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Johdanto   

1980-luku oli Suomessa naistaiteilijoiden esiinmarssin aikaa, jonka taustalla oli laajempi 

yhteiskunnallinen muutos ja feministisen liikkeen toisen aallon rantautuminen Suomeen 

edellisellä vuosikymmenellä. Liikkeen juurtuminen Suomessa tapahtui myöhemmin kuin 

muualla maailmalla, toisen aallon feministisen ryhmän aloitettua toimintansa vasta 

vuonna 1973. Liikkeen sisällä haluttiin tulkita maailmaa ja yhteiskuntaa naisen 

tietoisuuden ja kokemuksen näkökulmasta tavoitellen tasa-arvoa. Samalla pyrittiin 

eroon miesvaltaisesta yhteiskunnasta. Naisliike ei ollut poliittinen ohjelma vaan 

enemmänkin tapa elää.1  

Otsikon lausahdus esiintyi Taide-lehden pääkirjoituksessa vuonna 1982. Pirkko Nukari 

(s. 1943)2, joka toimi lehden päätoimittajana tuolloin, kertoi nuoren naistaiteilijan 

kanssa käydystä keskustelusta, jossa ”minä en ainakaan halua olla mikään naistaiteilija” 

ilmaistiin. Nukari arveli kyseisen taiteilijan pitävän naistaiteilija käsitettä halventavana, 

eikä tästä syystä halunnut assosioitua siihen.3 Tämä kuvaa hyvin ajan ilmapiiriä. Naisia 

ei pidetty arvossaan ja heidän oletettiin toimivan miesten asettamien normien 

mukaisesti. 

Selvitän tutkielmassani naistaiteilijoiden asemaa yhteiskunnassa 1980-luvulla. Tutkin 

millaisia konkreettisia muutoksia naistaiteilijat hakivat asemaansa 1980-luvun Suomessa 

sekä minkälaisia teemoja keskusteluissa nousee esille. Lisäksi tarkastelen sitä, miten 

taiteilijat ilmaisivat itseään sekä käsittelivät asemaansa yhteiskunnassa luomansa 

taiteen avulla. Lähestyn lähdeaineistoani laadullisen sisältöanalyysin kautta. 

Tarkoituksena on keskittyä taiteessa ja sen piirissä käytyihin keskusteluihin, eikä vain 

tuottaa teosanalyysiä. Keskityn pääasiassa kuvataiteisiin, enkä esimerkiksi syvenny 

performanssitaiteen tai musiikin saralla tapahtuneisiin muutoksiin.   

Sanana taiteilija viittaa aina ensisijaisesti mieheen. Naissukupuoli on normaalista 

poikkeava maininta.4 Naistaiteilijan kohdalla sukupuolitermi mainitaan yleensä 

 
1 Naiset naisten asialla -dokumentti 1983, 02:45-09:43. 
2 ”Pirkko Nukari” Kuvataiteilijamatrikkelin verkkosivut.   
3 Pirkko Nukari, ”Naistaiteilijana oleminen” (art.) Taide 4/82. 
4 Karttunen 1988, 27–28. 
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automaattisesti. Pyrin kuitenkin käyttämään mahdollisimman vähän naistaiteilija-

termiä ja ainoastaan kohdissa joissa koen sukupuolen korostamisen olevan paikallaan, 

jotta en työlläni ylläpitäisi yhteiskuntaan vakiintuneita käytänteitä.   

Perustelen aikarajaustani 1980-luvulla tapahtuneiden yhteiskunnallisten muutosten ja 

taiteen kentällä tapahtuneen liikehdinnän vuoksi. Naisia alkoi esiintyä taiteessa aiempaa 

enemmän, ja he myös alkoivat vaatia itselleen enemmän näkyvyyttä. Taiteilijoiden oma 

herääminen asemaansa yhteiskunnassa antaa aikakaudelle leimallisen piirteen, jota 

voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. 1980-luku nousee käyttämästäni 

materiaalista esille hyvin erityisenä ajanjaksona. Täytyy kuitenkin muistaa, että 

aikakausien määrittely tapahtuu vasta jälkikäteen.  

Aikarajaukseni perustuu myös feministisen taiteentutkimuksen ajankohtaisuuteen 

1980-luvulla. Helsingin yliopiston ja Suomen Akatemian yhteisprojekti Nainen, taide, 

historia (1987) aloitti naistutkimuksen suomalaisen taidehistorian piirissä. Alunperin 

Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa kehittynyt tutkimussuuntaus syntyi tarpeeseen 

löytää marginaaliin ja taiteenkirjoituksen ulkopuolelle jääneitä naistaiteilijoita ja 

arkkitehtejä. Hyvin pian tutkimus naiskuvasta ja naistaiteilijoista muuttui kohti 

laajempaa tutkimusta sukupuolesta ja taiteesta.5   

Yhtenä tutkielmani päälähteenä olen käyttänyt suomalaista Taide-lehteä. Nykyinen lehti 

on vuodesta 1959 asti ilmestynyt kotimaiseen ja kansainväliseen kuvataiteeseen 

pääasiallisesti keskittyvä aikakausijulkaisu, jossa käsitellään taiteen teoreettisempia 

ilmiöitä tavallisten kuvataideilmiöiden lisäksi.6 Analysoin Taide-lehden numeroita 

vuosilta 1980–1989. Kävin läpi kaikki ilmestyneet julkaisut rajaten tutkimuksestani pois 

ne numerot, joissa ei selkeästi mainittu naisia, naistaidetta tai feminismiä.  

Taide-lehti on ollut keskeinen osa 1980-luvun taidekeskustelua ja se on suurin taidetta 

käsittelevä julkaisu. Tämän voi huomata esimerkiksi siitä, kuinka käyttämäni 

tutkimuskirjallisuus on viitannut juuri kyseiseen lehteen. Tästä syystä Taide-lehtien 

hyödyntäminen lähteenä on hyvin perusteltua, mutta samalla minun tulee olla kriittinen 

lähteelleni. Se, että yksi lehti on määrittänyt keskustelua näin suuressa mittakaavassa, 

 
5 Konttinen & Laajoki 2000, 108.   
6 ”Mediatiedot”. Taide-lehden verkkosivut.   
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tekee keskustelusta yhtä aikaa myös hyvin kapeaa. Keskustelu, joka pohjautuu vain 

yhteen lähteeseen ja on ainoastaan pienen joukon kirjoittamaa, ei voi olla rikasta tai 

monipuolista.  

Huomasin myös sen, kuinka lehden päätoimittajalla oli vaikutusta lehden sisältöön. 

1980-luvun alkuvuosina lehden päätoimittajana toiminut Pirkko Nukari tuotti lehteen 

enemmän keskustelua naisista ja naistaiteilijoista, kuin 1980-luvun loppupuolella 

toiminut Carolus Enckell (1945–2017)7. Uskon, että sukupuolittuneessa yhteiskunnassa, 

päätoimittajan sukupuolella oli suuri merkitys siihen, mitä kirjoitettiin. Tämä taas omalta 

osaltaan vaikutti siihen, mitä taiteen parissa puhuttiin.  

Koko hajanainen kuva – Suomalaisen taiteen 80-luku (1991) on Marja-Terttu Kivirinnan, 

Ilppo Pohjolan ja Leena-Maija Rossin yhteen kokoama aikalaisteos, joka tuo esille 

teemoja ja piirteitä, jotka tekivät 1980-luvusta erityisen. Teos nostaa esille ajan 

tärkeimpiä naistaiteilijoita, heidän töitään ja saavutuksia taiteen parissa. Edellä 

mainittujen teosten lisäksi Suomen naisen vuosisadat – Taiteen toinen puoli8 teoksen 

avulla pyrin määrittämään naistaiteilijoiden asemaa ennen 1980-lukua. Tutkielmani 

kannalta on oleellista hahmottaa taiteilijoiden roolia yhteiskunnassa, jotta voidaan 

ymmärtää 1980-luvulla tapahtuneet muutokset ja ne keinot, joilla näitä tavoitteita 

pyrittiin saavuttamaan.  

Lähdemateriaalista nousi kaiken kaikkiaan yllättävän vähän esiin naisia ja heidän 

mielipiteitään. Se, että 1980-luvusta puhutaan naisten esiinmarssin aikana, ei vastaa 

kirjallisuudesta esiin nousseiden naisten määrään. Nekin suomalaiset taiteilijat, joiden 

nimet mainitaan Taide-lehdessä tai tutkimuskirjallisuudessa toistuvat kerta toisensa 

jälkeen. Tämä aiheuttaa ongelman lähdekirjallisuudessa. Emme voi luottaa niiden 

antavan todellista kuvaa ajasta. Taide-lehden lähteenä käytön haastavuus johtui myös 

osittain sen kansainvälisyydestä. Toisaalta muuttuvassa yhteiskunnassa on oleellista 

nostaa esiin kansainvälisiä taiteilijoita, mutta samalla se on vienyt palstatilaa 

suomalaisilta taiteentekijöiltä. Moni naisista kertova artikkeli viittasi maailmanlaajuisiin 

tähtiin tai puheenaiheisiin suomalaisnaisten sijaan.  

 
7 ”Taidemaalari Carolus Enckell on kuollut” (art.) Taiteilija-lehti 2017.  
8 Kallio, Rakel & Savikko, Sari & Utrio, Kaari 2005.  
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Olen jakanut tutkielmani kolmeen eri päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa käyn läpi, 

sitä minkälainen asema naistaiteilijoilla oli 1900-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa 

ennen 1980-luvulla alkaneita muutoksia. Pohdin niitä asioita, jotka määrittivät 

taiteilijoiden elämää sekä vaikuttivat heidän ammatinharjoittamiseen. Toisessa luvussa 

keskityn niihin konkreettisiin tekoihin ja muutoksiin, joilla taiteen kenttää ryhdyttiin 

muuttamaan 1980-luvulla taiteilijoiden keskuudessa. Erottelen myös ensimmäisen ja 

toisen sukupolven taiteilijoiden leimalliset panokset 1980-luvun taiteissa. Viimeisessä 

luvussa tarkastelen niitä ilmaisun keinoja, joilla taiteilijat toivat esiin naisen asemaa 

taideyhteisössä ja kuinka he käsittelivät seksuaalisuutta töissään. 
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1 Naistaiteilijoiden asema yhteiskunnassa 1900-luvulla 

 

1.1 Feminismin määrittely  

1970-luvulta alkaen feministinen ajattelu alkoi muun yhteiskunnan heräämisen myötä 

vaatia itselleen enemmän tilaa taiteen piirissä. On mahdollista, ettei mikään muu 

poliittinen liike ole ollut vaikuttamassa visuaalisiin taiteisiin yhtä paljon kuin 

feministinen liikehdintä. Taide on aina heijastanut aikansa muuttuvaa yhteiskuntaa, ja 

feminismin voimistuminen ei ollut poikkeus. Naisten kamppaillessa itselleen lisää 

elintilaa ja oikeuksia yhteiskunnassa, taiteen piirissä käytiin yhtäaikaista taistelua tasa-

arvosta.9  

1980-luvun yhteiskunnallisten muutosten taustalla oli feminismin rantautuminen 

Suomeen. Perinteisesti feminismi jaetaan kolmeen eri aaltoon, tänä päivänä neljään10, 

joilla kaikilla on omat määrittävät piirteensä.11 Ensimmäisen aallon tavoitteina oli 

saavuttaa naiselle äänioikeus ja mahdollisuus työntekoon. Ensimmäinen aalto 

ajoitetaan 1800-luvun lopun ja 1900-luvun alun vaihteeseen. Toinen feministinen aalto, 

josta 1980-luvun muutokset saivat vaikutteita, sai alkunsa Yhdysvalloissa 1960-luvulla. 

Sen keskeiseksi tavoitteeksi muodostui yhteiskunnassa vallinneen sukupuolijaon 

murtaminen sekä naisnäkökulman korostaminen.12  

Feminismin määrittely on vaikeaa, sillä jokainen lähde määrittelee sen hieman eri 

tavalla. Määrittelyyn on selkeästi vaikuttanut myös kirjoittajien omat taustat ja koen 

sukupuolella olevan myös vaikutusta teksteistä esiin nousseisiin asenteisiin. Feminismi 

on myös määritelty eri tavoin eri aikakausina, sillä sanan merkitys on muuttanut 

muotoaan yhteiskunnan muutosten mukana. Suomen feministisen liikehdinnän 

sijoittaminen laajempaan historialliseen kontekstiin oli haastavaa, sillä Suomeen 

feminismin eri aallot vaikuttivat hieman eri tavoin kuin Yhdysvalloissa. Ajallisesti toisen 

 
9 Kivirinta et al. 1991, 18, 27.  
10 Kolmannen aallon katsotaan alkaneen Yhdysvalloissa 1990-luvun vaihteessa. Lähdesmäki 2011, 113. 
Neljännellä aallolla tarkoitetaan tämän vuosikymmenen aaltoilua, joka on edelleen käynnissä. Tero 
Kartastenpää ”Feminismi etenee neljänteen aaltoonsa – näin kolme aiempaa aaltoa Suomessa nousivat 
ja laskivat” (art.) HS Teema 6/2018.    
11 Lähdesmäki 2011, 113. 
12 Lähdesmäki 2011, 113–114.  
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aallon katsotaan alkaneen Suomessa vuonna 1965. Suomessa feminismin katsotaan 

juurtuneen kuitenkin kunnolla vasta 1980-luvulle tultaessa, mikä sopii taiteissa 

tapahtuneeseen liikehdintään.13  

Johanna Niemen artikkelissa ”Naisia, miehiä ja sukupuolia”14 nostetaan esille se, ettei 

toisen feministisen aallon sisällä ilmentyneitä radikaalifeminismin muotoja juuri näkynyt 

Suomessa. Tämä aiheuttaa ristiriitaa Tero Kartastenpään artikkelin ”Feminismi etenee 

neljänteen aaltoonsa – näin kolme aiempaa aaltoa Suomessa nousivat ja laskivat” 

kanssa, jossa mainitaan, että toisessa aallossa olisi ilmennyt radikaaleja muotoja myös 

Suomen tasolla. Rintaliivien polttaminen protestina oli yksi esimerkki Suomen tasolla 

nähdystä radikaalista toiminnasta.15 

Kokivatko 1980-luvun naistaiteilijat todellisuudessa itsensä feministeiksi? Näen, että 

jokainen taiteilija oli osaltaan parantamassa Suomen naistaiteilijoiden ja yleisemmällä 

tasolla, kaikkien naisten asemaa yhteiskunnassa. On kuitenkin eri asia tehdä feministisiä 

tekoja kuin kokea olevansa feministi. Tutkimuskirjallisuudesta ei selviä, allekirjoittavatko 

taiteilijat itse feministiksi luokittelun vai onko se vain oletettu heidän kantaaottavien 

töidensä vuoksi.  

 

1.2 Naistaiteilijoiden asema  

Naistutkimus alkoi 1970-luvulla etsiä vastausta kysymykseen: ”miksei yhteiskunnassa 

ole ollut suuria naistaiteilijoita”.16 Huomattiin, kuinka naiset oli jätetty pois 

historiankirjoituksesta ja kuinka erilaiset lähtökohdat taiteilijoilla oli heidän uransa tiellä 

olleiden sosiaalisten esteiden vuoksi.17 Nainen oli liitetty tiukasti kotiin ja perheeseen, 

porvariston vakiinnuttaessa asemansa yhteiskuntaluokkajärjestelmässä. Samaan aikaan 

myös taiteilijan käsite liitettiin kaikkeen muuhun kuin kotiin.18  

 
13 Lähdesmäki 2011, . 
14 Johanna Niemi, ”Naisia, miehiä ja sukupuolia”(art.) Tieteessä tapahtuu 1/2013.  
15 Tero Kartastenpää ”Feminismi etenee neljänteen aaltoonsa – näin kolme aiempaa aaltoa Suomessa 
nousivat ja laskivat” (art.) HS Teema 6/2018. 
16 Essi Rönkkö, ”Naisten esiinmarssi”. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkkosivut 2019.  
17 Kallio et al. 2005, 120. 
18 Karttunen 1988, 28.  
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Taiteilija-termiin liitettiin ajatus yhteisön ulkopuolisuudesta, epäsosiaalisesta 

käytöksestä, epäjärjestyksestä sekä kesyttämättömästä luonteesta – kaikesta siitä, mitä 

kotona lapsiaan hoitava nainen ei voinut olla. Naisten sulkeminen taideyhteisön 

ulkopuolelle vaikutti ennen kaikkea siihen, etteivät naiset saaneet olla osallisina 

määrittämässä taiteen kieltä, merkityksiä, ideologiaa tai maailmankuvaa.19  

Naistaiteilijoilla ei ollut juurikaan mahdollisuuksia osallistua itsenäistyneen Suomen 

taiteilijapiireihin sillä kansallista identiteettiä lähdettiin rakentamaan suurmiesten 

avulla. Naisten kykyä harjoittaa taidetta epäiltiin herkästi, sillä sukupuolensa vuoksi 

heidän ajateltiin olevan heikompia kuin miestaiteilijoiden. Edvard Richter20 meni niinkin 

pitkälle 1900-luvun alkupuoliskolla, että totesi naistaiteilijoiden olevan holtittomia, 

aikaansaamattomia ja ilman persoonallista tyyliä.21  

Naiset eivät saaneet näkyvyyttä taidenäyttelyissä. Jos joku onnistui saamaan töitään 

esiin, jäi hän usein vain merkinnäksi nimiluetteloissa. Naisten pitämiä yksityisnäyttelyitä 

ei myöskään pidetty arvossa ja he saivat toistuvasti holhoavia kommentteja siitä, kuinka 

heidän olisi pitänyt toimia. Naiset joutuivat toisinaan tyytymään vain paikallisen 

taiteilijan rooliin.22 Harmillisen usein taiteilijat nähtiin vain hyvinä vaimoina 

miestaiteilijoille. Naiset joutuivat jäämään miestensä varjoon, eikä heidän jättämänsä 

perintö päässyt esiin taidemuseoihin. Toinen vaihtoehto oli olla menemättä naimisiin, 

jotta naistaiteilija olisi voitu ottaa tosissaan. Näin nainen kykeni näyttämään 

taideyhteisölle olevansa täysin sitoutunut ammattinsa harjoittamiseen eivätkä kotona 

odottavat tehtävät olisi hänelle esteenä.23  

Naiset loistivat poissaolollaan 1900-luvun tärkeissä taiteilijaryhmissä, joiden jäsenistö oli 

perinteisesti koostunut ainoastaan miehistä. Poikkeuksen teki Ulla Rantanen (s. 1938)24, 

taidemaalari ja graafikko, joka liittyi Maaliskuun -taiteilijaryhmään 1960-luvun 

puolivälissä. Rantasen lisäksi samaisessa taiteilijaryhmässä oli mukana vain yksi nainen. 

Taiteilijaryhmät eivät aina tarjonneet tasa-arvoista asetelmaa naisille, joten ryhmiin 

 
19 Karttunen 1988, 28. 
20 Edvard Richter (1880–1956) oli suomalainen taidehistorioitsija ja Helsingin Sanomien taidearvostelija. 
Ylioppilasmatrikkeli 1853–1899 verkkosivut.     
21 Kallio et al. 2005, 124.  
22 Kallio et al. 2005, 124.  
23 Kallio et al. 2005. 125–126.  
24 ”Ulla Rantanen” Kuvataiteilijamatrikkelin verkkosivut.  
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liittymistä ei välttämättä nähty houkuttelevana vaihtoehtona.25 Nukarin mukaan naiset 

ovat joutuneet tekemään paljon enemmän töitä uriensa eteen kuin miestaiteilijoiden. 

Naisten taitoja on kyseenalaistettu ainoastaan heidän sukupuolensa vuoksi. Naisten ei 

nähty omaavan samoja edellytyksiä taiteen tekoon.26 On mahdollista, että naiset eivät 

itsekkään nähneet sukupuolensa tarjoavan mahdollisuuksia uransa edistämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 Kallio et al. 2005, 149.  
26 Pirkko Nukari ”Uusi järjestys” (art.) Taide 6/80. 
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2 Kohti konkreettisia muutoksia 

1980-luvulle siirryttäessä uusi sukupolvi oli valmis muutokseen. Yhteiskunnassa vuosia 

vallinnut YYA-ilmapiiri27 ei ollut enää nuorten mieleen. Pyristeltiin irti 

ylipolitisoituneesta ajattelusta, joka vallitsi suomalaisessa yhteiskunnassa. Opiskelijat ja 

muut kulttuuriorientoituneet nuoret alkoivat kiinnostua kirjallisuudesta, kuvataiteista, 

elokuvista sekä performanssitaiteesta. Syntyi joukko futuristeja28, jotka muokkasivat 

asenteita ja raivasivat tietä muille alakulttuureille. Myös Ruotsista tulleilla vaikutteilla oli 

suuri merkitys 1980-luvun Suomen taide-elämään.29  

Käyttämieni lähteiden perusteella oli vaikeaa saada selkoa siitä, mitä todellisuudessa 

1980-luvulla tarkoitettiin, kun pyrittiin irti aiemman vuosikymmenen liiallisesta 

poliittisesta ajattelutavasta. Yhtä lailla kuitenkin feminismin nousu ja sen mukana tulleet 

kysymykset sukupuolten tasa-arvosta nousivat enemmän ihmisten tietoisuuteen. Naiset 

naisten asialla -dokumentti (1983) määritteli tuon ajan feminismin elämäntavaksi, eikä 

niinkään puhuttu poliittisesta suuntautumisesta.  

Ristiriitaa aiheuttaa myös se, että 1970–1980-luvuilla taiteen käyttäminen poliittisena 

kannanottona lisääntyi runsaasti.30 Taide sai sisällöltään uusia muotoja. Keskustelua 

syntyi esimerkiksi monikulttuurisuudesta ja identiteetistä. Taide nähtiin hyvänä keinona 

yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle ja samalla se antoi mahdollisuuden avartaa ihmisten 

todellisuutta, kohti avoimempaa ja hyväksyvämpää keskustelua.31  

Kansainvälistyminen ja rajojen rikkominen olivat 1980-luvulla vallitsevia teemoja. 

Kulttuurin vapautumisen myötä yhteiskunnassa tuli tilaa ilmiöille, jotka olivat aiemmin 

joutuneet jäämään marginaaliin. Naisten lisäksi tämä tarkoitti esimerkiksi 

performanssin, videon sekä tilataiteen yleistymistä. Kuvataiteista muodostui laaja 

 
27 YYA-ilmapiirillä viitattaan yhteiskunnan tilaan, joka vallitsi Suomessa sen jälkeen, kun valtio solmi 
Neuvostoliiton kanssa ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen 6.4.1948. Halmesvirta et al. 1997, 
264.  
28 Futurismi oli taidesuuntaus, joka syntyi Italiassa 1900-luvun alussa. Kyse oli enemmän ideologiasta 
kuin taidesuuntauksesta. Suuntauksen pohjimmainen ajatus oli kaiken vanhan hylkääminen uuden 
modernin tieltä. Konttinen & Laajoki 2000, 117.  
29 Rantanen 2021; Valjakka 2016, 22.  
30 Karjalainen 2021, 52.  
31 Seija Heinänen ”Kuvataiteesta Suomessa 1970–1990-luvuilla” (art.) Miltä näyttää aika? -näyttelyn 
verkkosivut 2019. 
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kokonaisuus, joka yhdisteli vapaasti uusia keinoja tehdä ja kokea taidetta. 

Kansainvälistyminen toi Suomen taiteen saman aikaan muun maailman kanssa. 

Suomessa kuvataide oli kulkenut muita ajallisesti jäljessä, vaikutteiden saapuessa tänne 

hitaammin. Muutosten myötä uusia taiteilijoita alkoi nousta perinteisten taidekoulujen 

ja ammattiliittojen ulkopuolelta. Tämä muutos mahdollisti myös naisten esiinmarssin.32 

Ajan ilmapiiriä kuvaa hyvin Pirkko Nukarin Taide-lehden pääkirjoituksen kohta, jossa hän 

toteaa:  

[…] naisten on taiteilijoinakin oltava varuillaan. Mies on määritellyt ja myös 

sen, mikä on hyvää taidetta. Naisen on parempi olla korostamatta 

naisellisuuttaan sen sijaan, että uskaltaisi tunnustaa ja todella hyväksyä ja 

todella tunnustaa sen.33  

1980-lukua tarkasteltaessa voidaan puhua kahdesta naistaiteilijoiden sukupolvesta, 

jotka nousivat haastamaan hallitsevaa miesvaltaista yhteiskuntaa ja heidän 

dominoimaansa taiteen kenttää. Ensimmäisen sukupolven taiteilijat olivat saaneet 

koulutuksensa 1970-luvulla. Heitä seurasivat toisen sukupolven aallossa 1980-luvun 

nuoret naiset.34 Tutkimuskirjallisuudessa esiin tullut naistaiteilijoiden ryhmä ei ollut 

suuri. Kaiken kaikkiaan arvioisin lähteiden puhuvan noin 15 taiteilijasta. Uskon esiin 

tulleiden naisten olleen taiteilijoita, jotka olivat aktiivisesti mukana ajan keskustelussa.  

Ajan feministisiin haasteisiin kuului taiteilijoiden tasa-arvon saavuttaminen. Yhtenä 

tehtävänä oli tasoittaa sukupuolten välistä kuilua taiteilijoiden apurahojen saatavuuden 

suhteen. Naiset eivät olleet samalla viivalle miesten kanssa. Yli puolet apurahojen 

saajista 1980-luvun alussa oli miehiä.35 Pirkko Nukari totesi vuonna 1982, ettei naisen 

kannattanut korostaa sukupuoltaan, sillä nainen ja mies eivät olleet samassa asemassa 

työrintamalla. Naiset oli velvoitettu todistamaan arvonsa.36 1980-luvulla ei enää voinut 

perustella, ettei olisi naistaitelijoita, jotka olisivat voineet apurahan vastaanottaa.  

 
32 Kivirinta et al. 1991, 11–18. 
33 Pirkko Nukari, ”Naistaiteilijana oleminen” (art.) Taide 4/82. 
34 Kivirinta et al. 1991, 27. 
35 Kivirinta et al. 1991, 27.   
36 Pirkko Nukari, ”Naistaiteilijana oleminen” (art.) Taide 4/82. 
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Yksi 1980-luvulla esiin nousseista teemoista oli ”hyvän taiteen” uudelleen määrittely, tai 

enemmin vanhojen asenteiden uudelleen määrittäminen. Yksi keskeisistä teoksista 

1980-luvun taiteen käsittelyssä, Koko hajanainen kuva – Suomalaisen taiteen 80-luku, 

avaa lukijalleen tuon ajan monipuolista taidetta, joka ei välittänyt menneistä 

taidenäkemyksistä. Teos pitää huolen siitä, ettei se erottele ”hyvää” ja ”huonoa” 

taidetta toisistaan, sillä näitä määritteitä ylläpitävät kirjoittajien mielestä taiteen vanhat 

hierarkiat.37 Koen ”hyvän taiteen” pitäneen sisällä vanhoja maalaamiseen ja 

kuvataiteeseen liitettyjä ilmaisun keinoja sekä maalaamista ainoastaan yhteiskunnan 

mielestä soveliaista aiheista. ”Huonon taiteen” määrittelisin koskemaan marginaaliin 

jäänyttä taiteen tekemistä sekä epäsoveliaiden aiheiden esittämistä taiteellisin keinoin. 

Uskon esimerkiksi naisen avoimen seksuaalisuuden tulkitsemisen kuuluneen tähän 

kategoriaan.   

 

2.1 Ensimmäinen sukupolvi 

Taiteilijoiden ensimmäisen sukupolven tehtävänä oli todistaa maailmalle, ettei 

sukupuolella ollut mitään merkitystä taiteen laadun tai sen arvon kanssa. Tämän 

sukupolven naiset olivat maalareita, joiden läpimurto ajoitetaan 1980-luvun alkuun. 

Leena Luostarinen (1949–2013)38 ja Marika Mäkelä (s. 1947)39 olivat keskeisimpiä 

ensimmäisen sukupolven naistaiteilijoita.40 Leena Luostarisen valinta vuoden 1988 

Helsingin juhlaviikkojen vuoden taiteilijaksi oli saavutus jo sinänsä, mutta samalla myös 

tunnustus muille 1980-luvun taiteilijoille ja heidän saavutuksilleen. Luostarisen valinta 

vuoden taiteilijaksi nosti erityisesti esiin juuri ensimmäisen sukupolven taiteilijoita.41  

Taidemaalari Marika Mäkelä kertoi Ylen haastattelussa vuonna 2018, kuinka hänelle oli 

sanottu 1970-luvulla, hänen aloittaessa opintaipaleensa Suomen Taideakatemiassa, 

ettei naisten ja tyttöjen kasvavasta määrästä ollut itse naisille mitään hyötyä. Ainoa hyvä 

puoli tässä asiassa kuitenkin oli se, että naisista tulisi kaikesta huolimatta hyviä 

 
37 Jaukkuri 2011, 11.  
38 ”Leena Luostarinen” Kuvataiteilijamatrikkelin verkkosivut.  
39 21 kuvaa: Marika Mäkelä -dokumentti 2018.  
40 Kivirinta et al. 1991, 32. 
41 Kivirinta et al. 1991, 34.  
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puolisoita maalareille.42 Naisten ei siis kannattanut kouluttautua, kun heillä ei ollut 

mahdollisuuksia menestyä taiteilijoina, ainoastaan heidän vaimoinaan. Tällainen on 

todennäköisesti ollut hyvin yleinen ajatusmalli 1970-luvulla ja vielä myöhemminkin. 

Naisen paikka oli kotona perheensä luona.  

Marika Mäkelä yhdisteli töissään erilaisia taiteen muotoja kuten kirjomista, virkkamista 

ja nypläämistä. Taiteilija itse sanoo näiden edellä mainituiden tekniikoiden edustavan 

naisnäkökulmaa hänen töissään. Kaikki eivät hyväksyneet tekniikoiden yhdistämistä ja 

osa katsojista oli sitä mieltä, ettei öljyvärin ja kankaan perinteistä symbioosia olisi saanut 

rikkoa. Tekniikoiden yhdistäminen aiheutti sen, että hänen maalarin statuksensa joutui 

kyseenalaiseksi.43 Mäkelä maalasi tyyliltään yleviä, tummia, runollisia muotoja ottavia 

taideteoksia, joilla hän viittasi metaforallisesti niin luontoon kuin naisen mystiseen 

seksuaalisuuteen. Naiset olivat voimakkaita ja hyvin kaukana heikosta ja alistetusta 

hahmosta, joina heidät usein nähtiin.44 

Outi Heiskanen (s. 1937) on yksi maamme tunnetuimmista kuvataiteilijoista. Siitä 

huolimatta, että taiteen tekeminen ja piirtäminen olivat Heiskaselle nuoruudesta saakka 

mieluisaa, ei ammatinvalinta ollut itsestään selvää hänellekään. Hänen vanhempansa 

kyseenalaistivat Heiskasen päätöksen ryhtyä taiteilijaksi, sillä vahvasti miesten 

dominoimalla alalla ei tuntunut olevan tilaa naisille.45 Elina Hakaniemi (s. 1950)46, 

lukeutuu myös ensimmäisen sukupolven taiteilijoihin. Hän käänsi 

renessanssimaalauksissa objektiksi asetetun naisen aseman toisin päin, hänen 

asettaessaan katseen kohteeksi miehen. Naistaiteilijat omasivat suuren roolin taiteen 

kentän laajentamisessa ja uusien näkökulmien esiin nostamisessa.47  

Naisten tehtäväksi jäi myös historian ylläpitämän miesnero-myytin murtaminen, joita 

vanhat tyylisuunnat kuten esimerkiksi renessanssi ja romantiikka ylläpitivät. 

Naistaiteilijat analysoivat kuvia ja niiden katsomiseen liitettyjä merkityksiä ja 

sopimuksia. Osa taiteilijoista kyseenalaisti töillään muitakin yhteiskunnassa vallinneita 

 
42 21 kuvaa: Marika Mäkelä -dokumentti 2018, 00:25-00:51. 
43 21 kuvaa: Marika Mäkelä -dokumentti 2018, 02:12-02:56. 
44 Valjakka 2016, 24. 
45 Karjalainen 2021, 9–14, 27.  
46 ”Elina Hakaniemi” Kuvataiteilijamatrikkeli verkkosivut.   
47 Elina Hakaniemi, ”Näkökulmani feminismiin eli haukkumasanasta ismiksi” (art.). Taide 1/80. 
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hierarkioita. 1980-luvun loppua kohden naistaiteilijoiden asema alkoi parantua hieman, 

sillä naisten johdolla tehty vapaampi ja lievempi taidepolitiikka tuotti nopeasti hyvän 

vaihtoehdon vanhoille ja perinteisille ammattiyhdistyshierarkioille, jotka vaikuttivat 

yhteiskunnassa.48  

 

2.2 Toinen sukupolvi  

Toinen taiteilijoiden sukupolvi on määritelty enemmän älyllisyyttä ja käsitteellisyyttä 

korostavammaksi kuin ensimmäinen sukupolvi.49 Toinen sukupolvi koostui myös 

nuoremmista taiteilijoista ja taide oli näin kokeilunhaluisempaa kuin vanhempaa 

sukupolvea edustavien taiteilijoiden työt. Perustelen ajatuksen sillä, että teoksista oli 

havaittavissa vapautuneempaa materiaalin käyttöä sekä monen taiteilijan harjoittamaa 

itseironiaa. Tutustuessani 1980-luvun taiteilijanaisiin sain sellaisen vaikutelman, että 

toinen taiteilijoiden sukupolvi tuli rytinällä eivätkä he välittäneet 

soveliaisuussäännöksistä tai aiemmin opitusta. He rikkoivat normeja ja vapauttivat 

yhteiskuntaa niin, että jokaisella oli tilaa hengittää.  

Toisen sukupolven taiteilijat Eija-Liisa Ahtila ja Maria Ruotsala ryhtyivät rikkomaan 

maskuliinista tekemisen tapaa ja kieltä, jota tuohon aikaan taidekouluissa oli heille 

opetettu. He pyrkivät eroon vanhasta tavasta tehdä taidetta. Tästä voidaan pitää 

esimerkkinä tyylisuuntauksien vapaata yhdistelemistä keskenään. Tämän lisäksi 

pelkästään Ahtilan ja Ruotsalan yhteen lyöttäytyminen yhteisten taideteoksien tekoon 

oli tietoinen päätös vastustaa yksilötaiteilijoiden ympärille muodostunutta gloriaa ja 

vanhoja käyttäytymisnormeja.50   

Muita mainitsemisen arvoisia toisen sukupolven taiteilijoita, jotka tarttuivat töillään 

naisena olemisen problematiikkaan, oli esimerkiksi Riitta Uusitalo, joka ilmensi töissään 

naisen todellisuutta. Hänen aiheensa käsittelivät naisten arkipäivää: sairastavia lapsia, 

vaippakaaosta ja lääkärikäyntejä lasten kanssa. Uusitalon maalaama nainen ei pyrkinyt 

olemaan miehenkaltainen vaan aito itsensä.51 Miesten luomat naisihanteet eivät 

 
48 Kivirinta et al. 1991, 27–30.   
49 Kivirinta et al. 1991, 62. 
50 Kivirinta et al. 1991, 18, 62.  
51 Essi Rönkkö, ”Naisten esiinmarssi”. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkkosivut 2019.  
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antaneet realistista kuvaa arjesta tai naisena olemisesta. Uusitalo rikkoi tätä kuvaa 

töillään.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

3 Ilmaisun keinot  

 

3.1 Naiskuva 

Toisen sukupolven taiteilija Maria Ruotsala (s. 1961) käsitteli töissään kliseistä 

naiskuvaa, joka esiintyi usein taiteessa. Hän käytti taiteensa osana naisia alistavia 

kuvauksia, joita yhteiskunnassa esiintyi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat mainos- ja 

pornokuvissa esiintyneet naiskuvaukset. Ruotsala pyrki taiteensa avulla nostamaan 

esille naisen alistamisen tapoja ja herättämään keskustelua naisten ulkonäköön 

liittyvistä vaatimuksista.52  

Aihe on edelleen ajankohtainen ja vielä nykypäivänä keskustellaan siitä, kuinka naisiin 

kohdistetut kauneusstandardit muodostuvat ulkoapäin tulleista normeista ja säännöistä 

ei niinkään naisten itse määrittämistä trendeistä.   

Naisella on ollut ja on edelleenkin taiteessa useita rooleja. Yhteistä näille 

rooleille on kuitenkin se, että ne lähes aina määritellään suhteessa 

mieheen. Kuva naisesta taiteessa on aina jotenkin puutteellinen, se on 

kielteisesti tai myönteisesti miehestä riippuvainen, ”hyvässä” ja 

”pahassa”.53  

Maalaaminen oli myös keino itsensä ja oman naiseutensa löytämiseen. Ensimmäisen 

sukupolven taiteilija Marika Mäkelä tarkasteli töissään naiseutta ja sen ilmaisemista. 

Hän pyrki töillään kuvaamaan naisen kasvun kivuliaisuutta sekä sitä, kuinka 

maalaaminen oli keino taiteilijan sisäiselle tutkimiselle. Mäkelän tapauksessa kuten 

monen muun naistaiteilijan kohdalla, kyse oli myös oman seksuaalisuutensa 

tutkimisesta. Pyrkimyksenä oli selvittää, mitä naisena oleminen on.54 Omakuvien 

maalaaminen koettiin keinona taiteilijoiden itsensä tutkimiselle. Lähdettiin tutkimaan 

naisen identiteettiä ja sitä kaavaa johon naiset on asetettu.55   

 
52 Kallio et al. 2005, 201.  
53 Anne Rouhiainen ”Nainen, tilkkutäkki ja uhriastia” (art.) Taide 6/87.  
54 Kivirinta et al. 1991, 41–44.  
55 Nina Weibull, ”Kuvastimessa. Eräiden Channa Bankierin kuvien tiimoilta” (art.). Taide 4/82. 
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3.2 Seksuaalisuus taiteessa 

Seksuaalisuuden käsittelemisestä tuli yksi 1980-luvun keskeisimmistä teemoista. 

Taiteen avulla naiset pyrkivät ottamaan seksuaalisuuteen liittyvää valtaa takaisin 

itselleen. Tavoitteena oli myös kääntää seksuaalisuus positiiviseksi voimaksi. Naiset 

halusivat feminismin myötä näyttää, kuinka naisillakin oli oikeus nauttia seksistä. 

Pyrittiin myös näyttämään, ettei seksuaalisuuden vallalla pystytty enää alistamaan 

naisia. Nainen ei myöskään suostunut olemaan enää taiteen objektina. Seksuaalisuutta 

lähdettiin käsittelemään taiteessa monin eri keinoin. Älyllisemmän käsittelyn aloittivat 

feminismistä ja psykoanalyyttisista lähtökohdista tulevat käsitteelliset naistaiteilijat.56 

Käsitetaiteella tarkoitetaan 1960-luvun puolivälin jälkeen syntynyttä tapaa tehdä 

taidetta, jossa visuaalisuuden sijaan keskityttiin enemmän teoksen ideaan ja 

filosofiaan.57 

Alaston nainen ja tämän kehon maalaaminen oli normalisoitunut taiteessa niin, ettei sen 

ongelmallisuutta huomattu ennen kuin naistutkimus alkoi kiinnittää siihen huomiota. 

Tarkoituksena oli ryhtyä purkamaan vallalla ollutta ”miehistä katsetta”, jotta taiteilijat 

saattoivat ottaa haltuun naisen kehon ja sen kuvaamisen.58 Alastoman naisen 

maalaaminen ei ollut itsestään selvää Suomessa. 1800-luvulla naisilla ei ollut lupaa 

kuvata alastonta ihmisruumista. Tätä ei pidetty naisille soveltuvana aiheena. Vielä 1910-

luvulla Suomen virallisessa taideoppilaitoksessa, Taideyhdistyksen piirustuskoulussa, 

alastomuuden maalaaminen oli täysin kiellettyä. Tätä pidettiin epäsovinnaisena 

kunniallisille äideille ja vaimoille. Naisen seksuaalisuuden tutkiminen tällä tavoin taiteen 

avulla ajateltiin olevan syntiin lankeamista.59  

1980-luvulla taiteilijat ryhtyivät lähestymään myös odaliski-teemaa. Odaliskilla 

tarkoitetaan kurtisaania tai jalkavaimoa. He olivat naisia, jotka ovat joutuneet historian 

saatossa mieskatseen maalaamiksi, usein erityisen vietteleviksi passiiviksi objekteiksi. 

Kirsi Mikkola ja Kirsi Neuvonen käsittelivät töissään tätä teemaa. Mikkolan vastalause oli 

työstää suurikokoisia, maskuliinisia naisveistoksia, jotka toimivat täytenä vastakohtana 

 
56 Kivirinta et al. 1991, 27–40, 71. 
57 Konttinen & Laajoki 2000, 226.   
58 Kallio et al. 2005, 120. 
59 Kallio et al. 2005, 176.  
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yliseksualisoiduille odaliskeille. Kirsi Neuvonen taas lähti lähestymään aihetta herkkien 

jumalattarien kautta.60 Koen, että tarkoituksena on ollut mahdollisesti pyrkimys poistaa 

naiseuden esineellistäminen ja naiskehon yliseksualisointi miehisen katseen alla. 

Taiteen modernisoituessa ja vapautuessa naiset alkoivat maalata miehisiä aiheita, 

siirtyen näin pois arkisista ja naisille sopiviksi katsotuista aiheista. Miehisiksi aiheiksi 

katsottiin esimerkiksi sota ja muut historialliset aiheet.61  Myös maskuliiniset arvot kuten 

järki ja objektiivisuus olivat teemoja, jotka esiintyivät miesten tekemässä taiteessa.62 

Taiteen aiheiden määrittäminen sukupuolien mukaan kertoo hyvin siitä, kuinka 

sukupuolittuneesti kaikki määriteltiin. Uskon että tämä aiheutti ongelmia myös 

miestaiteilijoille, sillä heidänkin tuli pysyä ennalta määrätyissä aiheissa, jotta heidän 

taiteensa olisi varteenotettavaa.  

Taidetta ryhdyttiin tekemään miesten aihepiirien lisäksi myös oman kehon 

häpeämättömästä tutkimisesta, unohtamatta kuitenkaan ylpeyttä naisellisista aiheista, 

jotka toimivat naisten voimavaroina.63 

[…] Halusin tutkia ja ilmaista sitä osaa elämästäni jonka olin aina 

karkoittanut – elämääni kotona, äitinä ja vaimona. Halusin tunnustaa 

naisen perinteiset työt, halusin myös yhdistää itseni niihin tuntemattomiin 

naistaiteilijoihin, jotka olivat tehneet näkymätöntä ”naisen työtä” 

kulttuurissamme.64   

Outi Heiskanen otti osaa naisen seksuaalisuuden käsittelyyn, mutta hänen 

lähtökohtansa olivat henkilökohtaisessa traumassa ja sen käsittelyssä taiteen avulla. 

Seksuaalinen trauma jätti pysyvän jäljen Heiskaseen. Tämä haastoi häntä syventymään 

taiteessaan naiseuteen, neitsyyteen, äitiyteen, erotiikkaan ja seksuaalisuuteen. Nämä 

teemat esiintyivät Heiskasen teoksissa läpi hänen uransa.65    

 

 
60 Essi Rönkkö, ”Naisten esiinmarssi”. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkkosivut 2019.  
61 Essi Rönkkö, ”Naisten esiinmarssi”. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkkosivut 2019. 
62 Kimmo Sarje ”Feminiininen energia kuvataiteessa” (art.) Taide 6/84.  
63 Essi Rönkkö, ”Naisten esiinmarssi”. Miltä näyttää aika? -näyttelyn verkkosivut 2019. 
64 Pirkko Nukari siteeraa Miriam Schapiroa.  Pirkko Nukari, ”Naistaiteilijana oleminen” (art.) Taide 4/82. 
65 Karjalainen 2021, 27–30.  
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Loppulause  

Tutkielmassani käsittelin, minkälainen naistaiteilijoiden asema oli yhteiskunnassa 1980-

luvulla. Toin esiin niitä konkreettisia keinoja, joilla naistaiteilijat hakivat asemaansa 

muutosta. Edellä mainitun lisäksi tarkastelin myös sitä, miten naistaiteilijat ilmaisivat 

itseään ja käsittelivät asemaansa yhteiskunnassa luomansa taiteen avulla. Taiteilijoiden 

asema muuttui yhteiskunnan vapautumisen myötä. Vaikkei naisia vielä 1980-luvulla 

nähty täysin tasavertaisina suhteessa miehiin, vuosikymmenen aikana naistaiteilijoiden 

määrä kasvoi runsaasti. Naiset ryhtyivät käsittelemään töissään heille tärkeitä asioita, 

eivätkä vanhat taiteen säännöt olleet enää esteenä.     

Feminismin laajentumisen myötä naistutkimus alkoi kiinnittää huomiota suurten 

naistaiteilijoiden puuttumiseen Suomessa. Taiteilija-termiä ei ollut liitetty kotonaan 

lapsia hoitavaan naiseen. Taiteilijat eivät myöskään saaneet näkyvyyttä 

taidenäyttelyissä. Harmillisen usein naistaiteilijat nähtiin ainoastaan hyvinä vaimoina 

miestaiteilijoille. Kansainvälistyminen ja rajojen rikkomisen myötä kaksi taiteilijoiden 

sukupolvea nousi haastamaan tätä hallitsevaa miesvaltaista yhteiskuntaa ja heidän 

dominoimaansa taiteen kenttää. Taiteilijoiden tavoitteena oli tasa-arvon 

saavuttaminen. Heidän tehtäväksi jäi myös historian ylläpitämän miesnero-myytin 

murtaminen. Taiteilijat käsittelivät töissään kliseistä naiskuvaa ja seksuaalisuutta. Naiset 

halusivat feminismin myötä näyttää, ettei seksuaalisuuden vallalla pystytty enää 

alistamaan naisia.  

Tutkimuksen ongelmaksi muodostui tutkimuskirjallisuuden yksipuolisuus. Tästä johtuen 

olikin todella vaikeaa saada kattavaa kuvaa 1980-luvun taiteesta. Naisten ääni oli 

loppujen lopuksi hyvin hiljainen ja hyvin pienelle joukolle kuuluvaa. On vaikeaa sanoa, 

muuttuiko naisten asema 1980-luvun muutosten myötä. Yhteiskunta heräsi naisten 

vähäisyyteen taiteessa, mutta naiset joutuivat edelleen toimimaan marginaalissa. 

Vaikka kuvataiteiden aiheet vapautuivat, ei naisilla ollut siltikään samanlaista vapautta 

maalata itselleen tärkeistä aiheista kuin miehillä. Varsinkin jos he halusivat tulla otetuksi 

tosissaan.   

Kirjoittamisen aikana nousi esiin useita uusia näkökulmia, josta aihetta olisi voinut 

lähestyä. Olisi mielenkiintoista laajentaa aihetta niin, että vertaisin laajemmin 1880-
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luvun tapahtumia 1980-luvun teemoihin, nähdäkseni löytyykö niistä enemmän 

yhteneväisyyksiä ja mikä tekee juuri näistä vuosikymmenistä erikoisen naistaiteilijoiden 

kannalta. Feministisen liikkeen vaikutusta taiteeseen voisi tutkia myös muiden maiden 

kohdalla ja laajentaa tutkimus näin kansainväliselle kentälle. 1980-luvun tutkimusta 

voisi syventää vielä entisestään, jos tutkimukseen ottaisi ajan miestaiteilijoiden teokset 

esimerkiksi keskittyen heidän luomansa naiskuvan tutkimukseen.  
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