
FSD3525 NAISTEN KOKEMUKSIA KEHOPOSITIIVISESTA SELFIE-VALOKUVAUKSESTA 2018

FSD3525 WOMEN’S EXPERIENCES OF BODY POSITIVE SELFIE PRODUCTION 2018

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

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.

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.



KH: No jos puhutaan sit vähän itse täst niinku Läskimyytinmurtajat-yhteisöstä. Miten sä 

yleisesti koet lupa näkyä -kuvat? Et onks niis sun mielestä jotain tiettyjä sääntöjä, et miltä ne 

yleensä näyttää tai…? 

 

J: Mun mielest siel on aika laidasta laitaan, et osa on semmosia, et ne on jostain juhlista ihmiset 

ottaneet taikka joku hääkuva tai joku tai sit joku on ihan siinä hetkessä tukka pystyssä, ilman 

meikkiä tai et… Et siin on semmosia, et miten ne ihmiset kokee sen, et mikä kenellekkin on 

tavallaan… Kus ei siin tavallaan sillä tavalla oo sääntöjä, koska jokainen meistä kokee sen niin 

eri tavalla, et toiselle on jo se, että ylipäätänsä, niinku ehkä mulle, et mun koko vartalo näkyy 

siinä on jo riittävä niinku. Että ihan mielellään olen siistissä vaatteissa ja tukka sinällään hyvin, 

että se, et mä laittaisin meikittömän kotivaatteissa olevan, niinkun vaikka flunssan jälkeisen 

kuvan, niin ei tule tapahtumaan. Et mulle se, se ei oo semmonen, mitä mä haluan tehdä. Mutta 

jollekkin se taas sit just kuvastaa sitä lupaa näkyä, että sellasenakin on lupa näkyä. Ja mun 

mielestä se on tosi hienoo niinkun, että mä pystyn ihan ymmärtämään sen, ja mun mielestä se 

on hienoo, että niitä kuvia näkyy, vaikka mä itse en haluakkaan sitä tehdä, mutta et se on 

niinkun, se on jokaisen tavallaan määriteltävissä. 

 

KH: No, koet sä … siel on, jos aattelee sitä ryhmää niin, on siellä varmaan miehiä jonkin verran 

jäsenenä, mutta ei kyllä hirveesti ehkä näkyny niit kuvia siellä. 

 

J: Ei, muutamii ehkä. Muutamia. 

 

KH: Joo. Onks niinku muuten semmosii … että tuntuuks susta, että vaikka, että pitää olla tietyn 

painonen, että voi jakaa sellasen kuvan vai voiko…? 

 

J: Mun mielestä kuka vaan voi jakaa. 

 

KH: Joo. 

 


