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Käsitteet 
Ruskea on sateenvarjotermi kaikille Suomessa rodullistetuiksi 
tuleville, ei-valkoisiksi ja sitä kautta ei-kantasuomalaisiksi 
määrittyville ihmisille.  
 
Rodullistaminen on prosessi, jossa henkilöön liitetään historiallisiin 
rotukäsityksiin pohjautuvia stereotyyppisiä ja rasistisia oletuksia.  
Ts. henkilö nähdään ”rodun” tai etnisen ryhmän edustajana eikä 
yksilönä, vaikka nykyisin tiedetään, että rotuja ei ole, vaan on kyse 
voimakkaasti vaikuttavasta sosiaalisesta konstruktiosta.  
 
Tytöt on synonyymi sanaparille ”sukupuolen moninaisuus” eli se 
viittaa kaikkiin eri sukupuolen ilmentymiin.  



Väitteeni 
 
1. Ruskeita ihmisiä ei juurikaan näy suomalaismainoksissa, mutta 
kun meitä näkyy, meitä rodullistetaan, ruoallistetaan, 
infantilisoidaan, toiseutetaan ja eksotisoidaan ikivanhojen 
kolonialististen ja rasististen käytäntöjen mukaisesti. 
 
2. Sen lisäksi meitä käytetään mainoksissa määrittelemään 
monikulttuurista suomalaisuutta ja osana rasisminvastaista 
narratiivia 
(= sinänsä hyvä asia, mutta ongelmalista jos jää yhdeksi harvoista 
narratiiveista joita meistä kerrotaan)  
 
3. Meitä ei juurikaan kohdella kohderyhmänä, mutta positiiviakin 
poikkeuksia on!  
 
 



Kolonialistiset ajattelumallit 
mainonnassa I 
 

Leena-Maija Rossi: Heterotehdas 
 
Ella Shohat & Robert Stam: Unthinking Eurocentrism: Multiculturalism and the Media 
 
Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sara Irni & Diana Mulinari: Complying with Colonialism – Gender, 
Race and Ethnicity in the Nordic Region 
 
Stuart Hall: Representation:  
Cultural Representations and Signifying Practices 
 
Richard Dyer:  
The Matter of Images: Essays on Representation 
 
James Twitchell:  
Adcult USA. The Triumph of Advertising in American Culture 
 
 	  
 
 



Kolonialistiset ajattelumallit 
mainonnassa II 
 
 



Ruskea keho ja hyvä intentio 
– haasteita mainostajille! 



The Danger of a Single Story 
 

”The problem with the single story is that it 
creates stereotypes and the problem with 
stereotypes is not that they are untrue but 
that they are incomplete. They make one 
story become the only story.” 
 

–Chimamanda Ngozi Adichie 
 
 	  
 

 



Nähkää meidät kohderyhmänä! 
I 
15-29-vuotiaat maahanmuuttajatytöt ja 
maahanmuuttajataustaiset tytöt: 40 246 hlöä 
 
15-29-vuotiaat tytöt joiden äidinkieli on jokin 
muu kuin suomalais-ugrilaiset kielet: 12 603 
hlöä 
 
15-29-vuotiaat tytöt joiden syntyperä on 
muualla kuin Suomessa (vanhemman 
syntymämaa): 38 425 hlöä 
 
Saamelaiset ja romanit vain kielen perusteella, 
joten ei kerro koko kuvaa, heitä ilmoittaa koko 
väestöstä olevansa yhteensä n. 170 hlöä.  
 
Lisäksi ovat kaikki ei-valkoiset adoptoidut ja 
ne joiden toinen vanhempi on syntyjään 
kantasuomalainen, jotka siis luetaan tilastoissa 
syntyperäisiksi suomalaisiksi. 
	  

Ulkomaalaistaustaiset ikärakenteeltaan 
suomalaistaustaisia nuorempia 
Ulkomaalaistaustaisista suurin osa on 
työikäisiä eli 15–64-vuotiaita: vuonna 2015 
työikäisiä oli 76 prosenttia 
Eläkeikäisiä (65 vuotta täyttäneet) 
ulkomaalaistaustaisista oli 5 prosenttia, kun 
suomalaistaustaisista eläkeikäisiä oli 21 
prosenttia 
ulkomaalaistaustaisten enemmistö on 
työikäisiä. Erityisen selvästi muita ikäluokkia 
suurempana nousevat esiin 25–34-vuotiaat 
 
                  Kaikki nuoret ovat trenditietoisia: 



Nähkää meidät kohderyhmänä! 
II 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kiitos! 
 

ruskeattytot.fi 
ig: @ruskeattytotmedia 

!b: Ruskeat Tytöt 
soundcloud: Ruskeat Tytöt 
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