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Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa.
Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.
Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.
If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.
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Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv.
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Siinä oli hämähäkki väärinpäin
Muistitiedon keruu 16.4.–31.10.2012
Millaisia kokemuksia sinulla on pornosta? Kuinka olet siihen suhtautunut ja
millaisia tuntemuksia siihen liittyy?
Siinä oli hämähäkki väärinpäin -keruussa kartoitamme suomalaisten
pornokokemuksia ja pornoa koskevia muistoja ja näkemyksiä. Olemme
kiinnostuneita sekä eri-ikäisten suomalaisten pornoasenteista että pornoksi
mielletyn aineiston muutoksista vuosikymmenestä toiseen – 1940-luvun
miestenlehdistä nykyiseen nettipornoon kirjallisuutta tai elokuvaa unohtamatta.
Keruussa Turun yliopiston mediatutkimuksen professori Susanna Paasosen
tavoitteena on hahmottaa, mitä suomalaiset mieltävät pornoksi ja kuinka siihen
on suhtauduttu, millä tavalla pornografia on näkynyt suomalaisessa arjessa
sekä millaisia kokemuksia ja näkemyksiä pornoon liittyy. Vastaukset arkistoidaan
tutkimuskäyttöön SKS:n kansanrunousarkistoon ja sähköisessä muodossa
saapuvat kirjoitukset lisäksi Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon.
Kirjoita vapaamuotoisesti omista pornomuistoistasi ja -kokemuksistasi. Jokainen
vastaus on tärkeä. Voit pohtia esimerkiksi seuraavia teemoja tai kysymyksiä:
Arkinen porno
−− Mitä sana "porno” mielestäsi tarkoittaa? Missä merkityksessä käytät sitä ja
mihin sillä viittaat?
−− Miten olet kokenut pornografian eri elämänvaiheissasi? Ovatko kokemuksesi
myönteisiä, kielteisiä vai jotain siltä väliltä?
−− Mistä olet eri vuosikymmeninä etsinyt, löytänyt tai kerännyt pornoa? Mistä olet
havainnut muiden sitä löytäneen?
−− Onko sinulla muistikuvia pornon säilyttämisestä, kuten lehtien, kirjojen tai
videonauhojen sijoittamisesta kodin tiloihin?
−− Onko sinulla pornon säätelyyn, lainsäädäntöön tai niiden muutoksiin liittyviä
muistoja?
−− Onko sinulla muistikuvia pornon jakamisesta ystävien kesken?
−− Muistatko pornosta käytyjä keskusteluja ystäviesi tai perheenjäsentesi kanssa?
−− Millaisia muistoja tai ajatuksia seksiliikkeet sinussa herättävät?
Mediakuvat
−− Muistatko joitain erityisiä miestenlehtiä (niiden kuvia tai tarinoita), elokuvia,
televisio-ohjelmia tai verkkosivuja? Osaatko kertoa, miksi juuri nämä ovat
jääneet mieleen?
−− Millaista pornoa olet itse katsonut? Millaisesta pornosta olet kuullut ystäviesi
tai tuttaviesi puhuvan?
−− Entä missä pornoa on mielikuviesi mukaan katsottu?
−− Onko pornoksi mieltämäsi aineisto muuttunut vuosikymmenten mittaan?
−− Muistatko televisiossa esitettyjä pornoelokuvia (esim. Emmanuelle-sarja)?
−− Oletko kohdannut harrastelijoiden tekemää pornoa ja jos olet, millaisia
tuntemuksia se on herättänyt?
−− Oletko itse kirjoittanut tai kuvannut pornoksi mieltämääsi aineistoa? Jos olet,
oletko jakanut aineistoa muiden kanssa?
−− Muistatko pornoelokuvateattereita?

Vuonna 1831 perustettu Suomalaisen Kirjallisuuden Seura tekee
suomalaista kulttuuria ymmärrettäväksi itsellemme ja muille.

Vastausohjeet
Kirjoita omalla kielelläsi ja tyylilläsi.
Kirjoituksen pituus on vapaa.
Lähetä kirjoituksesi 31.10.2012 mennessä
osoitteeseen Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura, kansanrunousarkisto, PL 259,
00171 Helsinki tai sähköpostin liitetiedostona doc-, rtf- tai txt-muodossa
osoitteeseen keruu@finlit.fi. Merkitse
kuoreen tai sähköpostin aihekenttään
tunnus "Hämähäkki väärinpäin -keruu".
Kirjoituksia ei palauteta, joten
ota itsellesi kopio.
Jos lähetät tekstisi paperilla, kirjoita vain
paperin toiselle puolelle. Älä käytä tarroja,
teippejä tai niittejä.
Osallistua voit omalla nimellä tai
nimimerkillä. Liitä alkuun taustatietosi:
nimi, koulutus ja ammatti (myös entiset),
syntymäaika ja -paikka, osoite, puhelinnumero ja sähköposti. Kirjoita myös
allekirjoitettu suostumuksesi siihen,
että lähettämäsi aineisto arkistoidaan
nimelläsi kansanrunousarkistoon.
Tai ilmoita, jos haluat vastauksesi
arkistoitavaksi nimimerkillä. Silloin
hävitämme nimesi ja yhteystietosi
kirjapalkintojen arvonnan jälkeen.

Lapsuus ja nuoruus
−− Millaisia pornografiaan liittyviä muistoja sinulla on lapsuudestasi ja
nuoruudestasi?
−− Muistatko, miten lapsuudessasi ja nuoruudessasi pornografiaan päästiin
käsiksi?
−− Millaisia ajatuksia pornografia sinussa herätti naisista, miehistä, seksistä ja
seksuaalisuudesta?
−− Muistatko, keiden kanssa pornografian herättämistä ajatuksista lapsuudessasi
ja nuoruudessasi keskusteltiin? Miten esimerkiksi lähipiirisi aikuiset
suhtautuivat pornografiaan?
Vartaloihanteet
−− Minkä näköisiä ja miten käyttäytyviä olet katsonut tai haluaisit katsoa
pornossa? Ovatko vartaloihanteet pornossa mielestäsi muuttuneet ja miten?
−− Onko porno vaikuttanut siihen, millaisia kehoja pidät puoleensavetävinä tai
kiihottavina? Entä onko se vaikuttanut kokemuksiisi omasta seksuaalisesta
viehätysvoimastasi? Jos on, niin miten?
−− Onko porno mielestäsi vaikuttanut tuttaviesi tai läheistesi käsityksiin
vartaloihanteista?
Seksivälineet
−− Liittyvätkö seksilelut ja -välineet omaan käsitykseesi pornosta? Minkälaiset
välineet liittyvät pornoon?
−− Ovatko pornokuvastot antaneet ideoita seksivälineiden käyttöön tai antaneet
välineistä luotaantyöntävän kuvan?
−− Onko välineiden esittäminen pornossa vahvistanut tai muuttanut kuvaasi siitä,
miten seksuaalisuutta voi toteuttaa?
Lisätietoja:
professori Susanna Paasonen, Turun yliopisto, suspaa@utu.fi
SKS:n kansanrunousarkisto, p. 0201 131 240, keruu@finlit.fi
Kansanrunousarkiston yleiset keruuohjeet: http://www.finlit.fi/kra/keruuohjeet.htm

