Joe -taistelunukkea, vaihtanut niiden äänirasiat ja palauttanut nuket paketeissaan
takaisin kauppojen hyllyihin. Mitään aavistamattomat, nukkeja ostaneet asiakkaat saivat
myöhemmin hämmästyksekseen kuulla Barbien lausuvan käheällä miehen äänellä ”Dead
men tell no lies", ja toisaalla taisteluun valmiin GI Joen hihkuvan kimeästi "Want to go
shopping?”. Ryhmä ilmoitti tavoitteekseen herättää iskun avulla keskustelua väkivallasta,
seksismistä ja nukkien sukupuoliroolien stereotyyppisyydestä.

En tiedä, mitä iskusta silloin seurasi, mutta minulle tapauksesta teki erityisen se, että kyse
oli äänestä. Ääni ilmensi paitsi nuken sukupuolta, sanojen semanttisen sisällön välityksellä
myös sukupuoliroolia, jonka stereotyyppinen esittäminen sai aktivistit liikkeelle. Iskun
toteuttaneen ryhmän tavoite oli vapautusliikkeenä ikään kuin vapauttaa nukke sille
ulkopuolelta annetusta sukupuoliroolistaan. Ymmärsin, että äänen vaihtamisella haluttiin
muistuttaa niin nuken kuin sillä leikkivän lapsen oikeudesta ”omaan ääneen”. Se merkitsee
lapsen vapautta olla ja toimia ilman, että hänen tulee kasvaa ulkopuolelta valmiina
annettuun sukupuolirooliin.

Niin stereotyyppisiä sukupuolirooleja toteuttavat nuket kuin niiden mainonta ohjaavat
sukupuoli-identiteetin muodostumista ja roolimallien omaksumista. Sitä, miksi mainonta
käyttää hyväkseen sukupuoleen liittyviä stereotypioita on selitetty muun muassa
taloudellisin syin. Tyypittely on taloudellista mainosviestinnän tiiviyttä ajatellen. Toisaalta
kaupalliselle audiovisuaaliselle kulttuurille sukupuolitetuilla merkityksillä on erityisen suuri
taloudellinen merkitys siten, että vaatteiden ja lelujen myynti on tuottoisampaa, kun se
jaetaan sukupuolen mukaan tytöille ja pojille sopiviksi.  Kaiken kaikkiaan mainonnassa
lapsuus ei ole vain lapsuutta. Se on tyttönä ja poikana olemista.

Vierailu lelukaupassa vahvistaa käsitystä paitsi mainonnan, myös itse lelujen
sukupuolittuneisuudesta. Värit ohjaavat jo ovelta suunnistamaan sukupuolen mukaan
järjestettyihin osastoihin.  Olen kuullut myös päiväkodista, jossa tyttöjen ja poikien lelut
säilytettiin eri huoneissa. On helppoa ajatella, että mitä sitten, sieltähän ne ovat kaikkien
lasten valittavissa leikkeihin. Aikuisten päätös sijoittaa lelut eri huoneisiin voidaan nähdä
kuitenkin vallankäyttönä, joka pahimmillaan vahvistaa sukupuolistereotyyppistä ajattelua ja
toimintaa.

Kun stereotyyppisyys esiintyy mainoksissa yleisesti vahvana, voidaanko olettaa, että se on
ikään kuin sisäänrakennettu mainontaan?  Mediatutkija Janice Winship vastaa tähän –
vähän provosoivasti – toteamalla, että jos stereotypiat hävitetään, samalla katoavat mm.
mainokset, koska genressä stereotyyppi on osa kaavaa. Mainokset eivät ole kuitenkaan
kadonneet, ja stereotypiat tuntuvat säilyneen. Ne tulevat esiin etenkin tutkimuksissa, joissa



tarkastelun kohteena ovat sukupuolen representaatiot. Stereotypiat elävät, mutta saattavat
muuttaa ajassa muotoaan. Mainoksissa miehet ovat jo kauan sitten tarttuneet entisaikojen
naisten töihin esimerkiksi kokkaamalla, tiskaamalla ja siivoamalla. Vielä voi kuitenkin
pohtia sitä, esitetäänkö mies kotitöitä tekemässä eri tavoin kuin nainen. Hän toimii naista
luovemmin ja loihtii puuduttavaan työhön mielen vaikka tanssimalla tangoa harjanvarren
kanssa.

Jos stereotypiat muuttavatkin aikuisille suunnatussa mainonnassa muotoaan, lapsille
suunnattu mainonta tuntuu puolestaan muodostavan oman konservatiivisen alueensa,
jossa uudistumista tapahtuu vähän, jos ollenkaan. Brittitutkijat vertasivat taannoin
mainonnan muutoksia yhteiskunnan tasa-arvokehitykseen. He totesivat, että sukupuolen
esittämisen tapa lastenmainonnassa ei ole muuttunut samassa määrin kuin yleensä
yhteiskunnassa. Vaikka reaalimaailmassa naisten ja miesten välinen tasa-arvo on
lisääntynyt, mainonnassa elävät sukupuolistereotypiat.

Suomalaisessa yhteiskunnassa isät osallistuvat lastenhoitoon ja perheen arkeen yhä
enenevässä määrin. Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2012 julkaiseman uusimman
Tasa-arvobarometrin mukaan lastenhoito kuului äidille ja isälle yhteisesti 50 prosentissa
tutkituista perheistä. Lelumainoksissa poikia ei kuitenkaan näy nukkeleikeissä. Tytöt
esitetään pääsääntöisesti hoivaamassa, ja pojat nähdään taistelijoina. Tämä kahtiajako
toistaa ikiaikaista sukupuolierojen tematiikkaa, jonka juuret ulottuvat aina
metsästyskulttuuriin asti.

Olen musiikkikasvattajana kiinnostunut mainonnassa erityisesti äänen merkityksestä.
Minua kiinnostaa se, elävätkö sukupuolistereotypiat myös lastenmainosten
äänimaailmassa. Tutkimustuloksista voidaan todeta, että kyllä, sukupuolistereotypiat
toteutuvat tyttöjen ja poikien mainoksissa myös äänen alueella. Eri sukupuolille suunnatun
lastenmainonnan tutkimuksissa on kuvattu voimakasta sukupuolen korostamista
esimerkiksi puheilmaisun avulla. Sitä on kuvattu ilmaisulla gender-exaggerated voice-over,
sukupuolta liioitteleva myyntipuhe. Voimaa ja vauhtia korostamalla puhutellaan poikia. Kun
halutaan puhutella tyttöjä, se toteutetaan pehmeämmin äänen keinoin, kuten käyttämällä
laulamista ja jännitteetöntä puheääntä.

Tutkija Anders Björkvall analysoi sukupuolen esittämisen tapoja ruotsalaisissa
aikakauslehtimainoksissa. Hän tutki, miten tytöille ja naisille suunnatut mainokset eroavat
pojille ja miehille suunnatuista mainoksista. Tutkimustulosten perusteella Björkvall esittää
kiinnostavan näkemyksen sukupuolirooleista mainoksissa. Pojille ja miehille suunnatuissa
mainoksissa näyttäytyy menestyksekäs ja kyvykäs yksilö, joka toteuttaa itseään toimimalla
ja johtamalla. Hän ilmaisee kuka hän on ja millaisena haluaa esittäytyä muille. Vastaavasti
tytöille ja naisille suunnatut, pääosin ulkonäön ja oman kehon tuntemuksien ympärillä
pyörivät mainokset rakentavat kuvaa epätäydellisestä yksilöstä, joka kaipaa ratkaisuja
ongelmiinsa. Tämä yksilö ilmaisee, millainen haluaisi olla. Näkemykset eivät ole
välttämättä sellaisenaan sovellettavissa lasten lelumainoksiin. Niissä voidaan kuitenkin
nähdä viitteitä eroista poikien ja tyttöjen välillä minän ja toiveminän esittämisen tavoissa.



Onko meidän yksinkertaisesti hyväksyttävä näkemys, että olemme ikään kuin voimattomia
markkinavoimien edessä. Itse haluaisin kuitenkin uskoa, että mainontaan pureutuvalla
mediakasvatuksella perusopetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja perheissä on
mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten lapsemme katsovat mainoksia ja minkälaisia
vaikutuksia mainonnalla heihin on. Sukupuolittuneet mainokset eivät nimittäin myy lapsille
ainoastaan tuotetta, vaan myös sukupuoliroolien ideologiaa.
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