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Koululaisten leikkejä 
ihaillen

  Onneksi lähitaloistamme löytyy paljon poikani kavereita. Ovipu-
helin soi, ja silloin minun ei tarvitse patistella innokasta seikkailijaa 
ulos. Majojen ja ansojen rakentelu on salamyhkäistä toimintaa, jos-
ta olen ylpeä ja onnellinen. Naapuruston lapset ovat yhä kiinnostu-
neita samoista asioista kuin minä omassa lapsuudessani. 

 En itse malta olla silloin tällöin menemättä lasten ulkoleikkeihin 
mukaan. Lapsilla on hauskaa, kun vietän aikaa heidän kanssaan. Pe-
laan katusählyä, testaan ansojen toimivuutta ja kehun kaikkia tasa-
puolisesti. Joskus joku pojista kaipaa erityistä kannustusta, koska 
pelkää toisten lasten nauravan hänelle jostain syystä. Minun olles-
sani paikalla, niin ei varmasti tapahdu.

Kun kotiintuloaika koittaa, vanhemmat soittavat kätevästi lap-
silleen. Harva aikuinen näkee omilla silmillään tähän leikin maa-
ilmaan, vaikka se löytyy aivan kaikkien kotipihan nurkilta. Väitän, 
että liian moni vanhempi viettää kouluikäisten lastensa kanssa ai-
kaa vain sisätiloissa. Sielläkin pelikonsolit, DVD:t ja tietokoneet ovat 
kaikessa hauskuudessaan ja hyödyllisyydessään  vähentäneet van-
hempien ja lasten yhteistä aikaa. 

Tiedän, että naapuruston pojat seikkailevat lähimetsissä ehkä 
vielä pari-kolme vuotta. Sitten majat hylätään ja reissut suunnataan 
ostoskeskuksiin. Koulupäivän jälkeen lapsilla voikin olla tuntikau-
sia aikaa dallata ja chillata kiiltävillä shoppailukäytävillä. Totta kai 
sekin pitää kokea, mutta kun näen 10-vuotiaan pojan istuvan rööki 
huulessa kauppakeskuksen portailla, toivon, että suojelevan leikin 
vaihe kestäisi lapsilla pitempään.

Lapsi on kuitenkin aina yleensä valmis yhteiseen ajanviettoon ai-
kuisen kanssa, ehkä myös se ressukka kauppakeskuksessa. Kokeil-
kaa vaikka. Pienten yhteisten hetkien avulla lapsi saa aikuiselta luvan 
”olla lapsellinen”, ja välttyy ehkä siten pahimmilta paineilta leikkiä 
liian aikaisin isompaa kuin mitä on.
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Mainonta 
on tietoista 
manipulointia. 
Vaikutelman nimiin 
saa tehdä paljon, 
ja niin sanotun 
taidekuvauksen. 
Sitten muotilehti 
Vogue meni 
liian pitkälle, 
luomalla lapsesta 
seksiobjektin.

Teksti Virpi Latva

J
okaisen mainoksen kohdalla kyse 
on valinnasta. Ja raflaavuuden ta-
voittelusta. Huomioarvosta! Rans-
kan tasa-arvo ja solidaarisuusmi- 

       nisteri Rochelyne Bachelot koko-
si työryhmän selvittämään, mikä tässä 
markkinatouhussa sitten on lapsen arvo? 

Viimeinen pisara tasa-arvoministeril-
le oli viime vuoden lopussa muotilehti 
Voguessa julkaistu kuvasarja, jossa alle 
kymmenvuotiaat tytöt esiintyivät vah-
vasti meikattuina, seksikkäissä asuissa 
ja viettelevissä asennoissa. Lehden eetti-
siä asenteita kohtaan hyökkäsi kaksisa-
taa lastenlääkäriä, jotka korostavat lap-
sen oikeutta lapsuuteen.

Voguen kohua herättäneiden kuvi-
en tähden, 10-vuotiaan Thylanen äiti on 
entinen TV-juontaja ja isä jalkapallotäh-
ti. Julkisuuteen tottuneita vanhempia ei 
millään tavalla häiritse ajatus vahvasti 
meikatun piikkikoroissa keikistelevän 
tyttärensä kuvien ääressä mahdollisesti 
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kuolaavista aikuisista miehistä. Mie-
hiähän ei ole kuvissa, he toteavat. Se 
on se pointti. Heistä.

Ranskalaisilla on iät ja ajat ollut 
mieltymys pukea pikkulapset aikuis-
ten tapaan. Pikkutytöistä kasvate-
taan naisia asenteeltaan, mutta myös 
karderoobin osalta, ja jo pienet pojat 
kasvatetaan olemaan huomaavaisia ja 
kohteliaita tyttöjä kohtaan. Rochelyne 
Bachelot’n mielestä nyt ollaan menty 
liian pitkälle.

– 1970-luvulla alkanut sukupuolten 
tasa-arvosuuntaus on pahasti taan-
tunut, lasten oikeuksista puhumat-
takaan, toteaa Rochelyne Bachelot.

Työryhmä haluaa tehdä lopun pik-
kutyttöjen «hyperseksualisoinnista» 
mainoksissa ja mediassa. Myös alle 
16-vuotiaiden missikisat halutaan 
kieltää. 

– Seksistiset kuvat lapsesta viesti-
vät ympäristöön ajatusta, että pienellä 
lapsella on aikuisen kaltainen seksu-
aalisuus. Tämä käsitys on täysin vää-
rä. Lapsi ei voi mitenkään olla kuvaus-
tilanteessa tietoinen kaikista niistä ai-
kuisten fantasioinneista, joille julki-
seen levitykseen päätyvä kuva alistuu, 
pohtii lastenlääkäri Edwige Antier. 

Hänen mielestään vanhemmat ei-
vät aina ymmärrä lapsen kehityksen 
vaatimuksia eivätkä vastuutaan oman 
lapsensa seksuaalisuuden tasapainoi-
sesta kehittymisestä, tämän kehityk-
sen ensisijaisina turvaajina.

– Näennäisesti lapsensa parasta 
ajattelevat vahemmat heijastavat viat-
tomaan olentoon omia seksuaalisia 
haaveitaan ja pettymyksiään. Pienen 
tytön mielessä pitäisi olla vielä muita 
asioita kuin vastakkaisen sukupuolen 

miellyttäminen. Kun lapselle tyrkyte-
tään latentin seksuaalisuuden vaihees-
sa liian aikavia sukupuolimalleja hä-
neltä ikään kuin varastetaan lapsuus, 
Edwige Antier sanoo.

Vastikään julkaistu raportti suo-
sittelee sitovan eettisen säännöstön 
asettamista mainostajille ja muotite-
ollisuudelle. Työryhmän asiantunti-
jajäsenen Ranskan UNICEFin presi-
dentti Jacques Hintzyn laatiman yh-
deksän pykäläisen säännöstön pohja-
na on YK:n lasten oikeuksien julistus. 

Ranskan aikakauslehtien liiton ja 
audiovisuaalisen tuotannon yhteis-
elimen jo allekirjoittaman sitoumuk-
sen keskeisenä kohtana on median 
velvollisuus kieltäytyä julkaisemasta 
eroottisluontoisia tai eroottisia miel-
leyhtymiä herättäviä kuvia lapsista. 
Julkaisukiellon ulkopuolelle jääviin 
hiukan arveluttaviin kuviin suositel-
laan lisättäväksi lastensuojeluviran-
omaisen palveleva puhelinnumero.

Lisäksi työryhmä haluaa estää alle 
16-vuotiaiden tyttöjen käyttämisen 
tuotemerkin keulakuvana, sekä kiel-
tää kokonaan pikkutyttöjen missiki-
sat. Pariisin kansainvälisen muotikou-
lun Mod’Art:n sosiologian professori 
Frédéric Monneyron on hänkin kurin-
pitotoimien kannalla.

– Kun 2000-luvun alkuvuosien 
mannekiini oli 20-30 -vuotiaana uran-
sa huipulla, näkee tänä päivänä muoti-
kuvissa enimmäkseen 14-16 -vuotiaita. 
Nämä pikkulolitat ilmestyivät muoti-
maailmaan 10 vuotta sitten, joten ou-
toa, kuinka viranomaiset reagoivat 
vasta nyt, Frédéric Monneyron miettii.

Työryhmää vetäneen senaatto-
ri Chantal Juannon mukaan pienten 

”Lapsi oppii itse asiassa kaiken, 
mitä hänen tarvitsee oppia, vapaasta 
tahdostaan, jos hän vain ymmärtää, 
mitä hyötyä siitä on.” 
                                                      - Jukka Laajarinne -
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Lapsesta lapseksi 

 Minulla on jo ikää. Reipas 70 vuotta. 
Omissa oloissani haluan kotini olevan 
siisti ja järjestyksessä. Yhdellä asen-
teella ei tosin selviä. Tarvitaan toinen. 
Mukula-asenne.

Muistan, kuinka paras paikka pik-
kuneideille oli ahkerassa käytössä ole-
va kampauspöytäni ja toiseksi paras 
kylpyhuone. Tyttöjen pikkuveli tah-
toi mukaan, eikä ollenkaan pannut 
pahakseen, kun hänetkin meikattiin. 
Myös hänelle papiljotit. Ja valokuvaan. 
Mummin vaatekomerosta löytyvät aina 
prinsessa- ja noitavaatteet, tarvittaes-
sa kaikkea sai sovitella mikä kaposilla 
hartioilla vain pysyi. 

Meillä ammeen etupääksi kutsuttiin 
sitä puolta, jossa sijaitsi vesireikä, jon-
ka päällä tuntui pahalta istua. Se täytyi 
pehmustaa pikkupeppua varten. Ylä-
päässäkin oli huono puolensa, pohja 
nousi ylöspäin ja siinä istuja koki jou-
tuneensa myös huonoimpaan paik-
kaan. Koska lapsia oli usein ammees-
sa kolme, keskimmäinen sai sopivim-
man kohdan, mutta joutui kahden tu-
len väliin. Asioissa on aina puolensa 
ja puolensa, tuli siinä laarissa opittua. 

Vesileikkien jäljeltä kylpyhuone piti 
myös siivota. Kyllä me, sanoivat Ee-
van asuiset pikkunaiset. Ahkera suih-
kuttaminen kasteli paitsi kaikki tava-
rani ja kylpyhuoneen kattoa myöten, 
myös eteisen. Eteisen luuttuamisku-
vassa olen minä.

Näistä vierailuista on valokuvia pii-
rongin päällä. Hellyttävä  tarrapapil-
jottikuva. Muutama suuri rulla roik-
kuu pienen pojan hennoissa hiuksissa, 
hieman rohtunut suunympärys levin-
neen huulipunan tahrimana. Kuvissa 
on prinsessoja, pääsiäisnoitia, pikku-

vasaroilla askaroivia pieniä poikia, on 
itkukuvia ja tappelunnujakointimur-
jotusilmeitä. 

Jokaisen mummilapäivän päätti 
Tipu Tintti -nimisen kirjan lukemi-
nen, satoja kertoja sama tarina. Joskus 
jätin jonkun rivin väliin, mutta nukku-
valta näyttävä pikkuolento nosti pään-
sä tyynystä ilmoittaen, että ”et luke-
nut sitä kohtaa kun Tipu Tintti sanoi”.     

Ensimmäinen kierros omien lasten 
kanssa sujui nuoruuden voimalla. Toi-
nen on ollut rankin, lapsenlapsia on 
ollut paljon ja jokainen tarvitsi myös 
pienen yksinoikeuden mummiin. Kol-
mannella kierroksella se olenkin sit-
ten jo minä, uudelleen lapseksi muut-
tuneena.
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tyttöjen hyperseksualisointi mediassa 
on omiaan lisäämään lasten ja nuor-
ten itsetuhoista riskikäyttäytymistä.

– Koko yhteiskunta on täynnä sek-
sistisiä stereotyyppejä ja markkinoin-
tikoneisto painostaa lasta yhä varhai-
semmassa iässä omaksumaan mur-
rosikäisten malleja. Ranskassa 11-vuo-
tiaista koulutytöistä 37% prosenttia 
tunnustaa olevansa dieetillä, Chan-
tal Juanno korostaa.

Topattuja rintaliivejä ja manikyyre-
jä markkinoidaan Ranskassa jo neli-
vuotiaille. Kohua herättäneitä pikku-
tyttöjen missikisoja järjestävät lähin-
nä kauneushoitolat ja meikkikoulut 
joiden intressinä on esitellä tuottei-
taan ja laajentaa asiakaskuntansa ikä-
haitaria. Amerikassa pikkutyttömis-
sien menestymispaineet koettelevat 
myös kauneusfanaatikkoäitien mie-
lenterveyttä. 

Anekdoottina kerrottakoon, kuinka 
Lounais-Ranskassa paikallisen kaune-
ushoitolayrittäjän valmistelemat alle 
12-vuotiaiden missikilpailut kariu-
tuivat hiljattain kilpailujulisteen he-
rättämään kohuun. Mainosjulisteen 
tökerösti meikattu Miss Miellyttäjä 
-nauhaan puettu pikkutyttö sai pai-
kallisen perhesuunnittelukeskuksen 
henkilökunnan sotajalalle. Kisat pe-
ruttiin, mutta kiivastunut kauneushoi-
tolayrittäjä haki oikeusteitse korvauk-
sia menetetyistä tuloistaan. Oikeus oli 
lasten asialla ja korvausten sijaan yrit-
täjälle rävähti roima sakko. 

Lapsi ei ole objekti. Rajakohtaa 
kannataa korostaa, jos se näyttää ole-
van hämärtymässä. 

Kuvat eivät liity tapaukseen.


