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Raportti
Rajat – vuoden 2015 
Kulttuurintutkimuksen 
päivät Oulussa  
3.–4.12.2015
Jyrki Korpua, Ilmari Leppihalme & 
Salla Rahikkala

3.–4.12.2015 järjestettyjen seitsemän
sien Kulttuurintutkimuksen päivien tee  
mana oli ”Rajat”. Perinteikkäät päivät  
keräsivät Ouluun liki 250 kulttuurintut
kijaa, opiskelijaa ja kiinnostunutta kuu
lijaa. 

Järjestelyistä vastannut toimikun
ta tuskin osasi arvata, kuinka polttavan 
ajankohtaiseksi edellisvuonna valittu 
teema osoittautuisi. Tuolloin rajat pu
huttivat lähinnä Ukrainan kriisin vuok
si ja spekulaatioiden kohteena oli Venä
jän suhtautuminen rajanaapureihinsa. 
Vuoden 2015 mittaan rajat nousivat kui
tenkin aivan uudella tavalla yhteiskun
nallisen keskustelun polttopisteeseen 
koko Euroopassa, kun maanosaa kohta
si suurin pakolaisilmiö sitten toisen maa
ilmansodan päättymisen.

Sotaa pakenevien ihmisjoukkojen 
hakeutuminen Euroopan maihin on 
tuonut näkyviin erilaisia rajojen reto
riikkoja. Samalla rajat ovat tulleet lähelle  

niidenkin elämää, jotka eivät varsinai
sesti tunne toimivansa rajojen äärellä. 
Tämä rajojen uusi merkityksellistymi
nen manifestoitui kulttuurintutkimuk
sen päivillä Oulussa, jossa rajoja pohdit
tiin niin konkreettisten ja materiaalisten 
kuin metaforisten ja symbolisten merki
tysten ja kysymyksenasettelujen kautta.

Toisaalta voidaan sanoa, että rajat te
matisoituvat aina Kulttuurintutkimuk
sen päivillä. Tämänkin kertaisten päivien 
pääpuhujat, panelistit sekä 25 työryhmää 
ja liki kaksisataa alustusta osoittivat jäl
leen sen, miten kulttuurintutkimus on jo  
lähtökohtaisesti rajojen tiedettä operoi
dessaan niin akateemisen ja eiakateemi
sen maailman rajalla kuin eri tieteenalo
jen välisillä rajapinnoilla.

”Kriisit ja ylirajainen liike”

Päivät käynnistyivät vauhdilla torstai
na 3. päivänä joulukuuta. Aamun työ
ryhmissä keskusteltiin sekä konferenssin 
pääkielellä suomeksi että kansainvälisis
sä työryhmissä – kuten tyttötutkimusta 
käsitelleessä ryhmässä – englanniksi. 
Useat ryhmistä jatkoivat vielä iltapäiväl
lä ja eräät jatkuivat molempina päivinä.

Jo ensimmäisen päivän työryhmien  
otsikot osoittivat rajateeman monimuo
toisuuden, ja tarjonta oli heti aamus
ta hämmentävän runsasta. Käsittelyssä 
olivat muun muassa hyvinvointivaltion  

kulttuurintutkimus, kuulumisen (belong - 
ing) kulttuurisuus, alkuperäiskansojen 
rajat ja rajamaat, elävien ja kuolleiden ra
jankäynti, kirjallisuus esteettisen ja po
liittisen rajalla sekä ylirajainen liike. Tyy
dymme poimimaan päivien kattaukses
ta vain muutamia esimerkkejä syvästi 
tietoisina siitä, ettei tämä napostelu rii
tä tekemään oikeutta tämän akateemi
sen buffetin yltäkylläisyydelle!

”Kriisit ja ylirajainen liike” työryh
mässä keskityttiin kriisien ja konfliktien  
aiheuttamiin transnationaalisiin virtoi
hin samoin kuin siihen, miten globali
saatiossa myös kansallisuudet ja paikal
lisuudet ovat liikkeessä. Dialogia ajan
kohtaisen tilanteen kanssa käytiin sekä 
menneisyydessä että – fantasiakirjalli
suuden kautta – tulevaisuuden mahdol
lisissa, fiktiivisissä maailmoissa. Seija Ja
laginin (historiatieteet, Oulun yliopisto) 
esitelmä ”Kahdesti paenneet” nosti esiin 
vähän tutkitun ilmiön: Suomeen emig
roituneet ja sodan jälkeen Neuvosto
liittoon palauttamisen pelossa edelleen 
Ruotsiin salaa paenneet itäkarjalaiset. 
Jalagin osoitti, miten historiallisten ana
logioiden tarkastelu voi olla syvästi suh
teellistavaa: ”Lähiidästä tulevien pa
kolaisten reitti Suomeen kulkee pohjoi
sesta, Ruotsista Tornion, Kemin ja Ou
lun kautta. 70 vuotta sitten tuolla rajalla 
kuljettiin toiseen suuntaan ja salaa.” Il
mari Leppihalme (kirjallisuus, Oulun 
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yliopisto) puolestaan kysyi alustukses
saan ”Ylirajainen subjekti Anu Kaipai
sen evakkoromaaneissa”, voisiko karja
laisten evakkouden ymmärtää paradok
saalisesti sekä siirtymiseksi oman maan 
rajojen sisällä että ylirajaiseksi ilmiöksi 
ja sellaisena monin tavoin jännitteiseksi  
tilaksi, jota voisi avata uudella tavalla vii
meaikaisen transnationaalisen teorian
muodostuksen kontekstissa, diasporan 
ja ylirajaisuuden käsittein. Tulevaisuu
den ylirajaisiin skenaarioihin siirryt
tiin Toni Lahtisen (kirjallisuus, Tampe
reen yliopisto) esitelmässä ”Vedenpaisu
muksen pyyhkimät kartat”, jonka koh
teena oli ilmastonmuutoksen ja ”ilmas
tomuuton” (climigration) representoitu
minen uusimmassa suomalaisessa nuor
tenkirjallisuudessa. Lahtisen mukaan 
kansallisvaltion rajat ylittävien ympäris
töongelmien vaikutuksesta suomalai
sen nuortenkirjallisuuden ”ilmastofik
tiossa” (cli-fi) on ryhdytty uudelleenar
vioimaan myös kansallista identiteet
tiä. Matti Leskelä (yhteiskuntatiede, La
pin yliopisto) puolestaan loi puheenvuo
rossaan ”Kriisiytymisen monet muodot 
ja pohjoisen kaupunkilaisuuden proble
matisointi” menneisyyteen pitkostuvan 
tulevaisuuskatseen tarkastelemalla niitä 
pohjoisten kaupunkiseutujen murroksia, 
joiden voi tulkita muovanneen erityistä 
pohjoista kaupunkilaisuutta. Viitaten 
muun muassa pakolaisvirtoihin Leskelä  

kysyi, voitaisiinko pohjoisten kaupun
kien väestöä tulevaisuudessa kohtaaviin 
kriiseihin varautua laatimalla suosituk
sia erityiselle pohjoisen kaupunkilaisuu
den politiikalle.

”Onko rakentava erojen ja rajojen 
politiikka mahdollista?”

Päivät jatkuivat torstaina lounaan jäl
keen Oulun yliopiston koulutusrehtori 
HelkaLiisa Hentilän avajaissanoilla se
kä pääpuhujien esitelmillä, jotka viritti
vät pohtimaan kulttuurintutkimuksen  
paikkaa ja kulttuurintutkijan roolia tä
mänhetkisessä pakolaiskeskustelussa se
kä globalisoituvassa maailmassa.

Suomen Akatemian tutkimuksen 
huippuyksikköä RELATEa johtavan 
professori Anssi Paasin (Oulun yliopisto,  
maantiede) pääalustuksen aiheena oli
vat ”Rajatutkimuksen muuttuvat kon
tekstit ja käsitteet”. Paasi hahmotteli ra
jatutkimuksen yleisiä kehityslinjoja ja 
eri tieteenaloilla käytyjä rajakeskuste
luja sekä esitteli rajan käsitteen fyysisiä,  
sosiaalisia, ideologisia ja symbolisia ulot
tuvuuksia. Hän huomautti, että vaikka 
rajattomuudesta puhutaan paljon, lisään
tynyt huoli valtiollisesta turvallisuudes
ta on kuitenkin aiheuttanut sen, että uu
sia muureja – niin konkreettisia kuin 
symbolisia – on alettu jälleen rakentaa. 
Edelleen Paasi muistutti, että suurim

malla osalla maapallon alueista on me
neillään jokin territoriaalinen kiista, mi
kä helposti unohtuu tarkasteltaessa asioi
ta Suomen perspektiivistä.

Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden 
professori Sanna Karkulehto puolestaan 
kysyi pääalustuksessaan, ”Onko raken
tava erojen ja rajojen politiikka mahdol
lista?”. Karkulehto pohti turvapaikan
hakijoista Suomessa käytyä keskustelua, 
jolle on ollut ominaista voimakas pola
risoituminen sekä pakolaisvirtaan joh
taneiden historiallisten ja globaalien syi
den jääminen takaalalle. Näihin taustoi
hin huomiota kiinnittäneet tutkijat on 
leimattu ”suvakeiksi” ja ”kukkiksiksi” 
ynnä muiksi. Karkulehto vertasikin Yh
dysvalloissa 9/11 jälkeen käytyä keskus
telua Suomen nykyiseen pakolaiskeskus
teluun – molemmissa pyrkimys tapahtu
mien syiden ymmärtämiseen on sekoi
tettu niiden hyväksyntään. Karkulehto  
huomautti, että myös Suomessa tutki
jat joutuvat punnitsemaan lausumiensa 
ja tutkimustulostensa yhteiskunnallista  
vaikuttavuutta sekä huomioimaan, että 
heihin saatetaan kohdistaa aggressioita 
niiden takia. Lisääntynyt vihapuhe se
kä laskenut tieteen arvostus käyvät käsi 
kädessä tiedettä ja tieteentekijöitä koh
taan kohdistetun turhautumisen ja jopa 
aggressioiden kanssa. Karkulehto kysyy
kin, voivatko keskustelun ääripäät kos
kaan kohdata, onko korjaavalla puheella 
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sijaa ja millainen rooli tällä vastapuheel
la on. Rakentavan erojen politiikan kan
nalta Karkulehto näki ensisijaisen tär
keäksi toisen kohtaamisen – juuri se voi 
johtaa eettiseen toimintaan. 

Millaisiksi rakentuvat 
ylirajaiset kodit?

Torstaiiltapäivällä osa työryhmistä jat
koi aamulla aloitettua työskentelyä, mut
ta joukossa oli myös uusia sektioita. Ra
joihin liittyviä kysymyksiä pohdittiin 
esimerkiksi seuraavissa konteksteissa:  
”The borders of humour and comic”, 
”Border as central element of power re
lations structure”, ”Reconfiguring bor
ders – posthuman cultural studies”, ”Mo
bile homes accross borders”, ”Nation  
of Childhood(s): contesting borders of 
childhood”, ”Populaarimusiikin rajoja  
luovat ja rikkovat ilmiöt”, ”Jätteen yhteis
kunta”, ”Arkistot ja museot suomalaisuu
den rajojen vetäjinä” sekä ”Symbolisen ja 
materiaalisen rajoilla”.

Ajankohtaistaso oli vahvasti esil
lä esimerkiksi ”Mobile homes accross 
borders” työryhmässä, jossa tarkastel
tiin sitä, miten globaalit ylirajaiset vir
rat muuttavat totuttua käsitystä johon
kin kuulumisesta ja siitä, mitä kutsum
me kodiksi. Julkinen keskustelu, hallinto  
ja suuri osa maahanmuuttoa käsittele
västä tutkimuksestakin arvioi siirtolai

suutta nimen omaan sosiaalisen integ
raation ja koheesion näkökulmasta, mis
tä on implikoitavissa miltei normatiivi
nen käsitys suhteellisen pysyvästä ko
dista – toisin sanoen kodin ymmärtä
minen asettumiseksi ja sopeutumisek
si tietylle alueelle ja tiettyyn paikkaan, 
johon myös emotionaalisesti sitoudu
taan. ”Mobile homes accross borders” 
työryhmässä problematisoitiin ajatusta 
tällaisesta pysyvästä kodista kysymällä, 
millaiseksi muodostuu siirtolaisten käsi
tys kodista ja omista juurista ylirajaises
sa tilassa, jota määrittää tunne kuulumi
sesta samanaikaisesti useampaan paik
kaan useassa eri maassa. Paul Fryer (his
toria ja maantiede, ItäSuomen yliopis
to) jäsensi tällaista monipaikkaista iden
tifioitumista ”liikkuvan kodin” käsitteel
lä (mobile home) alustuksessaan ”The 
Meaning of Home for Central Asian La 
bour Migrants in Russian Cities”. Hel
mi Järviluoma (kulttuurintutkimus, Itä
Suomen yliopisto) tarkasteli esitelmäs
sään ”’Displacement’ and Musical Re
membering” pohjoismaihin asettuneen 
pakistanilaisen siirtolaisperheen sosiaa
lisen ja auditiivisen muistamisen proses
sia, jossa internet ja musiikki muodostui
vat tärkeiksi yhteyden rakentajiksi enti
seen kotimaahan. Aija Lullen (Centre for 
Diaspora and Migration Research, Uni
versity of Latvia) puolestaan avasi alus
tuksessaan ”Summerspaces: translocal 

childhoods in the Baltic countryside”  
siirtolaisperheiden ja eritoten lasten  
näkökulmaa ylirajaiseen liikkuvuuteen. 
Lullen tutkimuksen keskiössä on se, mi
ten transnationaalien perheiden lapset  
kokevat kotimaassa vietetyt kesälomat. 
Karli Storm (historia ja maantiede, Itä
Suomen yliopisto,) analysoi esitelmäs
sään ”What is the ’Homeland’? Territo
riality and Group Identity among Aze
ris in Kvemo Kartli” millaiseksi ”ko
timaan” käsite rakentuu suhteessa yh
täältä kansalliseen ja toisaalta etniseen,  
alueelliseen ja ryhmäidentiteettiin azer
baidžanilaisilla, jotka asuvat Kvemo 
Kartlissa, Georgiassa. Jonathan Burro
win (maantiede, Oulun yliopisto) esi
tyksen ”The Gateway – A building very  
close to, but not quite in Hong Kong” 
kohteena oli ”The Gatewaynä” mainos
tettu Jinden talous ja asuinalue, joka si
jaitsee Hong Kongin välittömässä lähei
syydessä ja jossa asuvat kiinalaiset liit
tyvät Hong Kongiin monimutkaisten 
työ ja opiskelukuvioiden kautta mutta 
kuitenkin nukkuvat ja opiskelevat sen 
ulkopuolella. Burrow pohti, millaisek
si muodostuu The Gatewayn rakennus
kompleksissa asuvien ihmisten suhde 
tähän paikkaan, joka harvemmin edus
taa heille pysyvää kotia – pikemminkin 
se on välttämättömyys, joka on syntynyt 
kahden erilaisen ekonomisen systeemin 
ja koulutussysteemin läheisyydestä.
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Torstaiiltana ennakkoon ilmoittau
tuneet pääsivät nauttimaan Oulun tai
demuseon vieraina Meeri Koutaniemen 
(s. 1987) Vaihtoehto, Kalervo Palsan 
(1947–87) Palsamointia ja Kirsti Mui
nosen (s. 1943) Mesipaikatnäyttelyistä. 
Jos Palsan groteskisti virittynyt kuva ja  
sarjakuvataide herätti ihmetystä ja huvit
tuneisuuttakin, Koutaniemen dokumen
taariset valokuvat naisten ympärileik
kauksen julmasta perinteestä nostattivat 
silminnähden voimakkaita tunnereak
tioita. Tämän jälkeen Muinosen luonto
aiheinen, visuaalisesti hehkuva Mesipai-
kat tarjosi järkytystä tasoittavan suvan
tovaiheen. 

Päivien perinteisiin kuuluvat tunne
tusti hyvät bileet. Tällä kertaa ne järjes
tettiin Ravintola Tubassa, jossa ohjelmas
ta vastasi Huutomerkki ry:n sanataide 
painotteinen Musteklubi. Lisäksi tilai
suudessa esiintyivät folk’n’rollyhtye 
Rommakko sekä – rajoja rikkovasti – 
Oulun yliopiston kirjallisuuden profes
sori Kuisma Korhonen, joka tunnetaan 
myös mainiona trubaduurina.

”Eletty uskonto, toimijuus ja rajat”

Perjantaiaamuna 4. joulukuuta päiviä jat
kettiin jälleen monen työryhmän voimin. 
Uusina ryhminä aloittivat ”Border cros
sing, citizenship and cultures of belon
ging”, ”Women Confronting Vio lence”,  

”Kirjallisuuden ja kansanperinteen yh
teydet”, ”Rajat ihmisten ja eläinten vä
lillä”, ”Soveltava kulttuurintutkimus: 
rajan ylityksistä synergiaa ja törmäyksiä” 
sekä ”Populistinen rajatyö”. Kuten otsi
koista käy ilmi, rajojen tematiikkaa poh
dittiin mitä erilaisimmissa yhteyksissä  
ja eri abstraktiotasoilla. Toisinaan ra
joja reflektoitiin myös irrallaan päivän
kohtaisesta, poliittisesti virittyneestä  
rajakeskustelusta, kuten oli laita esimer
kiksi työryhmän ”Eletty uskonto, toimi
juus ja rajat” useimmissa esitelmissä.

”Eletty uskonto, toimijuus ja rajat” 
oli päivien suurin työryhmä, joka ko
koontui koko konferenssin ajan. Ryh
män nimessä esiintyvä ilmaus ”eletty us
konto” viittasi siihen, miten työryhmässä 
tutkittiin uskonnollista rajankäyntiä ih
misten jokapäiväisessä elämässä, esimer
kiksi arkisen ja pyhän, hyväksyttävän ja 
eihyväksyttävän, uskonnollisen ryh
män ja muun yhteiskunnan tai muiden 
ryhmien välillä. Lisäksi pohdittiin myös 
sellaisia uskonnollisia rajanvetoja, jotka 
liittyvät sukupuoleen, seksuaalisuuteen 
tai etnisyyteen. Jo ensimmäisen päivän 
aiheiden kirjosta saa käsityksen ryhmän 
koosta sekä esillä olleiden aiheiden laaja
alaisuudesta: tarkasteltavina olivat suo
malaiset ortodoksinaiset ja Jumalanäiti,  
setojen eletty ortodoksisuus, kansanus
kon muutos, maailmansotien välillä syn
tyneen sukupolven ruumiillinen uskon

to, rajat ”kartanolaisen” maailmankat
somuksen ja identiteetin rakennuspui
na, seksuaalisuuden ja sukupuolen ra
kentuminen psykologisoituvassa kirkos
sa 1966–1984, nuorten toimijuus ulko  
puolisuuden kokemuksissa, kirkkoturva
käytäntö maahanmuuttajapolitiikassa 
sekä buddhalaiset kommunistit ja lama
konflikti.

Perjantaipäivän mittaan ”Eletty us
konto, toimijuus ja rajat” työryhmässä 
esitettiin sikermä vanhoillislestadiolai
suutta käsitteleviä papereita. MeriAnna  
Hintsalan (kirkkososiologia, Helsingin 
yliopisto) ”Vanhoillislestadiolaisuus ja 
pyhän rajat verkkokeskusteluissa” ava
si sitä, millä tavoilla vanhoillislestadio
laisten käymissä verkkokeskusteluissa 
ylläpidetään pyhän ja synnin rajoja, se
kä myös sitä, miten nuo rajat liikkuvat ja 
muuttuvat dialogissa. Johanna Pelkosen 
(sosiologia, Lapin yliopisto) ”Kuulumi
sen rajat ja yhteisösuhteiden merkitys 
vanhoillislestadiolaisuuden murrokses
sa” tarkasteli vanhoillislestadiolaisuu
den piirissä erityisesti vuodesta 2009 
käytyä keskustelua yhteisöjäsenyyden 
ehdoista ja tässä keskustelussa tuotettu
ja rajankäyntejä ja murtumakohtia. Ee
tu Kejonen (teologia, Helsingin yliopis
to) selvitti esitelmässään ”Vanhoillis
lestadiolaisuus ja seksuaalivähemmis
töt, identiteetti, valta ja toimijuus”, mi  
ten vanhoillislestadiolais(taustais)et sek
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suaalivähemmistöjen edustajat ovat kä
sitelleet uskonnollisen perinteensä hete
ronormatiivisuuden ja siitä poikkeavan 
oman seksuaalisen suuntautumisensa 
välisiä rajoja, leikkauspisteitä ja jännit
teitä. Esitelmässään ”Taloudellinen toi
minta vanhoillislestadiolaisuuden piiris
sä: teoreettisia lähtökohtia” Aini Linja
kumpu (politiikkatiede, Lapin yliopisto) 
tarttui hyvin vähän tutkittuun aiheeseen 
pohtimalla yhtäältä sitä, millaisia reuna
ehtoja vanhoillislestadiolainen yhteisöl
lisyys muodostaa taloudelliselle toimin
nalle ja miten se vaikuttaa taloudellisten 
verkostojen muotoutumiseen. Toisaalta 
Linjakumpu huomioi myös sitä, miten 
työn, yrittämisen ja taloudellisen toi
minnan kautta voidaan toteuttaa omaa 
hengellisyyttä ja nivoutua osaksi hen
gellistä yhteisöä. Johanna Hurtigin (so
siaalityö, Lapin yliopisto) esitelmän ot
sikko ”Haastettu moraalinen toimijuus” 
viittasi siihen, miten muutoksen ja jatku
vuuden suhde haastaa moraalisen toimi
juuden perusteita vanhoillislestadiolai
sessa liikkeessä.

Rajat/on-paneelikeskustelu 

Perjantaina puoliltapäivin työryhmät 
pitivät tauon, jolloin käynnistyi panee
likeskustelu päivien teemasta otsikolla 
”Rajat/on”. Paneelia pohjusti valokuvaa
ja ja mediataiteilija Minna Rainion kom

mentoiva taideesitys Rajoilla kulkevaa 
– ja rajoja koskevaa – taidetta ja tutki-
musta. Rainio on lähestynyt rajojen te
matiikkaa tiedettä ja taidetta yhdistäväl
lä väitöskirjallaan Globalisaation varjoi-
sat huoneet: kuulumisen ja ulossulkemi-
sen tilat rajanylityksiä käsittelevissä liik-
kuvan kuvan installaatioissa (Lapin yli
opisto 2015). Esityksessään Rainio tut
ki aihetta neljän yhdessä Mark Robert
sin kanssa tekemänsä videoinstallaati
on kautta. Rajamailla/Borderlandsvi
deoinstallaatiossa (2010) Rainio ja Ro
berts tarkastelivat Suomen ja Venäjän ra
jaa: yhtäältä sen konkreettisuutta (rajaa 
ei saa ylittää ilman lupaa) ja toisaalta ole
mattomuutta eli sitä, miten raja on kek
sitty ja luotu rakenne. Kohtaamiskulmia/
Angles of Incidence teoksessa (2006) 
puolestaan pohdittiin, millaisia rajo
ja pakolaiset ja turvapaikanhakijat jou
tuvat ylittämään. Näiden ihmisten elä
mää sävyttävät hetkellisyys, arvaamat
tomuus ja pysähtyneisyys. Vastaanotto
keskukset ja leirit näyttäytyvät pysähty
neisyyden tiloina ja muodostavat kan
sallisvaltion sisäisen rinnakkaistodelli
suuden, jossa turvapaikanhakijat para
doksaalisesti elävät yhtä aikaa sekä val
tion sisä että ulkopuolella. ”Me olimme 
ilmassa”, kuten eräs teokseen haastatel
luista ihmisistä toteaa. Maamme/Vårt 
land teos (2012) pyrki Rainion mu
kaan virittämään kysymyksen siitä, ku

ka on ”oikea” suomalainen sekä kuka yli
päätään saa sen määritellä ja millä oikeu
della. Teoksessa suomalaisuus näyttäy
tyykin jatkuvasti muuntuvana, ylirajai
sena identiteettipositiona. Kyseessä on 
Rainion mukaan eräänlainen kansalli
suuden performanssi, joka antaa luvan  
olla yhtä aikaa sekä suomalainen että 
jostain muualta. How Everything Turns 
Away installaatiossa (2015) tuodaan 
esiin, kuinka ilmastonmuutos kohdis
tuu koko maapalloon eikä tottele valti
oiden rajoja. Meri ei olekaan enää pelk
kä viaton maisema vaan tekee näkyväk
si ilmastonmuutoksen aiheuttaman glo
baalin eriarvoisuuden.

Varsinaisen paneelikeskustelun pu
heenjohtajana toimi Seija Jalagin (histo
riatieteet, Oulun yliopisto) ja keskusteli
joina mainitun Rainion lisäksi Kai Lat
valehto (Laulu koti-ikävästä dokument
tielokuvan päähenkilö, tekee väitöskir
jaa ruotsinsuomalaisesta identiteetistä, 
Åbo Akademi), Heidi Grönstrand (Tu
run yliopisto, Kirjallisuuden monikie-
lisyys nyky-Suomessa tutkimushank
keen johtaja), Rima Hadid (Education 
and Business, University of Oulu) ja Ve
sa Puuronen (sosiologian professori, Ou
lun yliopisto). Jalagin avasi paneelin ky
symällä keskustelijoilta, miten rajat kos
kettavat juuri heitä ihmisinä. Hadid pai
notti vastauksessaan rajojen konkreetti
sia merkityksiä ihmisille, ja Grönstrand  
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jatkoi tuomalla esiin, kuinka kirjallisuus 
on usein onnistunut horjuttamaan ai
kansa kulttuurisia rajoja. Latvalehto puo
lestaan kertoi, kuinka hänen tiensä ra
joille ja niiden ääriin on kulkenut omien  
henkilökohtaisten kokemusten kautta ja 
huomautti, että nykykeskustelussa tun
tuu usein unohtuvan, että myös Suomes
ta on lähdetty muualle. Sekä Latvalehto 
että Rainio totesivat, että nimenomaan 
oikeistolaisen politiikan nousu on ollut 
yhtenä keskeisenä syynä siihen, että he 
molemmat ovat töissään omilla tavoil
laan halunneet ravistella suomalaisuu
den rajoja. Puuronen lähti liikkeelle ra
jan näkemisestä sosiaalisena konstruk
tiona ja esitteli erilaisia rajadiskursseja. 
Erityisesti hän kiinnitti huomiota halli
tuksen ja nykypolitiikan tiedevastaisuu
teen – seikka, jonka myös Karkulehto 
painokkaasti huomioi edellisen päivän 
pääalustuksessaan. Puuronen kysyikin, 
mitä sivistyksen aliarvioinnille ja tiede
vastaisuudelle olisi tehtävissä ja mikä lo
pulta on tiedon ja poliittisen toiminnan 
sekä käytäntöjen välinen suhde. Keskus
telun edetessä puheenvuoroissa paino
tettiin – Karkulehdon tapaan – juuri toi
sen kohtaamisen tärkeyttä rajoja horjut
tavana tekona samoin kuin itseemme si
sältyvän toiseuden tunnistamista. Edel
leen korostettiin sitä, että muuttoliikkei
den, kansallisuuden ja suomalaisuuden 
historiallisuus, muuntuvuus ja prosessi

maisuus tulisi tuoda esiin myös julkises
sa keskustelussa. Nämä asiat ovat ken
ties itsestäänselvyyksiä (kulttuurin)tut
kijoille mutta eivät välttämättä suurelle  
yleisölle. Rainio haastoikin tutkijat mu
kaan vihapuheen ja toiseuttavan diskurs
sin vastapuheeseen. Yleisö osallistui var
sin innokkaasti keskusteluun ja käyte
tyissä puheenvuoroissa esitettiin monia 
lupaavia visioita siitä, miten voitaisiin 
tehdä ”rakentavaa erojen politiikkaa”. 
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Kulttuurintutkimuksen seuran tavoit-
teena on toimia korkeakouluissa ja 
muissa tutkimuslaitoksissa kulttuurin-
tutkimusta harjoittavien tutkijoiden 
yhdyssiteenä ja jatkokoulutusta tar-
joavana yhteisönä. Tavoitettaan seura 
toteuttaa järjestämällä tieteellisiä 
kokouksia ja seminaareja kulttuurin-
tutkimuksen eri alueilta sekä julkaise-
malla Kulttuurintutkimus-lehteä.

The objective of the Society is to serve 
as a connecting link between cultural 
researchers active in institutions of 
higher education and in other institu-
tions, and to function as a community 
offering post-graduate education. The 
Society pursues these goals by arran-
ging scholarly meetings and seminars 
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