Lektio
Matkan kokemus
veistyy esiin
Silja Nikula

On huhtikuun neljäs päivä vuonna 2008,
kello on 12 minuuttia yli 10. Lentokone
laskeutuu Prahaan. Pääsen tullin läpi ja
ulos asemarakennuksesta. Raahaan mat
kalaukkujani ja ahtaudun bussiin, joka
kuljettaa minut hotelliin, kaupungin kes
kustaan, erään aukion laidalle. Sata vuot
ta aikaisemmin saman hotellin huonetta
numero 214 piti toimistonaan vakuutus
virkailija Kafka – ennen muuttumistaan
adjektiiviksi.
Näillä sanoilla kuvaan ensimmäistä
matkaani, jonka tein tämän tutkimukse
ni aikana. Myöhemmin lähdin sitten vie
lä Lofooteille, Heinävedelle, Lappeen
rantaan, Kroatiaan, Olosjoelle ja Pieta
riin. Aluksi en pitänyt itseäni turistina,
koska tuo sana kuulosti säälittävältä.
Mutta eipä aikaakaan, kun minun oli jo
myönnettävä, että olin sittenkin turisti.
Määritelmä nimittäin kuuluu: turismi
on vapaa-ajan matkailua, jossa lähdetään normaalin oleskelupaikan ulkopuolelle ja palataan kotiin suhteellisen lyhyen ajan päästä. Keskeistä tässä määri
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telmässä on aika. Minä en pystynyt aje
lehtimaan hitaasti paikasta toiseen. Kui
tenkin jokaisella matkalla oli oma tutki
muksellinen vivahteensa: tehtävänä oli
eläytyä paikan henkeen.
Idea tutkimukseen lähti John Berge
rin ajatuksesta. Hän lausui, että on ole
massa alue, jossa sanat eivät riitä, ja jossa
kuvan kieli on täsmällisempi. Väite pe
rustuu siihen, että näkeminen tulee en
nen sanoja. Myös tutkimusmatkailija
Goethe, joka 1700-luvulla kirjasi havain
tojaan Italian-matkalla, tuntuu tuossa
päiväkirjassaan tuskailevan, että hän ei
kykene kuvaamaan ympäristöä niin hy
vin kuin haluaisi. Goethe uskoi, että tai
teilijat saattaisivat kyetä lähestymään
asioita tiiviimmin ja käsittää ne parem
min kuin muut.
Valitsin aiheeksi paikan hengen, kos
ka se tuntuu suorastaan pakenevan sa
nallisia määrittelyjä. Halusin kokeilla,
voisiko sitä tavoittaa kuvan kielellä. Pai
kan henki on keskeinen käsite huma
nistisen maantieteen piirissä, mutta se
ei sopeudu luokitteluihin helposti eikä
taivu analyyttisiin ajatusmalleihin. Sitä
on määritelty esimerkiksi paikan eri
tyisyytenä, omaleimaisuutena, tiettynä
luonteena, elävöittävänä voimana ja omi
naislaatuna, joka erottaa sen muista pai
koista. Yhtä mieltä ollaan siitä, että se
syntyy henkilökohtaisen kokemisen
kautta. Mikä tahansa tila muuttuu pai

kaksi, kun ihminen liittää siihen omia
merkityksiään.
Paikoista syntyviin mielikuviin ovat
vaikuttaneet elokuvan tekijät ja muut
taiteilijat. Esimerkiksi kirjailija Franz
Kafka ei nimitä kuvaamaansa kaupunkia
Prahaksi mutta tuntuu ilmaisevan kau
pungin sielua. Myös oma tutkimukseni
kohdistuu kahteen ilmiöön: paikan hen
keen ja siitä kuvalla kertomiseen. Lähdin
kysymään, minkälainen on tuo prosessi,
jossa oma kokemukseni paikan henges
tä tulee näkyviin graafisena kuvana? Ja
vielä: millaista kuvallista kerrontaa täl
löin syntyy?
Tutkimuksen oppiala on visuaali
sen viestinnän suunnittelu, jonka juuret
ovat graafisessa suunnittelussa. Tällöin
tarkoituksena on viestiä jokin ajatus tai
idea käyttämällä tietynlaisia merkkejä,
joita tuotetaan, valitaan ja järjestellään
keskenään. Näin syntyvässä tuotoksessa
on vuorovaikutuksessa erilaisia ilmaisu
muotoja: tavallisesti kuva, teksti, typo
grafia ja värit. Näistä suunnittelijan työ
välineistä tarkastelen erityisesti kuvaa, ja
pyrin lisäämään ymmärrystä laajasta ku
van käsitteestä. Kuviahan ovat sekä nä
kymättömät mielikuvat että silmin näh
tävät ja usein käsin kosketeltavat graafi
set kuvat.
Koska olen taustaltani käyttöku
van suunnittelija, minulle oli luon
nollista lähteä tutkimaan tekemällä ja
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tuomaan esille suunnittelijan näkökul
maa. Omien kuvieni pohjalta lähdin
sitten käymään keskustelua kuvan ilmai
sukielestä. En ole siis pelkästään mat
kaillut ja hahmotellut mielikuvia näky
vään muotoon, vaan samalla tarkenta
nut tutkimuksen viitekehystä tutkimus
kirjallisuuden avulla. Se on myös anta
nut ideoita kuvien rakentamiseen. Ku
van kielestä käydyn keskustelun innoit
tamana olen esimerkiksi lähtenyt kokei
lemaan, voiko kieltolausetta esittää pel
kästään kuvallisin keinoin.
Niitä merkityksiä, joita annoin paik
kakokemuksilleni, houkutin esiin puu
piirtämisen menetelmällä. Matkan jäl
keen veistin lopulliset kuvat puulaatoille,
väritin laatat ja vedostin kuvat paperille.
Menetelmä toi mukanaan yllätyksiä – ja
jopa niin sanottuja virheitä. Tutkimuk
sen kannalta ne olivat kuitenkin kiinnos
tavia variaatioita, jotka esimerkiksi aset
tivat minulle kysymyksen: miksi tämä
kuva ei toimi. Ilmaisumenetelmänä puu
piirtäminen sopii hyvin tuomaan esille
mielikuvan häilyvää luonnetta ja kokijan
tunnevaikutelmia. Veistämisen jälki voi
olla alkuvoimainen ja karu – tai kuva voi
siirtyä laatalta paperille hyvinkin hieno
varaisin värihäivytyksin.
Puupiirtämisessä on monia vaihei
ta, joten työ etenee hitaasti. Menetelmä
kuitenkin kypsytti kokemusta, mistä
oli selkeästi hyötyä: sen myötä esille tu
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livat myös ne merkitykset, joita annoin
paikalle ja usein koko matkalle. Vaikka
alkuperäinen paikkakokemus etääntyi
muistista, sen käsittely mielessä jatkui.
Niissä teoksissa, jotka syntyivät viimei
simpinä, kertomuksen yhteys välittö
mään kokemukseen tuntui himmene
vän, mutta samalla yhteys kertojan − eli
itseni − minuuteen voimistui. Kun aihet
ta kehitteli mielessään, kuvallinen ilmai
su sai usein metaforan muodon. Silloin
syntyi eräänlaista arkipäivän logiikkaa,
jossa esitetään käsitteellinen asia jonkin
konkreettisen tilanteen kautta.
Kuvan tekeminen on visuaalista
kerrontaa. Kertomus voi esiintyä missä
tahansa semioottisessa järjestelmässä,
ja sen sisällä oleva tarina on periaat
teessa siirrettävissä esitysvälineestä toi
seen. Siirrettävyydellä on kuitenkin ra
jansa. Omassa tutkimuksessani tarkas
telen erityisesti yksittäisen liikkumatto
man kuvan mahdollisuuksia kertoa. Täl
löin kertomukseni paikan hengestä ovat
hahmotettavissa sen perusteella, miten
rakennan kuvapintaan vihjeitä element
tien sommittelun ja niiden laatuominai
suuksien kautta.
Puhe ja kirjoitus etenevät sujuvasti
sana sanalta, mutta aikamuotojen raken
taminen kuvatilaan on vaikeaa. Paikan
hengen kokemuksesta voi kertoa vasta
jälkikäteen, mutta kuinka tällainen ajan
kaksoisjäsennys onnistuu kuvatilassa?

Entä onko kertomusta ylipäätään ole
massa ilman eläviä olentoja, jotka luo
vat ajassa etenevän tapahtuman? Esi
merkiksi tällaisten kysymysten kaut
ta pohdin, missä määrin kuva voi olla
kielen kaltainen järjestelmä. Selvää on,
että kuvan rakentajalla ei ole lukkoon
lyötyjä sääntöjä siitä, miten elementtejä
tulisi yhdistellä kokonaisuuksiksi. Kuva
jää luonteeltaan epämääräiseksi, esimer
kiksi täsmällisiä argumentteja tai moni
mutkaisia syy- ja seuraussuhteita on hel
pompi esittää sanoin. Tämän epämääräi
syyden voi kuitenkin kääntää hyödyk
si. Kun kuva on avoin erilaisille tulkin
noille, siinä voi esittää koppaviakin huo
mautuksia ja kuitenkin jättää vastuun
tulkinnasta katsojalle.
Kuvallisesta ilmaisusta voidaan
käyttää käsitettä ”kieli”, kun tarkastel
laan kuvan omaa representaatiotapaa ja
”kielioppia”. Esimerkiksi yksittäisen ku
van sisällä elementit muodostavat oman
laisensa sanaston, ja tapa käyttää niitä
kieliopin. Ymmärrän kuvan kielen laa
jasti. Se on esimerkiksi tarinoiden ker
tomista, ajatusten ja tunteiden ilmaisua,
merkitysten punnintaa tai kysymysten
herättämistä. Usein kuva vain toteaa
asiantilan, mutta siitä tuleekin sen toinen
voima: kuvalla on kyky toimia todistee
na, esittää samankaltaisuutta jäljittele
mällä näköhavaintoa.
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Siinä, missä valokuvaan ilmestyy
kaikki kerralla, piirros syntyy vähitel
len, viiva viivalta, elementti elementiltä.
Kertojana valitsen mukaan ainoastaan
sellaisia elementtejä, jotka ovat sisällön
kannalta merkityksellisiä. Näin ilmaisu
pelkistyy ja tiivistyy, ja jo muutama vi
suaalinen vihje kertoo paljon.
Kuvien tekemisessä olen asettanut
tavoitteekseni tasapainoilla esteettisen
viihtyvyyden kentässä. Lauri Routilan
tavoin tarkoitan tällä kentällä sitä, että
kuvat aukeavat osittain. Ne eivät ole liian
vaikeita, mutta eivät myöskään kyllästytä
katsojia. Jätin kuviin mielelläni aukko
ja, jotta katsoja voi täydentää ne halua
mallaan tavalla. Routila kuvaa nerokasta
teosta sellaiseksi, jossa on mukana odot
tamatonta ja sellaista epäjärjestystä, jo
ta ei ehkä koskaan pystytä täysin avaa
maan.
Syntyneet teokseni ovat subjektiivi
sia dokumentteja. Subjektiivisia ne ovat
siksi, että kuvat kertovat omista yksityi
sistä kokemuksistani. Dokumentaari
suus tulee siitä, että ne sisältävät ainakin
osittain kokemuksellisia aineksia. Ke
hittelyn ja mielikuvittelun myötä niihin
liittyi mukaan fiktiivisiä aineksia, jolloin
syntyi uudenlainen kertomus.
Tutkimukseni myötä haluan avata
keskustelun: Mitä kuvan kerronnalli
suus oikeastaan on graafisen, liikkumat
toman kuvan kohdalla?
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Silja Nikulan väitöskirja Paikan henki −
Matkailijan mielikuvasta graafiseksi kuvaksi
tarkastettiin tarkastettiin Lapin yliopistossa
24.5.2012. Tutkimukseen liittyy taiteelli
nen osio, josta tehtyä kuvakoostetta esitettiin
puolen tunnin ajan ennen väitöstilaisuutta.
Kirjoittaja toimii graafisen suunnittelun yli
opistonlehtorina Lapin yliopiston taiteiden
tiedekunnassa.
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Lektio
Yhteinen kaupunkiäänitila
ja äänellinen vastarinta
Meri Kytö
Aloitan lektioni siitä, mihin väitöskirjani
lopetin. Väitöskirjani päättyy toteamuk
seen siitä, kuinka mielenkiintoista olisi
seurata tutkimaani jalkapallofaniryh
män toimintaa pidemmällä aikavälillä,
jotta ymmärrys ryhmän toiminnasta is
tanbulilaisessa kaupunkiäänitilassa ri
kastuisi. Tämä mahdollisuus tuli aikai
semmin kuin olin ajatellut. Kyseisessä
väitöskirjani viimeisessä artikkelissa kä
sittelen Çarsı-nimistä Beşiktaşin urhei
luseuraa kannattavaa faniryhmää ja sen
toimintaa akustisena yhteisönä. Viime
aikaiset tapahtumat Istanbulissa nos
tivat ryhmän vahvasti esille kaupunki
laisten keskuudessa sekä sosiaalisessa
mediassa.
Viittaan toukokuun lopulla alkanee
seen kansalaisliikehdintään, joka sai al
kukipinänsä Taksim-aukion sivussa si
jaitsevan Gezi-puiston vaahteroiden
kaatamisesta tulevan kauppakeskuksen
tieltä. Pienimuotoinen kaupunkiluon
nonsuojelusta alkanut istuva mielen
osoitus levisi räjähdyksenomaisesti kah
dessa viikossa Taksim-aukiolta 79:ään
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turkkilaiseen kaupunkiin ja toi tällä
ajalla kaduille arvioiden mukaan kaksi
ja puoli miljoonaa ihmistä. Syy tähän
oli poliisin väkivaltainen ja varoittama
ton kyynelkaasuhyökkäys aamuyöllä
puistossa olevien mielenosoittajien telt
taleiriin. Perinteisen median hylkiessä
asiasta tiedottamista sosiaalinen media,
lähinnä Facebook, Twitter ja YouTube,
nousivat ensimmäistä kertaa Turkissa
merkittäviksi tiedonvälityskanaviksi.
Poliisien rajut otteet ovat haavoit
taneet tuhansia, vammauttaneet kym
meniä. Lisäksi yli kymmenen tuhatta
ihmistä on hakeutunut hoitoon kyynel
kaasulle altistumisen takia. Neljä ihmis
tä on kuollut yhteenotoissa. Väkivallan
lisäksi sata ihmistä on otettu tutkinta
vankeuteen ja yli kolme tuhatta ihmistä
pidätetty. Epävakaa tilanne jatkuu vah
vana edelleen. Turkkilaiset jatkavat mie
lenilmauksiaan autokraattisesti hallitse
vaa AK-puoluetta ja pääministeri Recep
Tayyıp Erdoğania vastaan. Kritiikkiä
poliisin harjoittamalle väkivallalle se
kä hallinnolliselle jääräpäisyydelle ovat
osoittaneet lääkäriyhdistykset, lakimie
syhdistykset ja ihmisoikeusyhdistykset
kuten Amnesty International, muiden
muassa.
Ymmärrys demokratiasta enemmis
tön valtana ei ole uutta Turkissa, sitä ovat
harjoittaneet muutkin hallitsevat puo
lueet ennen AK-puoluetta. Antropologi

Jenny White (2013a) kommentoi Yh
dysvaltain senaatissa antamassaan pu
heessa, että Gezi-puiston tapahtumista
on tullut symboli yhteiskunnalliselle
tyytymättömyydelle. Ympäristöä suo
jelevat lait ovat höllentyneet, asiantun
tijalausuntoja ei noteerata. Kaupunki
suunnittelussa painotetaan kaupallista
keskiluokkaistumista etnisten vähem
mistöjen ja historiallisten kerrostumien
kustannuksella. Pääministerin projekti
suunnitelmat Istanbulin tulevaisuudek
si hipovat suuruudenhulluutta. Jätti
projektit herättävät myös hämmennys
tä ja epäilyksiä korruptiosta. Tilannetta
eivät helpota jatkuvat kehotukset kan
salaisten yksityiselämän korjaamiseksi.
Milloin kyseessä on kehotukset kotiäi
tiyteen tai yritykset kiristää raskauden
keskeytysten ehtoja, milloin alkoholi
verotuksen roima korotus ja julkisesti
käsi kädessä kävelevien pariskuntien
tuomitseminen. White muistuttaa, että
nämä asiat huoletuttavat sekä maallista
että uskonnollista väestöä.
Merkittävintä Gezi-tapahtumissa on
paitsi uuden nuoren sukupolven ilmaan
tuminen poliittiselle kentälle, myös hete
rogeenisen, luokan, poliittisen tai ideo
logisen suuntautumisen ja uskonnon
suhteen moniarvoisen ihmisryhmän
muotoutuminen ja esille nousu. Tällä
ryhmällä ei ole vielä nimeä eikä johtajaa.
Tilanne hermostuttaa valtaapitäviä.
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Esitän seuraavaksi kolme esimerkkiä
siitä, miten kaupunkilaiset antoivat ää
nensä kuulua Gezi-tapahtumissa. Pyrin
näissä esimerkeissä tuomaan esille nii
tä monimuotoisia tapoja, joilla eri yhtei
söt ja ihmisryhmät kykenevät saamaan
äänensä kuuluville. Aloitan jo mainitse
mallani jalkapalloryhmän käsittelyllä.
Gezi-puiston paikalla oli 1920-lu
vulla jalkapallostadion, jossa pelattiin
uuden tasavallan ensimmäiset pelit.
Tämän kesän tapahtumissa jalkapallon
äänimaisema tuli takaisin Taksim-au
koille, joskin hyvin toisenlaisessa muo
dossa. Beşiktaşin Çarsı-ryhmän järjes
tämä kulkue marssi aukiolle laulamaan
yhdessä kahden muun istanbulilaisen
jalkapallojoukkueen, Galatasarayn ja
Fenerbahçen, kannattajaryhmän kanssa.
Näiden kannattajajoukkojen, jotka par
haimpina päivinä ovat kinastelukump
paneita ja pahimpina tappelupukareita,
liittoutuminen yhteisen asian puolesta
on niin merkittävää, että joukko otti uu
den nimen, ”Istanbul United”.
”Tayyıp tiedätkö, että Istanbul on
yhdistynyt, toukokuusta 2013 alkaen”.
Ryhmää esittelevässä kuvassa (Günay
2013) on joukkueiden tunnusväreihin
ja pelipaitoihin pukeutunutta kolmen
eri jalkapallojoukkueen kannattajaa uh
makkaasti yhtenäisenä ryhmänä. Ylä
puolella oleva logo on koostettu näiden
kolmen urheiluseuran tunnuksista: Ga
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latasarayn G- ja S-kirjain, Fenerbahçen
tammenlehvät ja Beşiktaşin vaakuna
muoto. Kuva on otettu Bosporin ylittä
vällä sillalla kesäkuun ensimmäisen päi
vän aamuna, jolloin sillan yli marssi tu
hansia ihmisiä Aasian puolelta kohti
Beşiktaşia.
Ihmisryhmän saapuessa Beşiktaşiin
poliisi oli jo valmiina hajottamaan sen
kyynelkaasulla ja vesitykeillä. Jännite äi
tyi ja pitkittyi useamman vuorokauden
pituiseksi, jonka aikana nähtiin monta
tilannetta, joissa kannattajajoukot pää
sivät demonstroimaan parhaalla osaa
mallaan tavalla, laulaen ja huutaen.
Eräässä kännykkäkameralla kuva
tulla ja sosiaalisessa mediassa levitetyl
lä videossa (Taksim 2013) kuulemme
jalkapallostadionin lehtereiltä tutun ää
nellisen rituaalin. Kadulla ovat poliisit
ja kannattajat vastakkain. Stadionilta
tuttu, katsomoiden välillä kimpoileva
kannustuslaulu alkaa huudolla ”ooooo”,
jonka jälkeen vuorottelevaa huutoa alus
tetaan kannustamalla vastapuolta huuta
maan vastaan. Tällä kertaa urheilujouk
kueiden tunnusvärien sijaan huudate
taan Turkin lipun värejä, punaista ja val
koista. Kannattajaryhmä huutaa polii
seille: ”asevoimat, huudattehan valkoi
nen!”. Sen perään hyssytellään ja ote
taan vauhtia laskien kolmeen ja huude
taan ”punainen”. Vastakaikuna poliisit
huutavat ”valkoinen”.

Jalkapallofanit esittävät kannatusta
kuten jalkapallostadionilla, mutta kohde
on nyt eri. Urheilujoukkueen sijasta ää
nellinen rituaali on reartikuloitu yhteis
kunnalliseen mielenosoitukseen. Tuttu
ja opeteltu tapa olla äänessä yhdessä tai
puu tarvittaessa monenlaisiin mielen
ilmauksiin. Tilanteen koomisuus, se, että
poliisi ei toisaalta malta olla huutamatta
takaisin ja toisaalta molemmat osapuolet
tunnustavat isänmaallisuuttaan yhdessä
kaiken kaaoksen keskellä, on tunnus
omaista varsinkin Çarsın toiminnalle.
Karnivalisoitunut huumori on ollut run
sasta kaikkien Gezi-tapahtumien ajan.
Beşiktaşin oma stadion Inönü on par
haimmillaan täysremontissa. Çarsı-fanit
saavat kannustaa seuraavan pelikauden
joukkuettaan pääministerin mukaan ni
metyllä Recep Tayyıp Erdogan stadio
nilla. Aiemmin tämä Kasımpaşassa si
jaitseva stadion oli nimetty pääminis
terin syntymäkaupunginosan mukaan.
Nähtäväksi jää, millaisella laulureper
tuaarilla fanit ottavat kauden stadionilla
pelattavat pelit vastaan.
Toinen esimerkkini yhteisen kau
punkiäänitilan muokkaamisesta Gezitapahtumien aikana on kattiloiden ja
pannujen paukuttelu. Verrattuna jalka
pallofanien nuorekkaaseen ja masku
liiniseen toimintatapaan tämä osallis
tumistapa on perinteisempi ja kotirou
vien sekä ikäihmisten suosiossa. Ihmiset
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saattavat ottaa osaa mielenosoituksiin
oman kotinsa parvekkeelta. Näin ää
nellinen mielenilmaus ei jää ainoastaan
nuorten vihaisten miesten vastuulle ka
duilla. Oman kotinsa suojista on myös
turvallisempaa ottaa osaa mielenosoi
tuksiin, joskaan ei sekään ole vaaratonta.
Kadulla väkivallaton mielenosoittami
nen vaatii kuitenkin toisenlaista roh
keutta ja riskinottoa.
Graafikko Emrah Kavlakin näkemys
kattiloiden paukuttamisesta on väkival
lattomuuteen kehottava. Sivustollaan
julkaisemissaan planssikuvissa lukee
muun muassa ”Gaz yiyin ama gaza gel
meyin”, suomeksi vapaasti käännettynä
”nielkää kyynelkaasut, mutta älkää tulis
tuko”. Tekstin alla on pieni piirros kat
tilasta ja kauhasta sekä ”suurempi kuin”
-merkki ennen leipäveistä.
Pääministeri Erdoğan ei aluksi vai
kuttunut parvekkeillaan ja kotinsa edessä
kattilaa paukuttelevista vanhuksista, to
deten, että “kattila ja pannu, vanha virsi,
näitä on kyllä kuultu aiemminkin”. Hän
on osittain oikeassa. Esimerkkejä aikai
semmista äänellisestä solidaarisuuden
ja kaupunkilaisten yhteenkuuluvuuden
demonstroimisesta löytyy kyllä. Vuonna
1996 tapahtuneesta autokolarista keh
keytyi Susurlukin poliittinen skandaa
li. Kolarin jälkiseurauksena ilmeni halli
tuspoliitikkojen yhteys rikollisjärjestöi
hin. Kansalaiset järjestivät silloisen hal
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Kuva 1. Kavlak (2013a)

lituksen korruptiota vastaan mielenosoi
tuksia alkuvuodesta 1997. Alkuperäisen
idean mukaan asunnoista tuli sammut
taa kaikki valot kello yhdeksän illalla ja
viettää ”yksi minuutti pimeydessä valoi
samman tulevaisuuden tähden”. Pieni
muotoisena alkanut kotimielenosoitus
otti tulta alleen ja siitä tuli parin viikon
ajaksi suosittu iltainen tapahtuma, jossa
ihmiset vilkuttivat asuntojensa valoja,
kolistelivat parvekkeilla kattiloita ja me
kastivat parhaaksi katsomillaan tavoilla.
Tänä kesänä iltaisten kattilanko
listelujen jatkuessa pääministeri lopul
ta kehotti ihmisiä ilmiantamaan äänek

käät naapurinsa virkavallalle. Hän veto
si kotirauhan rikkomiseen. ”Älkää odot
tako, että valtio hoitaa kaiken, melu on
ympäristöuhka ja meidän täytyy yhdes
sä taistella sitä vastaan, kenelläkään ei
ole oikeutta häiritä toista”, kuului lau
sunto (CNN 2013). Jos hetkeksi unoh
detaan lausunnon järisyttävä ironisuus
voidaan huomata, miten ympäristöasiaa
keppihevosena käyttämisen jälkeen po
liisi ilmoitti asentavansa tietyille asun
toalueille niin kutsuttuja vinkkilaatikoi
ta. Näihin laatikoihin asukkaat voisivat
käydä jättämässä valituksia naapureis
taan, jos he epäilivät heidän osallistuvan
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Kuva 2. Kavlak (2013b)

laittomaan toimintaan, kuten kattiloiden
paukutteluun. Antropologi Jenny White
muistuttaa, että Turkin kontekstissa täl
lainen vinkkilaatikko epäilemättä täyt
tyy kaikesta siitä kansallismielisestä
kiihkosta, jonka nojalla syytetään ih
misiä milloin normatiivisen käytöksen
puutteesta (erityisesti naisten tapaukses
sa) tai erilaisuudesta suhteessa tiettyihin
turkkilaisuuden rasistisiin määritelmiin.
(White 2013b.)
Emrah Kavlakin toinen planssi, ”kat
tilafoni”, kommentoi suoraan meluväi
tettä. Toisen meluhan on toisen musiik
kia. Kuvassa on rivissä kattiloita isosta
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padasta paistinpannun kautta cezveen
eli turkkilaiseen kahvinkeittokippoon,
ja näiden alla on solmisaatiotavut.
Kattiloiden paukuttaminen siirtyi
kodeista ja kaduilta musiikkiin ja kon
serttisaleihin. Pianisti Fazıl Say lopetti
konserttinsa paukuttamalla kattilaa sei
sovan yleisön viheltäessä ja huutaessa
Gezi-puiston iskulausetta, ”Taksim on
kaikkialla, vastarinta on kaikkialla”.
Kardeş türküler -kuoro esitti uuden kap
paleen ”Tencere tava havasi”, josta tehty
musiikkivideo lähti vimmalla kiertä
mään sosiaalista mediaa. Tässä iloisessa
folk-kappaleessa kuorolaiset säestävät

itseään kilistelemällä teelaseja ja kolis
telemalla kattiloita Istanbulin kaduilla.
Satoja uusia kappaleita ja protestilauluja
on sävelletty, esitetty, miksattu ja kerätty
kuunneltavaksi verkkoon (esim. Çapul
cu Şarkılar 2013, Gezipark 2013, Soun
dcloud 2013). Musiikeissa on edustettu
na moni tyylilaji.
Kolmas ja viimeinen esimerkkini
on ”Duran adam”, seisova mies (2013).
Tämä hiljainen protestoija, saksalaisturkkilainen nykytanssija ja koreografi
Erdem Gündüz seisoi puhumatta ja liik
kumatta Taksim-aukiolla kasvot kohti
Atatürkin kuvalla ja turkin lipuilla koris
tettua kulttuurikeskusrakennusta, kah
deksan tunnin ajan.
Muutamaan tuntiin häneen ei kiin
nitetty huomiota, mutta sitä seuranneen
hämmennyksen jälkeen hän alkoi saada
seuraa, toisia ihmisiä ympärilleen seiso
maan ja harjoittamaan katuperformans
sin omaista passiivista ja hiljaista vasta
rintaa. Poliisin pirtaan tämäkään mie
lenosoittamisen tapa ei sopinut, osa pidä
tettiin liikenteen vaarantamisesta kello
kaksi yöllä. Tämä tapa demonstroida vain
seisomalla levisi myös ympäri maata.
Kaikenikäiset kaupunkilaiset pysähtyi
vät Turkin lippujen ja Atatürkin rinta
kuvien eteen ja seisoivat eleettöminä,
yksin ja ryhmissä. Kontrasti aikaisem
piin äänekkäisiin mielenilmauksiin oli
merkittävä.
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Istanbulilaisten mielenosoitusten
äänimaisemia tutkinut etnomusikologi
Şirin Özgün (2013, XX) pitää hiljaista
mielenosoittamista merkittävänä ja tar
peellisena murroksena äänellisen kult
tuurin perinteessä. Hiljainen mielen
osoittaminen ottaa etäisyyttä paitsi tut
tuihin mielenosoittamisen tapoihin
myös siihen toiminnalliseen ympäris
töön, jota mielenosoittaja kritisoi. Se on
uutta kansalaistottelemattomuutta, jo
hon valtaapitävillä ei ole selkeää ratkai
sua.
Gezi-puiston suojelemisesta alkanut
sosiaalisen painekattilan räjähtäminen
ilmeni yhteisen kaupunkiäänitilan mää
rittelynä, neuvotteluna ja suoranaisena
taisteluna. Väitöskirjani tutkimusaiheet
kaupunkiäänitilan kotoistamisesta ovat
arkipäiväisempiä, mutta samat teemat
yksityisen ja yhteisen äänitilan kerros
tumien hallinnasta, merkityksellistämi
sestä ja muutoksesta toistuvat myös tut
kimuksessani. Tällä hetkellä näyttää sil
tä, että mielenosoitusten äänimaisemas
ta on jo tullut istanbulilaisille arkipäivää.

8
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Esittelyt
Humanismista,
humanistilta,
humanisteille. Ja muille.
Ossi Naukkarinen, Mihin humanisteja
tarvitaan. Aalto ARTS Books, Helsinki 2012. 137 s.
Ossi Naukkarinen on Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun
tutkimuspäällikkö, filosofian tohtori,
esteetikko, humanisti. Hänen kirjoit
tamansa teos Mihin humanisteja tarvitaan on filosofinen pohdinta siitä, mitä
humanismi on suhteessa eri tieteenaloi
hin, uskontoon, taiteisiin, arkeen ja an
tihumanismiin. Globaalissa uuslibera
listisen talouspolitiikan ohjaamassa ny
kytodellisuudessa humanismi ja huma
nisti joutuvat usein paikantamaan itse
ään suhteessa maailmaan sekä peruste
lemaan olemassaoloaan. Tämä aktuali
soituu opiskelijoiden näkökulmasta eri
tyisesti oman paikan löytämisen ja tule
van työelämän kysymyksiin.
Naukkarinen esittää humanismin
keskeisinä piirteinä neljä asiaa: ihmis
keskeisyyden, historiasuuntautuneisuu
den, näkemysten avoimen perustelun ja
kielipainotteisuuden. Humanismin kes
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kiössä on ihminen, jolla on erityisasema
suhteessa muihin eliöihin. Humanismi
tarkastelee ihmisen ja maailman välis
tä suhdetta, jossa ihmisen toiminta on
kulttuurisidonnaista. Sen ihmiskäsitys
on optimistinen: humanismi näkee ih
misen olentona, jolla on kyky kehittää
ja hallita itseään. Historiasuuntautunei
suus viittaa kolmiulotteiseen maailman
kuvaan, joka toimii sekä tässä ajassa ho
risontaalisesti eri kulttuurien välillä että
ajallisesti syvyyssuunnassa historialli
sena katseena menneeseen – ja tulevaan.
Tämä on erityisesti asioiden selittämi
sen ja ymmärtämisen tapa. Myös tule
vaisuutta voidaan hahmottaa aikaisem
pien toimien päälle rakentuvana. Alana
humanismi muistuttaa menneisyyden
virheistä ja toimii ”yhteisön muistina”.
Näkemysten avoin perustelu puo
lestaan on erityisen tärkeää humanisti
sessa tutkimuksessa, jossa ei tutkita ek
sakteja koeasetelmia eksaktein menetel
min. Humanistin tulee perustella ja eri
tellä tutkimuksensa asetelma ja kulku ja
sujuvalla kielellä tuoda esiin tutkimuk
sen keskeinen kysymys, materiaali ja ai
neisto, näkökulma, sekä se, miten tutki
mus on tehty. Nykyään on tärkeää posi
tioitua, asettaa itsensä suhteessa aihee
seen tai kohteeseen sekä lähestymista
paan. Samat vaateet vallitsevat yleisellä
tasolla muillakin tieteenaloilla: tutki
musasetelma ja -valinnat täytyy perus

tella, ja tutkimukselta edellytetään tiet
tyä johdonmukaisuutta. Naukkarisen
mukaan humanistisen tutkimuksen ero
suhteessa esimerkiksi luonnontieteisiin
on lopullista varmuutta vaille jäävässä
lopputuloksessa. Se, miten hyvä ja uskot
tava tutkimuksesta tulee, on myös tutki
jan perustelun, päättelyn ja argumentaa
tion varassa.
Humanismin neljästä piirteestä
Naukkarinen nostaa esiin erityisesti kie
lipainotteisuuden: yksi kirjan läpäisevis
tä teemoista on kieli ja kirjoittaminen.
Ihmiset kommunikoivat kielen avulla,
ja hyvä humanisti on myös hyvä kirjoit
taja, kuin sanataiteilija. Korkeatasoisen
kielen käytön tulisi olla tavoite. Huma
nisti osaa oman äidinkielensä lisäksi vie
raita kieliä, mielellään useita.
Kieli on sekä humanistin tutkimus
kohde että itse työskentelyn väline. Hu
manisti voi tutkia sekä kielellistettyä
maailmaa että kieltä itseään. Työskente
lyn tärkeimmät taidot ovat lukeminen,
kirjoittaminen, puhuminen ja kuunte
leminen. Kieli on ajattelun ja kommu
nikaation väline. Naukkarinen tuo esiin
myös kielen kontekstisidonnaisuuden
ja merkitysten kulttuurisen muodostu
misen: kielelliset ilmaukset ja merki
tysten rakentuminen ovat kieleen sidot
tuja. Kirjassa tuodaankin esiin huma
nististen tieteiden lisäksi myös yhteis
kuntatieteissä tapahtunut paradigman
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muutos, jota tavataan nimittää kielelli
seksi käänteeksi. Kulttuurin tutkijan nä
kökulmasta ajattelen, että tätä olisi voi
nut avata kirjassa enemmänkin, samoin
kuin erilaisten tekstityyppien ja -tyylien
merkitystä, myös konkreettisemmin sii
hen liittyen, miten humanisti niitä käyt
tää ja tarvitsee.
Tekstissä myös retoriset keinot ovat
humanisteille tärkeä. Naukkarinen nos
taa esiin käsitteet ethos, pathos ja logos
(s. 92–93). Ethos eli eetos viittaa siihen,
minkälaisen kuvan teksti tai puhe raken
taa tuottajastaan eli kirjoittajasta tai pu
hujasta, ja minkälaisen taustan kirjoitta
jalla tiedetään olevan. Pathos eli paatos
tarkoittaa sitä, miten teksti vaikuttaa vas
taanottajiensa tunteisiin tai asenteisiin.
Sen tuottaminen voi olla kirjoittajalle lä
pensä tiedostettua, mutta taitava kirjoit
taja voi rakentaa tekstiinsä myös tietyn
laista paatosta. Logos puolestaan tarkoit
taa tekstin uskottavuutta, päättelyä ja pe
rustelua, järkiperäistä argumentointia.
Niin humanistin kuin periaatteessa
minkä tahansa alan tutkijan kyky kom
munikoida ja käyttää kieltä hyvin, sel
keästi ja avoimesti näkemyksensä pe
rustellen on viime aikoina konkretisoi
tunut julkisuudessa paljon näkyvyyttä
saaneen niin sanotun ”Himasen sinisen
kirjan” tapauksessa. Ottamatta kantaa
julkaisun sisältöön voinen todeta, että
kirjan ymmärrettävyyttä ja sisältöä kos

10
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keva kritiikin voidaan ainakin osittain
katsoa menevän juuri suomenkielisen
”sanataiteen puutteen” piikkiin.
Kieleen liittyen Naukkarinen nostaa
esiin myös ajankohtaisen kysymyksen
julkaisukielestä ja suomen kielen ase
masta tieteellisessä kirjoittelussa. Huma
nistit, muiden ihmistieteilijöiden ohella,
ovat asettuneet tukemaan suomenkielis
ten julkaisujen asemaa. Tämä on tärkeää
paitsi kielellisen ilmaisun, myös tiedon
leviämisen ja kielen kehittymisen näkö
kulmista, kuten vuonna 2011 Tiedä suomeksi! - ja sitä seuranneessa Tieteen kieli
– Vetenskapens språk -projektissakin on
haluttu nostaa esiin. Kaikki tieteenalat
eivät kielellisesti ole samankaltaisessa
asemassa. Kuten Jyväskylän yliopiston
rehtori, fyysikko Matti Manninen (2013,
3) toteaa, hän ei ole kirjoittanut yhtään
tieteellistä artikkelia suomeksi, eikä fyy
sikolla siihen sopivia foorumeita ole ole
massa. Kuitenkin Mannisen jatkoväite
suomen kielen soveltuvuudesta kaikilla
aloilla tieteen popularisointiin herättää
humanistissa ärtymystä. Suomen kieli
on yhä monilla aloilla myös tärkeä tie
teen kieli, vaikka siitä ei saakaan yhtä
hyvä tulospisteitä kuin kansainvälisistä
julkaisuista.
Naukkarinen käsittelee humanis
mille olennaisten piirteiden lisäksi sen
kritiikkiä, tieteenfilosofisia näkökul
mia, epistemologisia ja ontologisia ky

symyksiä, vaikkakaan hän ei käytä tätä
käsitteistöä. Tämä on selvästikin tietoi
nen ja johdonmukainen valinta. Keskus
telu linkittyy myös peirceläiseen kes
kusteluun tieteen ominaispiirteistä, joi
ta ovat julkisuus, objektiivisuus eli puo
lueettomuus ja itsensä korjaavuus, vaik
kakaan hän ei tätäkään käsitystä ekspli
siittisesti tuo esiin. Myöskään teoreti
sointia ei kirjassa viljellä. Totuutta ei kä
sitellä totuusteorioiden kautta, eikä tie
tokäsitystä tietoteorioiden valossa, vaik
kakin joitakin keskeisiä ajattelijoita tuo
daan esiin suhteessa humanismiin. Es
seistinen, epätieteellinen kirjoitustyyli
on harkittu. Tekstiä on miellyttävä lukea,
sivujen reunoihin eriytetyt tekstinostot
toimivat hyvin.
Löytyykö kirjasta vastaus kysymyk
seen otsikossa esitettyyn kysymykseen:
mihin humanisteja tarvitaan? Kyllä ja ei.
Naukkarinen käy keskustelua humanis
min tarpeellisuudesta yleisellä historial
lis-tieteenfilosofisella tasolla ja valottaa
humanismin tehtävää lähinnä tieteenä,
suhteessa luonnontieteisiin, taiteeseen
ja arkeen. Tosin monet käydyistä keskus
teluista ovat sovellettavissa myös muille
aloille, eivätkä alojen rajatkaan ole aina
selviä, kuten kirjassa tuodaan esiin. Kui
tenkaan siihen, mihin humanisteja to
dellisuudessa tänä päivänä työelämäs
sä tarvitaan, Naukkarinen ei paneudu.
Jäinkin kaipaamaan konkreettisempaa
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tämän ajan ilmiöihin ja ongelmiin pu
reutuvaa lähestymistä. Työssäni joudun
miettimään opiskelijanäkökulmaa, joka
on usein hyvin konkreettinen. Opiske
lijat miettivät, mitä annettavaa minul
la humanistina voisi työelämässä olla,
minkälaisia yhteistyötaitoja tarvitaan,
tai mikä rooli humanisteilla voisi monia
laisessa yhteistyössä olla. Kirja kaipaisi
kin kainaloonsa jatko-osan, joka asettai
si humanismin hieman käytännönlähei
sempään työelämäkontekstiin.
Naukkarisen teos on kirjoittamisen,
hyvän kielen ja sivistyksen puolustus
puhe, joka valottaa humanismia tieteen
alana. Hän peräänkuuluttaa perinteisiä
akateemisia ihanteita – hitautta, kypsyt
telyä ja perusteellisuutta, malttia ja viit
seliäisyyttä, jotka ovat jääneet tulosta
voitteellisen yliopistomaailman jalkoi
hin. Hän on itse kielellisesti huolellinen
ja taitava kirjoittaja, ja pystyy kirjoitta
maan sekä mielenkiintoisesti että sel
keästi. Helppolukuisuutensa, sujuvuu
tensa ja yleissivistyksellisyytensä takia
suosittelisin kirjaa silti kaikille huma
nististen alojen opiskelijoille tai opin
tonsa aloittaneille. Ymmärrystä tieteen
filosofiasta tai käytännöstä kirja ei pyri
antamaan, mutta se tuottaa oman huma
nistisen merkitysverkostonsa, joka voi
si avata humanismin ydintä myös ”ei-hu
manisteille”. Naukkarinen kirjoittaa kir
jaan vahvasti oman eetoksensa, logosta
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unohtamatta. Paatos jääköön meidän lu
kijoiden vastuulle.

Dokumenttiohjaajat
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Manninen, Matti (2013) Kansainvälisyys ja
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Terhi Skaniakos

FT Terhi Skaniakos on musiikin, kulttuurin
ja yliopistopedagogiikan parissa puuhastele
va humanisti, joka työskentelee erikoissuun
nittelijana strategisen kehittämisen yksikös
sä Jyväskylän yliopistossa.

Timo Korhonen, Hyvän reunalla. Dokumenttielokuva ja välittämisen etiikka.
Aalto-yliopiston julkaisusarja Doctoral Dissertations 139/2013. Aalto-yliopisto, Helsinki 2013. 339 s.
Timo Korhosen väitöskirja Hyvän reunalla on elokuvaohjaajan ja -tuottajan
kokemuksella kirjoitettu tutkimus suo
malaisen dokumenttielokuvan moraa
lista. Tutkimuksen kohteena on kattava
joukko niin kutsutun uuden suomalai
sen dokumenttielokuvan edustajia vuo
silta 1991–2008. Mainittuna ajanjaksona
dokumenttien herättämä mielenkiinto
on merkittävästi kasvanut. Suomessakin
on totuttu siihen, että tuoreet dokumen
tit päätyvät teatterilevitykseen, herättä
vät julkista keskustelua ja tulevat palki
tuiksi. Vastaava kiinnostus voidaan ha
vaita myös elokuvatutkimuksessa, ja Kor
hosen tutkimus asettuu vuoropuheluun
esimerkiksi Jouko Aaltosen, Susanna
Helken ja Ilona Hongiston viimeaikais
ten väitöstutkimusten kanssa.
Kasvaneen kiinnostuksen vuoksi
Hyvän reunalla hankkinee lukijoita
myös yliopistomaailman ulkopuolelta.
Tätä edistävät jo tutkimuksen edustava
ulkoasu ja journalistisen houkuttelevat
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otsikoinnit. Johdannon jälkeen teos tar
joaa kiinnostavan katsauksen doku
menttielokuvien kehitykseen ja yhdek
sässä seuraavassa luvussa se lähestyy ai
neistoaan elokuvanteon prosessia mu
kaillen. Ohjaajien ennakkovalmistelu
jen moraalisista valinnoista se etenee ku
vaustilanteen haasteisiin, elokuvakeino
jen oikeutuksen pohtimiseen ja edelleen
tarinarakenteiden tarkasteluun. Viimei
sissä luvuissa Korhonen suhteuttaa ha
vaintonsa suomalaisten arvoihin ja pää
tyy lopuksi ohjaajien moraalisen vastuun
pohdintaan.
Tutkimus innostaa tutustumaan nel
jäänkymmeneen mainioon suomalai
seen dokumenttielokuvaan uusista nä
kökulmista. Käydessään vuoropuhelua
aineistonsa kanssa Korhonen suosii es
seististä, jopa impressionistista puheta
paa, joka on kaukana (k)ankeasta aka
teemisesta eksaktiudesta. Hyvin kiin
nostavaa ja osuvaa on myös se, että aihe
piirinä on nimenomaan dokumenttien
moraali. Tutkija ei ota koeteltavakseen
mitään tiettyä etiikan traditiota tai teo
riaa vaan ymmärtää aineistonsa moraa
lisiksi teoiksi, joista voidaan eri konteks
teihin asetettuna tulkita tekijöiden arvo
periaatteita.
Korhosen tutkimus on kuitenkin
kirjoitettu väitöstutkimukseksi, ja sil
loin sille voidaan asettaa edellä sanotus
ta poikkeavia mittapuita. Näkemykseni
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mukaan Hyvän reunalla ei näin luettuna
ole vahvimmillaan.
Korhonen määrittelee tehtävikseen
selvittää, mitä oikeuksia dokumentti
ohjaajat katsovat omaavansa ja mitä va
lintoja he niiden pohjalta tekevät (s. 13).
Tehtävistä kuoriutuu esiin toisia tehtä
viä, jotka muotoutuvat pian edelleen.
Loppupäätelmät eivät aivan täsmällisesti
vastaa tätä tehtäväjoukkoa. Täsmällisyys
olisi ollut hyve, sillä tutkimus on asetel
maltaan laaja ja luonteeltaan haarova.
Laajuus ja haarovuus seuraavat laa
jan aineiston ohella työn metodologises
ta moninaisuudesta. Kukin kahdeksasta
käsittelyluvusta esittelee erilaisen tul
kinnallisen kehyksen, johon aineisto so
veltuvin osin suhteutetaan: tilastollisista
menetelmistä edetään muun muassa ker
tomuksen teoriaan, western-tutkimuk
seen, kvantitatiiviseen arvotutkimuk
seen ja eksistentialismiin. Tämä moni
naisuus ei itsessään ole ongelma, sillä se
tuottaa merkityksiä aineistosta. Ongel
mallista on, ettei Korhonen riittävässä
määrin suhteuta käyttämiään metodo
logisia ”työkalupakkeja” toisiinsa. Perus
telematta jää, miten aivan eri tutkimus
perinteitä edustavat menetelmät sovelle
taan kokonaisuudeksi tämän tutkimuk
sen asetelmaan. Riittää, että niistä käsin
syntyy tulkintoja.
Dokumenttielokuvan merkitykset
voivat aktivoitua jokseenkin missä ta

hansa tulkintakehyksessä. Olen siis va
kuuttunut, ettei Korhonen ole löytänyt
ainoita avaimia aineistoonsa. Juuri siksi
valinnat pitäisi perustella ja niveltää tar
kemmin. Toisaalta tutkimuksessa sovel
letaan käsitteitä, jotka ovat osoittautu
neet kompleksisiksi (esimerkiksi arvot,
moraali ja vapaus). Niistä kaipaisi mää
ritelmiä, jotka on operationaalistettu kä
sillä olevan tutkimuksen tarpeisiin; laa
jempaa oppineisuutta osoittaisi tulkinta
käsitteiden kriittinen arviointi ja kehit
tely. Vaikka Korhonen hallitsee aineis
tonsa uskottavasti, toistuva puhe meto
dologisista ”työkaluista” vie aivan toi
seen suuntaan. Esimerkiksi Levinasin ja
Heideggerin filosofiat hän ohittaa, sillä
niistä ”ei ollut työkaluiksi” (s. 30). Teo
rioita ja käsitteitä ei käytetä kuin meis
seleitä pakista. Sen sijaan niiden syväl
linen, kriittinen ja refleksiivinen tarkas
telu olisi vahvimpia keinoja tukea tutki
muksen eksaktiutta.
Ratkaisevan tärkeää metodologisen
vyyhden perustelemisessa olisi elokuva
teoreettisen käsityksen eksplikoiminen.
Korhonen esittää kuitenkin hyvin vä
hän näkemyksiä siitä, mitä dokumentti
elokuva on. Ymmärretäänkö dokumen
tit siis teksteiksi, kertomuksiksi tai es
teettisiksi kokonaisuuksiksi? Ovatko ne
(moraalista) tietoa välittäviä, vai lähes
tytäänkö niitä ehkä sosiaalisena toimin
tana yhteiskunnassa? On luettavissa, et
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tä dokumenttielokuvien ymmärretään
olevan ainakin kaikkea tätä (kuten ne
ovatkin). Tällöin tutkimusasetelma on
kuitenkin liian laaja. Toisaalta on aihet
ta kysyä, missä elokuvien välittämä mo
raalinen viesti muodostuu: tekijän mie
lessä, valkokankaalla, yleisössä vai jos
sain muualla? Korhonen painottaa teki
jöitä ja loppuluvussa hänellä onkin esit
tää suomalaisten dokumenttiohjaajien
”yhtenevä moraalinen periaate”: vapau
den etsinnän kuvaaminen on ”ammatti
kunnan itselleen asettama päämäärä”
(s. 270, 286). Väite vaatisi huolellista pe
rustelua.
Dokumenttielokuvan teoreettinen
paikantaminen voisi viedä päättelyä
eteenpäin monissa kiinnostavissa koh
dissa. Keskeinen avaamaton kysymys
on esimerkiksi se, mikä on dokumentti
elokuvan ja taiteen suhde. Erittäin mo
net dokumenttielokuvista eritellyt kei
not, valinnat, käytännöt ja päämäärät
ovat näet tuttuja juuri taiteen kentältä.
Modernissa yhteiskunnassa taiteen
olennaisimpia tehtäviä on tuottaa julki
suuteen näkökulmia, jotka muuten jäisi
vät vaille huomiota. Tyypillistä on, että
taideteos kuvaa yksilön ristiriitaista ke
hitysprosessia vapauksia ottaen ja mah
dollisesti ”todellisuutta” liioitellen. Näin
syntyvä representaatio ei heijasta vaan
tuottaa todellisuutta: se nostaa puheen
aiheita ja luo merkityksiä. Edelliset voita
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neen nähdä myös dokumenttielokuvan
tehtävinä. Mutta toisaalta dokument
tien mielletään olevan taiteeseen nähden
enemmän totta. Tällä häilyvällä rajalla
nykyaikaisen dokumenttielokuvan te
kijät aivan tarkoituksella toimivat. Mah
taako dokumenttien moraalikin syntyä
tämän rajankäynnin motivoimana, kun
elokuvien sisältöä kytketään sosiaaliseen
toimintaan yhteiskunnassa?
Korhosen keskeinen tutkimustulos
on uuden suomalaisen dokumenttielo
kuvan moraalitematiikan määrittelemi
nen. Hänen mukaansa elokuvat tarkas
televat toistuvasti poikkeusyksilön mat
kaa pimeydestä valoon, hänen liikettään
kohti vapautta. Tämä romanttisen tari
nan prototyyppi luetaan aineistosta esiin
kiinnostavasti. Korhonen osoittaa, ettei
dokumentaarisuuden perusta tuhoudu,
vaikka ohjaaja tietyssä määrin muunte
lee totuutta. Sen sijaan todennäköinen voi
olla totuutta antoisampaa – erityisesti
elokuvien välittäessä moraalisia kannan
ottoja. Tutkija juontaa romanttisten re
presentaatioiden juuret dokumenttielo
kuvan alkulähteiltä, Robert Flahertyn
1920-luvun filmeistä. Hän mainitsee ky
seisen sankarimyytin löytävän vuosien
kuluessa aina uusia miljöitä, vaikka oh
jaajat ovat aina tavoitelleet ikään kuin
puhtaampaa dokumentaarisuuden muo
toa (s. 44–46). Tästä kertautumisesta
kuulisi mieluusti lisää!

Kun dokumenttielokuvat siirtyvät
yllä mainittuihin kerronnan tapoihin,
ne eivät tarjoa yleisölleen totuuksia vaan
tulkinnallisia haasteita. Tämä havain
nollistuu pääluvussa 8, jossa Korhonen
vertaa romanttisia kehitystarinoita Jokamies-moraliteettiin. Yhteydet tämän uu
den ajan alun uskonnollisen kuvaelman
ja esimerkiksi John Websterin öljydieet
tielokuvan (Katastrofin aineksia) välillä
osoitetaan vakuuttavasti ja hauskastikin.
Luvussa ilmenee Websterin elokuvan er
kaneminen perinteisten moraliteettien
mustavalkoisuudesta. Jokamies paimen
si yleisöään pois kadotuksesta kirkollis
ten hyveiden piiriin, mutta Webster ha
vainnollistaa moraalisten ratkaisujen
vaikeuden: elämää ei voi elää täysin öl
jyn varassa eikä täysin ilman. Vertailus
sa voi kuitenkin piillä anakronismeja.
Jokamies syntyi uuden ajan kynnyksel
lä kirkon menettäessä asemaansa. Entä
jos senkään viesti aikansa ihmisille ei ol
lut valmis vastaus vaan vastaava moraa
linen dilemma? Tällaiset tulkintakehyk
sen asettamiseen liittyvät kysymykset
olisivat muissakin luvuissa olleet avaa
misen arvoisia. Esimerkiksi schwartzi
laisen arvotutkimuksen varassa esitetty
tulkinta siitä, etteivät elokuvat juuri kä
sittele valtaa, voi kertoa myös vallan ka
peasta määrittelystä.
Kaikesta huolimatta Hyvän reunalla tarjoaa kiinnostavia näkökulmia

KULTTUURINTUTKIMUS 30 (2013): 4 | VERKKO

13

suomalaiseen dokumenttielokuvaan ja
houkuttelee elokuvien pariin. Useimmat
sen lukijat katsonevat seuraavaa vastaan
tulevaa dokumenttielokuvaa uusin sil
min, mikä ei ole Timo Korhoselle aivan
vähäinen ansio.

Haastattelun analysoinnin
jalo taito
Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander
ja Matti Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere
2010. 469 s.

Ville Sassi

FT Ville Sassi on opettaja ja kirjallisuuden
tutkija Kuopiosta.
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Haastattelut ja haastatteluaineisto ovat
osa monen tutkijan tutkimusasetelmaa,
ja näiden käyttäminen osana moniai
neistoisia laadullisia tutkimuksia näyttää
yhä lisääntyvän. Ainakin humanistisilla
aloilla haastattelujen suosion voi katsoa
juontuvan kahteen ”käänteeseen”. Näis
tä ensimmäinen on 1980-luvulta alkanut
vuorovaikutuksellinen käänne, jossa eri
tyisenä kiinnostuksen kohteena on au
tenttinen kielenkäyttö ja vuorovaikutus
(esim. keskustelunanalyysi). Toista voisi
nimittää etnografiseksi käänteeksi. Tä
mä näkyy uudenlaisena kenttätyösken
telynä ja erilaisten tutkimus-, asiantun
tija- ja fokusryhmähaastattelujen sekä
ylipäätään moniaineistoisen tutkimuk
sen lisääntymisenä. Haastattelu on kui
tenkin tutkimusmenetelmänä suhteelli
sen vakiintunut, erityisesti yhteiskunta
tieteissä. Johanna Ruusuvuoren, Pirjo
Nikanderin ja Matti Hyvärisen toimit
tama Haastattelun analyysi jakaa yh
teiskuntatieteilijöiden analyyttista ko
kemusta ja osaamista nyt myös muiden
tieteenalojen tutkijoille ja opiskelijoille.

Teos on luonteeltaan konkreettiseen
analyysin tekemiseen opastava perusop
pikirja, joka täydentää luontevasti Johan
na Ruusuvuoren ja Liisa Tiittulan teosta
Haastattelu. Tutkimus, tilanteet, vuorovaikutus (2005).
Teos koostuu toimittajien kirjoitta
masta johdannosta ja kahdesta osasta.
Ensimmäisen osan 13 artikkelissa esi
tellään erilaisia menetelmiä ja näkökul
mia, joita sovelletaan erilaisiin haastat
teluihin. Esiin tulevat etnografia, ker
tomus ja kerronnallisuus, asemointi ja
identiteetti, ryhmä- ja yksilöhaastatte
lujen diskursiivinen analyysi, jäsenka
tegoria-analyysi, keskustelunanalyysi,
puhetoimintojen luokitteluun pohjau
tuva koodaus, grounded theory ja asian
tuntijahaastattelu. Teoksen toinen osa
on lyhyt, mutta tärkeä: sen viidessä kir
joituksessa tarkastellaan aineiston käsit
telyä käytännön näkökulmasta, esimer
kiksi litterointia, kääntämistä ja eettisiä
kysymyksiä. Kokonaisuutena teos on siis
tuhti paketti.
Teoksen johdannossa kuvataan
haastattelun analyysin vaiheita: aineis
ton järjestämistä ja rajaamista, sen luo
kittelua, ilmiöiden havainnointia ja tul
kintaa, validiteettia ja uskottavuutta sekä
lopuksi keskustelua aineiston kanssa.
Vaiheiden käsittely on konkreettista ja
vaiheet nivotaan yleisemmin laadulli
sen tutkimuksen periaatteisiin. Johdan
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nossa lukijaa esimerkiksi muistutetaan
siitä, että haastateltavalle esitettävät ky
symykset ovat eri asia kuin tutkimus
kysymykset ja että aineiston analyysissa
tarvitaan vielä analyyttisia kysymyksiä,
joita aineistolta kysytään. Vaiheiden kä
sittely noudattelee kuitenkin analyysi
prosessin kulkua niin johdonmukaisesti
kuin lineaarisessa tekstissä on mahdol
lista ja on pedagogisesti onnistunut. Joh
danto rakentaakin hyvän perustan teok
sen artikkeleiden lukemiselle. Menetel
miä esittelevät artikkelit käsittelevät ku
kin joko yhtä menetelmää tai yhdistävät
eri menetelmiä keskenään. Kaikissa ar
tikkeleissa on lyhyt johdanto käsiteltä
vään näkökulmaan ja konkreettisia ana
lyysiesimerkkejä, jotka ovat peräisin ai
doista tutkimuksista.
Laura Huttunen ja Anna Rastas esit
televät artikkeleissaan haastatteluaineis
tojen käyttöä osana etnografista tutki
mista. Huttunen on tutkinut Suomessa
asuvia bosnialaisia ylirajaisuuden näkö
kulmasta ja Rastas rasismia lasten ja
nuorten arjessa sekä Afrikan ja afrikka
laisten esittämistä suomalaisissa tieto
kirjoissa. Kumpikin kertoo seikkaperäi
sesti ja kiinnostavasti omista tutkimus
prosesseistaan ja siitä, miten etnografia
ja osaltaan haastattelut vaikuttavat tutki
muskysymyksen täsmentymiseen. Mer
kittävää on, kuten Huttunen huomaut
taa, että etnografisessa tutkimuksessa
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haastattelu ei ole yksiselitteinen käsite
vaan ”raja epämuodollisen keskustelun
ja tutkimushaastattelun välillä on usein
liukuva” (s. 41) eikä haastattelu välttä
mättä ole edes nauhoitettu ja litteroitu.
Kolmessa seuraavassa artikkelissa
käsitellään kertomusta ja kerronnalli
suutta haastatteluissa. Matti Hyvärinen
esittelee haastattelukertomuksen ana
lyysia, jossa hyödynnetään myös kirjal
lisuuden- ja kielentutkimuksen käsittei
tä ja malleja (Genette, Labov, Fluder
nik) sekä sovelletaan niin sanottua aika
kehyksen analyysia ja systeemis-funk
tionaalisen kieliteorian prosessityyppe
jä. Tarja Aaltosen ja Anna Leimumäen
artikkelissa sovelletaan narratologista
lähestymistapaa ja koetellaan kertomuk
sen rajoja: tarkastelun kohteena ovat
omaelämäkerrallinen sairauskertomus
ja toisaalta ammattilaisen tekemä kun
toutushaastattelu. Lukija viedään taita
vasti esimerkkien kautta pohtimaan sitä,
mikä on kertomisen ja kokemuksellisuu
den raja ja miten selvä tai sumea käsite
kertomus lopulta on. Myös Jyrki Pöysän
artikkeli koskee kerronnallisuutta mut
ta fokuksessa on asemointinäkökulma.
Pöysä kuvaa aluksi haastattelutilannet
ta asemointitapahtumana ja asemoin
nin liikkuvuutta eli prosessimaisuutta
tarinalinjan käsitteen (vrt. kirjallisuu
dentutkimuksen juoni) avulla. Lopuksi
keskitytään kerronnallisen asemoinnin

analyysiin haastatteluissa. Pöysän ar
tikkelissa osoitetaan taitavasti, millai
sia yhtäläisyyksiä eri tutkimusperinteil
lä ja käsitteillä on ja miten samaa ilmiötä
voidaan nimittää eri tavoin. Jukka Tör
rösen artikkeli identiteettien ja subjekti
asemien analyysista asettuu luontevasti
Pöysän artikkelin jatkoksi. Törrönen
yhdistää erilaisia näkemyksiä subjektia
semasta ja esittää esimerkein, miten sub
jektiasemia ja osallistujarooleja voi nii
den avulla aineistoista tutkia. Lopuksi
hän korostaa sitä, että eri näkökulmat
asettavat subjektiasemat eri valoon ja
tuottavat siksi myös erilaisia tuloksia –
sen, miten niitä analysoidaan, määrää
vät kysymyksenasettelu ja tutkijan teo
reettinen näkökulma.
Ilkka Pietilä käsittelee artikkelis
saan ryhmä- ja yksilöhaastattelun dis
kursiivista analyysia. Hän tuo esiin eri
aineistotyyppien erot ja opastaa aineis
tojen järjestämiseen ja analyysiin. Kah
den erityyppisen aineiston rinnakkaises
sa käyttämisessä ja systemaattisessa ana
lyysissa on oleellista vertailla ja luokitella
aineistoja sekä kiinnittää huomiota eroi
hin. Diskursiivisen analyysin periaattei
den mukaisesti erojen selittämisessä siir
rytään mitä- ja miten-kysymyksistä miksi-kysymyksiin, joissa otetaan huomioon
erityisesti haastattelutilanteiden vuoro
vaikutukselliset erot. Pirjo Nikander
esittelee artikkelissaan jäsenkategoria-
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analyysia, jonka avulla voidaan selvittää
aineistossa ilmeneviä kulttuurisia järjes
tyksiä, kuten eri ryhmiin ja kategorioihin
kuulumisia ja niihin liittyviä arvoja ja
normeja. Nikander esittelee ensin jäsen
kategoria-analyysin taustaa ja peruskä
sitteet sekä sen, millaisiin kysymyksiin
jäsenkategoria-analyysilla voi vastata.
Hän havainnollistaa esimerkein, miten
kulttuurisia jäsenyyksiä voi analysoida
haastatteluista. Nikanderin artikkelin
aihe on suomenkielisissä akateemisissa
oppikirjoissa uusi. Jäsenkategoria-ana
lyysista ei tietääkseni ole aiemmin (en
nen vuotta 2010; ks. Jokinen, Juhila &
Suoninen 2012) kirjoitettu suomeksi täl
laista perustavanlaatuista artikkelia, jo
ta voi luetuttaa opiskelijoillakin. Analyy
sin perusasiat esitetään artikkelissa hel
posti lähestyttävästi, mistä tekijä ansait
see kiitokset.
Johanna Ruusuvuori esittelee kes
kustelunanalyyttista näkökulmaa haas
tatteluihin. Artikkeli on selkeä, ja vaik
ka keskustelunanalyysista on julkaistu
Suomessa useita perusasioita käsittele
viä artikkelikokoelmia, antaa artikkelin
loppuosan kontrolli- ja tiedollisen val
lan käsittely pohdittavaa haastattelujen
analysoijalle. Pirkko Nuolijärvi ja Liisa
Tiittula nostavat artikkelissaan media
haastattelujen analyysista esiin niiden
olennaisen eron muihin haastattelun
lajeihin: toisaalta se on keskustelijoi
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den välistä vuorovaikutusta, mutta se
on aina myös keskustelun esittämistä (s.
304). Vuorovaikutusta säätelee toisaal
ta samantyyppinen ennakkosuunnitte
lu kuin tutkimushaastatteluakin, mutta
toisaalta sitä säätelee myös kolmas, ulko
puolinen osallistuja eli katsoja. Artikkeli
osoittaa, miten esimerkiksi etukäteinen
käsikirjoitus, etnografinen tieto ja haas
tattelijan ja haastateltavan omat agendat
vaikuttavat vuorovaikutukseen ja siten
analyysiin. Maria Rakkolainen ja Leena
Ehrling vertailevat artikkelissaan sitä,
millaista tietoa vuorovaikutuksesta saa
daan yhdistämällä kahta eri menetel
mää päihdehoidossa käytettävän moti
voivan haastattelun analyysiin. Käytet
tävät menetelmät edustavat etic- ja emicnäkökulmia: puhetoimintojen luokitte
luun pohjautuva koodaus (MITI 3.1.1)
edustaa tutkijalähtöistä (etic) näkökul
maa ja keskustelunanalyysi puhujaläh
töistä (emic). Artikkeli osoittaa, että me
netelmien yhdistäminen on mahdollista
ja onnistuessaan se tuo uusia näkökul
mia aineiston tulkintaan.
Ensimmäisen osan päättävät Jari
Luomasen artikkeli grounded theory
-menetelmästä ja Marja Alastalon ja Ma
ria Åkermanin artikkeli asiantuntija
haastattelun analyysista. Luomanen ku
vaa GT-menetelmän taustan ja analyysin
etenemisen systemaattisesti ja lukijays
tävällisesti. Artikkelin lopussa hän poh

tii vielä realistisesti menetelmän asemaa
ja käyttöä sekä GT-menetelmän kohtaa
maa kritiikkiä. Tärkeä muistutus sosiaa
lisen konstruktionismin suosion keskel
lä on myös se, että grounded theory pe
rustuu toisenlaiseen käsitykseen todel
lisuuden luonteesta: sen avulla pyritään
muodostamaan ”aineistoon perustuen
teoriaa ympäröivästä todellisuudesta”
(s. 368). Alastalo ja Åkerman puoles
taan muistuttavat asiantuntijahaastat
telun olemassaolosta ja erityispiirteistä
ja analyysimenetelmän esittelyn sijaan
nostavat esiin esimerkiksi faktojen ja
kulttuuristen jäsennysten suhteen ana
lyysissa sekä asiantuntijahaastattelujen
aseman osana moniaineistoista tutki
musprosessia. Asiantuntijahaastattelui
ta tehdään yleensä tiedon saamiseksi,
mutta se ei sulje pois sitä, että nekin ovat
haastattelijan ja haastateltavan vuoro
vaikutusta. Kirjoittajat esittävätkin, että
haastattelun faktaluenta ja todellisuu
den intersubjektiivinen rakentuminen
on mahdollista yhdistää.
Kirjan toisessa osassa opastetaan
haastatteluaineiston käsittelyn kysy
myksiin. Lyhyehköissä kirjoituksissa
kerrotaan erilaisista analyysiohjelmista
(Outi Jolanki ja Sanna Karhunen), vie
raskielisten aineistojen analyysista ja ra
portoinnista (Ilkka Pietilä), litteroinnis
ta (Johanna Ruusuvuori), litteroinnista
erityisesti kääntämisen näkökulmasta
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ja validiteetista (Pirjo Nikander) sekä
eettisistä kysymyksistä ja haastattelujen
jatkokäytöstä (Arja Kuula ja Sanni Tii
tinen). Näistä kirjoituksista on hyötyä
myös muille kuin haastatteluaineistojen
kanssa työskenteleville, ja niistä osaa voi
hyvin käyttää jo proseminaaritason ope
tuksessa.
Haastatteluihin liittyy paljon erilai
sia aineiston käsittelyn, analyysin ja tul
kinnan kysymyksiä. Haastattelun analyysi -teoksessa näitä kysymyksiä käsi
tellään moniin eri tutkimusperinteisiin
nojautuen. Teoksen ansio on, että se par
haimmillaan tarjoaa lukijalle mahdolli
suuden liittää analyysin periaatteita jo
aiemmin tuntemiinsa tutkimusperin
teisiin. Kirjan käyttökelpoisuutta lisää
sekin, että osa menetelmistä sopii myös
kirjoitettujen tekstien analyysiin. Teok
sen eittämätön ansio on, että se nostaa
esiin tyypillisiä haastattelun analyysin
ongelmia mutta antaa myös lukuisia me
todisia, eettisiä ja käytännön ohjeita, joi
ta on aiemmin ollut tarjolla vain hajanai
sesti. Toivoa sopii, että myös muut kuin
yhteiskuntatieteilijät ottavat kirjan käyt
töönsä.
KIRJALLISUUS

Jokinen, Arja, Juhila, Kirsi & Suoninen, Eero
(2012) Kategoriat, kulttuuri & moraali. Tampere: Vastapaino.
Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.)
(2005) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet, vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
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Anne Mäntynen

Anne Mäntynen on suomen kielen dosent
ti, joka toimii yliopistonlehtorina Helsingin
yliopistossa. Hän on viime vuosina muun
muassa haastatellut kääntäjiä Koneen sää
tiön rahoittamassa hankkeessa Suomentamisen ideologiat ja normit (2008–2011).

Olemmeko koskaan olleet
vain kansallisia?
Anne Ollila & Juhana Saarelainen
(toim.), Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia. Cultural history − kulttuurihistoria 11. k&h, Turun yliopisto 2013. 294 s.
Turun kulttuurihistorian oppiaineen
julkaisusarjan yhdestoista osa Kosmopoliittisuus, monikulttuurisuus, kansainvälisyys. Kulttuurihistoriallisia näkökulmia on monipuolisuudessaan riemastut
tava teos. Hieman alle kolmensadan si
vun kuluessa lukijaa johdatetaan valo
kuvien, elokuvien, pilalehtien, muistel
mien ja matkakirjojen kautta 1600-lu
vun Englantiin, 1700-luvun lopun Wie
niin, 1870-luvun Istanbuliin ja 1950-lu
vun Kiinaan – vain muutamia esimerk
kejä mainitakseni.
Ainesten moninaisuus voisi ilmetä
hallitsemattomana hajanaisuutena, mut
ta tällä kertaa se toimii havainnollista
vasti: artikkelit osoittavat, miten kosmo
poliittisuuden, monikulttuurisuuden ja
kansainvälisyyden käsitteillä kuvatut il
miöt ovat jatkuvasti läsnä historiassa,
ajasta ja paikasta riippumatta. Aktii
vinen rajojen ylittäminen ja oman mi
nuuden rakentaminen vieraan kohtaa
misen kautta voivat yhdistää yhtä lailla
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niin 1600-lukulaista papin poikaa kuin
1900-luvun lopun rocktähteäkin.
Lähestymistavasta toiseen loikki
vaan teokseen tuo ryhtiä artikkelien
kronologinen etenemisjärjestys ja niitä
yhdistävä alueellinen fokus – Eurooppa.
Vaikka kirjan sivuilla käydään kauko
maillakin, kirjoittajien huomion kohde
on nimenomaan eurooppalaisuuden ra
kentaminen suhteessa sen rajojen sisällä
ja ulkopuolella sijaitsevaan toiseuteen.
Kokoelman toimittajat Anne Ollila ja Ju
hana Saarelainen nostavatkin esiin Rémi
Braguen määritelmän eurooppalaisesta
identiteetistä eksentrisenä, siis mahdol
lisesti juuri ulkopuolisten vaikutteiden
välittymiseen ja omaksumiseen perus
tuvana. Tätä ajatusta tukevat myös ko
koelman tekstit: Esittämällä monipuoli
sen alueellisen, ajallisen ja aineistollisen
läpileikkauksen maanosan historiasta ne
tuovat esiin rajojen ylittämisen läpi Eu
roopan historian kulkevana teemana.
Näin ne entisöivät historiakuvastamme
esiin kansallisten pensselinvetojen alle
kätköön jäänyttä kerrosta.
Nationalistisen katseen yli kurot
taessaan artikkelikokoelma liittyy osaksi
huomattavaa ajankohtaista tutkimus
trendiä – metodologisen nationalismin
kritiikkiä. Viime vuosina tutkijat ovat
laajalla rintamalla purkaneet tieteen
aloihinsa tiedostamattomasti sisältyvää
kansallista näkökulmaa ja suunnanneet
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huomionsa tutkimiensa ilmiöiden val
tiorajoista piittaamattomiin yhteyksiin,
liikkuvuuteen ja muuttuvuuteen. Tästä
muutoksesta kertovat erityisen hyvin
”mobiilin” tai ”transnationaalisen” kään
teen kaltaisten iskusanojen ilmaantumi
nen tutkimuksen kentälle.
Kirja tuo tähän usein juuri globali
saation kiihkeän nykytahdin ympärillä
pyörivään keskusteluun tervetullutta
historiallista perspektiiviä muistutta
malla, että rajojen ylittäminen, liike ja
maailmankansalaisuus eivät ole vain
nykyhetken ilmiöitä. Samalla se kyseen
alaistaa ajatusta kansallisesta mennei
syydestä toisellakin tasolla – kehotta
malla suhtautumaan varauksella tee
siin aiemman tutkimuksen yksioikoisen
kansallisista silmälaseista. Toimittajat
muistuttavat, että ylikansallisesti tai -ra
jaisesti suuntautuneen tutkimuksen olisi
hyvä osata katsoa myös ”oman oppialan
sa menneisyyteen” ja pitää mielessä, että
kansallisten rajojen ylittämiselle avointa
tutkimusta saattaa löytyä myös ajalta en
nen 2000-luvun käänteitä.
Kokoelman voikin ajatella palve
levan kahdenlaista yleisöä: niitä, joi
den kiinnostuksen kohteita ovat kirjan
avainkäsitteet ja ylipäätään ajankohtai
nen metodologisen nationalismin ja yli
rajaisuuden ympärillä käyty keskustelu;
toisaalta taas niitä, jotka ovat kiinnostu
neita kunkin kokoelman tekstin käsitte

lemästä erityisestä aihepiiristä. Ottaen
huomioon artikkelien kattaman aika
kausien, aineistojen ja paikkojen kir
jon, yhteenlaskettuna näistä muodostuu
varsin vaikuttava potentiaalinen lukija
kunta.
Teoksen ensimmäiset, Marjo Kaarti
sen ja Asko Nivalan artikkelit tarkastele
vat maailmankansalaisuuden tai kosmo
poliittisuuden saamia merkityksiä; edel
linen 1600-luvun Englannissa, jälkim
mäinen 1790-luvun Berliinin varhaisro
mantikkojen parissa. Kolme seuraavaa
tekstiä puolestaan keskittyvät monikult
tuurisuuden käsitteeseen. Maija van der
Kooij tarkastelee sen ilmentymiä vuon
na 1782 Wienissä kantaesitetyn Ryöstö
seraljista -oopperan, Heidi Hakkarainen
samassa kaupungissa 1800-luvun lopulla
julkaistujen saksankielisten pilalehtien
ja Jyrki Outinen suomalaisten sotilaiden
1870-luvun Turkin sotaretkestä kerto
vien muistelmien kautta. Anne Ollilan
ja Hanne Koiviston artikkelit taas käsit
televät kansainvälisyyttä ja kansainvälis
tymistä Suomessa. Ollilan näkökulmana
aiheeseen on 1800-luvulla uutena elin
keinona esiin noussut valokuvaus, Koi
vistolla puolestaan 1930-luvulta lähtien
toimittajana ja rauhanliikkeen aktiivi
na toimineen Kaisu-Mirjami Rydbergin
puheet ja kirjoitukset. Viimeiset kaksi
artikkelia vievät lukijan aina nykyaikaan
asti: Kari Kallioniemi tarkastelee David
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Bowien 1970-luvun teoksissa ilmenevää
monimutkaista suhdetta vieraisiin kult
tuureihin, Laura Saloluoma taas analysoi
vieraan kohtaamista kolmessa 2000-lu
vulla julkaistussa dystooppisessa eloku
vassa.
Tekstien moninaisuus ilmenee aihe
piirien, tutkimusotteiden ja kirjoittajien
tyylien piristävänä vaihtelevuutena, mut
ta, harmillista kyllä, teosta vaivaa myös
artikkelikokoelmien tyyppivika: teks
tit eivät keskustele keskenään. Herkul
lisen tilaisuuden ajatusten vaihdolle oli
si tarjonnut esimerkiksi Edward Saidin
orientalismi-käsite, jota koskevat pe
rustiedot useat kirjoittajista käyvät läpi
kuin toisistaan tietämättä. Seurauksena
on saman asian toistoa, mutta mikä har
mittavinta, askarruttamaan jää, mitä kir
joittajilla yhdessä olisi voinut olla asias
ta sanottavanaan. Käsite on kokoelmas
sa niin keskeinen, että siihen paneutu
miseen olisi voinut uhrata reilusti tilaa
myös johdannossa.
Yleisesti ottaen kokoelman artikke
leja luonnehtii kielellisesti selkeä, mer
kityksille herkkä ja perusteellinen tut
kimuksellinen ote. Kari Kallioniemen
artikkelissa tosin silmiin pistävät usein
koukeroiset ja jopa hämmentävät lause
rakenteet. Hieman ihmetyttää myös se,
että kirjoittaja on sisällyttänyt tekstiinsä
Bowien teosten ja orienttisuhteen arvos
telua. Miksi Kallioniemi esimerkiksi ha
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luaa todeta, että kirjoittajan silmissä ai
dosti idästä kiinnostunut 1970-luvun
Bowie – ”baumanilainen globaali fla
nööri” – on arvostettavampi hahmo kuin
se, joka 80-luvulla ”oli taantumassa pe
rinteiseksi turistiksi”? Eikö kyseessä ole
pikemminkin mielenkiintoinen muu
tos, joka arvostelemisen sijaan kutsuu
tutkimaan? Saloluoman mielenkiintoi
sessa artikkelissa puolestaan jäi harmit
tamaan ratkaisu rajata tarkastelu vain
kohteena olevien elokuvien (Africa Paradis, Ihmisen Pojat ja Sleep Dealer) ana
lyysiin. Elokuvien sisällön ja niiden ajan
kohtaisten yhteyksien yksityiskohtaisen
läpikäynnin jälkeen olisi ollut kiehtovaa
saada tietää jotain myös niiden vastaan
otosta: miten elokuvien sisältämä kult
tuurikritiikki tuli tulkituksi?
Kaiken kaikkiaan voi kuitenkin sa
noa, että Turun kulttuurihistorian oppi
aine on julkaisullaan tehnyt molemmil
le yleisöilleen palveluksen. Kokoelman
tarjoama monipuolinen kattaus avaa uu
sia näkökulmia ja ruokkii uteliaisuutta:
kirjan laskee kädestään ladattuna kasva
neella halulla ja ehkä jopa myös kyvyllä
ymmärtää itselle vieraita näkökantoja.
Samalla se herättää pohtimaan omak
si koetun kulttuurin kansallisuutta, sen
suhdetta vieraisiin kulttuureihin ja nii
den välisten rajojen olemusta. Bruno La
touria mukaillen kirjan tunnuslauseek
si voisikin muotoilla ”emme ole koskaan

olleet vain kansallisia”. Kansallisiakin,
kyllä, mutta myös kaikkea muuta: kos
mopoliittisia, monikulttuurisia, kansain
välisiäkin.
Mikko Pollari

Kirjoittaja on historian tohtoriopiskelija
Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kult
tuuritieteiden yksikössä.
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