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Sosiaalisten erontekojen risteymäkohtien tarkastelu – intersektionaalisuus – on ollut useilla tieteenaloilla valtavirtaa jo 
pitkään. Tutkimuksissa on havaittu, että lihavat, rodullistetut naiset kokevat toiseuttamista ja syrjintää yhteiskunnassa. 
Yksi tapa pyrkiä sanoittamaan tällaisia kokemuksia ovat hypernäkyvyyden ja hypernäkymättömyyden käsitteet, joiden 
kautta tarkastelen kehopositiivisuusaktivismiin linkittyviä suomenkielisiä digitaalisia sisältöjä.

Anna Puhakka

Suuri yleisö oppi tuntemaan yhdys-
valtalaisen Veronica Pome’en maalis-
kuussa 2019, kun hänet valittiin Sports  
Illustrated -lehden vuotuisen uima-
pukunumeron mallifinalisteihin vii-
den muun kanssa. Pome’en valinta oli 
huomion arvoinen kahdesta syystä. En-
sinnäkin hän on lihava, mikä on erito-
ten uima pukumallin vartalotyypiksi 
edelleen harvinaisuus. Toiseksi hän on 

 ensimmäinen polynesialainen, joka va-
littiin malliksi Sports Illustratediin: Po-
me’e on kotoisin Kaliforniasta mutta 
polynesialais taustainen (Loop Samoa 
2019). Pome’e päivittikin sosiaalisessa 
mediassa heti valintansa tultua julki:

Kaikki tietävät, etten ole tyttö sieltä 
pienimmästä päästä. – – Altavastaajana 
minun on olennaista korostaa sisäistä 

kauneutta, koska niin pitkään minusta 
tuntui että en vastannut yhteiskunnan 
odotuksia siitä, mikä on kaunista. – –  
@si_swimsuit’in kärkikuusikkoon 
pääseminen on mahdollistanut sen, 
että voin toimia inspiraationa niille  
tytöille, jotka eivät tunne olevansa riit-
tävän laihoja, nättejä, muodokkaita tai 
ihonväriltään sopivia. Suurin nautinto 
elämässä on tehdä juuri se, mihin kaik-
ki sanovat, ettet pysty. (Pome’e 2019)1

Rodullistettujen naisten  
lihavuusaktivismi internetissä 
Hypernäkyvyys ja hypernäkymättömyys  
kehopositiivisuuskeskusteluissa
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Veronica Pome’e ei siis nostanut päivi-
tyksessään esille ainoastaan lihavuut-
taan vaan viittasi siinä myös ihon väriin. 
Pome’e on yksi niistä pohjoisamerik-
kalaisista kehopositiivisuus- ja keho-
aktivismivaikuttajista, jotka ovat viime 
vuosina nostaneet keskusteluun sukupu-
olen, ”rodun” ja lihavuuden risteymän eli 
intersektion (ks. myös Gay 2016;  Nalgona 
 Positivity Pride 2020; Rashatwar 2020; 
 Taylor 2018;  Tovar 2018; Unruly 
 Bodies 2018; Williams 2017).  Suomessa 
tämän saman risteymän merkityksel-
lisyyttä ovat ehkä selkeimmin painot-
taneet kehoaktivisti Javiera Marchant  
Aedo (Marchant Aedo 2020) sekä  
Caroline Suinnerin ja Meriam Trabelsin  
muodostama Pehmee- kollektiivi 
(Ruskeat Tytöt 2018).  Artikkelini 
aineis  to koostuu heidän tuottamis taan 
sisällöistä. Minua kiinnostaa näkyvyy-
den ja näkymättömyyden  tema tiikka 
juu ri suomalaisessa kontekstissa: nou-
seeko aihe alue aineis tossa esiin, ja jos 
niin käy,  minkälaisia teemoja (ks. Koski 
2011)  tutkimukseen ottamistani blogi-
teksti- ja podcast-sisällöistä voisi löytää? 
Lisäksi yritän selvittää, millaisilla ta-
voilla  sukupuoli, ”rotu” ja lihavuus kie-
toutuvat yhteen suoma laisessa kehoposi-
tiivisuusliikkeessä mukana olevien ak-
tivistien  teksteissä.

Yhdysvaltalainen Jeannine A.  Gailey 
(2014) on havainnut tutkimuksessaan, 

että lihavat pohjoisamerikkalaisnaiset 
kokevat olevansa yhteiskunnassaan sa-
maan aikaan sekä hypernäkyviä että 
hypernäkymättömiä. Olen kiinnostu-
nut tutkimaan samaa ilmiötä Suomes-
sa. Itse asiassa Gailey ja Hannele Har-
junen (2019) ovat todenneet vertaile-
vassa tutkimuksessaan, että hypernä-
kyvyys ja -näkymättömyys ovat ilmiöi-
tä, jotka lihavat naiset tunnistavat niin 
Pohjois-Amerikassa kuin Suomessakin. 
Kyseisessä tutkimuksessa Harjusen in-
formantit olivat kuitenkin valkoisia suo-
malaisia (white ethnic Finns), joten oma 
asetelmani eroaa Harjusen tutkimukses-
ta siinä, että tarkastelen juuri rodullistet-
tujen henkilöiden tuottamia tekstejä.

Gaileyn (2014) ja Samantha Kwanin 
(2010) tutkimusten, joihin  tässä artikke-
lissa viittaan, kontekstina on tosiaan Poh-
jois-Amerikka ja eritoten  Yhdysvallat. 
Siellä rodullistettujen henkilöiden 
osuus on suurempi kuin Suomessa,  mikä 
toden näköisesti vaikuttaa rodullistettu-
jen lihavien naisten näkyvyyteen ja nä-
kymättömyyteen. Voidaan  esimerkiksi 
ajatella, että Suomessa nämä naiset 
 eivät ole koskaan hyper näkymättömiä, 
 koska yhtäältä rodullistamisen ja rasis-
min (ks. Keskinen, Näre & Tuori 2015;  
Oikeusministeriö 2016) sekä toisaalta  
lihavuusfobian inter sektiossa he ovat jat-
kuvan tarkkailun alaisia.

Kehopositiivisuus on yhteiskunnal-

linen liike, jonka tavoitteiden voidaan 
katsoa olevan kahtalaiset. Yhtäältä se 
perään kuuluttaa jokaisen yksilön oi-
keutta kehorauhaan eli vapauteen elää 
millaisessa kehossa tahansa ilman kiel-
teistä kommentointia (vrt. Omaheimo 
& Särmä 2017). Toisaalta se nostaa esiin  
sitä syrjintää, jolle marginalisoidut  
kehot altistuvat (ks. esim. Jaakko-
la 2016; Saarinen 2017). Toisin sanoen 
keho positiivisuusliikkeen kulmakivet 
eivät suinkaan koske vain lihavia. Kui-
tenkin suuri osa suomalaisesta suomen-
kielisestä kehopositiivisuusaktivismis-
ta on toistaiseksi keskittynyt juuri liha-
vuuden tematiikkaan. Historian kautta 
tarkasteltuna tämä on ymmärrettävää 
– keho positiivisuuden kun on tulkittu 
olevan yksi, melko viimeaikainen juon-
ne  lihavuus- tai läskiaktivismin kokonai-
suudessa (Cooper 2016). Kehopositiivi-
suusliike rakentaa sille pohjalle, jonka 
läskiaktivismi muodostaa.2

Lihavuus- tai läskiaktivismia tutki-
neet Charlotte Cooper ja  Samantha Mur-
ray (2012, 134, teoksessa Maor 2013, 
281) ovat todenneet, että läski aktivismia 
(ja lisäisin: kehopositiivisuutta yhtenä 
läskiaktivismin muotona, ks. Cooper 
2016) on syytä dokumentoida ja analy-
soida, jotta siitä jo olemassa oleva tieto 
voidaan yhtäältä arkistoida ja toisaalta 
jalostaa jatkokäyttöön. Artikkelini pyr-
kii vastaamaan tähän toiveeseen. Lisäk-
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si teksti vastaa Cooperin toisaalla esittä-
mään kutsuun tutkia lihavuutta yhteis-
kuntatieteellisesti myös muualla kuin 
Yhdysvalloissa (Cooper 2009, 330).

Aiempi tutkimus rodullistetuista 
lihavista naisista läskierityisen 
kehoaktivismin piirissä

Sosiologi Apryl A. Williams  (2017, 
6) kirjoittaa, että lihavat rodullistetut 
 naiset ovat kaksin verroin toiseutettuja 
(ks. myös Kwan 2010). Vaikka tutki-
jat ovat peräänkuuluttaneet erilaisissa 
intersektioissa olevien kehoaktivistien 
kokemusten esiin nostamisen tärke-
yttä  (Donaghue & Clemitshaw 2012), 
 Williams (2017, 5) toteaa, että keho-
positiivisuuteen linkittyvä tutkimus, jo-
ka paneutuu lihaviin rodullistettuihin 
naisiin, on valitettavasti – joskaan ei yl-
lättävästi – sangen rajallista ja että lisä-
tutkimusta tarvitaan. Myöskään aka-
teemisessa lihavuustutkimuksessa su-
kupuolen ja rodun risteymää ei ole kä-
sitelty riittävästi: esimerkiksi kriittisen 
lihavuus tutkimuksen lippulaivajulkaisu, 
Fat Studies, ei vuoden 2014 intersektio-
naalisuudelle omistetussa teemanume-
rossaan käsitellyt lihavuuden ja ”rodun” 
risteymää johdantoartikkelinsa mainin-
toja pidemmälle.

Tutkijat ovatkin havainneet keho-
positiivisuuden olevan paitsi suku-

puolittunut myös varsin valkoinen ilmiö. 
Jessica Cwynar-Horta (2016, 40) viit-
taa nykyisiin kehopositiivisuusaktivis-
teihin, joiden mukaan aikanaan toisen 
aallon feminismistä ja lihavuusaktivis-
mista versonutta kehopositiivisuusliiket-
tä edustavatkin nyt perinteisessä mieles-
sä viehättävät, valkoiset ja ei-lihavat nai-
set, jotka ovat ”positiivisia kehonsa suh-
teen”. Alexandra Sastre (2014, 935) taas 
huomauttaa, että vaikka hänen tutki-
millaan kehopositiivisilla sivustoilla on  
etnistä ja sukupuolten moninaisuut-
ta, suuri osa osallistujista on valkoisia 
naisia.3

Esimerkiksi Anni Emilia  Alentolan 
(2017) kehopositiivisuutta käsittelevä 
opinnäytetyö näyttäisi vahvista-
van Sastren havainnon. Alentolan 
ylirajainen – toisin sanoen ei ainoastaan 
suomalaisten sisällöntuottajien mate-
riaalista koostuva – aineisto on kerät-
ty kuvanjako palvelu  Instagramista, jos-
sa keho positiivisuusmateriaalia jaetaan 
varsin runsaasti. Otanta perusteena oli-
vat relevantit aihetunnisteet kuten 
#body positive ja #bodypositivity. 
Aineis ton analyysimenetelmänä oli vi-
suaalinen sisällönanalyysi. Kuvia ker-
tyi yhteensä 381 kappaletta, joista 92 
prosenttia esitti naisia; näistä vuoros-
taan 91 prosentin kohteena oli nimen-
omaan valkoinen nainen (emt., 28–29). 
Valkoisuuden dominanssi on havaittu 

myös  kehon kuvan tutkimuksessa ylei-
sesti (Rice 2007, 160).

Näyttää siltä, että  rodullistettuja 
 lihavia naisia kehopositiivisuudessa ei 
ole huomioitu tutkimusteemana sen 
runsaammin Suomessakaan. Ensinnä-
kin jotkin kehopositiivisuudesta Suo-
messa tehdyt työt käyttävät  ylirajaista 
aineistoa (mm. Nervander 2018), eivät-
kä täten tarkastele suomalaista keho-
positiivisuusliikettä. Tytti  Shemeikka 
(2018, 2) puolestaan painottaa opin- 
näytetyössään, että ”kehopositiivisuu-
dessa käännetään valokeila  valkoisesta, 
hoikasta cis-naisen vartalosta laa-
jempaan käsitykseen kehoista”, mut-
ta yleisön reaktioita kehopositiivisiin 
 YouTube-videoihin tutkineessa opin-
näytetyössään hän ei kyseiseen tema-
tiikkaan sen syvemmin pureudu – kai-
keti siksi, että hän itse (lihava, valkoi-
nen nainen) esiintyy analysoiduissa vi-
deoissa. Sonja Kokon (2018) opinnäy-
tetyö taas erittelee lihavuus diskursseja 
 Helsingin Sanomien kehopositiivisuu-
teen liittyvissä mielipidekirjoituksis-
sa, joissa ei kuitenkaan tarkastella ”ro-
tua”. En myöskään omassa artikkelis-
sani (Puhakka 2019) tee niin. Vaikka 
siis tutkimusta ja etenkin opinnäytteitä 
keho positiivisuudesta tehdäänkin, su-
kupuolen, lihavuuden ja ”rodun” ristey-
män analyysi ei vielä ole juurikaan nous-
sut suomalaisen tieteenteon agendalle.
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Hieman yleisemmällä tasolla liha-
vuuden, sukupuolen ja ”rodun” inter-
sektio ei kuitenkaan ole tutkimaton alue. 
 Samantha Kwan (2010) on tutkimukses-
saan tarkastellut sitä, miten lihavuus ris-
teää sukupuolen ja ”rodun” kanssa. Hän 
soveltaa Peggy McIntoshin (1988) val-
koisen etuoikeuden (white privilege) kä-
sitettä omaan analyysiinsä siitä, millai-
seksi erilaisten kehojen toimijuus muo-
toutuu arkisissa vuorovaikutustilan-
teissa. Tekstissään Kwan (2010) luo kä-
sitteen thin privilege: laihan, hoikan tai 
ei-lihavan etuoikeus (myös suomen-
kielisissä teksteissä käytetään usein tä-
tä englanninkielistä termiä). Afrikka-
laista nykydiasporaa käsittelevässä tut-
kimuksessaan Andrea Shaw (2006) 
taas esittää, että tänä päivänä musta, li-
hava naiskeho rikkoo rajoja jo pelkäl-
lä olemassaolollaan, siitä huolimatta 
– tai juuri sen takia –, että kyseisen ke-
hon aiemmat (kielteiset) representaatiot 
ovat olleet niin voimakkaasti valkoisen 
hegemonian muovaamia ja siten mustaa 
kehollisuutta kaventavia.

Hypernäkyvyys ja 
hypernäkymättömyys

Tässä artikkelissa tarkastelen suoma-
laisessa kehopositiivisuusliikkeessä toi-
mivien rodullistettujen aktivistien omia 
kokemuksia näkyvyydestä. Kaikilla 

heillä on myös omakohtaista kokemus-
ta lihavuudesta. Analysoimani internet-/ 
media-aineisto koostuu Javiera 
Marchant Aedon kirjoittamasta blo-
gista sekä Pehmee-kollektiivin pod-
cast-sarjasta. Käytän teoreettisena apu-
na  Jeannine A. Gaileyn kirjassaan The 
Hyper(in)visible Fat Woman (2014) esit-
telemiä näkyvyyden ja näkymättömyy-
den sekä hypernäkyvyyden ja -näkymät-
tömyyden käsitteitä. Gailey on itse inspi-
roitunut Monica J. Casperin ja Lisa Jean 
Mooren (2009) tutkimuksesta, joka kos-
kee näkyvyyden politiikkaa ja katsomi-
sen etiikkaa. Casperin ja Mooren tutki-
muksen innoitus näkyy Gaileyn teok-
sessa kahtalaisesti. Ensinnäkin hän kiin-
nittää yhtäältä huomiota nimenomaan  
”kateissa oleviin kehoihin” (Gailey 2014, 
7). Toisaalta hänen tavoitteenaan on 
tehdä näkyväksi lihavien naisten koke-
ma sosiaalinen syrjintä ja paljastaa  itse 
hyper näkyvyyden ja -näkymättömyy-
den ilmiö (emt., 171).

Gaileyn (emt., 11) mukaan etuoikeu-
tetut, kuten ei-lihavat, kehot ovat enim-
mäkseen näkymättömiä: niiden jokaista 
liikettä ei analysoida ja ne saavat paljon-
kin liikkumavaraa käytöksensä suhteen. 
Gailey (emt., 8) kirjoittaa edelleen, et-
tä hänen analysoimansa näkyvyyden ja 
näkymättömyyden ilmiö saa etuliitteen 
”hyper” silloin, kun siitä tulee sosiaali-
sesti alistavaa. Siispä queerit kehot, li-

havat kehot, rodullistetut kehot sekä ke-
hot, jotka ovat muutoin fyysisesti ”erot-
tuvia”, ovat näkyviä usein nimenomaan 
sosiaalisesti alistavalla tavalla: toisin sa-
noen ne ovat hypernäkyviä (emt., 10). 
Esimerkiksi mediassa uutisoidaan liha-
vuuden kansanterveydelle ja -taloudel-
le aiheuttamasta (väitetystä) taakasta ja 
julkaistaan valokuvia, joissa lihavat ke-
hot on esitetty yleensä kaulasta tai har-
tioista alaspäin (Cooper 2007). Toisaal-
ta nämä samaiset kehot voivat paradok-
saalisesti olla myös hypernäkymättömiä 
muun muassa siten, että niitä ei näy vaik-
kapa populaarikulttuurissa tai media-
viihteessä.

Gailey keskittyy tutkimukses-
saan lihaviin naiskehoihin. Hän ku-
vailee (suku puolittuneen) lihavuuden 
paradok saalisuutta toteamalla, että yh-
täältä lihava keho on hypernäkyvä, sil-
lä sitä ruoditaan jatkuvasti julkisuudes-
sa ja mediassa esimerkiksi ”lihavuus-
epidemiasta” kirjoittamalla (ks. esim. 
Harjunen &  Kyrölä 2007). Toisaalta 
läski on marginalisoitua ja poispyyhit-
tyäkin; tässä mielessä lihavat naiskehot 
ovat hyper näkymättömiä (Gailey 2014, 
7). Käytännössä tämä voi näkyä vaik-
ka vaate kaupassa, jossa lihavat naiset ei-
vät koe tulevansa palvelluiksi vaan ovat 
ikään kuin ”väärässä paikassa” (Jennings 
2010, teoksessa Harjunen 2016).

Gailey (2014, 8) toteaa, että  ruumiin 
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koko on samankaltainen muiden ei- 
diskursiivisten ilmiasujen  (kuten 
 ”rodun”) kanssa siinä mielessä,  että se 
on havaittavissa ennen kuin ensim-
mäistäkään sanaa on lausuttu – ja 
 henkilöistä tehdään oletuksia perustuen 
siihen, miten kyseiset sosiaaliset erityis-
piirteet keskenään risteävät.  Gailey 
(emt., 18–19) siis linkittää näkyvyy-
den/näkymättömyyden yksilön sosiaa-
liseen paikantumiseen: hänen näkökul-
mansa on, että rodullistetut lihavat nai-
set kohtaavat moniperusteista syrjintää, 
koska he ovat marginaalissa rotunsa/et-
nisyytensä, sosiaalisen sukupuolensa ja 
kehon kokonsa vuoksi (emt., 42). Inter-
sektionaalisen tutkimusotteen painot-
tamisesta huolimatta tutkija itse (emt., 
168–169) toteaa, että hänen otoksensa 
ei ollut niin moninainen kuin hän olisi 
toivonut. Hän peräänkuuluttaakin lisä-
tutkimusta lihavien henkilöiden koke-
muksista muun muassa ”rodun” ja sek-
suaalisen identiteetin risteymäkohdissa. 

Aineisto ja metodologia

Artikkelini käsittelee internet-aineistoa, 
jota ovat tuottaneet sellaiset  Suomessa 
toimivat ja ruskeat tai rodullistetut keho-
positiivisuusaktivistit, joilla on liha-
vuudesta henkilökohtaista kokemusta.4 
Näistä ensimmäinen on Caroline  ”Caro” 
Suinnerin ja Meriam Trabelsin muodos-

taman Pehmee-kollektiivin samannimi-
sen podcastin ensimmäinen tuotanto-
kausi (Ruskeat Tytöt 2018). Kollektii-
vi toimii osana Ruskeat Tytöt -mediaa. 
Podcastin tuotantokausi koostuu vii-
destä jaksosta, joista jokainen on pituu-
deltaan keskimäärin 30 minuuttia. En-
simmäisessä jaksossa tekijät kertovat it-
sestään kuulijoille. Suinner identifioi it-
sensä muun muassa ”ruskeaks, lihavaks 
queer-ihmiseksi, ja panseksuaaliksi” (J1, 
02:00).5 Lisäksi hän mainitsee kahteen 
eri otteeseen olevansa lihava, ”koska jos 
joku ei vielä ymmärtäny, niin olen liha-
va” (J1, 02:45). Trabelsi taas kuvailee it-
seään näin: ”mä oon ruskee, ja mä oon 
lihava, ja nää kaks asiaa on ain määrittä-
ny tosi vahvasti mun elämää” (J1, 04:28).

Toinen käyttämäni aineisto lähde 
on Javiera Marchant Aedon blogi 
(Marchant Aedo 2020), josta valitsin 
analysoitaviksi kaikki ennen 28.3.2019 
julkaistut julkiset blogikirjoitukset. Kir-
joituksia on yhteensä 48 kappaletta, ja 
niiden pituudet vaihtelevat sadoista aina 
tuhansiin sanoihin. Koska tavoitteenani 
tässä artikkelissa on tutkia näkyvyyden 
ja näkymättömyyden kokemusten sanal-
listamista, en ota blogin kuva materiaalia 
osaksi analysoitavaa aineistoa. Ollessaan 
vieraana Pehmee-podcastissa Marchant 
Aedo kertoo olevansa ”chileläinen, tam-
perelainen tyyppi – – aktivisti, se on 
mun ykkösjuttu.” (J4, 02:30). Marchant 

Aedo kirjoittaa, että bloginsa alkuaikoi-
na, vuosina 2014–2015, hän oli lihava, 
mutta sittemmin hänelle tehtiin liha-
vuusleikkaus (hän itse käyttää termiä 
”bariatrinen leikkaus”), minkä myötä 
hän laihtui. Vaikka Marchant Aedo ei 
kuvaa itseään tällä hetkellä lihavaksi, on 
hänellä siitä omakohtaista kokemusta; li-
havuus ja lihavana eläminen ovat toistu-
via teemoja hänen blogissaan. 

Aineiston analyysimenetelmäksi va-
likoitui dialoginen tematisointi (Koski 
2011). Leena Kosken kehittämässä me-
netelmässä aineistoa tulkitaan saman-
aikaisesti sen analyysin kanssa (emt., 
145). Näiden kanssa vuoropuheluun 
asettuvat ”teoreettinen ja metodologi-
nen ajattelu, empiirinen aineisto, tutki-
muskohteeseen liittyvä tieto, aiempi tut-
kimus ja tutkijan oma ymmärrys” (emt., 
127). Tutkija siis ammentaa tässä ”ana-
lyysi-tulkinnassaan” laajasti niin omasta 
kuin muiden tietämyksestä. Tämä tun-
tui tärkeältä, koska artikkelin aihetta on 
toistaiseksi tutkittu niin niukasti.

Dialoginen tematisointi etenee vai-
heittain tiettyjen askelten mukaisesti. 
Ensimmäisessä vaiheessa raakateksti-
muodossa oleva aineisto tiivistetään ka-
tegorioiksi. Tällöin tutkijan tehtävänä 
on ”etsiä tekstistä sellaisia lausumia, jo-
ka ovat merkityksellisiä teoreettisen ajat-
telun ja tutkimuskysymyksen kannalta” 
(Koski 2011, 136). Juuri näin pyrin me-
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nettelemään: pidin hypernäkyvyyden 
ja -näkymättömyyden käsitteet mieles-
sä heti alusta pitäen. Dialogisen tema-
tisoinnin toisessa vaiheessa analyysi- 
tulkinta etenee kategorioista teemoiksi 
(emt., 138). Tässä vaiheessa tutkija pyr-
kii kiteyttämään aineistonsa merkittä-
vimmät teemat – yhä valitsemansa teo-
reettisen viitekehyksen läpi tarkastellen. 
Näin toimin minäkin: aineisto oli varsin 
rikasta, ja Gaileyn teoria auttoi tunnista-
maan kaikkein havainnollisimmat koh-
dat tässä esitettäviksi.

Aineiston analyysiä

Ei, ei välttämättä ihmiset pidä sust 
enemmän [kun sä laihdut kymmenen 
kiloa]. Ne ehkä vaan kiinnostuu sust 
enemmän koska sust tulee näkyvämpi. 
(Ruskeat Tytöt [RT] 2018, J2, 16:30)

Yllä olevasta lainauksesta käy erinomai-
sesti ilmi, että Pehmee-kollektiivin 
 Suinner on havainnut saman ilmiön kuin 
Gailey (2014): ihmiseen kiinnitetään vä-
hemmän huomiota tämän ollessa lihava, 
koska hän on silloin hyper näkymätön. 
Laihtuminen vuorostaan tuo henkilöl-
le yhtäältä näkyvyyttä ja toisaalta nä-
kymättömyyttä sopivissa määrin, mut-
ta huomionarvoista on, että ne eivät saa 
eteensä liitettä ”hyper”. Tämä vertautuu 
Gaileyn yllä olevaan huomioon siitä, et-
tä ei-lihavilla on usein lihavia enemmän 

sosiaalista liikkumavaraa normatiivisen 
kehollisuutensa ansiosta. Suinner tietää, 
että kyse ei niinkään ole siitä, että muut 
alkaisivat pitää ihmisestä enemmän tä-
män laihduttua; sen sijaan he alkavat 
kiinnostua tästä kohentuneen näkyvyy-
den ansiosta.

Esittelen seuraavaksi tutkimus-
aineistosta erottuneista teemoista ne 
kolme, jotka mielestäni havainnollista-
vat hypernäkyvyyden ja -näkymättö-
myyden tematiikkaa parhaiten.6 Ensin-
näkin aineistosta käy ilmi, että keho-
positiivisuusliike on mukana tuotta-
massa rodullistettujen, lihavien naisten 
hyper näkymättömyyttä. Toiseksi keho-
syyllistäminen nousee esiin ilmiönä, jos-
sa hyper näkyvyys ja (hyper)näkymät-
tömyys punou tuvat yhteen. Teemoista 
kolmas on se, että hypernäkyvyyttä on 
mahdollista ottaa haltuun.

Kehopositiivisuusliike lihavien  
ja ruskeiden naiskehojen  
hypernäkymättömyyden tuottajana

Aiemmin tässä artikkelissa pohdin, 
onko rodullistettujen lihavien naisten 
Suomessa ylipäätään mahdollista  olla 
hyper näkymättömiä, kun he ovat rasis-
min ja lihavuusfobian risteyskohdasta 
kumpuavan jatkuvan tarkkailun alaisi-
na.  Meriam Trabelsin mukaan hyper-
näkymättömyyttä vaikuttaisi tapahtu-

van ainakin yhteiskunnallisen keskus-
telun tasolla:

Jos on vaik rodullistettu ja sit samaan 
aikaan lihava, ni siit intersektiost en oo 
nähny niinku mitään keskusteluu. (RT 
2018, J1, 12:05)

Myös ulkomaiset kehoaktivistit, jot-
ka sijoittuvat rodullistetuksi tulemisen 
ja lihavuuden intersektioon, ovat ker-
toneet tulevansa marginalisoiduiksi 
paitsi yhteiskunnassa laajemmin, myös 
keho positiivisuusliikkeen sisällä, kos-
ka se on tilana niin valkoinen (Jennings 
2018; Shackelford 2016; Yeboah 2017). 
Marchant Aedo rinnastaa kehopositiivi-
suuden ja viime vuosina runsaasti huo-
miota saaneen #metoo-kampanjan:

Tiesittekö, että kehopositiivisuusliike 
kuten #metoo on mustien naisten alul-
lepanema liike? – – Ettekö tienneet? Se 
johtuu siitä, että #metoo on valitetta-
vasti omittu palvelemaan ensisijaisesti 
valkoisia naisia. Samalla tavalla keho-
positiivisuus on omittu palvelemaan 
sopivan lihavia ja valkoisia naisia. Siis 
sopivan lihavia. Sopivan valkoisia. So-
pivan normaaleja. (Marchant Aedo 
2018a)

Meriam Trabelsi huomauttaakin, että 
nykyhetken kehopositiivisuusliike on 
epäonnistunut tehtävässään nostaa mar-
ginalisoituja kehoja keskiöön:
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Tää liike tällä hetkellä sulkee ulos just 
ne kehot, joita sen alunperin piti te-
hä näkyväks. Eli tällä hetkellä tun-
tuu siltä, jos vaikka Instagramia kat-
too ja sieltä kattoo vaikka #bodyposi-
tivity, niin sieltä tulee tosi paljon val-
kosii, cis-, heterokehoja, jotka on sillee 
todella hoikas kunnossa, enemmän 
ehkä sellasii timmejä jopa, siel näkyy 
aika vähän todella oikeesti lihavia tai 
mitään muita marginalisoituja kehoja. 
(RT 2018, J2, 23:40)

Koska kehopositiivisuus on juuriltaan 
lihavuusaktivistinen liike, jonka ta-
voitteena on nostaa esiin yhteiskun-
nallisessa marginaalissa olevien koke-
ma ulko näkö- ja kokosyrjintä, kuulosta-
vat Trabelsin nimeämät ”valkosii, cis – – 
 todella hoikas kunnossa” nykykehopo-
sitiivisuuden määreinä perin surkuhu-
paisilta. Voitaneen sanoa, että siinä mis-
sä Gailey (2014) havaitsi tutkittaviensa 
joutuvan hypernäkymättömiksi yhteis-
kunnallisella tasolla, ovat nämä aktivis-
tit lisäksi kokeneet samaa hypernäky-
mättömyyttä siinä nimenomaisessa liik-
keessä, jonka olisi tarkoitus parantaa hei-
dän asemaansa – ja näkyvyyttään, kirjai-
mellisesti ja symbolisesti.

Pehmee-kollektiivin jäsenet painot-
tavatkin sosiaalisen median – varsinkin 
Instagramin – parissa toimivien, etu-
oikeutetussa asemassa olevien sisällön-
tuottajien vastuuta siitä, että he luovat ti-
laa muille (RT 2018, J1, 17:30; 18:30):

Jos sä oot normikokonen ihminen, tai 
sä meet siihen yhteiskunnan normiin 
– – et jos Sä käytät sitä [kehopositiivi-
suus]hashtagii siel sun Instagramis-
sa jotenki niinku päivittäin, niin sil-
lonhan siitä taas jää näkymättömäk-
si ja jää niinku piiloon ne ihmiset ja 
ne kehot jotka tätä eniten tarvitsee. 
(Meriam Trabelsi, RT 2018, J1, 16:50)

Sekä Pehmee että Marchant Aedo nosta-
vat myös itse esiin ruskeita, lihavia nai-
sia omissa sisällöissään. Pehmeen pod-
castissa on esimerkiksi  osio, jossa he 
vinkkaavat kuulijoille kiinnostavista 
ruskeista, lihavista naisista. Niin ikään 
Marchant Aedo on jakanut säännöllisesti 
muiden tuottamia intersektionaalisuus- 
ja läskiaktivismisisältöjä blogissaan. 
Joulu kuussa 2018 hän teki 12 kirjoituk-
sen sarjan nimeltään Radikaalin joulu-
kalenterin suositukset. Jokaiseen kirjoi-
tukseen sisältyi Seuraa somessa -osio, ja 
Pehmeen Instagram-tili oli mukana yh-
dessä niistä.

Kehosyyllistämisessä kietoutuvat  
hypernäkyvyys ja  
(hyper)näkymättömyys

Aktivistit siis kokevat ruskeiden ja li-
havien naiskehojen nykynäkyvyyden 
olevan huono –  suomalaisessa yhteis-
kunnassa vallitsee Gaileyn termein hy-
pernäkymättömyys – ja heille on erittäin 

tärkeää muuttaa tilannetta.  Pehmeen 
koti sivuilla podcastin kuvataan haasta-
van ”kauneus- ja muita ihanteita, mutta 
myös (suomalaisen) kehopositiivisuus-
keskustelun nykytilaa, joka on edel-
leen paljolti valkoisuuden ja muiden 
normien dominoimaa” (Ruskeat Tytöt 
2018). Näkymättömyyden ohella erito-
ten Marchant Aedo kirjoittaa myös nä-
kymisestä (ks. myös seuraava alaluku):

Teen itsekin työtä sen eteen, että ihan 
kaikenlaisilla kehoilla on oikeus olla 
olemassa ja näkyä katukuvassa ja in-
ternetissä, koska kehosyyllistäminen 
ei ole todellakaan okei. Se on jumalau-
ta väärin. (Marchant Aedo 2016)

Marchant Aedo ei maininne katukuvas-
sa näkymistä sattumalta. Tulkitsen, et-
tä hän tunnistaa yhteyden yhtäältä li-
havien (ja muiden marginalisoitujen) 
kehojen hypernäkyvyyden ja toisaal-
ta keho syyllistämisen (body shaming) 
välillä. Jos lihava henkilö vaikkapa ko-
kee,  ettei voi oleskella julkisella paikal-
la hyper näkyvyytensä vuoksi (koska 
voi esimerkiksi joutua pilkan kohteek-
si), hän saattaa mieluummin jäädä ko-
tiin päätyen näin muille näkymättömäk-
si. Toisin sanoen Marchant Aedo osoit-
taa, miten kehosyyllistäminen – sekä li-
säisin, että myös sen ”pelkkä” aavistelu 
(ks. esim. Kwan 2010, 153) – voi johtaa 
tilanteeseen, jossa lihava ihminen alkaa 
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vältellä tilanteita, joihin olettaa liittyvän 
hypernäkyvyyttä.

Hypernäkyvyyden teemaan liittyy 
myös ”tuputtaminen” eli se, että henki-
lön pelkkä olemassaolo julkisella paikal-
la tulkitaan oman itsen liialliseksi esiin-
tuomiseksi. Marchant Aedo kirjoittaa il-
miöstä ulkomaalaisuuden näkökulmas-
ta:

Minusta on myös aika mielenkiintoi-
nen se 23 vuoden maassa vietetyn ajan 
jälkeen yhä useammin kuulemani ja 
lukemani ajatus ”vieraiden tapojen tu-
puttamisesta”. Ilmeisesti se, että minä 
tulen tänne ja asun täällä ja minulla on 
tapoja, jotka ovat erilaisia suomalais-
ten vastaavista, on jo itsessään tuput-
tamista. Koska muutoin en näe merk-
kejä tunkeutumisesta, pakottamisesta 
tai tuputtamisesta. (Marchant Aedo 
2015)

Tämän artikkelin aineistossa ei suoraan 
viitattu lihavuuden ”tuputtamiseen”, 
mutta koska se on varsin tuttua muis-
ta yhteyksistä, koen, että asia on perus-
teltua mainita. Kehopositiivisuutta ja li-
havien ihmisten näkymistä esimerkik-
si sosiaalisessa mediassa on näet pidet-
ty lihavuuden ”tyrkyttämisenä” ja ihan-
nointina myös Suomessa (mm. Hyvä-
ri 2018; Kettunen 2018; Pastak 2018). 
Kun lihavan kehon pelkkä näkyvillä 
olo julkisessa tilassa tai internetissä tul-
kitaan lihavuuden ihannoinniksi ja si-

tä kritisoidaan, tehdään lihavuudesta 
hyper näkyvää – Gaileyhän  määritteli 
 ”hyper”-etuliitteen olevan olennainen 
silloin, kun näkyvyydestä tulee sosiaa-
lisesti alistavaa.

Hypernäkyvyyden haltuunotto

Kuten lainaukset tutkimusaineistosta 
osoittavat, suomalaisen kehopositiivi-
suusliikkeen aktivistit tunnistavat sel-
västi Gaileyn (2014) tutkimuksessaan 
nimeämän ilmiön: he puhuvat sangen 
luontevan tuntuisesti kehojen näkyvyy-
destä ja -näkymättömyydestä, tosin il-
man hyper-etuliitettä. Gaileyn tutki-
mustaan varten haastattelemien nais-
ten joukossa oli joitain, jotka kutsuivat 
itseään läskiaktivisteiksi, mutta he eivät 
kehystäneet toimintaansa näkyvyyden 
ja näkymättömyyden käsittein. Suomen-
kielisessä aineistossa näkyminen sitä 
vastoin tulee esiin monessakin mielessä:

Aina ennen kun mä meen lavalle – – 
mä teen sellasen tosi tietosen vaikut-
tamisratkaisun mun vaatteiden kaut-
ta, mä valitsen läpinäkyvät vaatteet tai 
tiukat vaatteet jotka ei yhtään piilotte-
le sitä miltä mun keho näyttää – – kos-
ka mä haluan näyttää sen esimerkin et-
tä on ihan OK näyttää tältä. (RT 2018, 
J5, 20:20)

Näin puhuu Pehmee-podcastissa vie-
raana ollut Marchant Aedo näkyvyydes-
tä suhteessa yhtäältä työhönsä juontaja-
na ja toisaalta rooliinsa kehoaktivistina. 
Hän tietää olevansa julkisessa tilassa sel-
västi esillä ja päättää harkitusti käyttää si-
tä kehopositiiviseen vaikuttamiseen. Ak-
tivistien tietoista toimijuutta korostaak-
seni kutsun tätä hypernäkyvyyden hal-
tuunotoksi – Gailey (2014, 152–153) 
puhuu rajojenylityksestä ja kumouksel-
lisuudesta. 

Ajattelen, että haltuunotossa on ky-
seessä hypernäkyvyyden muuntami-
nen neutraalimmaksi, ”pelkäksi” näky-
vyydeksi (ilman hyper-etuliitettä). Ei-
norma tiivisen kehon esiintyminen läpi-
näkyvissä tai tiukoissa vaatteissa on ti-
lanne, jonka Marchant Aedo on tunnis-
tanut potentiaalisesti hypernäkyvyydel-
le altistavaksi ja sosiaalisesti alistavaksi. 
Kuitenkin juuri kyseinen tunnistami-
nen muuttaa tämänkaltaisen (yleensä 
vain tietynlaisille kehoille varatuksi aja-
tellun) pukeutumisen vastarintateoksi, 
joka kenties inspiroi muitakin kyseen-
alaistamaan käsityksensä ulkonäöstä ja 
kehollisuudesta.7

Jotkut kehoaktivistit ja tutkijat 
puhuvat ”läskillä pröystäilystä” (Fat 
 Heffalump 2011; Lee 2014; Saguy & 
Ward 2011; ks. lisäksi ”kaapista tule-
misesta” Gailey 2014, 143; Pausé 2012; 
 Sedgwick & Moon 2001).  Pröystäilyllä 
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tarkoitetaan sitä, että lihavien ihmisten 
tulisi pelotta näyttäytyä julkisilla pai-
koilla, käyttää sellaisia vaatteita kuin ha-
luavat, meikata ja kammata hiuksensa 
kuten haluavat, syödä ja juoda vapaasti, 
ja niin edelleen. Käsitän läskillä pröys-
täilyn vastareaktioksi vaatimuksiin sii-
tä, että kehopositiivisuuden ja lihavien 
henkilöiden tulisi pysyä katseilta piilos-
sa, siis näkymättömissä (ks. myös van 
 Amsterdam & van Eck 2019).

Gailey (2014, 143) huomauttaa, et-
tä läskillä pröystäily ei aina ole tarkoi-
tuksellista, vaan lihavat henkilöt saat-
tavat kokea kiinnittävänsä epätoivottua 
huomiota tehdessään esimerkiksi edel-
lä lueteltuja normaaleja asioita, jotka oli-
sivat täysin neutraaleja aktiviteetteja sil-
loin, kun toimijoina ovat normatiiviset 
kehot. Yllä kuvattu Marchant Aedon 
tapaus kuitenkin kehystyy luontevas-
ti pröystäilyn kautta; sanoohan hän sen 
olleen ”tosi tietonen vaikuttamisratka-
su”. Pröystäily onkin yksi tavoista ottaa 
hyper näkyvyyttä haltuun. Samankal-
taista haltuunoton strategiaa voidaan 
ajatella käytettävän myös esimerkiksi 
silloin, kun lihava-sanaa käytetään tie-
toisesti, vastapuheenomaisesti.

Ruskean ja lihavan kehon hyper-
näkyvyyden (ja miksei -näkymättömyy-
denkin) haltuunotto ei kuitenkaan tule 
aineistossa esiin strategiana, jota käy-
tettäisiin kaikkialla ja kaikissa tilanteis-

sa. Bonita C. Longin ja muiden (2008) 
käsitteistöä soveltaen aktivistit tuntu-
vat ”luotaavan” kulloistakin näkyvyyt-
tään ja toimivat tekemänsä tilannearvi-
on perusteella. Esimerkiksi terveyden-
hoitokokemuksista kertoessaan  Suinner 
toi esiin, että oli ollut kaksi viikkoa pois-
sa terveydenhuoltoon liittyvän ryhmän-
sä tapaamisista ”ihan vaan sen takii ku 
mua ahdistaa asia kuten seistä ihmisten 
edessä ja ottaa mun paino” (RT 2018, 
J5, 06:20). Vaikutelmani on, että hyper-
näkyvyyden haltuunotto, tai edes itsen-
sä potentiaalinen altistaminen hyper-
näkyvyydelle, olisi ollut tässä tapaukses-
sa liian voimia vievää. Toisaalla samassa 
jaksossa Suinner puolestaan sanoo:

Mä aattelin et mun pitäis jossain vai-
heessa pitää taidenäyttely mun nois-
ta ruokapäiväkirjoista. (RT 2018, J5, 
04:15)

Tämä toteamus tapahtuu keskellä kes-
kustelua, jonka aiheena on ruokapäivä-
kirjojen täyttämisen ahdistavuus. Tul-
kitsen Suinnerin idean hypernäky-
vyyden haltuun ottamiseksi kahdesta-
kin syystä. Ensinnäkin ruokapäiväkir-
jaan merkitään yleensä henkilön nimi 
ja joskus myös syntymäaika (ks.  Eksote 
2016). Näiden esillepano taidenäyttelys-
sä tekisi päiväkirjoja pitäneen henkilön 
identiteetin, hänen yksityiskohtaisten 
ruoka- ja juomavalintojensa ohella, nä-

kyväksi jokaiselle kävijälle – ja silti (tai 
ehkä juuri siksi) Suinner olisi siihen val-
mis. Tiedostamalla, että häntä voitaisiin 
esimerkiksi ivata ravitsemusvalintojen-
sa vuoksi, hän ottaakin hypernäkyvyy-
tensä haltuun. Kyseessä on harkittu ris-
ki, joka liittyy kehopositiivisuuden sano-
man julkituomiseen samalla tavoin kuin 
Marchant Aedolla yllä olevassa katkel-
massa.

Toiseksi näin tehdessään Suinner sa-
malla kääntää huomion itsestään pois-
päin. Esittelemällä päiväkirjojaan julki-
sesti hän voi nimittäin tehdä yleisölle nä-
kyväksi sen, millaista hallintaa lihavaan 
kehoon kohdistetaan. Ruokapäiväkirjan 
edustama kontrolli esitetään  asiakkaalle 
terveyttä edistävänä toimenpiteenä,  sillä 
terveyden ajatellaan olevan seurausta 
laihtumisesta. Taidenäyttelyssä lukui-
sat, rinta rinnan ripustetut ruokapäivä-
kirjat, joiden merkintöinä ovat niukka-
energiset ateriankorvikkeet sekä päivit-
täinen proteiini komponentti (RT 2018, 
J5, 05:55), saattaisivat kuitenkin saada 
näyttelyvieraan epäilemään, edistetään-
kö terveyttä todella näin. Ainakin jos-
sain mielessä hypernäkyväksi tulisi täl-
löin terveydenhoito instituutiona.

Lopuksi

Käsittelin tässä artikkelissa kahta tut-
kimuskysymystä. Ensimmäinen oli se, 
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miten suomalaisessa, suomenkielises-
sä kehopositiivisuusliikkeessä toimi-
vat rodullistetut naiset, joilla on oma-
kohtaista kokemusta lihavuudesta, sa-
nallistavat näkyvyyttä(än) internetiin 
tuottamissaan sisällöissä. Minua kiin-
nosti (hyper) näkyvyyden ja (hyper)-
näkymättömyyden tematiikan ilmene-
minen nimenomaan suomalaisessa kon-
tekstissa, ja aineistoanalyysini perusteel-
la on helppoa todeta, että nämä käsitteet 
löysivät kaikupohjaa myös täällä (ks. 
myös Gailey & Harjunen 2019).

Vaikka aktivistit eivät puhuneet-
kaan hypernäkyvyydestä ja -näkymät-
tömyydestä, olivat näkyvyyden ja näkö-
sällä olemisen teemat vahvasti läsnä hei-
dän tuottamissaan sisällöissä – jopa kir-
jaimellisesti, sanastotasolla asti. Leena 
Kosken (2011) dialogista teemoittelua 
soveltaen erotin aineistosta kolme pää-
teemaa: kehopositiivisuusliike lihavien 
ja ruskeiden naiskehojen hypernäkymät-
tömyyden tuottajana, hypernäkyvyyden 
ja (hyper)näkymättömyyden yhteenkie-
toutuminen kehosyyllistämisessä sekä 
hypernäkyvyyden haltuunotto.

Toinen pohtimani tutkimuskysy-
mys oli se, millaisilla tavoilla sukupuo-
li, ”rotu” ja lihavuus kietoutuisivat yh-
teen aktivistien internet-sisällöissä. 
 Tämä seikka osoittautui mutkikkaam-
maksi. Ensinnäkin aineistossa suku-
puoli ei juurikaan kietoutunut liha-

vuuden ja rodun kysymyksiin: aineis-
tossa mainittiin usein sekä lihavuus  
että  ”rotu”, mutta harvemmin suku puoli. 
Suku puolinäkökulman voisi nähdä tule-
van esiin siinä, että kaikki sisällöntuot-
taja-aktivistit ovat nais oletettuja – tosin 
lähempi tarkastelu osoittaa, että he ei-
vät määrittele itseään naiseksi. Suinner 
puhuu ”queer- ihmisestä” ja Marchant 
Aedo ”tyypistä”. Joudun puntaroimaan, 
 olenko – kenties kehopositiivisuus-
liikkeen  eksplisiittisestä ja implisiittises-
tä naisvaltaisuudesta johtuen – väärin-
sukupuolittanut aktivistit.

Toinen pulma jälkimmäisen tutki-
muskysymyksen kanssa on, että koin 
hankalaksi erotella, mikä ominaisuus 
tai mitkä ominaisuudet tarkalleen vai-
kuttavat hypernäkyvyyden tai -näky-
mättömyyden kokemukseen, ja millai-
nen näiden keskinäinen vuorovaikutus 
oli (ks. Kwan 2010). Toiveeni onkin, et-
tä artikkelini toimisi muistuttajana inter-
sektionaalisuuden teoretisoinnin tärkey-
destä erityisesti monitieteisessä liha-
vuustutkimuksessa sekä nettiaktivismin 
tutkimuksessa. Yhdysvalloissa, missä  
uimapukumalli Veronica Pome’ekin toi-
mii kehopositiivisuus- ja lihavuus(netti)-
aktivismin piirissä, on rodullistettujen 
henkilöiden osuus suuri, minkä takia  
aktivismillakin on siellä pidempi his-
toriansa. Suomessa taas rodullistettu-
jen naisten lihavuus(netti)aktivismi on 

nuorempaa ja määrällisesti vähäisempää, 
mutta keskustelun käyminen risteävistä 
eroista on aivan yhtä tärkeää täälläkin. 
Kuten Marchant Aedo kirjoittaa:

Kaikenlaiset kehot ovat oikeutettuja 
samaan kunnioitukseen, kaikilla on 
oltava vapaus olla olemassa ilman, että 
tulee pilkatuksi, syyllistetyksi, pahek-
sutuksi ja syrjityksi kehon koon, toimi-
vuuden, terveyden/sairauden, muo-
don tai ihonvärin takia. (Marchant 
Aedo 2018b)
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VIITTEET

1. Suomenkielinen käännös kirjoittajan. 
2. Käytän tässä artikkelissa sekä kehopositiivi-

suuden että läskiaktivismin käsitteitä. 
Suomen kontekstissa kehopositiivisuus on 
yleisimmin käytetty, mutta myös läski- ja 
lihavuusaktivismi-termejä esiintyy. Perustelen 
tätä rinnakkaiskäyttöä Charlotte Cooperin 
(2016) näkemyksellä, että läskiaktivismi on 
varsin moninaista ja kehopositiivisuus yksi 
sen useista muodoista.

3. Cheryl Thompsonin (2015) mukaan lisäksi 
yhteiskuntaluokka vaikuttaa Yhdysvalloissa 
merkittävästi siihen, rakentuuko rodul-
listettujen naisten paino ”hyväksi” vai 
”pahaksi” (ks. myös LeBesco 2004, 58). 
Katariina Kyrölä (2014, 49) toteaakin, että 
lihavuutta käsiteltäessä luokkakysymykset 
ovat Yhdysvalloissa vieläkin olennaisempia 
kuin Suomessa. Luokan merkitys suhteessa 
lihavuuteen siis on varsin tärkeä myös suoma-
laisessa kontekstissa (ks. Harjunen 2012), 
mutta rajautuu tämän artikkelin ulkopuolelle.

4. Pehmee-kollektiivi käyttää adjektiivia 
ruskea/ruskee. Vaikka Marchant Aedo ei 
puhu itsestään rodullistettuna tai ruskeana, 
mielestäni ”rodullistettu”-sanan käyttö on 
perusteltua: se, että hänet rodullistetaan, tulee 
ilmi lukuisissa esimerkeissä hänen blogis-
saan. Yksi silmiinpistävimmistä on tapaus, 
jossa  Marchant Aedon tullessa vastaanotolle 
lääkäri kysyy ensimmäiseksi ”Do you speak 
Finnish?”, vaikka on lukenut potilaskansion, 
josta käy ilmi, että asiakas puhuu suomea 
(Marchant Aedo 2018c).

5. Merkitsen podcast-aineistosta lainatut otteet 
näin: J1 = podcastin jakso numero 1; 13:00 
= se kohta podcastissa, josta litteroitu lainaus 
löytyy.

6. Aineisto oli runsasta, ja kaikki siitä erottuneet 
teemat eivät mahtuneet esiteltäviksi tähän 
artikkeliin. Esimerkiksi terveydenhoitoon 
liittyviä kokemuksia olisi kiinnostavaa tutkia 
lisää.

7. Feministinen ajattelija Camille Nurka (2014) 
on kyseenalaistanut internet-näkyvyyden 
tavoittelun, sillä verkko on julkinen tila, jossa 
naisten kehoja pyritään hallitsemaan muun 
muassa niitä arvottamalla. Nurkan huomio 
on tärkeä, mutta ei täysin sovellu tämän artik-
kelin kysymyksenasetteluihin: aktivistit eivät 
nähdäkseni tavoittele näkyvyyttä sinänsä, 
vaan heidän päämääränsä on nimenomaan 
neutraloida sosiaalisesti alistavaa hypernäky-
vyyttä.
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