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Paneudun tutkimuksessani siihen, millaisena liikunnan ja kehonkuvan välinen suhde näyttäytyy 

fitness-blogeissa. Kiinnostuksen kohteena on paljon huomiota herättänyt ajankohtainen ilmiö 

naisten lihaksikkaan vartalon tavoittelun ja kuntosaliharjoittelun ympärillä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, minkälaisia merkityksiä liikunnalle rakentuu ulkonäön ja 

kehonkuvan osalta fitness-blogeissa, ja millaisena toimijuus näyttäytyy näiden blogien 

kirjoituksissa.  

 

Aineistona toimii kolmen suomenkielisen fitness-blogin liikuntaa ja kehonkuvaa yhtäaikaisesti 

käsittelevät kirjoitukset. Blogit on arvottu kesällä 2014 fitfashion.fi sivuston suosituimpien 

naisten ylläpitämien blogien joukosta. Analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti 

diskurssianalyyttistä tutkimusotetta soveltaen. Kielenkäyttöä tarkastelemalla paneudun siihen, 

miten fitness-blogien kirjoittajat ja lukijat tekevät asioita ymmärrettäviksi.  

  

Nimesin aineistosta viisi liikunnan ja ulkonäön välistä suhdetta kuvastavaa 

merkityskokonaisuutta, sekä seitsemän toimijuuksia ilmentävää subjektiasemaa. Näiden 

perusteella ilmiö naisten lihaksikkaamman ulkomuodon tavoittelun ympärillä näyttäytyy 

moninaisena. Rakentuvat merkitykset ja toimijuudet lähestyvät liikuntaa ulkonäön ja 

kehonkuvan osalta erilaisista näkökulmista muodostamatta yhtenäistä linjaa. Liikunnan ja 

ulkonäön välistä yhteyttä kuvataan niin negatiivisessa, positiivisessa kuin neutraalissakin 

valossa. Liikunta nähdään muun muassa keinona muokata ulkonäköä ja vastata kulttuurin 

kauneusihanteisiin. Toisaalta se koetaan ulkonäöllisten ongelmien aiheuttajana, ja toisaalta taas 

ratkaisuna niihin. Ulkonäkö nähdään paikoin myös liikkumisen osalta toissijaisena. Vaikka 

positiivista suhtautumista liikuntaa sekä ulkonäköä kohtaan pidetään tavoittelemisenarvoisena 

lähestymistapana, ovat ulkonäköön liittyvät tavoitteet ja epävarmuudenaiheet kuitenkin 

vahvasti läsnä. Suhtautuminen ulkonäköön ja liikkumiseen näyttäytyykin paikoin jopa 

ristiriitaisena. Omaa suhdetta ulkonäköön ja liikuntaan tarkastellaan ja pohditaan hyvin 

kriittisesti, ja itseä määritellään muiden kautta.  

  

Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevien on ymmärrettävä mistä ajankohtaisissa 

ilmiöissä on kysymys, jotta niihin liittyvät mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt tunnistettaisiin 

ja voitaisiin välttää. Median, sekä haasteellisten ja epärealististen kauneusihanteiden 

ympäröimässä kulttuurissa nuoria tulisi tukea positiivisen kehonkuvan rakentamisprosessissa. 

Jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää vielä paremmin, tarvitaan kuntosaliharjoittelun ja kehonkuvan 

välisestä suhteesta lisää tietoa. Koska miehet eivät myöskään ole kulttuuristen kehoihanteiden 

ulkopuolella, tulisi molemmat sukupuolet huomioida tällä tutkimuksen saralla.  
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ABSTRACT 
 

Moberg, M. 2016. ”Fat-free  Body -syndrome”: A Discourse Analytic Survey of the 

Relationship Between Physical Exercise and Body Image in Fitness-blogs, Department of 

Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis of Health Education, 74 pages. 

 

In this survey I examined how the relationship between physical exercise and body image 

appears in fitness blogs. I was interested in a very popular phenomenon associated to gym 

exercising and women who aim at a more muscular body. The purpose of this study was to 

clarify what kind of meanings exercise is given in fitness blogs when it comes to appearance 

and body image and how agency appears in these blog writings. 

 

Three Finnish fitness blog writings about exercise and appearance were studied for this survey. 

The blogs were randomly chosen in summer 2014 from the most popular blogs maintained by 

women on the website fitfashion.fi. The analysis was completed based on the material gathered 

by the methods of discourse analysis. By studying the language I examine how fitness-blog 

writers and readers make things understandable. 

 

Five discourses reflecting the relationship between exercise and body image and seven subject 

positions reflecting agencies were named in the material. Based on these the phenomenon 

around women´s goal to achieve more muscular bodies is diverse. All these meanings and 

agencies approach physical exercise in different points of view without forming any bigger 

coherence. Exercise is seen as means to modify one´s appearance and as an answer to cultural 

beauty standards. This appearance-related goal is seen both in positive and negative way as well 

as in a neutral way. In one hand exercise is seen as a cause to appearance-related problems and 

on the other hand it is seen as a solution. However, appearance can also be taken as a secondary 

matter when it comes to exercising. Even though a positive attitude towards exercise and 

appearance is encouraged, there is still a strong presence of insecurity about appearance and 

exercise goals. In the end, there are also contradictions. Writers examine themselves, their 

relation to appearance and exercise critically and define themselves by comparing themselves 

to other people. 

 

Professionals working with adolescents and young adults need to understand what this current 

phenomenon is about so that possible problems related to it can be recognized and also avoided. 

In a culture surrounded by media and challenging and unrealistic beauty standards, young 

people need real support in building a positive body image. In order to understand this 

phenomenon more profoundly, more information is needed about the relationship between gym 

exercise and body image. Furthermore, since men are also under the impact of cultural beauty 

standards, there should be studies including both male and female sexes. 
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1 JOHDANTO 

 

”Mua niin ärsyttää tää fitness hömpötys! Loppuis jo! Kävin kuntosalilla jo ennen tätä kaikkea 

hypetystä ja silloin siinä ei ollu mitään outoa. Tavalliset ihmiset käy kuntosalilla pitääkseen 

ittestään huolta. Piste. Nyt saa heti jonkun fitness-leiman ottaan ja pitäis just näyttää joltain 

tietyltä ja käyttää jotain tiettyjä vaatteita.” 

 

Ote on peräisin aineistostani, yhden fitness-blogin kommenttikentästä. Se tuo esiin melko la-

tautuneen näkökulman kiinnostuksen kohteenani olevaan ilmiöön – naisten kuntosaliharjoitte-

luun ihanteineen. Kuntosaliharjoittelu on suomalaisten kolmanneksi suosituin liikuntamuoto 

(Kansallinen liikuntatutkimus 2010a). Harrastajien määrä aikuisväestön keskuudessa on nel-

jässä vuodessa lisääntynyt noin 36 %. Myös nuorten kohdalla kuntosaliharjoittelijoiden määrä 

on lisääntynyt ikäluokkien pienentymisestä huolimatta (Kansallinen liikuntatutkimus 2010b). 

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2010a; 2010b) mukaan Suomessa oli vuosina 2009–2010 yh-

teensä jo 776 000 kuntosaliharrastajaa.  

 

Kuntosalipuitteiden ja -tarjonnan parantuessa kuntosalilla käymistä ei liitetä enää vain miesten 

kehonrakennukseen, jollaisena se Suomessa miellettiin vielä 1980-luvulle saakka (Sankari 

1995). Kuntosaliharjoitteluun ja lihasmassan kasvattamiseen liittyvien käsitysten laajenemi-

sesta kertoo muun muassa se, ettei kuntosaliharjoitteluaktiivisuudessa ole enää havaittavissa 

juurikaan sukupuolten välisiä eroavaisuuksia (Kansallinen liikuntatutkimus 2010a). Viime vuo-

sina huomiota on herättänyt etenkin nuorten naisten keskuudessa lisääntynyt kiinnostuneisuus 

lihaksikkaamman vartalon tavoittelua kohtaan. Mediassa on noussut esiin käsitteet fitness-

buumi ja fitness-ilmiö (Myllykoski 2013). Myös fitness urheilulajina on kasvattanut suosiotaan; 

Suomessa toimivan fitness-urheilulajien yhdistyksen IFBB (International Federation of Body-

building and Fitness) Finland ry:n kilpailijalisenssin lunastaneiden urheilijoiden määrä oli lähes 

kolminkertaistunut vuodesta 2012 vuoteen 2015 (KP Fitness Productions Oy. 2014; IFBB Fin-

land ry. 2015). 

 

Arjessa ja mediassa käytävässä keskustelussa ”fitneksellä” viitataan usein kilpaurheilun sijaan 

yleisemmällä tasolla lihaksikkaan ja kiinteän vartalon saavuttamiseen tähtäävään kuntosalihar-

joitteluun ja ruokavalion noudattamiseen. Ilmiö on muutaman kuluneen vuoden aikana saanut 

osakseen huomiota ja herättänyt myös keskustelua mediassa. Osan mielestä se synnyttää vain 
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uusia turhia ulkonäköpaineita altistaen jopa syömishäiriöille (Mattila 2013), kun taas toiset nä-

kevät ilmiön positiivisena terveellisten elämäntapojen pariin hakeutumisena (Nevala 2008). Il-

miö on suhteellisen uusi ja sitä on tutkittu vasta vähän. Sillä ja kehonkuvan muutoksella voi 

kuitenkin olla monenlaisia vaikutuksia. Vaikka säännöllinen liikunnan harrastaminen saattaa 

olla kehonkuvan tyytymättömyydeltä suojaava tekijä (Hausenblas & Fallon 2006; Monteiro 

Gaspar ym. 2011;  Homan & Tylka 2013; Rote ym. 2013), on esimerkiksi syömishäiriöiden 

riski tietyissä oman painon ja ulkonäön kontrollointiin tähtäävissä lajeissa suurentunut (Fager-

holm & Hiilloskorpi 1999; Torstveit ym. 2008; Hale ym. 2013). Naisten keskuudessa yleiset 

ulkonäköpainotteiset liikkumismotiivit (Kilpatrick ym. 2005; Trevor ym. 2011) on liitetty hei-

kentyneeseen kehonkuvaan (Prichard & Tiggemann 2008).  

 

Laiha ja feminiininen kehoihanne yhdistyy kiinteään, lihaksikkaaseen ja maskuliinisempaan 

ihanteeseen (Grogan 2008). Kinnunen (2001, 200) luonnehti kauneusihannetta seuraavasti: 

”Tällä hetkellä kaikkein kauneinta on olla fit (engl. terve, sopiva, oikean kokoinen, kykenevä): 

näyttää terveeltä, luonnolliselta, urheilulliselta ja seksikkäältä”. Markula (1995) nostaa esiin 

ihanteen ristiriitaisuuden: samaan aikaan tulisi olla hyväkuntoinen ja seksikäs, vahva mutta 

laiha. Sosiaalisen median palveluissa törmää mietelauseisiin, joissa ylistetään urheilullista var-

taloa aiempien kauneusihanteiden kustannuksella, esimerkkeinä ”fit is the new thin” ja ”strong 

is the new skinny” (English 2013). Esimerkiksi nuorten suosimasta kuvapalvelu instagramista 

löytyy hakusanalla fitness 112 390 338 julkaisua ympäri maailmaa (5.2.2016). Median luoma 

kuva kiinteästä ja lihaksikkaasta ihannevartalosta saattaa olla haitallinen nuorelle naiselle, 

jonka vartalon malli ei sovi tähän muottiin (Wertheim & Paxton 2011; Kane 2012).  

 

Blogitekstejä tutkimalla on mahdollista päästä käsiksi ilmiöön naisten lihaksikkaamman varta-

lon tavoittelun ympärillä. Tutkimukset ajankohtaisista ilmiöistä ovat tärkeitä, sillä niiden avulla 

on mahdollista lisätä terveyden edistämisen ammattilaisten ajanmukaista tietoisuutta, ja herk-

kyyttä tunnistaa mahdollisia lieveilmiötä. Saastamoinen (2006) kiteyttää seuraavasti: ”Jos ha-

luamme tietää, mitä todellisuus on, meidän on syytä tutkia sitä, kuinka ihmiset tuottavat sen 

vuorovaikutuksessaan.” Tutkimuskohteeksi ei siis ymmärretä enää pysyvää todellisuutta ja siitä 

johdettavia pysyviä lakeja, vaan ihmisten välinen vuorovaikutus ja sen tuotteet (Saastamoinen 

2006). Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää diskurssianalyyttistä tutkimusotetta soveltaen, 

millaisena nuorten naisten lisääntynyt kiinnostuneisuus lihaksikkaan vartalon tavoittelua koh-

taan näyttäytyy fitness-blogeissa.  
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2 VOIMAHARJOITTELUSTA FITNEKSEEN 

 

Kuntosaliharjoittelu kasvatti suosiotaan suomalaisten liikuntamuotona 1980-luvun alkupuolella 

kuntosalien ja -keskusten yleistyessä (Sankari 1995; Virtamo 2009, 3). Kuntosaliharjoittelun 

tavoitteet ja motiivit voivat olla hyvin erilaisia niiden määrittäessä myös sen, minkälaista har-

joittelua kuntosalilla toteutetaan. Kuntosaliharjoittelu luokitellaan voimalajiksi (Kansallinen 

liikuntatutkimus 2010a) voimantuoton ollessa keskeisessä roolissa. Käytänkin tutkielmassani 

käsitettä voimaharjoittelu (engl. strength/weight training) kuvaamaan yleisellä tasolla kunto-

saleilla toteutettavaa harjoittelua.  

 

2.1 Suomalaisten voimaharjoittelu ja sen hyödyt 

 

Vuosista 2005–2006 vuosiin 2009–2010 kuntosaliharrastuksen pariin löysi vuotta kohden noin 

47 000 uutta harrastajaa. Kuntosalien painoarvo suomalaisten liikuntapaikkoina onkin suuren-

tunut (Kansallinen liikuntatutkimus 2010a). Vuosina 2009–2010 toteutetun kansallisen liikun-

tatutkimuksen (2010a; 2010b) mukaan tällä suomalaisten aikuisten kolmanneksi suosituim-

malla lajilla on yhteensä jo noin 776 000 nuorta ja aikuista harrastajaa.  

 

Ajankäyttötutkimuksen (2009), mukaan kuntosaliharjoittelu on yli kymmenen vuotiaiden lii-

kuntaa harrastavien seitsemänneksi yleisin liikuntamuoto. Tutkimukseen vastanneista 16 % oli 

harrastanut kuntosaliharjoittelua kuluneen neljän viikon aikana. Myös ajankäyttötutkimuksessa 

(2009) havaittiin harrastajien osuuden kasvaneen viidellä prosenttiyksiköllä verrattaessa tulok-

sia vuonna 1999 kerättyihin tietoihin. Kansallisen liikuntatutkimuksen (2010a) mukaan miesten 

ja naisten välillä ei ole juurikaan havaittavissa eroa kuntosaliharjoitteluaktiivisuudessa. Ajan-

käyttötutkimuksessa (2009) kuitenkin todetaan miesten käyvän hieman naisia aktiivisemmin 

kuntosalilla. Nuoret sen sijaan näyttävät olevan vanhoja innokkaampia kuntosaliharrastajia 

(Kansallinen liikuntatutkimus 2010a; Ajankäyttötutkimus 2009). Keskimääräistä useampi opis-

kelija käy kuntosalilla (Kansallinen liikuntatutkimus 2010a) yleisimmin kuntosalia harrastavien 

ollessa juuri 15–24 -vuotiaita (Ajankäyttötutkimus 2009).  

 

Omiin tavoitteisiin ja fyysiseen kuntoon suhteutettu, sekä oikein toteutettu voimaharjoittelu so-

veltuu kaikenikäisille. Amerikkalaisten terveysliikuntasuositusten mukaan lihaskuntoa kohen-

tavaa harjoittelua tulisi toteuttaa vähintään kahtena päivänä viikossa (U.S. Department of 



4 

 

Health and Human Services 2008). Suositusten mukaan voimaharjoittelun tulisi kuormittaa kes-

keisiä vartalon lihasryhmiä, kuten jalkojen, selän, rinnan, olkapäiden ja käsien lihaksia vähin-

tään kohtalaisesti. UKK-instituutti (2013) on huomioinut omissa terveysliikuntasuosituksissaan 

myös lihasvoimaharjoitteluun käytettävän ajan. Heidän mukaansa luiden vahvistamisen kan-

nalta voimaharjoittelua suositellaan harrastettavaksi 2-3 kertaa viikossa, tunnin jaksoissa 

(UKK-instituutti 2013).  

 

Amerikkalaisten suositusten mukaan lasten ja nuorten tulisi sisällyttää lihaksia kuormittavaa 

harjoittelua päivittäiseen aktiivisuuteensa vähintään kolmena päivänä viikossa. Harjoittelu voi-

daan toteuttaa esimerkiksi erilaisia leikkejä ja pelejä, kiipeilemistä tai kehonpainoliikkeitä, ku-

ten punnertamista hyödyntäen (U.S. Department of Health and Human Services 2008).  UKK-

instituutin ja Suomen osteoporoosiliiton tekemän selvityksen perusteella koululaisten luusto 

hyötyy myös maltillisella vastuksella toteutetusta harjoittelusta, vaikka voimaharjoittelun kat-

sotaankin soveltuvan vasta nuorille. Murrosikäistenkin on suositeltavaa harjoitella vielä ke-

vyillä vastuksilla ja mieluiten 30–45 minuuttia kerrallaan (Nikander ym. 2006).  

 

Voimaharjoittelun positiivisten vaikutusten on todettu ulottuvan sekä fyysiseen että psyykki-

seen hyvinvointiin (Westcott 2012). Westcottin (2012) esiin nostamia fyysisiä muutoksia ovat 

muun muassa aineenvaihdunnan kiihtyminen, mahdollisten alaselkäkipujen vähentyminen, 

liikkumisen kontrollin, luuntiheyden sekä glukoosi- ja insuliinihomeostaasin paraneminen, le-

poverenpaineen pieneneminen sekä luurankolihasten ikääntymisen hidastuminen. Psyykkisen 

terveyden hyötyihin kuuluvat muun muassa vähentyneet masennusoireet, parantunut itsetunto 

sekä kognitiivinen kyvykkyys (Westcott 2012). Myös Cornelissen ja muut (2011) totesivat 

oman meta-analyysinsä perusteella voimaharjoittelun voivan merkitsevästi pienentää verenpai-

netta ja kehon rasva- ja triglyseridipitoisuuksia, sekä parantaa hapenottokykyä. 

 

2.2 Fitness – elämäntapa ja urheilulaji 

 

Fitness ilmiönä on pinnalla, mikä näkyy muun muassa fitness-termin esiintymisenä hyvinkin 

erilaisissa yhteyksissä esimerkkeinä fitness-murot, fitness-blogit, fitness-mallit, fitness-lehdet 

sekä erilaiset fitness-verkkokaupat. Englannin kielen sana fitness tarkoittaa fyysistä kuntoa, 

kuntoilua, elinkykyä, sekä sopivuutta, soveliaisuutta ja asianmukaisuutta. Arkikielessä fitness 

viittaa yleisemmällä tasolla terveellisiin ja liikunnallisiin elintapoihin. Johanssonin (2007, 127) 

mukaan fitneksessä onkin kyse rationaalisesta ja johdonmukaisesta elämänasenteesta, jonka 
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taustalla on järjestelmällinen ruokavalio ja harjoittelun suunnittelu, ja esiin piirtyy treenattu ja 

dynaaminen keho. Harjoittelu on kuitenkin vain osa elämäntyyliä, jonka tärkeinä rakennuski-

vinä ovat keho, ulkonäkö ja ihanteet (Johansson 2007, 135–137). Johansson (2007, 135) näkee 

salikulttuurin suurimmaksi osaksi visuaalisena ilmiönä.  

 

Fitness on myös kilpaurheilua. Vuonna 1946 perustettu IFBB (International Federation of Bo-

dybuilding and Fitness) on jäsenmääränsä perusteella yksi suurimmista urheilujärjestöistä. Suo-

messa toimivan IFBB Finland ry:n tarkoituksena on viedä eteenpäin fitness urheilulajeja Suo-

messa, edistää valmennustietoa muun muassa järjestämällä harjoitus- ja valmennustilaisuuksia, 

jakaa tietoa, järjestää kilpailuja ja valvoa sääntöjen noudattamista. Yhdistys on vuodesta 2014 

ollut liikunnan ja urheilun kattojärjestön Valo (valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaa-

tio) ry:n jäsenjärjestö, ja se noudattaa myös maailman antidoping toimisto WADAn (World 

Anti-Doping Agency) antidopingohjelmaa (IFBB Finland ry.). 

 

IFBB Finland ry:n järjestämät kilpailut ovat Suomessa järjestettyjen fitnesskilpailuiden osalta 

huomattavin edustaja. Lajit, jotka kuuluvat yhdistyksen toimintaan ovat body fitness, bikini 

fitness, fitness, women’s physique, men’s physique ja classic bodybuilding. Lajien suosiosta 

kertovat vuosien saatossa kasvaneet kilpailijamäärät. Vuonna 2012 kilpailulisenssin lunasta-

neita kilpailijoita oli 260, kun vuonna 2013 lisenssejä maksettiin jo 467 (KP Fitness Productions 

Oy 2014). Maksettujen lisenssien määrä on jatkanut kasvuaan, sillä vuonna 2015 lisenssin lu-

nastaneita urheilijoita oli 745. Syksyllä 2015 kilpalavoille asteli yhteensä 467 urheilijaa, joista 

suurimman osan (159) lajina on bikini fitness (KP Fitness Productions Oy 2015). IFBB Finland 

ry:n mukaan tämä nosteessa oleva laji on tarkoitettu terveelliset elämäntavat omaaville itseään 

kunnossa pitäville naisille. Lajin kriteerinä on urheilullinen ja terveennäköinen vartalo, jossa 

ylä- ja alavartalon tulisi olla oikeassa suhteessa toisiinsa nähden. Suuria lihaksia tai lihaserot-

tuvuutta ei kilpailijoilla kuitenkaan saa olla. Arvostelussa huomioidaan myös kasvot ja hiukset 

(IFBB Finland ry.).  

 

2.3 Voimaharjoittelun monet motiivit 

 

Kuntosalilla toteutettavan voimaharjoittelun tavoitteet ja motiivit voivat olla erilaisia, kuten li-

hasvoiman ja -massan kehittäminen, yleiskunnon ja hapenottokyvyn parantaminen, sekä varta-

lon muokkaaminen ja kiinteyttäminen (Virtamo 2009, 3). Ruohotie (1998, 36–37) määrittelee 
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motivaation tilannesidonnaiseksi käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestel-

mäksi, motiivien aikaansaamaksi tilaksi. Hänen mukaansa käsitteellä viitataan siis siihen 

psyykkiseen tilaan, joka määrittelee mihin mielenkiinto kohdistuu ja millä aktiivisuustasolla 

kulloinkin toimitaan. Motiivit taas ovat niitä tiedostettuja tai tiedostamattomia tarpeita, haluja, 

viettejä, sisäisiä yllykkeitä, palkkioita tai rangaistuksia, jotka virittävät ja ylläpitävät käyttäyty-

mistä (Ruohotie 1998, 36). Liikuntamotivaatiota selvittävät tutkimukset etsivät vastauksia ky-

symyksiin, miksi ihmiset liikkuvat ja mikä liikunnassa kiinnostaa (Telama 1986).  

 

Yksi nykyisin melko yleinen viitekehys liikuntamotiivien tarkasteluun on itsemääräämisteoria 

(Self-Determination Theory, SDT) (Teixeira ym. 2012). Teoria jaottelee motivaation sisäiseen 

ja ulkoiseen motivaatioon (Ryan ym. 2009). Sisäisestä motivaatiosta on kyse silloin, kun osal-

listumisen taustalla on kokemus tekemisen mielekkyydestä. Ulkoisessa taas motivaation läh-

teenä on jokin muu kuin itse toiminta, esimerkiksi toiminnan tulos, kuten tavoiteltu ihannevar-

talo. Sisäiset tavoitteet ovat yhteydessä parempaan hyvinvointiin, vaikka fyysisen aktiivisuuden 

taustalla on usein juuri ulkoiset motiivit (Ryan ym. 2009).  

 

Marklandin ja Ingledewin (1997) itsemäärämisteoriaan perustuvassa Exercise Motivation In-

ventory 2 (EMI2) -mittarissa motiivit on jaoteltu psykologisiin ja sosiaalisiin motiiveihin sekä 

terveyteen, kehoon ja kuntoon liittyviin motiiveihin. Näihin sisältyy vielä 14 toiminnan perus-

teluihin liittyvää alaluokkaa: hyväksyminen (affiliation), ulkonäkö (appearance), haaste (chal-

lenge), kilpailu (competition), nautinto (enjoyment), terveydelliset paineet (health pressures), 

sairauden välttäminen (ill-health avoidance), ketteryys (nimbleness), myönteinen terveys (po-

sitive health), elävöittäminen (revitalization), sosiaalinen hyväksyntä (social recognition), 

voima (strength), kestävyys (endurance), stressinhallinta (stress management), ja painonhallinta 

(weight management) (Markland & Ingledew 1997; Kilpatrick ym. 2005; Trevor ym. 2011).  

 

Naisten ja miesten välisestä kuntosaliharjoitteluaktiivisuudesta poiketen (Kansallinen liikunta-

tutkimus 2010a), on harjoittelun motiiveissa havaittu sukupuolten välisiä eroja (Kilpatrick ym. 

2005; Trevor ym. 2011). Naisten on todettu olevan alttiimpia ulkonäköpainotteisille ulkoisille 

motiiveille, kuten painonhallinnalle, kun miehiä motivoivat enemmän suorittaminen ja egoon 

liittyvät tekijät, kuten voiman hankkiminen, kilpailu ja haasteet (Kilpatrick ym. 2005; Trevor 

ym. 2011). Ebbenin ja Brutzynskin (2008) yliopisto-opiskelijoiden motiiveja selvittäneessä tut-

kimuksessa yleisimmät liikuntamotiivit olivat yleinen terveys sekä fyysisen kunnon säilyttämi-

nen, joiden jälkeen tulivat ulkonäölliset ja painonhallinnalliset syyt.  
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Samankaltaisiin tuloksiin on päätynyt myös suomalaisten lasten ja nuorten liikuntaan liittämiä 

merkityksiä selvittävä tutkimus, jossa todettiin poikien pitävän tyttöjä yleisemmin tärkeinä kil-

pailua, kilpailemista, ronskeja otteita, toisten kanssa kamppailemista, vauhdikkuutta, miehek-

kyyttä, sekä temppuilua ja taktikointia (Koski 2015). Tyttöjen kohdalla painottui naisellisuu-

den, notkeuden, hyvän olon, ulkonäön, kunnon kohottamisen, murheiden unohtamisen, ilon, 

virkistyksen ja rentoutumisen, terveellisyyden ja onnistumisen elämysten korostaminen. Kysei-

sessä tutkimuksessa tytöt pitivät liikkumista lihasvoiman kasvattamiseksi merkityksellisem-

pänä kuin pojat. Tämä viestittää Kosken (2015) mukaan merkittävästä liikuntakulttuurimme 

muutoksesta. 

 

Kehokeskeisyyttä ja kauneuden tavoittelua pidetään kielteisinä ilmiöinä, toisin kuin pyrkimystä 

terveelliseen elämään (Johansson 2007, 141). Painoon perustuvat motiivit on liitetty tyytymät-

tömyyteen omaa kehoa kohtaan, painon kontrollointiin sekä alhaisempaan itsetuntoon (de Bruin 

ym. 2009). Ulkonäkökeskeiset kehon painoon tai muotoon keskittyvät liikkumismotiivit näyt-

täisikin heikentävän kehonkuvan ja harjoittelutiheyden positiivista yhteyttä (Homan & Tylka 

2013) johtaen mahdollisesti heikompaan kehonkuvaan (Prichard & Tiggemann 2008). Rajan-

veto terveyteen ja kauneuteen tähtäävien ponnistelujen välille on kuitenkin haastavaa, sillä mo-

lemmat saatetaan yhtäaikaisesti kokea harjoittelun taustatekijöinä (Johansson 2007, 130). Mo-

net naiset pitävät naisen äärimmäistä lihaksikkuutta luonnottomana käyden itse salilla lähinnä 

kiinteytymässä ja polttamassa rasvaa (Kinnunen 2001, 185).   
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3 KEHONKUVA OSANA IDENTITEETIN RAKENTUMISTA 

 

Minuuden ja identiteetin käsitteiden yksiselitteinen määrittely näyttäytyy ongelmallisena (mm. 

Saastamoinen 2006). Länsimainen minäkäsitys voidaan nähdä individualistisena eli yksilöläh-

töisenä, jolle on ominaista uskomus minuuden yksilöiden sisimpään kätketystä luonteesta. Kä-

sityksen mukaan minuuden olemusta ei voida suoraan havaita ulkoisesta käyttäytymisestämme, 

fyysisestä olemuksestamme tai erilaisista julkisista sosiaalisista rooleista, vaikka nämä ulkoiset 

piirteet ja teot ymmärretäänkin ilmauksiksi siitä, mitä meillä on sisimmässämme. Tähän länsi-

maalaiseen ajattelutapaan minuudesta liittyy vahvasti myös kehotus sisimmän etsimiseen ja tut-

kimiseen minuutensa todellisen luonteen tai olemuksen löytämiseksi (Saastamoinen 2006). 

Identiteetin käsite kietoutuu vahvasti minuuden käsitteeseen. Saastamoisen (2006) mukaan 

identiteetistä on kyse silloin, kun minuus muuttuu kohteeksi, jolla tarkoitetaan sen määrittele-

mistä ja arvottamista.  

 

Identiteetin voidaan nähdä tarkoittavan niitä tapoja, joilla ihmiset ymmärtävät ja määrittelevät 

itsensä suhteessa itseensä, sosiaaliseen ympäristöönsä sekä kulttuuriinsa (Saastamoinen 2006). 

Postmodernille aikakaudelle on tyypillistä vapaa-aikaan, ”lookiin” ja imagoihin keskittyvät epä-

vakaat ja muutosalttiit identiteetit (Kellner 1998, 275). Yksilöllä on valittavanaan joukko identi-

teettejä, joiden tilannekohtainen käyttökelpoisuus määrittyy kommunikaatiosuhteissa (Törrö-

nen 2000). Identiteetin voidaan katsoa olevan vahvasti kytköksissä kehoon, sillä sen kautta 

viestitään ja ilmaistaan itseä (Johansson 2007, 137). Tälle postmodernille identiteettirakennel-

malle onkin tyypillistä imagon ja identiteetin muodostuminen muutoksesta, jatkuvasta ulko-

muodon uudelleen muokkaamisesta ja vaihtuvien asenteiden omaksumisesta (Kellner 1998, 

324). Myös median merkitys identiteetin etsimisessä, rakentamisessa ja työstämisessä on kiis-

taton.  

 

3.1 Kehonkuvan rakentuminen 

 

Kehonkuva on nähty moniulotteisena käsitteenä, johon sisältyy kognitiivisia eli tiedollisia, af-

fektiivisia eli tunnevaltaisia sekä käyttäytymiseen liittyviä tekijöitä (Wertheim & Paxton 2011). 

Se sisältää kehoon ja laajemmin itseen liittyvät käsitykset, kuten omat ajatukset, uskomukset, 

tuntemukset ja käyttäytymisen (Cash 2004). Kansainvälisen syömishäiriöyhdistyksen eli Nati-
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onal Eating Disorders Associationin (NEDA) yksinkertaisen määritelmän mukaan kehonku-

valla tarkoitetaan sitä, minkä näköiseksi itsensä kuvittelee tai millaisena oma peilikuva näyt-

täytyy (NEDA). Kehonkuvan kehittymiseen vaikuttavat biologiset tekijät, kuten fyysiset omi-

naisuudet yhdessä yksilöllisten psyykkisten ominaisuuksien, sosiaalisten vaikutusten ja ihmis-

ten välisen vuorovaikutuksen kanssa (Wertheim & Paxton 2011).  

 

Nuoruus on tärkeä siirtymä lapsuudesta aikuisuuteen, ja siihen sisältyvät kehoon ja sosiaalisuu-

teen liittyvät muutokset saattavat vaikuttaa myös kehonkuvaan (Wertheim & Paxton 2011). 

Tähän mennessä on paljon näyttöä siitä, että suurin osa naisista kokee elämänsä aikana kehon-

kuvansa negatiivisesti, mutta myös miesten ja poikien kehoon liittyvä tyytymättömyys näyttäisi 

lisääntyneen (Tiggemann 2011). Nuorten ihannevartaloiden ja itsearvioitujen todellisten varta-

loiden välillä on osoitettu olevan ristiriitaa naisten ihanteen ollessa todellista ja normien mu-

kaista vartaloa laihempi miesten tyytymättömyyden liittyessä lähinnä lihaksikkuuteen (Cross-

bard ym. 2011).  

 

Vaikka vähärasvainen kehoihanne koskettaa sekä miehiä että naisia, naisiin näyttäisi kohdistu-

van vahvempi sosiaalinen leima ja voimakkaammat psykososiaaliset seuraukset (Voelker ym. 

2015). Naissukupuolen, ylipainon ja matalan fyysisen aktiivisuustason onkin todettu olevan 

yhteydessä tyytymättömyyteen ja ihannevartaloon liittyviin ristiriitoihin (Zaccagni ym. 2014). 

Nuorten kehoon liittyvä tyytyväisyys näyttää vähenevän iän myötä (Eisenberg ym. 2006) laih-

duttamisen yleistyessä (Ojala ym. 2003). Eisenberg ja muut (2006) havaitsivat kuitenkin tutki-

mukseensa osallistuneiden vanhimpien nuorten naisten tyytyväisyyden kehoaan kohtaan jos-

sain määrin kohentuneen viiden vuoden seurannan aikana. Forrester-Knaussin ja Stemp Stutzin 

(2012) tutkimuksessa yli 45-vuotiaiden todettiin kokevan nuorempia vähemmän kehoon liitty-

vää tyytymättömyyttä.  

 

Nuorten tyttöjen kehonkuvan häiriöissä on keskitytty paljon kehon painon ja muodon tyyty-

mättömyyteen, vaikka tyytymättömyys voi liittyä myös esimerkiksi kasvoihin, lihaksikkuuteen, 

fyysiseen kuntoon tai voimaan (Wertheim & Paxton 2011). Negatiivisella kehonkuvalla taas 

voi olla monenlaisia seurauksia. Seuraukset voivat liittyä fyysisen aktiivisuuden välttämiseen, 

syömishäiriöiden kehittymiseen ja häiriintyneeseen liikunnan harrastamiseen (Voelker ym. 

2015).  
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Mielenterveyden häiriöiksi luokiteltavissa syömishäiriöissä suhde ruokaan, liikkumiseen, ke-

honkuvaan tai minäkäsitykseen vaikuttaa haitallisesti terveyteen (Suomen mielenterveysseura). 

Stice (2002) totesi tutkimuksessaan negatiivisen kehonkuvan olevan yhteydessä häiriintynee-

seen syömiskäyttäytymiseen ja syömishäiriöihin (Stice 2002). Pitkittäistutkimuksen tulokset 

osoittivat, että varhaisnuoruudessa kehoaan kohtaan kaikista negatiivisimmin tunteneet olivat 

kahden vuoden jälkeen muita herkempiä syömishäiriön kehittymiselle (Attie & Brooks-Gunn 

1989). Kehonkuvan häiriöiden ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen yhteys näyttäytyy kui-

tenkin suoraviivaisen suhteen sijaan monitahoisena (Voelker ym. 2015).  

 

Vaikka fyysisen aktiivisuuden voidaan katsoa kannustavan terveyttä edistävään käyttäytymi-

seen, on pakonomainen ja ylenpalttinen harjoittelu myös yleinen keino tasapainottaa kalorien 

saantia tai muokata kehon painoa, muotoa tai kokoa (Voelker ym. 2015). Häiriintynyt harjoit-

telukäyttäytyminen voi liittyä esimerkiksi motiiveihin, riippuvuuteen, pakonomaisuuteen tai 

liialliseen harjoittelemiseen (Voelker ym. 2015). Vuodesta 1997 on ollut omat määritelmänsä 

ja diagnostiset kriteerinsä myös lihasdysmorfialle, yhdelle dysmorfisen ruumiinkuvan häiriön 

(Body Dysmorphic Disorder eli BDD) muodolle, johon liittyy samoja piirteitä kuin syömishäi-

riöihin (Pope ym. 1997). Suomen mielenterveysseura on luokitellut sen yhdeksi epätyypillisen 

syömishäiriön muodoksi. Kyseisestä häiriössä henkilö ei koe olevansa riittävän lihaksikas, nais-

ten kohdalla usein lihaksikas ja kiinteä, ja näin ollen pyrkii määrätietoisesti ja paljon aikaa uh-

raten kasvattamaan jatkuvasti lihaksiaan (Pope ym. 1997). Harjoittelun laadun ja määrän lisäksi 

on häiriintyneen harjoittelukäyttäytymisen osalta huomioitava myös harjoitteluun liittyvät tun-

teet ja ajattelutavat, kuten harjoittelun taustalla olevat motiivit (Voelker ym. 2015).  

 

3.2 Kulttuuri kehonkuvan muokkaajana  

 

Ulkonäöstä ja kehonkuvasta on tullut tärkeitä käsitteitä nykyajan länsimaalaisissa kulttuureissa, 

sillä ulkonäkökeskeisyys on vahvasti esillä jokapäiväisessä elämässämme: tienvarsimainok-

sissa, näyteikkunoissa, lehdissä, muiden kanssa käydyissä keskusteluissa sekä siinä, miten kau-

neuden eteen nähdään vaivaa, esimerkiksi vaatteiden, hiusten, laihduttamisen ja kosmetiikan 

keinoin (Tiggemann 2011). Modernista ruumiinkulttuurista onkin vaikea pysytellä sivussa ke-

hokeskeisyyden vaikuttaessa meihin kaikkiin jollakin tavoin; mainokset ja media esittelee ku-
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via nuorista, kauniista hoikista ja treenatuista vartaloista (Johansson 2007, 123, 133, 138). Jo-

hanssonin (2007, 137) mukaan treenauksen, ruokavalion ja elämäntyylin täyttämässä ”vim-

massa” on kysymys identiteetin muokkaamisesta ja uudesta tavasta katsoa ja muovailla itseä. 

 

Kulttuurit ja alakulttuurit määrittelevätkin sen, mitä kulloinkin pidetään kauniina ja kuinka tär-

keänä tietynlaista kehoa pidetään (Wertheim & Paxton 2011). Wertheimin ja Paxtonin (2011) 

mukaan suurin osa kehonkuvan häiriöistä kehittyy, kun yksilön ominaisuudet eivät sovi kult-

tuurin määrittämiin normeihin niin sanotusta toivotusta kehosta. Tietoisuus ihanteista saattaa 

myös todellisesta kehon painosta ja muodosta riippumatta vaikuttaa haitallisesti etenkin naisten 

itsetuntoon (Balcetis ym. 2013), jonka osatekijöitä ulkonäkö ja kehonkuva ovat (Tiggemann 

2011).  

 

Nykypäivänä medialla on suuri vaikutus ulkonäkönormeihin. Yhteiskunnan näkemys muun 

muassa urheilijoiden naisellisuudesta on altis median luomalle kuvalle urheilijasta (Varnes ym. 

2013). Tutkimustulosten perusteella medialla näyttäisikin olevan vaikutusta niin lihaksikkuu-

den tavoitteluun (Cramblitt & Pritchard 2013) kuin kehoon liittyvään tyytymättömyyteen, alen-

tuneeseen itsetuntoon ja lisääntyneisiin syömishäiriöoireisiinkin (Hargreaves & Tiggemann 

2004; Hawkins ym. 2004). Naisten hoikkuuden tavoittelu näyttäisi olevan yhteydessä yhteis-

kunnalliseen paineeseen, tv:n katseluun käytettyyn aikaan, luettavien lehtien määrään, sekä me-

dian käyttöön kehonihanteen saavuttamistarkoituksissa. Lihaksikkuuden tavoittelun on sen si-

jaan todettu olevan yhteydessä ainoastaan television katseluun käytettävien tuntien määrään, 

sekä sosiaaliseen paineeseen (Pritchard & Cramblitt 2014). 

 

Länsimaalaisissa kulttuureissa hoikkuus on liitetty onnellisuuteen, menestykseen, nuorekkuu-

teen ja sosiaaliseen hyväksyntään (Grogan 2008). Lihaksikkaasta vartalosta näyttäisi kuitenkin 

tulleen tahdonvoiman, energisyyden ja kontrollin symboli (Bordo 2003). Tästä huolimatta Ho-

manin ym. (2012) tutkimuksessa kuvat kiinteistä ja urheilullisista vartaloista eivät aiheuttaneet 

niiden katsojille negatiivisia tuntemuksia omasta ulkomuodosta, ellei ominaisuuksia ollut yh-

distetty hoikkuuteen. Urheilullisen ihanteen omaksuminen näyttäisi ennakoivan lähinnä pakon-

omaista harjoittelua, kun hoikkuusihanteen omaksumiseen ennakoi tämän lisäksi myös laihdut-

tamista ja kehoon kohdistuvaa tyytymättömyyttä (Homan 2010). Hoikkuusihanteeseen verrat-

tuna yksistään urheilullisen ihanteen sisäistäminen ei siis näyttäisi olevan yhtä haitallista (Ho-

man 2010). 
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Hoikkuusihanne näyttää johtavan tilanteeseen, jossa kokemus ulkonäöstä ja laihdutustarpeesta 

eivät vastaa todellisuutta; normaalipainoiset tytöt tuntevat itsensä lihaviksi yrittäen laihduttaa 

(Pesa 1999; Strauss 1999; Ojala ym. 2003). Kehon painon ja kehonkuvan yhteys onkin mutki-

kas (Voelker ym. 2015). Kehon painon vaikuttaessa laihduttamisaktiivisuuteen, myös omaan 

kehoon kohdistuva painosta riippumaton tyytymättömyyden kokemus on yhteydessä laihdutta-

miseen, liikunnan harrastamiseen, television katselemiseen ja rahan kuluttamiseen ruokaan 

(Barker ym. 2000).  

 

3.3 Voimaharjoittelun yhteys kehonkuvaan 

 

Liikunnan harrastamisen on todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin ja itsetuntoon (Kristjáns-

son ym. 2010; Finne ym. 2013; Rodney ym. 2013), elämänlaatuun (Joseph ym. 2014), mieli-

alaan (Wood ym. 2012) sekä kehonkuvaan (mm. Hausenblas & Fallon 2006; Monteiro Gaspar 

ym. 2011; Homan & Tylka 2013) ja fyysiseen minäkäsitykseen (Lindwall ym. 2014). Ulkonä-

köön ja itsetuntoon liittyvien positiivisten vaikutusten kautta fyysinen aktiivisuus saattaa myös 

vähentää psyykkistä ahdistuneisuutta etenkin naisilla (Haugen ym. 2014; Herring ym. 2014).   

 

Harjoittelun toistumistiheys näyttäisi olevan yhteydessä positiiviseen kehonkuvaan naisilla 

(Homan & Tylka 2013; Rote ym. 2013).  Homanin ja Tylkan (2013) tutkimuksessa liikuntaa 

maltillisesti tai rasittavasti harrastavat osoittivat omaavansa positiivisemman kehonkuvan kuin 

kevyesti liikkuvat. Säännöllinen liikunnan harrastaminen voikin olla kehonkuvan tyytymättö-

myydeltä (Hausenblas & Fallon 2006; Monteiro Gaspar ym. 2011;  Homan & Tylka 2013; Rote 

ym. 2013) ja näin ollen myös laihduttamiselta suojaava tekijä. Vaikutus saattaa kuitenkin olla 

myös päin vastainen. Ojalan ja muiden (2003) tutkimuksessa painonpudottaminen oli kohtalai-

sesti tai passiivisesti liikkuviin verrattuna yleisempää vähintään 4 kertaa viikossa liikuntaa har-

rastavilla tytöillä. Painonhallintakeinot näyttäytyivät kuitenkin muita ryhmiä terveellisempinä 

(Ojala ym. 2003). Myös Forrester-Knaussin ja Zemp Stutzin (2012) tutkimuksessa kohtalaisesti 

ja aktiivisesti liikkuvat naiset osoittivat olevansa inaktiivisia tyytymättömämpiä kehoonsa.  

 

Liikuntaan käytetty aika saattaakin olla yhteydessä omaan ulkonäköön takertumiseen, jolloin 

kehoa aletaan tutkia yksityiskohtaisesti ja vartalo nähdä esteettisenä projektina (Johansson 

2007, 138). Johanssonin (2007, 117-118) mielestä onkin helppoa yhtyä siihen ajatukseen, jossa 
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liian tiukat vartaloihanteet voivat johtaa syömishäiriöihin ja heikkoon itsetuntoon samaan ai-

kaan kun terveellistä ja liikunnallista elämäntapaa pidetään kuitenkin suositeltavana. Johansson 

(2007, 118) pohtiikin sitä, missä menee raja epäterveen liikuntavimman, ruokavalion noudatta-

misen tai esimerkiksi kirurgisten toimenpiteiden välillä. 

 

Eri lajien harrastajat poikkeavat kehonkuvan osalta toisistaan (Abbott & Barber 2011). Myös 

voimaharjoittelun yhteyttä ulkonäön kokemiseen ja kehonkuvaan on tutkittu. Voimaharjoitte-

lun määritteleminen terveyttä edistäväksi tai ehkäiseväksi näyttäytyy kuitenkin haasteellisena, 

kenties tarpeettomanakin tehtävänä. Ihmisten kokemukset ja käsitykset siitä, mikä on terveel-

listä saattavat poiketa hyvinkin paljon toisistaan. Voimaharjoittelun osalta muun muassa moti-

vaation, identiteetin ja tavoitteiden on todettu vaikuttavan näihin kokemuksiin, ja esimerkiksi 

kehonrakentajat kokevat lajiin liittyvät riskit eri tavoin (Probert ym. 2007). Jotkut käytännöistä 

saattavat myös näyttäytyä epäterveellisinä ulkopuolisille, mutta hyödyllisinä jollekin ryhmälle, 

kuten kehonrakentajille (Probert ym. 2007). Myös voimaharjoittelun kohdalla näyttäisi siltä, 

että harjoitteluintensiteetin kasvaessa, myös harjoitteluun liittyvät terveydelliset riskit lisäänty-

vät (Vuori 2005; Heinonen 2011). Johansson (2007, 138) totesi monien nuorten kokeneen voi-

maharjoittelun harrastamiseen käytetyn ajan olevan yhteydessä lisääntyneeseen ulkonäköönsä 

takertumiseen. Terveydelliset riskit näyttäisivätkin selvimmin liittyvän kehonrakennukseen, 

vaikkakin myös alhaisempi osallistuminen urheiluun on osoittanut kehoon liittyvää ahdistunei-

suutta (Ravaldi ym. 2003).  

 

Kehonkuvaan ja hyvinvointiin vaikuttavat kuitenkin liikunnan lisäksi monet muut tekijät, mikä 

vaikeuttaa osaltaan pitkälle menevien johtopäätösten tekemistä. Esimerkiksi kehonkuvaa tut-

kittaessa tulosten kannalta kaikkien merkityksellisten muuttujien tarkastelu on haasteellista. 

Tutkimuksen perusteella ei välttämättä voida päätellä ovatko juuri mitatut muuttujat havaitun 

kehonkuvan muutoksen taustalla (Ginis ym. 2005). Ensisijainen kehonkuvan häiriöön johtava 

tunne saattaa myös olla epämääräinen ja epäselvä tuntemus ahdistuneisuudesta, ja tietty kehoon 

liittyvä tyytymättömyys yritystä löytää syy tähän huonovointisuuteen, jonka alkuperää ei siis 

ole tunnistettu (Ravaldi ym. 2003). Syömishäiriöt taas ovat usein erilaisten oireiden yhdistelmiä 

(Suomen mielenterveysseura), eikä niiden diagnosointi näin ollen ole välttämättä kovin yksi-

selitteistä, vaan esiintyvyyteen liittyy yli- ja aliarvioinnin mahdollisuus (Goldfield 2009). Esi-

merkiksi lihasdysmorfia saatetaan mieltää eri tavoin dysmorfisena ruumiinkuvan häiriönä 

(Pope ym. 1997), tai syömishäiriönä (Suomen mielenterveysseura). Myös havaintoympäristöt 

poikkeavat tutkimuksesta toiseen.  
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3.3.1 Voimaharjoittelun vaikutukset kehonkuvaan noviisi-harjoittelijoilla 

 

Noviiseilla voimaharjoittelu näyttäisi erilaisista harjoittelujakson pituuksista tai harjoittelume-

netelmistä huolimatta vaikuttavan positiivisesti kehonkuvaan ja hyvinvointiin (Williams & 

Cash 2001; Ahmed ym. 2002; Depcik & Williams 2004; Ginis ym. 2005; Henry ym. 2006; Reel 

ym. 2007; Lubans ym. 2010). Positiiviset vaikutukset ilmenevät muun muassa fyysisen minä-

käsityksen ja kehonkuvan kohentumisena (Williams & Cash 2001) sekä kehoon liittyvän ah-

distuneisuuden ja tyytymättömyyden vähennemisenä (Ginis ym. 2005). Liu ym. (2015) totesi-

vat meta-analyysinsä pohjalta liikuntainterventioiden myötävaikuttavan 3–20-vuotiaiden lasten 

ja nuorten minäkuvan ja omanarvontunnon kohentumiseen, ja tuloksen tukevan nykyistä suo-

situsta liikunnasta fyysisen ja psyykkisen terveyden edistäjänä (Liu ym. 2015).  

 

Ahmedin ym. (2002) interventiotutkimuksessa (n=41) noin puolet (51 %) osoitti kehonkuvan 

parantuneen, mihin liittyi muun muassa huolestuneisuuden väheneminen siitä, mitä muut ajat-

televat itsestä. Suurimmalla osalla (85 %) myös suhtautuminen fyysisiin muutoksiin ja fyysi-

seen minäkäsitykseen muuttui harjoittelujakson aikana positiivisemmaksi, ja osallistujat rapor-

toivat olevansa iloisempia ja itsevarmempia. Kohentuneen itsetunnon ohella myös stressin ra-

portoitiin intervention seurauksena vähentyneen (Ahmed ym. 2002). Ahmed ja muut (2002) 

havaitsivat kuitenkin myös toisenlaisia tuntemuksia, sillä 24 % voimaharjoitteluun osallistu-

neista (n=41) koki voimaharjoittelujaksolla olleen neutraaleja tai negatiivisia vaikutuksia ke-

hoon tai kehonkuvaan: tuntemusten ei koettu muuttuneen tai saatettiin olla pettyneitä siitä, ettei 

paino tippunutkaan. 

 

Voimaharjoittelun toteutustavalla saattaa olla vaikutusta ulkonäköön liittyvään tyytyväisyy-

teen. Kiertoharjoittelutyyppisen voimaharjoittelun on todettu parantavan merkittävästi arvioita 

ulkonäöstä, tyytyväisyyttä kehoa kohtaan sekä fyysisen minäpystyvyyden tunnetta (Williams 

& Cash 2001). Vapailla painoilla ja kuminauhalla suoritettavien harjoitteluohjelmien vaikutta-

vuutta selvittävässä tutkimuksessa tyttöjen vapaapainoharjoitteluryhmän tyytyväisyys ke-

hoonsa parani merkittävästi, kun taas kuminauhalla suoritetulla harjoittelulla ei sen sijaan näyt-

tänyt olevan vaikutusta tutkimuksen kohteena olleeseen fyysiseen minäkäsitykseen (Lubans 

ym. 2010). 

 

Voimaharjoittelun on monissa tutkimuksissa todettu kehonkuvan ja kehoon liittyvän huolestu-

neisuuden kannalta olevan aerobista harjoittelua vaikuttavampaa (Henry ym. 2006; Reel ym. 



15 

 

2007) ja se näyttäisi myös vähentävän psykologista stressiä aerobista liikuntaa tehokkaammin 

(Bass ym. 2002). Williams ja Cash (2001) totesivat myös voimaharjoitteluintervention myötä 

havaittujen kehonkuvaan kohdistuneiden positiivisten vaikutusten olleen irrallisia samanaikai-

sen aerobisen harjoittelun määrästä. Bass (2002) ja Grogan ym. (2004) pitävät hallinnan ja 

kontrollin tunnetta selittävänä tekijänä sille, miksi voimaharjoittelu näyttäytyy kehonkuvan ko-

hentumisen kannalta aerobista harjoittelua tehokkaampana, ja miksi lihaksikkuus ja voiman-

tuotto ovat yhteydessä parempaan itsetuntoon, itseluottamukseen ja ruumiinrakenteeseen liitty-

vään tyytyväisyyteen (Bass 2002; Grogan ym. 2004; Ginis 2005; Lubans 2010). Havainnot tu-

kevat myös Bordon (2003) ajatuksia lihaksikkaasta vartalosta tahdonvoiman, energisyyden ja 

kontrollin symbolina. Voimaharjoittelun tehokkuus aerobiseen harjoitteluun verrattuna ei kui-

tenkaan ole yksiselitteinen, sillä Ginisin ja muiden (2014) tutkimuksessa todettiin aerobisen 

harjoittelun olevan tietyn kehonkuvan osatekijän – sosiaalisen fyysisen ahdistuneisuuden – 

osalta voimaharjoittelua vaikuttavampaa.   

 

Naisilla kehonkuvan ja objektiivisesti mitattujen kehon rasvan tai lihasmassan määrän välillä 

ei näyttäisi olevan yhteyttä (Ginis ym. 2005). Kuitenkin subjektiivisesti koettu rasvan määrä, 

voima ja lihaksikkuus ovat yhteydessä tyytyväisyyteen omaa kehoa kohtaan. Myös objektiivi-

sesti mitatulla voimalla on positiivinen yhteys omaan kehoon ja ruumiinrakenteeseen liittyvään 

tyytyväisyyteen (Ginis ym. 2005). Lubansin ym. (2010) tutkimustulokset olivat samansuuntai-

sia: muutokset fyysisessä omanarvontunteessa ovat yhteydessä fyysisessä kunnossa, voimassa 

ja kehon viehättävyydessä havaittujen muutosten kanssa. Voimaharjoittelun on myös todettu 

vaikuttavan positiivisesti häiriintyneeseen kehonkuvaan (Depcik & Williams 2004). Williams 

ja Cash (2001) ovat todenneet motivaation vaikuttavan kehonkuvan arvioihin. Heidän tutki-

muksessaan ulkonäkö- ja painokeskeisiä motiiveja raportoineiden arviot ulkonäöstään olivat 

huonommat ja tyytymättömyyttä sekä sosiaalista ahdistuneisuutta raportoitiin enemmän kuin 

vähemmän ulkonäkökeskeisiä harjoittelumotiiveja nimenneiden keskuudessa.  

 

3.3.2 Voimaharjoittelun yhteydet kehonkuvaan aiemmin harjoitelleilla  

 

Urheiluun osallistuminen saattaa olla yhteydessä kehon kunnioittamiseen ja sen arvottamiseen 

fyysisen kyvykkyyden kautta, mikä voidaan nähdä mahdollisena itsensä esineellistämiseltä 

suojaavana tekijänä (Varnes ym. 2013). Todennäköisesti urheilullisuus ei kuitenkaan merkitse 

pienentynyttä riskiä kehonkuvaan liittyvän huolestuneisuuden osalta (Varnes ym. 2013), vaan 
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esimerkiksi kehonrakentajien on todettu olevan voimaharjoittelua harrastaviin ja voimaharjoit-

telemattomiin verrokkeihin nähden tyytymättömämpiä kehoonsa (Ravaldi ym. 2003; Goldfield 

2009; Hale ym. 2013). Naisellisiin ja tietyllä tapaa esineellistettyihin lajeihin osallistuvat koke-

vatkin suurempaa kehoon kohdistuvaa huolestuneisuutta verrattuna muihin urheilijoihin (Hale 

ym. 2013).  

 

Vaikka kehonrakentajat saattavat kapinoida valtavirran hoikkuuteen perustuvia kauneusihan-

teita vastaan, eivät hekään silti näyttäisi olevan ulkonäön osalta täysin kilpailuvapaita (Grogan 

ym. 2004). Omasta yhteisöstä ja alakulttuurista kumpuavat ihanteet saattavat olla paikoin ka-

pea-alaisia ja lisätä herkkyyttä omaa kehonkuvaa kohtaan (Grogan ym. 2004; Probert ym. 

2007). Tutkimustulokset aiemmin voimaharjoitelleiden osalta eivät olekaan yksiselitteisiä. Esi-

merkiksi kehonrakentajat pitävät terveyttään tärkeänä ja kehonrakennusta elämäntyylinä ter-

veellisenä, mutta myös epäterveelliset ja riskialttiit puolet nostetaan esille (Probert ym. 2007). 

Ammattimaisessa ja ei-ammattimaisessa lihaksikkuutta ja hoikkuutta korostavassa urheilussa, 

kuten juuri kehonrakennuksessa, onkin havaittavissa kehon ahdistuneisuutta ja asiaankuulu-

mattomia syömisasenteita ja -käyttäytymistä (Ravaldi ym. 2003).  

 

Ravaldi ym. (2003) ovat tutkineet syömis- ja kehonkuvanhäiriöitä naisbalettitanssijoilla, nais-

kuntosalin käyttäjillä ja mieskehonrakentajilla, ja totesivat kehonkuvan häiriöiden olevan huo-

mattavasti yleisempiä balettitanssijoilla ja kehonrakentajilla. Kuntosalikävijöiden ja naiskont-

rollien kohdalla havaittiin kehoon liittyvän ahdistuneisuuden olevan yhteydessä syömiskäyt-

täytymiseen sekä mielen ahdistuneisuuteen. Ahdistuneisuus kehoa kohtaan ja epänormaali syö-

miskäyttäytyminen eivät olleet riippuvaisia fyysisen aktiivisuuden määrästä, vaan myös ne, 

jotka osallistuivat vähän fyysisiin aktiviteetteihin, osoittivat ahdistuneisuutta ja epänormaalia 

syömiskäyttäytymistä (Ravaldi ym. 2003). 

 

Naiskehonrakentajien lihaksikkuus näyttäisi olevan yhteydessä parempaan itsevarmuuteen ja 

itsetuntoon (Grogan ym. 2004). Monet kehonrakentajat myös pitävät terveyttä tärkeänä ja nä-

kevät elämäntyylinsä terveellisenä (Probert 2007). Mooren ym. (2011) interventiotutkimuk-

sessa todettiin, että voimaharjoittelu saattaa johtaa positiivisiin muutoksiin kaikissa pätevyy-

teen liittyvissä arvioissa (voima, kunto, keho, urheilu), samalla kun myös itsevarmuus voiman 

ja kehon viehättävyyden osalta paranee. Tutkimuksen perusteella voimaharjoittelun voidaankin 

katsoa olevan mahdollinen lähestymistapa kohtalaisten minäpystyvyyteen liittyvien muutosten 

aikaansaamiseksi (Moore ym. 2011). 
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Kehonrakentajiin kohdistunut laadullinen tutkimus nosti kuitenkin esiin myös lajin riskit, kuten 

loukkaantumisriskit, väsymyksen, keskittymishäiriöt, mielialan heittelyt, sosiaalisen eristynei-

syyden, masennuksen, syömishäiriöriskit, epäterveellisen painonhallinnan, ravintoon liittyvät 

puutokset, sekä steroidien käytön (Probert ym. 2007). Suurimmaksi osaksi näiden riskien kat-

sottiin olevan lyhytaikaisia ja osittain kilpailemisen kannalta välttämättömiä, ja ne yhdistettiin-

kin usein kehonrakennuskilpailuihin – joko kilpailuja edeltäneeseen tai niiden jälkeiseen ai-

kaan. Lyhyellä aikavälillä riskeille altistumisen katsottiin myös edistävän pitkäaikaisten henki-

lökohtaiseen kasvuun liittyvien hyötyjen havaitsemista (Probert ym. 2007). Probertin ym. 

(2007) tutkimuksessa naiskehonrakentajien riskialtis käyttäytyminen ilmeni fyysisesti, psyyk-

kisesti, sosiaalisesti ja emotionaalisesti. Riskit saattoivatkin olla tietoisia valintoja tai osaksi 

kehonrakennuskulttuuria sisällytettyjä käytänteitä (Probert ym. 2007). Kehonrakentajat saattoi-

vat myös kokea riskit ja lajin terveellisyyden eri tavoin riippuen urheilijoiden motivaatiosta, 

identiteetistä sekä kilpailukierronvaiheesta (Probert ym. 2007). He havaitsivat osan naisista 

myös pyrkivän minimoimaan, välttelemään tai vastustamaan lajiin liittyviä riskialttiita käytän-

teitä asettaen terveytensä kaiken edelle.  

 

Tietyn ryhmän riski epäterveelliseen syömiskäyttäytymiseen tai painonhallintamenetelmiin 

saattaakin olla suurentunut (Probert 2007; Goldfield 2009), Goldfieldin (2009) tutkimuksessa 

ahmiminen, ylihuolehtiminen painosta ja ulkomuodosta, tyytymättömyys kehoonsa, anabolis-

ten steroidien käyttö sekä tiukat ruokavaliot ja harjoittelu painon kontrolloimiseksi olivat kil-

pailevilla naiskehonrakentajilla yleisempiä kuin harrastelijoilla. Probertin ja muiden (2007) 

mukaan kehonrakennus saattaakin lisätä harrastajien herkkyyttä ulkonäköään ja kehonkuvaansa 

kohtaan, kiinnostuneisuutta ruokavalioihin ja painonhallintaan, sekä taipumusta syömishäiriöi-

hin. Heidän mukaansa joidenkin kehonrakentajanaisten voidaan katsoa olevan herkempiä esi-

merkiksi juuri syömishäiriön ilmaantumiselle kilpailukauden ulkopuolella (Probert ym. 2007). 

Kilpailemisen taso saattaakin olla yksi mahdollinen kehonkuvaan liittyviä eroavaisuuksia selit-

tävä tekijä (Varnes ym. 2013). Halen ja muiden (2013) tutkimuksessa ei kuitenkaan havaittu 

lihasdysmorfiaoireiden ja harjoitteluriippuvuuden osalta eroa aloittelevien ja kokeneiden ke-

honrakentajien kohdalla, mikä saattaa viitata kehonrakennuksesta kiinnostuneiden omaavan li-

hasdysmorfian oireita jo ennestään, tai oireiden kehittyvän nopeasti kurinalaisempaan harjoit-

teluun sitoutumisen seurauksena.  
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Robert ja muut (2009) tekivät oman tutkimuksensa perusteella johtopäätöksen, että monien 

naisten osallistuessa voimaharjoitteluun, ne naiset joilla on havaittavissa lihasdysmorfian oi-

reita keskittyvät todennäköisemmin ruokavalionsa suunnitteluun edistääkseen lihaksikkuut-

taan. Skempin ja muiden (2013) tutkimuksessa kilpailevien painonnostajien riski kyseiseen 

syömishäiriöön sairastumiseen oli ei-kilpailevia suurempi, kun tarkasteltiin ruokavaliokäyttäy-

tymiseen, lisäravinteiden käyttöön, harjoitteluriippuvuuteen sekä kehon kokoon ja symmetriaan 

liittyviä muuttujia. Myös ulkonäkökeskeisiä tavoitteita nimenneiden sairastumisriski oli mer-

kittävästi suurempi kuin suorituskeskeisesti orientoituneiden (Skemp ym. 2013).  

 

Naiskehonrakentajien kehonkuva näyttäytyykin paikoin mutkikkaana (Grogan ym. 2004). He 

joutuvat neuvottelemaan naisellisesta identiteetistään valtavirran kulttuurin kanssa. Hoikkuu-

sihanteen riitauttaminen saattaa kuitenkin johtaa voimaantumiseen ja kehon muotoihanteiden 

muuttumiseen lihaksikkaammaksi. Vain kehonrakennusyhteisön reaktiot ja mielipiteet koetaan 

tärkeinä, yhteisön luodessa myös paineita siitä, minkä kokoinen nainen on hyväksyttävä (Gro-

gan ym. 2004). Samankaltaisen johtopäätöksen tekivät myös Probert ja muut (2007) tutkimuk-

sessaan, jossa varsinkin kilpailupainosta takaisin terveelliseen kehon painoon näytti vaativan 

etenkin naisilta kamppailua vaikuttaen heidän kehonkuvaansa (Probert ym. 2007). Urheilija-

naiset saattavatkin kokea vaikeaksi sovittaa yhteen naisellinen ja urheilijan identiteettinsä (Var-

nes ym. 2013).  
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4 BLOGIT IDENTITEETTIEN RAKENNUSPAIKKOINA 

 

Blogit ovat osa sosiaalista mediaa. Sosiaalisen median käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen 

ja käsitteellä saatetaan eri konteksteissa tarkoittaa jokseenkin eri asioita. Lietsala ja Sirkkunen 

(2008, 17) näkevät sosiaalisen median -käsitteen tietynlaisena muotisanana. He itse määrittele-

vät sen sateenvarjokäsitteeksi, jonka alta voi löytyä monia erilaisia kulttuurisidonnaisia käytän-

töjä liittyen verkkosisältöihin ja ihmisiin, jotka ovat niihin osallisia. Sosiaalisen median tunnus-

piirteenä voidaan pitää sosiaaliseen vuorovaikutukseen perustuvaa sisällön tuottamista (Liet-

sala & Sirkkunen 2008, 24). Myös enemmistö 13–29 –vuotiaista suomalaisista nosti sosiaalisen 

median tunnusmerkiksi juuri mahdollisuuden viestiä ja keskustella muiden kanssa (ebrand 

Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2015). 

 

Internetin ja sosiaalisen median palveluiden käyttö on nuorten keskuudessa yleistä. Noin 80 % 

16 – 24 -vuotiaista Euroopan unioniin kuuluvien maiden nuorista käyttää tietokonetta ja inter-

netiä päivittäin (EU youth report 2012). Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa selvisi viimeisen 

kolmen kuukauden aika internetiä käyttäneiden osuuden olevan 100 % suomalaisista 16–34 –

vuotiaista. Tästä ikäryhmästä keskimäärin 82 % käyttää internetiä päivittäin (Tilastokeskus 

2013). Verkkomedioihin vaikuttaminen ja niiden seuraaminen on ikäsidonnaista (mm. Tilasto-

keskus 2014). Nuorimmat (16–35 -vuotiaat) lukevat ja osallistuvat aktiivisimmin, kun taas van-

himmat (55–74 -vuotiaat) seuraavat verkkomedioiden sisältöä vähiten (Tilastokeskus 2014). 

Kaikissa internetiin ja sosiaalisen mediaan osallistumisen muodoissa on kuitenkin havaittu sel-

vää kasvua vuoteen 2010 verrattuna (Tilastokeskus 2014).  

 

Terveys ja liikunta -aiheisen sosiaalisen median kuluttaminen on yleistä – etenkin nuorten nais-

ten keskuudessa (Carrotte ym. 2015). Tilastokeskuksen (2014) mukaan blogeja ylläpitää kuusi 

prosenttia 16–74 -vuotiaista suomalaisista. Se on kaksi kertaa niin paljon kuin vuonna 2000. 

Vuonna 2015 toteutetussa nuorten ja nuorten aikuisten (13-29 -vuotiaat) sosiaalisen median 

käyttöä selvittävässä tutkimuksessa todettiin kuitenkin blogien kirjoittajien vähentyneen huo-

mattavasti vuoteen 2013 verrattuna. Blogien kirjoittajien osuus oli vuonna 2015 9 % (n=2618) 

(ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2015). Vielä vuonna 2013 

Blogger oli suomalaisten 13–29-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten (n=3214) neljänneksi 

käytetyin sosiaalisen median palvelu.  
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Suomalaisista 16–34 -vuotiaista internetin käyttäjistä 55 % on käyttänyt internetiä viimeisen 

kolmen kuukauden aikana blogien lukemiseen (Tilastokeskus 2013). Eri ikäryhmien verkossa 

tapahtuvaa aktiivisuutta vertailtaessa juuri nuoret ja nuoret aikuiset (16–35 -vuotiaat) sekä lu-

kevat blogeja että kirjoittavat itse internetiin aktiivisimmin (Tilastokeskus 2014). Blogien suo-

siosta kertoo myös suomalaisten blogien hakemisto blogilistalta löytyvät 62 812 blogia 

(6.4.2015).  

 

Ensimmäinen blogi perustettiin vuonna 1992 Tim Berners-Leen toimesta (Timmermans 2004), 

vaikkakin blogi nimitys on ollut käytössä vasta vuodesta 1997, jolloin Jorn Barger käytti 

”weblog” ilmaisua kuvaamaan blogimuotoisia sivustoja (Blood 2000). Blogien suosio kasvoi, 

ja vuonna 1999 julkaistiin blogien perustamista helpottavat palvelut Pitas ja Blogger. Blogit 

sisälsivät linkkejä, kommentteja ja henkilökohtaisia muistiinpanoja. Myöhemmin yleistyivät 

blogit, joissa keskityttiin lähinnä blogin kirjoittajan omiin ajatuksiin (Blood 2000).  

 

Blogeissa niiden kirjoittajat ja lukijat valikoivat asioita, tarinoita ja kokemuksia, joiden avulla 

jakavat jotakin itsestään laajemmalle yleisölle. Bloggaajat siis pitävät tietynlaista päiväkirjaa 

kirjoittaen elämästään tai tietyistä aiheista esittäen yksityisiä ja ehkä hyvinkin intiimejä tietoja 

ja ajatuksia (Tietosuojavaltuutetun toimisto 2010). Digimarkkinoinnin järjestö IAB Finland 

määrittelee blogin sivustoksi, joka koostuu useimmiten vapaamuotoisista tai henkilökohtaisista 

artikkeleista tai kirjoitelmista, jotka on tapana listata käänteisessä aikajärjestyksessä siten, että 

uusin teksti on ensimmäisenä. Asiantuntijavirasto tietosuojavaltuutetun toimisto (2010) tarjoaa 

hieman laajemman määritelmän: ”Blogi on lyhenne sanasta weblog. Se on julkinen verkkosivu 

tai -sivusto, johon sen pitäjä kirjoittelee säännöllisesti ja jossa muut voivat kommentoida kir-

joituksia.” 

 

Lietsalan ja Sirkkusen (2008) mukaan blogit erottaa muista sivustoista blogin kirjoittajan hen-

kilökohtainen ja vuorovaikutteinen ilmaisu, erilaisten linkkien lisäämisen helppous, blogikir-

joitusten kommentointi, sekä niiden seuraamisen helppouteen liittyvä tilaaminen.  Blogien pe-

rusidea on sisällön pilkkominen yksittäisiin, päivättyihin ja kronologisesti järjestettyihin mer-

kintöihin (Majava 2006). Ne ovat tyypillisesti henkilökohtaisia, yhden henkilön ylläpitämiä si-

vustoja. Niitä voidaan myös pitää verkossa tapahtuneen yksityisten toimijoiden merkityksen 

kasvun näkyvimpänä osana (Majava 2006). Blogit muodostavat uuden tyyppisen aikatilan ja 
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sosiaalisen verkoston, jossa voi liikkua sekä ajassa taaksepäin, että linkkien avulla muihin blo-

geihin tai muuhun verkkosisältöön (Sirkkunen 2006). Blogit soveltuvatkin hyvin ajankohtaisten 

ilmiöiden nopeaan kommentointiin (Sirkkunen 2006).  

 

Sen lisäksi, että mediat ovat viestintä- ja ilmaisuvälineitä, ovat ne myös identiteetin rakennus-

paikkoja vaikuttaen minuuteen, maailmankuvaan, persoonallisuuteen ja subjektiviteettiin (In-

kinen 2000). Yhä tärkeämmäksi käyvän identiteettikeskustelun vuoksi median kertomuksia ei 

voidakaan pitää mitäänsanomattomina (Tapper 2000). Kellner (1998, 296) totesi jo viime vuo-

situhannen loppupuolella identiteetin rakennustarpeiden tulevan yhä enenevissä määrin media-

kulttuurista sen tarjotessa ihmisille mielihyvää, identiteettejä ja subjektiasemia tuottavia ima-

goja, diskursseja, kertomuksia ja spektaakkeleja. Mediakulttuuri tarjoaa roolimalleja ja sosiaa-

lisen sukupuolen käyttäytymismalleja sekä kuvia sopivasta tyylistä ja imagosta tuottaen uusia 

voimavaroja identiteetille ja uusille identiteetin ilmenemismuodoille (Kellner 1998, 195). Pu-

hutaankin niin sanotuista virtuaalisista identiteeteistä (mm. Salokoski & Mustonen 2007). 

Näille virtuaalisille identiteeteille, tietynlaisille nettipersoonille on keskeistä mahdollisuus niin 

kutsutusta todellisesta minästä irrallisten erilaisten itseilmaisujen ja kokeilujen luomiseen (Sa-

lokoski & Mustonen 2007). Verkkomaailma ja nettiyhteys voidaankin nähdä uudenlaisena to-

dellisuuden kenttänä, jonka ulottuvuuksissa on mahdollisuus irtautua sosiaalisen todellisuuden 

kahleista (Turkki 1998, 37). Internetissä on mahdollista tuntea anonymiteetin, eli henkilökoh-

taisen tuntemattomuuden takaa sosiaalista tasavertaisuutta; voi häivyttää keskiluokkaisuuden 

tai mitätöidä ulkonäköön tai ulkoiseen olemukseen liittyvät seikat (Turkki 1998, 37).  

 

Nardi ja muut (2004) erottivat omasta haastatteluun perustuvasta tutkimusaineistostaan viisi 

päämotivaatiota blogien kirjoittamiseen. Näitä olivat oman elämän dokumentointi, komment-

tien ja omien näkemysten esittäminen, tunteiden ilmaiseminen, ideoiden ilmaiseminen kirjoit-

tamalla, sekä yhteisöfoorumin ylläpitäminen. Matikainen (2009;2011) kokosi tutkimuksessaan 

yhteen näkemyksiä mediaan osallistumismotiiveista päätyen muodostamaan niistä viisi verk-

koyhteisöissä toimimisen ja sisällöntuottamisen taustalla vaikuttavaa motiiviryhmää. Matikai-

sen katsauksen (2009;2011) perusteella motiivit näyttävät liittyvän identiteettiin, jakamiseen, 

sosiaaliseen vuorovaikutukseen, hyötyyn ja tarpeeseen vastaamiseen sekä yhteiskuntaan ja so-

siaaliseen järjestykseen. Identiteetin osalta motiiveihin liittyi muun muassa luovuus, itseil-

maisu, tunnustus, pystyvyys, sekä itsensä toteuttaminen ja kehittäminen (Matikainen 

2009;2011). Chenin (2012) tutkimuksen mukaan naiset kirjoittavat blogejaan eri syistä. Sosi-

aalisuuden rooli on avainasemassa, mutta myös tarpeet, kuten itseilmaisu ja kuulumisen tunne 
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saattavat olla bloggaamisen taustalla (Chen 2012). Blogien pitäminen voi yhteisöllisyyden tun-

teen, sekä kävijäämäärien ja kommentointien kautta olla myös voimaannuttava tekijä (Stav-

rositu & Sundar 2012). 

 

Boepple ja Thompson (2014) totesivat sisällönanalyysissään ”terveysblogien” sisältävän vaih-

televasti merkkejä ongelmallisesta syömiskäyttäytymisestä ja kehonkuvasta. Näin ollen terveel-

liseen elämään keskittyvien blogien sisältö saattaa olla haitallista niille, joilla on syömiseen tai 

kehonkuvaan liittyviä ongelmia (Boepple & Thompson 2014). Carrotte ja muut (2015) huoma-

sivatkin syömishäiriön omaavien kuluttavan terveys- ja liikuntapainotteista sosiaalista mediaa 

enemmän verrattuna niihin, jotka eivät raportoineet syömishäiriöitä. Liikunnalliseen elämän-

tyyliin kannustavien sivustojen (engl. fitspiration) onkin todettu sisältävän laihdutussivustojen 

(engl. thinspiration) tavoin kehonpainoon, hoikkuuteen, rajoittamiseen, leimaannuttamiseen ja 

esineellistämiseen liittyviä teemoja (Boepple & Thompson 2015).  

 

Ilmiöitä verkossa voidaan pitää yhtä todellisina kuin verkon ulkopuolella (Matikainen 2006). 

Kuntosaliharjoittelun ja fitneksen ollessa nosteessa (Tilastokeskus 2010a;2010b; IFBB Finland 

ry. 2015) myös erilaiset fitness- ja treeniblogit ovat suosittuja. Erilaisia sivustoja, kuten tree-

nibloggarit.com sekä fitfashion.fi, on perustettu kokoamaan liikuntaan liittyviä blogeja ja blog-

gaajia yhteen. Naisten tiedetään olevan aktiivisia osallistumaan verkossa (ebrand Suomi Oy & 

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut 2013; Tilastokeskus 2014), mutta vain vähän on 

verkkotutkimusta naisten suhteesta liikuntaan. Tutkiminen olisi kuitenkin tärkeää, jotta voitai-

siin ymmärtää paremmin naisten osallistumista blogiyhteisöön ja niitä tapoja, joilla liikuntaa 

kuvataan (Antunovic & Hardin 2013).  

 

Suomessa ollaan viime vuosina jossain määrin oltu kiinnostuneita naisten kuntosalikulttuurista 

ja median roolista kulttuurin ilmentäjänä. Laila Kinnunen (2001) tarkasteli väitöskirjassaan 

”Pyhät bodarit” muun muassa uskonnon käsitteiden avulla lähinnä mieskehonrakentajien ritu-

aaleja ja yhteisön muodostumista. Myös Äikäs (2006) ja Heikkinen (2014) ovat tarkastelleen 

fitnessurheilijoita omissa pro gradu -tutkielmissaan. Molemmat tarkastelevat lajia kulttuuri-

sesta näkökulmasta: Äikäs (2006) lähestyy fitnesskehoa postmodernin kulttuurin näkökul-

masta, kun taas Heikkisen (2014) tavoitteena on luoda kuvaus tähän alakulttuuriin liittyvistä 

tekijöistä. Heikkisen sisällönanalyysin avulla tarkasteltu aineisto koostuu tutkimukseni tavoin 

blogikirjoituksista. Qvick (2015) ja Mäenpää (2015) sen sijaan tarkastelivat omissa pro-gradu 
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-tutkielmissaan bikini fitness -kilpailijoita henkisen kasvun sekä sukupuolen esittämisen näkö-

kulmasta. Esiin voisi nostaa myös Makkosen (2014) pro gradu -tutkielman ja Majapuron (2013) 

väitöskirjan, joissa verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta on tarkasteltu oman tutkielmani tavoin 

diskurssianalyysia hyödyntäen. Aiheen, aineiston ja diskurssianalyysin soveltamisen osalta tut-

kimukset kuitenkin poikkeavat toisistaan Makkosen (2014) ollessa kiinnostunut pro ana -blo-

geissa ilmenevästä syömishäiriö- ja laihduttamispuheesta Majapuron (2013) taas tarkastellessa 

eri terveysaiheisilla verkkofoorumeilla käytävää keskustelua identiteettityön näkökulmasta.  
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

 

Olen rajannut tutkimukseni mediassa paljon esillä olleeseen ajankohtaiseen liikuntamuotoon ja 

aiheeseen; kuntosaliharjoitteluun, sekä koettuun ulkonäköön ja kehonkuvaan. Tavoitteenani on 

selvittää millaisena nuorten naisten lisääntynyt kiinnostuneisuus lihaksikkaan vartalon tavoit-

telua kohtaan näyttäytyy fitness-blogeissa. Lähdin tarkastelemaan aineistoani seuraavien tutki-

muskysymysten ohjaamana:  

 

1.  Millaisia ulkonäköön ja/tai kehonkuvaan liittyviä merkityksiä liikunnalle rakentuu 

 fitness-blogien kirjoituksissa?  

2.  Miten toimijuutta rakennetaan erilaisten subjektiasemien ja/tai jäsenyyksien kautta lii-

 kuntaan liittyvissä blogikirjoituksissa?  
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6 TUTKIMUSAINEISTO JA DISKURSIIVINEN LÄHESTYMISTAPA SEN ANA-

LYSOINNISSA 

 

Analysoin tutkimuksessani kaikkien saatavilla olevia verkossa julkaistuja blogitekstejä, jotka 

ovat syntyneet tutkimuksestani riippumatta. Näin ollen aineistoni on diskurssianalyyttisessä tut-

kimuksissa suosittujen aineistojen tapaan luonnollinen eli valmiiksi olemassa (Juhila & Suoni-

nen 2002). Aineiston analysointi on toteutettu diskurssianalyyttista tutkimusotetta soveltaen.  

 

6.1 Aineisto 

 

Tutkimuksen aineisto on peräisin Fitfashion.fi sivustolta. Kyseessä on Suomen suurin urheilul-

lisen elämäntyylin blogiyhteisö, joka syntyi sivuston perustajien huomatessa, ettei kuntosali-

harjoittelun, fitneksen ja urheilullisen elämäntyylin suuresta suosiosta huolimatta ole olemassa 

blogiyhteisöä näille yhteiset intressit jakaville bloggaajille (Fitfashion). Blogiyhteisö on avattu 

huhtikuussa 2013, ja aineistoa valittaessa sieltä löytyi 71 blogia (3.6.2014).  

 

Aineisto valittiin kesäkuussa 2014 listaamalla paperille Fitfashion.fi blogiyhteisön 30 suosi-

tuinta blogia, joista rajattiin ulkopuolelle 4 miesten pitämää blogia. Jäljelle jääneestä 26:sta 

naisten pitämästä blogista arvottiin tarkempaan tarkasteluun kolme. Arvonta suoritettiin kirjoit-

tamalla blogien nimet paperilapuille, sekoittamalla ne ja valitsemalla niistä satunnaisesti kolme. 

En rajannut blogeja ainoastaan lajin parissa kilpailevien kirjoittamiin, sillä kiinnostus lihaksi-

kasta vartaloa kohtaan on kuitenkin nähtävissä myös kilpailulavoja laajemmin. Koska kyseisen 

portaalin blogit vaikuttivat pääsääntöisesti melko aktiivisilta, valittiin tarkasteluajanjaksoksi 

edellinen kokonainen kuukausi, joka tässä tapauksessa oli toukokuun 2014. Blogipostausten 

määrä toukokuulta oli ensimmäisessä blogissa 18, toisessa 4 ja kolmannessa 11, jolloin kes-

kiarvoksi muodostui 11 postausta kuukautta kohden. Koska yhden blogin postaustahti poikkesi 

huomattavasti tästä keskiarvosta, pidennettiin sen kohdalla tarkasteluväliä vielä kahdella kuu-

kaudella (huhti- ja maaliskuu), jolloin kyseisen blogin postausten kokonaismääräksi saatiin 12. 

Näin ollen tarkasteluun valikoituneiden postausten yhteismääräksi muodostui 41.  

 

Kaikkien kolmen blogin postaukset kommentteineen kopioitiin tarkasteluajalta word-tiedos-

toiksi sellaisinaan. Runsaan kuvien määrän ja niiden suuren koon vuoksi koko aineistokor-
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pukseksi kertyi 471 muokkaamatonta sivua. Aineiston käsittelyn helpottamiseksi tekstit tulos-

tettiin ilman kuvia ja ulkoasua hieman muokattuna. Tulostettuja sivuja oli yhteensä 220, kun 

fonttikokona oli 12 ja rivivälinä 1. Koska kielellisiä aineistoja on mahdotonta analysoida läpi-

kotaisin (Jokinen 1999), käytiin koko aineistokorpus läpi tutkimuksen intressin sanelemana 

erottaen aineistosta ne kirjoitukset ja kirjoitusten osat, joissa käsiteltiin ulkonäköä ja kehonku-

vaa liikuntaan liittyvien tekstien yhteydessä. Jäljelle jäänyt analysoitava aineisto, 63 sivua 

(fonttikoko 12, riviväli 1), käsiteltiin soveltaen diskurssianalyyttisiä menetelmiä.  

 

Blogien kirjoittajien iät olivat 24, 25 ja 27. Kaikilla blogien pitäjillä oli valmentajat, mutta ai-

noastaan yksi kilpaili fitness-lajin parissa. Kaikki blogit olivat melko aktiivisia lukijoiden kom-

mentoinnin osalta, aktiivisuuden kuitenkin vaihdellessa paljon niin blogien välillä kuin blogien 

sisälläkin. Keskimääräinen kommenttien määrä oli 22 kommenttia yhtä postausta kohden. Blo-

gien lukijoiden sukupuoli- tai ikäjakaumista ei voi täsmällisesti sanoa, sillä kommentointi ta-

pahtuu nimimerkin takaa. Nimimerkkien (esim. Elli, Anni, Ella) ja kommenttien perusteella 

voidaan kuitenkin päätellä suurimman osan lukijoista olevan naisia. Muutamat kommentoijat 

myös toivat ikänsä sekä sukupuolensa erikseen esiin. Näistä kommenteista huokui ajatus poik-

keamisesta keskimääräisestä lukijasta juuri iän tai sukupuolen osalta, ja sitä myötä kokemus 

näiden tekijöiden korostamisen tarpeesta. Pääosin kommentointi ja keskustelu olivat asiallista. 

Kommenteista oli myös havaittavissa muiden bloggaajien aktiivisuus. Myös blogien rakenne 

oli kaikissa samankaltainen: lukijoita pyrittiin aktivoimaan muun muassa erilaisin kysymyksin, 

ja lukijoiden jättämiin kommentteihin vastattiin aktiivisesti. Syväluotaavaa keskustelua ei juuri 

syntynyt, vaan kommentti-vastausketjut olivat pääsääntöisesti noin kahden viestin mittaisia.  

 

Blogeissa toteutettiin sähköiselle medialle tyypillistä tekstin välityksellä käytävää puhekielistä 

keskustelua, jota ei perinteisessä mielessä voida luokitella kumpaankaan kielen päämuotoon – 

ei puhuttuun eikä kirjoitettuun (Vauras 2008). Vauraan (2008) mukaan keskustelut edustavat 

uudenlaista nykysuomen rinnalla käytettävää kielimuotoa, jota voidaan nimittää omat ominai-

suutensa ja erityispiirteensä omaavaksi verkkosuomeksi. Tiukkojen oikeinkirjoitussääntöjen si-

jaan oleellista on puhetilaanteen tapaan viestin ymmärrettävyys, johon pyritään erilaisin keinon, 

kuten esimerkiksi hymiöitä eli tunneikoneja käyttämällä (Vauras 2008). Nämä tunneikonit ovat 

vahvasti näkyvillä myös aineistossani, jossa tunneikonien virtuaalisella kehonkielellä pyritään 

paikkaamaan ilmaisuun liittyvien tehokeinojen, kuten ilmeiden, eleiden ja äänenkäytön puuttu-

mista.  
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Tunneikonien lisäksi aineistossa oli vahvasti nähtävillä tietynlainen kielten sekoittuminen, niin 

kutsuttu finglish (esim. Varis 2015), joka voidaan nähdä osana nuorten arkista keskustelua 

(Leppänen 2008). Aineistossani kielten sekoittuminen näkyy lähinnä suomenkielen ja sen kie-

liopillisten raamien sisään upotettuina yksittäisinä sanoina ja sanontoina tai lausekkeina, esi-

merkkeinä blogipostausten otsikot ”out of words” ja ”rich girl, poor girl: kuinka paljon on riit-

tävästi?” Blogien kirjoitusten lukeminen ja tulkitseminen vaati paikoin myös harrastuneisuutta 

ja perehtyneisyyttä kielenkäytön ja sanaston ollessa hyvinkin ”lajispesifiä”. Kirjoituksissa pu-

huttiin muun muassa ”cheatmealeista” ja ”aamuaerobisista”. Tämänkaltaisella yhteisellä puhe-

tavalla pyritään vahvistamaan samojen intressien jakamisesta kumpuavaa yhteisöllisyyden tun-

netta.  

 

6.2 Diskursiisivinen lähestymistapa 

 

Valitsin tutkimukseni metodologiseksi viitekehykseksi diskurssianalyysin, sillä katsoin sen so-

veltuvan hyvin aineistoni käsittelyyn muun muassa blogitekstien vuorovaikutuksellisen luon-

teen vuoksi. Diskurssianalyyttisen tarkastelun kohteena ovat yksilön sijaan juuri sosiaaliset 

käytännöt (Jokinen ym. 1993). Pyrkimykseni on kuvata tutkimani ilmiö sellaisena kuin se blo-

gien teksteissä minulle näyttäytyi. Diskurssianalyysin avulla koin pääseväni kielenkäytön rik-

kauden tarkastelemisen kautta syvällisesti käsiksi tutkimuskysymysteni kohteina olleisiin mer-

kityksiin ja toimijuuksiin. Media kuitenkin toimii sekä todellisuuden rakentumisen välineenä, 

että kanavana käydä keskustelua omasta yksilöllisestä identiteetistä (Tapper 2000). Pyrinkin 

tavoittamaan alati muuttuvaa ja kontekstisidonnaista ymmärrystä fitness-blogien pitäjien ja 

kommentoijien todellisuudesta (Saastamoinen 2006).  

 

Diskurssianalyysiä ei voida pitää selkeärajaisena tutkimusmenetelmänä, vaan se ymmärretään 

lähinnä väljänä teoreettisena viitekehyksenä (Jokinen ym. 1993, Jokinen & Juhila 2002, Potter 

& Wetherell 1999, 175, Burr 1995, 163). Jokinen ym. (1993) katsovat diskurssianalyysin ra-

kentuvan kuitenkin muutaman teoreettisen lähtökohtaolettamuksen varaan. Nämä olettamukset 

liittyvät kielenkäytön sosiaalista todellisuutta rakentavaan luonteeseen, useiden rinnakkaisten 

ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien olemassaoloon, merkityksellisen toiminnan kon-

tekstisidonnaisuuteen, toimijoiden merkityssysteemeihin kiinnittymiseen sekä kielen käytön 

seurauksia tuottavaan luonteeseen (Jokinen ym. 1993).  Diskurssianalyysin perusajatuksena on-

kin se, että kielenkäyttöä tarkastellaan tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa prosesseissa 

rakentaen sosiaalista todellisuutta (Jokinen ym. 1993).  
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Koska diskurssianalyyttiselle tutkimukselle on siis ominaista hyvinkin erilaiset tutkimukselliset 

orientaatiot ja ratkaisut (Jokinen & Juhila 2002), esittelen seuraavaksi tarkemmin omat diskurs-

sianalyyttiset painotukseni sekä käsitteelliset valintani. Diskurssianalyysille tyypilliseen tapaan 

olen siis tutkimuksessani kiinnostunut siitä, miten toimijat tekevät asioita ymmärrettäviksi kie-

lenkäytöllään (Jokinen & Juhila 2002). Kiinnostukseni on kielenkäytössä toistuvien element-

tien tunnistamisessa, ei niiden selityksissä tai siinä, mitä niiden taustalla on (Nikander 2010). 

Tutkimuskohteenani on siis toimijoiden tavat kuvata liikuntaa suhteessa ulkonäköön ja nimetä 

toimilleen syitä (Suoninen 2002). Taustalla on sosiaaliskonstruktivistinen ajatus siitä, että ko-

kemuksemme itsestämme, muista ja sosiaalisesta todellisuudesta rakentuvat sosiaalisissa pro-

sesseissa, joissa kielellä on keskeinen merkitys (Burr 1995, 32–45). On kuitenkin huomioitava, 

että sosiaalisissa prosesseissa rakentamamme merkitykset ovat aina aikaan ja paikkaan, kon-

tekstiin sekä henkilöihin vahvasti sidoksissa (Burr 1995, 32–35). Tutkimuksessani painottuukin 

merkitysten tilanteinen rakentuminen tavoitteenani mahdollisimman aineistosidonnainen ja 

sensitiivinen analyysi.  

 

Tutkimukseni kannalta olennaisimmat diskurssianalyyttiset käsitteet ovat merkitysten rakentu-

miseen liittyvä merkityskokonaisuus ja toimijuutta ilmentävä subjektiasema. Diskurssianalyy-

siin liittyy vahvasti ajatus kielen jäsentämisestä jaettuina merkityssysteemeinä, jotka siis raken-

tuvat osana erilaisia sosiaalisia käytäntöjä (Jokinen ym. 1993) – kuten esimerkiksi blogeissa 

kirjoittelua. Näistä verrattain eheistä ja toisiinsa suhteessa olevista systeemeistä käytetään myös 

toisinaan nimitystä diskurssi tai tulkintarepertuaari (Jokinen ym. 1993). Tutkimuksessani nimi-

tän näitä merkityssysteemejä käsitteellisen selkeyden vuoksi merkityskokonaisuuksiksi. Pää-

dyin tähän käsitteelliseen valintaan diskurssi-käsitteen näyttäytyessä jossain määrin epämääräi-

senä sopien parhaiten tutkimuksiin, joiden painopiste on ilmiöiden historiallisuuden tarkaste-

lussa, valtasuhteiden analyysissä tai institutionaalisissa sosiaalisissa käytännöissä (Jokinen ym. 

1993). Tulkintarepertuaari sen sijaan näyttäisi soveltuvan tutkimuksiin, joissa painopiste on ar-

kisen kielenkäytön yksityiskohtaisessa erittelyssä. Se ei myöskään ole yhtä käytetty käsite kuin 

diskurssi (Jokinen ym. 1993), eikä näin ollen palvele tutkimukseni luettavuutta ja ymmärrettä-

vyyttä. Merkityskokonaisuus-käsite sen sijaan kuvastaa mielestäni osuvasti sitä, kuinka kielel-

lisistä elementeistä rakentuu merkityksiä, joista lopulta rakentuu erilaisia kokonaisuuksia – 

merkityskokonaisuuksia. Olennaista on, että nämä merkitykset, merkityskokonaisuudet sekä 

niiden tuottamisen tavat ovat yhteydessä toisiinsa (Jokinen & Juhila 2002).  
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Merkitysten lisäksi toinen olennainen tutkimukseni kiinnostuksen kohde on toimijuus, joka kä-

sitteenä näyttäytyy melko moniselitteisenä. Terminä sillä voidaan nähdä olevan yhteys moti-

vaation ja kiinnittymisen käsitteisiin toimijuuden viitatessa yksilön tai ryhmän toimintaan, 

aloitteellisuuteen ja kykyyn ottaa toimijan ja tekijän paikka ja asema (Vehviläinen 2014, 21). 

Jyrkämän (2007) toimintakyvyn modaliteettimalli kiteyttää toimijuuden ja sen moniulotteisuu-

den hyvin – sellaisena kuin sen itsekin ymmärrän. Jyrkämän (2007) mallissa toimijuutta ilmen-

tävät osaamisen ja kykenemisen, täytymisen ja voimisen, sekä haluamisen ja tuntemisen ulot-

tuvuudet toimijuuden syntyessä, muotoutuessa ja uusiutuessa näiden ulottuvuuksien toisiinsa 

kytkeytyvänä kokonaisdynamiikkana. Ulottuvuudet – kyetä, osata, täytyä, voida, tuntea, haluta 

– ovat yhteydessä ikään, sukupolveen, ajankohtaan sekä kulloiseenkin paikkaan ja tilaan muo-

dostaen toimijuudelle moniulotteisen ja kontekstuaalisen luonteen (Jyrkämä 2007). Kukaan ei 

siis ole samalla tavalla aktiivinen toimija jokaisella elämänalueellaan, vaan toimijuus kytkeytyy 

aina tiettyihin toimintakenttiin ja konkreettisiin käytäntöihin (Vehviläinen 2014, 21). 

 

Toimijuus ja identiteetti ovat toisiinsa linkittyviä käsitteitä (Ronkainen 1999, 76, 84) identitee-

tin ollessa myös yksi keskeinen diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohteista (Jokinen & Juhila 

2002). Myös minuus ja identiteetti näyttäytyvät kuitenkin melko laaja-alaisina ja monitulkin-

taisina käsitteinä (mm. Saastamoinen 2006). Saastamoisen (2006) mukaan identiteetistä on 

kyse silloin, kun minuus muuttuu kohteeksi, eli kun sitä määritellään ja arvotetaan. Sosiaalis-

konstruktionistiseen näkemykseen liittyy käsitys identiteettien sosiaalisissa kanssakäymisissä 

ilmaantuvasta ja näin ollen kieleen kytkeytyneestä luonteesta (Burr 1995, 51). Diskurssi-

analyyttisen tutkimuksen piirissä identiteetti-käsitteellä viitataankin niihin määritelmiin, joita 

ihmiset kielenkäytössään rakentavat. Määritykset eivät ole pysyviä vaan moninaisia ja tilan-

nesidonnaisia, jolloin identiteettikin nähdään pysyvän ominaisuuden sijaan toiminnallisina ka-

tegorioina (Jokinen & Juhila 2002). Diskursiivisen minän rakentumista luonnehtii näin ollen 

kontekstuaalisuus ja tilanteisuus (Jokinen & Juhila 2002, Törrönen 2000, Ronkainen 1999, 32).  

 

Törrösen (2000) mukaan toimija on hajonnut koostelmaksi erilaisia subjektiasemia, mikä tar-

koittaa, että yksilöllä on valittavanaan joukko identiteettejä, joiden tilannekohtainen käyttökel-

poisuus määrittyy kommunikaatiosuhteissa. Näistä ”identiteettisamastumisista” ei välttämättä 

muodostu yhtenäistä kokonaisuutta (Törrönen 2000). Tutkimuksessani nojaudunkin toimijuu-

den tarkastelun kohdalla Törrösen (2000) määritelmään subjektiasemasta, joka rakentuu yh-

täältä erityisenä suhteena yleisöön ja olemassa oleviin subjektiasemiin tietyissä vuorovaikutus-

konteksteissa ja toisaalta saavan merkityksensä kiinnittyessään erityisellä tavalla maailmaa ja 
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kokemusta jäsentäviin kategorioihin ja tarinoihin. Törrönen (2000) näkeekin subjektiasema-

käsitteen kategorioihin ja tarinalinjoihin asemoitumisena. Päädyin tähän käsitteelliseen valin-

taan identiteetin edustaessa tutkimukseni kannalta liian väljää ja laajaa käsitettä. Diskurssi-

analyyttisissä tutkimuksissa subjektiposition käsite taas esiintyy usein valtasuhteita painotta-

vissa analyyseissä (Jokinen ym. 1993). 

 

Törrösen (2000) määritelmän mukaan subjektiasemat rakentuvat kommunikaatiossa kolmen-

laisten elementtien – kategorioiden, tarinalinjojen ja asemoitumisten – yhteisvaikutuksena. Tä-

män kaltainen subjektiaseman ymmärtäminen ylittää tietynlaisen ”tässä ja nyt” tapahtuvan vuo-

rovaikutuksen rajat; asemoituminen liittää puhujia ja puhuteltavia osaksi puhetilanteen ylittä-

vää yhteisöllisyyttä, kategorisoinnit taas ilmaisevat miten ”tilanteinen kommunikaatio” kom-

mentoi ympäröivän kulttuurin normeja ja arvoja, kun tarinalinjat puolestaan luovat suuntavii-

voja sille, miten tulevaisuudessa pitäisi toimia (Törrönen 2000). Sovellan Törrösen (2000) nä-

kemystä omassa tutkimuksessani korostaen kuitenkin yhteiskunnallisten subjektiasemien sijaan 

tilannekohtaisempien identiteettien erittelyä, jolloin ”tässä ja nyt” toteutuva vuorovaikutus ko-

rostuu (Törrönen 2010).  

 

Subjektiasemien tarkastelussa olen käyttänyt analyysini tukena soveltuvin osin myös jäsenka-

tegoria-analyysia, jonka avulla olen eritellyt, miten blogeissa kirjoittavat sijoittavat itsensä ja 

muut osaksi sosiaalista maailmaa, tekevät hienovaraisia erotteluja ja eri tavoin arvottavat eri 

ryhmiin ja kategorioihin kuulumista sekä niihin liittyviä kulttuurisia normeja ja merkityksiä 

(Nikander 2010). Tarkastelin kategoriointien tehtäviä vuorovaikutuksessa, toisin sanoen ku-

vausten merkityksiä kyseisissä puheyhteyksissä ja sitä, mitä puhujat näillä kuvausten tavoilla 

tietoisesti tai tiedostamattaan tekevät. 

 

6.3 Tutkimuksen rakenne ja eteneminen – liikunnan merkityksistä subjektiasemiin 

 

Tutkimukseni on toteutettu aineistolähtöisesti edeten diskurssianalyyttisille tutkimuksille tyy-

pillisten miten-kysymysten, merkitysten ja toimijuuksien tarkastelun kautta aineiston konteks-

tisidonnaiseen analyysiin ja lopulta sen tulkintaan (Jokinen ym. 1993; Juhila & Suoninen 2002). 

Analyyttiselle diskurssianalyysille tunnusomaiseen tapaan (Jokinen & Juhila 2002) perehdyin 

aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja aiempaan tutkimustietoon tarkemmin vasta oman tulkin-

nan muodostuttua. Pidin prosessin etenemisestä myös päiväkirjaa. 
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Aloitin aineistokorpuksen (Juhila & Suoninen 2002) käsittelyn teemoittelulla eli erottelemalla 

blogikirjoituksista ja niiden kommenteista ne tekstit tai tekstikatkelmat, joissa käsiteltiin ulko-

näköä tai liikuntaa. Tutkimuskysymysten täsmennyttyä jatkoin aineiston erittelyä vielä siten, 

että jäljelle jäivät ne tekstit ja tekstien osat, jossa ulkonäkö ja kehonkuva mainittiin yhdessä 

liikunnan kanssa. Toisin sanoen analyysiin mukaan hyväksyttiin ne tekstikatkelmat, joissa lii-

kunnan harrastamiseen viitattiin suhteessa ulkonäköön tai kehonkuvaan. Mukaan sisällytettiin 

myös dieetteihin, laihduttamiseen ja ”kiristelyyn” liittyvä kirjoittelu, sillä katsoin näiden ter-

mien pitävän ruokavalion lisäksi sisällään myös liikunnallisen aspektin, vaikkakaan kaikista 

kirjoituksista ei suoraan ollut pääteltävissä liikunnan ja ruokavalion välistä painotusta. Analy-

soitavassa aineistossa on mukana myös ne kuntoon ja kehittymiseen liittyvät katkelmat, joiden 

pystyin päättelemään liittyvän ulkonäöllisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi fitness-urheilijan koh-

dalla oletin kunnon liittyvän ulkonäköön, koska kilpailuiden arviointi perustuu juuri ulkoisiin 

tekijöihin. Säilytin myös urheiluun ja urheilullisuuteen liittyvät ulkonäköä ja kehonkuvaa si-

vuavat katkelmat, esimerkiksi kommentit, joissa toisten ulkonäköä kehuttiin urheilullisuuden 

tai vaikkapa dieetin tulosten vuoksi.  

 

Analysoitavan aineiston ulkopuolelle sen sijaan jätin katkelmat, joissa käsiteltiin liikunnan ai-

kaista ulkonäköä lähinnä urheiluvaatteiden ja -muodin näkökulmasta, ilman että esiin olisi tuotu 

vaatetuksen merkitystä kehonkuvalle ja sen rakentumiselle. Ulkopuolelle jätin myös harjoitte-

luun, urheiluun, valmennukseen ja itsehyväksyntään liittyvät katkelmat, joissa ei ollut ulko-

näöllistä aspektia, tai sitä ei voinut varmaksi päätellä. Näillä ratkaisuillani pyrin välttämään 

tietynlaisen aineiston ylitulkitsemisen. Myös ne kommentit, joissa kirjoittaja toi selkeästi esiin 

olevansa mies, suljettiin kiinnostuksen kohteena olevan ilmiön puitteissa analyysin ulkopuo-

lelle. Kyseessä oli yksittäiset kommentit, jotka eivät olleet olennaisia vuorovaikutusketjujen 

kannalta, eivätkä näin ollen vaikuttaneet analyysiin. 

 

Koska puheenvuorojen merkitykset muotoutuvat usein vuorovaikutuksen vaiheen mukaan 

(Suoninen 1993), tekstit ja tekstikatkelmat säilytettiin asiayhteydessään nämä vuorovaikutus-

ketjut säilyttäen. Tulostetun analysoitavaksi valikoituneen aineiston luin useita kertoja erilaisia 

havaintoja, merkintöjä ja muistiinpanoja tehden. Alleviivasin ja numeroin teksteistä kaikki ne 

katkelmat, joissa liikunta mainittiin ulkonäön yhteydessä. Katkelma saattoi olla yksittäinen 

lause tai laajempi useammasta lauseesta muodostuva ajatuskokonaisuus, jossa liikuntaan ja ul-

konäköön/kehonkuvaan viitattiin samassa yhteydessä. 
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Aineiston analyysiä lähdin toteuttamaan tutkimuskysymys kerrallaan pyrkien löytämään kie-

lenkäytöstä, sanastosta ja puhetavoista eroja ja yhtäläisyyksiä, sekä ristiriitaisuuksia. Sanaston 

tarkastelu ja arviointi onkin yleinen tapa aloittaa kielenkäytön analysointi (Suoninen 2002). 

Halusin aluksi päästä käsiksi siihen, millaisia merkityksiä näissä blogeissa rakennetaan liikun-

nalle ulkonäön ja kehonkuvan näkökulmasta. Tutkimukseni kiinnostuksen keskiössä on dis-

kurssianalyysille tyypilliseen tapaan se, miten toimijat tekevät ymmärrettäviksi asioita kielen-

käytöllään (Suoninen 1993). Kielenkäyttöä tarkastelemalla paneuduinkin ensiksi siihen, min-

kälaisessa yhteydessä liikunta mainittiin, ja minkälaisia merkityksiä liikunnalle rakennettiin ul-

konäön ja kehonkuvan osalta. Aineistosta esiin nousseista merkityksistä muodostin lopulta viisi 

laajempaa merkityskokonaisuutta (taulukko 1). Koska merkityskokonaisuudet eivät ole toisiaan 

poissulkevia, saattaa sama katkelma sijoittua useampaan merkityskokonaisuuteen kiinnostuk-

sen kohdistuessa juuri merkityskokonaisuuksien välisiin suhteisiin erilaisine linkityksineen. 

 

Toimijuudet rakentavat osaltaan merkityskokonaisuuksia. Liikunnalle rakennettujen merkitys-

ten ja merkityskokonaisuuksien tarkastelun jälkeen paneuduinkin toisen tutkimuskysymykseni 

ohjaamana toimijuuksiin syvemmin muodostamieni merkityskokonaisuuksien sisällä. Olin 

kiinnostunut siitä, miten toimijuutta jäsennetään erilaisten jäsenyyksien kautta, ja minkälaisia 

subjektiasemia aineistostani oli tunnistettavissa. Toimijuuksien tarkastelun seurauksena nime-

sin seitsemän subjektiasemaa (ks. taulukko 2). Subjektiasemien tunnistamisen ja nimeämisen 

jälkeen paneuduin siihen, vallitsiko jokin subjektiasema erityisesti jonkin merkityskokonaisuu-

den sisällä ja miten merkityskokonaisuudet ja subjektiasemat suhteutuivat toisiinsa (ks. tau-

lukko 1). Aiempaan kirjallisuuteen perehdyin kuitenkin vasta tulkintojeni muodostuttua.  
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7 TULOKSET – LIIKUNTA KEHONKUVAN RAKENTAJANA 

 

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa tarkastelin siis niitä merkityksiä, joita liikunnalle rakentui 

kehonkuvan ja ulkonäön osalta huomaten tiettyjen merkitysten toistuvan aineistossani. Näistä 

merkityksistä muodostui lopulta viisi suurempaa merkityskokonaisuutta, jotka nimesin mah-

dollisimman hyvin niiden sisältöä kuvaaviksi. Merkityskokonaisuudet ovat liikunta muokkaa-

jana, liikunta ongelmien aiheuttajana, ulkonäkö liikunnan toissijaisena aspektina, liikunta 

määrittäjänä ja liikunta ratkaisuna. Merkityskokonaisuudet määritelmineen on esitetty myös 

taulukossa 1.  

 

Tarkastelin näitä merkityskokonaisuuksia myös toimijuuksien näkökulmasta pyrkien tunnista-

maan minkälaisten jäsenyyksien ja kategorisointien kautta toimijuutta ja subjektiasemia raken-

netaan, ja miten ne suhteutuvat merkityskokonaisuuksiin. Toimijuuksien tarkastelun seurauk-

sena rakentui seitsemän subjektiasemaa: tavoittelija, työstäjä, auttaja, uhri, hyväksyjä, kyseen-

alaistaja ja ulkoistaja, jotka siis saivat merkityksensä yleisön ja olemassa olevien subjektiase-

mien sekä kokemusta ja maailmaa jäsentävien kategorioiden ja tarinoiden kautta (Törrönen 

2000). Taulukossa 1 subjektiasemat on yhdistetty merkityskokonaisuuksiin ja nähtävissä on 

kullekin merkityskokonaisuudelle tyypilliset subjektiasemat piirteineen. Subjektiasemien kat-

tavammat kuvaukset on esitetty taulukossa 2.  

 

Hyödynnän aineistokatkelmia tulosteni esittämisessä. Lyhyet autenttiset lainaukset aineistos-

tani olen kursivoinut, ja pidemmät aineistokatkelmat erottanut sisentämällä. Lainauksista on 

alleviivattu olennaisimpia kohtia. Kolme viivaa, ---, katkelmien välissä merkitsee kommentin 

vaihtumista, ja kaksi ajatusviivaa hakasulkeiden sisällä, [– –], poistoa, eli niitä kohtia, joista on 

poistettu analyysin kannalta epäolennaista tekstiä. Luettavuuden parantamiseksi tehdyt lisäyk-

set tai kieliopilliset muutokset ovat niin ikään merkitty hakasulkeisiin.  
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TAULUKKO 1. Merkityskokonaisuudet, keskeiset elementit ja tyypilliset subjektiasemat 

 

MERKITYSKOKO-

NAISUUS 
 

 

MERKITYSKOKO-

NAISUUDEN KESKEI-

SET ELEMENTIT 

 

TYYPILLISET 

SUBJEKTIASE-

MAT 

 

SUBJEKTIASE-

MIEN KESKEISET 

PIIRTEET 

Liikunta muokkaajana  
 

Liikunta keinona muokata 

kehoa: ulkonäkö harjoitte-

lun keskiössä 

 

 Negatiivinen puhe: nega-

tiiviset tuntemukset, itse-

reflektio, jatkuvuus, sar-

kasmi & liioittelu 

 

 

 

 Positiivinen puhe: positii-

viset tuntemukset, ker-

ronnallisuus, onnistumi-

sen kokemukset 

 

 Neutraali puhe: toteava 

sävy, realismi, ulkopuoli-

suus, kysymykset 

 

 Tavoittelija 

 Työstäjä 

 Hyväksyjä 

 Uhri 

 

 

 

 Tavoittelija  

 Hyväksyjä 

 Auttaja 

 

 

 Tavoittelija 

 Ulkoistaja 

 Negatiivinen sävy 

 Negatiivinen sävy 

 Negatiivinen sävy 

 Itsestä riippumatto-

mat syyt ulkonäön 

muokkaamiseen 

 

 Positiivinen sävy 

 Positiivinen sävy 

 Kannustaminen 

 

 

 Neutraali sävy 

 Liikuntaan ja ulkonä-

köön liittyvän vas-

tuun ulkoistaminen 

Liikunta ongelmien  

aiheuttajana 
 

Liikunnan myötä ilmaantu-

neet/lisääntyneet kehonku-

vaan negatiivisesti vaikut-

tavat tekijät eli ongelmat, 

jotka aiheuttavat harmia ja 

joista halutaan eroon. 

 

 Koetut omaan elämään 

liittyvät ongelmat: ker-

ronnallisuus, negatiivi-

suus, yllätyksellisyys. 

 Hypoteettiset ongelmat: 

spekulointi, epävarmuus 

 Auttaja 

 

 

 

 Työstäjä 

 Myötäeläminen, ver-

taistuki, neuvot ja 

vinkit ongelmista 

eroon pääsemiseksi  

 Negatiivinen sävy 

Ulkonäkö liikunnan  

toissijaisena aspektina 
 

Liikunta itsessään tarjoaa 

jotakin sellaista, että ulko-

näkö ei olennaisin liikku-

misen syy tai seuraus. 

 

 Positiiviset tuntemukset 

 Ulkonäkö aspekti taus-

talla: lieventävät ilmai-

sut 

 Työstäjä 

 Hyväksyjä 

 Uhri 

 Positiivinen sävy 

 Tyytyväisyys 

 Vartalon ominaisuu-

det (ei ulkonäkö) toi-

minnan esteenä 

Liikunta määrittäjänä 
 

Liikunta ja liikunnallisuus 

määrittävät suhtautumista 

ulkonäköön, omaan itseen, 

sekä rajaavat toimintaa. 

Tietynlaiset normit ja odo-

tukset, joita liikunnallisuu-

teen ja liikunnalliseen ul-

konäköön liitetään. 

 

 Ajatusten ja/tai toimin-

nan tasolla ilmenevät ra-

joitteet 

 Negatiiviset tuntemukset 

 Suorapuheisuus 

 

 Uhri 

 

 

 

 Työstäjä 

 

 Kyseenalaistaja 

 Liikuntaan ja ulkonä-

köön liittyvät henki-

set ja toiminnalliset 

rajoitteet 

 Positiivinen ja nega-

tiivinen sävy 

 Kannanotot liikun-

taan ja ulkonäköön 

liittyviä normeja ja 

odotuksia vastaan 

Liikunta ratkaisuna 
 

Liikunta, tai sen myötä 

saavutetut ulkoiset tulokset 

nähdään ratkaisuna ulko-

näköön liittyviin epävar-

muuksiin. 

 Vinkit ja neuvot  

 Toteava sävy 

 Yksinkertaistaminen 

 Auttaja 

 Tavoittelija 

 Vinkit ja neuvot   

 Negatiivinen sävy 
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TAULUKKO 2. Subjektiasemat kuvauksineen ja elementteineen 

 
 

SUBJEKTIASEMAT 
 

 

SUBJEKTIASEMAN KUVAUS 

 

SUBJEKTIASEMAN KESKEI-

SET ELEMENTIT 

Tavoittelija Liikunnan harrastaminen ulkonäöllisten 

muutosten saavuttamiseksi. Ulkonäöl-

listen muutosten tavoittelu voi olla joko 

rentoa ja stressitöntä, tai kurinalaista ja 

pakkomielteistä. 

 Vastakkainasettelu ja arvottaminen: 

liikuntaan liittyvä stressittömyys, 

rentous ja nautinto ihailtavaa ja ta-

voittelemisenarvoista 

 Selkeät eronteot harrastelijan ja kil-

pailevan välille  

 Itsekriittisyys & -reflektio 

Työstäjä Eläminen tietynlaisessa muutosvai-

heessa, johon kuuluu kehonkuvaan liit-

tyvien asioiden prosessointi, pohtiminen 

ja työstäminen. Kehonkuvaa työstetään, 

joko positiivisen toiveikkaasti ja voi-

maantuneena, tai negatiivisemmin on-

gelmakeskeisesti rajoittavien tekijöiden 

tai pettymysten käsittelyn kautta. 

 Itsereflektio: retoriset kysymykset 

itselle 

 Muutoshalu 

 Ennen–nyt -puhe 

 Havahtuminen/tiedostaminen/asioi-

den myöntäminen 

 

Auttaja Tavoitteena edistää kommenteillaan 

puhtaasti toisen myönteisen kehonku-

van rakentumista.  

 

 Vertaisuus 

 Ihailu 

 Myötätunto 

 Kyseenalaistaminen/ravistelu: kär-

kevyys 

 Asiantuntijuuteen vetoaminen 

 Oikeuttaminen 

Uhri Ulkonäkönsä/kehonsa vankeja. Negatii-

visesti latautunut toimijuus leimaamalla 

itsensä kehonkuvan ja ulkonäön osalta 

jollain tapaa puutteellisiksi, ja tätä 

kautta henkisesti tai fyysisesti rajoittu-

neiksi.  

 Uhripuhe, jossittelu 

 Itsestä riippumattomuus ja toivotto-

muus: ei nähdä ratkaisumahdolli-

suuksia tai vaihtoehtoja 

 Eronteko: minä – muut 

Hyväksyjä Ulkonäkönsä ja kehonkuvansa suhteen 

tyytyväiset, joiden liikkumisesta ei ensi-

sijaisesti ohjaa enää ulkonäköön liitty-

vät tavoitteet. Hyväksyntää edeltää mo-

nesti jokin käänne. Se saattaa myös olla 

seurausta muutokseen liittyvästä toivot-

tomuuden tunteesta. 

 Ennen–nyt -puhe 

 Kyseenalaistaminen/piittaamatto-

muus 

 Tyytyväisyys/mukautuminen 

 Käännekohta 

 Lieventävät ilmaisut 

Kyseenalaistaja Kyseenalaistetaan laajemmalla tasolla, 

kohteena esimerkiksi ulkonäkönormit 

tai ulkonäköön tähtäävän liikunnan ter-

veellisyys. Voimakkaatkin kannanotot 

olennainen osa.   

 Normien kyseenlaistaminen 

 Arvottaminen: terveys vs. ulkonäkö 

 Kannanotot 

 ”Me-puhe” 

Ulkoistaja Luotetaan asiantuntijaan (valmenta-

jaan), jonka vastuulle oma liikkuminen 

ja ulkonäkö viime kädessä laitetaan.  

 

 Itsensä selkeä kategorisointi; kilpai-

lija, valmennettava 

 Ulkoistaminen 
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7.1 Liikunta ulkonäön muokkaajana 

 

Merkityskokonaisuus pitää sisällään puhetta, jossa liikunta tuodaan esiin lähinnä keinona muo-

kata omaa ulkonäköään. Toivottuina liikunnan seurauksina – liikkumisen ensisijaisina tavoit-

teina – nostetaan blogeissa esiin muun muassa: läskien häviäminen, kiristyminen, muhkea nä-

kyvä muodokas peba, pullahtamisen estäminen, timmi yleisilme, littana vatsa, rasvan pakene-

minen pebasta, laihtuminen, kiinteytyminen, sellujen väheneminen, urheilijalta näyttäminen, 

urheilullinen vartalo, rasvaton kroppa, kireämpi ilmestys, pienempi paino ja parempi lihaserot-

tuvuus, täydellinen kroppa, veistoksellinen keho, lihaskasvu ja yleisemmällä tasolla kehon 

muokkautuminen ja ulkonäöllisten tavoitteiden saavuttaminen. Näitä tavoitellaan liikunnan ja 

siihen liittyvän toiminnan, kuten diettaamisen, kiristelyn, laihduttamisen, kuntoilun, salilla käy-

misen, lenkkeilyn, treenaamisen, kasvattelun ja kehon muovaamisen avulla.  

 

Merkityskokonaisuus rakentuu kolmenlaisesta puheesta – positiivisesta, negatiivisesta ja neut-

raalista. Negatiivisesta puheesta heijastuu vahvasti kielteinen asenne ulkoisten muutosten ta-

voitteluun tähtäävää liikuntaa, sen ulkonäköön liittyviä tavoitteita tai liikunnan aikaansaamia 

ulkoisia muutoksia kohtaan. Liikkumisen tavoitteeksi nimetään usein urheilullinen ulkonäkö 

muodokkuuden noustessa esiin negatiivisissa yhteyksissä.  Puheeseen liittyy erilaiset negatiivi-

set tuntemukset, joita reflektoidaan erilaisin keinoin. Tyypillistä on oman toiminnan kyseen-

alaistaminen, tulosten saavuttamiseen liittyvä ahdistuneisuus, pelko ja epävarmuus, kyllästymi-

nen, epäusko ulkonäöllisissä tuloksissa pysymistä kohtaan, toivottuihin ulkonäkömuutoksiin 

liittyvä epätoivo, oman ulkonäön soimaaminen, näyttämisen halu, hukassa olemisen kokemus, 

ehdottomuus ja liialliset vaatimukset. Tälle negatiivissävytteiselle puheelle on ominaista myös 

itsereflektio, jota toteutetaan muun muassa itselle suunnattuja tai retorisia kysymyksiä asetta-

malla. Myös liioittelua ja kärjistämistä käytetään omien tuntemusten tehostamisessa. 

 

Myös liikkumiseen asennoidutaan negatiivisesti ja liikuntaa ulkonäöllisten muutosten saavut-

tamiseksi sävytetään negatiivisin mielleyhtymin. Blogeissa käytetään muun muassa ilmaisua 

kehonmuokkaushössötys ja salia kuvaillaan pinnallisena joutavuutena. Liikkumiseen saatetaan 

olla pettyneitä, koska sen avulla ei olekaan saavutettu toivottuja ulkonäöllisiä tavoitteita, tai 

kärsivällisyys ei ole riittänyt hitaiden muutosten edessä. Liikunnan harrastamista kuvastaa tie-

tynlainen ehdottomuus, pakonomaisuus, väkinäisyys, sekä jatkuvuus, jonka negatiivisuutta py-

ritään havainnollistamaan liioittelun avulla. Liikunnan ulkonäöllisistä tuloksista puhuttaessa 
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käytetään muun muassa ilmaisuja ikuinen laihduttaminen, satatuhattamiljoonaa kertaa laih-

duttaneena ja sadasmiljoonas dieetti. Jatkuvaa ulkonäöllisiin tavoitteisiin pyrkimistä pidetään 

raskaana, ja tavoitteita epärealistisina. Seuraavassa katkelmassa blogin lukija tuo esiin nykyisen 

kauneusihanteen ja omien ulkonäöllisen tavoitteiden mahdottomuuden sarkasmin avulla. 

   

Olen harrastanut salia kaksi vuotta. Mielessä on kokoajan ”rasvaton kroppa” -syndrooma 

sekä ”haluan isot lihakset ja olla vahva, mutta samalla pieni ja siro” – helppoa kuin mikä. 

 

Liikkuminen nähdään siis ulkoista tavoitetta kohti vievänä suorituksena, joka on vain tehtävä. 

Sitä hallitsee tavoitteellisuus ja paine, jotka johtavat ahdistuneisuuteen. Ahdistuneisuutta ai-

heuttaakin muun muassa se, että liikunnasta on tullut elämää ja ajatuksia hallitseva tekijä, sen 

viedessä aikaa esimerkiksi sosiaaliselta elämältä. Seuraavassa katkelmassa lukija pohtii täydel-

lisen vartalon tavoittelun vaatimaa hintaa. Harjoittelu on pakonomaista ja ajatuksia hallitsevaa, 

ja sen seurauksena myös ihmissuhteet ja muu elämä kärsivät. Kommentoija rakentaa puheta-

valle tyypillistä negatiivista tavoittelijan subjektiasemaa muun muassa luomalla itselle hyvin 

negatiivissävytteisen kategorian: itsekeskeinen p*ska. Katkelmasta käy ilmi myös se, kuinka 

itse liikunnan harrastaminen saatetaan kokea positiivisessa valossa, vaikka muuten puheen sävy 

onkin negatiivinen. Liikunnasta nauttiminen saa negatiivisen sävyn kun ulkonäkökeskeiset ta-

voitteet ottavat vallan ahdistuneisuuden ja negatiivisuuden kohdistuessa liikkumisen sijaan lä-

hinnä ulkonäköön liittyvien muutosten käsittelyn vaikeuteen, tai kuten katkelmassa, liialliseen 

tavoitteellisuuteen ja intensiivisen liikuntaan keskittymisen negatiivisiin seurauksiin. 

Ja surullisinta on se, että tämä [täydellisen vartalon] tavoittelu vie aikaa siltä muulta elä-

mältä: töissä on toki pakko käydä (siellä olen väsynyt, koska dieetti, ja ajatukset tauoilla 

keskittyvät treenien ja ruokailujen suunnitteluun), pitkän työpäivän jälkeen on pakko läh-

teä salille (okei, rakastan salilla treenaamista, nykyään siihen on vaan tullut liikaa tätä 

”tavoitteellisuutta” ja paineita), salilta kotiin, ruokaa, eväät seuraavaksi päiväksi ja nuk-

kumaan. Aikaa sosiaaliselle elämälle ei ole, koska treenit, lepo ja dieetti (ei aikaa, ei voi 

syödä, valvoa, jotta jaksaa taas jatkaa tavoitteiden saavuttamista), poikaystävä saa tuta 

kaiken väsymyksestä, itseensä pettymyksestä ja nälästä aiheutuvan kiukun.  

Musta oli todella avartavaa tajuta tämä, jos pidin itseäni aiemmin huonona ihmisenä, niin 

nyt olen täysi itsekeskeinen p*ska. Pelottavaa ja surullista. Varsinkin kun tiedostan asian, 

mutta en tiedä pääsenkö näistä ajatuksista irti. Vuosien ajattelumallia on vaikea muuttaa.  

 

Negatiivinen tavoittelijan subjektiasema, johon liitetään juuri pakkomielteisyys, pakonomai-

suus ja tyytymättömyyden kanavointi itsensä muokkaamiseen liikunnan avulla, on tyypillinen 

tälle puhetavalle. Tietynlainen epävarmuus on olennaista, mikä näkyy muun muassa omien tun-

temusten sijaan numeeristen arvojen, kuten vaa`an lukemien negatiivisena vaikutuksena omaan 
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mielialaan. Oma tuntemus ja liikunnan myötä saavutetut mahdolliset positiiviset vaikutukset 

jäävät ulkonäkömuutosten jalkoihin. Kuten ylläolevassa katkelmassa, itselle luodaan hyvinkin 

negatiivissävytteisiä kategorioita käyttäen esimerkiksi ilmauksia: lussu ihrapallo, pintakiilto-

ääliö, torspo, pyllerö pökkelö tai selluliittikasa, joista huokuu tyytymättömyys itseen. Negatii-

viseen tavoittelijan subjektiasemaan liittyy siis vahva ja jopa elämää hallitseva halu päästä 

eroon jostakin itseä häiritsevästä piirteestä, ja omaa asemaa rakennetaan vahvasti vertaamalla 

itseä muihin.  

 

Blogin kirjoittajan pohdintojen lukeminen tai omien motiivien ja ajatusten auki kirjoittaminen 

saa monet kuitenkin pohtimaan asioita syvemmin myös työstäjän subjektiaseman ollessa vah-

vasti edustettuna tässä merkityskokonaisuuden puhetavassa. Työstäjän asemaan liittyy havah-

tuminen omiin liikkumisen taustalla oleviin motiiveihin ja itselle rakennetun tavoittelijan sub-

jektiaseman kyseenalaistaminen ja sen työstäminen. Tämän puhetavan osalta työstäminen on 

negatiivissävytteistä ja ongelmakeskeistä sen perustuessa pitkälti rajoittavien tekijöiden tai pet-

tymysten käsittelyyn, kuten seuraavassa katkelmassa. Siinä blogin lukija pohtii epärealistisia 

tavoitteittaan, sekä muihin vertaamisen problematiikkaa. Katkelma on myös hyvä esimerkki 

siitä, kuinka joissain tapauksissa negatiivisen tavoittelijan tai työstäjän subjektiasemasta siirry-

tään kohti hyväksyjän subjektiaseman omaksumista. Merkityskokonaisuuteen liittyvää hyväk-

syjän subjektiasemaa kuvastaa negatiivissävytteinen vapautuneisuus, joka ilmenee monesti 

oman ulkonäkönsä hyväksymisenä niin sanotusti pitkin hampain – pakon edessä. Monesti hy-

väksyntää kuvastaa myös epävarmuus, josta seuraavankin katkelman lopussa käytetty lieven-

tävä ilmaus ehkä viestii. 

 

[– –] minkä takia mun kroppa ei näytä kahden vuoden treenin jälkeen samalta kuin tuon 

ja tuon kroppa puolen vuoden jälkeen? Ei me kaikki olla urheilijoita. Samalla kuitenkin 

mietin lukiessani, että tämä ”haluan näyttää urheilijalta” on tatuoitunut takaraivoon niin 

tiukasti että siitä on tullut osa identiteettiä. Mulla on se visio itsestäni kun mulla on vielä 

joskus täydellinen kroppa. Nyt tuntuu jotenkin niinkun läimäys naamassa että ehkäpä sitä 

ei tuukaan koskaan, koska mä en oo valmis sitoutumaan ja uhraamaan tarpeeks. Harva 

yrittää samoihin tuloksiin harrastuksissa kun huippu-urheilijat vaikkapa uinnissa tai juok-

sussa. Miksi siis me perus salilla tallaajat yritämme näyttää fitness-urheilijoilta? Ehkä 

tästä lähtien lakkaan vertaamasta itteeni niihin samaisiin instagramin ifbb naisiin. Ehkä 

vain katson mitä treenin tuloksena tulee enkä aseta itselleni jotain valmiita kaavoja joihin 

pitäisi asettua.  

  

Myös uhrin subjektiasemaan liittyvää uhripuhetta esiintyi yhdessä negatiivisen tavoittelijan-

aseman kanssa. Tällöin tavoittelijan asema nähdään ”oman valinnan” sijaan pakonsanelemana 
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ylipainoisen lapsen identiteetin kahlitessa normaalipainosta huolimatta, tai lihavuuden pakotta-

essa tavoittelijaksi. Seuraavassa katkelmassa blogin lukija asemoi itsensä ensin tavoittelijaksi, 

jota hän perustelee uhriksi asemoitumalla. Lukija siis kokee selluliittiensä takia tavoittelijan 

aseman olevan väistämätön. Hän näkee itsensä ulkonäön osalta uhrina, johon liittyy tietynlainen 

ulkoistaminen. Lukija myös määrittelee ulkonäköään muiden kautta toteamalla joillakin olevan 

sellainen ruumiinrakenne ja iho, johon hän olisi tyytyväinen.  

 

Joo ja oon dieetillä kans kesäksi siloisempi peppu kiitos! J[o]s vois olla tämänpainoinen 

kun nyt oon (normipaino) ilman sellua, se sopis mulle hyvin. Että vois olla vaikka vähän 

muodokkaampi mutta silti kaunis ja tasainen iho, joillakin on !!  

 

 

Negatiivisen suhtautumisen rinnalla oli havaittavissa myös toisenlainen lähestymistapa oman 

ulkonäön muokkaamiseen. Tätä lähestymistapaa ilmentää positiivinen puhe. Puhetta sävyttää 

kielteisten tuntemusten sijaan positiivisuus liikuntaa sekä tavoiteltavia muutoksia kohtaan. Lii-

kunta nähdään tietynlaisena positiivisena mahdollistajana: kun asenne on kohdallaan, on tavoit-

teena olevien ulkoisten muutostenkin saavuttaminen mahdollista. Tähän asenteeseen liitetään 

rentous, odottavaiset tunteet, sekä stressittömyys. 

 

Ulkonäöllisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa kuvaillaan jännittäväksi, kivaksi, elämänlaatu 

edellä toteutettavaksi, mukaansatempaavaksi sekä rennoksi. Salilla käymistä luonnehditaan ki-

vaksi ja motivoivaksi, jopa tarunhohtoiseksi. Siinä missä negatiiviseen puheeseen liitetään eh-

dottomuus, epätoivo ja epäusko, tätä puhetta leimaa usko omaan tekemiseen ja toiveikkuus. 

Puheeseen liittyy vahvasti onnistumisen kokemukset puheen ollessa sävyltään pitkälti kerron-

nallista. Omat positiiviset kokemukset halutaan jakaa muiden kanssa. Positiiviset muutokset 

kehossa koetaan motivoivina ja liikkuminen tärkeänä jo saavutettujen ulkonäöllisten muutosten 

ylläpitäjänä. Positiivisuus voi liittyä myös välillisesti liikuntaan ja sen myötä ilmenneisiin ul-

konäkömuutoksiin. Tämä näkyy muun muassa kommenteissa, joissa kuntosaliharjoittelun 

kautta saavutettujen ulkonäöllisten muutosten raportoitiin muokanneen suhtautumista itseen 

myönteisemmäksi, tai kuten seuraavassa katkelmassa, jossa blogin kirjoittaja pohtii kilpailu-

kuntoaan, sekä sitä, kuinka kasvattava kokemus oli kohdata oma pienentynyt ulkomuoto.  

 

Mä haluan kirjoittaa julki mun ajatukset siitä, kuinka kasvattava kokemus mulle oli olla 

kisakunnossa ja joutua kasvokkain siihen sisältyvän pienuuden kanssa. 
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Merkityskokonaisuudelle tyypilliseen tapaan korostuu subjektiasemien osalta tavoittelijan 

asema, kuitenkin positiivinen sellainen. Tähän positiiviseen ulkoisten muutosten tavoitteluun 

liitetään vahvasti rentous ja stressittömyys. Vaikka tavoitteet ovatkin ulkoiset, treenaaminen on 

kuitenkin kivaa ja motivoivaa. Positiivisen tavoittelijan subjektiasemassa on selvästi läsnä myös 

vastakkainasettelu ja arvottaminen. Liikunnan stressittömyyttä, rentoutta ja nautintoa pidetään 

ihailtavana ja ”oikeana” tapana treenata, kun taas negatiivisen tavoittelun nähdään pahimmil-

laan pilaavan tulokset. Päinvastoin kuin negatiivinen tavoittelija, positiivinen tavoittelija kokee 

ulkonäölliset tavoitteensa realistisina. Vastakkainasettelua on havaittavissa myös kirjoittajien 

kategorioidessaan itseään. Harrastajat pyrkivät erottautumaan kilpailijoista, kuten seuraavassa 

katkelmassa, jossa blogin pitäjä pohtii omaa rentoa ulkonäöllisten muutosten tavoitteluaan. 

Katkelmassa kiva ja rento hupidieetti liitetään harrastamineen, jossa elämänlaatu menee tulos-

ten edelle. Samalla luodaan kuva siitä, ettei kisadieettiä voisi toteuttaa tällä tavoin. Pääsääntöi-

sesti kilpaileminen nähdäänkin kurinalaisena. Kilpailijat saattavat olla ihailun kohteita, mutta 

samalla niiden koetaan aiheuttavan ulkonäköpaineita itselle. Muissa paitsi itse kilpailijan blo-

gissa kilpaileminen esitetäänkin – kenties tiedostamatta – jokseenkin negatiivisessa valossa. 

 

[– –]  en halua tehdä tätä [dieettiä] mun elämänlaadun kustannuksella. On kivaa kun en 

oo ihan naatti, on kivaa kun voi käydä äitin kans salaatilla ja on kivaa että on kivaa. Ki-

sadieetit on asia erikseen mutta hupidieetit voi olla myös tämmösiä.  

 

Puhetavan sisällä oli myös hyväksyjiä. Hyväksyjät kokevat olevansa vapaita ulkonäköpaineista 

hyväksyen vartalonsa sellaisena kuin on, tai he ovat ulkonäköään muokkaamalla saavuttaneet 

tyytyväisyyden sitä kohtaan. Tämän puhetavan osalta hyväksyjän asema rakentui pitkälti ulko-

näöllisten muutosten tavoittelun eli tavoittelijan subjektiaseman seurauksena. Kun liikunnan 

avulla oli saavutettu tavoiteltu ulkonäkö, voitiin olla tyytyväisiä. Liikunnan rooli koettiin lä-

hinnä ulkonäön ja tyytyväisyyden – hyväksyjän aseman – säilyttäjänä. Eräs blogin lukija esi-

merkiksi totesi, ettei tyytyväisyys ulkonäköä kohtaan tarkoita olla höllöttelyä ja laiskottelua, 

sillä tällöin ulkonäkö, johon ollaan tyytyväisiä, ei säilyisi ennallaan. Hyväksyjän subjektiasema 

näyttäytyy myös ristiriitaisena. Itselle saatetaan rakentaa ulkonäköönsä tyytyväisen hyväksyjän 

subjektiasema, jonka rinnalla kulkee kuitenkin ulkonäön muokkaamistarvetta heijastava tavoit-

telijan asema. 

 

Näiden lisäksi puhetapa sisältää toimijuuden osalta myös auttajia, jotka näkevät liikunnan tai 

sen myötä saavutetut muutokset positiivisessa valossa tavoitteinaan kuitenkin edistää toisten 

myönteisen kehonkuvan rakentumista. Alla olevassa lukijan kommentissa liikunnalle rakentuu 
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merkitys positiivissävytteisenä ulkonäön muokkaajana, kun stressittömän tekemisen eli harjoit-

telun todetaan tuottavan parempia tuloksia. Tuloksilla viitataan blogin pitäjän tavoitteisiin eli 

ulkonäöllisiin muutoksiin. Kommentin perimmäinen tavoite on kuitenkin edistää blogin pitäjän 

myönteistä kehonkuvaa ja kannustaa jatkamaan tätä stressitöntä tulosten tavoittelua. Kommen-

tista on myös nähtävissä positiivisen tavoittelun arvottaminen negatiivista korkeammalle.  

 

Hurjasti tsemppiä tekemiseen ja toivottavasti sulla säilyy aina toi tekemisen ilo mukana, 

se kun tuo yleensä mukanaan ne paremmat tuloksetkin kuin stressi ja jatkuva huolenkan-

taminen kehityksestä. Olet upea nainen! 

 

Positiivisen ja negatiivisen puheen ohella merkityskokonaisuus koostuu puheesta, jota ei kie-

lellisillä valinnoilla juuri väritetty, eikä siihen liitetty sen koommin positiivisia kuin negatiivi-

siakaan tuntemuksia. Tätä puhetta nimitän neutraaliksi puheeksi. Se on muodoltaan toteavaa, 

ja sitä sävyttää tietynlainen realismi: omaan ulkonäköön ja ulkonäkökeskeiseen liikuntaan suh-

taudutaan tavallaan kuin ulkopuolisena. Ulkonäköön tai sen muokkaamiseen tähtäävään toi-

mintaan ei oteta kantaa, eikä niihin liittyviä tunteita tuoda julki. Neutraalin puheen alle katsoin 

kuuluvaksi myös yksiselitteiset kysymykset, joilla pyrittiin selvittämään, minkälaista liikuntaa 

tulisi harrastaa toivotun ulkonäkömuutoksen saavuttamiseksi, kuten tässä lukijan kommentissa: 

”Littanasta vatsasta tuli mieleen, että minkälaista vatsajumppaa yleensä teet?”  

 

Positiivisen ja negatiivisen puhetavan tavoin neutraali puhetapa rakentuu toimijuuden osalta 

lähinnä tavoittelijan subjektiaseman ympärille puhetyylin ollessa neutraali. Subjektiasema 

muodostuu lähinnä siis toteavasta sävystä kuvata ulkonäön muokkaamiseen tähtäävää liikuntaa. 

Muun muassa kilpailijan pohdinnoissa näkyy vahvasti neutraalin tavoittelijan subjektiasema. 

Alla olevassa katkelmassa kilpaileva blogin kirjoittaja puntaroi omaa kehittymistään ja ulkonä-

köään kilpailemisen näkökulmasta – kerronnalliseen ja neutraaliin tapaan. Kuten tässäkin kat-

kelmassa, kilpailija pohtii toimijuuttaan monesti juuri valmennettavan näkökulmasta ulkoistaen 

vastuuta valmentajalle erottaen kuitenkin omat näkemykset mahdollisista valmentajan näke-

myksistä. Tavoittelijan rinnalle rakentuukin myös ulkoistajan asema, kun blogin kirjoittaja il-

maisee valmentajan määrittelevän hänen kuntonsa ja kilpailuiden ajankohdan. Kunnolla viita-

taan kilpailuihin vaadittavaan ulkonäköön eli lihasmassan ja rasvan määrän suhteeseen. 

 

Meen lauantaina taas näyttämään kuntoani Tampereelle ja kuulemaan mahdollisesta diee-

tin alkamisajankohdasta, mutta pidän edelleen omana ykköstavoitteenani haluamani [ul-

koisen] kehityksen 110% saavuttamista ennemmin kuin kisoihin kiirehtimistä. 
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7.2 Liikunta ongelmien aiheuttajana 

 

Nimesin liikunta ongelmien aiheuttajana -merkityskokonaisuudeksi sellaisen puheen, jossa lii-

kunnan merkitys kehonkuvan rakentajana viittaa liikunnan rooliin ulkonäköön kohdistuvan ah-

distuksen aiheuttajana. Puheesta on selkeästi erotettavissa kahdenlaisia ongelmia: koettuja 

omaan elämään liittyviä ongelmia ja hypoteettisia ongelmia.  

 

Omasta elämästä nousseita ongelmia ovat muun muassa laihdutuksen seurauksena tulleet roik-

kuvat tissit ja jäätävät raskausarvet, tai liikunnan harrastamisen myötä lisääntyneet iho-ongel-

mia. Omakohtaiset liikunnan myötä ilmaantuneet ongelmat tuodaan esiin tarinallisina oman 

kokemuksen jakamisina. Niihin liittyy negatiivisia tuntemuksia, kuten ahdistuneisuutta ja vi-

haa, joista muun muassa ilmaukset jäätävä ja laiha selluliittikasa kertovat. Seuraavassa katkel-

massa, lukija tuo esiin oman laihdutuksen seurauksena ilmaantuneet ulkonäölliset epävarmuu-

tensa korostaen niiden henkilökohtaisuutta ja omassa mielessä saaneita epärealistisiakin mitta-

suhteita. Katkelma kuvastaa hyvin näille koetuille liikunnan aiheuttamille ongelmille tyypillistä 

yllätyksellisyyttä, kun liikunnan avulla tavoiteltujen ulkonäöllisten muutosten sijaan ilmaan-

tuukin ulkonäköön liittyviä odottamattomia ongelmia. Ulkonäköön liittyvän tyytymättömyyden 

kohde siis vaihtuu.    

Omasta itsestähän sen itsensä hyväksyminen pitäis lähteä…. itse olen laihduttanut 25 ki-

loa ja omaan hyvin kuivan, ohuen ja inelastisen ihon…. tulos : roikkuvat tissit ja jäätävät 

raskausarvet. Vaikka arvet on vaalentuneet olen itse kehittänyt niistä sellaisen pirun pääs-

säni, että aivan varmasti muutkin huomaavat ne ensimmäisenä!  

 

Hypoteettisia ongelmia sen sijaan kuvastaa epävarmuus. Ongelmat eivät ole todellisia, mutta 

niitä pidetään mahdollisina, ellei jopa todennäköisinä seurauksina liikunnalle. Aineistossa 

esiintyviä hypoteettisia ongelmia ovat muun muassa mahdollisuus paksummasta vyötäröstä 

kuntosalilla harjoittelun seurauksena, sekä mahdollisuus laihdutuksen myötä pahemmin esiin 

tulevista selluliiteista. Saatetaan myös pelätä, että madollinen rennompi suhtautuminen liikun-

taan johtaa paisumiseen ja läskikasaksi muuttumiseen. Seuraavassa esimerkissä eräs blogin lu-

kija tuo hyvin voimakkaasti esiin näkemyksensä blogin kirjoittajan ulkonäköpohdinnoista nos-

tamalla esiin ne ongelmat, joita tavoiteltu ulkomuoto mahdollisesti aiheuttaisi. Kyseinen esi-

merkki havainnollistaa myös, kuinka liikunnan aiheuttamat ongelmat voivat ulkoisten ja konk-

reettisten ohella olla myös sisäisiä, henkiseen olemukseen liittyviä. Liikunta, sen vähäisyys tai 

liikkumattomuus, sekä niiden vaikutukset ulkonäköön saattavat aiheuttaa onnettomuuden ja 
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pettymyksen tunteita ja ahdistusta. Myös ulkonäköpaineet ja tiettyjen urheilulajien vaatimukset 

koettiin kehonkuvan kannalta ongelmallisiksi. Yhteistä ongelmille on kuitenkin niiden hanka-

luuksia ja harmia aiheuttava luonne, sekä toive niiden välttämisestä tai eroon pääsemisestä. 

Kerron sulle nyt [– –], että koska sulla on rasvaa reisissä ja lantiossa sulla on pirun hyvät 

geenit. Sä olet hyvä synnyttäjä, hyvä imettäjä, tuotat fiksuja jälkeläisiä ja viehätät mie-

hiä erittäin paljon. Se, että sulla olisi täysin rasvattomat reidet, tarkoittaisi, että sulla 

olisi kehonrakentajan rasvaprosentti yläkropassa. Se on täysin epärealistista, koska nor-

maalissa naisessa kuuluu olla rasvaa. Sä luutatvasti muuttuisit todella onnettomaksi ja 

hedelmättömä[ks]i jos sulla olisi fitneskuvien reidet. 

 

Yllä olevasta katkelmasta voi havaita myös merkityskokonaisuudelle tyypillisen subjektiase-

man, auttajan, piirteitä. Auttajan tavoitteena on puhtaasti vain edistää toisen myönteisen kehon-

kuvan rakentumista. Tähän käytetään erilaisia keinoja, joista tämän merkityskokonaisuuden 

kohdalla hyödynnettiin lähinnä asiantuntijuuteen ja kokemusasiantuntijuuteen perustuvien neu-

vojen, vinkkien ja toimintaehdotusten tarjoamista ongelmista eroon pääsemiseksi, myötäelä-

mistä ja vertaisuutta toisten ulkonäköön liittyvien ongelmien edessä (me-puhe). Ylläolevassa 

katkelmassa on havaittavissa tietynlaista näkökulmien kyseenalaistamiseen tähtäävää puhutte-

lua, kun blogin kommentoija pyrkii melko rankoinkin yleistyksin ja kärjistämällä saamaan blo-

gin kirjoittaja havahtumaan ulkonäkötavoitteidensa järjettömyyteen. Kommentti on myös kate-

gorisointien osalta melko latautunut leimaten kehonrakentajat onnettomiksi ja hedelmättömiksi 

vedoten myös ”normaalin naisen” määritelmään. 

 

Auttajan subjektiaseman lisäksi merkityskokonaisuudelle on tyypillinen myös työstäjän asema, 

jota kirjoituksissa rakennettiin vahvasti juuri itsereflektion avulla. Omaa kehonkuvaa ja suh-

detta ulkonäköön työstetään reflektoimalla omia ulkonäköön liittyviä todellisia tai hypoteettisia 

ongelmia ja puimalla niiden mahdollisia ratkaisuja. Tyypillistä on etsimisestä, oppimi-

sesta/opettelusta, johonkin tulokseen tulemisesta, oivalluksista, ja silmien avautumisesta puhu-

minen.   

 

7.3 Ulkonäkö liikunnan toissijaisena aspektina 

 

Tähän merkityskokonaisuuteen liittyy olennaisesti ei-ulkonäöllisten liikkumismotiivien koros-

taminen. Liikuntaa harrastetaan, koska se on kivaa, koska on hyvä sää tai luonto kaunis, tai jotta 

saisi hyvän olon ja paremman voinnin. Keskiössä ovat liikkumisen ilo ja mieleinen tekeminen, 
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nautinnollisuus ja onnellisuus. Liikunta nähdään hyvänolon tuottajana ja elämänlaadun edistä-

jänä ei pakkomielteisenä tietynlaisen ulkonäön metsästämisenä. Seuraavassa katkelmassa yksi 

blogin lukija puntaroi omia motiiveitaan ja sitä, mitä urheilu antaa hänelle päätyen ulkoisten 

motiivien olevan toissijaisia. 

 

Oon viimeaikoina tosissani miettiny, mitä urheilu antaa itelleni ja mikä siinä motivoi, pi-

täiskö tehdä asiat paremmin, jotta saisin nopeammin tuloksia ja näkyviä semmosia koska 

käytänhän huomattavan paljon aikaa kuntoiluun. mutta oon niin iloinen kun huomaan, 

että oikeasti oma hyvä olo ja liikkumisen ilo, mieleinen tekeminen on se tärkein minkä 

takia liikun. 

 

 

Ulkonäkö liikunnan jonkinasteisena motiivina on kuitenkin suurimmaksi osaksi havaittavissa 

taustalta. Yllä olevasta katkelmastakin voi päätellä kommentoijalla olevan mainitsemansa mo-

tiivin olevan tärkein, ei kuitenkaan ainut. Tämän havainnon osalta puheeseen liittyykin tietyn-

laiset lieventävät ilmaisut, kuten ”tavoitteet eivät ole juurikaan ulkonäkökeskeiset”, tai ”en eri-

tyisemmin haluaisi olla erinäköinen”. Ulkonäön katsottiinkin paikoin kuuluvan automaattisesti 

liikunnan motiiveihin sen merkityksen vain ollessa toissijainen. Seuraavissa katkelmissa, luki-

jat pohtivat omia liikunnallisia motiivejaan tuoden sananvalinnoillaan esiin liikunnan ulkonäöl-

lisen, joskin toissijaisen merkityksen. Positiivinen puhe kohdistuu sekä liikkumiseen että 

omaan ulkonäköön, ja katkelmista voikin havaita hyväksymispuhetta, johon liittyy tyytyväi-

syys, omien hyvien puolien tunnistaminen ja tunnustaminen, sekä huonojen puolien hyväk-

syntä; oman ”epätäydellisen” ulkonäön ei anneta häiritä tai rajoittaa. 

   

Haluan ehkä vain hyvää oloa, parempaa vointia, rentoutusta ja tietysti erilailla timmim-

män kropan 

--- 

Lähinnä haluan vaan olla sinut itseni kanssa ja voida hyvin kehossani, viis niistä selluista 

tai raskausarvista, tai siitä ettei peba ole täydellisen pyöreä. Toki ihailen vaikkapa bikini 

fitness –kisaajia ja heidän ankaraa valmistautumistaan, mutta tiedän, että itse en ikinä 

lähtisi samaan. En siksi, ettenkö varmaan pystyisi, vaan siksi, etten halua. Minä haluan 

nauttia elämästä ja siihen kuuluu se, että urheilu on nautinnollista ja kivaa, ja käyn lenkillä 

siksi, että haluan, tai on kaunis sää, enkä siksi, että nyt on vaan pakko.  

 

 

Yllä olevien katkelmien kaltainen hyväksymispuhe onkin tyypillistä hyväksyjän subjektiase-

malle, jonka alle suurimman osan tämän merkityskokonaisuuden katkelmissa voi sijoittaa. Sub-

jektiasemaan sisältyy liikkuminen omien tuntemusten mukaan ja katsoen millaisia ulkoisia 
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muutoksia liikkumisen seurauksena mahdollisesti tulee. Lieventävät ilmaisut ovat läsnä hyväk-

symispuheessa. Oman vartalon nähdään olevan aika jees tai ihan kivannäköinen. Monesti hy-

väksyjän subjektiasema rakentuu tietynlaisen käännekohdan varaan. Käännekohtaa kuvataan 

päässä välähtämisenä, tajuamisena tai esimerkiksi lampun syttymisenä päässä. Muutos ei kui-

tenkaan ole tapahtunut hetkessä, vaan sitä kuvastaa prosessiluontoisuus ja hitaus. Muutokseen 

ja käännekohtaan liittyy usein lisääntynyt tietoisuus. Havahdutaan tilanteen järkyttävyyteen tai 

aletaan ajattelemaan omia tavoitteita realistisesti kuten viimeisimmässä katkelmassa, jossa 

kommentoija toteaa, ettei voi pyrkiä täydellisyyteen. Hyväksyjän subjektiasema rakentuukin 

monesti itsereflektioon nojautuvan työstäjän subjektiaseman kautta.  

 

Työstäjät rakentavat omaa kehonkuvaa ja suhdetta ulkonäköön reflektoimalla omia ajatuksia ja 

omaa toimintaa muun muassa itselle esitettyjen kysymysten kautta. Monesti nykyhetkeä verra-

taan menneeseen aikaan, jolloin nykyisyys kuvataan positiivisessa ja mennyt aika negatiivi-

sessa valossa, tähän liittyy esimerkiksi kategorisointi syömishäiriöinen-parantunut. Myös vii-

meisimpään katkelmaan liittyy arvolatautunutta ja osin ristiriitaistakin kategorisointia, jossa sa-

maan aikaan ulkonäöllinen täydellisyys, sekä liikunnan ankaruus, pakonomaisuus ja epänautin-

nollisuus liitetään bikini fitness -kilpailijoihin. Työstäjälle onkin tyypillistä oman ulkonäkönsä 

pohtiminen muun muassa siihen liittyvien odotusten ja toiveiden kautta. Odotuksina mainittiin 

muun muassa timmi, fitnesslajien harrastajalta näyttävä, urheilullinen, supertimmi ja lihaksi-

kas, sekä kireä. Odotuksia ja omia ominaisuuksia aletaan pohtimaan realistisesti. Työstämisen 

kautta myönnetään asioita, joita ei aiemmin ole myönnetty tai tiedostettu. Järkeilyn ja opettele-

misen kautta asiat nähdään uudella tavalla ja epärealistiset odotukset tai ulkopuolelta tulevat 

ulkonäköpaineet muuttuvat piittaamattomuuden ja asioiden suhteuttamisen kautta ulkonäköön 

liittyväksi tyytyväisyydeksi ja lopulta hyväksyjän subjektiaseman rakentumiseksi. Esimerkkinä 

alla oleva katkelma, jossa lukija kuvaa muutosprosessiaan sellujen puristelusta omasta ulko-

näöstä pitämiseen. Lukija pohtii omaa toimintaansa – mennyttä ja nykyaikaa – muun muassa 

itselle suunnatun kysymyksen avulla reflektoimalla.  

 

Pitkään meni mullakin se tajuta puristellen selluja peilin edessä mut voi luoja miten va-

pauttava tunne se oli kun tajus et mulla on ihan mieleton keho, terve ja pystyn tekemään 

niin paljon asioita! Sen jälkeen mulla on liikkumisen fokus ollut siinä, miten pystyn ke-

hittämään omaa kuntoani, suorituksiani ja siinä että haluan haastaa itseäni fyysisesti! Ja 

miks? No siks että mä oon saanu terveen kehon, joka ansaitsee sen kaiken huolenpidon! 

Ja tän kaiken myötä oon oppinu pitämään myös mun kehon ulkonäöstä, sillä se näyttää 

terveeltä ja kuvastaa sitä, miten mä siitä huolehdin! Ihan sama onko reidet täynnä ras-

kausarpia ja pakaroissa sellua! 
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Hyväksyjän subjektiasemaan liittyvä tietynlainen vapautuneisuus ei kuitenkaan tarkoita liikku-

mattomuutta ja epäterveellisiä elämäntapoja vaan puhutaan kultaisesta keskitiestä ja kohtuu-

desta, sekä liikkumisesta terveys edellä. Etenkin lajin parissa kilpailevan bloggaajan kommentit 

osoittavat, että vaikka tavoitteena olisikin ensisijaisesti ulkonäön muokkaaminen, voi ulkonäkö 

kuitenkin painottua liikkumisen toissijaisena aspektina keskittymisen ja urheilun fokuksen ol-

lessa itse harjoittelussa. Kisakuntoa ei siis pidetä päämääränä eikä määrittäjänä sille, kuinka 

paljon itsestä pidetään. Liikkumisen ilosta toteutetun liikunnan nähdään johtavan myös ulko-

näöllisiin muutoksiin, mutta muutosten koetaan tapahtuvan ”kuin itsestään”. Ulkonäöllisesti 

pyritään normaalipainoon tai sen ylläpitoon.  

 

Ulkonäkö liikunnan toissijaisena aspektina -merkityskokonaisuuteen liittyy myös ne katkelmat, 

joissa kuvitteellinen unelmavartalon omaaminen sisältää liikunnallisia tavoitteita ulkonäköön 

liittyvien tavoitteiden sijaan (vrt. luku 7.1.4).  Näiden katkelmien kohdalla hyväksyjän rinnalle 

rakentuu myös uhrin subjektiasema oman vartalon ollessa esteenä tietylle fyysiselle toimin-

nalle, jonka unelmavartalo mahdollistaa. Unelmavartalon mahdollistamana toimintana mainit-

tiin muun muassa naisten kympin juokseminen, sekä huippu crossfit treenin ja uusien ennätysten 

tekeminen. 

 

7.4 Liikunta määrittäjänä 

 

Liikunta määrittäjänä -merkityskokonaisuuteen liittyy keskeisesti tietynlaiset liikunnan, liikun-

nallisuuden tai liikunnan myötä saavutettujen ulkoisten muutoksen seurauksena muodostuneet 

paineet – normit ja odotukset, joita liikunnallisuuteen ja liikunnalliseen ulkonäköön liitetään. 

Nämä paineet, normit ja uskomukset, näyttävät olevan lähinnä negatiivisia ja rajoittavan toi-

mintaa. Kokonaisuudelle on tyypillistä negatiiviset tuntemukset, kuten ahdistus, piilottelu, epä-

uskottavuuden kokeminen, trauma, alemmuuden tunto ja pelko. Paineet näyttävät olevan ulkoi-

sia ja juontavan juurensa muihin vertaamisesta.  

 

Liikunnallisuuteen ja ulkonäköön liittyvinä epävarmuuden aiheina nostetaan esiin esimerkiksi 

”treenibloggarin uskottavuus”. Blogin kirjoittajan ulkonäköpaineet ilmenevät muun muassa 

pohdintoina siitä, jos hieroja lukee hänen blogiaan ja luulee hänen olevan tiukassa kunnossa. 

Hyväksyttävälle ja uskottavalle liikunta-aiheista blogia pitävälle bloggaajalle asetetaan tietyt 

vaatimukset, joita ei koeta täytettävän esimerkiksi liiallisen selluliitin vuoksi. Liikunnallisuus 
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siis määrittää odotuksia ulkonäön suhteen sekä suhtautumista omaa ulkonäköä kohtaan vaikut-

taen näin ollen olennaisesti myös kehonkuvaan. Myös vertailu on läsnä; lajin parissa kilpaile-

vien ”tiukka fitnessliha” saa tuntemaan itsensä ”laiskaksi läskiläjäksi”. Täydellistä ulkonäköä 

pidetään myös oman luonteen ja elämän mittareina, ja samalla myös tietynlaisina välineinä oh-

jata näitä. Täydellistä vartaloa pidetään täydellisen elämän kivijalkana. Seuraavassa katkel-

massa blogin kirjoittaja pohtii omaa suhdettaan kehoonsa. Toisin sanoen sitä, kuinka ulkonäkö 

voi määritellä omaa suhtautumista itseen, ja kuinka ulkonäkö symboloi tiettyjä ominaisuuksia. 

 

Oon aiemmin aina ollu yhtä kuin mun kroppa, kropan ollessa rasvainen minä olin saama-

ton lusmu. Kropan ollessa hoikempi olin aikaansaava ja reipas. 

 

Nämä ulkonäköön ja liikunnallisuuteen liittyvät paineet ulottuvat ajatuksen tasolta myös toi-

mintaan. Ulkonäköä pidetään tietynlaisena oikeutuksena jollekin toiminnalle sen mahdollista-

essa muun muassa urheilutarvikkeiden ostamisen, fitnessblogin perustamisen ja ylläpitämisen, 

hierojalla käymisen ahdistumatta, liikkumisen tietyissä vaatteissa, treenin väliin jättämisen hy-

vällä omalla tunnolla, innokkaamman treenaamisen, uudet harrastukset, ulkonäkökeskeisistä 

tavoitteista luopumisen, salilla käymisen ahdistumatta ja vapautuneisuuden.  

 

Merkityskokonaisuuden katkelmat rakentuvatkin pitkälti uhripuheen varaan. Uhrin subjektiase-

man itselleen rakentavat kokevat olevansa ulkonäkönsä vankeja – ajatusten tai toiminnan ta-

solla.  Uhripuheelle on tyypillistä itsensä asemointi ulkopuoliseksi asioiden ollessa niin kuin 

on, itsestä riippumatta. Merkityskokonaisuuteen sisältyvälle uhripuheelle on tyypillistä jossit-

telu, jota edustavat katkelmat, joissa lukijat pohtivat mitä tekisivät toisin, jos heräisivät unel-

miensa vartalossa. Vastaukset liittyvät liikunnalliseen toimintaan unelmavartalon mahdollista-

essa muun muassa liikkumisen, kuten lenkkeilyn, salilla käymisen, rantalentopallon pelaami-

sen ja uimisen ilman häpeää ja peittelyä, juoksemisen päiväsaikaan, urheilusuorituksen väliin 

jättämisen ilman huonoa omaatuntoa ja murehtimista, innokkaamman ja kovemman harjoitte-

lemisen, rohkeuden aloittaa uusia harrastuksia, ulkonäkökeskeisistä tavoitteista luopumisen, 

urheilemisen tietynlaisissa vaatteissa, sekä sosiaalisessa mediassa kuvien julkaisemisen ja nä-

kyvien vatsalihasten treenaamisen, kun vihdoinkin näyttäisi fitnesstypyltä. Joissain tapauksissa 

uhrin aseman kautta rakentuu hyväksyjän subjektiasema, kun ulkonäön huomataan rajoittavan 

omaa toimintaa aivan turhaan. Uhrin subjektiasema voidaankin nähdä tietyllä tapaa omana va-

lintana siitä, kuinka paljon antaa oman ulkonäkönsä tai ulkopuolelta tulevien ulkonäköihantei-

den ja -paineiden vaikuttaa itseensä ja toimintaansa.  
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Hyväksyjän subjektiasema ja merkityskokonaisuudelle poikkeuksellinen negatiivisesta ja ra-

joittavasta näkökulmasta poikkeava lähestymistapa on havaittavissa seuraavasta katkelmasta, 

jossa liikunnan avulla saavutettu ulkonäkö mahdollistikin herkuttelun, jota kuitenkin seuraa 

taas uusi ulkonäköongelma ja kuntokuuri. Hyväksyjän asema muuttuu takaisin ihannevartalon 

tavoittelemiseksi ja näin ollen liikunnan merkityskin muuttuu mahdollistajasta keholliseen 

identiteettiin liittyvien ongelmien aiheuttajaksi. 

 

Mulla oli viime kesänä se unelmieni kroppa. Sillon söin jätskiä ja muita kesäherkkuja niin 

että napa paukkui, koska ajattelin että tän eteen on nähny NIIN paljon vaivaa ja tehty 

työtä että ei se nyt yhdestä jäätelöstä muutu takaisin siks löysimykseksi. Näin ajattelin 

siis jokaisen jäätelöpallon ja sipsipussin kohdalla kesän alusta lokakuuhun asti. Ja kappas 

BOOM marraskuussa tajusin että painoa on tullut lisää reilu 7 kiloa ja navan ympärille 

muutama donitsi. Siitä sitten alkoi taas uusi kuntokuuri vaihtelevalla menestyksellä joka 

on ollu tosi paljon vaikeampi kuin edellinen. 

 

Osa kommentoijista näki myös vaihtoehtoisen tavan suhtautua normeihin ja odotuksiin. Uhrin 

aseman lisäksi ajatuksia ja toimintaa rajoittavia normeja ja odotuksia myös pohdittiin ja ky-

seenalaistettiin muun muassa työstäjäksi tai kyseenalaistajaksi asemoitumisen kautta. Alla ole-

vassa katkelmassa blogin lukija pohtii ”fitnessbuumia” ja sen mukana tuomia ulkonäköpaineita 

kapinoiden ilmiötä vastaan. Katkelmasta on luettavissa myös aineistolle tyypillistä kategori-

sointia ja arvottamista. Kommentoija puhuu tavallisista ihmisistä ja fitneksestä hömpötyksenä, 

kun liikunta hyvän olon ja itsestä huolehtimisen näkökulmasta nähdään ulkonäkökeskeistä lii-

kunnan harrastamista niin sanotusti hyväksyttävämpänä vaihtoehtona. 

  

Ja toi treenaaminen. Mua niin ärsyttää tää fitness hömpötys! Loppuis jo! Kävin kuntosa-

lilla jo ennen tätä kaikkea hypetystä ja silloin siinä ei ollu mitään outoa. Tavalliset ihmiset 

käy kuntosalilla pitääkseen ittestään huolta. Piste. Nyt saa heti jonkun fitness-leiman ot-

taan ja pitäis just näyttää joltain tietyltä ja käyttää jotain tiettyjä vaatteita. En tahdo enkä 

suostu   

  

7.5 Liikunta ratkaisuna 

 

Liikunta ratkaisuna -merkityskokonaisuudeksi nimesin puheen, jossa liikunta tuodaan esiin tie-

tynlaisena välineenä ulkonäköön liittyvien epävarmuuksien selättämiseksi. Merkityskoko-

naisuus rakentuukin pitkälti auttajan subjektiaseman ympärille vinkkien ja neuvojen ollessa ko-

konaisuuden keskeisiä elementtejä. Tarjoamalla vinkkien ja neuvojen kautta ratkaisumalleja 

auttaja pyrkii vaikuttamaan positiivisesti epävarmuuksista kärsivän kehonkuvaan. Monesti toi-
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mintaehdotuksia tarjoava auttaja saattaa tukeutua kokemusasiantuntijuuteen tai asiantuntijuu-

teen, kuten seuraavassa katkelmassa, jossa kosmetologi tarjoaa hyvin asiantuntevasti neuvoja 

selluliiteistä eroon pääsemiseksi. Kommentoija pyrkii tiettyjen kielellisten valintojen, kuten 

huutomerkin ja sananvalinnan oikeesti kautta vakuuttamaan blogin kirjoittajan ja muut kom-

menttien lukijat näiden neuvojensa pätevyydestä ja oikeellisuudesta. 

 

Kosmetologin näkökulmaa sellusta eroon pääsemiseen ! Laihdutus ei oikeesti auta, saat-

taa tuoda vaan pahemmin esiin. [– –]. Lihaskuntoreeni auttaa paremmin kuin aerobinen. 

Venyttely on tosi tärkeetä, avaa hyvin niitä tukkoja ja pistää aineenvaihduntaa liikkeelle. 

[– –]. Tässä tämmösiä ammattilaisnäkökulman vinkkejä  

 

Konkreettisten ulkonäköön liittyvien ongelmien, kuten selluliitin, lisäksi liikunta nähtiin myös 

ratkaisuna pahan mielen välttämiseen. Muutamissa katkelmissa tuodaan esiin myös oma ereh-

tyväisyys; liikunnan ajatellaan olevan ratkaisu ulkoisiin epävarmuuksiin, mutta kokemus osoit-

taa ennakkoajatusten olleen virheellisiä. Alla olevissa katkelmissa blogin lukija ja ylläpitäjä 

työstävät omaa ulkonäöllisiin tavoitteisiin tähtäävää liikkumistaan päätyen toteamaan liikunnan 

olleen kelvoton ratkaisu epävarmuuksien aiheuttajan – selluliitin – eliminoinnissa. Katkelmista 

on myös havaittavissa toimijuuden osalta merkityskokonaisuuteen olennaisesti liittyvä lähesty-

mistapa. Koska liikunta nähdään ratkaisuna ulkonäölliseen epävarmuuden kohteeseen, raken-

netaan itselle myös negatiivissävytteistä tavoittelijan subjektiasemaa, pyrkimyksenä päästä 

eroon epävarmuuden aiheuttajasta.  

 

Aattelin että laihdutan vaan nii sellutkin lähtee. No ei lähteny, ja jos oli joitain hirveempää 

ku lihava selluliittikasa nii laiha sellanen.  

--- 

Laihuta ne pois. Taisin kesällä tehdä niin mutta kymmenen kiloa nykyistä kevyempänä 

olin niin totaalisen väsynyt, kiukkuinen ja ankea, että näin peilistä ne ihan samat sellut.  

 

 

7.6 Liikunta, kehonkuva ja toimijuudet suhteessa toisiinsa 

 

Liikunnalle rakentuu aineistossa moninaisia merkityksiä ulkonäön ja kehonkuvan osalta. Lii-

kunnan avulla pyritään muun muassa muokkaamaan ulkonäköä omia ihanteita vastaavaksi. 

Tämä tavoittelu näyttäytyy paikoin negatiivisten tuntemusten, kuten liikuntaan liittyvän ahdis-

tuneisuuden, liikunnan ehdottomuuden, ulkonäöllisten tavoitteiden jatkuvuuden ja häpeän, sekä 

rajoitusten sävyttämänä toimintana. Rajoitukset ja negatiiviset tuntemukset saattavat saada koh-

tuuttomatkin mittasuhteet, kun liikunta ja sen myötä saavutetut tai saavuttamattomat tavoitteet 
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ohjaavat elämää määrittäen muun muassa käyttäytymistä ja toimintaa. Liikunta ja ulkonäkö 

saavat negatiivisen painotuksen myös silloin, kun liikunta koetaan syynä ulkonäköön liittyvien 

ongelmien ilmaantumiseen. 

 

Ulkonäköön liittyvien ongelmien aiheuttajan lisäksi ulkonäkö nähdään päinvastoin myös rat-

kaisuna niihin. Negatiivissävytteisistä lähestymistavoista huolimatta positiivista suhtautumista 

liikuntaa sekä ulkonäköä kohtaan pidetään parempana, toivotumpana ja tavoittelemisenarvoi-

sena lähestymistapana. Myös ulkonäön muokkaaminen liikunnan avulla saatetaan kokea posi-

tiivisena ja mielekkäänä tekemisenä, ja saavutettu ulkonäkö rajoitusten sijaan toiminnan mah-

dollistajana. Vaikka ulkonäkö nähdään paikoin liikkumisen osalta toissijaisena, näyttäytyy täy-

dellinen ulkonäöllisistä tavoitteista irtaantuminen haastavana. Omaan ulkonäköön suuntautu-

van hyväksynnän julkilausumista ei pidetä niin sopivana, kuin ulkonäköön liittyvää tyytymät-

tömyyttä. Tämä näkyy kehujen lieventämisenä ja tyytymättömyyttä ilmaisevien asenteiden kär-

jistämisenä. Suhtautuminen ulkonäköön ja liikkumiseen näyttäytyy toimijuuksien osalta pai-

koin ristiriitaisena. Samaan aikaan kun luodaan kuva ulkonäkönsä suhteen tyytyväisestä, huo-

kuu katkelmista tyytymättömyys tai ulkonäöllinen muokkaushalu.  

 

Muutoshalu on kuitenkin vahvasti läsnä. Liikunnan myötä ilmaantuneista ongelmista ja ahdis-

tusta aiheuttavasta ulkonäön muokkaamiseksi suoritettavasta liikunnasta pyritään eroon esimer-

kiksi itsereflektion avulla. Ulkonäköpaineet, normit, ihanteet ja odotukset saattavat kuitenkin 

olla esteenä positiiviselle lähestymistavalle. Tavoittelemisenarvoista ulkonäön hyväksyntää hi-

dastavat ajatukset ja toimintatavat, jotka ovat syvälle juurtuneita. Ei välttämättä osata toimia 

toisin, vaikka haluttaisiin. Monesti taustalla koetaan olevan oma valinta siitä, kuinka paljon 

ihanteiden antaa itseään rajoittaa. Oma liikunnan ja ulkonäön välinen suhde mietityttää ja sitä 

pohditaan. Tämä näyttäytyy erilaisten toimijuuksien vuorotteluna ja toisiinsa nivoutumisena. 

Monesti omaa ulkonäkökeskeistä liikkumista pyritään selittelemään ja perustelemaan, tai se 

kyseenalaistetaan.  

 

Sen lisäksi, että liikunnan ja ulkonäön välinen suhde tuodaan esiin positiivisessa ja negatiivi-

sessa valossa, saattaa asennoituminen olla sävyltään myös hyvin neutraalia. Tällöin esimerkiksi 

ulkonäön muokkaamistarkoituksessa harrastetun liikunnan taustalla olevia tuntemuksia tai 

asenteita ei tuoda julki. Positiivinen ja negatiivien asennoituminen saattavat myös esiintyä rin-

nakkain, kun itse liikkuminen nähdään mielekkäänä ja positiivisena, mutta ulkonäköön liittyvät 

seikat negatiivisena.  
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Blogien kirjoittajien kohdalla on liikuntaan suhtaumisen osalta havaittavissa tietynlaista ”kehi-

tyskulkua”. Yhden blogin osalta tämä tarkoittaa sitä, että liikunta nähdään ajatuksia negatiivi-

sesti hallitsevana ulkonäön muokkaajana, jonka jälkeen liikunta keinona muokata ulkonäköä 

tuodaankin esiin positiivisen puheen kautta, kunnes lopulta ulkonäköä ei enää koeta olennai-

sena liikkumisen taustatekijänä. Tätä liikunnan merkityksiin liittyvää muutosta kuvaillaan po-

sitiivisena matkana ehdottomuudesta itsensä kuunteluun. Samankaltainen kulku on nähtävissä 

myös toisessa blogissa, jossa liikunnan merkitys ulkonäön osalta kuvataan ensin pitkälti posi-

tiivisessa valossa keinona muokata ulkonäköä, kunnes oman toiminnan kyseenalaistamisen 

kautta liikunta alkaa selvästi saamaan negatiivisen sävyn, johtaen lopulta tilanteeseen, jossa 

ulkonäön merkitys liikkumisessa alkaa hiipumaan.  

 

Kilpailevan blogin kirjoittajan kohdalla ei sen sijaan ole havaittavissa mitään selkeitä ”käänne-

kohtia”, joissa liikunta saisi selkeästi jonkun tietyn roolin ulkonäön osalta. Sen sijaan liikun-

nalle rakennetut merkitykset vuorottelevat riippuen siitä, mistä näkökulmasta liikuntaa lähesty-

tään. Koska tavoitteet ovat ulkonäköön liittyvät, liikunta koetaan pitkälti keinona muokata ke-

hoa. Paikoin tämä muokkaaminen nähdään positiivisessa, paikoin negatiivisessa valossa. Kil-

pailevan blogista huokuukin selvä tasapainoilu – tietynlainen ajoittaisuus ja kamppaileminen. 

Itseä ja omia harjoituskausia verrataan toisiin, ja omia näkemyksiä valmentajan näkemyksiin. 

Pään sisällä käydään kamppailua muun muassa siitä, onko varmasti tehnyt kaiken oikein, ja 

riittävästi.  Kuitenkin myös kilpailija painotti ulkonäkökeskeisistä tavoitteista huolimatta ulko-

näön olevan loppujen lopuksi liikkumisen kohdalla toissijaista.  



52 

 

8 POHDINTA 

 

Muodostin aineistosta viisi liikunnan merkitystä kehonkuvan rakentajana kuvastavaa merkitys-

kokonaisuutta ja seitsemän näitä merkityskokonaisuuksiakin rakentavaa subjektiasemaa (ks. 

Taulukko 1). Nämä merkityskokonaisuudet toimijuuksineen rakentuvat suhteessa toisiinsa (Jo-

kinen & Juhila 2002) liikunnalle rakentuvien merkitysten vaihdellessa kirjoituksista toisiin, ja 

jopa kirjoitusten sisällä. Merkitykset ovat riippuvaisia pitkälti siitä, millaiseksi toimijaksi kir-

joittaja itsensä kulloinkin asemoi. Paikoin tämä asemointi näyttäytyi aineistossani jopa ristirii-

taisena.  

 

Ilmiö naisten lihaksikkaamman ulkomuodon tavoittelun ympärillä näyttäytyy moninaisena ja 

kehonkuvan ja liikunnan välistä suhdetta voidaan kuvailla monitahoiseksi ja mutkikkaaksikin.  

Rakentuvat merkitykset ja toimijuudet lähestyvät liikuntaa ulkonäön ja kehonkuvan osalta eri-

laisista näkökulmista muodostamatta kovinkaan yhtenäistä linjaa. Lähestymistavat ovat niin 

positiivisia, negatiivisia kuin neutraalejakin. Sen lisäksi, että liikunnan avulla pyritään vastaa-

maan kulttuurin kauneusihanteisiin, rakentuu liikunnalle merkityksiä myös ulkonäöllisten on-

gelmien aiheuttajana ja ulkonäön osalta toissijaisena tekijänä. Ulkonäöllinen näkökulma on kui-

tenkin vahvasti läsnä, vaikka positiivista suhtautumista ulkonäköä ja liikuntaa kohtaan pidetään 

tavoittelemisenarvoisena lähestymistapana.  

 

Toimijuus ja itsensä asemointi on hyvin tilannesidonnoista ja paikoin ristiriitaistakin. Omaa 

suhdetta ulkonäköön ja liikuntaa ulkonäön muokkaajana tarkastellaan ja pohditaan hyvin kriit-

tisesti. Itseä määritellään pitkälti muiden kautta muun muassa vertaamalla omaa ulkonäköä tois-

ten ulkonäkönäköön, asemoimalla itsensä erilaisiin arvolatautuneisiin kategorioihin ja ryhmiin, 

sekä luomalla tietynlaisia määritelmiä normaalista ja hyväksyttävästä ulkomuodosta ja sen 

mahdollistamasta toiminnasta.   

 

8.1 Ulkonäkökeskeisestä liikunnasta kohti hyväksyntää 

 

Aineistosta nousseilla liikunnan ja kehonkuvan välistä suhdetta kuvastavilla merkityksillä ja 

asenteilla näyttäisi monilta osin olevan yhteneväisyyksiä aiemman tutkimustiedon ja ympäröi-

vän kulttuurin kanssa. Liikunta voidaan nähdä omanlaisena sosiaalisena maailmana ja kulttuu-
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rina, jolla on myös omat alakulttuurinsa (Koski 2013). Liikuntaan liittyvien asioiden havaitse-

minen ja kokeminen rakentuu persoonallisuuden, omaksuttujen roolien, vaikutteiden ja ympä-

röivän maailman varaan (Koski 2013). Koski (2013) puhuu dynaamisesta, pitkän prosessin var-

rella muotoutuneesta vakaasta valintojemme ja ajattelumme määrittäjästä; liikuntasuhteesta, 

jonka taustalla on yksilöllisiä ja kollektiivisia merkityksiä, ja jonka lähikäsitteitä ovat motivaa-

tio, kulttuuri, asenne ja arvo (Koski 2013).  

 

Monien liikkumismotiivit näyttivät perustuvan ulkonäöllisten tavoitteiden varaan aiheuttaen 

negatiivisia tuntemuksia liikkumista tai omaa ulkonäköään kohtaan. Tavoitteilla näyttäisikin 

olevan yhteys hyvinvointiin (Ryan ym. 2009) motivaation vaikuttaessa kehonkuvan arvioihin. 

Ulkonäkökeskeiset motiivit on tutkimusten perusteella liitetty omaan kehoon kohdistuvaan tyy-

tymättömyyteen, painon kontrollointiin ja alhaisempaan itsetuntoon (de Bruin ym. 2009). Nii-

den on myös todettu heikentävän kehonkuvan ja harjoittelutiheyden positiivista yhteyttä (Ho-

man & Tylka 2013) johtaen mahdollisesti myös heikompaan kehonkuvaan (Prichard & Tigge-

mann 2008).  

 

Ulkonäkö- ja painokeskeiset motiivit ovat yhteydessä heikompiin ulkonäköön liittyviin arvioi-

hin ja tyytymättömyyteen sekä sosiaaliseen ahdistuneisuuteen (Williams ja Cash 2001) myös 

aineistossani. Negatiiviseen suhtautumiseen tietynlaisen ulkonäön tavoittelua kohtaan liittyi it-

sensä mollaaminen. Aineistossa ilmenikin naisten kehoon liittyvästä tyytymättömyydestä ja so-

siaalisista kulttuurisista normeista nousevaa ”läskipuhetta” (engl. fat talk) (ks. esim. Harjunen 

2009; Warren ym. 2012). Negatiivisen kehoon liittyvän puheen on todettu olevan yhteydessä 

ulkonäköön panostamiseen, kehoon liittyviin vääristymiin, häiriintyneeseen syömiskäyttäyty-

miseen, masentuneisuuteen (Rudiger & Winstead 2013), sekä laihuuden tavoitteluun (Warren 

ym. 2012). ”Läskipuhetta” esiintyi myös vartalon osalta kulttuurisiin normeihin istuvien kom-

menteissa niin kutsuttuna symbolisena puheena (ks. Harjunen 2009). Tämänkaltaisen puheen 

voidaan katsoa tietyllä tapaa väheksyvän niitä todellisia seurauksia, kuten sosiaalista syrjäyty-

mistä ja syrjintää, joita ylipainoisuuteen saattaa liittyä (Harjunen 2009), sekä ylläpitävän myös 

lihavuuden stigmaa. 

 

Aineistoni osoitti liikkumiseen ja itseensä suhtautumisen voivan kuitenkin olla myös positii-

vista, vaikka tavoitteet olisivatkin ulkonäkökeskeisiä. Hyväksyvästi ulkonäköönsä suhtautuva 

näki itsensä armollisemmin positiivisemmassa valossa käyttäen itsestään myös lempeämpiä 

luonnehdintoja. Hyväksyvämmällä positiivisemmalla puheella on todettu olevan positiivinen 



54 

 

yhteys kehoon liittyvään tyytyväisyyteen, itsetuntoon, sekä kaverisuhteiden laatuun (Rudiger 

& Winstead 2013). Liikunnan stressittömyyttä, rentoutta ja nautintoa pidettiin ihailtavana, ”oi-

keana” ja parhaisiin tuloksiin johtavana tapana harjoitella. Pelkästään nautinto, terveys tai hyvä 

olo eivät aineistoni perusteella kuitenkaan näytä tuntuvan riittäviltä motiiveilta, vaan ulkonä-

kökeskeiset tavoitteet ovat jossain määrin läsnä lähes väistämättä. On kuitenkin huomioitava, 

että rajanvedon tekeminen kauneuden ja terveyden tavoitteluun tähtäävien ponnistelujen välille 

on haastavaa, sillä ne voidaan kokea yhtäaikaisesti harjoittelun taustatekijöinä (Johansson 2007, 

130). Liikunnalle rakentuvat merkitykset heijastavat osittain myös niitä merkityksiä, joita suo-

malaisten nuorten on todettu liikkumiseen liittävän. Suomalaisten lasten ja nuorten liikunta-

käyttäytymistä selvittävässä tutkimuksessa lapset ja nuoret kokivat hyvän olon saamisen ja lii-

kunnan terveellisyyden, sekä parhaansa yrittämisen ja ilon tärkeiksi liikkumisen piirteiksi ul-

konäöllisten tavoitteiden kuitenkin korostuessa iän karttuessa (Koski 2015).  

 

Johanssonin (2007, 141) näkemys kehokeskeisyyden ja kauneuden tavoittelun pitämisestä kiel-

teisenä, ja terveelliseen elämään pyrkimistä positiivisena ilmiönä saa siis selvästi vahvistusta 

aineistossani. Positiivista asennoitumista omaa ulkonäköä ja liikuntaa kohtaan pidettiin tavoit-

telemisenarvoisena, kun taas negatiivisten tunteiden sävyttämä liikunta ulkonäön muokkaa-

miseksi kuvattiin negatiivisimmin. Toimijuuksien tai merkitysten kohdalla ei kuitenkaan ole 

kyse stabiileista tiloista, vaan ne rakentuvat tilannesidonnaisesti muuttuen. Merkityksellistymi-

sen prosessissa oleellista on juuri konteksi (Koski 2013). Liikunnan saatetaan todeta olevan 

tällä hetkellä hyvänolontuoja, kehonkuvaan ja ulkonäköön kohdistuessa tasapainoilua. Yksit-

täisten merkitysten voimallisuuden ohella myös niiden määrä määrittää, kuinka syvällä liikun-

nan ja urheilun sosiaalisessa maailmassa ollaan ja kuinka suuren painotuksen tämä elämänalue 

saa, ennustaen näin myös liikuntasuhteen intensiivisyyttä, kestävyyttä ja ilmenemistä (Koski 

2013). 

 

Muutosalttiita, normatiivisia rajoja sille, mitä milloinkin pidetään hyvänä ja huonona, kauniina 

ja rumana, luonnollisena ja luonnottomana (Johansson 2007, 141) rakennetaan fitness-blogeissa 

aktiivisesti määrittämällä muun muassa normaalin naisen vartalo, sekä erilaiset arkisetkin toi-

minnot, jotka tietynlainen normienmukainen ulkonäkö mahdollistaa. Myös Harjusen (2009) 

väitöskirjassa laihuus nähtiin toimijuuden perusedellytyksenä. Painonpudottaminen ei merkit-

sekään vain ihanteisiin vastaamista, vaan myös toimijuuden osalta ”täysivaltaisuuden” saavut-

tamista; tullaan hyväksytyksi ja aletaan tekemään asioita, joita muutkin tekevät (Harjunen 

2009). Itsensä määrittäminen muiden kautta kulkee vahvasti mukana aineistossani. Omaa kehoa 
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peitellään, muokataan ja esitellään, jotta muut huomaisivat tai olisivat kateellisia. Aineistossa 

esiin nousseet ihanteet kuvastavat melko hyvin nykyistä länsimaista lihaksikasta mutta hoikkaa 

kehoihannetta (Bordo 2003), joskin lihaksikkuus ja lihasmassan lisäämisen myötä tapahtuva 

painonnousu olivat selkeimmin edustettuina fitness-kilpailijan blogissa, laihtumisen ja pienem-

män rasvaprosentin korostuessa kilpailemattomien keskuudessa. Vaikka lihasvoiman kasvatta-

minen onkin nykyisin merkityksellistä tytöille (Koski 2015), näyttäisi hoikkuusihanne kulke-

van aineistossa vahvasti mukana. Tämänkaltainen urheilullisuuteen yhdistetty hoikkuusihanne 

näyttäytyy kehonkuvan osalta haitallisempana kuin urheilullisen ihanteen sisäistäminen yksis-

tään (Homan 2010).   

 

Realististen tavoitteiden asettaminen on haastavaa paikassa, jossa ympärillä on hyvännäköisiä 

treenaajia, likimain täydellisiä vartaloita sekä kauniita ja urheilullisia ihmisiä esittäviä kuvia 

(Johansson 2007, 140). Myös aineistossani nousi esiin vallitsevan ilmiön mukana tuomat pai-

neet. Rasvatonta ja lihaksikasta ulkonäköä ihailtiin, samalla kun sen koettiin luovan turhia ul-

konäköpaineita ja olevan epärealistinen tavoite itselle. Tällaisella ajattelulla saattaa olla ikäviä 

seurauksia, sillä Wertheimin ja Paxtonin (2011) mukaan suurin osa kehonkuvan häiriöistä ke-

hittyy juuri, kun yksilön ominaisuudet eivät sovi kulttuurin määrittämiin normeihin niin sano-

tusta toivotusta kehosta. Aineistossani nousi esiin myös normaalipainoisten halu muokata ke-

hoa tämänhetkisten ihanteiden suuntaan, mikä tukee Balcetisin ja muiden (2013) tutkimustu-

loksia siitä, kuinka pelkkä tietoisuus ihanteista saattaa olla haitallista itsetunnolle – todellisesta 

kehon painosta ja muodosta riippumatta. Ulkonäön muokkauspyrkimysten lisäksi ihanteisiin 

kuitenkin vastattiin myös niitä kyseenalaistamalla ja vastaan kapinoimalla. 

 

Kilpailevan blogi poikkesi selvästi muista. Yleislinjasta poikkeavat kilpailevan alakulttuurista 

kumpuavat ihanteet näkyivät muun muassa kilpailijan pienuuteen liittyvissä pohdinnoissa ja 

suuremmasta vaa`an lukemasta ilostumisena. Nämä ihanteet saattavat lisätä herkkyyttä omaa 

kehonkuvaa kohtaan (Grogan ym. 2004; Probert ym. 2007) luoden myös paineita siitä, minkä 

kokoinen nainen on hyväksyttävä Grogan ym. 2004). Vaikka kilpailevan kohdalla liikunnan 

tavoitteiden voidaan katsoa olevan hyvin ulkonäkökeskeiset, toi kilpailija kuitenkin esiin har-

joittelemisen nautinnollisuuden ja inspiroivuuden. Kilpailevan luoma kuva kilpailemisesta ja 

siihen valmistautumisesta poikkeaakin selvästi kilpailemattomien kilpailemiseen liittyvistä ne-

gatiivissävytteisistä näkemyksistä. Harrastajat pyrkivät erottautumaan kilpailijoista asettamalla 

vastakkain harrastelijan rennon treenauksen ja kilpailijoiden tiukkapipofitneksen. Harrastelijat 
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ja kilpailijat näyttävät siis kokevan lajiin liittyvät riskit eri tavoin. Tutkimustiedon valossa jot-

kin käytännöt voivatkin näyttäytyä epäterveellisinä ulkopuolisille ja hyödyllisinä lajien harras-

tajille riippuen muun muassa motivaatiosta, identiteetistä ja tavoitteista (Probert ym. 2007).  

 

Naisten lihaksikkuutta korostava kauneusihanne ja naisten lisääntynyt kiinnostuneisuus kunto-

saliharjoittelua kohtaan tulevat varmasti jatkossakin herättämään keskustelua. Ilmiöt nuorten 

keskuudessa elävät monesti sosiaalisessa mediassa, ja tutkimuskohteenani olleet fitness-blogit 

voidaan kokea kehonkuvan rakentumisen osalta niin positiivisina kuin negatiivisinakin vaikut-

tajina. Se kumpaan suuntaan vaaka kallistuu, riippuu varmasti monista tekijöistä. Kuten aineis-

tossanikin, me-puhe ja muiden ajatukset saattavat saada pohtimaan muun muassa omia motii-

veja syvemmin ja johtaa kokemusmaailman radikaaliinkin muutokseen.  

 

Stavrositun ja Sundarin (2012) havaintoa mukaillen, blogien pitäminen näyttäytyi aineistoni 

perusteella yhteisöllisyydentunteen ja kommentointien kautta paikoin hyvinkin voimaannutta-

vana tekijänä. Myös lukijoille. Liikunnan harrastamiseen kannustamisen lisäksi sosiaalinen me-

dia saatetaan kuitenkin kokea myös negatiivisena. Esimerkiksi harjoitteluun liittyvät kuvaukset 

ja kuvat saattavat asiayhteydestä riippuen johtaa inspiroinnin sijaan myös vastaanottajien 

omaan vartaloon kohdistuviin häpeän tuntemuksiin (Vaterlaus ym. 2014). Onkin muistettava, 

että ihmiset kokevat asiat eri tavoin liikuntasuhteemme taustalla ollessa paljon erilaisia teki-

jöitä. Esteettisiin lajeihin osallistumisella saattaa kuitenkin olla yhteys ulkonäön arvottamiseen 

ja siihen satsaamiseen (Abbott & Barber 2011).  

 

Puhuttaessa ilmiöstä ja buumista naisten lihaksikkaamman vartalon tavoittelun ympärillä, on 

huomioitava myös ilmiön laajuus; terveyserot ovat jakautuneet, ja myös lapset ja nuoret voi-

daan luokitella yhä selvempi paljon ja vähän liikkuviin (Aira ym. 2013). Se ei kuitenkaan tee 

tutkimastani ilmiöstä yhtään sen epätodellisempaa tai merkityksettömämpää. Positiivinen ke-

honkuva ja vahva itsetunto voidaan nähdä olennaisina tekijöinä myös liikuntasuhteen näkökul-

masta. Esimerkiksi kehonkuvan häiriöt saattavat alentaa fyysistä aktiivisuutta (Slater & Tigge-

mann 2011) tai johtaa häiriintyneeseen harjoitteluun (Voelker ym. 2015). Häiriintyneellä har-

joittelulla taas on todettu olevan niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin seurauksia, sisältäen heikon 

keskittymiskyvyn, uupumuksen, mielen häiriöt, vammat, sosiaalisen eristäytyneisyyden ja hei-

kentyneet ihmissuhteet (Voelker ym. 2015). Rakennustyötä positiivisen kehonkuvan ja vahvan 

itsetunnon saavuttamiseksi tulisikin kaikin tavoin tukea etenkin identiteetin rakentumisen mur-

rosvaiheessa – nuoruudessa.  
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8.2 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen osalta on olennaista tarkastella myös sen luotettavuutta, sitä mahdollisesti heiken-

täviä tekijöitä sekä eettisyyttä. Hyvän tieteellisen käytännön vaaliminen on jokaisen tutkijan 

vastuulla (Kuula 2011, 26). Tutkimuseettinen neuvottelukunta on antamassaan ohjeistuksessa 

määritellyt hyvän tieteellisen käytännön ja loukkausepäilyjen käsittelemisen lainalaisuudet 

(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013). Tutkimus voi olla eettisesti hyväksyttävää, luotetta-

vaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos se on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttä-

mällä tavalla (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013).  

 

Hyvän tieteellisen käytännön lähtökohtana on muun muassa se, että tutkimuksen teossa, tulos-

ten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa noudatetaan rehellisyyttä, yleistä 

huolellisuutta ja tarkkuutta (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013). Se edellyttää myös, että 

tutkimukseen sovelletaan eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä. 

Myös muiden tutkijoiden työt ja ansiot tulisi huomioida; viitata julkaisuihin asianmukaisesti ja 

tehdä näkyväksi niiden merkitys oman tutkimuksen kannalta. Hyvä tieteellinen käytäntö pitää 

sisällään myös tutkimuksen suunnitteluun, toteutukseen, raportointiin ja aineistojen säilyttämi-

seen liittyvien vaatimusten huomioimisen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013).  

 

Tutkimuskysymysten tulee olla perusteltuja (Kuula 2011, 199) ja tutkimuksen on rakennettava 

terveystieteiden tietoperustaa (Kylmä & Juvakka 2007, 144). Tutkimastani ilmiöstä ei ole juu-

rikaan aiempaa tutkimusta, minkä vuoksi sen voidaan myös katsoa tuottavan uutta ja merkityk-

sellistä tietoa pinnalla olevasta ilmiöstä. Ihmisten saattaa olla vaikea tiedostaa liikuntansa taus-

talla olevia motiiveja ja liikunnan merkityksiä (Koski 2013). Diskurssianalyysin avulla koin 

pääseväni käsiksi näihin mahdollisesti tiedostamattomiinkin merkityksiin. Tunnistamani mer-

kitykset perustuvat kuitenkin tulkintaani myös aineiston ollessa valikoitunut ja rajallinen. Tul-

kintani eivät näin ollen ole universaalisti kaiken kattavia tai yleistettävissä, mikä ei olekaan 

laadullisen diskurssianalyyttisen tutkimuksen tavoite (Juhila & Suoninen 2002). Mahdollisim-

man tarkalla raportoinnilla olen pyrkinyt tekemään läpinäkyväksi analyysipolkuni lisäksi myös 

tulkintani. Esimerkiksi aineistokatkelmat ovat tukemassa tätä pyrkimystäni. On myös muistet-

tava, että merkitykset ovat hyvin arvolatautuneita, ja vaikka yksittäisellä merkityksellä saattaa-

kin olla hyvin keskeinen rooli liikuntasuhteen määrittäjänä, on lopulta ratkaisevaa kuitenkin 

asiasta tai ilmiöstä muodostuva kokonaissumma (Koski 2013).   
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Aineistonani olevat blogit ovat julkisia ja kaikkien luettavissa, eikä blogien kirjoittajilta näin 

ollen tarvinnut pyytää lupaa blogien hyödyntämiseen tutkimusaineistona (Kuula 2011, 188). 

Tapauskohtaisesti ratkaistavaa on se, milloin on asianmukaista tuoda esille verkossa esiintyvien 

ihmisten henkilötietoja. Tutkimuksen toteuttamisen kannalta henkilötiedot eivät olleet oleelli-

sia (Kuula 2011, 189), eikä blogien tai niiden kirjoittajien nimiä ole tuotu esiin. Nimettömyyttä 

puoltaa myös se, että omien blogien kirjoituksia on myös mahdollista muokata tai poistaa 

(Kuula 2011, 189), kuten omankin aineistoni kohdalla kävi yhden blogin kirjoittajan lopettaessa 

bloginsa. En myöskään kokenut tarpeellisena jättää blogien kommentoijien nimimerkkejä nä-

kyviin henkilö- ja erisnimien poistamisen tai muuttamisen ollessa myös laadullisen aineiston 

anonymisoinnin keskiössä (Kuula 2011, 214). Aineistokatkelmat ja lainaukset on myös erotettu 

asianmukaisella tavalla, ja ne on säilytetty mahdollisimman vähäisin muutoksin (Kuula 2011, 

219). 

 

Aineiston osalta voidaan miettiä, kuinka paljon valitsemani blogit ohjaavat tuloksia. Blogien 

suuresta aktiivisuudesta johtuen tarkasteluun valikoitui ainoastaan kolme blogia, joiden kirjoit-

tajat ohjaavat keskustelua. Sivumäärällisesti suurimman blogin kirjoittaja kävi selvästi läpi tie-

tynlaista kehonkuvaan liittyvää murrosvaihetta tämän vaiheen johtaessa lopulta blogin kirjoit-

tamisen lopettamiseen. Tavoitteellisen, ulkonäöllisiinkin muutoksiin tähtäävän liikunnan lop-

puessa saattaa siis myös tarve ja kiinnostus blogin kirjoittamiseen loppua. Luotettavuutta hei-

kentäväksi tekijäksi voidaan nähdä myös analyysiin mukaan hyväksytty laihduttamispuhe, josta 

liikunnan painotuksen päätteleminen osoittautui mahdottomaksi. Monesti liikunta mainittiinkin 

vain yhtenä mahdollisena ulkonäköön vaikuttavana tekijänä esimerkiksi ruokavalion rinnalla. 

Aineistoni vahvuutena sen sijaan on sen luonnollisuus, sillä itsensä aikaansaamien aineistojen 

kautta ei pääse käsiksi luonnollisten tilanteiden tapahtumiin niiden kaikessa rikkaudessa (Juhila 

& Suoninen 2002). 

 

Vaikka analyysi on toteutettu aineistolähtöisesti ennen aiempaan tutkimustietoon perehtymistä, 

ovat tutkimukseni tulokset kuitenkin muodostuneet tulkintani perusteella aiheeseen liittyvän 

esiymmärrykseni vaikuttaessa taustalla. Tutkija voikin ottaa tutkimuksen eri vaiheissa erilaisia 

identiteettejä ja positioita suhteessa tutkimukseensa. Avaankin hieman omia positioita, niin sa-

nottuja lukemiskehyksiä ja niiden mahdollisia ideologisia seurauksia, joita Juhilan (1999) nä-

kemyksen mukaan olisi hyvä avata myös lukijoille. Olen aina ollut monipuolisesti kiinnostunut 

liikunnasta ja urheilusta, sekä seurannut mielenkiinnolla niihin liittyviä trendejä ja keskustelua. 
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Taustalla on myös useita kuntosalilla vietettyjä tunteja, vaikka kokemusta fitneksestä kilpaur-

heiluna ei olekaan. Havaitsin kuitenkin naisten yleisen kiinnostuneisuuden kasvun kuntosali-

harjoittelua ja lihaksikkuutta kohtaan niin saleilla kuin mediassakin. Syntyi halu päästä tarkem-

min käsiksi ilmiöön – pintaa syvemmälle. Myönnän ilmiön herättäneen myös huolestuneisuutta 

itsessäni. Tulevana terveyskasvattajana on herännyt muun muassa pelko pelkästään ulkonäön 

vuoksi liikkumisesta ja urheilemisesta, häiriintyneestä suhteesta liikkumiseen tai omaan ulko-

näköön ja kehoon. Ilmiössä voi kuitenkin olla myös paljon hyvää, jos sen myötä esimerkiksi 

löydetään liikunnan ilo, ja kyetään näin vaikuttamaan positiivisesi kehonkuvaan.  

 

Tutkimusta tehdessäni tiedostan nämä omat asenteeni ja tietynlaiset ennakkoajatukset pyrkien 

kuitenkin jättämään ne taka-alalle. Tiedostan, että mediassa esillä olleet tarinat fitness-harras-

tajista, jotka ovat sairastaneet tai sairastuneet syömishäiriöön tai vaurioittaneet aineenvaihdun-

taansa (mm. Maksimainen 2014; Aarnio 2015) ovat varmasti vaikuttaneet ajatuksiini. En kui-

tenkaan usko lajin olevan niin mustavalkoinen kuin mediassa kenties annetaan ymmärtää. Koen 

diskurssianalyysin olleen hyvä keino päästä ilmiön sisään ja rakentaa parempaa ymmärrystä 

aiheesta.  
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTUTKIMUSHAASTEET 

 

Tutkimuksessani tarkastelin, millaisia merkityksiä liikunnalle rakennetaan ulkonäön ja kehon-

kuvan osalta fitness-blogeissa päätyen seuraaviin johtopäätöksiin: 

 

- Fitness-blogeissa liikunnalle rakentuu monia erilaisia toisiinsa sidoksissa olevia, paikoin 

ristiriitaisiakin merkityksiä ulkonäön ja kehonkuvan osalta. 

 

- Kuntosaliharjoittelua ja liikuntaa ei fitness-blogeissa esiintyvän puheen perusteella 

voida todeta kehonkuvan rakentumisen näkökulmasta positiiviseksi tai negatiiviseksi. 

Liikunnan ja kehonkuvan välinen suhde näyttäytyy monitasoisena ilmiönä, ja liikunnalle 

rakentuvat merkitykset ovat niin positiivisia, negatiivisia kuin neutraalejakin. 

 

- Toimijuus ja itsensä tilanteinen asemointi vaikuttaa olennaisesti siihen, rakentuuko lii-

kunnalle ulkonäön ja kehonkuvan osalta positiivinen, negatiivinen vai neutraali merkitys. 

Paikoin tämä asemointi näyttäytyy ristiriitaisena.  

 

- Diskurssianalyyttistä tutkimusotetta hyödyntämällä on mahdollisuus päästä käsiksi fit-

ness-blogeissa rakentuvien liikunnan ja kehonkuvan välisten suhteiden monitahoisuu-

teen. 

 

Nuorten ja nuorten aikuisten kanssa työskentelevien on oltava perillä ikäryhmälle tyypillisistä 

ilmiöistä, jotta niihin on mahdollisuus tarpeen vaatiessa tarttua. On ymmärrettävä mistä ilmi-

öissä on kysymys, jotta niihin liittyvät mahdolliset negatiiviset lieveilmiöt tunnistettaisiin ja 

pyrittäisiin välttämään. Tätä ymmärrystä pyrin tutkimuksellani lisäämään. Sen lisäksi, että nuo-

ria tulisi riittämättömän liikunta-aktiivisuuden valossa (esim. Kokko ym. 2015) kannustaa lii-

kunnan pariin, on nuorten parissa työskentelevien hyvä ymmärtää ja huomioida myös liikunnan 

ja ulkonäön välinen yhteys.  

 

Koulujen roolia ei voida ohittaa, sillä ne näyttävät osaltaan tuottavan ja uusintavan hyväksyttä-

vän naisvartalon standardia vaikuttaen näin tyttöjen kehonkuvaan (Harjunen 2009). Median, 

sekä haasteellisten ja monille epärealististen kauneusihanteiden ympäröimässä kulttuurissa 

nuoria tulisikin tukea positiivisen kehonkuvan rakentamisprosessissa. Koska kauneusihanteilta 
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on vaikea välttyä (esim. Johansson 2007, 123, 133, 138) tapahtuu tämä tukeminen muun muassa 

medialukutaitoa kehittämällä, sekä ilmiöiden ja ihanteiden läpinäkyväksi tekemisellä ja niistä 

avoimesti keskustelemalla. Liikunnan roolia painonhallinnassa tai ulkonäön muokkaamisessa 

ei myöskään tulisi korostaa.  

 

”Fitness-buumia” voidaan ilmiönä pitää melko uutena, mikä näkyy myös aiheeseen liittyvien 

tutkimusten määrässä. Jotta ilmiötä voitaisiin ymmärtää paremmin, tarvitaankin liikunnan – 

etenkin kuntosaliharjoittelun ja fitneksen – ja kehonkuvan välisestä suhteesta lisää tietoa. Koska 

miehet eivät myöskään ole kulttuuristen kehoihanteiden ulkopuolella, ovat molemmat suku-

puolet huomioitava tällä tutkimuksen saralla.  
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