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MITÄ NAINEN 
HALUAA?

PSYKOANALYYSIN ISÄN SIGMUND 
FREUDIN KENTIES KUULUISIN LAU-
SAHDUS ON YHÄ HYVÄ KYSYMYS.

 O len itse joutunut kysymyksen ääreen 
lukemattomia kertoja, enkä usko siihen 
eläytymisen tuottavan vaikeuksia mies-

puolisille lukijoille. Kun pohdin Tyylikoulun pää-
tösosan aihetta, mietin miten voisin vapaasti 
kirjoittaa siitä, mitä nainen haluaa. Miten aihetta 
voisi käsitellä ruokkimatta stereotypioita tai suu-
tuttamatta feministejä?

Siinä se sana nyt tuli. Feministi. Taitaa olla, 
etten itsekään tiedä sanan merkitystä ja siksi 
pelkään sitä.

Syyttäkää minua vanhanaikaiseksi Disneyn 
piirrettyjen kasvatiksi, mutta uskon, että jokaisen 
naisen sisällä asuu pieni prinsessa, oli hän ulkoi-
sesti kuinka kova tahansa. 

Siispä kerron teille, mitä minä luulen naisen 
haluavan. Te, arvon lukijat, saatte itse päättää, 
olenko oikeassa.

NAINEN HALUAA YLELLISYYTTÄ. Tällä tar-
koitan harvinaisuutta, erikoisuutta, jotain arjesta 
ja tavanomaisesta poikkeavaa. Sen ei tarvitse 
välttämättä olla kallista tai edes materiaa.

Nainen tahtoo olla kiinnostava. Nainen haluaa, 
että hänestä välitetään. Hän haluaa tuntea 
olonsa erityiseksi: tärkeimmäksi ja ihanimmaksi 
koko maailmassa.

Hän haluaa rakkautta, ymmärrystä ja myötä-
tuntoa. Nainen haluaa tuntea itsensä korvaamat-
tomaksi. Olla haluttu, arvostettu.

Teksti ARMAN ALIZAD

Kuvat KAAPO KAMU
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Teksti ARMAN ALIZAD

Kuvat KAAPO KAMU

KUVAUSREKVISIITTA

OY A. TILLANDER AB: timanttisormus 1 7800 e, timanttirannekoru 4 980 e

LUMPEENKUKKA: korvakorut 1 5800 e, kaulakoru 9 450  e 

OPTIIKKAHUONE: aurinkolasit 262 e

BIBER: Naaras-minkkiturkki 7 870 e

DECANTER: samppanjacooleri ja lasi 92,90 e

BOUTIQUE KAARINA K: Laukku, kengät ja alusasut yhteensä 1 496 e

Nainen haluaa, että ostat hänelle jotain 

paljon hienompaa kuin hän itse ostaisi.
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NAINEN HALUAA syödä kokonaisen kermaka-
kun lihomatta grammaakaan. Hän haluaa kulkea 
vesisateessa huolehtimatta siitä, meneekö kam-
paus sekaisin.

Nainen haluaa olla tyylikkäämpi ja kauniimpi 
kuin yksikään muotilehden malli. Nainen toivoo, 
ettei koskaan tarvitsisi miettiä, sopiiko asuste 
muiden vaatteiden kanssa.

Naisesta olisi ihanaa, että voisi juoda niin pal-
jon viiniä kuin huvittaa menettämättä puhekyky-
ään tai seksikkyyttään. Tai pelkoa siitä, että istuu 
loppuillasta tuolin ohi.

Nainen haluaa, ettei hänen tarvitsisi meikata 
aamuisin tai peittää valokynällä pikkujoulujen jäl-
keisiä tummia silmänalusia.

Nainen toivoo, ettei tarvitsisi huolehtia siitä, 
onko kynsilakka kulunut tai miettiä miksi viime 
kesänä napakasti istuneet housut tuntuvatkin nyt 
epämukavilta.

NAINEN HALUAA tasa-arvoa ja tasavertai-
suutta. Nainen haluaa samaa palkkaa samasta 
työstä kuin mies. Nainen haluaa pysyä naisena 
ja tavoitella samoja asioita työ- ja liike-elämässä 
kuin mies ilman että kukaan kaksilahkeinen heit-
telee kapuloita rattaisiin.

Nainen haluaa että egoaan entistäkin suurem-

maksi paisuttelevat miehet tajuaisivat, etteivät 
he ole yhtään sen parempia kuin naiset.

Nainen haluaa kerrankin kävellä kahvihuonee-
seen ilman että miehet keskeyttävät vaivaantu-
neella yskäisyllä tarinansa hurjasta viikonlopusta. 

Nainen haluaa työssään luottamusta ja arvos-
tusta. Hän haluaa, että hänet otetaan työpaikal-
laan yhtä vakavasti kuin miehet. 

NAINEN HALUAA toisinaan pukeutua paljas-
tavasti tai seksikkäästi. Se ei tarkoita, että hän 
haluaisi miesten kuolaavan hänen päälleen.

Nainen toivoo miesten vihdoin ymmärtävän, 
että paljastavasti pukeutunut nainen tahtoo huo-
miota itselleen, ei ruumiinosilleen.

Nainen pitää siitä, että hänen kenkiään ja tyy-
litajuaan kehutaan. Nainen haluaa miehen sano-
van ”terveydeksi”, kun hän aivastaa työpaikalla, 
bussissa tai kotona.

NAINEN HALUAA miehen, joka kysyy, mitä 
kuuluu tai miten päivä meni.

Nainen haluaa hyvin käyttäytyvän miehen 
kotiinsa ja työpaikalle.

Miehen, joka pitää itsestään huolta, tuoksuu 
hyvälle. Miehen, jonka kanssa voi käydä kahvilla 
pelkäämättä, että tämä äkisti avautuu poikaystä-

västään. Sellaisen ihmeen kuin hyvinpukeutuvan 
heteromiehen.

NAINEN HALUAA älykkään miehen, joka 
ymmärtää myös totella.

Menestyvän miehen, jolla on aikaa parisuhteen 
virkistämiselle, perheelle sekä kodin puhtaana-
pidolle.

Miehen, joka rakentaa talon, korjaa auton ja 
huoltaa kaikki kodinkoneet. Miehen, joka ei kysele 
”tarvitaanko me tosiaan sellaista”, kun nainen 
ehdottaa uuden astianpesukoneen hankintaa.

Miehen, joka ei esittele naiselle kolmen kuu-
kauden välein aina vain pienemmäksi muuttu-
via kännykkämallejaan. Miehen, joka ymmärtää 
työpäivänsä jälkeen vähintään kahdesti viikossa 
hemmotella vaimoaan kokkaamalla tai kokovar-
talohieronnalla.

Miehen, joka säilyttää hermonsa, vaikka nainen 
ohjaisi häntä liikenteessä.

Miehen, joka ei koskaan kyseenalaista vai-
monsa keittotaitoa kysymällä ”oliks tää sun ihan 
oma resepti”.

Miehen, joka on loistava aviomies ja raju rakas-
taja. Ihanteellisen vävypojan, joka elää kurissa ja 
nuhteessa.

Puhumattakaan siitä, että miehen pitää tieten-
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Miehen ei koskaan pidä ostaa syn-
tymäpäivä- tai joululahjaksi kodin- 
koneita... ellei erikseen pyydetä.
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kin olla komea ja rikas. Ja puhua sujuvasti seitse-
mää kieltä.

KOSKA edellinen luettelo on vasta alkua, todetta-
koon, että nainen haluaa myös rajattomasti ken-
kiä, laukkuja, kukkia, samppanjaa, suklaata, turk-
keja ja timantteja.

Miksikö? Siihen minulla ei ole vastausta. Kenties 
samasta syystä kuin miehet haluavat aina vaan 
lisää elektroniikkaa, rahaa, valtaa, nopeampia 
autoja, isompia lihaksia ja suuremman...

Taisin ruokkia kaikkia mahdollisia stereotypioita. 
Entäs sitten? Syyttäkää kasvatustani, kulttuuri-
amme tai vaikka evoluutiota. Saatte itse valita.

Kenties en vain pysty laajempaan tai sivisty-
neempään ajatteluun. Tai kenties ihmiset vain sat-
tuvat olemaan sellaisia kuin kuvailin.

Mutta jos kysytte, miten tämä artikkeli liittyy 
naisten bisnespukeutumiseen, vastaus on: kaikin 
tavoin eikä mitenkään.

Kiitos lukijat, että olette syksystä saakka keskus-
telleet kanssani miesten ja naisten tyylistä, vaate-
tuksesta ja olemuksesta.

Tyylikoulu päättyy. Arman Alizadin tavoittaa jatkossa 
Pukustudio-tilauspukimosta (Tehtaankatu 8, Helsinki) tai 
Unisex-muotiohjelmasta tiistaisin kello 18.30 MTV3:lla.
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Tiukka roolijako joutaa roskiin, 
mutta rajansa kaikella. 
Naisen kuuluu olla nainen, 
miehen kuuluu olla mies.

Kauneinkaan koru ei vapauta miestä 

vastuusta: likaiset sukat kuuluvat 

pyykkikoriin. Aina.

Mies kuuntelee, kun  

naisella on asiaa.


