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Vaatetusalan yritykset ovat tänäkin syksynä käy� ä neet mai nos kam pan jois saan mie len ter vey den häiriöitä
kuvaavia termejä, kuten “mania” ja “hullu”. 10.10. vie te� in mie len ter vey den päivää: on siis ajan koh tais ta
poh�a, miten lää ke �e teel li set termit, mainonta ja kul�uuri kie tou tu vat yhteen. 

Mediassa on useana vuonna kes kus tel tu siitä, miksi täl lais ten termien käy�ö mai non nas sa on ongel mal lis -
ta ja louk kaa vaa mie len ter vey den häiriötä sai ras ta via kohtaan. Miten ongel mal li suus muodostuu kie lel li -
sen vies �n nän kau�a?

Mainonnan kul�uuri ei muodostu yksin yritysten toimesta, vaan koostuu myös asiak kai den koke muk sis ta
ja median reak �ois ta. Olemme ak�i vi sia toi mi joi ta kul� uu rin muo dos tu mi ses sa. Tuotamme tau koa ma� a
kul� uu ria vuo ro vai ku tuk ses sa kans sae lä jien ja mate ri aa li sen maailman kanssa. Kul�uuri muodostuu usein
itsestään selvistä ja vaikeas� tavoi te� a vis ta teki jöis tä, joita on vaikeaa nähdä, ellei niitä havainnoi ja tar -
kas te le �e toi ses �. 

Kun mainosta tar kas te lee kul� uu ri ses ta näkö kul mas ta, ovat sanat, lause ra ken teet ja väli mer kit oleel li nen
osa vies �n näl lis tä koko nai suu� a. Mainokseen vali tuis ta sanoista syntyy asiak kaal le miel leyh ty miä ja mer -
ki tyk siä. Mainosta voidaan ajatella laa jem pa na teks � ko ko nai suu te na, kun siihen katsotaan lii�yvän myös
sen, mikä yritys on mainoksen tehnyt; mikä media-alan toimija mainosta levi�ää; ja millä main osa lus tal la
se jaetaan. Mainoksen kielen koko nai suu teen kuuluu myös hetki, jossa asiakas o�aa mainoksen vastaan
sekä se, mil lai ses sa �lan tees sa tämä tapahtuu: lukeeko, kuuleeko vai katsooko asiakas mainoksen. Asiakas
ei tulkitse mainosta tyhjiössä vaan siinä kul� uu ri ses sa, kie lel li ses sä ja sosi aa li ses sa ympä ris tös sä, jossa
hän sillä hetkellä elää.
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Lääke�eteen näkö kul mas ta katsoen mania on vakava mie len ter vey den häiriö, jossa ihminen usein toimii
hal lit se ma� o mas � ja pakon omai ses �, eikä hänellä ole sairauden tunne�a. Maniaan voi kuulua arjen hal lit -
se ma� o muu� a, hol � ton ta rahan käy�öä tai har kit se ma ton ta sosi aa lis ta toimintaa. Manian lää ke �e teel li -
seen mää ri tel mään siis lii�yy useita nega �i vi sek si miel le� y jä asioita. Vaa�eiden shop pai lu kul� uu ri taas
miel le tään usein mukavaksi teke mi sek si, huo le� o mak si vapaa-ajan vietoksi, ystävien kanssa oloksi ja
oman statuksen koros ta mi sek si. Siihen kytkeytyy monia posi �i vi sia mer ki tyk siä.

Kun mania-sanaa lää ke �e teen nega �i vi si ne miel leyh ty mi neen käytetään mai nok ses sa, jossa kulu� a jaa
hou ku tel laan posi �i vi sek si kehys te tyn toiminnan pariin, syntyy ris � rii ta. Mania-sanan vil je le mi nen
kevyeksi miel le tys sä mai nos tuk ses sa murtaa termin vaka vuu den mer ki tys tä. Sen käy�ö on irrote�u lää -
ke �e teel li ses tä asiayh tey des tä, ja sijoi te� u osaksi kevy�ä kulu tus kul� uu ria. 

Maniaa käytetään puhe kie les sä myös hei� o mai si na ilmauk si na: ”mä tein sitä ihan maniassa”, jolla
kuvataan flow-�lan tapaista tun te mus ta tai euforista olo�laa silloin, kun asian tekeminen sujuu vaiva�a.
Mainoksissa sillä viitataan esi mer kik si vim ma tus � osta mi seen niin, e�ä ajan ja paikan taju katoaa. 

Termin tällainen käy�ö kertoo, e�ä ei ymmärretä, kuinka vakavasta häiriöstä on kyse. Ei ymmärretä
myöskään sitä, kuinka paljon hai�aa termin huoleton käy�ö aiheu�aa maniasta kär si väl le ja hänen lähei -
sil leen. On tärkeää �edostaa manian lää ke �e tees tä kumpuava vaka vuu den vies� ja käy�ää mie len ter -
veys häi riöi den nimiä harkiten, jo�a ne eivät sekoitu mainonnan kevyisiin tul kin toi hin.
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