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PÄÄKIRJOITUS 

l<arvoihin l<annattaa 

l<atsoa 
Hannele Harjunen & Leena-Maija Rossi 

Ihmisruumiin karvoituksen sääntelyllä on pitkä, 

kiinnostava ja erittäin sukupuolittunut historia. 

Naisten ja miesten hiuksiin, kasvo-, sääri-, selkä-, 

vatsa-, käsivarsi- ja kainalokarvoihin on suhtaudut

tu eri tavoin. Hiuksia lukuun ottamatta naisten nä

kyvää ruumiinkarvoitusta on yleisesti pidetty tuo

mittavana. Konservatiivinen sukupuoliajattelu on 

modernisaatiosta lähtien karsastanut miesten pit

kiä hiuksia feminiinisyyden merkkinä. Karvojen 

merkitys on näkynyt myös cis-sukupuolten ulko

puolelle asettuvien sukupuolten itsemäärittelyssä: 

kasvokarvoituksesta eroon pääseminen on trans

naisille tärkeää, parran ja viiksien kasvattaminen 

taas olennaista monelle transmiehelle. Karvat ovat 

ilman muuta poliittinen kysymys, mutta tästä po

litiikasta puhutaan hyvin vähän tai voisi jopa väit

tää, että siitä vaietaan. Vaikka naisliike on ajoittain 

kiinnittänyt paljonkin huomiota esimerkiksi kaina

lokarvojen ajelunormiin ja naisten hiusten pituu

den kontrolliin, feministinen kritiikkikään ei ole on

nistunut vapauttamaan naisten karvoitusta tai edes 

keskustelua siitä. Ruumiin karvattomuus osana kau

neusihanteita on tänä päivänä erittäin vahva ja jopa 

globaalisti normalisoitunut feminiininen ulkonä

könormi. Karvattomuuden normin voimasta ja val

lasta kertoo, että karvat oletetaan poistettavan sel

laisiltakin alueilta, jotka jäävät vaatteiden peittoon. 

Näin jo (esimerkiksi Suomen oloissa) useimmiten 

varsin näkymättömiin jäävien kainalo- ja säärikar

vojen poistamattomuus voi näyttäytyä radikaalina 

feministisenä tekona. 

Naiset noudattavat karvattomuusnormia, sillä 

kuten useimmista (nais)ruumiin ulkonäköä koske

vien normien rikkomisesta, myös sen noudattamat

ta jättämisestä rangaistaan sosiaalisesti. Tämä pätee 

etenkin, jos karvoitus on sukupuolelle epätyypillisi

nä pidetyillä alueilla. Esimerkiksi naisten kasvojen ja 

rinnan alueen karvoitus on aiheena edelleen lähes 

tabu. Näiden alueiden karvoitusta pidetään hävettä

vänä ja epänormaalina, vaikka tiedetään, että myös 

naisilla ihokarvoja voi kasvaa kaikkialla. Parrakasta 

naista on pidetty (ja pidetään yhä) luonnottomana 

tai naurettavana oliona. Naisten vääränlainen kar

voitus liittyy myös käsityksiin animalistisuudesta ja 

hirviömäisyydestä (Sutinen 2019). Koettu sosiaali

nen häpeä ja ahdistus naisruumiin ulkonäkö normi

en täyttämättömyydestä on voimakas normin nou

dattamisen motiivi. 

Parrakas nainen, entisaikojen sirkuksen ja kum

majaisgallerioiden perushahmo (ks. esim. Sutinen 

2019, 70-74, 106-107), edustaa edelleen sukupuolit

tunutta ruumiillista toiseutta, "rumuutta" ja kum

maa kulttuurissamme. Esimerkiksi amerikkalaisen 

LGBTQ-aktivistin ja sirkustaiteilijan Jennifer Millerin 

hahmo "The Bearded Lady" ammentaa näistä kult

tuurisista käsityksistä, mutta niiden rajoja tarkoituk

sellisesti rikkoen ja uudelleen tulkiten. 

On siis varsin selvää, että !<arvoituksen kontrol

li ylläpitää binääristä sukupuolikäsitystä ja vartioi 

sen rajoja. Erityisesti naisen maskuliiniseksi tulkit

tu karvoitus koetaan näitä rajoja rikkovaksi. Hius

ten suhteen naisfeminiinisyyden normia taas rik-
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koo pään paljaus. Miesten vähäinen karvankasvu 

voidaan mieltää epämaskuliinisuudeksi tai miehil

le sopimattomaksi feminiinisyydeksi, ja viimeksi 

2000-luvun hipsteriys toi muotiin miesten masku

liinisuutta korostavat täysparrat. Kapitalistinen kau

neusteollisuus erilaisine karvan poisto tuotteineen ja 

karvanmuotoilupalveluineen vahvistaa sukupuolit

tuneiden ulkonäkönormien noudattamista. Näin 

karvojen säätely ja poistaminen ovat myös osa suku

puolen ja seksuaalisuuden taloutta (ks. esim. Russell 

2019 ). Media tarkastelee näitä kysymyksiä aika ajoin 

(esim. Lassila-Merisalo 2001; Haapala 2021), mutta 

tutkittua tietoa on vähän ja sitä tarvitaan lisää. 

Karvat ovat siten keskeinen elementti suku

puolta ja seksuaalisuutta käsittelevissä keskuste

luissa, mutta karvoihin liittyvä keskustelu on ol

lut hyvin vaimeaa sukupuolentutkijoidenkin 

keskustelussa. Tämä on näkynyt esimerkiksi siten, 

että suomenkielistä kirjallisuutta on ollut erittäin 

niukasti saatavilla. Kauneuden heteronormatiiviset 

normit ovat syvälle iskostuneet, ja voidaan kysyä, 

onko karvoitukseen liittyvä häveliäisyys, häpeä tai 

suoranainen tabuluonne vaikuttanut vaimentavas

ti jopa sitä koskevaan feministiseen tutkimukseen. 

Kuitenkin karvat tuntuisivat olevan sekä ajaton että 

mitä ajankohtaisin tutkimusteema. Niillä on selkeä 

yhteys myös posthumanistiseen keskusteluun: kar

vat muistuttavat, että olemme yksi eläinlaji muiden 

kumppanilajiemme joukossa. 

Karvojen teoretisointi merkitsee myös toimijuu

den pohtimista hyvin ruumiillisella tasolla. Se ha-

vainnollistaa, kuinka olemme muiden katseiden 

kohteina kulttuuristen sääntöjen ja normien alai

sia, mutta ruumiillisine ratkaisuinemme ja tekoi

nemme myös toimijoita. Ajelemme, vahaamme, 

leikkaamme, kasvatamme, kätkemme kasvama

tonta, tai emme - teemme sen suhteessa sukupuo

leen ja usein myös muihin eroihin, kuten esimerkik

si ikään tai "rotuun". Voimme myös tehdä toisin ja 

vastakarvaan. 

Tämän teemanumeron artikkelit, kirja-arviot ja 

puheenvuorot osoittavat, että karvat taipuvat monen

laiseen ja monialaiseen keskusteluun. Ennen kaikkea 

nämä tekstit tähdentävät sitä, että karvakeskustelua 

kuitenkin käydään ja karvat risteävät oleellisesti esi

merkiksi sukupuolen tekemiseen ja performoimi

seen, sukupuoli-identiteettiin ja ruumiillisuuteen 

liittyvien teemojen kanssa. Karvakeskustelu on syytä 

nostaa feministisen keskustelun keskiöön! 

Kutsuimme tähän Sukupuolentutkimus-Genus

forskning-lehden numeroon tekstejä, joissa analysoi

taisiin karvoituksen politiikkaa, erityisesti suhtees

sa sukupuoliin ja seksuaalisuuksiin. Kokonaisuuden 

neljä artikkelia lähestyvät aihetta kirjallisuuden, 

median ja populaarikulttuurin tarkastelun kautta 

ja kysyvät, kuinka sukupuolittunutta ja seksualisoi

tua ruumiinkarvoitusta on representoitu erilaisissa 

kulttuurituotteissa. Karvateemanumeron artikkelit 

tarttuvat erityisesti hiuksettomiin/kaljuihin naisiin 

kohdistuviin asenteisiin, karvojen kuvaukseen kir

jallisuudessa sekä somen karvakeskusteluun ja kar

voihin sukupuoliperformanssina. 
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Johanna Latva tutkii väitöshankkeessaan naisten 
kaljuutta. Tämän lehden artikkelissa hän paneutuu 
siihen, kuinka naisten hiuksettomuudesta on kir
joitettu vuosituhannen vaihteen suomenkielisessä 
lehdistössä. Hän osoittaa, kuinka tutkittu ajanjakso 
on toiminut vedenjakajana naisten kaljuuteen suh
tautumisessa. Muotiin liittäminen ja naisten omien 
kokemusten esiin tuominen on lisännyt hiuksetto
muuden hyväksyntää, mutta kuten Latva painottaa, 
kaljuus ei edelleenkään ole naisten normalisoitu su
kupuolen tekemisen tapa. Kalju nainen rikkoo edel
leen normeja. 

Laura Piipon artikkeli tarkastelee karvojen kie
toutumista Anu Kaajan Kalevi Jäntin palkinnon voit
taneessa romaanissa Katie-Kate (2020). Piipon tul
kinnan mukaan teoksessa kohtaavat nettipornon 
diskurssi ja graafiset elementit, Disney-prinsessa
kuvasto, Ison-Britannian kuningasperheen media
spektaakkeli, self-help-teollisuus ja kaikkea jäsentä
vä suuri kertomus ikuisesta romanttisesta (hetero) 
rakkaudesta. Piippo tarkastelee artikkelissaan iho
karvojen roolia joko niiden pakotettuna poissaolo
na tai hulmuavina hiuksina näissä konteksteissa. 

Erica Aberg ja Laura Salonen tarttuvat artikke
lissaan naisiin kohdistuvan karvattomuuden nor
min haastamiseen sosiaalisessa mediassa. Heidän 
analyysinsa kohteena ovat Instagram-kommen
tit kahden nuoren somevaikuttajanaisen, Maiju 
Voutilaisen ja Jenni Rotosen kuviin, joissa on näh
tävissä ihokarvoja. Abergin ja Salosen teksti tuo 
esiin olennaisen, sukupuolittuneen ristiriidan: 
"luonnolliseksi" mielletty kauneusnormien 
mukainen naisruumis onkin epätasa-arvoisen 
kauneustyön tulosta. Ja vaikka sosiaalisen median 
vaikuttajat voivat karvattomuuden normia 
haastamalla saada rohkeudestaan arvostusta, ei 
normin haastaminen välttämättä tuo "tavalliselle" 
kommentoijalle positiivista huomiota. 

Kanerva Lehtonen löytää karvoihin liittyvää ku
mouksellista muutosvoimaa Eurovision laulukilpai
lun vuonna 2014 voittaneen drag queenin Conchita 
Wurstin (Thomas Neuwirth) parrasta. Lehtonen kes-

kusteluttaa parta-analyysissaan uusmaterialistista 
nomadismin teoretisointia ja queer-tutkimuksellis
ta performatiivisuuden tulkintaa. Lehtosen mukaan 
Conchita Wurstin proteesinomainen drag-parta tar
joaa pakotie n yhtenäisen sukupuolen fantasiasta ja 
tarjoaa sen tilalle uuden, moneuden määrittämän 
ja nomadisen tavan kuvitella ruumista ja sen salli
mia identifikaatioita. 

Puheenvuorotekstissään Susanna Paasonen ja 
Annamari Vänskä luovat katsauksen siihen, kuinka 
karvat toimivat pornon ja muodin maailmoissa. Eri
tyisesti häpykarvoituksen muotoihin ja muoteihin 
keskittyen he esittävät, että kyseessä on sekä seksu
aalinen että ideologinen symboli, jonka kasvattami
sen, trimmaamisen ja poistamisen myötä ihmisten 
- keskeisesti naisten - nähdään joko mukautuvan
sukupuolta, seksuaalisuutta ja haluttavuutta kos
keviin normeihin tai haastavan niitä. Paasonen ja
Vänskä ehdottavat, että karvojen symboliikan lisäksi
analyyttisen katseen tulisi kääntyä myös kokemuk
sellisuuteen ja materiaalisuuteen: siihen, miltä kar
vat ja iho tuntuvat.

Kirja-arviot pysyttelevät niin ikään kiinni nume
ron teemassa ja esittelevät kansainvälistä karvoihin 
liittyvää kirjallisuutta. Joel Kuortin arviossa teokses
ta Don't Touch My Hair fokuksessa ovat rodullistet
tujen naisten hiukset ja Heidi Kososen arviossa kir
jasta Plucked koko karvoituksen kulttuurihistoria. 

Kaiken kaikkiaan tarkempi karvoihin katsomi
nen osoittaa kuinka sitkeästi länsimainen kulttuu
ri ja suomalainen yhteiskunta edelleen ylläpitävät 
kaksijakoista sukupuolijärjestelmää, jossa feminii
nisyyden merkit kytketään tiukasti naisiin ja mas
kuliinisuuden merkit miehiin. Karvojen sääntely 
ruumiinosittain kuuluu tämän binaarin sukupuo
likontrollin piiriin. Tarvitsemme lisää vastakarvaan 
kulkevaa ajattelua edistämään ymmärrystä suku
puolten moninaisuudesta. 

Jyväskylässä ja Helsingissä 22.11.2021 

Hannele Harjun en ja Leena-Maija Rossi 
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Hannele Horjunen tutkii sukupuolittuneita ruumis

normeja ja niiden marginaaleja, erityisesti naisten 

lihavuutta ja kokonormeja yhteiskunta tieteellises

tä näkökulmasta. Horjunen on tutkimuksissaan kä

sitellyt esimerkiksi lihavuuden stigman vaikutuksia, 

lihavien ihmisten liikuntakokemuksia ja uusliberaa

lin ruumiskulttuurin vaikutuksia ulkonäkönormei

hin. Horjunen työskentelee sukupuolen tutkimuk

sen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopistossa. Hän 

on sukupuolen tutkimuksen dosentti Tampereen yli

opistossa. 
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