
S
illä on lanteet laihat kuin pikkupo-
jalla ja rinnat kuin omenat. Käsittä-
mätön määrä tukkaa lainehtii seläs-
sä. Sillä on turpeat huulet ja läpi-
kuultavat rintsikat. Sen kuva on Hel-
singin keskustassa mainostaululla.

Pysäkillä sataa räntää. Raitiovau-
nua odottavat mustamantteliset
hahmot tuijottavat suuntaan, josta

kyydin pitäisi tulla. Minä tuijotan alusvaatemallia.
Malli mainostaa työkseen vaatemerkkiä, joka on super-

suosittu suomalaisten teinien ja vähän nuorempienkin kes-
kuudessa. Nelikymppisen silmissäni malli näyttää lähes
lapselta.

Turhautunut kiukku velloo minussa. Tuoltako teini-
tyttöjen ja nuorten naisten pitää näyttää? Alipainoiselta,
täydelliseltä ja viettelevältä? Tuollainenko pitää olla?

Rakas tyttäreni, ihmiset eivät oikeasti näytä tuolta. Ei-
kä sinunkaan tarvitse yrittää.

Susanna Lehmuskoski kuvitus Jenny Lucander

IHAN HYVÄ 
JUURI NÄIN
Kun jo kymmenvuotiaat ihailevat hoikkia
reisiä, miten ikinä osaan opettaa tytärtäni
kestämään ulkonäköpaineet?

vanhemmuuden psykologia
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14-vuotiaan äiti on huomannut, miten kova on esimer-
kiksi selfie-kulttuuri. Koti voi yrittää kaikkensa, mutta silti
kauneusvaatimukset voivat nujertaa tytön.

– Yhteiskunta on kova, media välillä ihan seko ja selfie-
some-kulttuuri pahimmillaan tosi julma. Lapsen luonne
vaikuttaa siihen, miten hän kaiken kohtaa.

Kotiin päästyäni kysäisen tyttäreltäni, miltä hän haluaa
näyttää isompana. Hän tietää. 

– Haluan pitää hiukset pitkinä ja haluan olla hoikka. Ha-
luan, että minulla on tyylikkäät silmälasinkehykset. Tum-
mat silmänaluset peitän aina peitevärillä, neljäsluokkalai-
nen suunnittelee. 

Miten aiot olla hoikka?
– Syömällä terveellisesti ja harrastamalla liikuntaa.
Hymyilen. Kovin terveeltä ja reipashenkiseltä tämä on-

neksi vielä kuulostaa.
Myöhemmin tytär lisää, että jotkut muut kymmenvuoti-

aat kyllä ihailevat ja tavoittelevat hoikkia reisiä.

Äidit eturiviin
”Yli 70 prosenttia suomalaisista tytöistä on tyytymättömiä ulko-

näköönsä. Miksi? Jos kerran niin moni on tyytymätön itseensä,

emmekö voi lopettaa sen ja alkaa hyväksyä itsemme tällaisina

kuin olemme?”

Näin kirjoittaa toimittaja ja kolmen tyttären äiti Jenni

Pääskysaari, jonka tytöille suunnattu kirja Tyttö sinä olet…

julkaistiin viime vuonna. Pääskysaari tekee töitä myös tele-
visiossa, jossa ulkonäkö on tärkeä juttu. Kotona hänellä on
kolme tytärtä. Sekä töissä että kotona Pääskysaarella on
tiukka linja ulkonäöstä puhumisen suhteen.

–En koskaan puhu ulkonäöstäni lasteni kuullen enkä an-
na ulkonäköön keskittyviä haastatteluja. Minusta niillä
vain tuetaan ulkonäkökeskeistä maailmankuvaa.

Jenni Pääskysaari korostaa vanhempien yhteispe-
lin tärkeyttä. Jos toinen vanhemmista antaa tytön
ymmärtää, että hän on kaunis, riittävä, sopiva ja täy-
dellinen, mutta toinen vanhemmista haukkuu omaa
ja muiden ulkonäköä, positiivisilla sanomisilla ei ole
juuri merkitystä.

Meille äideille Pääskysaari antaa viisi käskyä siitä,
mitä ei tule tehdä lapsen kuullen:

Älä laske kaloreita. Älä markkinoi laihduttavasi. Älä
manaa läskejäsi. Älä lopeta uimapuvun käyttämistä. Älä
vetäydy perhevalokuvissa muiden taakse.

Lisäksi hän muistuttaa, että ulkonäköpaineet eivät ole
vain tyttöjen asia. Niitä on pojillakin.

Sopivasti lihava
Sunnuntai-iltana lähdemme tyttären kanssa uimahal-
liin. Yhdessä pääkaupungin suurimmista halleista väki
virtaa ja vaihtuu. Suihkuhuoneessa olemme keskellä alas-
tonta väkijoukkoa.

Ympärillämme on hyllyviä pyllyjä. Suuria, valkoisia vat-
soja ja valtavia rintoja, synnytyksen jälkeistä turvotusta.
Selluliittia, makkaroita, luomia, arpia. Paksuja lettejä ja päl-
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Olenko tekopyhä? En sano
tyttärelle, että haluan 

olla hoikka, vaikka 
haluanhan minä.

Mieluummin kylmä kuin paksu
Tyttäreni on neljäsluokkalainen. Hän on ihanassa iässä, jol-
loin vielä innostutaan söpöistä pehmoeläimistä ja perheen
kesken pidettävistä pyjamabileistä. Hän on myös iässä, jol-
loin aika moni asia on noloa, ja sellaisia asioita ja tilanteita
pitää varoa. 

Kaverit ovat tärkeitä, samoin ulkonäkö. Kun talvi alkoi ja
ilmat kylmenivät, käskin tytärtäni laittamaan tiukan ke-
vyttoppatakin alle hupparin. Tyttären kasvot vääntyivät epä-
toivoon. Kun asiaa oli vähän aikaa kärvistelty, sain selville,
mitä eräs kaveri oli sanonut. Huppari takin alla tytär näytti
kuulemma siltä, kuin olisi raskaana.

Kuin olisi raskaana. Näin puhuvat kymmenvuotiaat. 
Kun olin saanut auki loksahtaneen suuni kiinni, rauhoi-

tuin ja tajusin: Murrosikä tekee tuloaan. Ulkonäköpaineet
tekevät tuloaan. Laihuuden ihannointi tekee tuloaan. Her-
raisä. Mitä teen?

Tekopyhää kasvatusta?
Kaveripiiri on kaikki kaikessa murrosikää lähestyville lap-
sille, mutta ehkä vanhemmatkin voivat vielä vaikuttaa.
Saarnat tuskin toimivat, mutta voimme ainakin yrittää
muokata mielipiteitä omilla asenteillamme.

Siitä lähtien, kun tytär oli pieni, olen ollut tarkka parista
ulkonäköasiasta. Siitä, ettei kenenkään ulkonäköä arvos-
tella, ja siitä, ettei ketään arvoteta sen mukaan, miltä hän
näyttää.

Hyviä juttuja ihmisissä ovat reippaus, fiksuus ja ystävälli-
syys, olen yrittänyt opettaa. Ihan sama -juttuja taas ovat sellai-
set asiat kuin laihuus, lihavuus ja pituus, kasvojen kauneus
tai tukan paksuus.

Mutta olenko aina antanut oikeaa signaalia?
Harrastan liikuntaa. Muistan kuitenkin aina tähdentää

kotona, että lenkkeilen ja käyn salilla, koska on ihanaa olla
terve ja hyvässä kunnossa.

Koskaan en ole sanonut tyttärelle, että haluan olla hoikka.
Vaikka haluanhan minä. Käyn vaa’allakin – salaa. 

Meikkaan joka päivä. Valkaisen hampaitani. Koska työs-
kentelen kotona, olen arkipäivisin usein kulahtaneissa
verkkareissa ja tohveleissa. Mutta kun lähdetään juhliin,
saatan viettää kauankin valmistautumassa ja tiedustella
perheeltäni: Oisko tää magee asu? Näytänkö nuorekkaalta?

Olenko siis kertakaikkisen tekopyhä? Haluan lapseni
kasvavan aikuiseksi ilman ulkonäköpaineita, vaikka itse-
kin olen jonkin verran alistunut niille.

Paineita satukuvista
Jotta osaisin tehdä sen mitä vielä tehtävissä on, puhun tästä
nuorisolääkäri Miila Haloselle. Halonen on työssään Vä-
estöliitossa pohtinut paljon nuorten suhdetta ulkonäköön.

– Äidin asenne omaa kehoaan kohtaan heijastuu suoraan
siihen, miten tytär suhtautuu omaan kehoonsa, vahvistaa
Halonen.

Hän korostaa, että omasta kehostaan pitäisi aina puhua
kunnioittavasti ja kauniisti. Rasvamakkaroiden puristelu
ja huokailu pitää jättää äidin yksityisiin hetkiin. Sellaista ei
tehdä lapsen nähden.

– Jos laihduttaa, laihdutuskuurit pitää perustella lapselle
terveysnäkökulmasta. Voi sanoa, että laihdutan, jotta pol-
veni kestäisi juoksua paremmin. Äiti ei koskaan saa sanoa
laihduttavansa, jotta näyttäisi nätimmältä.

Kehosta voi puhua muutenkin kuin ulkonäkökeskeisesti,
muistuttaa nuorisolääkäri. Voimme puhua kaikesta siitä,
mitä keho osaa, miltä siinä tuntuu, miten se nauttii niin liik-
keestä kuin rauhoittumisesta. 

– Kehosta kannattaa puhua siihen sävyyn, että keho on
kaveri eikä sen pintaa ole tarkoitettu arvioinnin kohteeksi.
Opeta tätä lapselle kehumalla kehoasi ääneen, vaikka se voi
tuntua alkuun omituiselta, Halonen neuvoo. 

Tämän päivän tytöt tietävät, ettei kuva ole koko totuus. He
tunnistavat käsitellyt, muokatut mainosten kuvat. Silti ku-
vat luovat paineita.

– Tytöt tietävät katsovansa ”satukuvia”. Moni tyttö pohtii
silti, onko tuo kuva naisesta se, johon pitäisi pyrkiä. Onko se
se kuva, jonka poika odottaa näkevänsä?

Nuorisolääkäri Halosella on vanhemmille selkeä ohje.
Hän kehottaa lähtemään lasten kanssa saunaan ja uimaan.

– Suosittelen säännöllisiä vierailuja uimahalleihin, joissa
lapsi näkee monenlaisia kehoja ja niihin tyytyväisiä ihmi-
siä. Mitä enemmän monimuotoisuutta on ympärillä, sitä
laajemmaksi muodostuu lapsen mielessä käsitys ”oikeasta
kehosta”.

Hömpän ja järjen tasapaino
Edelleen minua vaivaa, saako äiti olla turhamainen. Välit-
tääkö turhamainen äiti lapselleen väärää viestiä? Tätä poh-
din äitikavereideni kanssa.

Saako äiti pitää meikeistä ja hampaidenvalkaisusta ja
nuorentavista ihohoidoista? Me taidamme välillä pitää. Silti
samaan aikaan haluamme, etteivät tyttömme ala ajatella
liikaa ulkonäköä.

– Jotenkin pitäisi tehdä lapsille selväksi se, että kaikki
tuollainen hömpöttely on hauska lisä elämään. Eikä niin,
että ilman niitä ei kelpaa itselleen eikä muille, sanoo yksi
meistä, 14-vuotiaan tytön äiti.

– Äiti saa olla hieman turhamainen, mutta äiti ei saa olla
pelkästään turhamainen, miettii kymmenvuotiaan äiti.

– Äidin elämään saavat kuulua kasvohoidot, jos siihen
kuuluvat myös kirjat, läheisistä huolehtiminen ja kehittä-
vät harrastukset. Mikään elämän osa-alue ei saa korostua
liikaa.

vikaljuja. Rusketusraitoja, tatuointeja, jenkkakahvoja, suo-
nikohjuja. Vaaleanpunaista ihoa, joukossa muutama tum-
mempi hahmo.

Kaikelta tältä naisvartalo oikeasti näyttää ja niin on hyvä.
Ihmelääkettä lapsen suojelemiseksi ulkonäköpaineilta ei

ole, mutta jotakin voin silti tehdä. Senkin vuoksi olemme
nyt täällä uimahallissa.

Näin haluan sanoa tyttärelleni: Elämä on monimuotoi-
suudessaan rikasta ja kaunista. Uskon, että tulevat vuodet
opettavat sen sinulle. Kun pääset teinivuosien ohi, ymmär-
rät, että aina on tärkeämpää mitä teet kuin miltä näytät.


