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Abstract
The articles in this publication rise to the challenge set up by the title Mainstream media/Counter
media. They show that there are many types of phenomena and research interests in both mainstream
media and counter media. The collection of articles introduces research of media culture which
manifests itself as not only multidisciplinary but also crossdisciplinary. In their articles, the writers
stretch the boundaries in relation to research targets, theory and methodology within their respective
disciplines. 

The publication is divided into five sections. In the first section (I Reading the Media) Leena-
Maija Rossi reads advertisements critically. In the second section (II About us and the Others in the
Mass Media) Tiina Suopajärvi, Tuula Tuisku and Jenny Kangasvuo examine the ways in which the
mass media produce and construct differences between us and the others. Suopajärvi writes about the
attitudes of Finnish forestry official towards media as well as about the manner in which the mass
media write and talk about forest conflicts. Tuisku writes about ethnic stereotypes in the media of
Nenetsia. Kangasvuo analyses how bisexuality is represented and depicted in Finnish newspapers. In
the third section (III Power in the Images of Entertainment) Laura Maria Kettunen, Niina Kuorikoski
and Ilkka Levä concentrate on analysing the media of television and cinema. Kettunen discusses
public confession in television programmes that are based on conversations. Kuorikoski examines the
two main lesbian characters in the North American version of the television series Queer as Folk
(UK, USA). Levä studies the production of insecurity and corporeality in One Hour Photo (USA,
2002). In the fourth section (IV Stories and Encounters Online) Virpi Vaattovaara and Mikko
Tervonen analyse phenomena of virtual environments. Vaattovaara writes about the
communicational encounters of university students and their teachers on web courses and in virtual
learning environments. Tervonen sheds light on community-constructed narration through writing
about his own experiences in a digital media scriptwriting workshop. In the fifth section (V Writing
for the Media) Kati Valjus writes about popularizing academic research work.

Mainstream media/Counter media introduces a perspective separate from the mainstream by
emphasising, for example, regionality in bringing forth cultural diversity, repossessing meanings and
creating new ones. In addition, the articles make visible different identities as well as the culturally
hierarchical categories that shape them. The questions of how ethnicity and nationality, gender and
sexuality, class, social status and education become meaningful in today's media are asked in many
of the articles. Furthermore, the constant mediazation of culture and the changing of different forms
of media present new scholarly challenges that are observed and inspected in the articles presented
here.
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Tiivistelmä
Artikkelikokoelman kirjoituksissa vastataan otsikon Valtamedia/Vastamedia asettamaan haastee-
seen. Artikkelit osoittavat, että median valta- ja vastavirrassa on monenlaisia ilmiöitä ja tutkimusin-
tressejä. Kokoelmassa esitellään mediakulttuurin tutkimusta, jossa on monitieteisyyden ohessa
nähtävillä niin sanottu poikkitieteellisyys. Kirjoittajat venyttävät artikkeleissa oppiaineidensa tutki-
muskohde-, teoria- ja metodirajoja.

Kokoelma on jaettu viiteen osaan: Ensimmäisessä osassa (I Mediaa lukemassa) Leena-Maija Ros-
si lukee kriittisesti mainoksia. Toisessa osassa (II Meistä ja muista joukkoviestimissä) Tiina Suopa-
järvi, Tuula Tuisku ja Jenny Kangasvuo tarkastelevat joukkoviestinten tapaa tuottaa eroja meidän ja
muiden välillä. Suopajärvi kirjoittaa suomalaisten metsätoimihenkilöiden suhtautumisesta mediaan
sekä joukkoviestinten tavasta kertoa metsäkonflikteista. Tuisku kertoo etnisistä stereotypioista
Nenetsian tiedotusvälineissä. Kangasvuo analysoi, kuinka biseksuaalisuutta esitetään ja kuvataan
suomalaisessa lehdistössä. Kolmannessa osassa (III Valtaa viihteen kuvastoissa) Laura Maria Ket-
tunen, Niina Kuorikoski ja Ilkka Levä keskittyvät televisio- ja elokuvaviihteen analysointiin. Ket-
tunen tutkii julkista tunnustamista keskustelutyyppisissä televisio-ohjelmissa. Kuorikoski tarkastelee
Queer as Folk -televisiosarjan (UK, USA) amerikkalaisversiossa esitettyjä lesbohahmoja. Levä tutkii
turvattomuuden tuottamista ja ruumiillisuutta One Hour Photo -elokuvassa (USA, 2002). Neljännes-
sä osassa (IV Tarinoita ja tapaamisia verkossa) Virpi Vaattovaara ja Mikko Tervonen analysoivat
virtuaaliympäristöjen ilmiöitä. Vaattovaara kirjoittaa yliopisto-opiskelijoiden ja -opettajien viestin-
nällisistä kohtaamisista verkkokursseilla ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä. Tervonen valaisee
yhteisöissä rakentuvaa kerrontaa kirjoittamalla kokemuksistaan digimediakäsikirjoittamisen työpaja-
työskentelystä. Viidennessä osassa (V Mediaan kirjoittamassa) Kati Valjus kirjoittaa tiedeviestinnäs-
tä ja tieteen popularisoinnista.

Valtamedia/Vastamedia esittelee valtavirrasta irti olevaa näkökulmaa mediakulttuuriin korosta-
malla muun muassa alueellisuutta kulttuurisen moninaisuuden, merkitysten haltuunoton ja uusien
merkitysten esilletuonnissa. Alueellisuuden lisäksi artikkelit tekevät kriittisesti näkyväksi erilaisia
identiteettejä sekä niitä muokkaavia, kulttuurisesti hierarkkisia kategorioita. Useissa artikkeleissa ky-
sytään, miten etnisyys ja kansallisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus, luokka, yhteiskunnallinen asema
ja koulutus merkityksellistyvät nykymediassa. Läsnä ovat myös kulttuurin jatkuvaan medioitumiseen
ja median muuttumiseen liittyvien uusien tutkimuksellisten haasteiden havainnointi ja tarpeiden tar-
kastelu.
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Monitieteistä mediakulttuurin tutkimusta 

 
Tämän artikkelikokoelman kirjoitukset ovat syntyneet Oulun yliopistossa syksyllä 2003 
järjestetyn vertailevan taiteen ja kulttuurintutkimuksen seminaarin (KUTU 10) pohjalta.1 
KUTU-seminaarin 10-vuotisjuhlavuoden teemana oli muuttuva mediakulttuuri. Otsikoksi 
valittiin haastavasti Valtamedia/Vastamedia. Mediaa lähdettiin tarkastelemaan seminaa-
rissa laajasti, ja esityksissä tuli edustettua koko nykymedian kirjo.2  

Kaikki artikkelit vastaavat osaltaan Valtamedia/Vastamedia-otsikon haasteeseen. Ne 
osoittavat, että median valta- ja vastavirrassa on monenlaisia ilmiöitä yhtä lailla kuin mo-
ninaisia ja moninäkökulmaisia tutkimusintressejäkin. Kokoelmassa esitellään siis useasti 
kaivattua monitieteistä mediakulttuurin tutkimusta. Lisäksi nähtävillä on ”kokeellinen” 
poikkitieteellisyys. Artikkelien kirjoittajat ovat lähteneet luovasti ja ennakkoluulottomasti 
venyttämään oppiaineidensa tutkimuskohde-, teoria- ja metodirajoja.3 

Kokoelma on jaettu viiteen osaan: Ensimmäisessä osassa (I Mediaa lukemassa) Lee-
na-Maija Rossi lukee kriittisesti mainoksia. Toisessa osassa (II Meistä ja muista joukko-
viestimissä) Tiina Suopajärvi, Tuula Tuisku ja Jenny Kangasvuo tarkastelevat joukkovies-
tinten tapaa tuottaa eroja meidän ja muiden välillä. Kolmannessa osassa (III Valtaa 
viihteen kuvastoissa) Laura Maria Kettunen, Niina Kuorikoski ja Ilkka Levä keskittyvät 
televisio- ja elokuvaviihteen analysointiin. Neljännessä osassa (IV Tarinoita ja tapaami-
sia verkossa) Virpi Vaattovaara ja Mikko Tervonen tutkivat virtuaaliympäristöjen ilmiöitä 
ja viidennessä osassa (V Mediaan kirjoittamassa) Kati Valjus kirjoittaa tiedeviestinnästä 
sekä tieteen popularisoinnista. 

Valtamedia/Vastamedia esittelee valtavirrasta irti olevaa näkökulmaa mediakulttuuriin 
korostamalla muun muassa alueellisuutta kulttuurisen moninaisuuden, merkitysten hal-
tuunoton ja uusien merkitysten esilletuonnissa. Valtaosa kokoelman kirjoittajista tekee 
tutkimustyötään Pohjois-Suomessa. Konventionaalisten ja median uusintamien keskuskä-
sitysten näkökulmasta pohjoinen paikantuu usein paitsi maantieteelliseen, myös tiedon, 
tietämisen ja tieteen tekemisen periferiaan. Meidän mielestämme pohjoinen positio kui-
tenkin tarjoaa erinomaiset ja aivan erityiset näköalat nimenomaan valta- ja vastamedian 
tarkastelulle.4 Alueellisuuden lisäksi artikkelit tekevät kriittisesti näkyväksi erilaisia iden-
titeettejä sekä niitä muokkaavia, kulttuurisesti hierarkkisia kategorioita. Useissa artikke-
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leissa kysytään, miten etnisyys ja kansallisuus, sukupuoli ja seksuaalisuus, luokka, yh-
teiskunnallinen asema ja koulutus merkityksellistyvät nykymediassa.  

Jo moneen kertaan ja monessa ympäristössä todettu selviö on, että ymmärryksemme ja 
kokemuksemme todellisuudesta välittyvät nykyisin enimmäkseen median kautta.5 Tavoit-
teenamme on tässä kokoelmassa osoittaa, että median välittämä kuva todellisuudesta on 
aina jollain tavalla värittynyttä. Mediakertomukset esitetään jostain näkökulmasta. Esi-
merkiksi tiedotusvälineissä esille pääsevät tavallisesti parhaiten ne, joilla on jo ennestään 
taloudellista, poliittista tai kulttuurista valtaa (Fairclough 1997: 58). Sanotaan, että medi-
assa päätetään jo ennakkoon ensisijaisesti tarjottavista katsoja/lukija-asemista eli siitä, 
minkälaisin silmin vastaanottajan halutaan katsovan tai lukevan kertomuksessa esitettyä 
maailmaa (ks. Herkman 2002: 205–206, Tapper 2000: 6).  

Media vaikuttaa tapaamme ymmärtää todellisuutta.6 Representatiivisena järjestelmänä 
se muokkaa käsityksiämme kohteistaan. Paitsi että se jatkuvasti luo uusia todellisuuden 
esityksiä, se tuottaa todellisuutta ja sen merkityksiä – ja jälleen, luonnollisesti, tietystä 
näkökulmasta. Tässä mielessä media toimii yhteiskunnallis-sosiaalisten valtastrategioiden 
voimavarana (Valtonen 2004: 220). Mediassa tuotetaan valtahierarkioita, ja sillä on kyky 
vaikuttaa tietoon, uskomuksiin, arvoihin, sosiaalisiin suhteisiin ja identiteetteihin (Fair-
clough 1997: 10). Se rakentaa, muokkaa, ylläpitää ja uusintaa käsityksiämme identitee-
teistä ja niitä määrittävistä kategorioista. Lisäksi se rakentaa identiteettejämme: mitä ja 
keitä olemme, millaisia uskomme olevamme tai haluamme olla ja miten meitä esitetään 
tai miten me ”itseämme” esitämme.7 Mediassa jylläävät diskurssit, representaatiot ja 
ideologiat tulevat monesti kuluttajille valmiiksi annettuina.  

(Valta)mediassa on tapana noudattaa tiettyjä konventioita esimerkiksi kerrottaessa sek-
suaalisista tai etnisistä vähemmistöistä. Näin tapahtuu erityisesti viihteen alueella. Viihde 
kieltää tehokkaasti muun muassa luokkaan, sukupuolijärjestelmään ja seksuaalisuuteen 
liittyvät yhteiskunnalliset paineet ja vaientaa tai suodattaa mahdolliset valtataistelut val-
tavirralle soveliaiksi (ks. Dyer 2002: 33). Kokoelman kirjoitukset osoittavat, että yhtä 
lailla median ”asiapitoinen” sisältö muotoutuu usein puolueelliseksi tai suodatetuksi. Toi-
saalta kirjassa on haluttu tuoda esille, että suodatus- ja vaiennusyrityksistä huolimatta 
media on täynnä vallan, vastarinnan ja valintojen rajankäyntiä esimerkiksi keskustan ja 
marginalian, korkean ja matalan, hyvän ja pahan, normaalin ja epänormaalin sekä yksi-
tyisen ja yleisen välillä. Tavoitteenamme on korostaa, että erojen ohessa niiden välillä voi 
olla samuuksia ja yhtenevyyksiä. 

Valtamedia/Vastamedia-teoksen avaavassa, Mediaa lukemassa -osion artikkelissaan 
Leena-Maija Rossi ottaa kantaa median valtakysymykseen tarkastelemalla mainoksia. 
Rossi esittää, ettei valtaa ole pelkästään medialla, vaan myös vastaanottajalla: hän voi 
joko hyväksyä tai olla hyväksymättä median tavan kuvata maailmaa. Yleisö voi luoda 
omat tulkintansa ja käsityksensä ja rakentaa omia merkityksiään ja vastaidentiteettejä tai 
valtavirtakulttuuria vastustavia elämänmuotojaan (vrt. Kellner 1998: 11). Mediaa voi 
lukea tietoisesti vastakarvaan, minkä mahdollistavat mediarepresentaatioiden toistoon 
perustuva luonne sekä kulttuurinen sopimuksenvaraisuus, ristiriitaisuus ja ”epäpuhtaus”. 
Nämä luovat tilaa vastarinnalle, muutokselle, rajojen rikkomiselle ja ”toisin toistamisel-
le”. Esimerkiksi seksuaalisuuksien mediaesityksistä kumouksellisuutta voidaan hakea 
Rossin tavoin queer-poliittisesta luennasta. Heteronormatiivisistakin representaatioista on 
löydettävissä hetero-oletusta horjuttavia säröjä ja halkeamia, jotka ovat usein mukana 
vieläpä tahattomasti. 
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Meistä ja muista joukkoviestimissä -osiossa Tiina Suopajärvi kirjoittaa suomalaisten 
metsätoimihenkilöiden suhtautumisesta mediaan ja joukkoviestinten tapaan kertoa met-
säkonflikteista. Mediassa jaetaan usein metsäkonfliktien osapuolet vastakkaisiin leireihin. 
Toisaalla nähdään hyväntahtoiset luonnonsuojelijat, toisaalla pahantahtoiset metsien te-
hohakkaajat. Myös kuvaa luontoa arvostavasta, akateemisesta kaupunkilaissivistyneistös-
tä vastaan vähän koulutetut maaseudun metsätyöläiset käytetään. Ristiriitaisuutta asetel-
maan tuovat niin ikään vastakkaisuus pohjoisen metsätyöläisten toimien laillisuuden ja 
etelän luonnonsuojelijoiden toimien laittomuuden välillä (vrt. esim. turkistarhaajista ja 
kettutytöistä rakennetut mediakertomukset). Tällaista ristiriitaista vastakkainasettelua 
luonnonsuojelijoiden ja metsätoimihenkilöiden välillä uudelleentuotetaan mediassa jat-
kuvasti. Näin heidän välilleen aiheutetaan esimerkiksi uusia metsäkonflikteja (ja uutta 
uutisoitavaa), vaikka heidän tavoitteensa eivät loppujen lopuksi eroa toisistaan merkittä-
västi. Molempien tahojen päämääränä kun on metsien hyvinvointi – siitäkin huolimatta, 
että hyvinvoinnin määritelmät voivat vaihdella. 

Tuula Tuisku jatkaa meidän ja muiden rakentumisen tarkastelua mediateksteissä. Tuis-
kun artikkelissa kansallisuus ja etnisyys näkyvät paitsi aiheen, myös kontekstin tasolla: 
median tutkimusta voidaan etäännyttää siirtymällä kansallisista aiheista ja tutkimuskoh-
teista kansainvälisiin. Etäisemmistä alueista ja aiheista kirjoitettaessa pystytään toisinaan 
ehkä tekemään suoraviivaisempaa ja konkreettisempaa analyysia kuin ominta lähipiiriä 
tutkittaessa. Antropologista kenttätyötä nenetsialaisessa Nelmin Nosin kylässä tehneenä 
Tuisku on törmännyt mediavaltaan, johon on vaikea vaikuttaa. Nenetsien vähemmistö-
kansa tulee esitetyksi venäläistä valtaväestöä edustavissa joukkoviestimissä jatkuvasti 
liioitelluin ja vääristellyin stereotypioin, joiden kitkeminen näyttää toivottomalta. Venä-
läisen valtaväestön silmissä nenetsit ovat lähes poikkeuksetta alkoholisoitunutta, rappioi-
tunutta ja holtitonta kansaa, josta uutisoidaan vain silloin, kun halutaan kertoa alueen 
epäkohdista tai tehdä rahaan – esimerkiksi alueen luonnonvaroihin – liittyvää aluepoli-
tiikkaa.  

Jenny Kangasvuo on analysoinut tapoja, joilla biseksuaalisuutta esitetään ja kuvataan 
valtavirtakulttuurissa. Hän on tarkastellut diskurssianalyyttisesti lehtien 1990–2000-
lukujen vaihteen biseksuaalisuuskirjoittelua. Kangasvuo tutkii, miten marginaaliseksuaa-
lisuuksien merkityksiä ja toiseutta tuotetaan mediassa. Artikkeli etenee kuitenkin vielä 
piirun verran profiloidummaksi ja spesifimmäksi, kun eri marginaaliseksuaalisuuksien 
joukkoa ei käsitelläkään yhtenä ”poikkeavien” ryppäänä, vaan tarkastelun kohteeksi on 
valittu yksi, identiteetiltään omaksi ryhmäkseen erottuva joukkonsa. Jopa marginaalisiksi 
asetettujen seksuaalisuuksien alakulttuurissa biseksuaalisuus on edelleen usein tabu, ja 
siitä huolimatta – tai ehkä pikemminkin juuri sen jännitys-, eksotiikka- ja uutuusarvon 
vuoksi – siitä on alettu viime aikoina kirjoitella lehdissä. Kangasvuo on erotellut lehtien 
biseksuaalisuutta käsittelevistä kirjoituksista biseksuaalisuutta selittävän, puolustavan, 
vähättelevän ja tirkistelevän näkökulman, jotka jokainen omalla tavallaan tuottavat bisek-
suaalisuuden merkityksiä. 

Media tuottaa viihteen keinoin myös fantasioita, unelmia ja mielihyvää (Herkman 
2002: 19). Valtaa viihteen kuvastoissa -osiossa Laura Maria Kettunen pohtii julkista tun-
nustamista keskustelutyyppisissä televisio-ohjelmissa. Näissä niin sanotuissa terapiaoh-
jelmissa tavallisista kansalaisista rakennetaan haastattelun avulla omien ”tunnustustensa” 
muovaamana jonkun ajankohtaisen yhteiskunnallisen ongelman ”kasvot”. Katsojille tar-
jotaan mahdollisuus tirkistellä toisten elämää ja vielä valtaa päättää tirkisteltävän ”tun-
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nustajan” kohtalosta. Samalla katsoja kutsutaan mukaan ohjelman lumetodellisuuteen. 
Faktan ja fiktion väliset rajat alkavat hämärtyä televisiossa entistä voimakkaammin. 
(Wiio 2005: 123–125.) Katsojan vallassa on antaa ohjelman lumetodellisuudessa tunnus-
tajalle anteeksi hänen tekonsa, ja julkisen tunnustamisen myötä tämä voi muuttua jälleen 
hyväksi. Kettusen artikkeli herättää huomaamaan, että asiaohjelmien ja viihteen raja on 
televisiossa alati hälvenemässä: tavanomaisella asiaohjelmaformaatilla (keskusteluohjel-
ma) tehdään nykyisin viihdettä, yhdenlaista tosi-tv:tä. Vastaavasti viihteen keinoja käyte-
tään enenevässä määrin hyväksi asiaohjelmissa (esimerkiksi uutisten loppukevennykset). 
Tämän selkeästi nähtävissä olevan muutosprosessin vuoksi on ehditty olla jo huolissaan 
siitä, muuttuuko televisio tulevaisuudessa tiedotusvälineestä pelkäksi viihdevälineeksi 
(ks. Wiio 2005: 128). 

Niina Kuorikoski nostaa pöydälle valtavirrasta eroavien seksuaali-identiteettien risti-
riitaiset representaatiot populaarikulttuurissa. Hän analysoi mediakohua herättäneen 
Queer as Folk -televisiosarjan (UK, USA) amerikkalaisversion lesbohahmoja. Kuorikos-
ki pohtii artikkelissaan, kuinka valtavirtaa (tässä heteronormatiivisuutta) vastustavatkin 
mediailmiöt päätyvät usein toimimaan valtavirtaistettuina, suurelle yleisölle sopivina 
viihdemuotoina. Esimerkiksi seksuaalisuuksia kumouksellisesti representoivat televisio-
sarjat kesytetään valtavirtakatsojaa miellyttäväksi viihteeksi pitäytymällä konservatiivisi-
na joillain muilla identiteettejä konstruoivilla alueilla, kuten esimerkiksi sukupuolen esi-
tyksissä.  

Ilkka Levä puolestaan käsittelee median tapaa tuottaa todellisuutta esimerkkinään 
amerikkalaiselokuva One Hour Photo (USA, 2002). Levän mukaan elokuvan katsomis-
prosessi on aina ruumiillinen kokemus, ja sillä tavoin elokuva hänen mukaansa ”muuttaa 
katsojan tilaa”. Levä esittää, että One Hour Photo -elokuva kuvastaa nykyihmisen turvat-
tomuuden tunnetta materiaalisin arvoin kyllästetyssä kulttuurissa. Ihmiset kokevat olonsa 
turvattomaksi, kun hyperkapitalistisessa media- ja kulutusyhteiskunnassa kaikki – myös 
ihmiset – on aina vaihdettavissa uuteen, parempaan ja tehokkaampaan. Elokuva on siis 
kapitalismin kritiikkiä, ja samalla se osoittaa keskiluokkaisuuteen nojaavan länsimaisen 
kulttuurin yhteiskunnallisten ja sosiaalisten konventioiden yhteydet kapitalismin ideolo-
giaan. Ruumiillisena kokemuksena elokuva tekee katsojansa kiusaantuneen tietoiseksi 
tästä yhteydestä. 

Verkossa tapahtuva ei-kasvokkainen vuorovaikutus nousee keskeiseksi Tarinoita ja ta-
paamisia verkossa -osiossa. Virpi Vaattovaara kirjoittaa yliopisto-opiskelijoiden ja -
opettajien viestinnällisistä kohtaamisista verkkokursseilla ja virtuaalisissa oppimisympä-
ristöissä. Vaattovaara on tutkinut verkkovuorovaikutusta ja analysoi sen ominaispiirteitä 
havainnollisesti opiskelijoiden omien verkkokurssikokemusten kautta. Vaattovaara pää-
tyy esittämään, että virtuaalinen viestintä ja vuorovaikutus edellyttävät monipuolisia me-
diataitoja ja uudenlaisia taitoja hankkia, arvioida ja tuottaa tietoa. Opettajalta ja ohjaajalta 
opetustilanteet verkossa vaativat muun muassa herkkyyttä huomata opiskelijoiden erilai-
suus sekä kykyä rohkaista ja ohjata heitä kutakin omien tarpeidensa mukaan. Tämän ja 
monien muiden verkkovuorovaikutuksen erityisominaisuuksien vuoksi opetuksen suun-
nittelua, toteutusta ja arviointia täytyy uudistaa. 

Mikko Tervonen ottaa lukijansa mukaan KUTU-seminaarin Digimediakäsikirjoittami-
sen työpajaan ja generatiivisen kerronnan rakentumisprosesseihin virtuaaliyhteisöissä. 
Työpajan tavoitteena oli testata, mallintaa ja havainnollistaa generatiiviselle kerronnalle 
mahdollisia muotoja teorian tasolla (eli ilman autenttisesti virtuaalitilassa syntynyttä yh-
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teisöllisyyttä). Ensin työpajan osallistujat loivat testiympäristöään varten fiktiiviset henki-
löhahmot ja vuorosanat, minkä jälkeen vuorosanat liitettiin henkilöhahmoihin satunnai-
sesti arpomalla ja replikoinnista työstettiin kokeiluhengessä kolminäytöksinen draama. 
Teoriassa toteutettu käytännön tilanteen ”kuivaharjoittelu” osoitti perinteisen kerronnan 
teorian rajoittuneisuuden kuvattaessa esimerkiksi sellaista yhteisöllisesti toteutettua ja 
vuorovaikutteista fiktiota, jota syntyy virtuaalisesti pelattavissa roolipeleissä. Keskusläh-
töinen kerronnan teoria ei myöskään ota huomioon virtuaalitiloissa rakentuvan kerronnan 
tai tarinan pirstaloitumista, usein passiiviseksi mielletyn tekstin vastaanottajan aktivoitu-
mista tekstin ”käyttäjäksi” eikä ”käyttäjien” mahdollisuutta työstää virtuaalimaailmoissa 
omia reaalimaailman identiteettejään. Tervosen sanoin nyt tarvittaisiin ”yhteisöllisen ker-
ronnan teoriaa”. 

Artikkelikokoelman lopuksi, osassa Mediaan kirjoittamassa, Kati Valjus pureutuu vie-
lä tieteen popularisoinnin ongelmiin. Tiedeaiheiden yleistyminen mediassa sekä yliopis-
tojen niin sanottu kolmas tehtävä asettavat tieteentekijät haastavaan rooliin: pukemaan 
tutkimuksensa kansantajuiseen ja mediaseksikkääseenkin asuun. Ruohonjuuritasolle aset-
tuminen ei useinkaan ole asiantuntijalle helppoa, sillä hän tietää aiheestaan ”liikaa”. Val-
juksen toteamukseen ”lukijan ei pidä syyttää itseään tyhmyydestä, jos hän ei ymmärrä”, 
on helppo yhtyä – ainakin puheen ja toiveiden tasolla. Käytännössä meistä jokainen lie-
nee silti tuskaillut kirjoitustilanteessa, jossa olisi houkuttelevampaa jättää teksti krypti-
seksi kuin muokata se selkokieliseksi, saatikka populaariksi ja myyväksi. 
 
 
 
Haluamme kiittää kirjan tekoon osallistuneita kirjoittajia, jotka jaksoivat hämmästyttää 
meitä tietojensa ja taitojensa lisäksi uutteruudellaan ja uupumattomuudellaan (pitkää pin-
naakin tarvittiin). Erityiskiitoksen ansaitsee Jaana Märsynaho siitä korvaamattomasta 
avusta tekstin oikoluvussa ja viimeistelyssä, mitä hän kirjan taiton yhteydessä teki. Kii-
tämme kirjallisuuden professori Liisi Huhtalaa, METKA-projektin koordinaattori Jetta 
Eklöfiä ja suomen kielen professori Harri Mantilaa. Kiitokset KUTU 10 -seminaarin jär-
jestäjille, esiintyjille ja osallistujille.  
 
Lämmin kiitos kuuluu myös Matti Savolaiselle, joka yli kymmenen vuotta sitten aloitti 
KUTU-seminaariperinteen Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian laitoksessa. 
Haluamme juhlistaa ja vaalia perinnettä tällä julkaisulla.  
 
 
Oulussa aprillipäivänä 2005.  
Sanna Karkulehto ja Kati Valjus 



 14

                                                           
1. KUTU 10 -juhlaseminaaria 16.–17.10.2003 tukivat ja järjestivät Oulun yliopiston taideaineiden 

ja antropologian laitos, opiskelijajärjestö Kultu ry., Mediatuottajan maisteriohjelma METKA, 
Oulun yliopiston Humanistinen kilta ja Ouluseutu mediaan -hanke. 

2. Seminaarissa puhuttiin mm. printtimediasta, audiovisuaalisesta mediasta, ns. digitaalisesta me-
diasta (virtuaaliopetus, verkkoyhteisöt, chat, webbideittailu, pelit jne.), joukkoviestinnästä, tie-
dotuksesta, mainonnasta ja markkinoinnista, sisältötuotannosta, mediaan kirjoittamisesta, tiede-
viestinnästä, tieteen popularisoinnista jne. Nykyisen mediaympäristön muuttumisesta ja 
laajentumisesta ks. esim. Suoninen 2004: 35–41. 

3. Median ja kulttuurin tutkimus on perinteisesti ollut monitieteistä – siis jo paljon ennen kuin 
monitieteisyyttä alettiin julkisissa puheissa rakentaa tieteen tekemisen hyveeksi – ja tämän 
vuoksi on toisaalta ristiriitaista puhua mediakulttuurin tutkimuksen yhteydessä ”kokeellisuu-
desta” tai ”kaivatusta monitieteisyydestä”. Termeistä monitieteisyys (multidisciplinarity), tie-
teidenvälisyys (interdisciplinarity) ja poikkitieteellisyys (crossdisciplinarity) kulttuurintutkimuk-
sessa ks. Keskinen & Peltonen 2004: 12. 

4. Pohjoisuuteen usein liitettyä mentaalista perifeerisyyttä ei voida korostaa tässä liikaa. Esimer-
kiksi tämän johdannon lähteitä tutkailemalla pääsemme havainnolliseen tulokseen: lähdeluette-
lossa mukana olevien kotimaisten mediaa käsittelevien artikkelikokoelmien 32 kirjoittajasta 22 
edustaa helsinkiläistä tai sitä eteläisempää organisaatiota; 10 kirjoittajan tehtäväksi jää edustaa 
koko muuta Suomea. Pohjois-Suomea edustavia kirjoittajia ko. kokoelmissa ei ole yhtään. Ti-
lannetta voidaan toki paikoin selittää mediaan keskittyneiden pääaineiden jakaumalla yliopis-
toittain – tosin esimerkiksi Viestintätieteiden yliopistoverkoston tietojen mukaan viestintätietei-
tä opetetaan Suomessa pääainetasolla yhteensä kymmenessä yliopistossa, Oulun ja Lapin 
yliopistot mukaan lukien, ja ylipäätään mediaa ja viestintää opetetaan jo kaikissa Suomen yli-
opistokaupungeissa (http://www.uta.fi/viesverk/index.html). Hyvä olisi myös muistaa jo edellä 
mainittu toteamus, että median tutkimus on tunnetusti moni- ja poikkitieteistä eikä lainkaan tut-
kijoiden emo-oppiaineisiin sidottua (vrt. myös esim. feministinen tutkimus, ks. Liljeström 
2004), mikä näkyy jo mainittujen mediaa käsittelevien artikkelikokoelmien kirjoittajien oppiai-
neita ja emolaitoksia tarkasteltaessa.  

5. Mediasta todellisuuden hahmottamisen ja ymmärtämisen keinona, ks. esim. Castells 2000: 
403–406; Herkman 2002: 18−19; Kantola, Moring & Väliverronen 2003: 7 ja Kasvio 2005: 10. 

6. Media ei siis ole vain keino tai väline hahmottaa maailmaa (vrt. Kantola, Moring & Väliverro-
nen 2003: 7 ja Tapper 2000: 6; ks. myös Lahti 2002: 11–22 ja Koivunen 2004: 230n3). 

7. Vrt. Hall 1999: 250, Herkman 2002: 18–19; Tapper 2000; Pantti 2004: 248, Valtonen 2000: 
73–74. 
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I Mediaa lukemassa





Mainonnastako vastamediaksi?                                     
Tuottava katsominen ja vastustavat merkitykset 

Leena-Maija Rossi 

Olin taannoin vieraana Radio Q:n “Lounas Qssa” -ohjelmassa. Keskustelimme toimittaja 
Tuomas Enbusken kanssa televisiomainonnan sukupuolikuvista, kuinkas muutenkaan. 
Reilun puolen tunnin mittaiseen ohjelmaan oli armeliaasti pyydetty vain yksi haastatel-
tava, minut, mutta ohjelmaan kuului kahdenkeskisen keskustelun ja mukavan lounasmu-
siikin ohella myös yksi puheluinsertti. Langan toisessa päässä – kyllä, kyseessä oli pöytä-
puhelin – oli art director helsinkiläisestä mainostoimistosta. Toimittajan kysyessä 
mainonnan suunnittelijan mielipidettä mainoksista esitetyistä tulkinnoista tämä vastasi: 
“Kyllähän niille joskus tulee naureskeltua.” AD:n mukaan mainonnassa olennaisia teki-
jöitä ovat mainostajat ja mainostoimistot. Tällaisen mainoskäsityksen puitteissa on tie-
tenkin haastavaa, ja ongelmallistakin, puhua mainonnasta vastamediana siinä merkityk-
sessä kuin olen sitä otsikossani ajatellut: sellaisena median alalajina, jossa vastarinta on 
mahdollista. 

Mutta entä se kolmas mainonnan tekijä? Entä yleisö? Viittasiko kyseinen mainon-
nantekijä rajatusti vain potentiaalisiin tutkijatulkintoihin, joille voi naureskella? Vai kos-
kiko kommentti yleisöä laajemminkin? Toivottavasti ei. Yleisön ottaminen mukaan teki-
jöiksi, ja tekijöiksi nimenomaan suhteessa merkityksenantoon, avaa jo väljempiä näky-
miä mainontaan vastarinnan mahdollistavana valtasuhteiden paikkana. 

Oma tutkimusasenteeni, tapa jolla katson visuaalista kulttuuria ja koetan saada näke-
mästäni kriittisen otteen, joka olisi hyödyksi muillekin, perustuu hyvin pitkälti ajatukseen 
yleisön, katsojien, tulkitsijoiden hyvin laajoista valtuuksista suhteessa näkemäänsä. Toi-
sin sanoen tutkimusotteeni perustuu ajatukseen katsoessa muotoutuvien merkitysten val-
tavasta merkityksellisyydestä kulttuurissa. Feminististä sanontaa käyttäen voisi myös 
puhua katsojien – eikä pelkästään naiskatsojien, vaan eri tavoin sukupuolittuneiden katso-
jien – “valtaistamisesta”, empowermentista. 

Taidehistorioitsija Abigail Solomon-Godeau on kiteyttänyt kuvien merkityspotentiaa-
lin oivallisella vertauskuvalla, tai oikeastaan vertauskuvan negaatiolla: “Merkitys ei täytä 



 20

kuvaa niin kuin vesi täyttää lasin. Merkitys paikantuu katsojan tietävään ja uloskoodaa-
vaan toimintaan.” (Solomon-Godeau 1991: 100.)1 

Kuvia ja niiden merkityksiä voikin ajatella kontekstuaalisesti yhä uudelleen tuotettuina 
ja kontekstejaan jatkuvasti muokkaavina merkkijatkumoina – pikemminkin kuin kuva-
arvoituksina, joille olisi olemassa vain yksi oikea ratkaisu ja merkitys. 

Painoa täytyy tietenkin panna sanalle kontekstuaalisesti. Kuvia katsotaan, uusia tulkin-
toja tuotetaan, aina erityisissä olosuhteissa. Me katsojat olemme aikaisempien kuvien ja 
sanojen, aikaisemmin nähdyn ja kuullun, monenlaisten valtasuhteiden muotoilemia. Kat-
sominen on paikantunutta, tilanteista, historiallista. Siinä mielessä aivan mikä tahansa 
tulkinta ei ole mahdollinen. Mutta toisaalta, juuri katsojuuden paikantuneisuuden ja tilan-
teisuuden vuoksi voi myös ajatella, että tulkintoja – ainakin tulkintojen sävyjä – on yhtä 
monenlaisia kuin katsojiakin. 

Merkityksen muodostamisen aktina katsominen on myös mitä suurimmassa määrin 
poliittinen teko. Feministiteoreetikko Susan Rubin Suleiman on esittänyt kulttuurisia 
tekstejä – siis myös kuvia – koskevan muotoilun, johon huomaan palaavani yhä uudel-
leen: 

[P]oliittiset vaikutukset eivät paikannu teksteihin vaan tapaan, jolla ne luetaan – eivät 
siihen, mitä teos/teksti on, vaan siihen, mitä se “tekee” jollekin tietylle lukijalle tai 
lukijoiden yhteisölle tietyssä paikassa ja ajassa. (Suleiman 1994: 228.) 

Sukupuoli kuvin tehtynä 

Yksi alue, jolla näyttämisen, katsomisen ja tulkitsemisen poliittisuus korostuu, on suku-
puolen ja seksuaalisuuden esittäminen. Sukupuolta ja seksuaalisuuttahan voi ylipäänsäkin 
käsitteellistää tekemiseksi, esittämisen ja suorittamisen tulokseksi. Eläväksi nykyklassi-
koksi muodostunut feministifilosofi Judith Butler on esittänyt erittäin vaikutusvaltaisen 
hahmotelman sukupuolesta ja seksuaalisuudesta nimenomaan kielellisenä ja ruumiillisena 
performatiivina: 

Erilaiset sukupuoliteot luovat sukupuolen idean, ja ilman noita tekoja sukupuolta ei 
olisi lainkaan olemassa. [- -] Samaan tapaan kuin muutkin rituaaliset sosiaaliset draa-
mat, sukupuolen tekeminen vaatii toistuvaa suorittamista. (Butler 1990: 140.) 

Butler on siis hahmottanut asiaa hyödyllisesti siten, että sukupuoli ja seksuaalisuus ovat 
ilmiöitä, jotka saavat historiallisesti muuntuvat muotonsa toistossa, loputtomissa toisto-
suorituksissa. Näin ajatellen sukupuoli ja seksuaalisuus on helppo ymmärtää paitsi itse-
pintaisen pysyviksi, ikuisesti toistuviksi, myös muuntuviksi, joustaviksikin. Näin ajatel-
len sukupuolta ja seksuaalisuutta voi pohtia asioina, joita säätelevät toisaalta monenlaiset 
sosiaaliset ja kulttuuriset pakot, mutta joissa on mahdollisuus myös toisin toistamiseen. 
Tämä toisin toistaminen voi tapahtua joko tahallisen sukupuolikapinan merkeissä tai ta-
hattomien virheiden kautta, joilla niilläkin on omat vaikutuksensa. 

Jos representaatio, kuvallinen, kielellinen ja audiovisuaalinen esittäminen otetaan to-
desta, tai pikemminkin, jos se otetaan todeksi, osaksi elettyä todellisuutta, voi ajatella, 
että kuvat – esimerkiksi mainonta – ovat kaikkiallaolevuudessaan yksi keskeinen todel-
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lisuutemme osa, jossa sukupuolia ja seksuaalisuutta jatkuvasti tehdään. Enimmäkseen 
niitä tehdään heteronormatiivisesti. Siis vallalla olevan kaksijakoisen sukupuolijärjestel-
män mukaisesti siten, että esitetään maskuliinisia miehiä ja feminiinisiä naisia, jotka tun-
tevat toisiaan kohtaan heteroseksuaalista halua (Butler 1990: 22–23). Normiin kuuluu 
parisuhdeoletuksen ohella myös oletus lisääntymisestä. Niinpä tavanomainen mainoskuva 
esittääkin joko mies–nais-paria tai heteroydinperhettä, johon kuuluvat äiti, isä, tyttö ja 
poika. 

Avuksi queer-luenta 

Mutta kaikki mainonta ei suinkaan esitä mies–nais-pareja tai heteroydinperheitä. Osa 
mainoksista esittää ihmisiä aivan muunlaisissa suhteissa, ja osaa mainonnasta voi lukea 
normikriittisesti, vaikka esitys ei siihen valtavan suoria viitteitä antaisikaan. Tällaista 
normikriittistä sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvää tutkimusta on viimeisten reilun 
kymmenen vuoden ajan tehty (etenkin yhdysvaltalaisessa ja brittiläisessä tutkimuskentäs-
sä) queer-tutkimuksen nimellä. Englannin kielen queer-sanan traditionaalisia merkityksiä 
ovat muun muassa homo, outo, omituinen, kummallinen, epäilyttävä, hämäräperäinen, 
kaheli, tärähtänyt, väärä, arvoton; pilata, tärvellä, panna hankalaan tilanteeseen, vaa-
rantaa (Hurme ym.: 1992), mutta tutkimuskielessä nykymerkitys viittaa usein homoutta 
laajempaan ei-normatiivisten seksuaalisuuksien kirjoon. Suomessa queer ei ole vielä löy-
tänyt vakiintunutta vastinettaan samassa merkityksessä kuin sitä englanninkielisessä maa-
ilmassa käytetään yhtäältä poliittisen liikkeen ja toisaalta akateemisen keskustelun yhtey-
dessä. “Pervo” on ollut vahvin käännöskandidaatti niin homo–lesbo–bi–trans-aktivistien 
puheessa kuin tutkimuskielessäkin (ks. esim. Kuosmanen 2000; Juvonen 2002: 26–32), 
mutta queer elää terminä edelleen vahvaa elämää – hyvä esimerkki tästä on vastaperuste-
tun Suomen queer-tutkimuksen seuran (SQS) nimi. 

Onpa käytössä sitten termi queer tai pervo, teoreettisena ajatuksena on haastaa hetero-
seksuaalisuuden asemaa “ainoana oikeana” ja luonnollisena seksuaalisuuden ja sukupuo-
lisen olemisen muotona. Omassa intressissäni on paitsi tuoda esiin muiden seksu-
aalisuuksien esityksiä, myös pohtia heterouden sisäistä normitusta: sitä, että heteronormi 
asettaa vielä heteroudellekin rajoja. Ei siis riitä se, että kaikkien oletetaan olevan heteroi-
ta, vaan jopa tietynlaisia sellaisia. Queer-ajattelu ja -aktivismi on toimintaa tällaista ho-
mofobista normitusta vastaan, joka rajaa myös heterouden kapeaan parisuhde- ja lisään-
tymisoletuksen säätelemään muottiin. 

Itse olen mieltynyt queerin vaihtoehtoisena käännöksenä myös kumma-sanaan ja sen 
verbijohdannaiseen, kummasteluun, jota nähdäkseni voi käyttää myös mainonnan tutki-
muksen yhteydessä. Nyt käyn kummastellen – sekä sanan perinteisessä merkityksessä 
että myös outouttamisen, kummaksi tekemisen merkityksessä – läpi joitakin esimerkkejä, 
jotka ovat auttaneet minua näkemään mainonnassa yllättävääkin vastarintapotentiaalia 
suhteessa heteronormiin. Ja suhteessa mainonnan itsensä valtavirtaan. 

Tarkastelen kuvia seuraavassa kahdella tasolla. Yhtäältä otan esiin mainoskuvaston 
hyvin eksplisiittisesti, ilmitasolla, tarjoamia normiheterouden kanssa jonkinlaisessa nir-
haussuhteessa olevia kuvia: siis kuvia, joita niiden tekijätkin ehkä tarjoavat jonkinlaisiksi  
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Kuva 1. Lola Odusoga poseeraa huonekalumainoksissa ensin konventionaalisen seksikkääs-
ti, myöhemmin “seksuaaliselta väärinkäytöltä suojattuna” (kuva: Suomen Elokuva-arkisto).
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“vastamediapaikoiksi” suhteessa vallitsevaan ajatteluun. Ja toisaalta katson kuvia, joihin 
ilmitasosta huolimatta voi lukea sisään hegemoniaa vastustavia merkityksiä – joiden 
kanssa on antoisaa harjoittaa vastakarvaan luvun, vastustavan lukemisen tai uudel-
leenmerkityksellistämisen politiikkaa. Elo- ja valokuvantutkija Kaja Silverman on puhu-
nut myös tuottavan katseen harjoittamisesta, katseesta, jota voi “kasvattaa”: 

Vaikka ennalta annettu vaikuttaakin silmään melkoisen sitkeästi, silmä pystyy kui-
tenkin näkemään tuottavasti – ottamaan sellaisen katsomisposition, jota ei ole edeltä 
määrätty, ja siten ymmärtämään kohteensa radikaalisti erilaisin ehdoin. (Silverman 
1996: 222–223.) 

Toisin katsoen 

Katsotaan siis kummastellen, tietoisesti ja tuottavasti muutamaa kohtalaisen tuoretta mai-
noskuvaa sekä televisio- että printtimainonnassa. Aloitetaan naiskuvista, koska niillä on 
niin vankka perinne ideaalikuvina, naisfeminiinisyyden kiteytyminä, heterohalun koh-
teina – ja liioiteltuina sellaisina. Maskun Kalustetalon moniosaisessa kampanjassa posee-
raa Lola Odusoga ensin hyvin vähissä pukimissa ja konventionaalisesti seksikkäiksi, jopa 
pehmopornahtaviksi luettavissa asennoissa.2 Millaisesta toistosta näissä kuvissa voisi olla 
kysymys? Onko viekoittelevana loikoileva ja porakoneella itseään hivelevä Lola suku-
puoliesityksellistä ironiaa ja parodiaa vallitsevasta stereotyyppisestä naisruumiin esitys-
tavasta? Kampanja jatkuu kuitenkin osilla, joissa Lola on pukeutunut täysin peittävään 
hupulliseen ulkoiluhaalariin ja lopulta asialliseen housuasuun. Kampanjan tekstuaalisia 
sävyjä lukien (kuvien yhteydessä kerrotaan verbaalisti, että huonekalujen esittelijä on 
suojattu seksuaaliselta väärinkäytöltä eikä sisälly kaupan olevien tuotteiden hintaan) voi 
ainakin väittää, että feministisen keskustelun ja kritiikin jonkinasteinen tuntemus ovat 
edellytyksenä valituille esitystavoille, ja nimenomaan sarjalliselle kokonaisuudelle. Ky-
seessä ei ehkä olekaan itsestään selvänä otettu naisruumiin (hetero)seksualisointi, vaan 
tietoinen hiukan oudosti toistaminen. 

Entä mieskuva? Costa Rica -kahvin mainoksessa ärjy kapiainen pitää komppanialle 
kurinpalautusta – lukemalla herkistellen ääneen Tommy Tabermannin runoa. Jälleen voi 
ajatella, että kysymys on liiottelusta, mutta hyvin toisenlaisesta. Omassa tulkinnassani 
kyseessä on miesmaskuliinisuuden ja miesfeminiinisyyden kiinnostava sekoittuminen. 
Mieshahmo esittää sekä liikutusta että itsehillintää, sekä rakkausrunoa että äkseerausta. 
Esityksen tila on säntillinen, painotetun homososiaalinen armeijakonteksti, mutta siihen 
aiheuttaa kummia murtumia päähenkilön tunnetilojen vaihtelun kuvaus. 

Ydinperhettäkään ei aina kuvata mainoksissa ainoana oikeana ja riittävänä hyvän elä-
män takuuna ja onnen tyyssijana. Postin mustavalkoista kuvaa hyödyntävässä mainok-
sessa krapulainen perheenisä saapuu aamiaispöytään, jossa äiti ja tytär kääntävät kat-
seensa ja piiloutuvat aamun postin taakse. Tragikoominen perhekuvaus muistuttaa, että 
perhe voi olla myös dysfunktionaalinen kokonaisuus – vaikka siihen kuuluisivatkin isä, 
äiti ja lapsi. 

Eikä perheyhteyden periaatteessa tarvitse olla edes heteroseksuaalinen, kuten todistaa 
vaikkapa Sokoksen mainoskatalogin muutaman vuoden takainen kevätmuotimainos, jos-
sa jonkinlaiseksi kevätjuhlaksi tulkittavissa olevassa tilannekuvassa poseeraa kuvassa 



 24

mukana olevalle valokuvaajalle kolme miestä, kaksi naista ja lapsi, pikkutyttö. Kuvaa on 
lupa lukea vaikkapa esityksenä, jossa perhekuva sisältääkin kaksi äitiä, kaksi isää ja kum-
misedän, jolla on tai ei ole ollut suhdetta toisen isän tai toisen äidin kanssa. Innokas vas-
takarvaanlukija voi miettiä myös, millaisia katseita kuvan sisällä liikkuu: kuka flirttailee 
valokuvaajan kanssa? Toinen naisista vai yksi miehistä? 
 

Kuva 2. Kuka on kenenkin kanssa, ja kuka flirttailee valokuvaajalle? (Kuva: Sokos, kevät-
luettelo 1999.) 
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Kuva 3. Onko Guccin mainoskuvassa kaksi naista vai nainen ja mies? (Kuva: Marie Claire 
2/2001.) 
 
Hetero-oletus ohjaa kovin helposti katsettamme, mutta toisin katsoen myös Guccin Envy-
parfyymin mainoksessa voi aivan yhtä hyvin esiintyä naispari kuin nais–mies-pari. Ää-
rimmäisen ahtaasti rajatussa erikoislähikuvassa näemme osittain kahdet, toisiaan hyvin 
lähellä olevat kasvot. Henkilöt muistuttavat täyteläisine huulineen, tummine silmänympä-
ryksineen ja tummine kulmineen hyvin paljon toisiaan. Heidän kasvojensa yli kulkee 
muutama pitkä hiussuortuva, joista on vaikea sanoa, kuuluvatko ne vain toiselle kuvan 
henkilöistä vai molemmille. Toinen hahmoista on, eroottisen tilanteen merkiksi, laittanut 
sormensa toisen suuhun. Ainoa merkittävä ero kasvojen välillä on se, että toisen suun 
yläpuolella erottuu aavistuksenomainen sänki: orastavat viikset. Onko kuvassa kaksi nais-
ta vai nainen ja mies? Monella naisellahan esiintyy viiksien kasvua, mutta vallitsevan 
kauneusihanteen kannalta parrakas nainen on kumouksellinen merkki (ks. esim. Rossi 
2003: 79–84). Tämä seikka sopisi hyvin tukemaan luentaa, jossa Guccin mainos esittäisi-
kin intohimoisen heterohullaantumisen sijasta kahta toistaan haluavaa naista. 

Kyseessä ei olisi todellakaan ainoa kerta, jolloin mainonta “riskeeraisi turvallisesti” 
käyttämällä viiksekkään naisen kuvaa, vallitsevan kauneusihanteen kannalta kauhukuvien 
tiivistymää. Näin juuri tapahtuu ruotsalaisen Vattenfall-yhtiön Suomen markkinoille 
suuntaamassa kaksiosaisessa televisiomainoksessa, jossa muuten hyvinkin kauneusnor-
mien mukainen nuori nainen vahingossa tatuoiduttaa itselleen viikset, saa ravintolan nais-
tenhuoneessa aikaan ensin suurta hämmennystä, mutta tempaa sitten kaikki muutkin pai-
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kalla olevat naiset mukaan viiksileikkiin, vallattomaan drag-hetkeen. (Rossi 2003: 79–
84.) 

Vattenfall-naisten osalta on ilmeistä, että “tytöt pysyvät tyttöinä” ja sukupuoli joustaa 
vain leikisti. Aivan toisenlainen idea on käytössä takavuosien Levi’s-farkkujen mai-
noselokuvassa, jossa taksikuski poimii öiseltä kadulta naiseksi olettamansa asiakkaan, 
joka paljastuukin kerronnan edetessä transsukupuoliseksi. Kerronta on jälleen karvojen 
varassa: asiakkaan sukupuoli käy ilmi kuskille, kun tämä alkaa takapenkillä ajaa sänkeä 
leuastaan. Mainonnan käyttämän huumorin kannalta vähemmän tavanomaista on, että 
kerronnan voi ajatella ohjaavan katsojaa nauramaan heteroseksistiselle taksikuskille, joka 
ensin tirkistelee asiakasta hekumoiden taustapeilistään ja sitten pettyneenä poistaa trans-
asiakkaan autostaan – vitsin lähteenä ei ilmeisestikään ole feminiinisyyttä ja maskuliini-
suutta puuteripeilinsä edessä sekoittava päähenkilö. Mainoksen tarinassa sukupuoli häi-
lyy, ruumiilliset merkit hämäävät ja normeja kyseenalaistetaan. Jos näin haluamme lukea. 

Kuva 4. Takavuosien Levi’s-mainoksessa taksikuski tirkistelee asiakastaan hekumoiden taus-
tapeilistä, kunnes tämä alkaa ajaa sänkeä leuastaan (kuva: Suomen Elokuva-arkisto). 
 
Suomalainen mainostuotanto vaikuttaa kuitenkin enimmäkseen suhtautuvan homouden ja 
lesbouden esittämiseen hyvin konservatiivisesti. Mainonnan tekijöillä on varovainen ote, 
jota perustellaan esimerkiksi seksuaalisten vähemmistöjen pienuuteen vetoamalla. Tämä 
vaikuttaa erikoiselta argumentilta homorepresentaatioiden merkittävän lisääntymisen 
aikakaudella. Vilkaisu suomalaisten televisiokanavien ohjelmatarjontaan kertoo, että vii-
koittain ohjelmistossa pyörii puoli tusinaa sarjaa, joissa homous on joko aivan keskeinen 
teema tai muuten jollain tapaa näkyvästi esillä. Voisi olettaa, että homosarjojen suosio 
kertoisi jotain katsomiseen, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän identifioitumisen 
monimutkaisuudesta ja ehkä jopa halun häilyvyydestä (ks. esim. Evans & Gamman 1995: 
40). Toisin sanoen naiset eivät samastu välttämättä vain naisiin eivätkä miehet miehiin, 
heterot heteroihin tai homot homoihin. Ja jos media mahdollistaa ei-normatiivisten suku-
puolten ja niiden välisten suhteiden esittämisen ja tulkitsemisen, siitä on mielestäni aina-
kin hetkellisesti ja tilanteisesti vastamediaksi. 
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1.  Kaikki sitaattien käännökset kirjoittajan. 
2.  Artikkelissa käsiteltyjen televisiomainosten tarkemmasta luennasta ks. Rossi 2003. 
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II Meistä ja muista joukkoviestimissä





”Kyllähän tää semmosta mediaoppituntia on ollu.”                                          
Suomalaisten metsätoimihenkilöiden näkökulmia  

metsäkonflikteihin ja mediaan 

Tiina Suopajärvi 

Media on yksi syy väitöskirjatutkimukseni aloittamiseen. Vuonna 2001 olin mukana Met-
sähistorian Seuran Metsäammattilaiset metsätalouden murroksessa -tallennushankkeessa 
haastattelemassa metsäalan ammattilaisia eri puolilla Suomea. Jo ensimmäisten haastatte-
lujen aikana huomasin yllättyväni melkoisesti näiden ihmisten suhtautumisesta itse met-
sään. Yllättyminen sai minut tiedostamaan omat ennakkoasenteeni metsäammattilaisia 
kohtaan. Huomasin omaksuneeni median luoman mielikuvan vastakkainasettelusta ”pie-
net luonnonsuojelijat henkisine, ’hyvine’ arvoineen vastaan suuret metsäteollisuusyrityk-
set ’kovine’, taloudellisine arvoineen”. Metsäammattilaiset kuuluivat työnsä puolesta 
”luonnollisesti” tähän viimeiseen ryhmään, joten hämmästyin erityisesti heidän vastauk-
sistaan kysymyksiin, mitä metsä heille merkitsee ja mitä mieltä he ovat nykyisestä luon-
nonsuojelukeskustelusta. Vastaukset eivät vastanneetkaan omia yksipuolisia oletuksiani 
niiden sisällöstä, mikä johti minut ensin pohdiskelemaan asiaa, sitten tutkimaan sitä toden 
teolla. 

Tässä artikkelissa käyn hieman läpi suomalaisten metsäkonfliktien historiaa sekä nii-
hin osallistuneita ja osallistuvia ryhmiä. Lopuksi esittelen metsätoimihenkilöiden1 näke-
myksiä ja kokemuksia median roolista konflikteissa. En siis analysoi varsinaisesti medi-
aa, vaan tulkitsen antropologisen tutkimusperinteen mukaisesti informanttieni näke-
myksiä mediasta. Sinällään haastattelutkin ovat yhdenlainen media, viestintävälineitä, 
joten omien kokemusteni perusteella tutkimusaineistoni voi yksinkertaistetusti osittain 
katsoa lukeutuvan vastamediaan tässä artikkelissa käsiteltävien haastatteluteemojen osal-
ta. Haastatteluja lukiessani huomaan peilaavani niitä valtamedian välityksellä luomaani 
kuvaan metsäkonflikteista, joten valtamedia ja vastamedia toimivat väistämättä ana-
lysointini yksinä apuvälineinä. 
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Metsäkonfliktit ovat seurausta luonnon politisoitumisesta, eli metsästä on tullut poliit-
tisten kamppailujen kohde. Tässä politisoitumisessa tiedotusvälineillä on ollut oma kes-
keinen roolinsa 1960-luvulta lähtien, jolloin ne alkoivat tehokkaasti ja kansainvälisesti 
välittää tietoa ympäristökatastrofeista. Toisin sanoen ympäristöön kohdistuvat uhkat ja 
niitä seuraavat riskit ovat siirtyneet vuorovaikutuksessa syntyvään julkiseen tilaan, jota 
pitävät yllä erityisesti joukkotiedotusvälineet, mutta myös ihmisten välinen arkinen 
kommunikaatio. (Haila & Lähde 2003: 11–13.) Ympäristöongelmista tulee näin yhteis-
kunnallisia, ja niiden korjaaminen mahdollistuu vasta sen jälkeen. Ympäristösosiologi 
Pertti Suhosen mielestä keskeinen kysymys median ja ympäristöongelmien suhteessa 
onkin se, onko koko ympäristöongelmaa olemassa, jos sitä ei käsitellä julkisuudessa (Su-
honen 1994: 10–11). Yhteiskuntatieteilijä Esa Väliverronen puolestaan korostaa, etteivät 
ympäristöjulkisuuden muutokset ja ympäristössä todellisuudessa tapahtuvat muutokset 
ole keskenään verrannollisia, mutta ympäristöongelmien ja julkisuuden välillä vallitsee 
dynaaminen suhde, johon vaikuttavat useat yhteiskunnalliset tekijät. Näitä tekijöitä ovat 
poliittiset ja taloudelliset suhdanteet, yhteiskunnan kulttuuri-ilmapiirin sekä ympäristö-
ongelmia koskevan tiedon ja tietoisuuden muutokset. Nimenomaan metsät ovat usein 
kiistojen keskiössä, koska niissä tapahtuvilla ympäristömuutoksilla on Väliverrosen mu-
kaan niin ekologisia, taloudellisia, poliittisia kuin kulttuurisiakin merkityksiä. (Väliver-
ronen 1996: 10–11.) 

Media on joka tapauksessa osa ympäristöpolitiikkaa ainakin kahdella tavalla: se välit-
tää tieteellistä informaatiota kansalaisille sekä tuottaa itse tietoa ympäristöasioista tarjo-
ten samalla malleja tiedon tulkitsemiseksi (Suhonen 1994: 18–19). Tässäkin artikkelissa 
media on osa metsäisiä konflikteja sekä yhtenä osapuolena, toimijana, että ennen kaikkea 
muiden toimijoiden instrumenttina tai objektina. 

Vesisahojen vastustuksesta Koillismaan metsäkonflikteihin 

Ensimmäiset niin sanotut metsäkonfliktit tapahtuivat yhteiskuntatieteilijä Mika Pekurisen 
mukaan jo 1700-luvulla, kun paikalliset asukkaat taistelivat vesisahojen toiminnasta syn-
tyneitä ympäristöhaittoja vastaan. Tuolloin taistelua käytiin nimenomaan ihmisten hyvin-
voinnin puolesta, kuten vielä pitkälti 1900-luvullakin. 1900-luvun alussa kemiallisen 
puunjalostuksen lisääntyminen aiheutti huolta sen mukanaan tuomista terveysriskeistä 
sekä muutenkin elinympäristön pilaantumisesta. (Pekurinen 1997: 45–46.) Metsätut-
kijoiden Aarne Reunalan ja Matti Heikinheimon mukaan 1900-luvun alun metsäkiistoissa 
oli kysymys erityisesti metsien omistuksesta, ja vasta 1950-luvulla tapahtuneen tehomet-
sätalouteen siirtymisen yhteydessä alettiin käydä kamppailuja aikaisemmin suurta arvos-
tusta nauttineen metsäteollisuuden ja luonnonsuojelijoiden välillä. 1960-luvulla metsä-
ammattilaisten ammattitaidon kyseenalaistivat aluksi luonnonsuojelijat ja pian sen 
jälkeen suurempi yleisökin. (Reunala & Heikinheimo 1987: 9–12.) Tuolloin alkoivat niin 
sanotut varsinaiset metsäkonfliktit, joiden toisena osapuolena oli radikalisoitunut ympä-
ristöliike. Konfliktien syynä on pidetty ennen kaikkea metsään liittyvien erilaisten arvo-
jen vastakkaisuutta. Pekurinen kutsuu arvoja taloudellisiksi arvoiksi sekä aineettomiksi, 
mentaalisiksi ja jopa myyttisiksi arvoiksi. (Pekurinen 1997: 45–46.) Nämä arvot vaikut-
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tavat ihmisten erilaisiin luontokäsityksiin, jotka voi karkeasti jakaa ihmis- ja luonto-
keskeisiin käsityksiin. (Esim. Vilkka 1996.) 

Reunala ja Heikinheimo ovat tarkastelleet varsinaisia 1950-luvulta lähtien tapahtuneita 
metsäkonflikteja ja niihin johtaneita syitä. 1950-luvulla hakkuut olivat liian suuria eli 
metsää hakattiin enemmän kuin se ehti kasvaa. Tämä merkitsi uusien metsänhoidollisten 
keinojen kuten metsänparannuksen, ojituksen, lannoituksen sekä metsäteiden rakennuk-
sen käyttöönottoa. Niiden avulla puumäärät saatiin kääntymään nousuun ja metsien kasvu 
kiihtymään. Tällaiset metsänhoidolliset kehitykset eivät kuitenkaan johtaneet metsäalan 
ammattilaisiin kohdistuviin kiitoksiin, vaan heidän suureksi hämmästyksekseen kärkkäi-
siin moitteisiin: metsiä pidettiin rumina, raiskattuina ja luonnottomina avohakkuiden jäl-
keen. (Reunala & Heikinheimo 1987: 28–31.) 

Metsiin kohdistui luonnonsuojeluliikkeen radikalisoitumisen myötä ja varmasti osit-
tain sen ansioistakin uudenlaisia intressejä 1960-luvulta lähtien. Metsien virkistyskäytön 
juuret ovat toki vanhemmat, nauttivathan Suomen taiteen kultakauden taiteilijat metsäi-
sistä ja järvisistä maisemista konstruoiden osan niistä suomalaiseksi kansallismaisemaksi. 
Pian tällainen ajattelutapa levisi suuren yleisönkin piiriin. Suomessa teollistuminen ja sitä 
seurannut kaupungistuminen ovat tuoneet mukanaan ihmisten halun virkistäytyä met-
sässä, mikä on ainakin laajuutensa puolesta verrattain suomalainen ilmiö. Vuonna 1987 
metsien monikäyttö otettiin mukaan myös metsälakiin. (Reunala & Heikinheimo 1987: 
33–36.) Kiistat metsän erilaisten käyttömuotojen välillä ovat olleet moninaisia, mutta 
erityisesti avohakkuuta on pidetty tehometsätalouden symbolina. Yhdeksi maaseudun 
kuihtumisen syyksi on nostettu juuri avohakkuut ja metsätyön koneellistuminen, ja vii-
meinen pisara ovat olleet Lapin suuret avohakkuut, joiden vastustus 1960- ja 1970-
lukujen vaihteessa nosti avohakkuukysymyksen kansalliselle tasolle. Tehometsätalous 
sinällään on saanut maltillisempien luonnonsuojelijoidenkin hiljaisen hyväksynnän, kun-
han puuntuotanto on pidetty tietyissä rajoissa. Soiden ojitusta ei ole maassamme kovin 
suuresti vastustettu, vesakoiden torjuntaa sen sijaan on: 1970-luvun puolivälissä kemial-
linen torjunta oli metsissä huipussaan, mikä aiheutti kiivaita kiistoja metsäammattilaisten 
ja luonnonsuojelijoiden välillä. Edelliset puhuivat torjunta-aineista, jälkimmäiset puoles-
taan myrkyistä, jotka aiheuttavat terveysriskejä paikallisille asukkaille. Konfliktin myötä 
kansalaiset siirtyivät metsäteollisuuden tukijoista luonnonsuojelijoiden tukijoiksi. (Mt. 
44–64.) 

Kiistat laimenivat 1980-luvun lopulle tultaessa, ja ristiriitoja metsätalouden ja luon-
nonsuojelun välillä pyrittiin ratkomaan neuvottelupöydissä. Tällöin syntyi uudenlaista 
vastarintaa, niin kutsuttu pehmeän metsätalouden kapinaliike, jossa teollisuuden arvoste-
lijoina eivät olleet enää luonnonsuojelijat, vaan metsänomistajat ja tavalliset kansalaiset, 
jotka kokivat olevansa voimattomia päättämään omistamansa tai asuttamansa alueen met-
sistä ja niiden käytöstä. Usein metsälautakuntia vastustavasta yksittäisestä metsänomista-
jasta tuli suuren yleisön silmissä sankari, eivätkä ihmiset ymmärtäneet avohakkuiden 
tarvetta, vaan korostivat ”luonnonmukaisen” metsänhoidon paremmuutta. (Mt. 68–75.) 

Reunala ja Heikinheimo näkevät metsäkonflikteihin johtaneiden syiden olleen saman-
aikaisesti tapahtuneissa metsätalouden voimaperäistymisessä, metsien virkistyskäytön 
vaatimuksissa sekä ympäristöliikkeen kehittymisessä, vaikkakin pohjimmaisena syynä oli 
koko taloudelliseen kasvuun panostavan yhteiskunnan sisäinen ristiriitaistuminen. Kon-
fliktien syinä voidaan pitää erityisesti puuntuotannossa tapahtuneiden muutosten nopeutta 
ja voimakkuutta, metsätalouden korostunutta merkitystä koko kansantaloudelle sekä met-
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sien kulttuurista merkitystä suomalaisille. (Reunala & Heikinheimo 1987: 169–174.) 
Kaiken kaikkiaan 1990-luvulla käydyt metsäkiistat ovat varsin suomalainen ilmiö, sillä 
esimerkiksi muissa Länsi-Euroopan maissa kiistoja ei samassa mitassa ole enää tuolloin 
käyty. Rannikon mielestä metsäkonfliktien aika alkaa olla meilläkin ohi, koska metsäteol-
lisuuden kilpailukyvyn kannalta nykyisin on tärkeää myös ympäristönäkökohtien huomi-
oiminen. Tämä näkyy metsien käsittelytapojen muokkautumisessa entistä "pehmeäm-
pään" suuntaan. (Rannikko 1994: 20–21.) Kuitenkin esimerkiksi Koillismaan 
metsähakkuut ovat yhä 2000-luvun alussa rajujenkin kiistojen kohde. 

Uudet liikkeet osallistuvat metsäkonflikteihin 

Metsäkonflikteissa on mukana hyvin erilaisia ja erilaisin motiivein toimivia ihmisiä ja 
ryhmiä, kuten luonnonsuojelijat, metsätalouden edustajat sekä paikalliset asukkaat. Nämä 
kaikki luonnollisesti jakautuvat erilaisiin alaryhmiin. Myös tiedotusvälineillä on erittäin 
suuri merkitys metsäkonflikteissa. Luonnonsuojelijoiden leirissä on ollut luonnonsuoje-
luyhdistysten jäsenten lisäksi niin tavallisia kansalaisia, paikallisia asukkaita, opiskelija-
radikaaleja ja kansanedustajia kuin taiteen ja kulttuurin edustajiakin. Suojelukohteen 
luonne ratkaisee pitkälti sen, ketkä sitä haluavat puolustaa: esimerkiksi Murhijärvellä 
sijaitsevan kulttuurimaiseman suojeluun haettiin tukea kulttuurintutkijoilta vedoten alu-
een kalevalaiseen luonteeseen. Usein luonnonsuojelijat hakevat näkemyksilleen uskotta-
vuutta ja arvovaltaa muun muassa yliopistotutkijoilta, yleensä tosin luonnontieteelliseltä 
puolelta. Onpa tukijoina nähty myös kirkon edustajia, mutta nimenomaan paikallisissa 
suojelukiistoissa, kuten Talaskankaan-Sopenmäen kiistassa vuonna 1988. Myös opiskeli-
joilla voi olla hyvin erilaisia motiiveja suojelun suhteen: biologian opiskelijat vaativat 
suojelua biodiversiteetin perusteella, taideaineiden opiskelijat kulttuurisen merkityksen 
perusteella ja paikkakunnalta kotoisin olevat opiskelijat elämänlaadun ja viihtyvyyden 
perusteella. (Pekurinen 1997: 63–66, 68–70.) 

Ympäristöjärjestöt ja erityisesti kansalaisten organisoimat ympäristöliikkeet kuuluvat 
niin sanottuihin uusiin liikkeisiin, jotka ovat muodostuneet viimeisten 30–35 vuoden ai-
kana. Uusien liikkeiden keskeisimpiä toimijoita ovat usein olleet opiskelijat ja ainakin 
liikkeiden alkutaipaleella koulutettu keskiluokka, vaikka ympäristötietoisuus Suomessa 
on levinnyt laajalle kaikkiin yhteiskuntakerrostumiin. Sosiologi Esa Konttisen mukaan 
uudet liikkeet ovat ennen kaikkea ihmisten puolustautumista valtion ja talouselämän yksi-
tyiselle elämänalueelle tunkeutumista vastaan. Puolustautuminen tapahtuu lähinnä itseil-
maisun ja vapaan kommunikaation kautta. (Konttinen 1999: 9, 16–19.) Uusissa liikkeissä 
toimiessaan ihmiset rakentavat kollektiivista identiteettiään kognitiivisten määritelmien, 
toimijoiden aktiivisten vuorovaikutussuhteiden sekä jäsenten yhteistoimintaan sijoittami-
en tunneinvestointien kautta. Yhteistä on myös luonnon merkityksen korostaminen, jol-
loin luontoa pidetään yhteiskunnan vastakohtana. (Mt. 19, 22.) Uusien liikkeiden toimin-
tamalliin kuuluu muodollisuuden, hierarkkisuuden ja tehtävien mukaan eriytyneen 
roolijaon välttäminen. Toiminta voi hämmentää perinteisiin päätöksentekotapoihin ja       
-instituutioihin tottuneita ihmisiä. (Mt. 22, 26–27.) 

Uusien liikkeiden aktiivisuus on viime vuosina hiipunut, ja kansalaisaktivismiin perus-
tuneen liikehdinnän tilalle ovat tulleet vahvat ja vaikutusvaltaiset ylikansalliset organi-
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saatiot kuten Greenpeace ja Maailman luonnonsäätiö. Tämä merkitsee ympäristöliik-
keiden toiminnan ammattimaistumista. Se on myös suuntautunut toisin kuin kansalais-
liikkeiden toiminta, joka on suuntautunut tiedotusvälineiden lisäksi myös muiden kansa-
laisten sekä vastustajan tiedottamiseen: kansainväliset ympäristöjärjestöt suuntaavat 
energiansa ennen muuta tiedotusvälineisiin päin, jolloin median rooli metsäkonflikteissa 
kasvaa. Eroja on myös toimintamalleissa: suurten järjestöjen strategiat on suunniteltu ja 
johdettu hyvin ammattitaitoisesti. Erityisesti Greenpeace on toiminnallaan vaikuttanut 
suomalaisen metsäteollisuuden suhtautumisen muuttumiseen ympäristöasioissa. (Ran-
nikko 1995: 75–76.) 
 

Kuva 1. Kettinkeihin. Greenpeace-aktivisti kiinnittää itsensä metsätyökoneeseen Puolangalla. 
(Teksti ja kuva: Karppinen 2002.) 
 
Nykänen ja Järvikoski ovat tutkineet Talaskankaan suojelukiistan toimijoita ja todenneet, 
että suojeluhanke lähti liikkeelle paikallisten aloitteista ja useat luonnonsuojeluaktivis-
titkin olivat kotoisin alueelta tai sen läheltä. Aktivisteista enemmistö oli Helsingissä asu-
via yliopisto-opiskelijoita, joista useimmat olivat Talaskankaan suojelukiistaan osallistu-
essaan ensimmäistä kertaa mukana suorassa toiminnassa. Luonnonsuojelijoita 
määriteltäessä on tärkeää huomioida, että kaikkien lähtökohdat tai päämäärät eivät ole 
yhteneviä, vaan aktivistien joukossa on esimerkiksi radikaalin toiminnan ja neuvottelevan 
toiminnan kannattajia. Samoin osa voi kannattaa suojelua lähinnä luonnontieteellisistä, 
luonnon biodiversiteettiä vahvistavista syistä, osa taas voi kritisoida koko länsimaista 
kulutuskeskeistä elämäntapaa. (Nykänen & Järvikoski 1994: 57–61, 65–67.) 
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Metsäkonflikteissa luonnonsuojelijoiden toimintamuodot voivat vaihdella suurestikin: 
on kansalaisadressien keruuta, tiedottamista, oikeuslaitokseen turvautumista, julkisuusha-
kuisuutta sekä suoraa toimintaa, johon kuuluu esimerkiksi puihin tai metsäkoneisiin it-
sensä kahlehtiminen tai muilla tavoin metsätöiden tekemisen estäminen. Esimerkiksi 
Kessin kiistassa osa suojelijoista turvautui jopa nälkälakkoon hakkuiden estämiseksi. 
Toimintamuotojen valinta voi riitauttaa luonnonsuojelijoiden ryhmää myös sisäisesti tois-
ten halutessa ”kovempia otteita” toisten panostaessa vaikkapa neuvotteluihin. Toiminnan 
järjestämisessä on usein mukana pieni aktiivisten joukko, jonka ympärillä passiivinen 
suurempi joukko toimii tai tukee aktiivien toimintaa. Metsätalouden edustajat käyttävät 
sen sijaan yleensä ainoastaan laillisia keinoja kutsuen poliisivoimia apuun metsätöiden 
jatkamisen mahdollistamiseksi tai käyden neuvotteluita viranomaisten ja toisinaan myös 
luonnonsuojelijoiden kanssa. (Pekurinen 1997: 61–63.) 

Konttisen mielestä suomalaisten ympäristöliikkeiden toimintaa voisi yleensä kuvailla 
soveliaaksi, joskin soveliaan tai laillisen ja sopimattoman tai laittoman toiminnan raja on 
melko häilyvä. Hän jakaa suoran vaikuttamisen muodot kolmeen ryhmään: 1) toiminta 
tapahtuu itsensä toteuttamisen ja esimerkillisten tekojen kautta kuten vaikkapa roskienke-
räystalkoina, 2) toiminnalla haetaan laajaa julkisuutta esimerkiksi tiedotusvälineitä hy-
väksikäyttäen tai 3) toiminnassa käytetään fyysisiä, pakottavia toimenpiteitä, kuten itsen-
sä kahlehtimista monitoimikoneeseen metsähakkuukiistoissa. Enimmäkseen liikkeet 
käyttävät kahta ensimmäistä suoran vaikuttamisen muotoa, joihin kuuluvat myös suoma-
laisittain rauhanomaiset ja järjestäytyneet mielenosoitukset sekä valistus- ja tiedotustyö. 
(Konttinen 1999: 133–135, 156.) Uusien liikkeiden toimintamuodot, olivatpa ne kuinka 
laillisia tahansa, saattavat herättää hämmennystä ja jopa närää niihin tottumattomissa 
ihmisissä. Hyvä esimerkki tästä on kamppailu Kolin alueen suojelusta 1980-luvun lopul-
la. Suojeluryhmän toimintamuotona ollutta melko viattomalta kuulostavaa adressien ke-
räämistä pidettiin muun muassa silloisen maaherran silmissä suoranaisena anarkiana. 
Ryhmää nuhdeltiin virallisten virkateiden ohittamisesta, koska ryhmän jäsenet eivät neu-
votelleet paikallisten päättäjien kanssa vaan ottivat yhteyden suoraan ympäristömi-
nisteriöön. (Sankari 1994: 44–46.) 

Metsä paikallisväestön toimeentulomahdollisuutena 

Usein erityisesti tiedotusvälineissä halutaan korostaa kaupunkilaisten luonnonsuojelijoi-
den ja paikallisten asukkaiden, maalaisten, vastakkainasettelua. Tällöin kaupunkilaisakti-
visteja pidetään luontoa rakastavina ja sen säilymisen eteen kaikkensa tekevinä ihmisinä, 
kun taas maalaiset kuvataan luonnonriistäjiksi, jotka ajattelevat vain ja ainoastaan talou-
dellista hyötyä. Rannikon mukaan tilanne oli tällainen ainakin vielä vuonna 1995 (Ran-
nikko 1995: 78), tosin esimerkiksi Sanomalehti Kalevan vuoden 2002 Koillismaan met-
säkiistojen uutisoinnissa pyrittiin toisinaan tuomaan esiin myös paikallisväestön erilaisia 
näkökulmia konflikteihin ja toivottuihin ratkaisumalleihin. Pääpaino oli yleensä kuitenkin 
paikallisten negatiivisessa suhtautumisessa suojeluun. (Esim. Ahlholm 2002a: 8.) 

Paikallisten ihmisten suhtautuminen metsäkonflikteihin on muiden osapuolten tapaan 
moninaista, jopa ristiriitaista. Esimerkiksi Kuusamon yhteismetsäkiistassa vuonna 1994 
kuusamolaiset olivat huolissaan ihmisten elinmahdollisuuksien kapenemisesta suojelu-
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päätösten myötä, mutta toisaalta yhteismetsän toimintatapojakaan ei täysin hyväksytty. 
Yhteismetsäläiset eivät olleet tottuneet luonnonsuojelijoihin ja heidän vaatimuksiinsa, 
joten he ottivat heti käyttöönsä raskaat aseet: kiistan kohteena ollutta aluetta tarkas-
telemassa olleet suojelijat motitettiin metsätielle, ja lopulta koko metsätie suljettiin. Täs-
sä, kuten monissa muissakin kiistoissa, luonnonsuojelijat tulivat eteläisestä Suomesta ja 
suojelun vastustajat olivat paikallisia metsäalan ammattilaisia. Metsäkonflikteissa vastak-
kainasetteluna onkin usein pohjoinen–etelä sekä laillinen–laiton, mitä media entisestään 
korostaa. Kiistoja käydään osin hyvinkin tieteellisillä termeillä, jolloin paikalliset asuk-
kaat etääntyvät niistä. Paikallisväestölle hakkuut merkitsevät ennen kaikkea työtä, mutta 
elinympäristöä, eläimiä ja kasveja halutaan myös suojella tiettyyn rajaan asti. Raja on 
ihmisten toimeentulomahdollisuuksien turvaaminen. Kuitenkin esimerkiksi Hattuvaaran 
vesakkosodassa paikalliset tukivat luonnonsuojelijoita ja menivät toimintaan aktiivisesti 
mukaan suojellakseen arvokkaita marja- ja sienimaitaan metsäteollisuuden kustannuk-
sella. (Pekurinen 1997: 48–50, 85–90.) 

Kuva 2. Vahdissa. Virkavalta sai olla passissa Taivalkosken Hämeenvaarassa. (Teksti ja ku-
va: Ahlholm 2002b.) 

Metsäammattilaiset ympäristöpolitiikan toimijoina 

Metsätalouden edustajiin kuuluvat niin metsäyhtiöiden johtajat, metsähallituksen päättä-
jät, metsätoimihenkilöt kuin metsurit ja metsäkoneyrittäjätkin. Metsätalouden edustajilla 
on kaikilla tietysti hyvin erilaisia metsään liittyvän toiminnan motiiveja, mutta yhteistä 
on metsän pitäminen elinkeinona: heidän suhteensa metsään on ennen muuta toiminnalli-
nen ja käytännöllinen. Tämän vuoksi metsätalouden edustajien voi olla vaikea ymmärtää 
kaikkien suojeluvaatimusten oikeutusta, koska nimenomaan puuta kaatamalla ja jalosta-



 38

malla he hankkivat itselleen toimeentulon. Metsäammattilaiset pitävät metsien talous-
käyttöä samalla niiden suojeluna, koska metsät pysyvät näin terveinä ja kasvukuntoisina. 
Suojelua pidetään siis tärkeänä, mutta metsien hakkuiden rajoittamisen sijaan siinä tulisi 
keskittyä esimerkiksi ilmansaasteiden vähentämiseen, koska vanhat metsät ovat hyvin 
herkkiä niille. Pekurinen kirjoittaa metsäammattilaisten tulevaisuuden kauhukuvan ole-
van kuva ”synkistä pystyynkuolleista lahopuuviidakoista, joissa viihtyvät ihmisten – ja 
metsäkoneiden – sijaan ainoastaan uhanalaiset ’ötökät’.” (Pekurinen 1997: 20–21, 74–78, 
84.) Metsätoimihenkilön luontokäsitykseen näyttää siis väistämättä sisältyvän aina myös 
ihminen. 

Paikallisissa metsäkiistoissa ympäristöaktivistien vastustajina voidaan pitää niin poliit-
tisia päättäjiä, teollisuusyhtiöitä kuin valtiollisia virastojakin kuten Metsähallitusta. Esi-
merkiksi Talaskankaan kiistassa ympäristöaktivistit pitivät ennen kaikkea juuri Metsä-
hallitusta vastustajanaan, koska sillä oli valta päättää alueen hakkuista. Sen sijaan esimer-
kiksi ympäristöministeriötä ei pidetty osana vastustajan leiriä, koska sillä ei kenties 
uskottu olevan valtaa kiistassa. Luonto-Liitto ja yksittäiset kirkon edustajat toimivat sa-
malla puolen, kun taas Suomen luonnonsuojeluliiton toiminta koettiin liian viralliseksi ja 
jähmeäksi. Aktivistit korostivat suhtautumisensa metsätyöntekijöihin olevan neutraalia, 
eikä suora toiminta kohdistunut yksittäisiin metsureihin tai konekuskeihin (Nykänen & 
Järvikoski 1994: 68–70), tosin metsätyöntekijöillä itsellään saattaa olla asiasta aivan 
päinvastainen käsitys. 

Metsäammattilaiset tulivat sosiologi Ari Jokisen mukaan ympäristöpolitiikan varsinai-
siksi toimijoiksi vasta 1990-luvulla, jolloin metsälainsäädäntöä uudistettiin ottamalla sii-
hen mukaan ekologisen kestävyyden periaatteet. Tämä merkitsi sertifioinnin tuloa metsä-
ammattilaisten työhön. Sertifiointi tarkoittaa, että metsäsuunnitelmissa ja -hakkuissa 
täytyy huomioida avainbiotooppien kaltaisten elinympäristöjen suojelu, säästöpuiden 
jättäminen sekä suojelualueiden sijainnin järkevyys. Näiden erinomaisten periaatteiden 
toteuttaminen voi käytännössä tuottaa hankaluuksia, sillä metsätalouden rakenteet rajoit-
tavat metsäammattilaisten toimintaa. Monien vuosikymmenien aikana vakiintuneista käy-
tännöistä on vaikea irrottautua, jolloin vanhat käytännöt vahvistuvat entisestään. Jokisen 
mukaan metsätaloudessa ”rakenteet, toimijuus ja politiikka nivoutuvat toisiinsa”. Metsä-
ammattilaisen ammatti-identiteetti rakentuu vahvan kollektiivisuuden varaan: usein tämä 
ammattiryhmä esiintyy julkisuudessa koko kansan nimissä perustellen sitä metsätalouden 
kansantaloudellisella merkittävyydellä. Metsäammattilaiset ovat omasta mielestään ennen 
muuta asiantuntijoita: he määrittelevät avainbiotoopit ja heillä on sertifiointiin vaadittava 
ekologinen tieto ja oikeus metsäsuunnitelmien kautta hallita yksityisten metsänomista-
jienkin maita. Kiistaa ovatkin aiheuttaneet viime vuosina yksityismetsiin liittyvät ristirii-
dat, koska metsänomistajat voivat vastustaa heihin ylhäältä päin kohdistuvaa ohjausta. 
Metsäammattilaisten työ koskettaa todellisuudessa melko pientä osaa suomalaisista, mikä 
osaltaan vaikuttaa siihen, että kansalaisyhteiskunnan asema metsätaloudessa on tosiasias-
sa heikko. Tämä aiheuttaa ristiriitoja metsäammattilaisten ja kansalaisten välillä, mikä voi 
osaltaan johtaa paikallisiin metsäkonflikteihin. (Jokinen 2001: 168–182.) 

Reunalan ja Heikinheimon mielestä metsäammattilaisten asema on muuttunut 1960-
luvulta lähtien heihin kohdistuneen arvostelun seurauksena. Ensin kielteinen asenne he-
rätti heissä hämmennystä, mutta sitten ryhdyttiin vastatoimiin esimerkiksi liittämällä 
luonnonsuojelu laittomuuksiin, korostamalla metsäammattilaisia varsinaisina luonnon-
suojelijoina ja suojelutoiminnan perustajina Suomessa. Aluksi metsäammattilaiset eivät 
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osanneet hyödyntää tiedotusvälineitä samalla tavalla kuin luonnonsuojelijat, mutta pian 
esimerkiksi metsähallitukseen palkattiin tiedottamisesta vastaava pr-työntekijä. Toimitta-
jia pidettiin tuolloinkin metsäkonflikteissa keskeisenä ryhmänä, ja heihin pyrittiin vaikut-
tamaan puolin ja toisin. (Reunala & Heikinheimo 1987: 80–85.) 

Median kaksoisrooli ympäristöpolitiikassa 

Metsätoimihenkilöiden suhtautuminen luonnonsuojeluun on yleisesti ottaen melko moni-
tahoinen asia. Kaikki Metsäammattilaiset metsätalouden murroksessa -tallennushank-
keessa haastatellut toimihenkilöt eivät näe suoranaista ristiriitaa oman työnsä ja luonnon-
suojelun välillä. Moni heistä pitää metsähakkuita osana luonnonsuojelua, koska he koke-
vat olevansa ennen kaikkea metsän hoitajia. Kysyttäessä, mitä mieltä haastateltava on 
luonnonsuojelusta, vastaus on yleensä luonnonsuojelun hyväksyvä, mutta "koneisiin it-
sensä kahlehtijat" eivät juuri saa myötätuntoa osakseen. Osa näkee ongelman olevan 
luonnonsuojelijoiden eteläsuomalaisessa perspektiivissä, johon ei mahdu ymmärrystä 
muualla maassa vaikuttavista elämän ehdoista. Yhtenä luonnonsuojelukeskustelun voi-
matekijänä pidetään mediaa, joka höykkyyttää joskus metsäalan ammattilaisia oikein 
tosissaan. Metsäalan työn koetaan nykyisin olevan melkoisen suurelta osin imagotyötä. 

Media on osa ympäristöpolitiikkaa ja siten myös osa metsäkonflikteja. Se paitsi välit-
tää tieteellistä tietoa suurelle yleisölle, myös tuottaa itse tietoa esimerkiksi metsähak-
kuista ja niiden seurauksista, ja tarjoaa samalla tälle tiedolle tulkintamalleja. Media on 
siis kiistoissa sekä instrumentti tai toiminnan kohde että itsenäinen toimija, mikä käy ilmi 
myös metsätoimihenkilöiden haastatteluissa. 

[- -] en muista, oliko se vappu -85, ku Helsingin Sanomat julkas semmosen koko si-
vun jutun, johon oli otettu kuvio, kuvia tuosta Vääkiönvaarasta. [- -] maantiellä on 
semmoset isot avohakkuut semmosessa paikassa, missä on hirveen pitkä näköala, 
laaja näköala. Niin siitä oli semmonen kokosivun kuva yhtenä vappuaamuna, ku mää 
aukasin lehen. Ja mä oon niin ku ajatellu, että se oli se lähtölaskenta tähän. Siitä siitä 
niin ku pamahti käyntiin tämä keskustelu tästä tästä valtion metsien hoijosta. Ja tuota 
sitä on sitte riittäny yli 15 vuotta. Ja tässä on yritetty sitte osin omasta tahosta ja sitte 
osin osin niin ku pakon sanelemana niin yritetty sitte niin ku toimintamalleja muut-
taa. Siinä on ollu muuttamista paljokin. Tar, tarvetta on ollu, mutta tuota kyllähän tää 
semmosta mediaoppituntia on ollu viimeset kymmenen vuotta [- -]. (Nainen, synty-
nyt 1950-luvulla, Pohjois-Suomi.) 

Median tärkeys metsiensuojelusta keskusteltaessa on pakottanut metsäammattilaiset opet-
telemaan uutta tiedottamistyötä. Informanteista osan mielestä tiedotusvälineissä esiin-
tyminen onkin todellista pakkopullaa, ja omia lausuntoja on mietittävä erittäin tarkkaan. 
Tiedotustyö on kuitenkin osa joidenkin metsäammattilaisten työtä, halusivat he sitä tai 
eivät. Tämä näkyy myös vuoden 2002 Sanomalehti Kalevan uutisoinnissa: lähes kaikissa 
metsäkamppailuja koskevissa artikkeleissa yhtenä kommentoijana on metsätalouden 
edustaja Metsähallituksesta tai metsäyhtiöistä. Media on siis instrumentti, jota myös met-
sätoimihenkilöiden on täytynyt opetella käyttämään. 
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[- -] Että mä en oo niin ku joutunu siihen, joutunu joutunu siinä niin ku paljokaan 
esille, mutta. Koska joutumista se on, ei se oo, se ei oo kellään helppoa mennä televi-
siokameroitten eteen niin ku antamaan lausuntoja jostaki asiasta. Niin tuota, mutta 
oonhan mä niin kun tässä mukana ollu koko ajan, ja kyllä tää niin ku sillain, että ku 
aattelee näitten järjes, järjestöjen semmosia taktiikkoja ja ja ja semmosta tapaa toi-
mia, niin niin, kun ei sille voi, kun ei voi sitä niin kun julki lausua missään, niin se 
on vaan sitten niin kun yritettävä toimia, toimia sitte sen pelin mukaisesti. Että että ei 
niin ku ei auta provosoitua. Et kyl, mehän on, on oltu tässä kyllä ihan ihan tuota mo-
nellaki kohteella on oltu sillä tavalla, että on oltu näi näissä ihan näissä järjestöjen is-
kujen kohte. (Nainen, syntynyt 1950-luvulla, Pohjois-Suomi.) 

Kiinnostava kommentti on seuraava, jossa informantti ihmettelee myös metsäammatti-
laisten julkisuushakuisuutta. Metsäalan rakenteiden jäykkyys jarruttaa yhä osaltaan toi-
mintamallien muuttamista, vaikka uudet mallit olisi todettu tehokkaiksikin. 

[- -] tuolla metsäviikoilla, jotka oli viime viikolla, niin hämmästelin niitä kärkkäitä 
kannanottoja, jotka on selevästi julkisuushakusia. Mutta täällä ei oo nuissa puissa ol-
lu muuta ko oravia, eikä niilläkään oo ollu kahleita, että täällä se on toisen makusta 
tuo homma. Että tässä huomaa kyllä käytännön ja tämän julkisuudessa käytävän kes-
kustelun ja toiminnan eron, ja myöskin sen miten sitä julkisuutta eri tahot pyrkii 
käyttämään hyväkseen. (Mies, syntynyt 1960-luvulla, Etelä-Suomi.) 

Pertti Rannikko on todennut median luoman kuva Suomen metsäteollisuudesta olevan 
turhan yksipuolinen (Rannikko 1995: 75–76). Saman ovat huomanneet myös metsätoimi-
henkilöt, koska yleensä ainoastaan metsäteollisuuden negatiiviset asiat läpäisevät uutis-
kynnyksen. Tässä tapauksessa media on jälleen metsäkonfliktien suoranainen toimija, 
joka tuottaa tietoa ja luo kansalaisille tulkinnan malleja. 

Niin, niin ehkä sekin vaikuttaa siihen arvostukseen, et on puhuttu niin näistä ehkä 
näistä virheistä mitä on tehty, niin - - se on varmaan osaltaan laskenu sitä arvostusta. 
Mut nyt jos sit ajatellaan kaikkea hyvää mitä myöskin me metsäammattilaiset tekee, 
ni niistäkin pitäis siten kertoa eikä vaan niistä, niistä huonoista jutuista ja virheistä - -. 
(Nainen, syntynyt 1950-luvulla, Etelä-Suomi.) 

Erilaiset luontokäsitykset metsäkonfliktien taustalla? 

Metsäkamppailuissa tuntuu ennen muuta olevan kyse vastapuolten erilaisista suhteista 
luontoon. Kulttuurintutkija Raymond Williamsin mukaan luontokäsitykset ovat luontoon 
heijastettuja kuvia ihmisistä, mikä pitää sisällään ajatuksen ihmisen ja luonnon erillisyy-
destä (Williams 2003: 62). Tämä tarkoittaa sitä, ettei luonnonsuojelijoiden toiminnan 
teesin olennaisinta osaa, luonnon itseisarvoa, ole sellaisenaan olemassa. Metsäammatti-
laisille metsä on toimeentulon lähde ja resurssi, ei ainoastaan työssä, vaan myös vapaa-
ajalla: metsäammattilainen kertoo usein harrastavansa niin metsästystä, sienestystä kuin 
marjastustakin. Luontoaktivisteille metsällä taas on ennen kaikkea henkisiä arvoja ja met-
sä itsessään on olemassa arvokas ilman ihmistäkin tai ilman ihmisen siitä saamaa hyötyä. 

[- -] mie oon monta kertaa miettiny sitä, että kun - - tiedotusvälineet asettaa met-
säihmiset ja luontoihmiset vastakkain, niin mun mielest se on täysin harhakäsitys. [- 
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-] ne ihmiset, jotka tulee metsäalalle, niin niillä on olemassa luontosuhde. Se on ehkä 
erilainen kuin jollain kaupunkilaisella luontoaktivistilla siinä mielessä, että tuota se 
liittyy täällä mmm, metsästämiseen. [- -] metsä ja luonto näille ihmisille, niin se on 
osa elämää, se ei oo mikään seikkailu, vaan se on - - ihan luonnollista elämää. Ne ei 
niinkö, ne ei itekään ymmärrä, et niillä on hirveen vahva luontosuhde. (Nainen, syn-
tynyt 1950-luvulla, Pohjois-Suomi.) 

Metsätoimihenkilöiden mielestä media asettaa metsäalan ihmiset ja ympäristöaktivistit 
vastakkain, mikä ei heistä ole hyvä asia. Joidenkin informanttien mielestä tällainen vas-
takkainasettelu pitäisi purkaa ja asioista tulisi ennen kaikkea neuvotella eikä tapella niistä 
maastossa. Osa kuitenkin näkee ongelmien johtuvan nimenomaan aktivistien jul-
kisuushakuisuudesta. 

[- -] molemmat puolet sais vähä niin ku oppia joustaan suuntaan tai toiseen ja istuu 
niin ku saman pöydän ääreen neuvotteleen asioista, ku sit et niin ku hirveitä rähinöitä 
tuol mettässä. (Nainen, syntynyt 1970-luvulla, Etelä-Suomi.) 

Luonnon politisoituminen median myötävaikutuksella on ollut yksi suurimmista, ellei 
suurin, muutos metsätoimihenkilöiden työssä viimeisten vuosikymmenien aikana. Tämä 
tukee Ari Jokisen ajatusta siitä, että metsäalan ammattilaiset ovat tulleet varsinaisiksi 
ympäristöpolitiikan toimijoiksi vasta 1990-luvulla. Asian ollessa näin tuore ei siis ole 
ihme, että myös metsätoimihenkilöt kokevat yhteiskunnallisen ja julkisen luonnonsuoje-
lukeskustelun tuottavan yhä haasteita ja hankaluuksiakin heidän työlleen. Metsäammatti-
laiset ja media ovat ympäristöpolitiikan kautta tekemisissä toistensa kanssa itsellisinä 
rinnakkaisina tai vastakkaisina toimijoina tai metsäammattilaiset käyttävät mediaa työvä-
lineenä ja toimintansa kohteena. 

Suuri yleisö, minut mukaan lukien, ei välttämättä ymmärrä median kaksoisroolia ym-
päristöpolitiikassa, vaan kuvittelee sen toimivan ainoastaan tiedon välittäjänä. Metsäam-
mattilaisten haastattelujen tekemisen ja lukemisen kautta median tiedon tuottajan ja tul-
kintamallien muokkaajan rooli selvisi minulle. On selvää, että ilman mediaakin 
metsäkonflikteissa toimivien ihmisten luontokäsitykset ovat erilaisia, mutteivat kenties 
niin erilaisia kuin media antaa ymmärtää. Kansalaisyhteiskunnan osana media konstruoi 
näitä käsityksiä asettaen niiden taustalla olevat arvot mustavalkoisesti vastakkain henki-
siin ja materiaalisiin arvoihin. Metsätoimihenkilöt pohtivat haastatteluissaan julkisuudes-
sa luodun kuvan ja todellisuuden välistä suhdetta. Useat heistä toteavatkin, ettei kiistoja 
niissä mitoissa, mitä tiedotusvälineet esittävät, ole käyty ainakaan heidän työalueillaan. 
Mediassa hyvin esiin pääsevät luonnonsuojelijoiden mielipiteet voivat vaikuttaa positiivi-
sestikin metsätoimihenkilöiden kuvaan heistä. Metsätoimihenkilöiden mielestä luonnon-
suojelijoiden ajamat asiat ovat usein oikeita, mutta toimintatavat vääriä. He myös ymmär-
tävät luonnonsuojelukysymysten olevan osa heidän työtään nyt ja tulevaisuudessa, joten 
molemminpuolinen ymmärrys erityisesti kiistojen varsinaisista syistä on tulevaisuudessa 
entistä tärkeämpää. 
 
                                                           

 

1.  Metsätoimihenkilöt ovat koulutukseltaan metsäteknikkoja tai metsätalousinsinöörejä. He työs-
kentelevät metsäalalla muun muassa suunnittelijoina, puun osto- ja korjuutehtävissä, toi-
minnanjohtajina, neuvojina, opettajina ja asiantuntijoina, muissa johto- ja esimiestehtävissä se-
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kä itsenäisinä yrittäjinä. Kokonaisaineistoni koostuu lähes 400 haastattelusta, joista tässä artik-
kelissa käytän vain selkeästi mediaa käsitteleviä haastatteluja. 
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”Kuten kaikki tietävät, Nelmin Nos on juoppojen kylä.”                                     
Etniset stereotypiat Nenetsian tiedotusvälineissä 

Tuula Tuisku 

Otsikko on suora lainaus Nenetsian paikallistelevision uutispätkästä huhtikuulta 2002.1 
Muistan vieläkin elävästi hetken, jolloin kuulin nuo sanat. Istuin Krasnoen kylässä kotona 
lattialla. Suu auki, kuten perheeni muutkin aikuiset jäsenet, Maria ja Sasha, katsoin ra-
porttia naapurikylästä, joka oli toinen kenttätyökohteistani. Uutispätkän sisältöön verrat-
tuna alku oli vielä ystävällistä. 

Se mitä kuulin ei ollut yllätys. Kaikkihan tosiaan puhuvat, että Nelmin Nosissa juo-
daan. Se oli kerrottu minulle heti, kun piirikuntaan saavuin. Kaikki myös tietävät, että 
Nelmin Nos on kansallinen kylä, mikä tarkoittaa, että enemmistö sen asukkaista on nenet-
sejä. Useimpien alueen asukkaiden mielestä nenetsit ovat juoppoja. Paikallisten asukkai-
den negatiiviset stereotypiat tulivat minulle selviksi jo käydessäni ensimmäisen kerran 
Nenetsiassa vuonna 1995. Mutta se, että paikallisuutisissa lausutaan stereotypiat julki 
näin suoraan, oli uutta. 

Suomalaisille nenetsit, vanhalta nimeltään jurakkisamojedit, ovat tuttuja Matias Alek-
santeri Castrénin, Kai Donnerin ja Toivo Lehtisalon matkoista. Viime vuosina nenetsitie-
toutta ovat jakaneet elokuvantekijät Markku Lehmuskallio ja Anastasia Lapsui useilla 
elokuvillaan, jotka on kuvattu Siperiassa.2 Nenetsia sijaitsee Pohjois-Venäjällä Ural-
vuoriston länsipuolella ja lienee tuttu suomalaisille rikkaiden öljyvarojensa vuoksi. Suo-
malaisilla yrityksillä on mielenkiintoa aluetta kohtaan. Esimerkiksi Fortum hyödyntää 
yhtä alueen öljykentistä. Itse Nenetsia on harvaan asuttua aluetta, se on pinta-alaltaan 
suurempi kuin Lapin ja Oulun läänit yhteensä, mutta väkiluku on vain 41 500, ja yli puo-
let asuu alueen ainoassa kaupungissa, Narjan Marissa. Valtaosa väestöstä on venäläisiä 
(noin 26 000), alkuperäiskansa nenetsit ovat seuraavaksi suurin kansallinen ryhmä (7 
754) ja kolmanneksi suurin ryhmä ovat komit (4 510).3 Alueella asuu yli 70:n eri kansal-
lisuuden edustajia, joista suurin osa on muuttanut alueelle öljyn hyödyntämisen takia. 
Nenetsiassa on eletty uusiutuvista luonnonvaroista: poronhoidosta, kalastuksesta ja met-
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sästyksestä. 1980-luvulta alueen kehitystä on määrittänyt öljyn etsintä, ja parhaillaan alu-
eella eletään öljyn hyödyntämisen buumia. 

Nenetsia kantaa alueen alkuperäiskansan nenetsien nimeä (nenetsejä on Venäjällä 41 
300, ja he asuvat suurimmaksi osaksi Länsi-Siperiassa), mutta nenetseillä ei ole ollut alu-
eella hallinnollista erityisasemaa. Nenetsit ovat kuitenkin yksi Venäjän federaation 45 
alkuperäiskansasta. Neuvostovallan vuosina he kuuluivat niin sanottuun 26 pohjoisen 
kansan joukkoon, joiden oli määritelty tarvitsevan erityiskohtelua alhaisen sosioekonomi-
sen kehityksensä ja pienen väestömääränsä vuoksi. Valtion tehtävänä oli nostaa nämä 
kansat modernin kehityksen tasolle. Neuvostoliitossa oli jyrkkä eri kansallisuuksien hie-
rarkia, jonka huipulla olivat venäläiset, ”isoveljet”, jotka huolehtivat muista kansoista. 
Paikallisesti komit olivat hierarkiassa venäläisten jälkeen ja nenetsit alimpana. Tämän 
lisäksi eri kansojen väliset stereotypiat olivat hyvin tavallisia. Monet muualta tulleet ve-
näläiset ja muiden kansallisuuksien edustajat pitivät nenetsejä laiskoina, tyhminä ja juop-
poina. Nenetsien oikeaksi elämänpiiriksi nähtiin tundra ja ainoaksi oikeaksi elinkeinoksi 
poronhoito, vaikka neuvostovaltio kaikin mahdollisin toimenpitein pyrki asuttamaan ne-
netsit kyliin. Tällä hetkellä suurin osa nenetseistä asuu pysyvästi kylissä eikä ole suora-
naisesti tekemisissä poronhoidon kanssa. 

Neuvostoaikana tavoitteena oli kansallisuuksien sulauttaminen yhdeksi neuvostokan-
saksi, mikä ei onnistunut. Päinvastoin, viime vuosina eri kansallisuudet ja ryhmät ovat 
aktiivisesti tuoneet esille etnisiä ja uskonnollisia erityispiirteitään. Myös Venäjän federaa-
tion lainsäädäntö takaa tiettyjä etnisiä oikeuksia esimerkiksi omaan kieleen ja uskontoon. 
Nenetseillä on oma järjestönsä, jolla on virallinen asema alueella: sitä on kuunneltava 
päätettäessä nenetsejä koskevista asioista ja sillä on oikeus tehdä lakialoitteita. Nenetsias-
sa pelkästään nenetsit eivät ole aktivoituneet, vaan myös komit ja alueen vanhat venäläi-
set, varsinkin vanhauskoiset. Nenetsiassa on venäläisiä ja komeja, joiden esi-isät ovat 
muuttaneet alueelle jo 1500-luvulla. 

Stereotypiat ovat suhteellisen vakiintuneita käsityksiä toisen kansan moraalisista, älyl-
lisistä ja fyysisistä ominaisuuksista. Negatiiviset stereotypiat muista etnisistä ryhmistä 
johtavat usein erotteluun tai syrjintään. Nenetsiassa negatiiviset stereotypiat nenetseistä 
vaikuttavat heidän jokapäiväiseen elämäänsä: kouluissa opettajat saattavat pitää heitä 
tyhminä, ja esimerkiksi työ- ja asunnonhaussa heidät syrjäytetään, koska nenetsejä pide-
tään juoppoina. Nelmin Nosin kylällä on alueella huono maine, kuten kävi jo edellä ilmi. 
Nelmin Nosin asukkaat leimautuvat negatiivisesti kahdella tapaa: he ovat nenetsejä Nel-
min Nosin kylästä. Kylän asukkaat kertovat usein, kuinka heihin suhtaudutaan kielteisesti 
heidän vieraillessaan kaupungissa. Jopa synnytyssairaalassa voi saada huonoa kohtelua. 
Törmään myös itse näihin kielteisiin käsityksiin jatkuvasti. Kun kaupunkilainen kuulee, 
että olen menossa Nelmin Nosin kylään, kauhistellaan, miten minä ulkomaalaisraukka 
siellä selviän. Saan vakuutella pitkään ja hartaasti, ettei minun ole huono olla Nelmin 
Nosissa ja voin elää siellä normaalia elämää. Koska törmään jatkuvasti stereotypioihin ja 
kuulen niiden vaikutuksista, minua kiinnostaa se, kuinka paikalliset tiedotusvälineet yllä-
pitävät stereotypioita. Kaupungin asukkaat eivät käy kylissä, joten he saavat tietonsa ky-
listä paikallisten tiedotusvälineiden kautta. 
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Tiedotusvälineet Nenetsiassa 

Olen tehnyt kulttuuriantropologista kenttätyötä Nenetsiassa vuodesta 1996. Ensin tutkin 
poronhoidon muutosprosesseja ja viime vuosina olen kerännyt materiaalia kyläyhteisöjen 
elämästä. Olen vuosina 1996–1997 ja 2001–2004 vuosittain asunut useita kuukausia 
Krasnoen ja Nelmin Nosin kylissä. Materiaalin keruun teen haastattelemalla ja keskuste-
lemalla kyläläisten kanssa heidän kotonaan, kadulla ja kylän julkisissa tiloissa, sekä seu-
raamalla kylän jokapäiväistä elämää. Nelmin Nos on yli tuhannen asukkaan kylä Petsora-
joen rannalla. Kylää ympäröi puuton tundra, kun taas Petsoran vastarannalla sijaitseva 
Krasnoe on metsätundran ympäröimä. Krasnoessa, jonka väkiluku on noin 1 600 asukas-
ta, asuu nenetsien lisäksi venäläisiä ja komeja. Kylien kehityksen moottoreita ovat olleet 
kolhoosit, joiden tuotantoaloja ovat olleet poronhoito, kalastus ja lypsykarja. Kolhoosit 
toimivat vieläkin, mutta yksityisporonhoito ja -kalastus ovat yleistymässä. Molemmissa 
kylissä on koulu, terveyskeskus, kulttuuritalo ja lastentarha, jotka työllistävät huomatta-
van määrän kyläläisistä. Kylät ovat alueellisesti tiiviisti rakennettuja puutalokyliä. Kylien 
väki on tullut minulle vuosien myötä tärkeäksi, enkä voi suhtautua välinpitämättömästi 
siihen, mitä kylistä ja niiden asukkaista kirjoitetaan. 

Paikallisten tiedotusvälineiden seuraaminen on yksi kulttuuriantropologisen tutkimus-
aineiston keruumenetelmä. Samoin kuin itse kenttätyökohteeseen, myös alueen tiedotus-
välineisiin syntyy tietty emotionaalinen suhde. Paikallislehdet, Suomeen tilattuina ja nyt 
2000-luvulla myös Internetin välityksellä, tarjoavat minulle tietoa alueen tapahtumista ja 
tuovat sikäläisen elämän lähemmäksi ollessani Suomessa. 

Öljybuumi näkyy alueen tiedotusvälineissä. 2000-luvun alkuun asti paikallisia tiedo-
tusvälineitä oli yksi lehti, yksi radiokanava ja yksi televisiokanava. Lehti, vuonna 1929 
perustettu Narjana vynder (nenetsinkielinen nimi tarkoittaa suomeksi ”Punaista tundra-
laista”), on nykyään alueparlamentin ja Narjan Marin kaupungin äänenkannattaja. Neu-
vostoliitossa jokaisella hallinnollisella alueella oli oma, alueen puoluekomitean äänen-
kannattaja, jonka tehtävänä oli tiedottaa puolueen päätöksistä ja linjasta, mutta myös 
paikallisista asioista. 1930-luvun alussa ilmestyi jopa lehden aluenumeroita Nenetsian eri 
kolkilta, ja olipa jopa lehti, jota toimitettiin ja painettiin tundralla: lehden toimittaja eli 
poronhoitajien luona. Lehdessä ilmestyi nenetsinkielinen sivu kerran viikossa vuoteen 
1963 asti. Vuonna 1989 sivun julkaiseminen aloitettiin jälleen. 

Alueradio aloitti toimintansa vuonna 1965. Radion ohjelmat olivat helposti kuultavis-
sa, sillä jokaisessa asunnossa ja talossa oli vastaanotin, joka välitti Neuvostoliiton yleis-
radion ohjelmaa mukaan lukien paikalliset lähetykset. Televisiotoiminta aloitettiin 1990-
luvulla. Sekä radio- että televisiokanava ovat päivittäin lähettäneet muutaman tunnin oh-
jelmaa, enimmäkseen uutisia. Radio-ohjelmia on ollut myös komin ja nenetsin kielellä, 
televisio-ohjelmia ei. 

2000-luvulla on ilmestynyt uusia sanomalehtiä ja televisiokanavia. Paikallislehtien 
runsaus johtuu eri tahojen (öljy-yhtiöt, paikallishallinto, puolueet yms.) kiinnostuksesta 
alueen öljyvarojen hyödyntämiseen. Vuonna 2002 aloitti kaksi uutta lehteä, Jedei vada 
(nenetsinkielinen nimi, suomeksi ”Uusi sana”) ja Njerm jun (nenetsinkielinen nimi, suo-
meksi ”Napapiirin uutiset”), joista viimeksi mainittu ilmestyi vain vuoden loppuun. Seu-
raavan vuonna aloitti Vybor naroda (venäjänkielinen nimi, suomeksi ”Kansan valinta”) ja 
kesällä 2004 taas Izvestija NAO (venäjänkielinen nimi, suomeksi ”Nenetsian tiedonan-
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not”). Syksyllä 2004 Njerm jun aloitti jälleen ilmestymisensä. Narjana vynder on ainoa 
lehti, jonka taustavoimat, eli alueparlamentti ja kaupunki, ovat tiedossa. Jedei vada on 
virallisesti yksityisen uutistoimiston lehti, mutta taustavoimana on iso venäläinen öljy-
yhtiö. Vybor naroda on virallisesti alueellinen julkaisu liittovaltion tasolla ilmestyvästä 
lehdestä, mutta lehti ajaa tiettyjen öljy-yhtiöiden ja henkilöiden asiaa hyvin voimakkaasti. 
Izvestija NAO:n ja Njerm junin taustavoimat ovat minulle tuntemattomia, koska en ole 
nähnyt vielä lehtien paperiversioita. Paikallisesti Narjana vynderin suosiota on vähentä-
nyt sen maksullisuus, kun taas ainakin Jedei vada ja Vybor naroda ovat ilmaisia lehtiä. 

Televisiokanavia on ollut väliin kolmekin, nyt vuoden 2004 kenttätöideni aikana tele-
visiokanavia oli kaksi. Televisiokanavat näkyvät vain Narjan Marissa ja lähialueen kylis-
sä, joihin Krasnoekin kuuluu. Koska radion kuunteluun tarvitaan radiovastaanotin eikä 
jokaisessa perheessä sellaista ole, radion kuuntelu on vähentynyt. 

Median nenetsikuva 

Miten huhtikuun 2002 uutisraportti Nelmin Nosista jatkui shokeeraavan aloituksensa 
jälkeen? Toimittaja, muualta tullut nainen, haastatteli muualta tullutta kylämiliisiä, joka 
kertoi, että suvut ja perheet tappelevat keskenään, venäläiset pelkäävät ja lapset kulkevat 
juovuksissa ympäri kylää. Toimittaja oli kutsuttu tekemään raporttia kylän lastentarhan 
nenetsin kielen ja kulttuurin opetuksesta, mutta hän välitti kuvan juoposta ja väkivaltai-
sesta kylästä. Minun kuvani kylästä, jossa olin asunut useita kuukausia, ei vastannut ra-
portin antamaa kuvaa. Kun raportti loppui, Maria, Sasha ja minä katsoimme toisiimme. 
Maria, joka on kotoisin Nelmin Nosista, huokasi: ”Niinhän se on aina, meistä kirjoitetaan 
vain pahaa.” 

Meille kaikille tuli mieleen keväällä 1997 Narjana vynderin julkaisema Moskovskii 
komsomolets -lehden artikkeli, jossa moskovalaistoimittaja kertoi sukurutsauksista, ne-
netsien kyvyttömyydestä oppia ja äideistä, jotka myyvät lapsiaan viinasta ja ruuasta.4 
Artikkeli suututti kaikki alueen nenetsit. Paikallislehti julkaisi kaksi vastinetta, nenetsiak-
tivisti Valentina Hanzerovan5 ja minun artikkelini6. Useat ystäväni pyysivät minua kirjoit-
tamaan vastineen, koska ulkomaalaisen kirjoittamana se herättäisi enemmän huomiota. 

Nyt, syksyllä 2004, jäin miettimään Marian huokausta. Kirjoitetaanko nenetseistä vain 
negatiivisia asioita? Etsin lehdistä vuosilta 2001–2004 artikkeleita kylistä, poronhoidosta 
tai yleensä mistä tahansa, mikä liittyy nenetseihin. Kyläartikkelit olivat ensimmäisenä 
mielessäni, sillä nenetseistä suurin osa asuu kylissä ja kyläartikkeleita on helppo kirjoittaa 
ainakin niistä kylistä, joihin pääsee moottorikelkalla tai laivalla. Kaukaisemmista kylistä, 
joihin pääsee vain helikoptereilla, kirjoitetaan vähän. Nelmin Nos, joka on lähellä kau-
punkia ja jonka väestöstä 97 % on nenetsejä, on monen toimittajan mielenkiinnon kohde. 
Vuoden 2002 jälkeen jokaisessa Nenetsiassa julkaistavassa lehdessä on julkaistu jonkin-
lainen kyläartikkeli Nelmin Nosista. Suurin osa artikkeleista kertoo kylästä hyvin nega-
tiiviseen sävyyn, eli samalla tavalla kuin paikallistelevision uutisraportti. Artikkeleiden 
mukaan kylässä ei haluta tai osata tehdä töitä, väki vain juo, eikä kylällä ole minkäänlais-
ta tulevaisuutta. Kylä kuvataan likaiseksi ja rakennukset hunningolla oleviksi. Useimpien 
artikkeleiden mukaan avun kylän ongelmiin on tultava ulkoa päin, sillä kyläläisillä ei ole 
voimia eikä mahdollisuuksia niitä itse ratkaista. 
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En tunnista artikkeleista sitä kylää, jossa olen itse asunut. Ongelmat ovat kyllä ole-
massa, mutta ne ovat vahvasti liioiteltuja. Kylän normaalista elämästä ei ole kirjoitettu 
artikkeleissa mitään. Vain muutamassa artikkelissa kerrotaan kylästä positiiviseen sä-
vyyn. Yksi on kyläartikkeli, jossa kirjoittaja kertoo ongelmista, mutta myös normaalista 
elämästä ja mielenkiintoisista kyläläisistä.7 Artikkelin loppu eroaa muista kyläartikkeleis-
ta: kirjoittaja valaa uskoa tulevaisuuteen. Vilkaisen kirjoittajan nimeä, ja sukunimi kertoo 
heti paljon. Kirjoittaja on nenetsi. Kylän tanssiyhtyeen Maimbavan täyttäessä 25 vuotta 
ilmestyi muutamia myönteisiä artikkeleita. Artikkeleissa painotettiin kylän tanssiyhtyeen 
ainutlaatuisuutta ja tasoa, onhan se esiintynyt Ranskassa, Espanjassa, Norjassa ja Suo-
messa, puhumattakaan Venäjän eri osista.8 

Eroavatko muista kylistä kertovat artikkelit Nelmin Nosista kertovista artikkeleista? 
Samantyylisiä artikkeleita voi löytää esimerkiksi Ust-Karan tai Bugrinon kylistä, joissa 
molemmissa suurin osa asukkaista on nenetsejä. Viime aikoina lehdet ovat käyttäneet 
kylien ongelmia keskinäisessä taistelussaan. Ensin yksi kirjoittaa yhden kylän ongelmista 
syyttäen niistä aluehallintoa, minkä jälkeen aluehallinnon äänenkannattaja kirjoittaa ky-
lästä oman artikkelinsa, jossa kylän ongelmia ja normaalia elämää yritetään valottaa. Pe-
russävy on kuitenkin negatiivinen. Artikkeli venäläiskylä Telviskasta eroaa huomattavasti 
nenetsikylistä kertovista artikkeleista.9 Vaikka siinä kerrotaankin kylän ongelmista, pai-
notetaan kylän siisteyttä ja asukkaiden oma-aloitteisuutta. Nelmin Nosia verrataan monis-
sa artikkeleissa naapurikyliin: venäläinen Andeg on siisti likaiseen Nelmin Nosiin verrat-
tuna. Venäläiskylät ovat pääasiassa venäläisten asuttamia ja perustettu jo 1600–1800-
luvuilla. Paikallaan asuvat venäläiset ja komit elivät kalastuksella ja pienimuotoisella kar-
janpidolla. Nenetsikylät sen sijaan on perustettu kollektivisoinnin jälkeen 1930-luvuilla. 

Komit alueen toisena vähemmistökansana näkyvät hyvin vähän tiedotusvälineissä. 
Heillä on kylläkin oma järjestönsä, mutta ihmiset toimivat enimmäkseen omien kyläseu-
rojensa puitteissa. Näistä ja monien suljettujen kylien väestön perustamista kyläseuroista 
kirjoitetaan positiiviseen sävyyn, samoin myös vanhauskoisten ortodoksien toiminnan 
uudelleenheräämisestä.  

Poronhoito on olennainen osa nenetsikylien, mutta myös koko piirikunnan elämää. Po-
ronhoito lihantuotantona on kaikkien mielenkiinnon kohde, joten lehdet julkaisevat uuti-
sia ja tilastoja poromääristä ja teurastuksista. Syystalvella kirjoitetaan teurastuksen alka-
misesta ja päättymisestä. Poromäärien vähentyminen huolettaa kaikkia, sillä ”kaikkihan 
syövät poronlihaa”. Myös vuosien 2002 ja 2004 poronhoitajien kokoukset ovat saaneet 
paljon palstatilaa, mutta uutisoinnissa tärkeintä on ollut taustavoimien näkemysten esille-
tuonti ja vastustajan mustamaalaaminen. Alueen väestö on tietoinen siitä, etteivät poron-
hoitajat saa palkkaansa ajoissa eivätkä kolhoosit pysty ylläpitämään yhteyksiä tundran ja 
kylän välillä. Se, millaista elämää eletään tundralla, jää vähälle huomiolle.  

Poronhoitajien (alueella on sekä nenetsi- että komiporonhoitajia) elämä tundralla tulee 
jonkin verran esille kirjoitettaessa öljyn hyödyntämisestä. Öljyn hyödyntämiseen liittyvät 
asiat ovat lehtien pääkysymyksiä: mikä yhtiö ja millä ehdoilla saa hyödyntää, miten alue-
hallinto toimii, miten ekologiset asiat otetaan huomioon jne. Lehden asenne kuhunkin 
kysymykseen on sidoksissa sen taustajärjestön kantaan. Poronhoitajia käytetään pelinap-
puloina. Heidät kuvataan, tarkoituksesta riippuen, milloin tundran sankareiksi, jotka vai-
keissa oloissa eläen tuottavat lihaa ja ylläpitävät nenetsikulttuuria (vaikka komiporonhoi-
tajiakin on, heidän yhteydessään ei puhuta komikulttuurin ylläpitämisestä), milloin 
puolestaan politiikan tai öljyteollisuuden uhreiksi, jotka ovat hieman yksinkertaisia eivät-
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kä osaa toimia muualla kuin tundralla. Toisinaan heitä syytetään ahneudesta, koska hei-
dän vaatimuksiaan öljy-yhtiöille pidetään liian suurina. Jedei vadan uutisointi vuodelta 
2002, joka oli kuuma vuosi öljy-yhtiöiden ja poronhoitajien suhteissa, on mielenkiintoi-
nen. Sen elokuisessa poronhoitajien ja öljy-yhtiöiden välisistä suhteista kertovassa artik-
kelissa on kuva, jossa nenetsimies nukkuu maassa koiran vieressä.10 Kuvateksti kertoo: 
”Öljyrahat voi kuluttaa monin eri tavoin.” Lukijoille käy selväksi, mitä tarkoitetaan: ne-
netsien saamat öljyrahat menevät vodkaan. Tämä artikkeli sai erään nenetsiporonhoitajan, 
Ignatii Vylkan, tarttumaan kynään ja kirjoittamaan oman mielipiteensä asiasta. Narjana 
vynderissä julkaistiin kaksi hänen kirjoitustaan.11 Tämän jälkeen ihmeteltiin, kuinka yk-
sinkertainen poronhoitaja pystyy kirjoittamaan tuollaisen vastineen. Itse Ignatiin tuntien 
en epäile hänen kykyään kirjoittaa asiallisia vastineita. Seuraavassa artikkelissa lehti ku-
vasi poronhoitajat oudoiksi, omassa maailmassaan eläviksi otuksiksi, jotka eivät ymmärrä 
kaikkea, mitä sen ulkopuolella tapahtuu.12 Ahneitakin ovat. Joulukuussa poronhoitajista 
kirjoitettiin suhteellisen asiallisesti, koska öljy-yhtiöt ja poronhoitajat aloittivat jälleen 
neuvottelut.13 

Nenetsit toimijoina 

Ovatko nenetsit Venäjän tiedotusvälineissä passiivisia toimijoita, vain kuluttajia? Eivät 
pelkästään, sillä myös nenetsitoimittajia on. Radiossa on oma nenetsinkielinen osastonsa, 
jossa toimii yksi toimittaja. Nämä uutiset ovat kuitenkin nenetsikieliselle yleisölle, sa-
moin kuin Narjana vynderin nenetsikieliset sivut. Venäjänkieliset uutiset ovat ne, jotka 
vaikuttavat suureen yleisöön. Narjana vynderissä toimii nyt toimittajana yksi nenetsi, 
Irina Hanzerova, ja lehdet julkaisevat myös muiden nenetsien kirjoituksia silloin tällöin. 

Irina Hanzerova kirjoittaa tavallisia uutisartikkeleita ajankohtaisista aiheista, mutta 
myös isoja teema-artikkeleita nenetsien historiasta ja kulttuurista venäjäksi. Hänen laajat 
historia-artikkelinsa käsittelevät paitsi nenetsien, myös koko alueen historiaa. Esimerkiksi 
artikkeli Vaigatshin saaren muuttumisesta nenetsien pyhästä paikasta 1930-luvun neuvos-
toliittolaiseksi vankileiriksi kuvaa hyvin koko alueen historiaa. Artikkelit nenetseistä toi-
sessa maailmansodassa tai nenetsien pidätyksistä 1930-luvulla tuovat nenetsit osaksi 
yleistä neuvostoliittolaista historiaa. Hanzerova kirjoittaa myös nenetsien perinteestä: 
paikannimistä, etu- ja sukunimistä. Hän on kirjoittanut myös ekologisista kysymyksistä 
nenetsien näkökulmasta. Artikkelit perustuvat arkistoihin ja haastatteluihin ja tuovat esille 
nenetsit aktiivisina toimijoina.  

Nenetseillä on oma, virallisen statuksen omaava järjestö Jasavei, jonka toiminnasta 
kirjoitetaan vähän. Joka neljäs vuosi pidettävän edustajakokousten aikana järjestöstä kir-
joitetaan paljonkin, mutta hyvin emotionaalisesti. Kevään 2004 edustajakokouksen aika-
na oli selvää, kenen puheenjohtajaehdokkaan puolella kukin lehti on. Kuten kaikessa tie-
dotuksessa, lehtien taustavoimien poliittiset ja taloudelliset intressit vaikuttavat siihen, 
mitä ja miten kirjoitetaan. Artikkeleissa hyökätään usein jotakin vastaan tai asetetaan 
vastapuolen toiminta kyseenalaiseksi. Yleensä lehdet, joiden taustavoimina on öljy-
yhtiöitä, näkevät aluehallinnon toiminnan kielteisesti. Aluehallinnon kannattajat taas 
hyökkäävät tiettyjä öljy-yhtiöitä ja puolueita vastaan. Nenetsit joko poronhoitajina tai 
järjestönä ovat asiasta riippuen joko moitittavia tai kehuttavia. Paitsi lehtien taustavoimil-
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la, myös toimittajan alkuperällä on merkitystä. Toimittajien joukossa vähemmistönä ovat 
nenetsit tai paikalliset venäläiset ja komit ja enemmistönä muualta tulleet. Kun taistelu 
öljystä ja vallasta 2000-luvun alussa kiristyi, tiedotusvälineet tuottivat toimittajia muualta 
Venäjältä. Nämä toimittajat tuntuvat hyvin pian omaksuneen stereotypiat ja alkavat voi-
mistaa niitä kirjoituksillaan. Tämä näkyy varsinkin kyläartikkeleissa. Toimittajathan eivät 
tunne kyläelämää ja kirjoittavat kylistä stereotypioiden mukaisesti. Samoin harvoissa 
kirjoituksissa tundraelämästä painotetaan ”alkuperäistä” elämäntapaa, jota pidetään ro-
manttisena mutta myös vaikeana. 

Miten nenetsit sitten itse reagoivat yksipuolisiin tai negatiivisiin kirjoituksiin? Artikke-
lit ja raportit herättävät keskustelua ja joihinkin kirjoitetaan vastineita. Mielenkiintoista 
on, että vastineet julkaistaan usein toisessa lehdessä. En ole varma, tarjotaanko vastinetta 
aina edes suoraan lehdelle vai käännytäänkö heti toisen lehden puoleen. Aloituksessa 
mainitusta paikallistelevision huhtikuun 2002 uutisraportista keskusteltiin sekä radiossa 
että lehdistössä. Njerm jun -lehdessä Valentina Hanzerova arvosteli vastineessaan tiedo-
tusvälineiden tapaa kirjoittaa nenetseistä mitä tahansa. Hän kiinnitti huomiota myös kuvi-
en käyttöön. Esimerkiksi erään artikkelin kuvituksessa on nenetsinainen ja kuvateksti 
kertoo tämän indigalaisnaisen14 juovan puoli litraa vodkaa päivittäin. Hanzerovan mu-
kaan kuvan nainen on Krasnoesta ja täysin raivoraitis.15 Koska huhtikuisesta uutisrapor-
tista nousi kova kohu, sen kirjoittanut toimittaja joutui pyytämään anteeksi julkisesti. 

Entä miten nenetsit Nelmin Nosissa suhtautuvat kielteisiin kirjoituksiin? ”Lehdessä 
haukutaan meitä, ja me lastentarhassa kirjoitetaan oikaisu, mutta ei sitä kukaan julkaise,” 
kertoi yksi lastentarhan työntekijä minulle vuonna 2002. Kesäkuussa 2004 otin esille 
jonkun lehden artikkelin Nelmin Nosissa ja moitin kirjoittajaa vääristelyistä erään kahvi-
pöytäkeskustelun aikana. ”Me emme enää jaksa välittää emmekä suuttua. Me elämme 
omaa elämäämme,” sanoi eräs naisista. 

Suurin osa kyläläisistä on valinnut strategiakseen olla välittämättä ja olla puhumatta 
toimittajille. Radion venäjänkielinen, maaseudun asioista vastaava toimittaja valittelee, 
että Nelmin Nosissa on vaikea saada ketään haastateltavaksi. Haastateltavia on vaikeaa 
löytää muissakin paikoissa. Syksyllä 2001 emäntäni Krasnoessa lähti heti kotoa pois 
kuultuaan paikallistelevision tulevan haastattelemaan minua. Kesäkuussa 2004 olin pai-
kalla Nelmin Nosissa, kun paikallistelevision toimittaja ja kuvaaja tulivat kyselemään 
asukkaiden mielipiteitä budjetista. He menivät, kuten tapana on, ensin kyläneuvostoon, 
jossa heidän kanssaan kieltäydyttiin puhumasta. Kyläraitillakin toimittajalla oli vaikeuk-
sia löytää haastateltavia. Tavallisesti vieraanvaraiset nenetsit eivät kutsuneet häntä eivät-
kä kuvaajaa edes teelle ja rikkoivat näin vieraanvaraisuuden etikettiään. Nenetsiassa jo-
kaiselle matkalta tulijalle tarjotaan aina lämmintä teetä. Totta puhuen olisin itsekin 
juossut piiloon, mutta satuin olemaan kyläneuvostossa toimittajan tullessa. Jouduin selit-
tämään, miksi Nelmin Nosissa ei pidetä toimittajista ja kertomaan oman näkemykseni 
kylästä. Kun toimittaja kysyi, miten pystyn ulkomaalaisena asumaan tällaisessa kylässä, 
olin heti puolustusasemissa. Mutta kävikin ilmi, että kaksi kuukautta sitten etelästä tullut 
toimittaja ihmetteli yksinkertaiseksi sitä, miten pärjään pohjoisissa olosuhteissa ilman 
mukavuuksia. Hän seisoi edessäni palellen kesäkuisessa lumisateessa. Säälin häntä, mutta 
mietin, kuinka pian hänellekin tulee asenne: ”Kuten kaikki tietävät…”. 
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1. Kaikki suorat lainaukset ovat kenttätyömuistiinpanoistani vuosilta 2002–2004.  
2. Esim. Seitsemän laulua tundralta (2000), Elämän äidit (2002), Jumalan morsian (2004).  
3.  Kaikki väestöä ja kansallisuuksia koskevat luvut ovat vuoden 2002 väestölaskentatietojen mu-

kaisia. 
4. Narjana vynder 14.5.1997 ja 15.5.1997. 
5. Narjana vynder 15.5. 1997 ja 20.5.1997. 
6. Narjana vynder 17.6.1997. 
7. Jedei vada 19.9.2002. 
8. Jedei vada 19.2.2004 ja Narjana vynder 5.2.2004. 
9. Narjana vynder 23.3.2004. 
10. Jedei vada 17.8.2002. 
11. Narjana vynder 3.9.2002 ja 17.9.2002. 
12.  Jedei vada 19.9.2002. 
13. Jedei vada 3.12.2002 lisälehti Bol’shaja neft. 
14. Ingidan kylä sijaitsee Barentsinmeren rannalla. Sen 739 asukkaasta 375 on nenetsejä. 
15. Njerm jun 25.4.2002. 

Lähteet 

Narjana vynder 
 
14.5., 15.5.1997 Jegorova, Jelena: ”Takaja tshumovaja zhisn’”. 
15.5., 20.5.1997 Hanzerova, Valentina: ”Mirazhi zhurnalistiki Egorovoj”. 
17.6.1997 Tuisku, Tuula: ”Ne mogu moltshat”. 
3.9.2002 Vylka, Igantij: ”My reshili: Zemli neftjanikam – ne otvodit poka”. 
17.9.2002 Vylka, Igantij: ”Ignatij Vylka s ”Jedej vada” ne soglasen”. 
5.2.2004 Hanzerova, Irina: ”Bravo, ”Maimbava”, bravo, ”Radost”!” 
23.3.2004 Vladimirova, Valentina: ”Odin den’, provedennyj v Tel’viske”. 
 
Jedei vada 
 
17.8.2002 Volkova, Irina: ”Dohodnyi biznes – zashita prav olenevodod”. 
19.9.2002 Sesej, Marija: ”Na krutom beregu”. 
19.9.2002 Volkova, Irina: ”Zemlja pretkovenija”. 
3.12.2002 lisälehti Bol’shaja neft. Vasilivetskij, Aleksei: ”My obretsheny ljubit’ drug druga”. 
19.2.2004 Volkova, Irina: ”Na tsene-tshetver’ veka”. 
 
Njerm jun  

25.4.2002 Hanzerova, Valentina: ”Po sledam napisannogo i skazannogo”. 



”Wanna be bi?”                                                     
Biseksuaalisuus suomalaisessa lehdistössä 

Jenny Kangasvuo 

Seksuaalisista vähemmistöistä on 1990–2000-lukujen aikana tullut aihe, josta on sopivaa 
puhua julkisuudessa. Seksuaalivähemmistöihin suoraan liittyvät poliittiset mediatapah-
tumat, kuten laki parisuhteen rekisteröinnistä, ovat lisänneet niiden näkyvyyttä lehdistös-
sä (Charpentier 2001; Juvonen 2004). Vielä 1980-luvulla niin sanottu kehotuskieltolaki 
vaikutti voimakkaasti siihen, miten seksuaalisista vähemmistöistä kirjoitettiin. Tiedotus-
välineissä vallitsi voimakas itsesensuuri, joka esti kirjoittamasta niistä myönteiseen tai 
edes neutraaliin sävyyn.1 (Stålström 1997: 252–258; Månsson 1984: 337, 340–343.) 

1990-luvulla itsesensuuri höltyi. Vuoteen 1999 mennessä, jolloin kehotuskieltopykälä 
lopulta poistui rikoslaista, seksuaalivähemmistöistä kirjoittelu oli jossain määrin vapau-
tunut. Itsesensuurin perinne näkyy edelleen siinä, että vaikka seksuaalivähemmistöistä 
voidaankin kirjoittaa ilmiönä, luontevaa tapaa kirjoittaa vähemmistöihin kuuluvista ihmi-
sistä yksilöinä ei vielä ole. (Juvonen 2004: 46.) 

Seksuaalivähemmistöjä koskeva kirjoittelu on ollut pääasiassa homomiehiä ja vähäi-
semmässä määrin lesboja käsittelevää kirjoittelua. Kun seksuaalivähemmistöistä kertovi-
en lehtitekstien määrä on kasvanut, on myös biseksuaalisuudesta alettu kirjoittaa enem-
män. Homoseksuaalisuuden käsittelyyn verrattuna biseksuaalisuudesta kirjoitetaan 
kuitenkin hyvin vähän. Esimerkiksi lakia parisuhteen rekisteröinnistä nimitettiin lehti-
teksteissä "homoliittolaiksi", mikä marginalisoi biseksuaalit, joille lailla on myös tärkeä 
merkitys. 

Pauliina Haasjoki on tutkinut biseksuaalisen narratiivin mahdollisuuksia suomalaises-
sa kirjallisuudessa ja huomauttaa, että se on jätetty sekä heteronormatiivisen että les-
bonäkökulmaisen kirjallisuudentutkimuksen ulkopuolelle. Biseksuaalisuus ei ole olemas-
sa omalla nimellään sen enempää puheessa kuin kirjallisuudessakaan. Haasjoen mukaan 
ei voida luottaa siihen, että tekstin vastaanottaja ymmärtää biseksuaalisuutta. (Haasjoki 
2003: 31, 42.) Jos länsimainen (ja tarkemmin: suomalainen) sukupuolijärjestelmä on 
vahvasti dikotominen ja painottaa seksuaalisia ja sukupuolisia eroja, kuinka on mahdol-



 52

lista puhua biseksuaalisuudesta? Tarkoittaako biseksuaalisuudesta puhuminen aina hege-
monista seksuaalisuuden dikotomisuutta vastaan asettumista? 

Biseksuaalisuus esitetään yleensä kuriositeetiksi, ei relevantiksi identiteetiksi tai ih-
misryhmäksi homoseksuaalisuuden tapaan. Biseksuaalisuus on teema, joka on sopivasti 
yleisöä viihdyttävä ja kiinnostava. Tuula Juvonen havaitsi tutkimuksessaan Helsingin 
Sanomien homoseksuaalisuuskirjoittelusta, että homoseksuaalisuudesta kirjoitetaan pää-
asiassa lehden politiikka- ja kulttuurisivuilla (Juvonen 2004). Biseksuaalisuus puolestaan 
soveltuu teemaksi lehden trendi- tai viikonloppusivuille, politiikkasivuille sillä ei aina-
kaan vielä ole asiaa. 

Seksuaalisista vähemmistöistä on tullut aihe, joka kiinnostaa heteronormatiivista val-
tayleisöäkin. Erilaisuus on myyvää ja viihdyttävää (Herkman 2002: 233–234). Seksuaali-
sista vähemmistöistä ei mediassa puhuta pelkästään yleisön informoimisen vuoksi tai 
suvaitsevuuden lisäämiseksi, vaan niiden avulla voidaan myös herättää kuluttajien ja 
yleisöjen huomio. (Rossi 2003: 152–153.) Biseksuaalisuudestakin kirjoitetaan yleensä 
nimenomaan ei-biseksuaalisiksi oletettujen lukijoiden viihdyttämiseksi. 

Medioitunut todellisuus 

Mediakulttuurista on tullut paikka, jossa muotoillaan ja määritellään identiteettejä. Suku-
puoleen, seksuaalisuuteen, kansallisuuteen ja muihin ilmiöihin liittyviä identiteettimerki-
tyksiä tuotetaan ja muokataan yhä enemmän median kautta. (Fairclough 1997: 29–30, 
264; Herkman 2002: 21.) Kulttuurisen globalisaation myötä identiteetit ovat moninaistu-
neet eikä identiteetin muovautuminen seksuaalisen suuntautumisen, kansallisuuden tai 
etnisen ryhmän perusteella ole yhtä itsestään selvää kuin aiemmin. Mediakulttuurin rep-
resentaatioiden moninaisuus tarjoaa lukuisia identiteetin rakentamisen lähtökohtia. Suku-
puolen ja seksuaalisuuden roolit ovat vähemmän selkeitä ja kiinteitä kuin aiemmin. 
(Herkman 2002: 232.) ”Identiteettejä on rakennettu aina ympäristöstä peilaamalla, mutta 
medioituneessa kulttuurissa identiteettien rakentamisen paikaksi on tullut mediatodelli-
suus reaalitodellisuuden rinnalle – jopa niin että näitä kahta voi olla vaikea erottaa toisis-
taan.” (Herkman 2002: 233, kursiivi tekijän.) 

Ei siis ole yhdentekevää, miten biseksuaalisuudesta kirjoitetaan ja millaiseksi se esite-
tään. Biseksuaalisuus määritellään ja merkityksellistetään sen julkisten esitysten kautta. 
Biseksuaalisesti identifioituvat ihmiset määrittelevät itseään ja merkityksellistävät omaa 
seksuaalisuuttaan ja identiteettiään näiden esitysten kautta. Medioitumisen merkitys nä-
kyy myös heidän elämässään. Monet biseksuaalit korostavat esimerkiksi Internetin mer-
kitystä oman seksuaalisuutensa löytämisessä ja määrittelyssä. Internet tarjoaa mahdolli-
suuksia yhteisöllisyyden kokemuksiin. Toisaalta biseksuaalista identiteettiä voidaan 
määrittää viihdeteollisuuden biseksuaalisiksi tunnustautuvien tähtien kautta joko heihin 
samastumalla tai heistä erottautumalla. (Kangasvuo 2001.) 

Tiedotusvälineiden diskurssit ovat tärkeitä tutkittaessa yhteiskunnallisia ja kulttuurisia 
muutoksia ja valtasuhteita. Nykyisessä mediakielessä on selvä jännite toisaalta informaa-
tion ja viihteen ja toisaalta julkisen ja yksityisen välillä. Julkisia asioita käsittelevä media 
muuttuu viihteellisemmäksi ja kaupallistuu. Yleisöjä pidetään yhä enenevässä määrin 
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nimenomaan mediatuotteiden kuluttajina. (Fairclough 1997: 20–21; Herkman 2002: 208–
211, 218.) 

Mediatekstejä tulkittaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisia kulttuurisia arvoja 
tiedotusvälineet painottavat ja millaisia ideologioita ne välittävät. Mediatekstien tarjoama 
tieto toimii ideologisesti erityisesti silloin, kun niissä esiintyvät representaatiot vahvista-
vat ja uusintavat yhteiskunnan valtasuhteita. Ideologiat ovat tekstin alkuoletuksia, itses-
täänselvyyksiksi oletettuja väittämiä, jotka käyvät tekstistä ilmi epäsuorasti. Ideologioita 
ei tuoda esiin suorasanaisesti, vaan ne vaikuttavat tekstin taustalla. (Fairclough 1997: 25–
30, 63–64, 264.) Biseksuaalisuutta käsittelevissä teksteissä ideologioiksi voivat asettua 
esimerkiksi olettamus seksuaalisista dikotomioista ja siitä, että ihmiset ovat jaettavissa 
erilaisiin seksuaalisen käyttäytymisen kategorioihin. Vallitsevana alkuoletuksena on siis 
heteroseksuaalisuuden ja mies–nainen-jaon luonnollisuus, jolloin ei-heteroseksuaalisuus 
on poikkeama. Tämä ideologia on niin vallitseva, että se voidaan määritellä omaksi hete-
ronormatiivisuuden ideologiakseen, tai Judith Butlerin (1990, 1993) termein heteroseksu-
aaliseksi hegemoniaksi. 

Epäluotettavista biseksuaaleista trendikkäisiin tyttöihin 

Biseksuaalisuutta käsitteleviä tekstejä voidaan pitää osana biseksuaalisuudesta käytyä 
keskustelua, jonka avulla sitä määritellään ja asetetaan osaksi länsimaista, dikotomista 
sukupuolijärjestelmää. Miten biseksuaalisuudesta siis kirjoitetaan suomalaisessa lehdis-
tössä vuosituhannen vaihteessa? Olen valinnut tarkasteltavaksi viisi artikkelia, jotka on 
julkaistu vuosina 1992–2000. Pohdin tapaa, jolla biseksuaalisuus rakentuu näissä julkisis-
sa teksteissä. Esittelen ensin artikkelien sisällön. Sen jälkeen analysoin, millaisista näkö-
kulmista niissä kirjoitetaan biseksuaalisuudesta.2 

Ensimmäinen analysoimani artikkeli on julkaistu Seta-lehdessä, joka oli Seksuaalinen 
Tasavertaisuus (Seta) ry:n aikakauslehti ja jota julkaistaan nykyään nimellä Z. Lehden 
oletettu yleisö koostuu pääasiassa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista lukijoista, joskin 
lehdessä painotetaan homojen ja lesbojen näkökulmaa. Vuonna 1992 julkaistun artikkelin 
otsikko on ”Epäluotettavat biseksuaalit” (Lähteenmäki & Vasama 1992). Otsikko on iro-
ninen haaste lesbo- ja homoyhteisölle, joka artikkelin mukaan samastaa biseksuaalisuu-
den epäluotettavuuteen. Artikkeli on kahden (nuoren?) biseksuaalisen naisen kirjoittama, 
ja se on noin sivun mittainen. Artikkeli oli yksi ensimmäisiä Seta-lehdessä julkaistuja 
biseksuaalisuutta käsitteleviä artikkeleita. Se on todennäköisesti tehty kirjoittajien lesbo- 
ja homoyhteisössä kohtaamien ennakkoluulojen kirvoittamana. 

Artikkelin keskeisenä tehtävänä on kritisoida seksuaalisuuteen keskittyvää biseksuaa-
lisuuden määritelmää ja tarjota uusi, laajennettu määritelmä, joka kertoo eri sukupuoliin 
kohdistuvan seksuaalisen halun lisäksi laajemmasta tunnekirjosta, joka voidaan nimetä 
biseksuaaliseksi. 

Yleensä biseksuaali määritellään henkilöksi, jolla on eroottisia ja seksuaalisia tuntei-
ta sekä miehiä että naisia kohtaan. Määritelmästä jätetään siis kokonaan pois tuntei-
den osuus. Määritelmä mahdollistaa myös sellaisen ajatuksen, että kuka tahansa nai-
nen tai mies aina ja kaikkialla kiinnostaa biseksuaalia. Yllättävää kyllä, biseksuaalin 
kiinnostuksen herääminen ei ole sen itsestäänselvempää kuin kenenkään muunkaan. 
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Se, ettei kiinnostuksen kohteen sukupuolella ole välttämättä merkitystä ei valitetta-
vasti lisää eroottisesti mielenkiintoisten ihmisten määrää maailmassa. (Lähteenmäki 
& Vasama 1992: 23.) 

Artikkelilla on pamfletin luonne, ja sen näkökulma on selkeästi biseksuaalien. Ennakko-
luuloiseksi määritelty homo- ja lesboyhteisö asettuu valistuksen tarpeessa olevaksi. Är-
tymys ennakkoluuloja kohtaan osoitetaan avoimesti. Artikkeli pohjaa myös vahvasti kir-
joittajien omiin kokemuksiin ja näkemyksiin. Seksuaalisuuden asiantuntijoita – Setaa ja 
lääketiedettä – moititaan epäpäteviksi määrittelemään biseksuaalisuutta. 

Toinen tarkastelemani artikkeli on julkaistu Kunto Plus -lehden3 vuoden 1993 kesä-
numerossa. Artikkelin kirjoittajaa ei ole mainittu lehden yhteydessä, mutta kirjoittaja ei 
liene suomalainen. Artikkelin otsikko on ”Kaikilla on omaan sukupuoleen liittyviä fan-
tasioita: Seksiä puolin toisin. Biseksuaaliset fantasiat ja todellisuus” (Kunto Plus 1993: 
32). Artikkelin yleisöksi oletetaan urheilusta ja terveydestä kiinnostuneet, heteroseksuaa-
lit, aikuiset lukijat, jotka pitävät seksuaalisia vähemmistöjä kiehtovina. 

Artikkeli keskittyy löytämään vastauksen kysymykseen ”mitä on biseksuaalisuus”. 
Sen kuvitus luo kuitenkin eroottisen ja intiimin ilmapiirin. Artikkeli on kahden aukeaman 
mittainen, ja siinä on kaksi suurta kuvaa, joista ensimmäisessä kaksi alastonta naista hy-
väilee toisiaan. Toisessa kuvassa on alaston mies ja nainen. Huolimatta pehmopornotun-
nelmaisesta naisparikuvasta kaikki biseksuaalit, joista artikkelissa puhutaan, ovat miehiä. 

Jo artikkelin ingressi luo konfliktin: 

Biseksuaalisuus on käsite joka jakaa asiantuntijoiden mielipiteet kahtia. Jotkut sano-
vat, että me kaikki olemme biseksuaalisia. Toiset taas väittävät, että biseksuaalisuutta 
ei ole olemassa. Yksi on varmaa: kumpaankin sukupuoleen liittyvät fantasiat ovat 
hyvin yleisiä. (Kunto Plus 1993: 32.) 

Artikkeli kertoo, että suurimmalla osalla ihmisistä on samaa sukupuolta koskevia fantasi-
oita ja vakuuttaa, että ne ovat tavallisia ja normaaleja, jopa kiihottavia, jos niitä käytetään 
viisaasti. Eroottissävyisillä kuvilla artikkeli tarjoaa lukijalle valmiin fantasian käytettä-
väksi. Biseksuaaleja ei kuitenkaan esitetä fantasioiden järkeviksi käyttäjiksi. 

Vaikka artikkeli pyrkii antamaan objektiivisen ja neutraalin kuvan biseksuaalisuudesta 
viittaamalla erilaisiin näkökulmiin ja akateemisiin auktoriteetteihin, se luo silti vahvan 
kuvan biseksuaaleista kaksoiselämää viettävinä ihmisinä, jotka piiloutuvat avioliittoon. 
Asiantuntijoiden (seksologi Preben Hertoft, Sigmund Freud, Alfred Kinsey, seksuaalite-
rapeutti Anne Evans ja työryhmä Masters & Johnson) näkemykset korostuvat artikkelissa 
biseksuaalien subjektiivisten kokemusten puuttuessa lähes täysin. Seksuaaliset tunteet ja 
toiminnat esitetään biseksuaalisuuden olennaisiksi määrittäjiksi: biseksuaalisuutta ei ku-
vata identiteetiksi vaan erilaisten seksuaalisten toimintojen sarjaksi. 

Kolmannen artikkelin on julkaissut Helsingin Sanomien Kuukausiliite otsikolla ”Sekä 
että” tammikuussa 1997 (Hiltunen & Lähteenmäki 1997). Otsikon sanoista toinen on 
painettu punaisella ja toinen sinisellä. Artikkelissa on kolme biseksuaaliksi identifioitu-
van ihmisen haastattelua. Haastattelujen ohella artikkeli pohtii biseksuaalisuutta ja sen 
määritelmää neutraaliin sävyyn. Yleisöksi oletetaan tavallinen Helsingin Sanomien lukija: 
koulutettu, suvaitseva ja kaupunkilainen, mutta kuitenkin ei-biseksuaali. 

Kuukausiliitteen artikkeli on kuusisivuinen, ja siinä on kolme koko sivun värikuvaa 
haastatelluista biseksuaaleista. Se on ainoa käsittelemistäni artikkeleista, jossa biseksuaa-
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lit esiintyvät omilla nimillään ja kasvoillaan. Artikkeli pyrkii selittämään biseksuaalisuut-
ta suurelle yleisölle neutraaliin ja opastavaan sävyyn, ja siinä viitataan viiteen eri asian-
tuntijaan (Sigmund Freud, C. G. Jung, Alfred Kinsey, Fritz Klein ja Suvi Ronkainen). 
Asiantuntijoiden rooli ei ole yhtä vahva kuin Kunto Plus -lehden artikkelissa: haastatelta-
ville annetaan enemmän tilaa kuin asiantuntijoille. 

”Biseksuaalisuus oli vain sitä, että tiedostaa sen, ja kirjoittaa sen, naputtelee: bee-ii, 
bi. Bi bi bi. Miettii, että mitähän tämä tarkoittaa ja sitten yhdistää sen itseensä.” 
(Haastateltavan sitaatti, Hiltunen & Lähteenmäki 1997: 56.) 

Artikkeli esittää identiteetin muovautuvaksi ja seksuaalisuuden monitulkintaiseksi. 
Tällaiset ajatukset olisivat olleet käsittämättömiä aiempina vuosikymmeninä ja kenties 
vielä 90-luvun alussakin. 

Neljäs aineistoni teksti on julkaistu Turun ylioppilaslehden 7.5.1999 ilmestyneen nu-
meron vakiokolumnina otsikolla ”Wanna be bi?” (Lager 1999). Vakiokolumnin nimi on 
”Trendistä toiseen”, ja se käsittelee nimensä mukaisesti erilaisia trendejä. Keväällä 1999 
käsiteltävänä trendinä oli biseksuaalisuus ja yleisemmin kiinnostus seksuaalisiin vähem-
mistöihin. Kolumnin kohdeyleisönä ovat ensisijaisesti Turun yliopiston opiskelijat, joita 
puhutellaan suoraan ja joiden oletetaan olevan vapaamielisiä ja seksuaalisista vähemmis-
töistä kiinnostuneita. 

Kolumni on noin sivun mittainen, ja siinä on mustavalkoinen kuva. Kuvassa kaksi pi-
lakuvamaisesti piirrettyä lettipäistä tyttöä suukottaa toisiaan taustalla olevan väkijoukon 
katsellessa. Väkijoukosta on piirretty näkyviin vain silmiä. Kuvassa on tehostesanoina 
suukosta kuuluva ”pusi” ja yleisön kommentit suukosta: ”wow” ja ”cool”. Jutussa on 
haastatteluotteita, mutta haastateltavien nimet on muutettu. 

Kuva 1. Turun ylioppilaslehden kuvituksessa biseksuaalisuus muotoutuu humoristiseksi näy-
tökseksi. 
 
Kolumnin lukijoiden oletetaan olevan heteroseksuaalisia, mutta pääasiassa suvaitsevia tai 
jopa wanna be bi -heteroseksuaaleja. Biseksuaalisuus esitetään opiskelijatrendiksi, jota 
noudattavat varsinkin tytöt. 
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Jokainen meistä on varmasti nähnyt toisiaan hipelöiviä ja suutelevia tyttöjä baareissa 
tai opiskelijabileissä. Poikien kohdalla bisekstailu ei ole niin julkista, vaan vitsin var-
jolla ja hyvässä humalassa päädytään kokeilemaan, miltä tuntuu ottaa suihin parhaal-
ta kaverilta jatkobileissä. Kokeiluissa ei sinänsä ole mitään uutta, vaan olennaista on 
se, että niitä ei tyydytä pitämään vain omana tietonaan häpeän ja syyllisyyden tuntei-
den kourissa, vaan ne kerrotaan ulkomaailmalle tietoisena omasta trendikkyydestä. 
(Lager 1999: 21.) 

Kolumni erottaa ”oikean biseksuaalisuuden” ja wanna be -biseksuaalisuuden, jota käyte-
tään vain oman trendikkyyden vahvistamiseen. Kolumni sekä tekee naurunalaiseksi tren-
dikkäät wanna be -biseksuaalit että on huolestunut ”oikeista biseksuaaleista”, jotka voivat 
kärsiä, kun trendi on ohi. Teksti ei kuitenkaan selitä, kuinka erottaa ”oikeat biseksuaalit” 
wanna beistä. 

Tutkimusaineistoni viimeinen artikkeli on julkaistu vuoden 2000 alussa Ilta-Sanomien 
”Meno-Helsinki”-palstalla, joka listaa pääkaupungin yö- ja klubielämän tapahtumia ja 
trendejä. Artikkelin otsikko on ”Nuoret tytöt kokeilevat rajojaan ja esittävät vaikkapa 
biseksuaalia. Sama maa, sama valuutta?” (Kolsi 2000: 24). Ilta-Sanomien kirjoitustyyli 
on räväkkää ja korostaa viihteellisyyttä. Lukijakunta on taustoiltaan vaihtelevaa, ja siten 
Ilta-Sanomien artikkelit ovat usein suoraviivaisia, kepeitä ja skandaalinomaisia. Tässä 
artikkelissa lukijakunta oletetaan heteroseksuaaliseksi, mutta muita selkeitä lukijakunta-
oletuksia ei ole. 

Artikkelin kuvituksena on piirretty värikuva tytöistä suutelemassa baarissa ja pojista 
katsomassa heitä virnistellen. Kuva ei ole pilakuvamainen, kuten Turun ylioppilaslehden 
jutussa, vaan hivenen eroottissävyinen. Juttu on yhden aukeaman mittainen. 

Kuva 2. Ilta-Sanomien artikkelin kuvan naishahmot ovat nuoria, hoikkia ja kauniita, ja ylei-
nen tunnelma on eroottinen. 
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Artikkelissa on kaksi osaa: laajemmassa osassa haastatellaan nuoria tyttöjä, jotka esiinty-
vät peitenimillä, ja sen kainalojutussa haastatellaan seksuaaliterapeuttia. Kainalojutulla 
on otsikko ”Tutkija: biseksuaalisuus on trendi”. 

Biseksuaalisuus kuvataan artikkelissa ilmiöksi, joka on yleisin nuorten tyttöjen kes-
kuudessa ja joka on luonteeltaan itsetehostusta ja jännityksen etsintää. Se määritellään 
vaiheeksi, joka kuuluu teini-ikään ja liittyy tyttöjen läheisiin ystävyyssuhteisiin toisten 
tyttöjen kanssa. Sanat ”trendi” ja ”trendikäs” ovat yleisimmät sanat, jotka artikkelissa 
liitetään biseksuaalisuuteen. Lause ”biseksuaalisuus on trendi” esiintyy ensimmäisenä 
artikkelin otsikossa, ja ajatus biseksuaalisuuden trendikkyydestä toistuu artikkelissa viisi 
kertaa. 

Kiinnostavaa kyllä, artikkeli ei pyri selittämään biseksuaalisuutta muuten kuin trendi-
nä. Sanoja ”lesbo” ja ”biseksuaali” käytetään synonyymeinä joissakin osissa artikkelia, 
eikä biseksuaalisuuden ja lesbouden eroa tehdä selväksi: 

– Yksi mun kaveri on oikeasti lesbo, muut ovat ainoastaan esittäneet sitä.  
Saara, 19, on huomannut, että hyvin trendikäs puheenaihe tyttöjen keskuudessa on: 
"Olenko mä lesbo?"  
– Tytöt ottavat mallia elokuvista ja mainoksista. Monissa vaatemainoksissahan on 
selvää lesbofiilistä.  
– Ehkä bi-jutut ovat tapa hätkähdyttää.   
(Kolsi 2000: 25.) 

Biseksuaalisuuskirjoittelun näkökulmat 

Artikkelien analyysissä erittelen niitä näkökulmia, joita käyttäen biseksuaalisuudesta kir-
joitetaan. Yhdeksi yleisimmäksi näkökulmaksi osoittautui biseksuaalisuuden merkityksen 
selittäminen ja termin määrittely (1. Selittävä näkökulma). Toinen näkökulma keskittyy 
biseksuaalisuuteen liitettyihin ennakkoluuloihin ja stereotyyppeihin ja väittää niitä vää-
riksi (2. Puolustava näkökulma). Tämä näkökulma ilmenee useimmiten biseksuaalien 
haastatteluotteissa, mutta myös muualla. Usein biseksuaalisuuden selittäminen ja ennak-
koluulojen torjuminen ovat yhteen liittyneitä: ennakkoluulojen kieltämistä käytetään bi-
seksuaalisuuden määrittelyyn. Kolmas näkökulma on biseksuaalisuuden vähättely identi-
teettinä tai jopa sen olemassaolon kiistäminen (3. Vähättelevä näkökulma). 
Biseksuaalisuutta voidaan väittää trendiksi tai vaiheeksi ja samalla biseksuaalisuuden 
merkitys yksilön identiteettinä kielletään. 

Selittävä, puolustava ja vähättelevä näkökulma ovat artikkeleiden selkeimmin rajatta-
vat näkökulmat. Artikkeleissa ilmenee kuitenkin neljäskin näkökulma, joka toistuu har-
vakseltaan, mutta on selvästi erotettavissa edellä mainituista. Joissakin osissa artikkeleita 
biseksuaalisuutta eksotisoidaan ja erotisoidaan. Eksotisointi ei ole varsinaisesti biseksu-
aalisuuden merkityksen kieltämistä, vaan enemmänkin seksuaalisuuden merkityksen ko-
rostamista biseksuaalisuudessa tietyllä tirkistelevällä tavalla. Biseksuaalisuuden eksoti-
sointi ei myöskään pyri stereotyyppien purkamiseen, vaan pikemminkin vahvistaa niitä. 
Siten neljänneksi näkökulmaksi nousee biseksuaalisuuden tarkastelu erotisoiden (4. Tir-
kistelevä näkökulma). 
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Näiden neljän näkökulman voidaan sanoa olevan diskursiivisia rakenteita, joiden avul-
la biseksuaalisuutta määritellään ja merkityksellistetään lehtiteksteissä. Näkökulmien 
risteytymistä ja yhdistelmistä muotoutuvat ne diskurssit, joita käyttämällä biseksuaali-
suudesta puhutaan. 

1. Selittävä näkökulma: Mitä on biseksuaalisuus? 

Selittävää näkökulmaa luonnehtii neutraali sävy: biseksuaalisuus esitetään ilmiöksi, joka 
vaatii selittämistä ja objektiivista määrittämistä, jopa tieteellistä tutkimusta. Näkökul-
maan sisältyy oletus, että biseksuaalisuus on uusi ja tuntematon ilmiö ja että tästä ilmiöstä 
täytyy levittää tietoa. Näkökulmassa viitataan sekä biseksuaalisuustutkimukseen että bi-
seksuaalien kokemuksiin. Biseksuaalien ja tutkijoiden haastattelut alleviivaavat objektii-
visuuden tuottamista. 

Näkökulma luo kuvaa objektiivisuudesta ja neutraaliudesta. Subjektiiviset kokemukset 
liitetään yleensä yleistysten yhteyteen. Yleisimpiä ennakkoluuloja käsitellään kiihkotto-
masti. Ennakkoluuloja pohditaan, mutta niiden osoittaminen vääriksi ei ole välttämätöntä. 
Selittävä näkökulma luo monimuotoista biseksuaalisuutta, eivätkä ennakkoluulot ole 
olennaisia. 

Vaikka näkökulma vaikuttaa luovan neutraalin ja objektiivisen kuvan biseksuaalisuu-
desta, se ei kyseenalaista selittämisen tarvetta. Tarve biseksuaalisuuden selittämiselle ja 
määrittämiselle on itsestään selvää. Lukijan ei oleteta tuntevan termiä ”biseksuaalisuus”, 
tai hänen oletetaan ainakin olevan epätietoinen siitä, mitä se ”oikeasti” tarkoittaa. 

Selittävä näkökulma kategorisoi biseksuaalisuutta voimakkaasti. Biseksuaalisuus ja 
biseksuaalinen identiteetti määrittyvät selkeästi, eikä tämä selkeä ja vahva biseksuaali-
suuden kategoria salli identiteetin eikä seksuaalisuuden häilyvyyttä, vaikka aihetta voi-
daan muuten sivuta. 

Tutkimassani artikkeliaineistossa selittävä näkökulma on esillä erityisesti silloin, kun 
biseksuaalisuutta kuvaillaan ja määritellään. Seta-lehden artikkelin tavoitteena on bisek-
suaalisuuden määrittely ja kuvaaminen sekä yleisimpien ennakkoluulojen hälventäminen. 
Siten selittävä näkökulma on artikkelissa hyvin näkyvä. 

Toivomme, että keskustelu biseksuaalisuudesta siirtyisi jo pikkuhiljaa asiallisemmille 
linjoille. [- -] Jatkossa keskustelun pohjana voisi olla uudempi, ehkä parempikin 
määritelmä biseksuaalisuudesta. Tarjoamme sellaiseksi väitettä, että biseksuaali on 
henkilö, joka voi tuntea eroottista, seksuaalista, emotionaalista ja/tai sosiaalista ve-
toa kumpaa tahansa sukupuolta kohtaan. (Lähteenmäki & Vasama 1992: 23, kursiivi 
kirjoittajien.) 

Myös Kunto Plus -lehden perusteema on biseksuaalisuuden selittäminen, mutta selittävä 
näkökulma on jossain määrin epäyhtenäinen. Artikkeli esittää kaksi ääripään näkemystä 
biseksuaalisuudesta: joko kaikki ovat biseksuaaleja tai sitten biseksuaalisuutta ei ole ole-
massakaan. Freud ja Kinsey ovat ensimmäiset asiantuntijat, joihin viitataan. Freudin idea 
polymorfisesta perverssiydestä ja Kinseyn seksuaalisen suuntautumisen asteikko anne-
taan todisteina käsityksestä, jonka mukaan kaikki ovat biseksuaalisia. 
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Artikkelissa huomautetaan, että biseksuaalinen toiminta ei välttämättä tarkoita varsi-
naista biseksuaalisuutta. Yksittäinen seksuaalinen kontakti samaa sukupuolta olevan ih-
misen kanssa ei välttämättä tarkoita biseksuaalisuutta, mutta toistuvat kontaktit tarkoitta-
vat. Esimerkkeinä annetaan kertomus kahdesta yksinäisestä ja humalaisesta sotilaasta 
kaukana tyttöystävistä sekä kertomus naimisissa olevasta miehestä, joka etsii miesprosti-
tuoituja rautatieasemalta. Esimerkeissä sotilaat eivät ole biseksuaaleja, mutta naimisissa 
oleva mies on. On kiintoisaa, että esimerkiksi ”aidosta biseksuaalista” annetaan nimen-
omaan naimisissa oleva mies, joka ostaa seksiä. 

Kunto Plus -lehden artikkeli ei anna suoraa vastausta kysymykseen ”mitä biseksuaali-
suus on”, vaan viittaa useisiin eri auktoriteetteihin ja antaa lukijan löytää oman vastauk-
sensa. Siten selittävä näkökulma ei ole yhtenäinen. Joka tapauksessa toistuvat viittaukset 
akateemisiin auktoriteetteihin alleviivaavat biseksuaalisuuden selittämisen ja määrittämi-
sen tarvetta. 

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä ilmestyneessä artikkelissa selittävä näkökulma 
on vahva. Artikkeli huomauttaa, että biseksuaalisuus voi vaikuttaa kelluvalta sellaisen 
ihmisen näkökulmasta, joka tuntee vetoa vain miehiin tai naisiin, mutta muistuttaa, että 
biseksuaaliset tunteet ovat hyvin tavallisia. Artikkeli erottaa biseksuaaliset tunteet ja bi-
seksuaalisen identiteetin: 

Jos ihminen tuntee, että mahdollisuus haluta sekä miestä että naista on pysyvä osa 
hänen elämäänsä ja persoonaansa, hänellä on biseksuaalinen identiteetti (Hiltunen & 
Lähteenmäki 1997: 51). 

Tutkijahaastattelut vahvistavat selittävää näkökulmaa. 

”Homous ja heterous rakentuvat samanlaisista tavoista luokitella halun kohteet. 
Vaikka ne ovat tavallaan vastakkaisia, molemmissa seksuaalisuus on ymmärretty 
juuri sukupuolen kautta. Bi-ihmisellekin kumppanin sukupuoli on tärkeä, mutta se ei 
ole keskeinen asia siinä miten hän määrittelee itsensä”, sanoo Suvi Ronkainen, sosi-
aalipsykologi ja seksuaalisuuden tutkija Tampereen yliopistosta. (Hiltunen & Läh-
teenmäki 1997: 55.) 

Turun ylioppilaslehden kolumnissa selittävää näkökulmaa käytetään vähän. Kolumni 
kuitenkin huomioi erilaisten seksuaalisten identiteettien ja roolien joustavuuden. Vaikka 
tutkijoita ei nimetä, vaikuttaa siltä, että Judith Butlerin ajatukset sukupuolen performatii-
visuudesta ovat taustalla: 

Joidenkin tutkijoiden mukaan nyky-yhteiskunnassa sukupuolinen suuntautuneisuus 
ja seksuaalisuuskin ovat kuitenkin vain pelkkiä rooleja, sellaisia identiteetin 
määrittäjiä, joilla voidaan leikitellä ja joita voidaan vaihtaa tilanteen mukaan. Wanna 
be -biseksuaalisuudessa ei kyse ole kuitenkaan aina edes leikittelystä seksuaalisella 
suuntautuneisuudella. Seksuaalisuudesta on tehty tyylikeino siinä missä 
pukeutumisesta, musiikkimausta tai ruokavaliostakin. (Lager 1999: 21.) 

Kolumnissa määritellään biseksuaalisuus ensisijaisesti trendiksi ja vasta toissijaisesti 
identiteetiksi. Vaikka biseksuaalisuutta selitetään seksuaalisuuden joustavuuden kautta, 
trendikkyyden tavoittelu on kolumnissa tärkeämpi biseksuaalisuuden selitystapa. 
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Ilta-Sanomien artikkelissa selittävää näkökulmaa ei käytetä juuri ollenkaan. Ensisijai-
sesti se näkyy artikkelin kainalojutussa, jossa on haastateltu seksuaaliterapeutti Anu 
Suomelaa. Biseksuaalisuus selittyy yksinkertaisesti trendikkyytenä tai vaiheena seksuaa-
lisuuden kehityksessä. Siten selittävä näkökulma on artikkelissa läsnä, mutta se typistyy 
kuitenkin vähätteleväksi näkökulmaksi, jossa biseksuaalisuus onkin vaihe tai trendi, ei 
aito identiteetti. 

Anu Suomela on havainnut, että myös suomalaiset tytöt ovat alkaneet pitää biseksu-
aalisuutta jonkinlaisena trendinä. Miksi?  
– Nuoret voivat kokea biseksuaalisuuden jännittävänä lisänä omaan persoonallisuu-
teen. Tytöille on tyypillistä jo murkkuiässä, että heillä on yksi bestis. Näissä kave-
ruussuhteissa voi olla myös seksuaalisia piirteitä.  
– Usein kyse on kuitenkin enemmän pelkästä trendistä. Onkohan siitä sitten mitään 
haittaakaan, Suomela heittää. 
(Kolsi 2000: 24.) 

Terapeutti huomauttaa, että nuorten ihmisten on hyvä nähdä, että erilaiset seksuaalisuudet 
ovat mahdollisia. Nämä ”nuoret ihmiset” ovat tekstissä kuitenkin ilmiselvästi heterosek-
suaalisia. 

2. Puolustava näkökulma: Unohtakaa typerät ennakkoluulot! 

Puolustava näkökulma keskittyy biseksuaalisuuden puolustamiseen sekä todistelemaan 
ennakkoluuloja ja stereotypioita vääriksi. Näkökulmassa voi olla aggressiivinen sävy. 
Biseksuaalit kuvataan ennakkoluulojen uhreiksi, ja ennakkoluulojen vääriksi todistamista 
pidetään olennaisena. Puolustava näkökulma pyrkii myös aktiivisesti luomaan positiivista 
biseksuaalista identiteettiä ennakkoluulojen vastapainoksi. 

Näkökulma ei väitä olevansa objektiivinen eikä varsinaisesti pyri siihen: se voi käyttää 
ironisoivaa, naurettavaksi tekevää tai jotain muuta retorista tekniikkaa puolustaakseen 
biseksuaaleja vihamielistä maailmaa vastaan. Myös välimerkkejä, kuten lainausmerkkejä, 
huutomerkkejä ja kursiivia, voidaan käyttää ennakkoluulojen naurettavuuden korostami-
seen. Näkökulmassa käytetään usein tunteenomaista kielenkäyttöä, ja kiukun, turhautu-
misen ja huvittumisen tunteet tuodaan selvästi esiin. Tunteenomainen kielenkäyttö on 
väline, jolla pyritään vaikuttamaan lukijaan ja saamaan hänet tuntemaan sympatiaa bisek-
suaaleja kohtaan. 

Puolustava näkökulma on näkyvin silloin, kun artikkelin kirjoittaja tai haastateltava on 
biseksuaali tai jos näkökulma tekstissä on biseksuaalin, sekä silloin, kun puhutaan ennak-
koluuloista. Biseksuaalien oletetaan olevan aina ennakkoluulojen kanssa kamppailevia ja 
ei-biseksuaalien automaattisesti ennakkoluuloisia. 

Puolustava näkökulma vaikuttaa kategorisoivan biseksuaalisuutta, esittävän sen homo- 
ja heteroseksuaalisuudesta erilliseksi identiteetiksi. Ennakkoluuloja murskataan, eikä 
diskurssissa ole tilaa biseksuaaleille, jotka voisivat toimia stereotyyppien tai ennakkoluu-
lojen mukaan. Puolustava näkökulma piirtää biseksuaalit yksiavioisiksi, uskollisiksi ja 
suvaitseviksi ja vähättelee seksuaalisuuden merkitystä biseksuaalisuudessa. 
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Seta-lehdessä julkaistun artikkelin perusnäkökulma on puolustava, sävyltään jopa vi-
hainen. Kirjoittajat haluavat paljastaa ennakkoluulot ja tuhota ne ironisoimalla niitä. Iro-
ninen sävy on erityisen selvä seuraavassa sitaatissa: 

Suhde biseksuaalin kanssa on raastava, ehkä peräti mahdoton, koska hän on joka 
hetki raivokkaiden viettiensä vallassa sekä kyvytön minkäänlaiseen uskollisuuteen. 
Hän on jatkuvasti vaaravyöhykkeessä, kun lähellä on joku 37:n celsiusasteen läm-
pöinen liikkuva olento.  (Lähteenmäki & Vasama 1992: 23.) 

Ennakkoluulojen ja syrjinnän aiheuttama kiukku on selvästi näkyvissä, ja kiukkua käyte-
tään yhtenä puolustavan näkökulman korostajana: 

Tässä vaiheessa viimeistään alkaa harmittaa. On aika vaikea olettaa tulevansa vaka-
vasti otetuksi, jos oma identiteetti on muiden silmissä epäkypsä ja häilyvä.  (Läh-
teenmäki & Vasama 1992: 23.) 

Sävy kuitenkin muuttuu neutraalimmaksi ja objektiivisemmaksi, kun uusi biseksuaali-
suuden määritelmä esitellään. Selittävä näkökulma otetaan käyttöön artikkelin loppukap-
paleissa, joissa kuvaillaan biseksuaalien kokemuksia ja uutta määritelmää. Artikkeli käyt-
tää puolustavaa näkökulmaa saadakseen lukijan suhtautumaan biseksuaaleihin 
myötätuntoisesti ja valistaa sitten lukijaa biseksuaalisuuden ”todellisesta luonteesta” selit-
tävää näkökulmaa käyttäen. 

Kunto Plus -lehdessä ovat läsnä sekä puolustava että vähättelevä näkökulma. Tanska-
laisseksologi Hertoftin ajatus biseksuaalisuudesta hyödyttömänä terminä käyttää vähätte-
levää näkökulmaa, kun taas psykologi Evansin ajatukset heijastelevat puolustavaa näkö-
kulmaa. Artikkeli ei kuitenkaan painota kumpaakaan näkökulmaa. 

Seuraavassa sitaatissa puolustava näkökulma on kaikkein selvin: 

Monesti niiden ihmisten, jotka tuntevat olevansa biseksuaaleja, on vielä vaikeampi 
kertoa ympäristölle rakkauselämästään kuin homoseksuaalien. Biseksuaalisuus när-
kästyttää luultavasti eniten siksi, että kyseisiä henkilöitä pidetään irrallisten suhtei-
den harrastajina – ihmiset siis kuvittelevat, että biseksuaali voi kiinnostua kenestä 
hyvänsä, sanoo amerikkalainen psykologi Anne Evans. (Kunto Plus 1993: 35.) 

Sitaatissa biseksuaalit esitetään ennakkoluulojen uhreiksi ja sanavalinnalla ”ihmiset siis 
kuvittelevat, että biseksuaali voi kiinnostua kenestä hyvänsä” painotetaan sitä, että kyse 
on pelkästä stereotyyppisestä kuvitelmasta eikä biseksuaalien todellisesta käyttäytymista-
vasta. 

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen artikkelissa puolustavaa näkökulmaa käytetään 
käsiteltäessä ennakkoluuloja, mutta artikkelin perussävy on niin neutraali, että puolusta-
van näkökulman säikeet ovat kietoutuneet selittävään näkökulmaan. Puolustava näkö-
kulma on näkyvissä joissakin kohdin lainausmerkkien käytössä: 

Tuon ajan psykologit pitivät bi- ja homoseksuaalisuutta sinänsä luonnollisina piirtei-
nä, mutta katsoivat niiden olevan vain vaiheita matkalla ”kypsään” tunne-elämään, 
heteroseksuaalisuuteen.  (Hiltunen & Lähteenmäki 1997: 52.) 
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Myös jotkut haastatteluotteet käyttävät puolustavaa diskurssia. Sitaatti Kleinilta kuvaa 
biseksuaalit suvaitsevammiksi ja monimuotoisuutta hyväksyvämmiksi kuin homo- ja 
heteroseksuaalit, mikä on merkki pyrkimyksestä luoda positiivista biseksuaalista identi-
teettikuvaa. 

Bi-ihmisille kehittyy usein tavallista parempi monimielisyyden, moniselitteisyyden 
taju, Fritz Klein sanoo. ”Bi-ihmiset antavat helpommin tilaa erilaisuudelle, kaiken-
laisille ihmisille, toisin kuin heterot ja homot. Bi-piireissä saa olla sekä että ja vielä 
muuttuvainen.” (Hiltunen & Lähteenmäki 1997: 55, kursiivi kirjoittajien.) 

Turun ylioppilaslehden kolumni on kiinnostava sekoitus vähättelevää ja puolustavaa nä-
kökulmaa. Kolumni väittää biseksuaalisuuden olevan trendikästä. Trendikkyyden koros-
taminen on selkeästi osa vähättelevää näkökulmaa, jossa biseksuaalisuuden merkitys mi-
tätöidään pelkäksi trendiksi ja biseksuaalisuus identiteettinä kielletään. 

Kolumni kuitenkin päättyy huoleen ”oikean biseksuaalisuuden” puolesta. ”Oikean bi-
seksuaalisuuden” pelätään artikkelissa kärsivän trendin päättyessä. Kolumni tekee eron 
”oikean biseksuaalisuuden” ja ”wanna be -biseksuaalisuuden” välille, muttei määrittele 
eroa selkeästi – ellei sitten ero ole määritettävissä seksuaalisiksi teoiksi, kuten voisi pää-
tellä seuraavasta sitaatista: 

Olkoon biseksuaalisuuden muodikkuuden syy mikä tahansa, wanna be -biseksuaa-
lisuudella ja ”oikealla” biseksuaalisuudella ei tuntuisi olevan paljoakaan tekemistä 
toistensa kanssa. Kaikki biseksuaalilta näyttävät tai niin toimivat eivät ole edes ai-
keissa mennä sänkyyn saman sukupuolen kanssa, saati seurustella. (Lager 1999: 21.) 

Kiinnostavaa kyllä, kolumni käsittelee biseksuaalisuuden trendikkyyden ennakkoluuloa 
nimenomaan puolustavan näkökulman kautta. Aluksi kolumni esittää biseksuaalisuuden 
opiskelijatrendiksi toistaen ennakkoluuloa, jonka mukaan biseksuaalisuus on pelkkä 
muotioikku. Myöhemmin kolumnissa kuitenkin mietitään ”oikeiden biseksuaalien” koh-
taloa, kun trendi on ohi. 

Äkkipäätä ajateltuna biseksuaalisuuden trendikkäänä pitäminen voisi johtaa suvait-
sevaisempaan, erilaisia seksuaalisuuksia sallivaan yhteiskuntaan. Mutta jos sitä käy-
tetään vain tyylikeinona, muuttaako se asenteita todella? Vai unohtuuko sallivuus 
jossain vaiheessa kaappiin kuin leveä, muodista mennyt kravatti? (Lager 1999: 21.) 

3. Vähättelevä näkökulma: Biseksuaalisuutta ei ole olemassa 

Vähättelevä näkökulma selittää biseksuaalisuuden seksuaalisen kehityksen vaiheeksi, 
trendiksi, kokeiluksi – jopa olemattomaksi. Tässä näkökulmassa biseksuaalisuutta ei pi-
detä seksuaalisena identiteettinä, vaan turhana muotisanana, joka on otettu käyttöön. Nä-
kökulma tukee seksuaalisuuden ja sukupuolen dikotomista mallia, jossa homo- ja hetero-
seksuaalisuuden, mieheyden ja naiseuden väliset rajat ovat selvät. 

Näkökulma on selkein esiteltäessä konservatiivisia näkemyksiä seksuaalisuudesta kak-
sinapaisena järjestelmänä, jossa biseksuaalisuudelle ei ole tilaa. Näkökulma on läsnä 
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myös näkemyksissä, joissa biseksuaalisuutta luonnehditaan trendiksi. Erityisesti 1990-
luvun lopulle ajoittuvissa artikkeleissa biseksuaalisuuden trendikkyyttä korostetaan. Aja-
tus ei kuitenkaan välttämättä sisällä samaa perusolettamusta biseksuaalisuuden olemat-
tomuudesta kuin konservatiiviset dikotomiset näkemykset. Vähättelevää näkökulmaa 
voidaan käyttää biseksuaalisuuden trendikkyyttä kuvattaessa niin, että sen olemassaolo 
myönnetään, mutta vähätellään sitä trendiluonteisena. 

Vähättelevä näkökulma voi käyttää naurettavaksi tekevää tai aggressiivista sävyä tai 
jopa kevyttä ja humoristista sävyä. Biseksuaalisuuden olemattomuutta voidaan painottaa 
vahvastikin. Näkökulmassa kuitenkin pyritään objektiiviseen sävyyn, sillä objektiivisuus 
vahvistaa keskeisen ajatuksen biseksuaalisuudesta olemattomana tai epäuskottavana il-
miönä. Vähättelevä näkökulma ei anna biseksuaaleille mahdollisuutta omaan ääneen – 
biseksuaalisuuden olemassaolon kieltäminen myös kieltää biseksuaalien äänen. 

Kunto Plus -lehden artikkelissa vähättelevä ja puolustava näkökulma vuorottelevat. 
Vähättelevä näkökulma on viiltävän selkeä tanskalaisen seksologi Hertoftin ajatuksissa 
biseksuaalisuudesta: 

Biseksuaalisuudesta on tullut muotisana. En usko että olen koskaan tavannut todella 
biseksuaalista ihmistä. Kokemukseni osoittaa, että riittävän tiedon avulla on mahdol-
lista määrittää, onko ihminen homo- vai heteroseksuaalinen. Biseksuaalisuus on sen 
tähden tarpeeton käsite, sanoo Preben Hertoft. (Kunto Plus 1993: 32.) 

Hertoftin ajatus biseksuaalisuudesta tarpeettomana käsitteenä on aineistoni ehdottomin 
osoitus vähättelevästä näkökulmasta. 

Turun ylioppilaslehden kolumni kuvaa opiskelijoita ihmisiksi, jotka ihailevat seksuaa-
lisia vähemmistöjä ja venyttävät seksuaalisia rajojaan. Seksuaalisten kokemusten samaa 
sukupuolta olevan kanssa kerrotaan olevan trendikäs juttu, josta voi kertoa kavereille 
todistaakseen omaa erikoisuuttaan. Samalla biseksuaalisuus pelkistyy trendiksi, erikoi-
suuden tavoitteluksi, kokeilunhaluksi ja oman suvaitsevuuden todisteluksi. 

Miksi biseksuaalisuus on sitten jälleen trendikästä? Osasyy saattaa löytyä 70-luku  
-retroilusta, mutta se tuskin riittää koko selitykseksi. Yksi syy saattaa löytyä juuri 
vallitsevan kulttuurin suvaitsemattomuudesta ja konservatiivisuudesta, josta halutaan 
erottua. Biseksuaalisuuden avulla voidaan korostaa omaa vapaamielisyyttä ja seksu-
aalista suvaitsevaisuutta. Janne puolestaan uskoo syyn löytyvän kokeilunhalusta. 
(Lager 1999: 21.) 

Kolumnin näkökulma kuitenkin heittelehtii. Toisaalta biseksuaalisuudesta kirjoitetaan 
vähätellen ja se leimataan opiskelijatrendiksi, toisaalta esitetään huoli ”oikeasta biseksu-
aalisuudesta”, joka saattaa kärsiä trendistä. Tekstissä on selvä ristiriita sen suhteen, että 
biseksuaalisuus merkitään pääosin trendiksi, mutta muistetaan myös biseksuaalisuus 
mahdollisena identiteettinä. Ristiriita on tarkoituksellinen, eikä sitä pyritä tekstissä pur-
kamaan. 

Ilta-Sanomien artikkelissa vähättelevä näkökulma on kaikkein selkein. Biseksuaali-
suus määritellään trendiksi, seksuaalisen kehityksen vaiheeksi tai seikkailunhaluksi. Bi-
seksuaalisia kokemuksia kuvataan myönteisiksi, mutta biseksuaalisuuden merkitystä 
identiteettinä vähätellään. Biseksuaalisuuden trendikkyyttä toistellaan artikkelissa uudel-
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leen ja uudelleen. Trendikkyys merkitsee myös ohimenevyyttä: trendit vaihtuvat kaiken 
aikaa ja siten biseksuaalisuuttakaan ei voida pitää todellisena identiteettinä. 

Tyttöjen haastattelut korostavat trendikkyyttä. Artikkelin haastatteluosuus alkaa sitaat-
tien sarjalla, joissa trendikkyys mainitaan kaksi kertaa samassa kappaleessa: 

– Bailuissa tytöt halailevat ja pussailevat keskenään, jotta muut luulisivat, että siinä 
on jotakin sellaista, Anni, 17, kertoo. Biseksuaalisuus on monien tyttöjen mielestä 
trendikästä, vaikkei se oikeasti kolahtaisi. [- -]  
– Jotkut kokeilevat ihan oikeasti lesboilua, mutta useimmat vain puhuvat siitä. Miksi 
ihmeessä?  
– Se nyt vain on trendikästä, vähän niinkuin homoravintoloissa bailaaminen, Anni 
vastaa. (Kolsi 2000: 25.) 

Myös seksuaaliterapeutin haastattelussa biseksuaalisuuden merkitystä vähätellään. Se 
selitetään jälleen trendiksi ja nuorten tyttöjen kehitysvaiheeksi. Biseksuaalisuus leimataan 
merkityksettömäksi asiantuntijalausunnon avulla. 

4. Tirkistelevä näkökulma: Mutta mitä ne tekee sängyssä? 

Tirkistelevä näkökulma eksotisoi ja erotisoi biseksuaalisuutta ja kuvaa sen jännittäväksi 
ja kiihottavaksi. Tirkistelevä näkökulma myös antaa biseksuaalisuudelle intiimin ja ta-
bunomaisen sävyn, ikään kuin pelkkä siitä puhuminen olisi rohkeaa ja sensaatiomaista. 
Näkökulman mukaan biseksuaalisuus on jännittävä seikkailu. 

Tirkistelevä näkökulma katsoo biseksuaalisuutta etäältä eikä pohdi biseksuaalien arki-
elämää tai biseksuaalina elämisen kokemusta. Tirkistelevä näkökulma korostaa seksuaali-
suuden osuutta biseksuaalisuudessa. Näkökulma on näkyvin silloin, kun biseksuaalien 
seksielämää kuvaillaan tai pohditaan. Identiteettikysymyksiä ei näkökulmassa käsitellä 
lainkaan. 

Näkökulma myös painottaa näkyvyyden merkitystä biseksuaalisuudessa. Tirkisteleväs-
tä näkökulmasta katsottuna biseksuaalisuus on näytös, joka on tarkoitettu nähtäväksi. 
Biseksuaalisuudella ei ole merkitystä, jos sitä ei nähdä. Lukijan – jonka oletetaan olevan 
heteroseksuaalinen – viihdyttäminen on tärkein päämäärä; näkökulma käyttää biseksuaa-
lisuutta tuottaakseen mielihyvää lukijalle. 

Kunto Plus -lehden artikkelissa tirkistelevä näkökulma on vahvasti läsnä, ja kuvituk-
sen valinta korostaa tirkistelevyyttä. Vaikka artikkeli yrittääkin selittää biseksuaalisuutta 
neutraalisti ja objektiivisesti, se myös kuvailee biseksuaalisuuden kiihottavaksi tabuksi ja 
biseksuaalit kaksoiselämää viettäviksi seikkailijoiksi. Biseksuaalina elämisen oletetaan 
olevan vaikeaa, mutta biseksuaaliset fantasiat kuvataan tavallisen heteroseksuaalisen 
elämän jännittäviksi mausteiksi. Artikkeli väittää, että suurimmalla osalla ihmisiä on fan-
tasioita omasta sukupuolesta ja todistaa, että ne ovat yleisiä ja tavallisia, jopa kiihottavia, 
jos niitä käytetään järkevästi. Kuvilla alastomista naisista yhdessä ja miehen kanssa artik-
keli jopa tarjoaa valmiin fantasian lukijoiden käytettäväksi. 

Artikkeli esittää biseksuaalisuuden vaikeaksi ilmiöksi, jota eivät kunnolla ymmärrä 
tutkijat sen enempää kuin biseksuaalit itsekään. Biseksuaalisuus on artikkelissa sekä jän-
nittävää että hieman pelottavaa. 
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Oletko joskus eroottisen unen nähtyäsi herännyt yllättyneenä, koska partnerisi olikin 
toista sukupuolta kuin ne henkilöt joihin tavallisesti ihastut? Se on aivan tavallista 
eikä se ole välttämättä merkki biseksuaalisuudesta. [- -] Biseksuaalisuus on tähän asti 
ollut jyrkkä tabu ihmisten keskuudessa. Heteroseksuaalit ovat pitäneet biseksuaaleja 
hillittöminä, poikkeavina ihmisinä ja homoseksuaalit puolestaan petturimaisina ho-
moina, jotka eivät uskalla täysin elää luontonsa mukaan. (Kunto Plus 1993: 32.) 

Myös Turun ylioppilaslehden kolumnissa on jälkiä tirkistelevästä näkökulmasta. Kahdes-
sa haastattelusitaatissa biseksuaalisuutta kuvataan ilmiöksi, jolla täytyy olla katsojia – 
ilmiöksi, joka on enemmän näytös kuin identiteetti. 

– Multa ja mun parhaalta kaverilta on usein tultu kysymään, että seurustellaanko me, 
sillä meistä on mukava pussailla ja kaulailla baareissa. En mä oikein tiedä, mistä sii-
nä lääppimisessä on kysymys. Kai se on sekä omien että toisten rajojen testaamista. 
Ehkä se on myös yksi tapa shokeerata baarissa. Ja nimenomaan se tapahtuu aina jul-
kisesti, ei me koskaan kahdestaan ruveta hipelöimään toisiamme, Ulla tunnustaa. 
(Lager 1999: 21.) 

Myös kolumnin kuva, jossa kaksi tyttöä pussaa tuijottavan yleisön edessä, heijastaa tir-
kistelevää näkökulmaa. Nämä viittaukset antavat biseksuaalisuudelle ekshibitionistisen 
luonteen, mutta tirkistelevä näkökulma ei ole muuten selkeästi näkyvillä. 

Ilta-Sanomien artikkelissa on vahva tirkistelevä näkökulma. Biseksuaalisesti käyttäy-
tyvien nuorten tyttöjen sanotaan etsivän seikkailua ja jännitystä elämäänsä. Biseksuaali-
suus esitetään ilmiöksi, jonka päätarkoitus on herättää huomiota. Artikkelissa käytetty 
kuva alleviivaa tätä: kaksi suutelevaa tyttöä tarjoaa fantasioitavaa heitä katsoville (hetero-
seksuaalisille) pojille. 

Biseksuaalisuus on artikkelissa jotakin, minkä täytyy näkyä. Tytöt suutelevat toisiaan 
baareissa ja juhlissa ja käyvät homoyökerhoissa tullakseen nähdyiksi. Biseksuaalisuus on 
artikkelissa näytelmä, jossa näyttelevät nuoret trendikkäät tytöt ja jonka katsojina ovat 
pojat ja muut (vähemmän trendikkäät?) tytöt. Artikkelissa biseksuaalisuutta ei ole, ellei 
sitä esitetä. 

– Koulussa jotkut tytöt väittävät olevansa biseksuaaleja, mutta eivät ne sitä oikeasti 
olleet. Jos joku huomaa olevansa erilainen, tuskinpa se siitä puhuu. (Kolsi 2000: 25.) 

On kuitenkin muistettava, että Ilta-Sanomat on muutenkin linjaltaan viihteellinen sano-
malehti, ja tirkistelevä näkökulma voi korostua tämän vuoksi. Ilta-Sanomat ei pyri ole-
maan neutraali eikä objektiivinen tiedonlähde, vaan nimenomaan viihdyke. 

Näkökulmien mosaiikki 

Biseksuaalisuus määrittyy teksteissä niin tuntemattomaksi ilmiöksi, että sen selittäminen 
koetaan välttämättömäksi. Tutkimusaineistoni kolmen ensimmäisen artikkelin pääteema-
na onkin nimenomaan biseksuaalisuuden selittäminen ja määrittely. Selittävän näkökul-
man fragmentteja on nähtävissä myös muissa artikkeleissa. 
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Puolustava ja vähättelevä näkökulma ovat kaikkein vastakkaisimmat näkökulmat, ja 
niissä valtarakennelmat ovat selkeimmin nähtävissä. Vähättelevässä näkökulmassa aja-
tuksia biseksuaalisuudesta trendinä tai vaiheena korostetaan; puolustava näkökulma kes-
kittyy ennakkoluulojen murskaamiseen, mutta ei biseksuaalien arkielämään eikä elämän-
tilanteisiin. Jos vaihtuvat seksikumppanit ja biseksuaalisuus trendinä ovat murskattavia 
ennakkoluuloja ”oikeiden biseksuaalien” ollessa monogaamisia ja identiteetiltään vahvo-
ja, se myös rajoittaa ihmisten kokemusmaailmaa. Vähättelevä ja puolustava näkökulma 
näyttävät olevan saman kolikon kääntöpuolia: vähättelevä näkökulma luo puolustavaa 
asennetta, joka puolestaan voi vahvistaa vähättelevää sävyä. 

Tutkimieni artikkeleiden kuvituksissa painottuu nimenomaan naisten välinen lähei-
syys: neljästä kuvitetusta artikkelista kolmeen on valittu naispari suutelemassa tai hyväi-
lemässä toisiaan. Visuaalisesti biseksuaalisuuden kuvitus siis toistaa pornografista kuvas-
toa, jossa ei-heteroseksuaalisuus saa näyttäytyä naisten välisenä läheisyytenä, mutta jossa 
miesten välinen seksuaalisuus on näkymätöntä. 

Tutkimusaineistoni artikkelit toistivat joitakin keskeisiä biseksuaalisuuteen liitettyjä 
ennakkoluuloja kuten ennakkoluuloa biseksuaalisuudesta vaiheena tai muoti-ilmiönä (vrt. 
Kangasvuo 2001). Merkillepantavinta artikkeleissa oli kuitenkin se, kuinka voimakas oli 
pyrkimys selittää biseksuaalisuutta. Selittämisen tarve heijastaakin sitä hämmennystä, 
jota seksuaalisten dikotomioiden ulkopuolelle asettuva biseksuaalisuus aiheuttaa. Selit-
tämisen kautta biseksuaalisuus tehdään ymmärrettäväksi ja asetetaan osaksi suomalaista 
sukupuolijärjestelmää.
                                                           

 

1. Suomessa samansukupuolinen haureus poistettiin rikoslaista vuonna 1971. Lakiin kuitenkin 
kirjattiin ns. kehotuskieltopykälä, joka kielsi julkisen kehottamisen samaa sukupuolta olevien 
henkilöiden väliseen haureuden harjoittamiseen. Ajatuksena oli, että huolimatta dekri-
minalisoinnista homoseksuaalisuutta ei tulisi esittää normaaliksi eikä hyväksyttäväksi elämän-
tavaksi, vaan ilmiön sairaalloista poikkeavuutta tulisi korostaa lain perusteluissa. Kehotuskiel-
topykälä johti syytetoimiin kolmesti lain voimassaoloaikana. Syytetoimien tuloksena 
itsesensuuri jatkui Yleisradion sisällä pari vuosikymmentä; asiallista faktatietoakaan ei homo-
seksuaalisuudesta uskallettu antaa. Sama itsesensuuri koski myös muita suomalaisia tiedotusvä-
lineitä. (Stålström 1997: 252–258; Månsson 1984: 337, 340–343.) 15.6.1998 eduskunnan hy-
väksymässä rikoslain osauudistuksessa kehotuskieltopykälä poistettiin rikoslaista (Z 1998: 6). 

2.  Analyysityöni taustalla ovat kriittisen diskurssianalyysin kehittäjän Norman Fairclough’n 
(1997) ajatukset tekstien ideologioista ja valtasuhteista. Valta on yhteiskunnassa epätasaisesti 
jakautunut, ja diskurssit uusintavat tätä valtaa. Ne eivät välttämättä ole tietoisesti tuotettuja ja 
tulkittuja, mutta olennaista on, että ne ovat yhteisön jäsenten tunnistettavissa. Niihin viittaamal-
la ja niitä käyttämällä yksilöt ja tekstit paikantuvat sosiokulttuurisessa kentässä. Esimerkiksi 
sanomalla olevansa biseksuaali ihminen paikantuu hetero- ja homoseksuaalisuuden ulkopuolel-
le, ja viestintätilanteen mukaan puheen kohteena oleva biseksuaalisuus voi määrittyä trendiksi, 
synkäksi salaisuudeksi, geneettiseksi faktaksi tai vaikkapa vitsiksi.  

3. Kunto Plus on terveys- ja urheilulehti, jossa on myös psykologiaa, seksiä ja ihmissuhteita käsit-
televiä artikkeleita. Lehteä julkaisee Bonniers Publishing, ja se ilmestyy Suomen lisäksi Ruot-
sissa, Norjassa ja Tanskassa. On varsin mahdollista, että sama artikkeli on julkaistu kaikissa 
Skandinavian maissa yhtä aikaa. 
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III Valtaa viihteen kuvastoissa





Televisiokeskustelun empaattinen maailma    
Terapiatyyppinen keskusteluohjelma julkisen  

tunnustamisen foorumina 

Laura Maria Kettunen 

– Minä tulin hulluksi. [- -] Minä muistan melkeen minuutilleen sen ajan ja sen tavan 
miten siinä tapahtui pimahdus. [- -] Yhdessä hetkessä tuli valtava vapautuksen tunne, 
niin minä ajattelin että tämä nyt on varmaan sitä kun ihminen löytää Jeesuksen. Mut-
ta se oli vaan alku- alkusysäys se tää hyvä olo sellaiselle prosessille joka kesti muu-
tamia päiviä, ja ja niinkun sieluni meni sirpaleiksi, siis hajosi ihan kokonaan. [- -] 
Siinä alkaa nähdä asioita aivan eri tavalla kuin normaalit ihmiset näkevät ja selittää 
niitä eri tavalla. Minä se- selitin ne useimmiten uskonnollisesti. [- -] Parvekkeella 
olin tupakalla kun yhtäkkiä omista ajatuksista irtaantui toinen ajatus ja se tää ajatus 
sanoi niinku mulle, niinkun ulkopuolisena että ”minä olen rakkauden henki”.    
(Haastateltava ohjelmassa Inhimillinen tekijä 16.9.2003: ”Kun tulin hulluksi.”) 

Suomen televisioon on perinteisten toimintaan ja kilpailuun keskittyvien todellisuustele-
visiosarjojen rinnalla kotiutunut niin sanottu terapiatyyppinen keskusteluohjelma.1 Tera-
piaformaatissa on haastateltavana usein julkisuuden henkilön tai poliitikon sijaan tavalli-
nen ihminen, joka esittää henkilökohtaisia mielipiteitään ja ajatuksiaan ”sosiaalisesti 
merkittävästä” asiasta. Asiantuntijuus ei ole tärkeää, koska olennaisessa osassa ovat tun-
teet. (Aslama 1995: 5–7.) 

Terapiakeskustelu tarjoaa television katsojille ”salaista” tietoa, jota ei muuten olisi 
saatavilla. Katsoja saa mahdollisuuden kurkistaa toisen ihmisen mieleen. Keskustelussa 
luodaan vaikutelma yhteisymmärryksestä ja luottamuksesta: kokemuksia ja tunteita käsi-
tellään terapiamaisen ymmärtäväisessä hengessä (Aslama 1995: 18). Toisaalta formaatti 
odottaa ja vaatii vieraaltaan avoimuutta. Kaiken paljastaminen vaikuttaa olevan keskuste-
lun normi, jonka rikkominen aiheuttaa hämmennystä. (Priest 1995: 1.) Keväällä 2005 
terapiagenreä edustavat Suomen televisiossa esimerkiksi ohjelmat Inhimillinen tekijä, 
Sunnuntaivekkari sekä Punainen lanka. 
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Kuten keskusteluohjelmat yleensä, myös terapiatyyppinen keskusteluohjelma on syn-
tynyt Yhdysvalloissa. Lajin ensimmäisiin edustajiin kuuluivat vuonna 1969 aloittanut 
Donahue sekä The Oprah Winfrey Show, jota on näytetty Yhdysvalloissa vuodesta 1986. 
(Priest 1995: 4.) Suomessa terapiakeskustelut aloitti Mirja Pyykkö 1990-luvulla. Suoma-
lainen terapiakeskusteluohjelma eroaa amerikkalaisesta ainakin siinä, että studiossa ei ole 
taputuksin, huudoin tai kommentein osallistuvaa yleisöä.2 Myös aiheet vaikuttavat meillä 
olevan konservatiivisempia: ohjelmissa keskitytään enemmän yhteiskunnallisiin kuin 
esimerkiksi seksuaalisuutta käsitteleviin teemoihin.3 

Terapiagenre näyttää jakautuvan kahteen alalajiin. Toisaalla on suoraviivaisempi ”te-
rapiatyyli”, jossa haastattelija toimii selkeästi neuvonantajana ja jossa yleisö otetaan mu-
kaan aktiiviseksi osanottajaksi. Tällaista selkeää tohtori–potilas-asetelmaa toteuttaa esi-
merkiksi Suomenkin televisiossa syksyllä 2004 aloittanut amerikkalainen 
paljastusohjelma Dr. Phil, sekä YLE TV1:n Ben Furman. Toisaalla on edellä kuvailemani 
kaltainen ”empaattinen” terapiakeskusteluohjelma, jossa katsojalle pyritään luomaan il-
luusio luottamuksellisesta keskustelusta. Haastattelija ja haastateltava puhuvat (näennäi-
sen) ensisijaisesti toisilleen, ja yleisö otetaan huomioon vain epäsuorasti.4 

Terapiatyyppinen keskusteluohjelma antaa ajankohtaiselle yhteiskunnalliselle ongel-
malle kasvot. Abstrakti aihe konkretisoituu haastateltavan kokemuksessa: teema projisoi-
daan henkilöön. Käsiteltävään aiheeseen saadaan haastateltavan omakohtaisen tarinan 
kautta näkökulma, johon katsojan on helppo samastua. Yhteiskunnallisten kysymysten 
personoijana keskusteluohjelmalla on rooli myös eräänlaisena jaettuna epäuskon ja ky-
seenalaistamisen tilana (Aslama 1995: 20). Haastateltava tuo keskusteluohjelman kautta 
julkisuuteen yksityisiä ajatuksia ja kokemuksia, joita katsoja voi verrata kohtaamiinsa 
jokapäiväisiin elämäntilanteisiin.5 

TV-tunnustaja modernin ”haavakulttuurin” toteuttajana 

Haastattelija: Nuorinta lasta odottaessa sulla oli semmonen neljän ja puolen kuu-
kauden juomiskausi meneillään niin, mitä sä ajattelit kun sä joit ja 
olit raskaana?  

Haastateltava: Mä tunsin hirveätä syyllisyyttä, mua ahdisti ja tietenkin pelotti se 
että et lapsi vaurioituu, mut koska mä olin riippuvainen siitä alko-
holista niin mä en vaan pystynyt sitä lopettamaan. [- -] 

Haastattelija: Mikä sut pani sitte salailemaan neuvolassa tätä alkoholinkäyttöä? 
Haastateltava: Häpeä ja... se että raskaana oleva nainen juo, se on hirveä häpeä. 
(Inhimillinen tekijä 23.9.2003: ”FAS”. 6) 

Terapiatyyppiselle keskusteluohjelmalle on ominaista yksityisten häpeänaiheiden julki-
nen tunnustaminen. Keskustelussa rakennetaan omaelämäkerrallinen tarina, jossa tuodaan 
konkreettisesti ilmi tehdyt ”rikokset”, mutta pyritään samalla herättämään katsojan ym-
märrys ja sympatia.7 Omaelämäkerran kertoja voi ikään kuin ”pyytää anteeksi” henkilö-
kohtaiset virheensä lausumalla ne julki. Anteeksiantoa kaipaava tunnustaja asettaa katso-
jan valta-asemaan. Katsoja on vapaa hyväksymään tai hylkäämään tunnustuksen. 

Modernin mediayleisön passiivinen ja mielipiteetön rooli muuttui 1900-luvun lopulla, 
kun interaktiivinen televisio teki kuluttajasta objektin (Ekström 2003). Todellisuustelevi-
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sio on televisiota yleisöstä – yleisölle. Yksityisen julkistaminen heijastaa ilmiötä, jota 
yhdysvaltalainen, sarjamurhaajia tutkinut Mark Seltzer kutsuu patologiseksi julkiseksi 
elämäksi8 (Seltzer 1998: 6). Hänen mukaansa media ylivalottaa kansallista maisemaa ja 
repii ihmisen julkisesti auki sekä fyysisesti että psyykkisesti. Samalla se dramatisoi syn-
tyneet haavat ja tarjoaa niitä katsojalle tämän omina, yksityisinä haavoina. (Seltzer 1998: 
22; Sihvonen 2001: 31.) 

Seltzer korostaa ”haavakulttuurin” ruumiillisuutta. Se on palautettavissa median luo-
miin mielikuviin ja fiktiivisiin maailmoihin, joista jokainen voi tunnistaa itsensä. Patolo-
gisen julkisen elämän keskiössä on murha: ihmiset kerääntyvät ruumiin ympärille ja 
ruumiista tulee osa kollektiivista kokemusta. (Seltzer 1998: 22.) Todellisuustelevision ja 
erityisesti terapiatyyppisen keskusteluohjelman tuottamat julkiset patologiat sijaitsevat 
enemmänkin mielenterveyden ja sosiaalisten ongelmien alueilla. Ne ovat, kuten ruumis-
kin, yksityisiä ja samalla yhteisiä kaikille. Television tarjoama mahdollisuus tirkistellä 
toisen ihmisen yksityisyyteen auttaa omien ajatusten, tunteiden ja ongelmien paikallista-
mista. Oman yksityisyyden näkeminen toisissa voi antaa tunteen yleisinhimillisestä sa-
manlaisuudesta.9 1990-luvun ”terapiayhteiskunta” on tehnyt traumasta muotia (Seltzer 
1998: 22). 

Michel Foucault pitää tunnustamista yhteiskunnallisen vallan jakautumiseen liittyvänä 
ilmiönä, joka todentuu erilaisissa yhteiskunnallisissa instituutioissa kuten kirkossa, ran-
gaistuslaitoksissa tai tieteellisessä tutkimuksessa (Foucault 1998: 47).10 Instituutioista 
esille nousevat eritoten uskonnollinen katumusharjoitus ja psykoanalyysi. Tunnustaminen 
vapauttaa synnistä ja voi korjata yksilön aseman yhteiskunnan ja jumalan silmissä. Psy-
koanalyyttisen teorian mukaan tunnustus on yksilöön itseensä suuntautuvaa, ja tiedosta-
minen on sen tärkein elementti. Torjuttujen ja tiedostamattomien asioiden tiedostaminen 
eli itselle tunnustaminen tarjoaa pysyvän ratkaisun psyyken ongelmiin (Freud 1981: 379, 
381). Tunnustuksen (näennäisen passiivinen) vastaanottaja on auktoriteetti, jolla on valta 
pakottaa, kannustaa, arvioida, rangaista tai lohduttaa. ”Ylivalta ei ole sillä, joka puhuu 
(sillä hän toimii pakon alla), vaan sillä, joka kuuntelee vaieten.” (Foucault 1998: 50.) 
Puhuja on se, joka alistuu (ks. myös Hakosalo 1999: 55). Foucault’laiselle tunnustukselle 
on luonteenomaista, että totuus löytyy tuskallisesti, koettelemusten ja esteiden kautta. Sen 
olennainen edellytys on tiedostamisen prosessi, jolla on pelastava ja uudistava vaikutus 
tunnustajaan. (Foucault 1998: 49.) 

Myös psykoanalyyttinen teoria nojaa käsitykseen tunnustuksesta subjektia muuttavana 
voimana. Sigmund Freudin mukaan tiedostamisen prosessi kasvattaa ihmisen ”itseään 
kohtaan rehelliseksi” yksilöksi, joka kykenee omalla harkinnallaan tekemään kompro-
misseja yhteiskunnan vaatimusten ja omien sisäisten viettiensä välillä (Freud 1981: 380). 
Psykoanalyysin näkökulmasta tunnustus voi siis pelastaa ihmisen omalta itseltään. 

Terapiaa kansalle 

Medialla on sosiaalinen rooli yksinäisyyden lieventäjänä ja sosiaalisten verkostojen täy-
dentäjänä. Televisio tarjoaa tunneruokaa ja mielialalääkettä. Siitä haetaan muun muassa 
tietoa ja ajattelun aineksia, yhteiskunnallista keskustelua ja tuntumaa toisten ajatuksiin ja 
ongelmiin (Mustonen 2001: 81). Todellisuustelevision katsoja etsii ”totuuden hetkiä” 
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(moments of truth), joita voi verrata omaan sosiaaliseen käyttäytymiseen.11 Katsomista 
motivoivat kuitenkin ennen kaikkea tunne-elämykset, joiden tuottaminen on mediasisäl-
töjen keskeinen tavoite. Katsomiskokemuksen kannalta olennaista on tunteen intensiteetti 
ja hedonistinen sävy eli se, kuinka voimakas ja myönteinen tunne koetaan. (Mustonen 
2001: 96–97.) 

Terapiatyyppisen keskusteluohjelman vetonaula ovat yksityiset ajatukset. Se tarjoaa il-
luusion keskustelusta ystävän kanssa. Minna Aslama viittaa Mirja Pyykön haastatteluoh-
jelmasta tekemässään tutkimuksessa Private Talk in Public (1995) Yleisradiolle vuonna 
1993 tehtyyn palautetutkimukseen, jossa katsojat vertasivat Pyykön ohjelmaa ystävien 
väliseen jutteluun ja painottivat haastattelijan sympaattisuutta. Jotkut sanoivat kokeneen-
sa ohjelmaa katsoessaan voimakkaita tunne-elämyksiä ja tunteneensa itsensä yhdeksi 
keskustelijoista. (Aslama 1995: 16–19.) 

Ihmisen kertomus omasta elämästään koskettaa, vaikka sillä ei lukijan (tai katsojan tai 
kuulijan) elämässä olisikaan suoraa vertailukohtaa. Toisen ilmaisemat ajatukset, intentiot 
ja tunteet ovat tunnistettavissa ja ymmärrettävissä emotionaalisten keinojen kuten sympa-
tian ja mielikuvituksen välityksellä. Katsoja voi samastua kertojaan tai keskustelijoihin 
oman tunnerepertuaarinsa kautta. Samaan kulttuuriin kuuluvat voivat tuntea yleisempää, 
niin sanottua konventionaalista empatiaa. Terapiatyyppinen keskusteluohjelma pohjaa 
katsojan emootioihin: yleisön tulee päästä osalliseksi kertojan tunneperäisistä kokemuk-
sista (ks. Vilkko 1995: 160, 163). Keskustelu pyrkii vakuuttamaan moraalisilla peruste-
luilla, faktoilla ja asiantuntemuksella. Samanaikaisesti se pyrkii liikuttamaan inhimilli-
syydellä. 

John Fisken mukaan televisiodraaman henkilöhahmo on luettavissa ruumiillistuneeksi 
ideologiaksi. Yhteiskunnan diskurssien ristiriidat voivat jäsentyä katsojan mielessä henki-
löiden toiminnan ja kognitiivisten prosessien kautta. Ideologisesti luettuna henkilöhahmo 
toimii tulkitsijalleen yhteiskunnan jäsentämisen välineenä. Henkilöhahmon tietoisuuden 
kautta tapahtumien välille luodaan koherenssia ja pyritään löytämään niille tyydyttävä 
merkitys. Näin katsojalle annetaan mahdollisuus jäsentää omaa kokemusmaailmaansa 
ohjelman kautta. (Fiske 1990: 160.) 

Tunnustukselliselle keskusteluohjelmalle näyttää olevan tyypillistä, että henkilö mar-
ginalisoidaan, mutta samanaikaisesti hänet tehdään katsojalle helposti samastuttavaksi 
(esimerkiksi me-puheen avulla). Ilmiö personoidaan henkilöön, joka puolestaan inhimil-
listetään ja esitetään sympaattiseksi. Se, että katsoja voi samastua haastateltavaan, on 
tunnustajalle tärkeää anteeksiannon saavuttamiseksi. Terapiakeskustelu pyrkii esittämään 
aiheensa samanaikaisesti sekä universaaliksi että marginaaliseksi. Toisaalta vedotaan 
yleisinhimilliseen erehtyvyyteen ja haavoittuvuuteen, mutta samalla aihe liitetään tiukasti 
johonkin marginaaliryhmään. Voyeuristinen televisioyleisö vaatii ja saa nähdä läheltä 
jotain sellaista, mihin sillä muuten ei olisi mahdollisuutta. (Ks. Mustonen 2001: 102.) 

Punainen lanka ja anteeksi saamisen strategia 

– Siis levottomuus tuli niinku perjantai-iltana usein et nyt on päästävä niinkun ta-
paamaan kavereita tai et niinku ulos ja sit siihen niinku liitty niinku oli kausia jossa 
oli enemmän alkoholinkäyttöä, sillon tuli otettua paljon shotteja niistä mä tykkäsin, 
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tai sit ja sit oli kausia millon niinku sitten niinku pilvee tai amfetamiinia. (Haastatel-
tava ohjelmassa Punainen lanka 6.3.2001: ”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho.”) 

Terapiatyyppinen keskusteluohjelma on yhteiskunnallisen keskustelun kanava, jossa käsi-
tellään arvomaailmaltaan kiistanalaisia, moraalisesti arkojakin aiheita. Televisio-
ohjelmassa tehty julkinen tunnustus pohjaa foucault’laisen käsityksen mukaisesti tiedos-
tamisen henkilöä muuttavaan ja parantavaan vaikutukseen. Sen voi ymmärtää eräänlai-
seksi yritykseksi korjata tunnustajan asemaa yhteiskunnan edessä. Terapiaohjelma toteut-
taa foucault’laista tunnustuskäsitystä myös valta-asetelmassaan. Epäsymmetria toteutuu 
television keskustelutilanteen institutionaalisuudessa, esimerkiksi puhujien rooleissa. 
Keskustelussa kerrotaan katsojalle omaelämäkerrallinen tarina, jossa käydään läpi tun-
nustettavat ”rikokset”. 

Punaisen langan 6.3.2001 esitetyssä jaksossa ”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho” 
toimittaja Maarit Tastula ja hänen haastateltavansa Henrik Wilenius keskustelevat ”levot-
tomuudeksi” kutsumastaan, nuoria aikuisia koskettavasta sisäisestä rauhattomuudesta, 
Wileniuksen konkurssiin päättyneestä ”suuruudenhullusta” liiketoiminnasta, yleisestä 
välinpitämättömyydestä, huumeiden käytöstä ja homoudesta. Haastateltava on varakkaan 
suvun perijä, joka on riskisijoituksillaan ja tuhlailevalla elämäntyylillään hävittänyt suu-
ren omaisuuden. Hän on käyttänyt huumausaineita ja joutunut pidätetyksi amfetamiinin 
hallussapidosta. Hän on myös joutunut tunnustamaan konservatiiviselle suvulleen ole-
vansa homoseksuaali. Tunnustuksellisen keskusteluohjelman kuvaaman maailman yhteys 
todellisuuteen on ilmeisempi kuin Fisken tutkimassa fiktiivisessä televisiodraamassa. 
Tunnustus on omaelämäkerta, versio todellisuudesta, ja katsojan mahdollisuutta samastua 
siihen tuotetaan jatkuvasti. 

”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho” jakautuu neljään, eri teemoihin keskittyvään jak-
soon. Toimittaja suhtautuu haastateltavaan alusta pitäen empaattisesti, mutta kerrottava 
tarina rakentaa hänen henkilöhahmoaan eri näkökulmasta. Ensin Wilenius esitetään syyn-
takeettomaksi, bisneksissään epäonnistuneeksi ”elefanttitaudin”12 uhriksi. Seuraavaksi 
hän on ylimielinen, tavallista kansaa halveksiva yläluokan edustaja. Kolmannessa näkö-
kulmassa hänet nähdään laista piittaamattomaksi huumerikolliseksi. Viimeistä jaksoa 
hallitsee eheytynyt, edellisistä koostuva mutta virheistään oppinut ja katuva kertoja. 

Tarina kulkee ”rikoksista” rangaistuksen ja katumuksen kautta järjestyksen palautta-
miseen ja eheytymiseen. Wileniuksen henkilökuva muuttuu kertomuksen aikana ylimieli-
sestä snobista virheensä tunnustavaksi ja nöyräksi ”puhuvaksi subjektiksi”. Keskustelussa 
tuotetut poliittiset merkitykset ovat konservatiivisia, joskin ne ovat olemassa vain piilote-
tusti. Toimittaja aloittaa juontonsa monikon ensimmäisessä persoonassa: 

– Mikä on tämä levottomuus, mikä meitä nykyihmisiä riivaa? Panee saalistamaan ra-
haa, menestystä, nautintoja, ihmissuhteita. Ja entäs kun koko koreus kerran romahtaa 
ja vauhti hiipuu, mitä meistä jäljelle jää? (Punainen lanka 6.3.2001: ”Erään bisnes-
miehen nousu ja tuho.”) 

Me-puheella luodaan studion ja katsojien välille yhteisyyttä (vrt. Valtonen 2000: 67). 
Katsojan halutaan samastuvan haastateltavaan ja tämän kertomukseen, jotta hän suhtau-
tuisi tähän myötätuntoisesti kertomuksen negatiivisesta sisällöstä huolimatta. Vuorovai-
kutussuhde katsojan ja kertojan välille luodaan herättämällä katsojan empatia. Tulevaa 
voidaan näin ikään kuin perustella etukäteen. 
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Yleisölle rakennetaan samanaikaisesti kaksi erilaista henkilökuvaa haastateltavasta: 
menneisyyden toimija ja nykyhetken puhuva subjekti. Menneitä tapahtumia kerrottaessa 
luodaan haastateltavan henkilökuvaa kerrotun maailman toimijana. Vastaanottoa pehmen-
tää se, että kertojana toimii nykyhetken (tiedostamisen kautta) ”parantunut” Wilenius. 

Haastattelija: Miten siitä maailmasta käsin sä näit sitte tämän niin sanotun taval-
lisen tuulipukukansan, ne ihmiset jotka ei kuulunu näihin menesty-
jien piireihin?  

Haastateltava: Ne oli jossain kaukana ja ja, siis kyllähän tuohon aikaan kuulu 
semmonen ylimielisyys, ja se niinkun.  

Haastattelija:  Oliks ne luusereita sun mielestäs ne tavalliset ihmiset? 
Haastateltava: Luusereita, en mä ehkä niinku uskaltanu sitä mielessäni niinku 

suoraan sanoa mut kyl siihen niinku liitty semmonen et, et niinkun 
ajatteli että itse on parempi koska niinku kykenee jollain lailla saa-
vuttamaan näin hienoja asioita.  

(Punainen lanka 6.3.2001: ”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho.”) 

Hylättäväksi tarkoitettuun henkilökuvaan liitetään negatiivisia arvoja kuten ylimielisyys, 
röyhkeys, epälojaalius ja tuhlaavaisuus. Tällaiset arvot ovat helposti liitettävissä sellaisiin 
”moraalittomiin” tekoihin kuten talousrikoksiin ja huumeiden käyttöön. Wileniuksen 
henkilöhahmo liitetään tiettyihin yhteiskunnallis-sosiaalisiin rooleihin: ylemmän sosiaali-
luokan edustaja, homoseksuaali ja (entinen) huumeiden käyttäjä eli rikollinen. Kielteiset 
arvot kumotaan osoittamalla haastateltavan ”todellinen” luonne ja arvomaailma. Kerto-
van maailman (tiedostamisen kautta muuttunut) henkilö esitetään vilpittömäksi ja nöy-
räksi.  

Kerronnassa nousee korostetusti esille rangaistuksen merkitys: tunnustettavat rikokset 
on ikään kuin jo sovitettu. Wilenius on kärsinyt yhteiskunnallisen tuomion jäätyään kiinni 
huumeiden hallussapidosta. Lisäksi hän on rankaissut itse itseään häpeän kautta. Haasta-
teltavan homoseksuaalisuutta käsitellään keskustelussa vain vähän. Tunnustuksessa sillä 
on kuitenkin rooli merkittävänä häpeän aiheuttajana. Häpeän esiin tuominen on olennai-
nen osa tunnustusta, ja sille asetetaankin painoa kerronnassa. 

Haastattelija: Tässä kirjassas monta kertaa mainitset sanan häpeä. Mik- mit- mi-
hin tää häpeä sun omassa elämässäs liittyy?  

Haastateltava: Itse ei niinku tietyl lailla kohdannu ollenkaan sitä että ettei niinku 
et et, että tota ettei oo niinku ettei ookkaan niin voimakas kun itse 
haluais että on. Siitä niinku kanto häpeää. Sit tietenki niinku häpeä 
liitty niinku omaan seksuaalisuuteen, siihen että että niinku tunsi 
tämmöset niinkun homoseksuaaliset ajatukset että niinkun ne on 
jollain lailla likasia ja tota. [- -] 

Haastattelija: Kun ens kertaa kerroit tästä niin oliks itku kurkussa?  
(Punainen lanka 6.3.2001: ”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho.”) 

Toimittaja korostaa kysymyksenasettelullaan haastateltavan kokemaa nöyryytystä. Haas-
tateltavan itseanalyysissä korostuva häpeä ja katumus toimivat ikään kuin sovituksena 
tunnustettavalle ”rikokselle”. 

Fisken diskursiivista luentatapaa käyttämällä henkilöhahmoihin liitettyjä ominaisuuk-
sia voidaan pitää niin sanottuina metonyymisinä representaatioina todellisuuden yhteis-
kunnallisesta arvomaailmasta (Fiske 1990: 158). Tastulan ja Wileniuksen keskustelu poh-
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jaa yhteiskunnan sosiohierarkkiseen rakenteeseen liittyviin vastakkainasetteluihin sekä 
yksilön ja yhteiskunnan väliseen suhteeseen: vastakkain ovat rikas ja köyhä, järjestys ja 
anarkia sekä kunnioitus ja halveksunta. 

Terapiatyyppiselle keskusteluohjelmalle on tyypillistä yhteiskunnan tilaan ja julkiseen 
päätöksentekoon liittyvien arvojen kyseenalaistaminen. Sen sijaan yksityisen aluetta käsi-
teltäessä ollaan taipuvaisia korostamaan yleisesti vallitsevia arvoja. (Aslama 1995: 26–
27.) Tastulan ja Wileniuksen keskustelussa rikkaasta yhteiskunnan osasta tehdään ”toi-
nen”. Siihen liitetään kielteisiä arvoja, kuten esimerkiksi ahneus ja ylimielisyys. Samalla 
karrikoidaan kertovan (konkurssin läpikäyneen) ja kerrotun (rikkaan perijän) henkilö-
hahmon eroja: vastakkain ovat nöyrä ja ylimielinen. Korostetaan sitä, että tehdyistä vir-
heistä on kärsitty rangaistus. Kertomuksen kliimaksi on tiedostamisen hetki, jonka jäl-
keen kerronta vaihtuu muutokseen ja tulevaisuuteen suuntautuvaksi katarttiseksi 
pohdinnaksi. 

Terapiatyyppisen keskusteluohjelman ilmiötä sisältä päin eli henkilökohtaisista tunte-
muksista käsin tarkasteleva näkökulma on ainutlaatuinen. Toimittaja ja yleisö voivat 
päästä osallisiksi haastateltavan tunteista ja kokemuksista ainoastaan hänen sanojensa 
kautta. Kertomalla henkilökohtaisista tuntemuksistaan haastateltava ikään kuin osoittaa 
luottamusta katsojaa kohtaan. Jo tämä tekee hänet sympaattiseksi yleisön silmissä. Myö-
tätunto saavutetaan todistamalla tunnustajan arvomaailma hyväksyttäväksi, tunnustamalla 
virheet nöyrästi ja osoittamalla katumusta. Menneeseen otetaan etäisyyttä ironisoimalla ja 
korostamalla tapahtunutta muutosta. Lopuksi muutos todetaan pysyväksi. 

Kertomus tuottaa ideologisia merkityksiä, joiden vastakkainasettelu on karrikoitua ja 
mustavalkoista hyvien ja pahojen arvojen jaottelua. Hyvät liitetään kerronnallisin keinoin 
kertovan maailman todellisuuteen eli nykyhetkeen. Menneeseen otetaan etäisyyttä ironian 
avulla. Tarinaan rakennetaan samanaikaisesti kaksi subjektia. Niiden välillä vallitseva 
ristiriita sovitetaan korostamalla tiedostamisen yksilöä muuttavaa vaikutusta: haastatelta-
va osoittaa tiedostavansa käytöksensä järjettömyyden ja vahvistaa toimittajan esittämät 
syytökset. Tastulan ja Wileniuksen keskustelussa tehdään tunnustus, joka noudattelee 
pitkälti foucault’laista tunnustuskäsitystä.13 Avainsanoja ovat häpeä ja katumus.  

Haastattelija: Onks mitään semmosta tekoa, jota sä kadut niiltä vuosilta?  
Haastateltava: Se että se kyllä että välillä tietenki tulee ajatelleeksi että, et huh 

huh mä oon ollu kyllä poispilattu kakara. Ylimelinen poispilattu 
kakara. [- -] No se oli suojautumiskeino varmasti koska niinkun 
sillä ylimielisyydellä peitettiin se niinkun, tai yritettiin tuudittaa it-
se siihen että että, ei oo semonen egosika kun loppujen lopuks oli. 
Että, että se oli sem- se oli puolustuskeino.  

(Punainen lanka 6.3.2001: ”Erään bisnesmiehen nousu ja tuho.”) 

Jos ja kun katsoja ”antaa anteeksi”, hän tulee puoltaneeksi käsitystä tiedostamisen (ja 
tunnustamisen) yksilöä uudistavasta, parantavasta ja pelastavasta vaikutuksesta. Tunnus-
tuksella näyttää olevan voima kääntää merkitykset päälaelleen: yksinkertaistaen voisi 
sanoa, että Punaisen langan keskustelussa katsojalle avautuva Henrik Wileniuksen henki-
lökuva muuttuu tunnustamisen kautta pahasta hyväksi. 

Televisiotunnustukset heijastelevat yhteiskunnassa vallitsevia arvoja ja kollektiivisia 
häpeänaiheita.14 Syyt siihen, miksi intiimejäkin asioita halutaan tunnustaa julkisesti, lie-
nevät syvällä länsimaisessa yksilön erityisyyttä ja vastuuta korostavassa ajattelussa.15 
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Tunnustaminen voi olla eräänlainen yhteiskunnallinen anteeksipyyntö tai julkiselle ylei-
sölle suunnattu vetoomus yksityistä koskevan ongelman ymmärtämiseksi ja hyväksymi-
seksi. Tunnustaja hakee yleisöltä empatiaa ja tarjoaa katsojalle samalla mahdollisuuden 
kokea sitä (vrt. Mustonen 2001: 96–97). Televisiotunnustukset ilmentävät nyky-
yhteiskuntamme taipumusta häivyttää julkisen ja yksityisen alueiden välistä rajaa ja anta-
vat todellisuustelevision ominaisuudessaan ”modernille mediayleisölle” valtaa osallistua: 
tuomita tai antaa anteeksi. 
 
                                                           

 

1. Minna Aslama (1994) puhuu ”terapiagenrestä” Haastattelijana Mirja Pyykkö -ohjelmasta te-
kemässään tutkimuksessa. Terapia-sanaa ovat TV-keskustelujen yhteydessä käyttäneet aikai-
semmin myös esimerkiksi Mimi White (1992) ja Hanne Bruun (1994). 

2.  Poikkeuksena esimerkiksi Ben Furman, jossa studioyleisö voi kommentoida keskustelua pyy-
tämällä puheenvuoron.  

3.  Amerikkalaisissa keskusteluohjelmissa on tavallista esimerkiksi seksuaalisuuden ja siihen liit-
tyvien tabujen käsitteleminen. (Priest 1995: 1.) 

4.  Terapiakeskusteluohjelmat poikkeavat toisistaan myös niin sanottujen puheäänien määrässä. 
Norman Fairclough toteaa The Oprah Winfrey Show’sta (joka kallistuu ”amerikkalaistyylisten”, 
osallistuvan studioyleisön terapiaohjelmien puolelle), että eräs ohjelman silmiinpistävä piirre 
on puheäänien moninaisuus. Keskustelussa annetaan (kontrolloidusti) tilaa eriäville mielipiteil-
le ja ”tavallisten ihmisten asiantuntemukselle” (Fairclough 1997: 183), kun taas ”empaattises-
sa” terapiakeskusteluohjelmassa keskustelijat puhuvat (lähestulkoon) yhdellä yhteisellä ”puhe-
äänellä”. 

5.  Kuitenkin Aslama (2004: 170) sanoo Zygmunt Baumania käsittelevässä artikkelissaan, että 
eräät terapiatyyppiset keskusteluohjelmat ovat malliesimerkki ”tyhjentyneestä julkisesta tilas-
ta”. Hän lainaa Baumanin käsitettä ”notkean modernin” julkisuudesta, jossa selviytyminen yk-
silöllistetään, eikä julkisuudessa esiteltyjä yksityisiä ongelmia siksi koeta yhteisiksi.  

6.  FAS (fetal alcohol syndrome) on sikiön kehityshäiriö, joka johtuu äidin raskaudenaikaisesta 
alkoholinkäytöstä. Se on myös kyseisen Inhimillisen tekijän jakson nimi. 

7.  Aslama (2002: 164) jakaa todellisuustelevision kolmeen alaluokkaan, joita kutsuu video verité-, 
rekonstruktio- sekä ”näytä ja kerro kaikki” -ohjelmatyypeiksi. Terapiatyyppinen keskusteluoh-
jelma on toisaalta ”näytä ja kerro kaikki” -luonteinen paljastus, toisaalta kerronnan keinoin to-
teutettu ”tositapahtumien” rekonstruktio. 

8.  Seltzer käyttää termiä pathologicai public sphere, joka voitaisiin kääntää myös patologiseksi 
julkiseksi alueeksi. 

9.  Ullamaija Kivikuru (2000: 21) ehdottaa ”itseyden” ja ”samuuden” käsitteiden erottelemista 
niin, että ”samuudella” tarkoitettaisiin kollektiivisen identiteetin ja ”itseydellä” henkilökohtai-
sen identiteetin kokemusta. 

10. Foucault (1998: 49) luonnehtii Seksuaalisuuden historia -teoksensa ensimmäisessä osassa tun-
nustusta seuraavasti: ”Tunnustus on siis rituaali, jossa pelkkä ulkoisista seurauksista riippumaton 
julkilausuminen saa lausujassa aikaan sisäisiä muutoksia: se tekee hänestä syyttömän, lunastaa 
hänet vapaaksi, puhdistaa hänet, päästää hänet pahasta ja lupaa hänelle pelastuksen.” 

11. Mikko Hautakangas (2004) viittaa Annette Hillin brittiyleisöstä tekemään tutkimukseen. 
12. Wilenius ja Tastula nimittävät haastateltavan suuruudenhulluutta ja kyltymättömyyttä sanalla 

”elefanttitauti”, jolla haluttaneen ilmentää haastateltavan ylisuuria luuloja itsestään. 
13. Tosin Foucault’n korostama ”totuuden kertominen seksuaalisuudesta”, tässä tapauksessa Wi-

leniuksen homoseksuaalisuus, jää Punaisen langan keskustelussa vähälle käsittelylle. Näinkö tu-
lee käytännössä ilmi suomalaisen terapiatyyppisen keskusteluohjelman taipumus myötäillä ”yh-
teiskunnassa yleisesti vallitsevia arvoja”? (Vrt. Aslama 1995: 26–27.) 

14. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisesti sensitiiviset sukupuolirooleihin ja -identiteetteihin 
(kuten edellä esittämissäni lainauksissa äitiyteen tai homoseksuaalisuuteen) liittyvät kysymykset, 
tai yhteiskunnalliseen (in)kompetenssiin vaikuttavat asiat (kuten mielenterveysongelmat). Siltala 
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(1994) esittää, että suomalaisen miehen häpeä liittyy usein työssä suorittamiseen ja sitä kautta 
miehiseen identiteettiin. Miehisen identiteetin näkökulma ilmenee myös Henrik Wileniuksen 
tunnustuksessa, kun hän mainitsee häpeänaiheekseen ”voimattomuuden”.  

15. Foucault pitää tunnustamista yhteiskunnan ihmiseen juurruttamana pakkona, josta ”halu tunnus-
taa” on seuraus. Televisio-ohjelman vieraaksi suostumisesta voitaneen kuitenkin puhua valinta-
na, sikäli kun elämässä tehtävät valinnat ylipäätään voidaan ymmärtää ihmisen omiksi tah-
donalaisiksi valinnoiksi. 
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”Lesbians are women. Sort of.”1                                     
Lesbojen representaatioista Queer as Folk -televisiosarjan 

pohjoisamerikkalaisessa versiossa 

Niina Kuorikoski 

Queer as Folk (UK, USA) on Russell T. Daviesin 1990-luvun lopussa luoma televisiosar-
ja, joka kertoo kolmesta homomiehestä ja heidän ystävistään ja perheistään. Alkuperäinen 
sarja sijoittuu Manchesteriin, Iso-Britanniaan, ja etenkin sen niin kutsutulle homokadulle, 
Canal Streetille. Amerikkalainen televisiokanava Showtime hankki kulttimaineeseen ko-
honneen sarjan oikeudet, ja Ron Cowenin ja Daniel Lipmanin kirjoittamaa ja tuottamaa 
versiota alettiin näyttää Yhdysvalloissa joulukuussa 2000. Alkuperäisen tavoin pohjois-
amerikkalaisen sarjan keskiössä ovat kolme homomiestä lähipiireineen. Manchesterin 
sijaan sarjan tapahtumat sijoittuvat Pennsylvanian osavaltion kaupunkiin Pittsburghiin ja 
sen kadulle nimeltä Liberty Avenue. Vaikka pohjoisamerikkalainen versio imitoikin alku-
peräistä lainaten siitä henkilöhahmojen lisäksi irrallisia elementtejä ja tarinan osasia, se 
eroaa esikuvastaan lajityypin näkökulmasta. Isobritannialainen sarja on nopeatempoinen 
draama, kun taas pohjoisamerikkalaista versiota on usein kutsuttu saippuaoopperaksi. 
Tähän vaikuttanevat osaltaan kulttuurilliset erot, jotka näkyvät myös sarjan kahden versi-
on dialogissa ja kulttuurillisissa viittauksissa. 

Analysoin tässä artikkelissa Queer as Folkin homohahmojen sijaan sen lesbohahmoja 
ja sarjan tapaa kuvata lesboutta. Rajaan artikkelini sarjan pohjoisamerikkalaiseen versi-
oon ja sen lesbohahmojen, Melanien ja Lindsayn, tarkasteluun.2 Käsittelemiini teemoihin 
kuuluvat niin kutsutut butchin ja femmen3 roolit, lesboseksuaalisuus sekä lesbohäät. Sekä 
feministisessä että homotutkimuksessa lesbot ovat usein jääneet fokuksen ulkopuolelle. 
Queer as Folkin sivurooleissa olevien lesbohahmojen näkyväksi tekeminen on tarpeellis-
ta sekä feministisestä että homoteoreettisesta näkökulmasta. Aikaisemmin tehdyssä sarjaa 
koskevassa tutkimuksessa on keskitytty vain sarjan mieshahmojen tarkasteluun.4 Lisäksi 
lesbohahmojen – kuten myös sarjan muiden naishahmojen – analysointi kyseenalaistaa 
sarjan toistuvasti korostetun kumouksellisen ja uraauurtavan luonteen.5 
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“What if I see a guy and a girl kissing? That’d be something different 
down here.”6 Queer as Folk – erilainen televisiosarja 

Queer as Folkin pohjoisamerikkalainen versio jäljittelee etenkin alkuvaiheessa henkilö-
hahmojen ja tarinan rakentelun osalta isobritannialaista esikuvaansa. Sarjan henkilöhah-
mot perustuvat alkuperäisen Queer as Folkin hahmoihin. Brian Kinney (Gale Harold) on 
sarjan alkaessa 29-vuotias, mainosalalla työskentelevä, seksiin mutta ei parisuhteisiin 
uskova mies. Brianin paras ystävä Michael Novotny (Hal Sparks) työskentelee supermar-
ketissa ja rakastaa sarjakuvia. 17-vuotias koulupoika Justin Taylor (Randy Harrison) ra-
kastuu ensimmäisessä jaksossa Brianiin, jonka hän tapaa ensivierailullaan Liberty 
Avenuelle. Näiden hahmojen lisäksi sarjassa keskitytään alkuperäistä sarjaa enemmän 
myös moniin muihin henkilöhahmoihin. Heihin kuuluvat ystävykset Ted Schmidt (Scott 
Lowell) ja Emmett Honeycutt (Peter Paige), Michaelin äiti Debbie Novotny (Sharon 
Gless), joka työskentelee sarjan miesten vakiokuppilassa Liberty Dinerissä, sekä sarjan 
lesbopari: Melanie Marcus (Michelle Clunie) ja Lindsay Peterson (Thea Gill). 

Gross (1995: 65) on kirjoittanut median tavasta rajoittaa homoseksuaalisuuden re-
presentaatioiden kirjoa. Media jättää ulkopuolelle tavalliset ja myös harvinaislaatuiset 
lesbot ja homomiehet, ja televisiosarjat keskittyvät usein homohahmojen poikkeavuuden 
kuvaamiseen. Grossin mukaan etenkin televisiodraamassa käytetään tietoisesti kliseisiä 
roolivalintoja. Tämä argumentti on relevantti monien televisiosarjojen ja elokuvien koh-
dalla, mutta Queer as Folkiin se ei päde. Vaikka Queer as Folkin tarjoamat homojen rep-
resentaatiot ovat etenkin sarjan pohjoisamerikkalaisessa versiossa hyvinkin stereotyyppi-
siä, sarja luo myös uudenlaista homokuvaa, jossa homoseksuaalisuus ei ole uhka tai 
poikkeus. Lisäksi, sen sijaan, että sarjan homoseksuaalit henkilöhahmot eläisivät ilman 
parisuhteita eivätkä harrastaisi seksiä, kuten niin monissa sarjoissa Dynastiasta (USA) ja 
Melrose Placesta (USA) Elleniin (USA) ja tilannekomediaan Will & Grace (USA), 
Queer as Folkin hahmot seurustelevat, rakastuvat ja harrastavat seksiä. Lisäksi sarja on 
täynnä homokulttuurisia viitteitä, ja myös politiikalla on sarjassa oma roolinsa. Sarjan 
pohjoisamerikkalaisen version kerronnassa on useita, joskin implisiittisiä poliittisia kan-
nanottoja.7 Näin ollen Queer as Folkin voidaan väittää olevan myös poliittinen sarja, 
vaikka sen politiikka onkin jossain määrin implisiittistä ja sukupuolittunutta (ks. Kuori-
koski 2004). 

Didi Herman (2003) on kirjoittanut televisiosarjojen homo- ja heteronormatiivisuudes-
ta. Hänen mukaansa esimerkiksi sarjoissa Ellen, Buffy the Vampire Slayer (USA) ja Will 
& Grace homoseksuaalit henkilöhahmot ovat tarjolla pääosin heteroseksuaalisen yleisön 
tarkasteltavaksi ja joksikin, mistä heterokatsojat voivat ikään kuin erottaa itsensä. Siitä 
huolimatta, että yksi tai useampi sarjojen päähenkilöistä on homo tai lesbo, sarjat ovat 
lähestymistavoiltaan heteronormatiivisia ja niiden heterohahmot ja heidän tarinansa ovat 
kerronnan keskiössä (ks. myös Doty & Gove 1997). Homo- ja lesbohahmojen seksuaali-
suus on näytillä vain heterokatsojan tirkistelyä varten. Lisäksi näissä sarjoissa homous on 
joko pulma, ongelma tai huumorin lähde. Näin ei kuitenkaan ole Queer as Folkissa. He-
teronormatiivisuuden vastustamisen lisäksi sarja rakentaa homonormatiivista tilaa, jossa 
homoseksuaalisuus ei ole vain hyväksyttyä ja tavanomaista vaan myös (potentiaalisesti) 
tavoiteltava identiteetin muoto. Henkilöhahmojen homoseksuaalisuus ei myöskään ky-
seenalaistu sarjan kerronnassa, eikä sarja keskity kuvaamaan heteroseksuaalien tai yh-
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teiskunnan suhtautumista homoseksuaaleihin – sarjaan sisältyviä asioita tarkastellaan 
homomiesten perspektiivistä. Homonormatiivisuus näkyy esimerkiksi sarjan dialogissa, 
sen viittauksissa homokulttuuriin sekä sen tavassa heikentää heteroseksuaalisuuden valta-
asemaa ainoana haluttavana identiteetin muotona. 

Hermanin (2003: 152) mukaan olennainen osa homonormatiivisia narratiiveja on se, 
miten ne kuvaavat muita kuin homoseksuaalisuuden muotoja. Sekä hänen analysoimansa 
televisiosarja Bad Girls (UK) että Queer as Folk kuvaavat heteroseksuaalisuuden vä-
hemmän haluttavaksi seksuaalisuuden muodoksi. Heteroseksuaalisuus kyseenalaistetaan 
Queer as Folkissa toistuvasti kuvaamalla heteroseksuaalit tai heteroseksuaaliset suhteet 
negatiivisella tavalla. Kyseenalaistus käy ilmi myös sarjan dialogissa. Esimerkiksi kun 
sarjan homohahmo Justin surffaa Internetissä ja huudahtaa ”tämä on kauheaa, aivan sai-
rasta”, Brian olettaa tämän ilman muuta katselevan heteropornosivuja.8 Toisessa kohtauk-
sessa Michael kertoo poikaystävänsä järjestävän illalliskutsut, joihin tulee myös heteropa-
riskunta. Tämä huvittaa ja kammottaa Briania ja Tediä, joista jälkimmäinen toteaa, ettei 
ikinä voi tietää, missä heidän kätensä ovat olleet.9 

Queer as Folkissa heteroseksuaalien hahmojen suhteet eivät toimi. Justinin vanhempi-
en avioliitto päättyy eroon. Justinin isällä on suuria vaikeuksia suhtautua poikansa homo-
seksuaalisuuteen, minkä vuoksi hän ensin lopettaa puhumisen perheensä kanssa ja alkaa 
sitten käyttäytyä väkivaltaisesti poikansa partneria kohtaan. Sarjan keskeisin heteronai-
nen, Michaelin äiti Debbie, on sarjan ensimmäisellä kaudella sinkku, jonka elämä raken-
tuu hänen poikansa ja AIDS:ia sairastavan veljensä varaan. Toisella kaudella Debbiellä 
on lyhytkestoinen suhde mieheen, mutta sekin päättyy yllättäen erimielisyyksiin. Myös 
nuori Daphne (Makyla Smith) on esimerkki heteroseksuaalisuuden epäedullisesta esittä-
misestä. Sarjan ensimmäisellä kaudella hän pyytää parasta ystäväänsä Justinia harrasta-
maan kanssaan seksiä, koska haluaa ensimmäisen seksipartnerinsa olevan joku, jonka hän 
tuntee ja johon hän luottaa. Tapahtuman jälkeen Daphne rakastuu Justiniin ja jättää poi-
kaystävänsä. Justin vetäytyy suhteesta, koska kokee Daphnen käytöksen ahdistavaksi. He 
korjaavat ystävyytensä myöhemmin, mutta Daphnen ei näytetä olevan kiinnostunut ke-
nestäkään muusta tapauksen jälkeen. 

Queer as Folk sukupuolen näkökulmasta 

Queer as Folkissa vallitsee sukupuolten välinen epätasa-arvo. Sarja erottaa miehet ja 
naiset selvästi omiksi ryhmikseen ja pitää yllä sukupuolirooleja ja sukupuoleen liittyviä 
stereotypioita. Lisäksi sarjan näkökulma on miesten – tarkemmin sanottuna homomiesten 
– ja mieshahmot ovat sarjan keskiössä. Naishahmot ovat sarjassa selvästi vähemmän 
merkittävissä rooleissa kuin mieshahmot. Lisäksi heidät kuvataan traditionaalisella taval-
la, joka noudattaa stereotyyppisiä käsityksiä naisista. Naishahmoissa ja heidän juonen-
käänteissään korostuvat äitiys ja hoiva: heidät kuvataan mieshahmojen äideiksi, hoivaa-
jiksi sekä neuvonantajiksi. Naiset myös nähdään usein kotona eli yksityisen alueella 
julkisen asemesta, eikä fokus ole heidän työssään tai elämässä perheen ulkopuolella. Li-
säksi sarja käyttää useita etenkin lesbonaisiin kohdistuvia negatiivisia ja naisvihamielisiä 
asenteita, jotka konkretisoituvat sarjan dialogissa. Sukupuolinäkökulmasta tarkasteltuna 
Queer as Folk ei siis näyttäydy rajoja rikkovana tai uudenlaisena televisiosarjana. 
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Queer as Folk on myös poliittinen sarja. Sarjan poliittisuudessa on sukupuolinäkö-
kulmasta katsottuna merkittävää, että politiikka on suurelta osin homomiesten – ja yhden 
heteronaisen, Debbien – poliitiikkaa. Vaikka Debbie toimiikin aktiivisena poliittisena 
toimijana, hänen ajamansa poliittinen agenda on nimenomaan miesten eikä kaikkien ho-
moseksuaalisten ihmisten. Debbie ei esimerkiksi pyri vaikuttamaan Melanien ja Lindsayn 
kaltaisten lesboäitien asemaan, eikä kysymystä lesboäitiydestä käsitellä sarjassa ennen 
asian mainitsemista kolmannella kaudella. Toisin kuin esimerkiksi Macdonaldin (1995) 
tutkimissa 1980-luvun lesboelokuvissa, Queer as Folkissa ei käsitellä yhteiskunnan asen-
teita lesbouteen. Tässä on selkeä ristiriita verrattuna kysymyksiin, joita sarjan mieshah-
mot kohtaavat. Sarjassa tartutaan toistuvasti homoseksuaalien kohtaamiin yhteiskunnalli-
siin ongelmiin kuten seksuaaliseen häirintään, ulostuloon työpaikalla, HI-virukseen ja 
AIDS:iin sekä koulun homofobiaan, mutta tämä tehdään vain suhteessa sarjan mieshah-
moihin. Esimerkiksi Lindsay, joka oli Brianin sanoin yliopistoaikoinaan ”pelottava poliit-
tinen lesbo”, on hahmo, jonka mielestä hänen ja Melanien ei ole tarkoitus mennä naimi-
siin, koska he ovat lesboja. Lesbofeministisestä näkökulmasta tarkasteltuna Queer as 
Folk ei siis ole poliittinen eikä feministinen sarja.10 

Queer as Folkissa vallitsevaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa edustaa myös etenkin 
sarjan pohjoisamerikkalaisessa versiossa esiintyvä lesboja halventava dialogi, joka kuvas-
taa useita lesboihin ja lesbouteen liittyviä stereotypioita ja asenteita. Sarjan lesbohahmoi-
hin viitataan usein halventavilla nimityksillä ”mutustelija” (’muncher’11) tai ”daikki” 
(’dyke’). Esimerkiksi Brian käyttää Melanien ja Lindsayn järjestämistä juhlista nimitystä 
”munchers’ brunch”. Tämän lisäksi lesbot esitetään dialogin tasolla maskuliinisiksi ja 
flanelliin pukeutuviksi naisiksi, jotka osaavat vaihtaa autonrenkaan ja pitävät työkaluja 
romanttisina. Esimerkiksi Tedin kertoessa ystävilleen, että hän ja hänen uusi miestutta-
vuutensa aikovat oppia tuntemaan toisensa ennen seksiä, Brian kysyy: ”Mitä luulette ole-
vanne – lesbojako?”12 Emmettin järjestäessä jäähyväisjuhlia Portlandiin muuttavalle 
Michaelille hän käskee ystäviään pukeutumaan flanellipaitaan, jolloin Brian toteaa: “Ja 
jos teillä ei ole sellaista, voitte aina lainata Lindsaylta ja Melanielta.”13 Tedin ja Micha-
elin etsiessä häälahjaa Melanielle ja Lindsaylle Michael seisoo alusvaateliikkeen edessä. 
Ted kummastelee tätä ja toteaa luulleensa Michaelin halunneen ostaa jotakin romanttista. 
Ted kävelee seuraavan liikkeen ikkunan eteen ja sanoo: ”Jos haluat ostaa kahdelle daikil-
le romanttisen lahjan, osta heille näitä.” Michael katsoo rautakaupan ikkunaa ja ihmette-
lee, josko työkalut ovat romanttisia. ”Lesboille ne ovat”, vastaa Ted.14 Tällaiset lesbovi-
hamieliset huomautukset ovat osa sarjan miehistä näkökulmaa.15 

Melanie ja Lindsay – Queer as Folkin lesbohahmot 

Berensteinin (1996: 130) mukaan lesbokatsojat kaipaavat kipeästi elämänsä kuvaamista 
mediassa. Lesbojen representaatiot ovat myös 2000-luvun televisiossa harvinaisempia 
kuin homomiesten representaatiot. Sen lisäksi, että lesbot ovat olleet lähes näkymättömiä 
audiovisuaalisessa mediassa, median tarjoamat representaatiot ovat olleet joko hyvin ra-
joitettuja (ks. esim. Doty ja Gove 1997) tai konventionaalisia (ks. esim. Berenstein 1996). 
Yleensä lesbot (ja biseksuaalit naiset) on kuvattu joko väkivaltaisiksi, kärsiviksi uhreiksi 
tai naisiksi, jotka palaavat ”oikeana” pidettyyn seksuaalisuuteen eli heteroseksuaalisuu-



 85

teen elokuvan lopussa tai sarjan edetessä. 1980-luvun elokuvarepresentaatiot puolestaan 
kuvasivat lesbot usein miehekkäiksi, neuroottisiksi, rikollisiksi tai epänormaaleiksi (Sta-
cey 1995). 

Queer as Folkin lesbopari, Melanie Marcus ja Lindsay Peterson, eroavat aikaisemmis-
ta lesborepresentaatioista ja luovat joiltain osin uudenlaista lesbokuvaa. Melanie ja Lind-
say ovat olleet sarjan alkaessa yhdessä kuusi vuotta. Sarjan ensimmäisessä jaksossa Lind-
say synnyttää pojan, jonka hän ja Melanie kasvattavat yhdessä. Sarjassa seurataan 
Melanien ja Lindsayn parisuhdetta ja perheen perustamista sekä heidän suhteitaan Bria-
niin, mieheen, jonka avulla keinohedelmöitettiin heidän poikansa Gus. Lindsay on sarjan 
ensimmäisen ja toisen kauden aikana äitiyslomalla taideopettajan työstään Melanien 
työskennellessä asianajajana. 

Niin kutsutut butchin ja femmen lesbokategoriat ovat merkityksellisiä nimenomaan 
Queer as Folkin pohjoisamerikkalaisen version kontekstissa. Lindsay on ”feminiininen” 
femme niin ulkonäöltään kuin käytökseltäänkin. Hänellä on vaaleat pitkät hiukset ja hän 
pukeutuu perinteisen naisellisesti, minkä lisäksi hän on konventionaalisen viehättävä. 
Hän on hillitty ja varautunut eikä saa asioita hoidettua. Esimerkiksi Gusin ollessa sairas 
Lindsay yrittää saada puhelimitse yhteyden Gusin lääkäriin siinä kuitenkaan onnistumat-
ta. Melanie ottaa luurin ja hoitaa asian nopeasti ja vaivatta. Melanie, pariskunnan ”mas-
kuliinisempi” osapuoli, on heidän perheensä elättäjä. Melaniella on lyhyet tummat hiuk-
set, eikä hän yleensä pukeudu feminiinisesti. Toisin kuin Lindsay, Melanie sanoo suoraan, 
mitä ajattelee, ja on selvästi aktiivisempi ja dominoivampi kuin pidättyvä Lindsay. Lisäk-
si Lindsay tulee varakkaasta, protestanttisesta perheestä. Melanien tausta on työväen-
luokkainen ja juutalainen. He sopivat siis butch ja femme -kategorioihin myös yhteiskun-
nallisten taustojensa puolesta. Ciasullon (2001) mukaan butchin ja työväenluokkaisuuden 
sekä femmeyden ja keskiluokkaisuuden välillä on selvä yhteys. 

Queer as Folkissa naishahmot kuvataan suhteessa miehiin, ja näin käy myös Melaniel-
le ja Lindsaylle. Heidän roolinsa rajoittuvat usein äidin, huolehtijan ja mieshahmojen 
luottohenkilöiden rooleihin. Siitä huolimatta, että Melaniella on työpaikka ja hänet myös 
nähdään työskentelemässä, hänen identiteettinsä pysyy henkilökohtaisen alueella ja työ 
jää tavaksi elättää perhe. Lisäksi ainoat Melanien asiakkaat, joita sarjassa nähdään kol-
men ensimmäisen tuotantokauden aikana, ovat Brian, Ted ja Vic (Jack Wetherall), kolme 
sarjan mieshahmoa. Melanien ja Lindsayn voidaan sanoa olevan sarjassa siksi, että he 
tarjoavat mieshahmojen suhteille tasapainoisen ja monogaamisen vastakohdan. Heidät 
nähdään useimmiten kotona lapsensa kanssa, kun taas sarjan mieshahmot käyvät tauotta 
baareissa ja klubeissa. Tämän lisäksi Melanien ja Lindsayn tehtäväksi jää juonen tasolla 
toimia eräänlaisina katalysaattoreina ja tukijoina sarjan mieshahmojen juonenkäänteille. 

Melanien ja Lindsayn ero ja myöhemmin tapahtuva yhteenpaluu ovat hyvä esimerkki 
siitä, millaisia tarinoita sarjan lesbohahmoille on kirjoitettu. Se osoittaa myös, miten suuri 
rooli sarjan mieshahmoilla, etenkin Brianilla, on naisten elämässä. Ensimmäisen kauden 
yhdeksännessä jaksossa Melanie ja Lindsay pyytävät Briania luovuttamaan vanhempain-
oikeutensa Melanielle, jotta tämä voisi adoptoida Gusin ja tulla tämän viralliseksi huolta-
jaksi. Brian lupautuu, mutta tavattuaan oman isänsä ja puhuttuaan Justinin kanssa hän 
muuttaa mielensä. Myöhemmin, riideltyään jälleen kerran Lindsayn kanssa Melanie pet-
tää häntä toisen naisen kanssa. Kerrottuaan Lindsaylle asiasta Melanie muuttaa pois hei-
dän yhteisestä kodistaan. Seuraavien muutaman jakson aikana Lindsay ja etenkin Me-
lanie kuvataan kaipaamassa toisiaan. Myöhemmin Melanie menee tapaamaan Lindsayta. 
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He sanovat ääneen ikävöivänsä toisiaan. Tästä huolimatta he eivät palaa yhteen. Myö-
hemmin Brian vie Melanien Lindsayn luo käyttäen apuna tekaistua tarinaa onnettomuu-
desta. Naisten istuessa vierekkäin sohvalla Brian kertoo heille, että hän on valmis luopu-
maan vanhempainoikeuksistaan, jos he palaavat yhteen. Hetken mietittyään nämä 
suostuvat ja suutelevat. Kohtaus osoittaa, että sarja esittää naisten tarvitsevan miehen 
saattamaan heidät takaisin yhteen. Se myös kertoo äitiyden merkityksestä sarjan lesbo-
naisten elämässä, sillä he palaavat yhteen vanhempainoikeuksien takia. Tämän lisäksi 
juonta käytetään sarjassa välineenä Brianin hahmon kasvun kuvaamiseen sen sijaan, että 
se keskittyisi kahden naisen väliseen suhteeseen. Queer as Folkissa lesbohahmoille ei 
anneta tilaa tai juonikuvioita, jotka keskittyisivät vain heihin. 

Lesbohahmojen seksuaalisuutta tutkineet Torres (1993), Hantzis ja Lehr (1994), Mo-
ritz (1994) ja Herman (2003) ovat huomauttaneet, ettei lesboseksiä juurikaan nähdä tele-
visiossa. Näin on myös Queer as Folkin alkuperäisessä isobritannialaisessa versiossa, 
jossa Romeyn ja Lisan ei nähdä edes suutelevan. Sarjan pohjoisamerikkalaisessa versios-
sa lesbopari sen sijaan sekä suutelee että harrastaa seksiä. Tämä on merkittävää television 
yleensä tarjoamien lesbojen representaatioiden kontekstissa. 

Sarjan tavassa kuvata lesboseksiä huomio kiinnittyy kuitenkin siihen, että seksuaali-
suus ja seksi nivotaan äitiyteen. Melanie ja Lindsay harrastavat seksiä sarjan ensimmäi-
sellä kaudella vain ikään kuin seurauksena perheeseen ja äitiyteen liittyviin tapahtumiin. 
Hyvä esimerkki on lesboparin ensimmäinen varsinainen seksikohtaus, jota ennen Gusin 
biologinen isä Brian lupaa luovuttaa vanhempainoikeutensa Melanielle. Melanie kertoo 
makuuhuoneessa Lindsaylle olevansa onnellinen äidiksi tulemisesta, minkä jälkeen pa-
riskunta alkaa suudella. Kohtaus päättyy naisten rakasteluun. Lesboseksuaalisuuden ja 
äitiyden välillä on selvä yhteys (vrt. Hantzis ja Lehr 1994). Sarja korostaa äitiyden merki-
tystä kaikkien naisten elämässä seksuaalisuuteen katsomatta. Se myös rakentaa lesboku-
vaa, jossa lesbous pysyy yksityisen alueella. Vaikuttaa siltä, kuin sarjan kirjoittajat pyrki-
sivät tekemään Melanien ja Lindsayn hahmoista vähemmän uhkaavia tai kumouksellisia 
kuvaamalla heidät ensisijaisesti naisiksi, joiden elämää hallitsee äitiys. 

Elokuvissa ja televisiosarjoissa, joissa näytetään kahden naisen välistä seksiä, seksi 
kuvataan säännönmukaisesti samalla tavalla. Macdonaldin (1995: 187) mukaan lesbojen 
välisen seksin kuvaaminen on varovaista. Rakastelukohtaukset ovat sekä intohimotto-
mampia että romantisoidumpia kuvaustavan ja kohtauksiin liitetyn musiikin näkökulmas-
ta kuin heteroelokuvien vastaavat kohtaukset. Pehmeys ja hellyys dominoivat, mikä var-
mistaa sen, että lesbous sopii perinteisiin feminiinisyyden paradigmoihin. Feminiinisyy-
den korostaminen on osa audiovisuaalisen median tapaa kuvata lesbojen välistä seksiä. 
Tämä korostuu entisestään Queer as Folkissa, sillä naisten ja miesten seksikohtausten 
välillä on sarjassa merkittävä ero. Miesten seksi kuvataan intohimoiseksi ja eroottiseksi, 
mikä on havaittavissa myös kohtausten musiikista. Lisäksi miehet nähdään usein harras-
tamassa seksiä klubien takahuoneissa, wc:issä tai kylpylöissä. Melanien ja Lindsayn 
muutamat seksikohtaukset sen sijaan ovat tunnelmallisia, helliä ja romanttisia, ja ne si-
joittuvat aina parin kotiin. Tämä on osa Queer as Folkin tapaa korostaa sukupuolten vä-
listä eroa: jakoa konventionaalisesti feminiinisiin naisiin ja maskuliinisiin miehiin. 
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Kuva 1. Queer as Folk korostaa äitiyden merkitystä kaikkien naisten elämässä seksuaalisuu-
teen katsomatta. Lindsay (vas.) ja Melanie kuvataan ensisijaisesti naisiksi, joiden elämää 
hallitsee äitiys. (Kuva: Nelonen.) 

 “Christ! Send in a dyke to do a faggot’s work.”16  

Melanien ja Lindsayn häät 

Melanie ja Lindsay ovat suunnitelleet omat häänsä. Ennen häitä baarissa järjestetyissä 
juhlissa drag queen nimeltään Mysterious Marilyn kertoo planeetta Merkuriuksen olevan 
laskussa, minkä takia häiden ajankohta on huono. Ennustuksen jälkeen asiat alkavat 
mennä pieleen: pitopalvelu ei hoida hommaansa, salivarauksessa on virhe, jalokivikaup-
pias hukkaa sormukset ja pesula tärvelee Lindsayn hääpuvun. Kaikki tämä saa Lindsayn 
toteamaan, että hänen ja Melanien ei ole tarkoitus mennä naimisiin, koska he ovat lesbo-
ja. Melanie menee tapaamaan Briania. 

Melanie: Häät on peruttu. 
Brian: Te kaksi olette siis vihdoin tulleet järkiinne. Se melkein riittää 

syyksi pohjarusketukseni keskeyttämiseen. Mutta ei aivan. 
Melanie: Lindsayn takia. Hän… Hän… (Melanie purskahtaa itkuun.) 
Brian: Hän mitä? 
Melanie:  (Itkien) Kaikkien katastrofien ja Mysterious Marilynin ja laskussa 

olevan Merkuriuksen ja sormusten ja ruoan ja salin ja puvun takia. 
Hän ajattelee, ettei häiden ole tarkoitettu tapahtuvan koska me 
olemme… lesboja!  

Brian: Jeesus! Lähetä daikki tekemään hintin hommat.  
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(Brian nousee solariumista ja kävelee omaan olohuoneeseensa. Debbie, Vic, Justin, 
Ted, Emmett ja Michael istuvat valmiina odottamassa.)  
Brian: Meillä on tarkalleen 21 tuntia aikaa saada lepakot naimisiin.17 

Brian valjastaa Michaelin, Tedin, Emmettin, Justinin, Vicin ja Debbien järjestämään vuo-
rokaudessa Melanielle ja Lindsaylle unelmahäät. Kuten Melanien ja Lindsayn yhteen 
paluussa, myös heidän häissään Brianin panos on välttämätön. Mieshahmot hallitsevat 
asioiden kulkua ja juonenkäänteitä myös silloin, kun on kyse nais- ja etenkin lesbohah-
moista. Lesbohahmojen tarinat ovat aina sidoksissa mieshahmoihin – useimmiten Bria-
niin. Näin tapahtuu myös hääjaksossa. Vaikka Melanien ja Lindsayn häitä voidaan pitää 
jakson pääjuonena, niiden tehtäväksi jää luoda puitteet sarjan mieshahmojen kehittymi-
selle. Jaksossa on useita sivujuonia, joihin katsojan huomio toistuvasti ohjataan. Näitä 
ovat muun muassa Brianin hahmon kasvu epäitsekkäämmäksi ihmiseksi, Justinin aikuis-
tuminen, Vicin ura sekä Michaelin ja Tedin ystävyys. 

Hääjakson kenties keskeisimpiä tarinoita ovat paitsi Brianin hahmossa tapahtuva kehi-
tys, myös Lindsayn tunteet tätä kohtaan. Kohtauksessa ennen hääseremoniaa Brian tulee 
tuomaan Melanielle ja Lindsaylle sormukset. Lindsayn vinkattua Melanieta lähtemään 
tämä jättää Brianin ja Lindsayn kahdestaan. Tavallisesti itsekeskeinen ja röyhkeä Brian 
käyttäytyy hahmolleen epätavallisella tavalla ja tarjoutuu antamaan baarin arvonnassa 
voittamansa matkaliput häälahjaksi pariskunnalle. Sarjan näkökulmasta on selvää, että 
tämä on käsikirjoittajien taholta yritys tuoda esille Brianin kyky olla myös epäitsekäs sen 
sijaan, että hän olisi täysin itsekeskeinen. Lindsay kieltäytyy ottamasta lippuja ja kehottaa 
Briania nauttimaan matkastaan miamilaiseen homotapahtumaan käskien tämän ”naida 
monia kauniita miehiä”.18 Brianin lähdettyä Lindsay katsoo suljettua ovea ja kuiskaa ra-
kastavansa Briania.19 Tämä murtaa edelleen käsitystä hääjakson luonteesta Melanien ja 
Lindsayn jaksona. Sen sijaan, että jakso kertoisi heidän rakkaudestaan ja sitoutumises-
taan, se kertoo Brianista ja Lindsayn tunteista tätä kohtaan. 

Moritz (1994: 132) kutsuu häitä patriarkaattia symboloivaksi seremoniaksi, minkä li-
säksi ne ovat heteroseksuaalinen rituaali. Tämä näkyy Melanien ja Lindsayn kauniissa 
hääseremoniassa, jossa tila ja musiikki ovat tarkkaan valittuja. Melanie on pukeutunut 
mustaan smokkiin ja valkoiseen paitaan ja Lindsaylla on yllään valkoinen, yksinkertainen 
häämekko. Melanie ja Lindsay asetetaan jälleen butchiksi ja femmeksi. Lisäksi asettelu 
jäljittelee tuttua heteroseksuaalista hääkaavaa, jossa miehellä on yllään tumma puku ja 
naisella valkoinen mekko. Toisaalta Melanien ja Lindsayn seremonia myös purkaa hete-
ronormatiivista kaavaa, sillä he ovat kaksi naista, jotka kävelevät alttarille yhdessä pidel-
len toisiaan kädestä. 

Hääjakso vahvistaa omalta osaltaan Melaniesta ja Lindsaysta luotua kuvaa. Melanie ei 
ole ainoastaan luonteeltaan dominoivampi kuin Lindsay; hän on myös Lindsayn suojelija 
kuten Melanien lausumasta häävalasta käy ilmi. Tämä ja se, että Melanie sanoo valansa 
ensin, vahvistaa omalta osaltaan kuvaa Melaniesta butch-hahmona. 

On tärkeää huomata, että Melanien hahmo on butch vain tiettyyn pisteeseen. Moritzin 
(1994) analysoimissa televisio-ohjelmissa lesbohahmot on femininisoitu tai kuvattu visu-
aalisella tasolla korostetun feminiinisiksi. Ciasullon (2001) mukaan femininisointi toimii 
eräänlaisena lesbouden turvalliseksi tekemisen keinona. Potentiaalisesti butchit hahmot 
femininisoidaan korujen, meikkien ja muuten konventionaalisesti ”hyvännäköisenä” pi-
detyn ulkonäön kautta. Nämä representaatiot eroavat vuosikymmeniä vallinneesta stereo-
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tyyppisestä lesbokuvasta ja häivyttävät lesbo- ja heteronaisten välillä olevia eroja. But-
chista tulee lähes näkymätön, kuten Ciasullo on todennut tapahtuneen 1990-luvun medi-
assa. Ainoat hyväksytyt lesborepresentaatiot ovat nimenomaan femmerepresentaatioita. 

Sen lisäksi, että Queer as Folkissa lesbot nähdään suhteessa miehiin ja heidän tarinoi-
hinsa, heidän omien juonenkäänteidensä merkitys kyseenalaistetaan sarjan kerronnassa. 
Melanien ja Lindsayn häiden merkitys kyseenalaistuu hääjakson lopussa, mikä korostaa 
entisestään Brianin merkitystä jaksossa – ja koko sarjassa. Hääseremonian jälkeen järjes-
tetyssä juhlassa Melanie ja Lindsay nähdään leikkaamassa ja syömässä hääkakkua, minkä 
jälkeen vuorossa on kimpun heitto. Lindsay heittää hääkimpun, ja kohtaus vaihtuu leik-
kauksen avulla toiseen, jossa Brian ottaa hääkimpun kiinni klubin tanssilattialla paidat-
tomien miesten ympäröimänä. Brian tanssii heiluttaen kimppua päänsä yläpuolella. Ka-
mera siirtyy kuvaamaan korokkeella tanssivaa mustaa drag queenia, joka on pukeutunut 
vaaleaan peruukkiin ja valkoiseen, lyhyeen ja paljastavaan häämekkoon. Jakson loppu-
kohtaus ei vain korosta Brianin merkitystä vaan myös parodioi jakson lesbohäitä sekä 
kyseenalaistaa niiden merkityksen sarjassa. 

Kahden naisen naimisiinmenoa voidaan pitää merkittävänä kulttuurissa esiintyvien 
lesborepresentaatioiden näkökulmasta. Melanien ja Lindsayn häät tekevät heidän seksu-
aalisuudestaan poliittista tuomalla heidän rakkautensa yksityiseltä julkisen alueelle (vrt. 
Hoogland 1995: 131–132). Vaikka Melanien ja Lindsayn häät sekä heidän perhe-
elämänsä painottaminen sarjassa voidaan tulkita eräänlaiseksi lesbouden privatisaatioksi, 
jossa vain lasten saaminen ja naimisiinmeno on tärkeää, niillä on myös toinen merkitys. 
Niiden voidaan tulkita murtavan perinteistä kaavaa, jonka mukaan lesboidentiteetti on 
nimenomaan henkilökohtaiseen elämään kuuluva asia. Häät tuovat lesbouden yksityisen 
alueelta julkisen alueelle ja tekevät siitä näkyvää. 

Melanien ja Lindsayn suhde eroaa monista aikaisemmista audiovisuaalisen median 
lesbojen representaatioista myös kuvaamalla onnellista lesbosuhdetta. Useissa elokuvissa 
ja televisiosarjoissa lesbosuhteet päättyvät onnettomasti toisen osapuolen kuolemaan tai 
paluuseen heterosuhteeseen. Tämän vuoksi esimerkiksi Hoogland (1995: 133) haaveilee 
onnellisista lesbotarinoista, joissa lesboja ei palautettaisi heteroseksuaaliseen järjestyk-
seen, vaan he eläisivät onnellisina elämänsä loppuun saakka. Palattuaan yhteen eronsa 
jälkeen Melaniesta ja Lindsaysta tulee onnellinen pari: heidät nähdään nauramassa, suute-
lemassa ja nauttimassa toistensa seurasta. Heidän tarinansa on sarjan kolmannen kauden 
loppuessa onnellinen. Hermanin (2003: 150) mukaan lesboparin onnellinen loppu sarjois-
sa kuten Bad Girls ei vain kuvasta sarjan homonormatiivisuutta vaan myös eroaa täysin 
aikaisemmista lesbojen representaatioiden tarjoamista loppuratkaisuista. Queer as Folkin 
tavassa kuvata lesbot on siis mukana myös joitain uudenlaista lesbokuvaa rakentavia 
elementtejä. 

”It wasn’t half bad…”20  
Lindsayn ambivalentista seksuaalisuudesta 

Lindsayn suhde Brianiin on mielenkiintoinen ja noudattelee tietyiltä osin kulttuurisissa 
lesborepresentaatioissa melko yleistä kaavaa, jossa toinen naisparista joko palaa tai kai-
paa heterosuhteeseen. Jackie Stacey (1995) kirjoittaa romanttisten elokuvien genreen 
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kuuluvista lesboelokuvista, joissa keskeisin este lesboparin onnelle on väliin tuleva hete-
romies. Brian ei ole heteromies, mutta siitä huolimatta hänen voidaan tulkita tulevan Me-
lanien ja Lindsayn väliin. 

Sarjan dialogissa paljastetaan Lindsayn ja Brianin seurustelleen ja harrastaneen seksiä 
opiskeluaikoinaan. Tämä tulee ilmi, kun Brian istuu Lindsayn sairaalavuoteella Gusin 
syntymän jälkeen puhumassa vanhemmaksi tulemisesta ja heidän yhteisestä menneisyy-
destään. Yhteinen menneisyys on osa Lindsayn ja Brianin välillä olevaa sidettä, jota (bio-
loginen) vanhemmuus vahvistaa entisestään. Lisäksi Lindsay toistuvasti asettaa Brianin 
Melanien ja tämän tarpeiden edelle kuten käy, kun Brian tulee paikalle kesken Gusin ym-
pärileikkaustoimituksen. Vastoin juutalaisen Melanien tahtoa Lindsay hyväksyy Brianin 
vaateen, ettei hänen poikaansa ympärileikata, ja tapahtuma keskeytetään. 

On mahdollista väittää, että Lindsayn tunteet Briania kohtaan ovat luonteeltaan ro-
manttisia. Lindsay ihailee Briania ja antaa tämän käyttäytyä itsekkäästi. Brian ei esimer-
kiksi tule Lindsayn järjestämille illalliskutsuille, jotka on tarkoitettu parantamaan Brianin 
ja Melanien välejä. Myös Lindsayn ruumiin kieli, ilmeet ja eleet antavat toistuvasti ym-
märtää hänen haluavan olla suhteessa nimenomaan Brianin kanssa. Tämä käy ilmi myös 
sarjan dialogissa. Kun Brian huomauttaa Lindsaylle tämän aikovan mennä naimisiin vää-
rän ihmisen eli ranskalaisen kollegansa Guillaumen kanssa,21 Lindsay vastaa sanomalla, 
ettei Brian ikinä pyytänyt häntä. Toinen paljastava kohtaus on eräs Lindsayn vierailuista 
Brianin luona. Brian viittaa Lindsayn tunteisiin häntä kohtaan, jolloin Lindsay ei sano 
mitään vaan näyttää hetken vaivaantuneelta ja vaihtaa sitten puheenaihetta. Kolmannessa, 
kenties selkeimmässä esimerkissä Lindsay ja Brian esittävät heteropariskuntaa saadak-
seen Gusin toivomaansa esikouluun. Lindsay sanoo Brianille ajatelleensa joskus heidän 
yhdessäolonsa olevan mahdollista ja kysyy, onko Brian tuntenut samoin.22 

Kysymystä Lindsayn romanttisista tunteista Briania kohtaan ei lähestytä tai käsitellä 
sarjassa vaikka siihen viitataan toistuvasti implisiittisellä tasolla. Tämä, kuten myös Lind-
sayn tapa asettaa Brian toistuvasti Melanien edelle, on saanut monet sarjan katsojat va-
kuuttumaan, että Lindsay ei ole lesbo vaan biseksuaali. Lindsayn potentiaalista biseksu-
aalisuutta ei kuitenkaan tuoda lainkaan esille. Queer as Folkin hahmot ovat joko homoja 
tai heteroita: sarjassa ei tunnisteta välimuotoa. Esimerkiksi naisen kanssa kihloissa oleva 
Drew identifioidaan sarjassa heteroksi, vaikka hänellä on seksisuhde Emmettin kanssa. 

Queer as Folkissa on siis elementtejä, jotka rakentavat kuvaa Lindsaysta lesbonaisena 
kuten myös elementtejä, jotka toistuvasti kyseenalaistavat kuvan. Sen sijaan, että sarjaan 
olisi kirjoitettu kaksi lesbohahmoa, siihen on luotu narratiivi, joka on ristiriitainen muun 
muassa sarjan dialogin kanssa. Lindsayn sanotaan olevan lesbo niin sarjassa kuin sitä 
koskevassa kirjoittelussakin,23 mutta tämä kyseenalaistuu sarjassa toistuvasti etenkin sen 
tavassa kuvata Lindsay ja hänen ihmissuhteensa. Sarjan toisen tuotantokauden lopussa 
Lindsay ja Melanie ovat edelleen yhdessä, mutta tapa kuvata Lindsayn seksuaalisuutta 
antaa tilaa mahdolliselle myöhemmälle heterosuhteelle.24 Lindsayn hahmo muistuttaa 
monia aikaisempia kulttuurisia lesbokuvauksia, joissa lesbo palautetaan lopuksi hete-
rosuhteeseen. Tämä kyseenalaistaa omalta osaltaan sarjan kumouksellisen luonteen sen 
tavassa kuvata lesbonaiset. 
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”So this is it, it’s over.”25 

Queer as Folk on tuonut televisioon uuden tavan esittää homoseksuaaleja hahmoja, min-
kä vuoksi pidän sitä seksuaalisuuden esittämisen näkökulmasta uraa uurtavana ja rajoja 
rikkovana TV-sarjana. Sarjan voidaan myös väittää luovan uudenlaista lesbokuvaa, jossa 
lesbohahmot voivat elää onnellisessa, pitkäaikaisessa ja jatkuvassa parisuhteessa. Lisäksi 
sarja tarjoaa esimerkin onnellisesta lopusta, jollaiset ovat harvinaisia median lesbosuhde-
representaatioissa. Sarjan pohjoisamerikkalainen versio kuvaa lesbot myös seksuaalisiksi. 

Muutos lesborepresentaatiossa ei kuitenkaan ole täydellinen. Lesbojen representaatioi-
den kumoukselliset elementit hukkuvat sarjan tapaan tehdä lesboseksuaalisuutta hyväk-
syttävämmäksi kytkemällä se äitiyteen ja perheeseen. Perinteisen sukupuolijaon ja kon-
ventionaalisten sukupuoliroolien korostaminen ovat merkittävä osa sarjaa ja sen kerron-
taa. Ero sarjan homoseksuaalien miesten ja lesbonaisten representaatioiden välillä on 
merkittävä. Sarjan kerronnassa pääpaino on miesten elämän ja suhteiden kuvaamisessa. 
Lesbot kuvataan toistuvasti kotiin sidotuiksi, heidän juonensa keskittyvät perheeseen ja 
äitiyteen ja heidän identiteettinsä jätetään yksityisen alueelle. Lesbohahmojen tehtäväksi 
jää toimia sarjan muiden hahmojen juonenkäänteiden tukijoina ja edistäjinä. Lisäksi sarja 
heijastelee lesboihin ja lesbouteen kohdistuvia asenteita ja stereotypioita. Nämä näkyvät 
etenkin pohjoisamerikkalaisen version lesbovihamielisessä dialogissa ja lesbovitseissä. 
Queer as Folkin homoseksuaalien esitysten edistyksellisyys ei siis ylety kokonaisuudes-
saan lesbojen representaatioihin. Jään odottamaan sarjaa, jota voisi pitää mullistavana 
myös sen tavassa kuvata lesbonaiset. 
                                                           

 

1.  Queer as Folk -sarjan päähenkilö Brian kertoo nuorelle Justinille lesboista sarjan ensimmäises-
sä jaksossa. 

2.  Tähän on muutama syy. Pohjoisamerikkalainen versio on tuotantokausittain jatkuva sarja toisin 
kuin alkuperäinen, jota tehtiin vain kahdeksan jakson ja yhden elokuvan pituisen jatko-osan 
verran. Tästä johtuen uudempi versio tarjoaa laajemman aineiston. Tähän vaikuttaa myös se, et-
tä pohjoisamerikkalaisen version lesbopari on enemmän esillä kuin alkuperäisen sarjan Romey 
ja Lisa. Analyysini keskittyy pohjoisamerikkalaisen sarjan kahteen ensimmäiseen, myös Suo-
messa nähtyyn tuotantokauteen. Suomessa sarjaa esitettiin brittiversion suomennokseen viitaten 
Nelos-kanavalla nimellä Älä kerro äidille 2.  

3.  Innessin & Lloydin (1997) mukaan ei ole selvää, mistä butchius koostuu. Lesboyhteisössä 
butch-sanaa käytetään viittamaan moniin eri asenteisiin, käyttäytymismuotoihin, ulkonäköihin 
ja toimintoihin. Tutkimalla erilaisia tekstejä lesbokirjallisuudesta historiallisiin tutkimuksiin 
Lloyd on nimennyt neljä hieman yksinkertaistavaa kategoriaa, joihin kaikki hänen löytämänsä 
butchin kuvaukset sopivat. Kategoriat ovat: 1) hän on maskuliininen nainen, 2) hän on kuten 
mies, 3) hän on seksuaalisesti aktiivinen, 4) hänen halunsa kohdistuu femmeen eli naiseen, joka 
käyttäytyy ja pukeutuu korostetun naisellisesti. Femmen halun oletetaan useimmiten kohdistu-
van butch-lesboon.    

4. Ks. esim. Woo 2004, Karkulehto 2001. Myös sarjasta käyty Internet-keskustelu keskittyy usein 
mieshahmoihin. Ks. esim. Qaftalk: http://www.qaftalk.com. 

5.  Sarjan kumouksellisuudesta ks. esim. Kuorikoski 2004, Kanner 2003, Karkulehto 2001, Holle-
ran 2001, Kilday 2001, Munt 2000, Peyser 2000, Poniewozik 2000.  

6.  Daphne kuvailee ensivaikutelmaansa Liberty Avenuesta. 
7.  Herman (2003) ja Peretti (1999) ovat eri mieltä. Ensin mainitun mukaan Queer as Folkin lähes-

tymistapa on epäpoliittinen ja Peretti on kutsunut sarjan homomiehiä nimityksellä “depoliti-
cised disco-bunny consumers”.  

http://www.qaftalk.com/
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8.  Justin: “This is disgusting, really sick!” 

Brian: “Are you looking at those heteroporn sites again? I’ve told you, they’re gonna warp your 
mind.”  

9.  Brian: “He eats with straight people?” 
Ted: “Ick, you never know where their hands have been.”  

10. Tästä huolimatta sarjassa on muutamia poikkeuksia, joita voidaan pitää esimerkkeinä yritykses-
tä pyrkiä kohti jonkinlaista lesbopolitiikkaa. Selvin näistä on sarjan toisella kaudella nähtävät 
Melanien ja Lindsayn häät, joita käsitellään myöhemmin tässä artikkelissa.  

11. Sana ‘muncher’ viittaa naisten väliseen suuseksiin. 
12. Brian: “What do you think you are – lesbians?”  
13. Brian: “And if you don’t have any, you can always borrow some from Lindsay and Melanie.”  
14. Ted: “Lingerie? I thought you said romantic. You wanna get two dykes a romantic gift, get 

them this.” 
Michael: “Power tools? That’s romantic?” 
Ted: “For dykes they are.” 

15. Kutsun sarjan lesboihin kohdistuvia huomautuksia ja vitsejä lesbovihamielisiksi siitäkin huoli-
matta, että ne olisi mahdollista tulkita eräänlaiseksi parodian muodoksi. Sarjassa ei ole element-
tejä, jotka osoittaisivat huomautusten ja vitsien parodiamaisuuden. Kuten olen todennut, lesboja 
halventava dialogi toistuu läpi sarjan sen sijaan, että kyse olisi vain muutamasta kohtauksesta. 
Sarjan kontekstissa lesbovitseihin yhtyvät kaikki mieshahmot sekä verbaalisesti että nonverbaa-
lisesti, vaikka Brianin hahmon kielenkäyttö on lesbovihamielisempää kuin muiden sarjan mies-
hahmojen kielenkäyttö. Naisvihamielisiä huomautuksia ei myöskään tehdä humoristisella taval-
la eivätkä ne useimmiten ole vitsejä. Lesboja halventava dialogi on osa Queer as Folkin 
pohjoisamerikkalaisen version hegemonista, dominoivaa ja naisvihamielistä narratiivia sen si-
jaan, että se vastustaisi sarjan luomaa kuvaa.  

16. Brian Melanien ja Lindsayn hääjärjestelyistä.  
17. Melanie: The wedding’s off.  

Brian: You two have finally come to your senses. That’s almost enough to interrupt my base 
coat. But not quite.  
Melanie: It’s because of Lindsay. She… She… (Melanie bursts into tears.) 
Brian: She what? 
Melanie: (Tearfully) With all the disasters and Mysterious Marilyn and Mercury in retrograde 
and the rings and the food and the hall and the dress. She thinks that the wedding is not sup-
posed to happen because, because we’re... gay! 
Brian: Christ! Send in a dyke to do a faggot’s work.  
Brian: We have precisely 21 hours to get the munchers married.  

18.  Lindsay: “I want you to fuck loads of beautiful men.”  
19.  Lindsay: ”I love you too, Brian.” 
20.  Lindsay Brianille heidän puhuessaan nuoruuden yhteisistä seksikokemuksistaan.  
21. Lindsayn ja Melanien eron aikana Lindsay on aikeissa mennä naimisiin ranskalaisen homokol-

legansa Guillaumen kanssa, joka haluaa jäädä maahan. Brian estää aikeet lupaamalla luovuttaa 
vanhempainoikeudet Melanielle saaden naiset näin palaamaan yhteen.  

22.  Lindsay: “In fact, there was even a time, when we first met, (hesitantly) that I thought this 
could’ve been the reality. (Pauses.) Did you ever feel that way?”  
Brian: “No. (Pauses.) Well, you wanted me to be serious, I… It doesn’t mean I don’t love you. 

23. Melanie ja Lindsay saavat usein nimityksen ”the lesbians” ja Lindsay sanoo itse sarjan neljän-
nellä kaudella toistuvasti olevansa lesbo. Lisäksi sarjasta kirjoitetuissa artikkeleissa ja muussa 
kirjoittelussa Melanieta ja Lindsaytä pidetään poikkeuksetta lesbohahmoina.  

24. Asia viedään pidemmälle sarjan neljännellä kaudella, kun Lindsay harrastaa seksiä miehen 
kanssa (ks. Warn 2004). 

25.  Michael Davidin ja hänen suhteestaan. 
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Turvattomuuden tuottamisen manifestoituminen  
ja sen ruumismetonyyminen kyseenalaistaminen  

One Hour Photo -elokuvassa1                                      

Ilkka Levä 

Olet tietyllä tavalla läsnä suhteessasi esineeseen. (Antonio Damasio 2000: 21.) 

Liikettä ulkoisen maailman fyysisenä todellisuutena ja mielikuvaa tietoisuuden 
psyykkisenä todellisuutena ei voida enää asettaa vastakkain. (Gilles Deleuze 1986: 
xiv.) 

Elokuvalla mediana on erityinen mahdollisuus kohdata katsojan ruumiillisuus. Tämä ta-
pahtuu elokuvan katselijalle tuottamien tuntemusten kautta. Reflektioulottuvuuden myötä 
katsojan ruumiillisessa tietoisuudessa syntyy mentaalinen tila elokuvalle. Tämä puoles-
taan mahdollistaa sen käsittelyn ajatuksellisesti. Neurologi Antonio Damasiota seuraten: 
eliön eli ihmisen prosessoidessa esinettä eli elokuvaa se saa ihmisen reagoimaan. Tällöin 
ihmisen tila muuttuu. Tietoisuus reaktiosta on sanaton tieto tämän vaikutussuhteen ole-
massaolosta. Elokuva ”esineenä” on muuttanut ihmisen tilaa. (Vrt. Damasio 2000: 
21−35.) Damasio kuvaa tätä tietoisuuden syntyä seuraavalla tavalla: 

Kummallisella tavalla tietoisuus alkaa tunteella siitä, mitä tapahtuu kun näemme tai 
kuulemme tai koskemme. Hieman täsmällisemmin ilmaistuna kyseessä on tunne, jo-
ka liittyy mihin tahansa kuvan – perustui se sitten näköön, kuuloon tai raajojen tai si-
säelinten liikkeeseen – tuottamiseen elävän kehomme sisällä. Asianmukaiseen yhtey-
teen sijoitettuna tunne ilmaisee, että kuvat ovat meidän, ja saamme myös sanoa 
sanojen varsinaisessa merkityksessä, että näemme tai kuulemme tai koskemme. Jos 
eliöllä ei ole ydintietoisuuden tuottamiseen soveltuvaa laitteistoa, se on tuomittu 
tuottamaan näöstä tai äänestä tai kosketuksesta kuvia tässä ja nyt, mutta se ei voi tie-
tää tuottaneensa nämä kuvat. (Damasio 2000: 34.)  
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Väitän, että tästä tietoisuuden syntymiseen liittyvästä ruumiillisuusulottuvuudesta on ky-
symys myös analyysini kohteena olevassa elokuvassa One Hour Photo (USA, 2002). 

Koetan avata nykymedian todellisuuden tuotannon tapaa ”takaa päin”2, jotta halkeama 
sen maailmaa manifestoivaan sisäisyyteen löytyisi. Jotta voitaisiin ajatella mediamaail-
maa avoimen määräytymättömänä mutta silti systeemisenä kokonaisuutena, on ensiksi 
hyväksyttävä ajatus, että todellisuutta tuotetaan mediassa. Tässä tapauksessa tuotantota-
pojen analyysin kohteena on musiikkivideoita aiemmin ohjanneen yhdysvaltalaisen Mark 
Romanekin käsikirjoittama ja ohjaama One Hour Photo ja sen avaamat näkökulmat to-
dellisuuden tuottamiseen. 

Elokuvassa käsitellään keskiluokkaisten, mutta jo yhteiskuntastatukseltaan horjuvien 
hoiva- ja palvelutyöntekijöiden kokemuksia turbokapitalistisessa mediayhteiskunnassa. 
Kokemukset välittyvät katsojille yhden työntekijän sosiaalisten kytkeytymisten kuvailun 
kautta (vrt. Sihvonen 2001: 9–24). Elokuvassa on kuitenkin myös ristiriitoja tuottava ta-
so, jonka avulla sen tapahtumiin on mahdollista ottaa kriittistä etäisyyttä. Kertojan ääni 
on monesti avoimessa vastakkainasettelussa kuvallisen kerronnan kanssa. Juuri tämä 
seikka muodostuu elokuvassa reflektion tilaa avaavaksi ulottuvuudeksi, ja siksi sitä pitää 
lähestyä reaaliaikaisen mediasosiaalisuuden kuvauksena ja sen kritiikkinä. 

Ajattelen, ettei tutkija reflektoi vain omaa kokemustaan eikä myöskään kerro pelkäs-
tään jostain ulkoisesta. Hän voi elokuvaa tutkiessaan hakeutua postdualistiseen otteeseen, 
kuten sosiaalipsykologi Atte Oksanen kehottaa, jotta median ruumiillisuus ja sen liminaa-
liluonne subjektiivisen ja objektiivisen välillä avautuisi. Sen lisäksi, että elokuvan tekijä 
kuvaa elokuvassa itseään, hän myös diagnosoi teoksellaan sosiaalista todellisuutta ja yh-
teisöään, jossa elää.3 (Oksanen 2003: 1–4; Massumi 1987: 2–6.) 

Millainen sitten on yhteiskunnallinen tilanne, jossa katselen elokuvaa Suomessa? 
Suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevan keskiluokkaisen elämäntavan ehdot määrittää 
nykyisin lähes pääosin hyperkilpailun kyllästämä turbokapitalismi. Keskiluokkaisen tule-
vaisuuden yhtenä vaihtoehtoisena, mutta dystooppisena uhkakuvana voidaan pitää Yh-
dysvaltojen slummiutumiskehitystä. (Vrt. Siltala 2004: 7–8; Heiskala 1992; Wacquant 
1993: 143–151.) Siksi analyysin kohteeksi ja median nykyistä globaalia ruumiillisuutta 
tai ruumiittomuutta hahmottamaan sopii erityisen hyvin yhdysvaltalainen elokuva. Tur-
bokapitalismin aikana pääoman virtaavuus on muodostunut kaiken mitaksi. Elokuvatutki-
ja Jonathan Bellerin mukaan elokuva itsessään on myös nykyisin pääomaa, ja siksi sen 
virtaavuus ja vaihdettavuus tuottavat todellisuutta enemmän kuin todellisuus elokuvaa. 
(Beller 1998: 77–78.) 

Elokuva-analyysini lähtökohta on kuitenkin käytännöllinen (ks. Seigfried 1996). Ky-
syn, miten turvattomuuden tuottamisen manifestoituminen näkyy elokuvassa ja miten 
elokuva pyrkii kyseenalaistamaan tämän aspektin ruumismetonyymisesti samalla, kun se 
rakentaa omaa metakerrontaansa. Luen elokuvan mediatodellisuutta tutkijan oman elä-
män heuristisen kokemuksen tuottamien kokemusten jatkumolla ja tutkijan oman elämän 
lävitse. Tutkija ihmisenä on tästä näkökulmasta katsottuna siis osa elokuvan maailmaa ja 
tätä kautta katsomiskokemuksellaan myös sen olennainen tekijä. (Vrt. Thomas 1996: 3; 
Damasio 2000: 21−35.) 

One Hour Photo -elokuva kertoo tarinan siitä, miten käy, kun ihminen on vieraantunut 
kokemuksestaan ja koettaa hankkia elävyyttään takaisin vaikka väkisin ja muita pakotta-
vasti. Elokuvan päähenkilö on SawMart-kauppakeskuksen valokuvien pikakehityspalve-
lun hoitaja Seymour ”Sy” Parrish (Robin Williams). Työssään hän tutustuu Yorkinin per-
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heeseen, joka käy kehityttämässä valokuvansa kyseisessä kauppakeskuksessa. Syn ja 
Yorkinien kontaktipintana toimii Syn olohuoneen seinä, jolle hän on luvatta kerännyt 
kopioita Yorkinien kuvista yhdeksän vuoden ajalta. 

Onnettomien sattumusten vuoksi Sy irtisanotaan työstään. Irtisanomisen syynä ovat 
hänestä johtuva hävikki ja asiakkaiden edessä järjestetty kohtaus, jossa hän on penännyt 
laatua valokuvakehityslaitteiden välinpitämättömältä korjaajalta. Tämän jälkeen hän al-
kaa ottaa konkreettisesti kontaktia Yorkineihin ja ohjailla heidän elämäänsä – lopulta 
traagisin seurauksin. Elokuvan lopussa Sy näytetään istumassa poliisiaseman kuulustelu-
huoneessa valokuviensa kanssa. 

Turbokapitalismin turvaton mediaminuus 

One Hour Photo -elokuvan tapahtumat sijoittuvat kauppakeskukseen. Kauppakeskus 
hahmottuu elokuvassa ei-paikaksi, joka tilallisessa jokapäiväisyydessään ja tavanomai-
suudessaan ei oikeastaan sijaitse missään ja on silti olemassa kaikkialla.4 Tässä kaikkialle 
levittäytymisessään se ilmaisee jotain kollektiivista glokalisoituvasta maailmastamme 
(Virilio 1998: 139–141; vrt. Helander 2004: 212–213). Kauppakeskukset ovat tiloina 
puolijulkisia. Niissä ei olla puhtaasti kuluttajan eikä myöskään kansalaisen regiimien 
sisällä, vaan alueella, jolla kapitalismi ja sosiaalinen leikkaavat toisiaan. (Lehtonen 1999: 
165–200; ks. myös Levä ym. 2003: 118–120.) Tulevaisuuden kauppakeskuksien valtavi-
en mainospintojen vuoksi ne liudentuvat myös osaksi mediaa, jossa mainonta ja muu 
informaatio sekoittuvat (vrt. Appadurai 1996: 37). Yleisöä puhutellessaan elokuva tulee 
ilmaisseeksi jotain, mitä ei ole osattu sanallistaa nykyelämän sanattomassa alistumisessa 
turbokapitalismin asettamiin ehtoihin. 

Elokuvan päähenkilö Sy tuntuu aluksi kovin mukavanoloiselta mieheltä. Moitteetto-
masta ulkoasustaan huolimatta hänelle on kuitenkin muodostunut pakkomielle: hän ottaa 
kuvia kehittäessään aina yhdet ylimääräiset kopiot mielestään mielenkiintoisimmista ku-
vista. Syn haltuun jäävät tuplakopiot ovat kuvia onnelliselta näyttävästä Yorkinin per-
heestä. Juuri tämän kaltaisilla ristiriidoilla One Hour Photo osoittaa nyky-yhteiskunnan 
turvattomuuden.  

Turvattomuuden vertauskuvana toimii myös Syn auton tuulilasiin tullut halkeama, jo-
ka lohkoo etuikkunan kahtia Syn seuratessa tapahtumaa voimattomana sivusta. Sy esite-
tään piittaamattomien ja häntä itseään suurempien voimien masentuneena taistelukenttä-
nä. Hänen tehtäväkseen jää alistua ja puuduttaa itsensä. Ulkoa annettujen ohjeiden 
mukaisesti hänen tulee tarkistaa hymynsä aina ennen työvuoroaan peilistä, jossa vielä 
erikseen muistutetaan tekemään niin. Tehokkuuden ehto on tatuoitu peilin kautta työnte-
kijän pinnaksi sulautuneeseen ruumiilliseen minuuteen. 

Työasut ovat moitteettomat, ja univormuina ne muistuttavat lasten koulupukuja. Työ-
paikalla vallitseva järjestys ja siisteys lähentelevät sairaalan tai synnytyssalien kliinisyyt-
tä. Kaikki puhtaaksi rajattua tilaa epämääräisyydessään saastuttavat elementit (kuten il-
maukset työntekijöiden ahdistuksesta tai tunteet vastavuoroisen vaihtosuhteen 
puuttumisesta) on siirretty liikkeen ulkopuolelle. Ovella SawMart-kauppakeskuksen jär-
jestynyttä kosmosta vartioi liikkeen palkkaama yksityinen vartija. Työntekijöillä on myös 
tarkasti osoitettu oma paikkansa: he ovat ravintoketjun alimmaisina. Syn ryhtyessä hie-
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romaan tuttavuutta asiakkaiden kanssa kauppakeskuksen johtaja palauttaa hänet nopeasti 
oikealle paikalleen tässä ravintoketjussa. Asiakkaat ovat SawMartin omaisuutta eivätkä 
heitä palvelevan työntekijän tuttavia. Asiakkaat eivät edes resonoi Syn tutustumisyrityk-
sille lukuun ottamatta juuri Yorkinien perhettä, jonka äiti ja poika vaistoavat Syn turvat-
tomuuden ja yksinäisyyden. Sylla ei olekaan ketään tai mitään (muuta kuin työnsä) – ei 
edes menneisyyttä eikä omaa äitiä. Kaikki hänen elämässään on itse ostettua tai kehitet-
tyä. Siitä kertovat paitsi hänen keräämänsä valokuvat Yorkineista, myös kirpputorilta 
ostettu valokuva naisesta, jonka Sy esittelee omana äitinään Yorkinin perheen äidille, jota 
hän pitää ihanneäitinä(än). Näillä kohtauksilla vihjataan kaiken vaihdettavuuteen nykyi-
sessä kapitalistisessa media- ja kulutusyhteiskunnassa. 

Kuva 1. Ulkoa annettujen ohjeiden mukaisesti Sy Parrishin on tarkistettava hymynsä peilistä 
aina ennen jokaista työvuoroaan (kuva: One Hour Photo 2002). 
 
One Hour Photo -elokuvassa on kyse traumatarinasta (vrt. Farrell 1998: 1–6). Trauma 
tarkoittaa kreikaksi haavaa tai tunkeutumista (Kristeva 1998: 302). Tunkeutumisesta elo-
kuvassa oikeastaan onkin kyse. Nykyaika tunkeutuu sisäämme, kolonisoi mielemme ja 
hävittää julkisen ja yksityisen sekä sisäisen ja ulkoisen väliset rajat. Rajoja määritellään 
jatkuvasti uusiksi yksityisen omaisuuden asettamilla ehdoilla kauppakeskuksien kaltaisis-
sa yksityistyneissä julkisissa tiloissa. (Lehtonen & Mäenpää 1997; vrt. Levä ym. 2003: 
118–120; Eräsaari 2002: passim; Helander 2004: 212–213.) Jatkuvasti käynnissä olevana 
tapahtumana tämä taloudellistumisen kulttuurinen muutos paljastaa kaiken samanlaiseksi 
pinnaksi kuin työntekijän kasvot peilissä (Appadurai 1996: 32–43; Turkle 1997: 19–26, 
77–82, 255–269). Yksilön ainoaksi selviytymiskeinoksi jää ajan nostalginen pysäyttämi-
nen, kun minuuden jäänteenä toimivaa mediapintaakaan ei enää voida omistaa. Skitso-
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freenista äärimmäisyyttä tavoittelevassa mediayhteiskunnassa kulttuurista tulee läpikotai-
sen masentumisen kautta haavautunutta (wound culture) tai jälkitraumaattista (post-
traumatic culture), kuten kirjallisuustieteilijät Mark Seltzer ja Kirby Farrell esittävät 
(Seltzer 1998: 29–62; Farrell 1998: 21–32; vrt. myös Oksanen 2003). 

Kapitalistisen aksiomatiikan tuottaman turvattomuuden kokemuksen takia itsensä 
puuduttamaan joutunut Sy on koettanut palauttaa elävyyttään vaarattomimmassa mahdol-
lisessa muodossa, joka palauttaisi hänen tyhjentyneen minuutensa jatkuvuuden kokemuk-
sen. Hän on perheilluusiota luomalla koettanut ryömiä tunnetasolla toisten nahkoihin ja 
kolonisoinut toisten kokemuksia sisältä käsin samalla tavoin kuin työpaikan vaatimukset 
ovat tunkeutuneet häneen. Penetroituminen toisten elämän sisälle on tärkeää hänelle siksi, 
että omassa elämässä olisi edes joitain suhteellisen pysyviä merkityksiä (vrt. Ogden 1989: 
70–72, 74–77). Eräässä kohtauksessa Sy esimerkiksi esitetään istumassa autossa ja haa-
veilemassa salaisesta käynnistä haaveidensa kohteena olevan tuttavaperheen luona. Tä-
mäkin kohtaus kuvaa sisään työntymistä ja tunkeutumista, koska Sy tekee vierailun sekä 
fantasiassaan että myös elokuvan todellisuudessa ilman perheen lupaa. Haavekuva katke-
aa kuitenkin onnellisesti perheen tullessa kotiin ja suhtautuessa häneen kuin vanhaan tut-
tuun, poissa olleeseen setäänsä. Heti tämän jälkeen katsojalle näytetään Sy jälleen autossa 
istumassa – vierailuepisodi onkin ollut alusta loppuun vain haaveunta ja kuvittelua. (Vrt. 
emt.: 30–43.) 

Syn kokemuksen siirtää yleisemmälle tasolle myös hetki, jossa hän näkee televisiosta 
kohtauksen Robert Wisen ohjaamasta scifiklassikosta The Day The Earth Stood Still 
(USA, 1951). Tämä tapahtuu heti sen jälkeen, kun Sy on irtisanottu työstään. Ulkoa-
varuudesta tullut Klaatu-niminen humanoidi toteaa kohtauksessa maan asukkaille allego-
risesti kuin Syn tulevaa tietä jo ennakolta viitoittaen: 

Universumi kutistuu koko ajan. Turvallisuuden on oltava kaikkien oikeus. Muuten 
kukaan ei ole turvassa. Meille on se ja sama, kuinka johdat planeettaasi. Jos kuiten-
kin aiot lisätä väkivaltaisuuksia tämä maa palaa poroksi. Emme väitä, että olisimme 
saavuttaneet täydellisyyden, mutta meillä on järjestelmä, joka toimii. Valinta on 
helppo: voit liittyä meihin ja elää rauhassa tai kulkea nykyistä tietäsi ja kohdata hävi-
tyksen. Me odotamme vastaustasi. Sinä itse teet päätöksen. (One Hour Photo 2002.) 

Tämän jälkeen Sy näkee unen, jossa hän seisoo kauppakeskuksen autiolla ja kliinisellä 
käytävällä silmät suljettuina. Hänen avatessaan silmänsä ne alkavat vuotaa verta. Veren 
tulo kiihtyy hetkessä, eivätkä edes yritykset peittää kasvot käsillä auta korjaamaan vuo-
toa. Sy herää kauhuissaan. 

Kohtaus kuvaa Syn mielen skitsofreenista pirstoutumista ja padottujen haluvirtauksien 
vapautumista irtisanomisen jälkeen. Julia Kristevan mukaan skitsofreenisella pirstoutu-
misella koetetaan puolustautua somatisaatiota ja itsemurhaa eli kuolemaa vastaan (Kris-
teva 1998: 31). Virtauksen on pakko toteutua. Mutta sääntelystä vapautettujen kapitalis-
tisten mediapääomavirtaavuuksien yksilöille tuottamat masennus ja psykoosi ovat tästä 
näkökulmasta katsottuna uutta luovan haluvirtauksen estämistä ja sen väkivaltaista esi-
neellistävää keskeyttämistä, ei sen vapaata virtausta. 5 (Vrt. Deleuze & Guattari 1983.) 
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Kuva 2. Turbokapitalismin ylläpitämät median halupadot murtuvat omaan ristiriitaisuuteen-
sa. Halun virtaavuus pyrkii toteutumaan (kuva: One Hour Photo 2002). 
 
Myös nykymedian skitsofreeniset kokemusintensiteetit saavat ilmauksensa Syn hahmossa 
(Vrt. Deleuze & Guattari 1986: 21–23; vrt. Alford 1997). Sy luo jatkuvasti yhteyksiä sel-
laisten asioiden välille, joilla ei välttämättä ole suoraa yhteyttä. Tällaisen ketjun muodos-
taa esimerkiksi hänen uskomussarjansa, jonka logiikka kulkee seuraavasti: ”Työpaikka on 
tuttavaperhe, on hänen puuttuvan perheensä korvaaja, on hyvä perheyhteys, on petoksen 
kautta pahaksi muuttuva perhehelvetti.” Sarjan kytköksien nopeus vertautuu nykymedian 
alati vaihtuviin, muutamia sekunteja välähtäviin kuviin ja niiden tuottamiin alitajuisiin 
vastineisiin. Esitietoisen luonteensa vuoksi kaikki nämä tasot ovat niitä analysoitaessa 
toisiinsa suhteessa olevia ja toimivia yhteyksiä. Siksi on otettava huomioon elokuvassa 
jäsentyvä molekulaarinen tiedostamaton arjen molaarisen tiedostamattoman lisäksi. (De-
leuze & Guattari 1987: 29, 35; Pisters 2001: 11.)6 Molaarinen tarkoittaa tässä yhteydessä 
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kulttuurisille kokonaisuuksille alistumista yksilöä totalisoivasti, kun taas molekulaarista 
voidaan pitää suhteellisena autonomiana (vrt. Theweleit 1989: 43–82). Elokuvaa käsit-
teellistettäessä on myös huomioitava, että poliittinen olemisemme koostuu aina lävit-
semme kulkevista yhteiskunnallisista ”voimakenttien” linjoista, jotka alati pyrkivät 
muokkaamaan ruumiillista olemistamme tahdostamme ja haluistamme riippumatta. (De-
leuze & Parnet 2002: 124–133.) 

Sy rakentaa itselleen ihanneperheen omalle seinälleen. Ihanneperhettä edustavan Yor-
kinin perheen isän laiminlyönnit – isällä on suhde naispuoliseen alaiseensa – kuitenkin 
liittävät sen Syn mielessä hänen omaan työpaikkaansa. Paha-isä samastuu Syn mielessä 
hänen ”todellisen” perheensä eli työpaikkansa ”isään”. Despoottinen ja välinpitämätön 
esimies ”laiminlyö ja pahoinpitelee” työntekijälasta. Hän myös kohtelee ”lapsiaan kuin 
eläimiä” ja ”vaatii näitä tekemään hirveitä asioita” eli myymään huonolaatuisia kuvia 
välinpitämättömille asiakkaille, kuten Sy häntä kuulevalle empaattiselle tutkijalle poliisi-
kuulusteluissa kertoo. Metonyymiset ketjut liittävät perheen työpaikkaan tässäkin juuri 
perheen isän laiminlyöntien takia (onhan Yorkinin perheen isällä oma immateriaalista 
suunnittelutyötä tekevä firma ja useita tyytyväisiä alaisia) sekä Syn isää kohtaan tunte-
man, tämän laiminlyönneistä johtuvan vihan kautta. Omaa työpaikkaa kohtaan tunnettu 
padottu viha pääsee näin purkautumaan haavekuvat pettävää isää kohtaan tunnetussa rai-
vossa. Tähän vihjaa myös se, että Sy tuntee voimakasta vetovoimaa elokuvan ihanneper-
heen ”oikeassa elämässä” laiminlyötyä lasta kohtaan. ”Perhe” onkin ymmärrettävissä 
skitsoidien virtausten ja liitosten tasolla Syta oidipalisoivaksi työpaikaksi. Siellä vallitse-
vat toimintatavat pakottavat työntekijät kuuliaisiksi lapsikseen ja asettavat heidät samalla 
työstämään jotain sellaista, mitä he eivät yksin kuitenkaan voi työstää. 

Sy ryhtyy irtisanomisensa jälkeisillä teoilla palauttamaan kulttuurin skitsofreenisessa 
haavautumisessa kadonneita merkityksiä, jotka hillitsemättömästi valloilleen päästetty 
turbokapitalistinen rajattomuus on ehdottomine sulautumisvaatimuksineen kadottanut. 
Hän ryhtyy ottamaan perheestä ”näpäyksiä” (snapshot). Näpäyksen selostetaan elokuvas-
sa tarkoittaneen alun perin lennosta ampumista nopealla tähtäämättömällä laukauksella. 
Syn kertojan ääni toteaa, että alun perin termi liittyi metsästykseen. Ilmaan luodaan mur-
han uhkaa. Sy ei kuitenkaan ryhdy tappamaan. Hän on valokuvaamalla löytänyt subjek-
tiivisen tavan tehdä toisin. Hänen ei tarvitse turvautua trauman väkivaltaiseen toistoon ja 
tuhota ihanteekseen korottamiaan Yorkineita, jotka ovat perheen isän salasuhteen selviä-
misen myötä saastuneet hänen mielessään. 

Noustessaan irti pelkkien tapahtumien ulkokohtaisesta seurailusta tai niiden ageeraa-
vasta matkimisesta elokuva ryhtyy puhumaan vähemmistökieltä vallitsevan turbokapita-
listisen mediakielen konventioiden sisällä. Vähemmistökieltä puhuessaan elokuva ei enää 
esitä, että kyse olisi siitä, mitä se ”on” tai mitä se ”esittää”, vaan kyse on siitä, miten se 
toimii ja millaisia tunnekokemuksia katsoja laitetaan kohtaamaan. Toisin sanoen kyse on 
katsojan asemoinnista. Näin elokuva asettuu ilmaisemaan nykyaikana vallitsevaa, me-
diassakin tuotettavaa kollektiivista turvattomuuden ilmiötä, jolle se antaa siltä puuttuneen 
äänen. Toisin näkeminen käynnistyy tässä suhteellistumisen prosessissa, ja raja muutok-
seen sekä välitilan sietämiseen avautuu. (Vrt. Deleuze & Guattari 1986: 16–27.) 

Kyse on sanoja edeltävänä aikana elettyjen kokemuksien ruumiinmuistissa elävistä 
tuskanhuudoista. Syn oleminen ja maailmasuhde perustuvat toisten nahkoihin ryömimi-
seen, kun sanoja elävyyden kokemuksen tavoittamiseen ei löydy tai kun epätodellisten 
kokemusten sanallistamisyrityksille ei löydy mitään kiinteitä merkityksiä. Työpaikan 
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synnyttämien aggressioiden tukahduttaminen nostaa tuskanhuudot pintaan sen jälkeen, 
kun työpaikan johtajan suulla on saneltu ontologisen olemisen (so. nykyään jatkuvan 
töissä tai valmiudessa olon) kyseenalaistamattomat ehdot. Raja maailmasta yksilön mie-
lensisäisyyteen on jatkuvasti auki, kuitenkin ilman veto-oikeutta eli mahdollisuutta pa-
lauttaa ympäristön ehdottomien virtauksien synnyttämiä aggressioita työpaikan hoivaa-
vana miellettävään ”äitimaailmaan”. Äidillisen hoivan sijasta työpaikka onkin lakia 
lukeva oidipaalisen todellisuuden ehdoton isä, joka vetää vauvaksi muuttuneelle työnteki-
jälle rajoja oikullisesti kuten virtaavuudelle perustuvat ja siksi aina turvattomasti heitte-
lehtivät pörssikurssit. Alaikäisyyteen tuomittu työntekijä pysytetään jatkuvassa fetissoitu-
neessa ja kuivettuneessa välitilassa eli siirtymätilassa, joka on näivettynyt täysin 
suhteettomaksi. (Vrt. Siltala 2003, 2004; Ogden 1989: 75–77; Haraway 1991, 1997.) 

Kieltä edeltäville psyyken tasoille palatessaan Sy ilmentää omalla avuttomuudellaan 
nyky-yhteiskunnan työntekijöille tuottamaa avuttomuuden kokemusta. Ajatus avutto-
muudesta palautuu elämän alkuun, vauvana oloon. Syssa ilmenee siis ihmisen ontologi-
nen, yliyksilöllinen ja persoonaton halu elää nykyajan turvattomuuden puristuksissa. Hä-
nen elämässään toimiva yliyksilöllinen virtaava voima, jonka vapaata virtausta on 
jatkuvasti rajoitettava ulkopuolisen paineen vuoksi (so. yksilöön kohdistettujen vaatimus-
ten suhteettomuuden takia). Nämä kohtuuttomat vaatimukset tukehduttavat ihmisten elä-
essä jatkuvasti näkyvän ”kivilaattoja murskaavan energian” virtauksen. Deleuzen mu-
kaan: 

Vauva kuvaa eloisasti - - vitaliteettia, tätä uppiniskaista, jääräpäistä ja lannistumaton-
ta tahtoa elää, joka eroaa kaikesta muusta orgaanisesta elämästä. Nuoren lapsen 
kanssa sinulla on jo orgaaninen, persoonallinen suhde, mutta näin ei ole vauvan 
kanssa, joka omassa pienuudessaan tiivistää sitä samaa energiaa, joka murskaa kivi-
laattoja. Lapsen kanssa sinulla on ainoastaan affektiivinen, atleettinen, persoonaton 
ja elinvoimainen suhde. On varmaa, että tahto valtaan ilmenee suunnattoman paljon 
täsmällisemmässä muodossaan lapsessa kuin sotilaissa. Koska lapsi on itsessään tais-
telu. Ja koska pienuus on voimien ehdottomin minimikohta; voimat paljastava testa-
us. (Deleuze 1997: 133. Suom. IL.) 

Työlle alistetusta nykyihmisestä tehdään haavautuneessa kulttuurissa vauva, mutta hänen 
ei anneta nauttia vauvana olosta (vrt. Siltala 2002: 2). Kristevan mukaan kulttuurin isälli-
senä tehtävänä olisi symbolisen etäisyyden tuottaminen eriytymättömään hoivasuhtee-
seen. Kun lapsi huomaa, että häntä rakastetaan, hän voisi eriytyä siitä turvasta, jota äidil-
linen eriytymätön hoivaobjekti on hänelle tarjonnut. (Kristeva 1998: 294.) Äidillisyyttä ja 
isällisyyttä ei tässä tule käsittää sukupuolisidonnaisina. Kyse on pikemminkin jälleen 
siirtymätilan7 syntymisestä ja kielen avautumisesta muuttavana voimana. Siirtymätila 
auttaa havaitsemaan eron sekä kohtaamaan tyhjyyden – ei-minkään – ja kuoleman. Ma-
sentuneelta tämä varhaisen eron tekeminen on Kristevan mukaan jäänyt kesken. Hän on 
varhaisten tunnetilojensa vanki ja pysyy siksi todellisuuden kaoottisuutta suhteellistavan 
kielen ulkopuolella. Eikä hän kykene uskomaan elämän tarkoitukseen. (Emt.: 49–83.) 
Syn yritys hakea vastarakkautta kertoo juuri tästä kulttuurin isällisen tehtävän epäonnis-
tumisesta. 

One Hour Photo -elokuvassa ristiriitainen siirtymätila avautuu ensimmäisen kerran 
kohtauksessa, jossa Sy ostaa itselleen äidin kuvaa. Kertojan ääni reflektoi elämän ainut-
kertaisuuden traumaattisuutta todetessaan:  
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Asiakkaani eivät luultavasti mieti sitä, mutta napsimalla valokuvia he vastustavat 
ajan kulumista. Suljin napsahtaa – salama välähtää – ja aika pysähtyy. Vaikka vain 
silmänräpäykseksi. Jos näillä kuvilla on jokin tärkeä sanoma tuleville sukupolville – 
se on tämä: ”Olin täällä. Olin olemassa. Olin nuori ja onnellinen. Joku välitti minusta 
niin paljon, että otti minusta kuvan.” (One Hour Photo 2002.) 

Ruumiittomuuden esityksestä kohti median uudenlaista  
ristiriitaista ruumiillisuutta 

One Hour Photo -elokuvan nykyelokuviin verrattuna verkkainen tahti ja kuva-ääni-
suhteen ristiriitaisuudet avaavat sille metakerronnallisen tason. Se ryhtyy kommentoi-
maan itseään. Taso asemoi katsojaa uudelleen suhteessa elokuvan tuottamiin asetelmiin. 
Se tekee tätä kautta ruumiittomuuden kuvauksesta katsojalle ruumiillisen kokemuksen. 
Samastuminen Syn kokemukseen on tästä positiosta käsin helppoa, ja rajan itsen ja elo-
kuvan välillä liudentuessa myös erityisen vaikeaa, koska se pakottaa työstämään elämän 
ontologisia kysymyksiä. Katsoja laitetaan tämän huokoisuuden ja samastumisen kautta 
elämään läpi niitä samoja raivon ja epätoivon tunteita, joita Sy elokuvassa kokee. Näin se 
ryhtyy puhuttelemaan myös omasta asemastaan erityisesti nykyisin huolissaan olevaa 
keskiluokkaista katsojaa. Ohjaajan katsojaa asemoivat oletukset ovat myös elokuvan risti-
riidoissa rakentuvan elokuvallisen metatason (elokuvasta kertova elokuva elokuvan itsen-
sä sisällä) kautta vuorovaikutuksessa niin sanottuun todelliseen, muuttuvana virtaavaan 
maailmaan. 

Syn ongelma on se, ettei hän saa kosketusta mihinkään. Ympäristö jää hänelle tietoi-
sena ilmiönä vieraaksi. Hän ei voi olla siitä tietoinen eikä tuntea sitä. Hänelle ei synny 
tilallista kokemusta itsestä maailmassa. Kaikki ulkopuolinen on sisäpuolta, ja siksi myös 
sisäinen tuska on siirrettävä ulkopuolelle, josta se torjuttuna ryhtyy kuitenkin kummitte-
lemaan. Sylla ei myöskään ole historiaa eikä täten myöskään minätunteen jatkuvuutta. 
Jatkuvuuden puuttuessa häneltä uupuu tietoisuus elämää ylläpitävästä ydinitsestä. Hän ei 
tiedä tuottaneensa mitään, koska häneltä on omasta kokemuksesta vieraantumisen takia 
otettu pois kyky muodostaa tietoisuutta tuottava ”laitteisto” (vrt. Damasio 2000: 34), jolla 
hän voisi kytkeytyä laajempaa itseä tuottavaan menneisyyteen ja kulttuuriseen traditioon. 
Liityntä maailmaan on kutistunut tiedostamattomaksi peilaamiseksi, mimesikseksi. Tus-
kan tuottaminen itselle tai muille on tässä tilanteessa Syn viimeinen keino ankkuroitua 
takaisin elävään kokemukseen, joka palauttaisi tuntemuksen itsestä ja synnyttäisi hänelle 
mahdollisuuden laajemman tietoisuuden synnyttämiseen. Tässä mielessä Sy on tyypilli-
nen nykyajan keskiluokan halutuotantoa kuvaava hahmo. 

Tällä tavoin yleisempään liittyessään One Hour Photo toimii sosiaalisen tulevaisuuden 
diagnoosina. Sen koruttomuuden synnyttämä dokumentaristinen ote suhteessa tarinan 
fiktiivisyyteen tuottaa tulevaisuuden näkymää, jossa suosioon nousevat – ainakin hetkek-
si – sellaiset yhteiskunnallisesti kantaa ottavat dokumentit kuten Michael Mooren Bow-
ling For Columbine (2002) ja Fahrenheit 9/11 (2004) tai Morgan Spurlockin Super Size 
Me (2004). Ruumiillisuus on pitänyt kirjoittaa fiktioon takaisin ristiriidoin eikä päinvas-
toin, kuten vielä romanttisessa taidekäsityksessä oli tapana. Ehkä sekin on kuitenkin pa-
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rempi ja toimivampi ratkaisu kuin tekstuaalisen käänteen aikainen, ruumiilliset merkityk-
set kadottava viittaavuus joko jatkuvaan nykyhetkeen tai tekstiin itseensä. 
 
                                                           

 

1. Kiitän kommentoinnista FT Taina Kinnusta, FM Antti Pönniä ja FL Ilmari Leppihalmetta, FT 
Marja Tuomista, FM Atte Oksasta, VTM Jussi Turtiaista sekä kirjan toimittajia FM Sanna Kar-
kulehtoa ja YTK Kati Valjusta. 

2.  Vrt. Tomlinson 1988: 8. 
3.  Postdualismin vaarana on rajojen sekoittuminen tutkijan mielessä sekä lankeaminen mimesik-

seen eli kuvattavan tai katseltavan kohteen tiedostamattomaan peilaamiseen. Merkityksellinen 
kulttuuri jättäisi etäisyyttä, se yhdistäisi elokuvan tarinan omaan elämäämme, mutta ei tulisi 
siksi. Jos itsen rajat suhteessa elokuvaan hämärtyvät, elokuva alkaa elää omaa elämäänsä: ensin 
ihmisen mielessä ja sitten oikeassa elämässä. (Vrt. Alford 1997: 84−98, 110−116, 140.) Tie 
ulos kohteeseen sekoittumisesta on reflektiossa. Tällöin elokuvasta voisi tulla ahdistuksia kana-
voivaa kulttuuria. (Vrt. McLuhan 1967: 15, 26, 31−40, 88, 93; McLuhan & McLuhan 1988: 98, 
109.) 

4.  Ei-paikasta Hardt & Negri (2000: 190) kirjoittavat: ”Imperiumin soljuvassa tilassa vallalle ei 
ole paikkaa – se on yhtä aikaa kaikkialla eikä missään. Imperiumi on vastautopia [outopia], tai 
pikemminkin ei-paikka.” (Suom. IL.) 

5.  Masennusyhteiskunnasta ks. myös Roudinesco (2000: 17–23), jossa hän toteaa: ”Riippuvuus on 
kadotetun subjektin nostalgiaa.” Vrt. myös De Landa (1997: 35): ”Rahatalouden virtaukset 
sääntelevät (ehkäisten tai tehostaen) energiavirtauksia, erityisesti silloin kun rahan virtaukset 
pakenevat valtion kontrollia.” Klaus Theweleit ilmaisee saman asian runollisesti: “Ihmiset, jot-
ka sitä vastoin elävät virtauksista, kuolevat kun virtaus lakkaa. Se mikä ei enää virtaa, on kuo-
lemaan tuomittua.” (Theweleit 1993: 274.) 

6.  Deleuze ja Guattari jakavat politiikan kolmenlaisiin vaikutuskenttiin: molaariseen, molekulaari-
seen ja halkeamien verkostoihin, joissa molekulaarisen halkeamia tuottava vaikutus suhteessa 
molaariseen on väistämätön, ja tapahtuu halkeaminen vallitsevassa. 

7.  Siirtymätilan käsite on peräisin psykoanalyytikko Donald Woods Winnicottilta (1970: 1–30). 
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IV Tarinoita ja tapaamisia verkossa 

 





Kohtaamisia mediakulttuurin lavasteissa                                     
Yliopisto-opiskelijat verkkoympäristön tiloissa 

Virpi Vaattovaara 

Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja erilaisissa välitteisissä maailmoissa tarvitaan 
monikulttuuristen taustojen ymmärtämistä, kykyä kuunnella, taitoa ja vapautta viestiä 
sekä ilmaista itseään. Kasvatuksen ja viestinnän kentällä audiovisuaalinen mediakulttuuri 
ja tekstuaalisen viestinnän korostuminen ovat muuttaneet vuorovaikutuksen muotoja ja 
haastaneet uudistamaan opetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Yliopisto-
opiskelu myös kansainvälistyy, jolloin erilaiset toimintakulttuurit työtapoineen kohtaavat 
opiskelussa ja verkko-opiskelussa entistä laajemmin. 

Verkkoympäristössä toimittaessa monipuoliset mediataidot korostuvat. Niitä tarvitaan 
lisääntyvien tekstien ja audiovisuaalisten aineistojen ymmärtämiseen sekä tulkintaan. Yhä 
laadukkaammat multimedian keinot tavoittavat tulevaisuudessa yhä useammat verkko-
ympäristöjen toimijat. Tämä tuo myös verkko-opiskeluun moniaistisia ulottuvuuksia, 
joiden kautta syntyy uudenlaista toimintakulttuuria. Kuunteleminen ja katsominen luovat 
tekstuaalisuuden lisäksi uusia mahdollisuuksia tulkita välitteistä viestintää ja vuorovaiku-
tusta erilaisiin kulttuureihin sidottujen näkemisen tapojen kautta. (Ks. Vaattovaara 2004.) 

Mauri Ylä-Kotolan (1998: 203) mukaan malmbergilaisesta näkökulmasta katsottuna 
viestinnän ytimen voidaan ajatella löytyvän praksiksesta, joka tuottaa kulttuurin merki-
tyksineen. Ajattelussa, jossa viestintä rakentuu kulttuurin käsitteen ympärille, on kyseessä 
irrottautuminen muun muassa teknisen rationalismin näkemyksestä, jonka mukaan inhi-
millinen viestintä tapahtuu informaatiota siirtämällä. Tässä näkemyksessä informaatio 
olisi vain ”ihmisen ohjausjärjestelmässä tapahtuva sähkökemiallinen muutos”. (Ks. Inki-
nen 1999:19–20.) Kulttuurisista lähtökohdista viestintä ja media käsitteinä tarkoittavat 
kuitenkin dialektisia tasoja, joihin liittyvät niin tekninen, sosiaalinen ja empiirinen kuin 
transsendentaalinenkin puolensa (Malmberg 1988: 31; Inkinen 1999: 97). 



 110

Katseita mediaan ja valtaan 

Mediavalta liittyy olennaisesti niihin tapoihin, joilla ihmiset, asiat ja maailma meille esi-
tetään tai miten niitä ei esitetä (Herkman 2002: 206). Mediakulttuurin lavasteet muotou-
tuvatkin erilaisista näkökulmista, joiden avulla yritetään ymmärtää todellisuutta ja selittää 
sekä esittää maailmaa. Janne Seppäsen (2002: 44) mukaan vallan toimivuuden kannalta 
näkyvyys ja näkymättömyys ovat yhtä tärkeitä: kielellisessä vuorovaikutuksessa on tär-
keää se, mitä ei sanota, mutta myös visuaalisessa vuorovaikutuksessa ja erilaisissa esityk-
sissä on tärkeää se, mitä ei nähdä. 

Tapio Mäkelä (2002) korostaa sosiaalista ja kulttuurista tapaa lähestyä mediateknolo-
gioita. Ylä-Kotolan (1999: 22–25) mukaan digitalisoituminen ja verkottuminen ovat tule-
vaisuuden mediatuotannon keskeisiä piirteitä, joten kulttuuristen merkitysten muotoja 
tutkittaessa on huomioitava muuttuvat vuorovaikutuksen toimintakulttuurit ja niiden kes-
kinäiset suhteet. Reagoiminen mediaan ja sen valtaan ei kuitenkaan ole pelkkää sopeutu-
mista, vaan ketju tapahtumia, jossa ihminen analysoi todellisuuden palasia – valitsee, 
punnitsee, toimii tai jättää toimimatta, tahtoo ja katuu. Yksilö ei ole yhteiskunnan, medi-
an tai vallan passiivinen kohde, vaan työstää aktiivisesti elinehtojaan, sopeutuu niihin ja 
muuttaa niitä. (Grossberg 1994: 11; Grossberg 1995; Suoranta 1998: 37; Hall 1999: 196; 
Vaattovaara 2003: 39.) 

Teknokokemusta ”ajan hengessä” 

Sam Inkinen tarkastelee media- ja informaatioteknologian kehitystä hallitsevaa konver-
genssi- ja digitalisoitumiskehitystä kulttuuritieteellisestä näkökulmasta. Teknokokemus 
voidaan ymmärtää yleiskäsitteeksi, joka kuvaa sekä arkisia digitaalisen mediakulttuurin 
ilmiöitä että ajan kulttuurifilosofista teoretisointia. Tutkimuskohteena Inkinen esittää 
omia tutkimusnäkökulmiani sivuavia ilmiöitä, eli teknokokemus tarkoittaa ”uuden media- 
ja informaatioteknologian (uusmedian) sekä niihin liittyvien kulttuuristen käytäntöjen 
konstituoimaa aikalaismentaliteettia ja aikalaisymmärryksen muotoa, joka määrittelee 
erilaisten globaalien prosessien, yhteisöjen ja identiteettien muodossa keskeisellä tavalla 
’ajan henkeä’ (Zeitgeist)”1. Kokemuksen historialliset, koneromanttiset ja teknofobiset 
yhteydet ulottuvat 1900-luvun alkuun, vaikka teknokokemuksen ilmenemismuodot ja -
yhteydet teknologiakehityksen valossa ovatkin muuttuneet nopeasti. Toinen tarkastelun 
kohde on kuvata teknokokemusta elämismaailman (Lebenswelt) muutoksissa ja yksilöta-
son arkikokemuksessa, jolloin tutkitaan yhteiskunnan ja kulttuurin yleistä verkottumista 
ja koneistumista. (Inkinen 1999: 12–14.) 

Verkkoa voidaan pitää abstraktina toimintakontekstina, joka sisältää kuitenkin käyttä-
jiin ja käyttömahdollisuuksiin liittyviä kontekstuaalisia piirteitä. Valtasuhteiden määritte-
leminen kohtaamisissa on verkon käyttöliittymissä erilainen verrattuna lähikontaktien 
fyysisiin tiloihin ja ihmisten ottamiin erilaisiin positioihin. (Matikainen 2003a: 61.) Val-
tasuhteiden rakentumisen, verkkoviestinnän ja vuorovaikutuksen kannalta on tärkeää 
huomioida, että yleinen teknologiakehitys väistämättä kasvattaa eroja muun maailman ja 
teollisuusmaiden välillä. Kaupunkien ja maaseudun sisällä syntyy myös uudenlaisia syr-
jäytymismekanismeja niiden välille, jotka osaavat käyttää tekniikkaa, ja niiden välille, 
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jotka jäävät taidoista sekä globaaleista verkkoyhteyksistä sivuun. Syrjäytyminen viesteis-
tä ja verkostoista onkin yksi teknologisoituvan elämänpiirin kompastuskivi. Syrjäytymis-
käsitteessä on tärkeää nähdä ihmisten tarpeet teknologioita kehitettäessä, eli kun ympäris-
töjä rakennetaan huomioimalla elitistisesti vain toisten tarpeet ja toisten ei, syrjäytyminen 
on jo sisäänrakennettu teknologiseen kehitykseen. (Ks. myös Tervo 1993: 30–33; Cron-
berg 1999: 215–218; Vaattovaara 2003: 45.) 

Pedagogisista otteista viestintään 

Mediakasvatuksen teoreettisten painotusten ja oppimisteoreettisten näkökulmien lisäksi 
kulttuurintutkimuksen lähtökohdat ja humaani viestinnän tutkimuksen ajattelutapa sovel-
tuvat hyvin verkkoympäristöjen tutkimiseen. Yhteiskunnallisen ja taiteentutkimuksen 
lähtökohdista voidaan puhua myös sisältö- ja merkityslähtöisestä tai kulttuurilähtöisestä 
näkökulmasta. (Ks. Uljens 1997; Turkle 1997; Tella 1999: Tella ym. 2001a.) 

Olen tutkinut HelLa-tutkimuksessa verkkokeskustelujen tekstuaalisia esityksiä narra-
tiivisen analyysin avulla2. Kuvasin tuolloin prosessia, jossa pääasiassa kasvatustieteiden 
opiskelijat Suomen eri yliopistoista tarkastelivat ja arvioivat opiskelukokemustensa mer-
kitystä oppimisen kannalta ja myös laajemmin tulevassa käytännön työssä opettajana tai 
kasvattajana. Tavoitteena oli kuvata tutkittavia ilmiöitä monipuolisesti lähtökohtana opis-
kelijoiden kokemukset, käsitykset ja kyky tulkita oppimistapahtumia sekä muodostaa 
merkityksiä toiminnoistaan. 

Tässä artikkelissa pohdin opiskelijoiden verkkokeskusteluista rakentamieni kertomus-
teemojen kautta viestinnän välitteisyyden eli mediaation näkökulmasta sitä, miten koh-
taaminen tapahtuu ja muuttuu silloin, kun tieto- ja viestintätekniikka otetaan mukaan ope-
tus–opiskelu–oppimisprosessiin. Keskityn kysymykseen millaisia piirteitä verkkoympä-
ristössä tapahtuvalla vuorovaikutuksella ja viestinnällä on. 

Vuorovaikutustaidoista mediataitoon 

Ajan kuluessa ja tekniikan kehittyessä audiovisuaaliset esitystavat tuovat lisää mahdolli-
suuksia ja haasteita toisen kohtaamiseen. Tutkimuksessani mediataidon3 eri osatekijöiden 
tarkastelu tarkoitti sitä, miten kulttuuriset ja viestinnälliset, sosiaaliset, tiedolliset, eettiset, 
esteettiset ja muut mediataidon osa-alueet tulivat esiin eri toimijoilla tieto- ja viestin-
tätekniikan opetuskäytön opintokokonaisuudessa. Mediataito-käsite tarkoitti verkko-
opiskelijoille sosiaalisia valmiuksia, kriittistä tiedonhankintataitoa ja tietotekniikan perus-
taitojen osaamista. Eräs opiskelija kuvasi, kuinka mediataitoon liittyy ”hektisen media-
aikakauden suunnitelmallinen ajankäyttötaito” (TVT1, opiskelija 67). Verkkokeskuste-
luissa tarvittiin keskustelevaa kirjoittamistyyliä ja yleisesti opinnoissa edellytettiin tiedon 
nopeaa omaksumista ja olennaisten asioiden poimintataitoa. Tekstien tulkintataidot ja 
vuorovaikutustaito olivat koetuksella – opiskelijoiden mielestä kirjoitettu teksti on paina-
vampaa kuin puhuttu kieli, joten väärinymmärryksiäkin sattui. Verkkoviestinnässä ei ai-
nakaan vielä kohdata toista kasvokkain, ja siksi vastuu omista sanomisista voi olla pie-
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nempi: anonyyminä tulee helposti sanottua kovemmin kuin oli tarkoitus. (Ks. Vaattovaara 
2004.) 

Omalla kohdallani mm. puhdas väärinkäsitys paisui kohtuuttoman suureksi ongel-
maksi, jota puitiin päivien ajan verkossa. Kaikki olisi selvinnyt 2 minuutissa, jos asi-
asta olisi keskusteltu kasvotusten. Minun näkemykseni siis on, että tekniikan käyt-
töön opetuksessa pitää ehdottomasti panostaa, mutta ei se saa olla korvaamassa 
perinteistä kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia. (TVT1, opiskelija 71, TY.4) 

Tunteet ja päivän eri tapahtumat aiheuttavat myös helposti väärinymmärryksiä, samoin 
se, että verkkoympäristön toimijoilla on erilaiset käsitykset sanoista ja käsitteistä. Vää-
rinymmärryksessä ja tulkinnassa on kyse osaksi siitä, että verkon toimijat tulkitsevat asi-
oita ja tapahtumia omalle kulttuurilleen ja toimintatavoilleen ominaisella tavalla. Näinhän 
toki kasvokkaisessa viestinnässäkin tapahtuu. Laadukkaan verkko-opetuksen kehittämi-
sessä on kiinnitettävä huomiota vuorovaikutus- ja viestintätaitoihin, sillä kirjoittaminen 
on verkkoympäristöissä ainakin vielä pääasiallinen keino viestittää ajatuksensa toisille. 
Tarvitaan taitoa ymmärtää mediaesitysten ja verkkoviestinnän ominaispiirteitä sekä nii-
den vaikutusta viestijään. (Ks. myös Vaattovaara 2004.) 

Viestinnän välitteisyys (mediaatio) 

Verkkoympäristössä toimittaessa välitteisyyden eli mediaation merkitys kasvaa, sillä ih-
misten ja asioiden välisissä suhteissa tekstuaalinen viestintä ja audiovisuaalisuus tulevat 
painottumaan yhä enemmän. Viestinnän välitteisyyden kautta voidaan tietokonevälittei-
sessä viestinnässä tarkastella kyseisiä suhteita myös opetus- ja opiskelunäkökulmista. 
Verkkoympäristön toimintatapoja ja toimintakulttuurista muutosta tutkittaessa mediakas-
vatuksen pääasiallinen painotus liittyy opiskelukulttuureihin ja koko opetus–opiskelu–
oppimisprosessin tarkasteluun enemmän kuin vain opetuksen tai oppimisen korostami-
seen. (Tella ym. 2001b: 39–40; Vaattovaara 2004: 57.) 

Opiskelu–oppiminen-relaatiossa valtaistava (empowerment) välitteisyys eli vahvan 
olemassaolon tunteen kokeminen verkkoyhteisössä voi parhaimmillaan auttaa opiskelijaa 
kehittymään mediataitoiseksi yksilöksi tuomalla uudenlaisia sosiaalisia ja henkisiä ulottu-
vuuksia opiskeluun. Tekniikan kehitys opetuksessa ja opiskelussa ei siten tarkoita tieto- ja 
viestintätekniikan käyttöä vain välineenä, vaikka välitteisyys liittyykin tekniikan kehityk-
sen kautta välineisiin ja erilaisiin medioihin. (Aarnio 1999: 19; Tella 1999; Tella ym. 
2001: 40; Vaattovaara 2004: 57.) Käytännön peruskysymys on se, kuinka tieto- ja viestin-
tätekniikan käyttöönotolla ja opetuskäytöllä voidaan aidosti lisätä ihmisen sisäisen voi-
man tunnetta sekä toimintakykyä. Inkisen (1999: 307) mukaan jonkinlainen ”retro-
teknoestetiikan” käyttö voisi avata mielenkiintoisempia mahdollisuuksia toistemme va-
pautuneeseen kohtaamiseen mediaympäristöissä kuin vain pyrkimys viimeisimpien so-
vellusten ja uusimman teknologian haltuunottoon. 

Ihmisten ja teknologian suhdetta voidaankin tarkastella erilaisista toisiaan täydentävis-
tä näkökulmista. ”Välineen näkökulmasta tulee hallitseva, jos ihmisen ja teknologisen 
systeemin vuorovaikutusta pohditaan ainoastaan sen kannalta, miten saada myydyksi yhä 
uusia, toiminnoiltaan monipuolisempia ja tehokkaampia tuotteita.” Käyttäjän ja välineen 
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suhteessa yhdeksi ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että kertaalleen opitut tavat ajatel-
la sekä työskennellä eivät ole yhtä helposti päivitettävissä kuin laitteet ja ohjelmistot. 
(Järvinen ym. 1999: 19.) Yleinen teknologisen determinismin5 mukainen kuvitelma on, 
että tekniikka voisi toimia ilman ihmisiä tai että se olisi ymmärrettävissä ilman sosiaalisia 
järjestyksiä. Ihmiset käyttävät teknologiaa, käyttötavat vain ovat yhteydessä kunkin ajan 
sosiaalisiin rakenteisiin ja ihmisten tekoihin. (Tuomi 1997: 597.) 

Digitaalisen median teosten viestinnällistä laatua tarkasteltaessa voidaan painottaa 
vastavuoroisuutta ja viestinnällisten vuorovaikutustilanteiden luomista verkkoympäris-
töissä. Parhaat vuorovaikutteisen median teokset – mielestäni myös verkkoympäristöt 
tietynlaisina mediaesityksinä – ovat monikäyttöisiä ja kestäviä, sillä aika ei kuluta niitä 
kovin nopeasti. Laatu muotoutuu median, tekniikan ja ihmisten vuorovaikutuksessa siten, 
että erilaiset sisältötuotteet tuovat ihmisissä esiin omakohtaisia kokemuksia. (Ks. myös 
Pelo 2002: 78–79.) Verkko-opetuksen suunnittelussa ja erilaisten pedagogisten mallien 
soveltamisessa korostuukin ihmisen näkeminen verkon takana. Onnistuneen verkko-
opetuksen ja -opiskelun tekijöiksi opiskelijat mainitsevat mahdollisuuden itseohjautuvuu-
teen ja kokemukselliseen oppimiseen toisten kanssa. Aihe tai asian onnistunut syvällinen 
käsittely herättää erilaisia aistimuksia sekä tunteita, joiden kautta voi aidosti syventää 
oppimisprosessiaan. (Vaattovaara 2003: 41.) 

Vuorovaikutustila, aika ja paikka 

Virtuaaliopinnot antavat opiskelijalle valinnan mahdollisuuksia, mutta verkko-opiskelu ei 
ole ajasta eikä paikasta riippumatonta. Ajan rytmittäminen liittyy läheisesti paikkaan, 
fyysisen tilan ja tekniikan käyttömahdollisuuksiin sekä sosiaalisen vuorovaikutustilan 
luomiseen verkkoympäristössä. Verkko-opetuksen ja -opiskelun työtavat aiheuttivat opis-
kelijoissa hämmennystä, kun perinteinen vuorokausirytmi rikkoutui ja aikakäsite muuttui 
hyvinkin tiukasti aikataulutetuissa verkko-opinnoissa. 

Verkkokeskusteluissa opiskelijat totesivat, että ryhmän toiminnan kannalta oli tärkeää 
osallistua yhteisten oppimistehtävien pohtimiseen ja keskusteluihin. Sosiaalinen paine 
onnistua ryhmän jäsenenä vaati kommentoimaan toisten esityksiä mahdollisimman pian. 
Oman osaamisen esittäminen aiheutti kuitenkin ristiriitaisia tunteita, jos opiskelija ei ol-
lutkaan osannut varata tarpeeksi aikaa oppimateriaaliin perehtymiseen tai opiskeltavien ja 
toisille esitettävien asioiden reflektointiin. Opiskelijat toivat esiin, että oman osaamisen 
paljastumisen ahdistus lievenee yhteisöllisessä oppimisessa, jos ryhmädynamiikka toimii 
ja yhteinen lopputulos on kaikkien vastuulla. Oman oppimis- ja ajatteluprosessin arvioin-
tiin käytetty aika osoittautui lopulta tärkeäksi oppimista palkitsevaksi verkko-opiskelun 
osatekijäksi. (Ks. Vaattovaara 2004.) 

Kun ryhmän jäsenten välinen riippuvuus on tarpeeksi vahva ja heidän välillään on 
toimiva vuorovaikutus, muodostuu ryhmän yksittäiselle jäsenellekin ns. tulosvastuu 
– kukaan ei tohdi tehdä toisille ’oharia’, kun yhteinen saavutus on kunkin jäsenen 
oppimisesta ja aikaansaannoksista kiinni. Mitä pidemmän aikaa ja intensiivisemmin 
opiskelijat ryhmänä työskentelevät, sitä paremmaksi heidän yhteiseen päämäärään 
tähtäävä työskentely hioutuu. (TVT1, opiskelija 4, JY.) 
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Verkkoympäristöjä voidaan luonnehtia myös sosiaalisiksi tiloiksi, joissa ihmiset kohtaa-
vat, mutta ”kohtaaminen” ja ”kasvot” määritellään uusin tavoin. Erilaisten hahmojen 
kautta toimija voi halutessaan sosiaalisesti kadota tai liittää itsensä yhteisöön digitaalisen 
minuuden avulla. MUD-identiteetti6 rakennetaan keinotekoisesti oman identiteetin lisäksi 
tai se on identiteetillä leikittelevä hahmo, jolla ei ole kulttuurista eikä sosiaalista taustaa 
siinä merkityksessä, mihin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa olemme tottuneet. (Kangas 
1999: 155–157; Vaattovaara 2004: 60.) 

Uuden virtuaalisen identiteetin tarjoaman sosiaalisen tilan kautta opiskelija voisi siis 
kokeilla anonyymisti omaa osaamistaan ja erilaisia toimintatapoja vuorovaikutustilanteis-
sa myös opiskelussaan. Haastatteluissa (ks. myös Vaattovaara 2003: 45) tuli esiin, että 
verkko-oppiminen on kuitenkin sidottu sosiaaliseen ja kulttuuriseen kontekstiin ja vain 
joitakin puolia meistä on käytössä verkko-opiskelussakin. 

Verkkoviestinnässä pohtii sanomisensa muotoa ja miettii sitä vaikutelmaa tai mieli-
kuvaa, minkä antaa itsestään, vaikkei sitä erityisesti ajattelisikaan. Verkossa on suuri 
mahdollisuus leikkiä viestinnällä enemmän kuin kasvokkain. (TVT1, opiskelija 5, 
LaY.) 

Verkko-opiskelun toimintaympäristöjä voidaan pitää sosiokulttuurisina tiloina, joissa 
tavoitteellinen opiskelu on yhteistoiminnallista ja muotoutuu parhaimmillaan mielek-
kääksi, moniulotteiseksi oppimiskokemukseksi. Moniulotteisuus tarkoittaa vuorovaiku-
tuksen, ajattelun sekä toisten tuen avulla tapahtuvan tiedon rakentelun ja esittämisen mo-
niaistista ulottuvuutta erilaisissa audiovisuaalisissa mediaesityksissä. (Vaattovaara 2004: 
60.) 

Virtuaalinen tila ja yhteisyys 

Mediakulttuurin tuotannossa kiinnostus on ollut siirtymässä laitteista kohti mediaympä-
ristöjä ja -tiloja (Tarkka 2002: 21–22). Opiskelijoiden mielestä verkko-opintojen suunnit-
telun lähtökohtana ”voitaisiin internet-julkaisut, oppimisympäristöt, chat-palstat ja netti-
sivut kuvitella paremminkin virtuaaliseksi tilaksi kuin tuotokseksi” (TVT1, opiskelija 44, 
LaY). Verkko-opetus voidaankin ymmärtää yhteisen, julkisen tilan luomiseksi, joka in-
nostaa opiskelijat ja opettajat keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksiaan sekä hyötymään 
toistensa erilaisista näkemyksistä oppimisprosessin aikana (Aikuiskoulutus verkossa 
2000; Giroux & McLaren 2001: 21; Vaattovaara 2003: 40). 

Tila-käsitteen taustaa voidaan määritellä myös sosiologisen yhteisötutkimuksen ja yh-
teisyysajattelun kautta. Lehtosen (1990: 17–18) esittämän empiirisen yhteisökäsitteen 
jaottelun lisäksi etäyhteisyys-käsite voi tarkoittaa verkossa toimijoiden yhteenkuuluvuu-
den tunnetta. Parhaimmillaan opiskelija tuntee kuuluvansa virtuaaliyhteisöön ja voi tar-
vittaessa käyttää hyödykseen yhteisön kaikkia resursseja asiantuntijakulttuureineen. (Tel-
la ym. 2001b: 167; Vaattovaara 2004: 61.) 

Zygmunt Baumanin (1995) esittämän ja Tellan ym. (2001b) edelleen kehittämän yh-
teisyys-käsitteen lajeja ovat muun muassa liikkuva, paikallaan oleva, pehmennetty, il-
miasuinen, ilmaistu ja metayhteisyys. Tella ym. (mt.: 167–168; ks. myös Vaattovaara 
2004: 61) ovat liittäneet etäyhteisyyden yhteisyys-käsitteen yhdeksi osaksi, jossa verkko 
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toimii laajana viitekehyksenä ja tieto- ja viestintätekniikan erilaiset sovellukset toimivat 
välineinä. Esimerkkinä tästä opiskelija kertoo, kuinka  

[- -] joissakin yhteyksissä, missä ei ensimmäiseksi mennä ilmeisten tutustumistapo-
jen, kuten nimet, tittelit ym. taakse, asioiden yhdessä tekeminen saa vapautuneita 
muotoja. [- -] muistan lapsena olleeni kirjeenvaihdossa vuosia toiselle puolelle maa-
ilmaa ihmisen kanssa, jonka kanssa en luultavasti tulisi koskaan kohtaamaan. Ja-
oimme elämiämme ja maailmojamme ja opimme toisiltamme. (TVT1, opiskelija 5, 
LaY.) 

Verkkokeskusteluista voi siten löytää metayhteisyyden piirteitä, kun verkkoympäristön 
tiloissa opiskelijat voivat paradoksaalisti olla poissa, mutta tuntevat virtuaalisesti olevan-
sa läsnä ja toimivat yhdessä tekniikan avulla. 

Keskustelua verkossa 

Määrittelen verkkokeskustelut Richardsonin (1995: 212–213) ja Kaasilan (2000: 47) mu-
kaisesti opiskelijoiden tuottamaksi kollektiiviseksi kertomukseksi, joka auttaa etenkin 
nykyisissä lähiopetuksen opiskelu- ja oppimiskulttuureissa hiljaisiksi luokiteltuja opiske-
lijoita kirjoittamaan ja saamaan ”äänensä” kuuluviin. Haastatteluissa opiskelijat kuitenkin 
kertoivat, että tekstuaalisuus asettaa erilaisia haasteita vuorovaikutukselle, varsinkin, kun 
mielipiteiden ja tekstien julkaisemisen kynnys on korkea opiskelua (myös verkko-
opiskelua) aloitteleville opiskelijoille. Toisille opiskelijoille on helpompaa puhua kuin 
kirjoittaa – sosiaaliset taidot toimivat verkossa kuten muuallakin. 

Opiskelijoiden haastatteluvastauksista (ks. myös Vaattovaara 2003: 41) kävi ilmi, että 
oppimisen laadun mittarina eivät lopulta olekaan saadut tunnustukset – eivät välttämättä 
edes arviointi ja palaute – vaan tärkeintä on saada erilaisten vuorovaikutustilanteiden 
kautta mahdollisuus syventää omaa oppimisprosessiaan. Verkkokeskustelut toivat koko 
ajan uusia näkökulmia opittaviin asioihin, ja toisten oivallusten kautta opiskelijat ymmär-
sivät asioita laajemmin kuin pelkästään itsenäisesti lukemalla. Oman pohdinnan tulosten 
avaaminen kirjoittamalla edellytti sanojen puntarointia, ja se teki opiskelijoiden mukaan 
prosessin tehokkaammaksi kuin perinteisessä lähiopiskelussa. 

Verkkoympäristöjä tutkittaessa halutaan kehittää uusia opetuksen ja vuorovaikutuksen 
malleja sekä viestinnän työkaluja yhteisön käyttöön (ks. myös Nousiainen 2002: 60–61). 
Opiskelijoiden mielestä oli innostavaa, kun ventovieraat ihmiset keskustelivat ryhmissä 
keskenään, uskalsivat kritisoida ja jopa kehua toisiaan. Kriittisyys osoittautuikin yhdeksi 
laadukkaan verkko-oppimisen tärkeäksi piirteeksi. (Vaattovaara 2004, 57.) Tarvitaan kui-
tenkin pedagogisesti taitavaa asiantuntijaohjausta ja tukea, jotta keskustelija uskaltaa lait-
taa itsensä peliin ja saa siihen myös tilaa. 

Kertomusteema: mediataito ja verkko-osaaminen 

Verkkoympäristö kohtaamispaikkana ja tilana antoi mielenkiintoisen mahdollisuuden 
tarkastella verkon toimivuutta aineistonkeruun foorumina nimenomaan tekstuaalisuuden, 
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nonverbaalisen viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Seuraavassa kuvaan ker-
tomusten avulla päälinjoja (ks. myös Vaattovaara 2004: 68–73), jotka liittyvät kysymyk-
seen millaisia piirteitä verkossa tapahtuvalla vuorovaikutuksella ja viestinnällä on. 

Tellan ym. (2001a) ja Vahtivuoren ym. (2003) mukaan didaktiset ja pedagogiset rat-
kaisut tuovat uusia piirteitä opetukseen verkon kautta tapahtuvan välitteisyyden eli medi-
aation ja vuorovaikutuksen kautta. Mediaatio ja mediataidon eri osa-alueiden kehittymi-
nen liittyvätkin mielestäni yhä laajemmin yhteen erilaisten mediaesitysten ja verkkoym-
päristön toimintakulttuurien tarkastelussa. 

Kertomuksissa tuli esiin kaksi tavoitteelliseen verkko-opiskeluun liittyvää osatekijää 
eli yksilöllisyys ja yhteisöllisyys. Mediataitoihin liittyvän viestinnällisen ilmapiirin luo-
minen verkossa oli opiskelijoiden mielestä yhteydessä siihen, kuinka hyvin verkon toimi-
ja voi, osaa ja saa ilmaista itseään vapaasti ja intuitiivisesti. Verkkokeskustelu toteutui 
liian helposti monologina ilmaisun tiiviyden, kiinteiden aikataulujen ja epävarmojen 
verkkoviestintätaitojen vuoksi. Yhteisöllisyyden ontuminen antoi mahdollisuuden irralli-
seen ja kritiikittömään opiskeluun, jolloin oppiminen ei toiminutkaan opiskelijaa pysy-
västi rikastuttavana toimintana eli ”dynaamisena henkisenä liikkeenä hyvästä vielä pa-
rempaan” (TVT1, opiskelija 41, TY). 

Reflektoivan oppimisyhteisön järjestämisen tausta-ajatuksena on korostaa sosiaalista 
vuorovaikutusta, keskeneräisten töiden esittämisen tärkeyttä ja kriittisen ajattelun kehit-
tymistä opponoimalla toisten töitä opiskelu- ja oppimisprosessin aikana. Keskustelufoo-
rumeissa yhteisten tehtävien aikana ongelmanratkaisuprosessin avaaminen näkyväksi on 
tärkeää, jotta toisten opiskelijoiden läsnäolosta ja oppimispoluista tulisi oppimisen osa. 
Sosiokonstruktivismin näkökulmasta tieto on yhteisöllistä, kun se rakentuu toimijoiden 
erilaisten kokemusten, pohdintojen ja tulkintojen kautta uudeksi tiedoksi (Aarnio 1999: 
49–50). Vuorovaikutuksen ja perinteiseen lähiopiskeluun liittyvän monologin kehittymi-
nen dialogiksi ohjauksen ja tuen avulla onkin yksi onnistuneen verkko-opetuksen ja -
opiskelun tärkeä osatekijä. 

Mediataidon tiedollisiin valmiuksiin liittyy muun muassa taito prosessoida tarjolla 
olevaa tietoa, ymmärtää erilaisia mediaesityksiä ja taito lähdekritiikkiin. Verkkoympäris-
tössä polut tiedon lähteille ovat epälineaarisia. Tarvitaan siis tieto- ja viestintätekniikan, 
mediakasvatuksen ja audiovisuaalisten aineistojen perusteiden ymmärtämisen taitoa. 
(Ylä-Kotola 1999; Tella ym. 2001b: 252.) 

On ehkä parempikin, että lapset ja nuoret opetetaan arvioimaan tietoa aina kriittisesti 
(oli se esitetty missä tahansa mediassa), eikä luottamaan jonkun toisen tekemään ar-
vioon sokeasti. - - Lähdekritiikin taito on tärkeä sekä kasvokkaisissa keskusteluissa 
että internetissä surffaillessa. Opetetaan oppilaat tekemään lähdekritiikin arvioita ja 
etsimään tietoa "luotettavista lähteistä", ei oppilaita tarvitse laittaa internetiin seikkai-
lemaan päättömästi, vaan heidät voidaan ohjata tietyille tarkistetuille tiedonlähteille 
tai etsiä ja arvioida yhdessä parhaat tietolähteet kyseiseen aiheeseen. (TVT1, opiske-
lija 40, HY.) 

Verkkoympäristöjen välitteisten kohtaamisten avulla opiskelijoille pyritään tarjoamaan 
mahdollisuus tiedon konstruointiin aktiivisen toiminnan ja käytännön ongelmiin sidottu-
jen oppimistehtävien kautta. Kriittisen ajattelun, vastavuoroisen opetuksen ja yhteisöllis-
ten toimintatapojen avulla tieto tulee lähemmäksi opiskelijaa syventäen käsityksiä opis-
keltavista asioista. 
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Toisen kohtaamisen taito 

Mediataidon sosiaaliset, eettiset ja esteettiset valmiudet niin opiskelijoilla kuin opettajil-
lakin sisältävät taitoja kohdata erilaisia verkon toimijoita. Mediataidon kehittyminen har-
joittelun ja kokemuksen kautta antaa valmiuksia ohjata yhteisöllistä verkko-opiskelua 
(Tella ym. 2001b: 252). 

On ollut lohduttavaa, mutta samalla myös pelottavaa huomata, miten paljon moderni 
oppimisteoreettinen näkemys painottaa oppimisessa oman konstruoinnin osuutta. 
Tietoisesti rakentuvaan, motivaation ja itseohjautuvuuden kautta tapahtuvaan oppi-
miseen pyritään [mm.] ottamalla huomioon yksilöiden aikaisemmat kokemukset. Jo-
kaisen oma historia ja siihen liittyvät kokemukset, havainnot, asenteet ja mielikuvat 
kun vaikuttavat olennaisesti esimerkiksi tapaan tulkita opetettavaa asiaa. Mainitse-
mani lohdullisuus tulee siitä, että meillä jokaisella on mahdollisuus rakentaa itse oma 
tietoisuusasteemme, mutta samalla herää kysymys onko meillä kaikilla sittenkään 
samaa mahdollisuutta? - - Olen varma, että ne yksilöt, jotka ovat joutuneet kokemaan 
lapsuudessaan ja nuoruudessaan jatkuvaa turvattomuutta ja pelkoa ilman riittävän ra-
kastavaa ja virikkeellistä kasvuympäristöä, joutuvat oppimisen osalta toisarvoiseen 
asemaan, koska tunteet ovat "syöneet" osan oppimisen kapasiteetista. (TVT1, opiske-
lija 2, TY.) 

Opiskelijat painottavat verkkokeskusteluissa sitä, kuinka tärkeää on tunnistaa ja ymmär-
tää toisten taustoja, motiiveja ja tunteita tarkkailemalla viestien – myös piiloviestien – 
sisältöjä ja keskittymällä toisen sanomaan. Aarnion (1999: 12) mukaan ihmiset eivät koh-
taa toisiaan verkossakaan riisuttuina kulttuurisista merkityksistään ja kokemuksistaan. 

Kertomusteema: vuorovaikutuksen ja verkkoviestinnän piirteitä 

Viestintään liittyvät kertomukset rakentuvat sille ajatukselle, että perinteisen lähiopetuk-
sen hiljaisuuden kulttuuri voidaan rikkoa verkko-opiskelussa. Haastateltujen mukaan 
yliopisto-opinnoissa yleensä keskustellaan vielä vähän, vaikka paljon puhutaankin kon-
struktivistisesta oppimisesta (ks.  Aarnio 1999: 55). 

Yliopisto-opiskelussa painotetaan konstruktivismia ja oppilaan omaa toimintaa. Itse-
näisiä tehtäviä on paljon. Toisaalta taas luennot eivät välttämättä anna parasta kuvaa 
tästä oppimiskäsityksestä, monikaan luennoitsija ei anna tilaa opiskelijan omille aja-
tuksille. - - Useampi kurssi yliopistossa suoritetaan kuuntelemalla luentosarjoja tai 
tenttimällä kirjoja. Jos näiden tarkoituksena olisi opettaa esimerkiksi käytännön tai-
toja (vaikka opettajille tms.) ei opittu asia varmastikaan siirry "oikeaan elämään", ei-
kä asiaa välttämättä edes opita kunnolla. (TVT1, opiskelija 6, JY.) 

Viestintää ja vuorovaikutusta ohjaavat verkossakin kokemukselliset ja elämykselliset, 
merkityksiin ja opiskeltaviin sisältöihin liittyvät lähtökohdat. Kertomuksissa tuli selkeästi 
esiin verkkoviestintään liittyvä jaottelu: toisaalta korostettiin, kuinka viestien määrä ja-
kaantuu tasaisemmin verkossa, mutta toisaalta opiskelijoiden mielestä äänekkäimmät 
pääsevät loistamaan verkossakin ja hiljaisemmat saavat osallistumisestaan suorituspainei-
ta. Verkkoympäristössä siis besserwisserit ja oppimateriaalin referoijat voivat lyödä luun 
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kurkkuun samalla tavalla kuin perinteisissä toimintaympäristöissä, jolloin keskusteluil-
mapiiri rajoittaa helposti oman tilan ottamista tai saamista. (Vaattovaara 2003: 41, 44.) 

Hiljaisuus antaa tilaa 

Hiljaisuuden ja puhumattomuuden kulttuuria pidettiin sekä positiivisena että negatiivise-
na verkko-opiskelun piirteenä. Kirjoittaminen korostui hyvänä ja mielekkäänä tapana 
oppia, koska se mahdollisti aiheiden syvällisen pohdinnan ja toisten sekä oman oppimis- 
ja ajatteluprosessin seuraamisen mediajälkien avulla. Omiin ja toisten teksteihin oli help-
po palata myöhemmin, mistä oli hyötyä viimeistään opintojaksoon liittyvän esseen poh-
dinnoissa.  

Verkossa omien vahvuuksien esiintuominen voi olla helpompaa kuin face to face -
tilanteissa, koska ei-reaaliaikainen viestintä mahdollistaa jokaisen yhteisön jäsenen 
rauhassa tuoda oma sanottavansa muiden nähtäväksi. Verkossa on myös helppo kes-
kustella, kysellä ja antaa lisätietoa juuri siksi, ettei tarvitse kiirehtiä sanomaan omaa 
asiaa jonkun puheenvuoron väliin. Tosin reaaliaikaisessa keskustelussa, esim. chatis-
sä tai irc:ssä tullaan samaan kiireeseen kuin kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä. 
(TVT1, opiskelija 22, JY.) 

Verkko-opiskelun toimintakulttuuri rakentuu tärkeistä mediajäljistä, joita kasvokkaisessa 
opiskelussa ei jää ilman ohjattua ja tuettua, erityisesti suunniteltua yhteistä ryhmätoimin-
taa ja kirjallisia tuotoksia. Oppimistehtävien työstäminen ryhmissä tai pareina, esseiden 
laatimiseen ohjaavat teemakeskustelut oppimistehtävineen ja muut yhteistoiminnalliset 
työtavat ovat verkko-opiskelun pedagogista arkipäivää. 

Tavallisen keskustelun ja nettikeskustelun välisistä eroista on otettava huomioon vie-
lä sekin, että non-verbaalinen viestintä jää nettikeskusteluissa pois (ellei sitten kirjoi-
tuksen sävyä lasketa sellaiseksi). Tämän seikan mahdollisten haittapuolien pohtimi-
nen on erittäin tärkeää, varsinkin kun kasvatustieteiden piirissä kuitenkin 
tunnustetaan non-verbaalisen viestinnän olennainen merkitys. - - Sen [puuttuminen] 
ei kuitenkaan tarvitse merkitä persoonattomuutta tai kylmyyttä. Itse olin viime ke-
väänä kokonaan netin välityksellä toteutetulla kurssilla, jonka osanottajat nyt [syk-
syllä] kokoontuvat luokkakokoukseen, jossa ainakin minä vasta ensimmäisen kerran 
näen muutamat kurssilaiset! (TVT1, opiskelija 62, TY.) 

Tarkastellessaan toimintakulttuurista muutosta ja erilaisten pedagogisten otteiden sovel-
tuvuutta oppimisprosessissa opiskelijat toivat esiin tuttuja lähiopetuksen kompastuskiviä. 
Useat opiskelijat kritisoivat sitä, että verkko-opetukseenkin osallistuvat asiantuntijat ja 
luennoitsijat edelleen seisovat puhujakorokkeella huomioimatta juurikaan kuulijakun-
taansa. Opiskelijoiden aikaisemmat tietorakenteet, kokemukset tai mielipiteet loistavat 
poissaolollaan ja hiljaisuus paremminkin lukitsee keskustelun kuin antaa sille tilaa. 
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Ryhmäytymisestä yhteisöllisyyteen 

Sitoutuminen on yksi tärkeä verkko-opiskelun piirre. Kun opiskelijoilta kysyttiin ohjeita 
tulevaa, seuraavan lukuvuoden TVT-opetuskäyttökurssia ja verkkotyöskentelyä varten, he 
painottivat erityisesti omaa aktiivisuutta ja sitoutumista. Kertomusten mukaan ryhmäy-
tymisellä oli vaikutusta työskentelyilmapiiriin. Ryhmän jäseniä ei tarvinnut tuntea hyvin, 
mutta yhteistyö sujui, sillä toisten aktiivisuus tarttui, kannusti ja antoi haasteita toimia 
sekä oman itsen että ryhmän hyväksi. Osa opiskelijoista oli kiinnostunut tieto- ja viestin-
tätekniikan opetuskäytöstä yleisemminkin, kun taas toiset käyttivät kurssia vain omien 
projektiensa toteuttamiseen. Tämä vaikutti opiskelijoiden mielestä yhteisöllisyyden muo-
dostumiseen ja sitoutumiseen. 

Käsikirjoituksessa Oppimisteoriasta oppimisympäristöön mainitaan ainakin ajattelu-
tapa, jonka mukaan "Se tapa, miten opimme ymmärtämään ympäristöämme ja rat-
kaisemaan ongelmia määräytyy suurelta osin niistä kulttuurille tyypillisistä toimin-
noista joihin osallistumme ja niistä välineistä (esim. kieli, tiedonvälityksen mediat, 
työkalut ), joita inhimillinen kulttuuri tarjoaa ihmisen käyttöön". Ehkä meitä suoma-
laisia ympäröivä todellisuus on tosiaan sellainen, että se näkyy meidän vaikeuksis-
samme toimia luontevasti konstruktivististen mallien mukaan rakennetuissa oppimis-
tilanteissa. (TVT1, opiskelija 21, JY.) 

Ryhmäytymisen ja sitoutumisen taustalla voi opiskelijoiden mukaan tunnistaa myös Ma-
tikaisen (2003b: 122) esittämän näkemyksen siitä, kuinka sosiaalisten vihjeiden niukkuus 
eli viestijän sosiaalisen aseman näkymättömyys verkon vuorovaikutustilanteissa voi joh-
taa toisia voimakkaaseen tehtäväsuuntautuneisuuteen ja vähentää osallistumista ryhmän 
yhteisiin prosesseihin sekä viestintään. Toisille taas juuri anonyymi lähtökohta osoittautui 
tasa-arvoiseksi ja verkko-opiskeluun innostavaksi tekijäksi. 

Tekstuaalisuus tuo haasteita ymmärtämiseen 

Haastatteluissa opiskelijat kertoivat, että ryhmätyöskentelyssä persoonallisuus näkyy 
verkkokirjoittamisen tyylissä melko pian. Koko aineistossani suhtautuminen tieto- ja 
viestintätekniikan opetuskäyttöön oli kahtiajakautunut: verkossakin toinen lukee parem-
min kuin kuuntelee ja toinen kuuntelee paremmin kuin lukee. Kirjoittaminen on kuitenkin 
erilaista kuin puhuminen: verkossa on enemmän tilaa kirjoittaa ja teksti pysyy asiallisena 
etenkin asiantuntevan ohjauksen myötä. Interaktiivisen hiljaisuuden pelkokin voi olla 
turha (ks. Vaattovaara 2003: 42), sillä ihminen ei jää välttämättä ruudun taakse yksinäi-
seksi tuppisuuksi, koska hiljaisten on usein helpompaa keskustella verkossa ja paljon 
puhuvat löytävät kyllä muitakin vuorovaikutuskanavia puheelleen ja eleilleen. Opiskeli-
joiden mielestä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön lisääntyessä silti kehon ja ruu-
miillisuuden tärkeyttä tulisi sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja erilaisissa kasvatuskon-
teksteissa edelleen korostaa. Verkkoympäristöissä käydään luonnollisesti vain osa 
inhimillisestä vuorovaikutuksesta. 
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Keskustelun kautta opettaja voi seurata oppilaidensa työskentelyä ja samalla osallis-
tua keskusteluihin ja jossain määrin ohjata oppilaiden huomiota johonkin suuntaan, 
mikäli he ovat ehkäpä menossa väärille raiteille (onko sellaisia?). Ja omasta koke-
muksestani voin sanoa, että - - keskusteleminen ja jaetun asiantuntijuuden hyödyn-
täminen toimii parhaiten, kun oppilaat eivät näe toisiaan joka päivä - - . Kun keskus-
telun pitää tapahtua verkossa, on sen myös tapahduttava verkossa. Jos oppilaat 
näkevät toisensa päivittäin, on helpompi (nopeampi) keskustella tehtävästä face-to-
face ja verkkokeskustelu jää silloin vähemmälle. (TVT1, opiskelija 36, JoY.) 

Kertomuksissa painottui se, että kirjoittaminen auttaa omien ajatusten syvällisessä pohti-
misessa ja erilaisten näkemysten vertailussa. Toisten opiskelijoiden tekstien ja tulkintojen 
kommentointi on opiskelijoista haastavaa ja älyllisesti vaativaa. Opinnoissa onnistumisen 
kriteerinä tulisikin olla opittavan tiedon hallinnan kokemus, jonka opiskelija tuntisi saa-
neensa oppimisprosessiin liittyvän reflektoinnin, vertais- ja opettajapalautteen sekä arvi-
oinnin perusteella. Opintojen suunnittelussa – muun muassa tehtävä- ja työsuunnitelmissa 
– on huomioitava kuitenkin, että aika, joka vastuuopettajalla tai ohjaajalla kuluisi lä-
hiopetuksessa vuorovaikutuskontaktien ylläpitämiseen, kuluu verkko-opettajalla monin-
kertaisesti verkossa tapahtuvaan ohjaukseen. 

Palaute on ruudun takana 

Sähköpostiohjelmistojen käytön yleistyttyä on tultu tilanteisiin, jossa opiskelija tai työn-
tekijä tapaa käytävällä kollegansa ja ohi kulkiessaan kysyy: ”Luitko sähköpostia, kirjoitin 
sinulle viestin?” Toinen vastaa menevänsä juuri koneelleen ja lupaa vastata pian. Koh-
taamiset voivat siten olla vain viestintää viesteistä, joita tulkitaan tekstuaalisissa kontak-
teissa ruudun takana. Opiskelijat epäilivätkin palautteen monipuolistumista verkossa ja 
kasvokkaisten tapaamisten harvenemista entisestään. Huoli on ymmärrettävä silloin, jos 
opettajan tai ohjaajan työtavaksi muotoutuu tapaamisten tilalle puristettava analyyttinen 
nettiversio ilman, että opiskelija voi reflektoida oppimisprosessiaan kasvokkain välittö-
män palautteen avulla. 

Olen sitä mieltä, että erityistä huomiota pitäisi kiinnittää tuohon nimenomaiseen sa-
naan ”monipuolistuu”. Minun ymmärtääkseni tarkoittaa sitä, että entisten, hyväksi 
todettujen palautteenantotapojen rinnalle tuodaan uusia. [- -] Esimerkiksi - - muuta-
mat lehtorit ovat jo tällä hetkellä siirtyneet 95% kirjalliseen palautteen antoon työpo-
rukassa [eli opiskelualustassa]. Suullinen kommentti pidetyistä tunneista jää lausee-
seen: "Ihan ok, olen kirjoittanut sulle palautetta nettiin, lue sieltä." Saatuun 
palautteeseen vastaaminen ja uusien kysymysten esittämisen väliin jää näin mieles-
täni turhan pitkä aika. (TVT1, opiskelija 71, TY.) 

Ohjauksen ja reflektoivan opetuksen näkökulmasta verkon toimintakulttuurissa toisaalta 
korostuu vielä liiaksi opiskelijan kaipuu behavioristiseen opettajan antamaan välittömään 
palautteeseen, kun oman oppimisen reflektointi ja vertaispalaute voisivat usein kertoa 
saman asian (Vaattovaara 2003: 42). Verkko-opetuksessakin yhden opettajan pedagogi-
nen taitavuus koostuu vain hänen asiantuntemuksestaan ja osaamisestaan, kun taas ver-
taisopiskelijoiden kokemukset ja osaaminen sekä muiden asiantuntijoiden tiedot ja taidot 
tuovat useita erilaisia näkökulmia käsiteltävään aiheeseen. 
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Yhteisöllisistä tiloista epävarmoihin kohtaamisiin 

Sosiaalinen todellisuutemme rakentuu kielen kautta, mikä tulee esiin erityisesti verkko-
keskusteluissa ja verkkovuorovaikutuksessa (Matikainen 2003a: 64). Janne Matikaisen 
(2001: 96–104) tutkimalla verkkokurssilla verkkokeskustelut olivat opettajakeskeisiä, eli 
enimmäkseen opettajalla oli valta esittää kysymyksiä ja odottaa niihin vastauksia. Verkko 
ei siten sinällään tee vuorovaikutuksesta tasavertaista. Tutkimukseni verkkokeskustelut 
osoittautuivat opiskelijakeskeisiksi, mikä perustui ainakin osin siihen, että tutkituissa 
tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö -opinnoissa pyrittiin jo tehtävien asettelussa toi-
mimaan opiskelija- ja ongelmalähtöisesti.  

Pedagoginen tausta oli mielestäni melko hyvin mietitty. Meidän haluttiin oppivan 
tutkiva ja ongelmalähtöinen (verkko-)oppimisen malli ja laitettiin meidät opiskele-
maan itse sen mallin mukaisesti. Materiaaleissa ja keskusteluissa ainakin pyrittiin 
siihen, että ongelman- ja kysymyksenasettelu olisivat tämän pedagogiikan mukaisia. 
(TVT1, opiskelija 13, HY.) 

Verkkoympäristön käytännöt ja toimintakulttuurinen muutos (ks. Vaattovaara 2004: 77) 
opettajakeskeisistä työtavoista opiskelijakeskeiseksi ovat sidoksissa opettajan ja ohjaajan 
pedagogisten sovellusten valintoihin. Nämä puolestaan ovat yhteydessä hänen omaksu-
miinsa oppimiskäsityksiin – myös selkäytimessä piileviin kokemuksiin. Verkon toimijoi-
den auttaminen ja ohjaaminen yhteiseen toimintaan onnistuu parhaiten ymmärtämällä, 
että mediataidon osa-alueisiin liittyvät valmiudet, kuten ilmaisun persoonallinen ote, 
kriittinen, kannustava ja vuorovaikutteinen keskusteluilmapiiri sekä yksilöllisten oppi-
mistavoitteiden huomioiminen, ovat opittavia taitoja sekä opettajalle että opiskelijalle. 
Tilan antamisen, saamisen tai ottamisen näkökulmasta verkkoviestinnässä voidaan kom-
pastua opettajakeskeiseen ohjaukseen, mutta toisaalta opiskelijoiden ja ohjaajien liialli-
nen näkymättömyys saattaa alentaa motiivia osallistua keskusteluun tai ryhmän toimin-
taan. 

Opiskelijat painottivat opiskelun reflektiivisyyttä, kokemuksellisuutta, keskustelua, 
vuorovaikutusta ja tilannesidonnaisuutta. Tekstuaalisuus aktivoi opiskelijat pohtimaan 
opiskeltavia sisältöjä kriittisesti ja vastuullisesti omissa ryhmissään. Keskusteluissa oli 
tärkeintä saada omaa tilaa ja oma ääni kuuluviin, ja pettymys oli suuri, jos kommenttia ei 
noteerattukaan. Verkko-opetuksessa, kuten kaikessa vuorovaikutuksessa, tulisi korostaa, 
että jokaisen mielipiteellä on arvoa. Välinpitämättömyys on negatiivinen piirre myös 
verkkoviestinnässä – kasvottomissa kohtaamisissa ruudun takana opiskelija voi kokea 
yksinäisyyden ja hylätyksi tulemisen tunteet vielä rankemmin kuin kasvokkain. 

Opiskelun toimintakulttuurien ja yleisesti kulttuuristen ja kokemuksellisten merkitys-
ten painottaminen antaa laadullisia eväitä ohjata opiskelijoita itseohjautuvuuteen ja ta-
voitteelliseen sekä yhteisölliseen opiskeluun. Verkko-opiskelussa sosiaalisen tuen tärkeys 
liittyy sen saatavuuteen. Opiskelijalle – myös aikuisopiskelijoille – saatavilla olo tarkoit-
taa välittämisen ja läheisyyden tuntua, johon päästään luomalla luottamuksellinen ja 
myönteinen ilmapiiri heti opintojen alussa. (Ks. myös Matikainen 2003a: 49.) Oppimisen 
ilon katoaminen ja jopa opintojen keskeyttäminen viestinnän epäonnistuessa ovat peda-
gogisia takaiskuja, kun ajatellaan opetus–opiskelu–oppimisprosessia etenkin sosiokon-
struktivistisessa hengessä. 
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Opettajan tai ohjaajan väliintulotilanteiden oikea ajoitus verkkokeskusteluissa on yksi 
toimivaan vuorovaikutukseen ja dialogiin ohjaamisen avain, sillä ohjauksen menetelmät 
ja työtavat eivät toimi yhtä nopeasti kuin lähiopetuksessa. Yhteisön viestintäilmapiirillä 
on tärkeä rooli uusissa oppimisympäristöissä mielekkään oppimisen kannalta, sillä ver-
kossa nonverbaalisen viestinnän puuttuessa kohtaamiset voivat olla erittäin herkästi haa-
voittuvia vuorovaikutustilanteita. Verkkoyhteisön vuorovaikutussuhteiden tarkastelussa 
viestintä liittyy ryhmäytymiseen ja yhteisöllisiin työtapoihin, joiden kautta saadaan ko-
kemuksellisia, kognitiivisia ja tunteisiin liittyviä aistimuksia oppimis- ja ongelmanratkai-
sutilanteissa. 

Verkkovuorovaikutuksessa voi Matikaisen (2003a: 66) mukaan olla kyse laajemmasta 
kulttuurisesta muutoksesta, kun sekä viralliset että epäviralliset kohtaamiset siirtyvät yhä 
laajemmin verkkoon. Kyseessä on vuorovaikutuksen muuttuminen tilapäiseksi, vapaaksi, 
epävarmaksi ja yksilökeskeiseksi. On siis odotettavissa, että perinteisen – myös paikalli-
sen – sosialisaation ja kulttuurin osuus vuorovaikutuksen säätelijänä heikkenee. (Alapuro 
1999: 105.) 

Verkkoympäristössä toimittaessa tiedon käsittelyn, tuottamisen ja kriittisen arvioinnin 
taidot ovat tulleet yhä tärkeämmiksi. Tarvitaan erilaisia mediataitoja, jotta voitaisiin arvi-
oida jokapäiväisten viestien alkuperää, kyseenalaistaa niitä ja käyttää mediavälineitä uu-
sien asioiden oppimiseen. (Vaattovaara 2004.) Uusi oppimisyhteiskunta edellyttää jaka-
miseen perustuvaa kulttuurista muutosta sekä uudenlaisia taitoja tiedon hankinnassa, 
arvioinnissa ja yhteistoiminnallisessa tiedonrakentelussa (Niemi & Tirri 1997; Aarnio 
1999: 54). 
                                                           

 

1. Zeitgeistin käsite periytyy saksalaisesta 1800-luvun romantiikasta. ”Polyseemisenä käsitteenä 
Zeitgeistilla on ymmärretty eri konteksteissa ja yhteyksissä eri asioita. Karkeana yleistyksenä 
voisi kuitenkin sanoa, että ’ajan hengellä’ on pyritty yleensä ilmaisemaan jossakin spesifissä 
ajassa ja kulttuurissa esiintyvää (ja po. kulttuurisen kentän laaja-alaisesti halkaisevaa) koko-
naistunnetta ja mentaliteettia, so. ajassa liikkuvia keskeisiä arvoja, pyrkimyksiä, teemoja.” (In-
kinen 1999: 102.) 

2. Artikkelini pohjautuu HelLa-tutkimusprojektin loppuraportin lukuun 4 (Vaattovaara 2004: 54–
79). HelLa-projekti 2001–2003 oli Helsingin ja Lapin yliopistojen tieto- ja viestintätekniikan 
opetuskäytön tutkimus- ja kehittämisprojekti. Lukuvuonna 2002–2003 tutkimusaineistoa kerät-
tiin usean tutkijan yhteistyönä Suomen kahdeksan yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntien yh-
teisen KasVi-virtuaaliyliopistohankkeen Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön eli TVT 15 
ov -opintokokonaisuudesta. Artikkeliini liittyvän aineiston keräsin Johdatus tieto- ja viestintä-
tekniikan opetuskäyttöön (TVT1) Pedagogisia ja oppimisteoreettisia näkökulmia tieto- ja vies-
tintätekniikan opetuskäyttöön -opintojaksolla 23.9.–20.10.2002 käydyistä verkkokeskusteluista 
(N = 109) ja kevättalvella 2003 tehdyistä Lapin yliopiston TVT1-opiskelijoiden haastatteluista 
(N = 5).  

3. Seppo Tella (2001) kirjoittaa mediataidon käsitteestä seuraavaa: ”Mediataidolla viittaamme 
yleistäen kaikkiin niihin taitoihin ja valmiuksiin, joita yksilö, oppija, voi omaksua, jos tieto- ja 
viestintätekniikalle annetaan laajempia merkityksiä kuin perinteisesti on tehty. Mediataito viit-
taa tässä yhteydessä medialukutaitoa aktiivisempaan ja tuottavampaan medioiden ja uusien tek-
niikoiden hallintataitoon ja viestinnällisyyteen, jota yksilö parhaimmillaan käyttää elämänikäi-
seen itsensä kehittämiseen (life-long learning, human development). Mediataitoon liittyvät 
kiinteästi myös eettiset ja esteettiset kysymykset samoin kuin nykyistä laajempi ymmärrys ku-
vallisen (visuaalisen) viestinnän merkityksestä suhteessa tähänastiseen tekstuaaliseen kulttuu-
riin. TriO-tutkimuksen myötä olemme jo nyt havainneet tietoisuuden syvenemisen tieto- ja 
viestintätekniikan didaktisista käyttötavoista ja niiden merkityksestä verkko-opetuksen suunnit-
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telussa. Jos edellä mainitut osa-alueet kytkeytyvät hienovireisesti toisiinsa, silloin mediat ja 
kasvatus kohtaavat harmonisesti, mediakasvatuksena.” (Tella 2001: 30; vrt. myös Tella ym. 
2001b: 33–34; Vahtivuori-Hänninen ym. 2004: 9). 

4. KasVi-hankkeen yhteistyöyliopistot ovat HY = Helsingin yliopisto, JoY = Joensuun yliopisto, 
JY = Jyväskylän yliopisto, LaY = Lapin yliopisto, OY = Oulun yliopisto, TaY = Tampereen 
yliopisto, TY = Turun yliopisto ja ÅA = Åbo Akademi/Vaasa. 

5. Näin ajatellaan yleisesti. Ihmiset olettavat, että kirjapaino synnyttää kirjallisuuden ja tietokone 
tietoyhteiskunnan. (Tuomi 1997: 597.) 

6. “MUDit, Multi User Dungeons viittaa Dungeons & Dragons -tyyppisiin roolipeleihin, jollaisik-
si MUDit ensin suunniteltiin. Myöhemmin MUDien käyttö sosiaalisen kanssakäymisen, ko-
koontumisen ja yhdessäolon tiloina on laajentanut sanan Dungeons (luola, vankityrmä) merki-
tystä ja se onkin usein vaihdettu muotoon Dimensions.” (Kangas 1999: 162.) 
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Yhteisöissä rakentuva kerronta                                     
Digimediakäsikirjoitustyöpajan toiminnasta KUTU-seminaarissa 

Mikko Tervonen 

Verkkopohjaisten fiktioiden lisääntyminen vaikuttaa väistämättä laajasti siihen, miten 
yleensä käsitämme kerronnan. Generatiivisesti muotoutuvan, erillisistä elementeistä sa-
tunnaisesti koostuvan ja virtuaalitiloissa rakentuvan kerronnan teorioita testattiin käytän-
nössä KUTU-seminaarin Digimediakäsikirjoittamisen työpajassa lokakuussa 2003. Työ-
pajan vetäjinä toimivat Mika Tuomola1 ja Leena Saarinen2 Taideteollisen korkeakoulun 
Media Labista. Työskentelyyn osallistui toistakymmentä eri alan opiskelijaa ja toimijaa. 

Tuomolan ja Saarisen luento-osuuksien jälkeen työpajan osanottajat loivat ohjeistuk-
sen mukaisesti ryhmissä fiktiiviset henkilöhahmot ja pohtivat hahmojen välisiä suhteita ja 
mielentiloja. Tämän jälkeen hahmoille kirjoitettiin satunnaisia vuorosanoja, joista koos-
tettiin kolminäytöksinen draama valitsemalla vuorosanat satunnaisjärjestyksessä. 

Vuorovaikutteisten henkilöhahmojen rakennusaineista 

Työpajan osallistujat jaettiin viiteen ryhmään, joista kunkin oli tarkoitus kehittää yksi 
henkilöhahmo myöhemmin samana päivänä luotavaan draamaan. Ryhmien aivoriihien 
työskentelyn tuloksena syntyi viisi henkilöhahmoa: José on Hermeen tapainen sukkelasa-
nainen ja manipuloiva sanansaattaja jumalten ja ihmisten välillä; Teri on räväkkä arkinai-
nen, jonka piilotekstinä on "soturinainen" ja jolla on sitä kautta Josén lailla yhteys myyt-
tien maailmaan; Pekka on herkkä runoilija ja Mikael koulukiusattu 15-vuotias, jonka 
piilotekstinä on pitkään padottu ja räjähtämispisteessä oleva viha kiusaajiaan kohtaan. Q-
nainen on sulautuja ja näkymätön taustavaikuttaja. Henkilöhahmojen konstruoimisessa 
käytettiin seuraavia määrittelyjä, jotka muotoiltiin kysymyksen muotoon: Miltä henkilö-
hahmo näyttää? Mitä hän viestii? Mikä on hahmon konteksti eli käytännössä genre sekä 
hahmon suhde toisten hahmojen genreihin3? Mitä toiset hahmot viestivät hahmosta? 
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Etenkin viimeiseen kysymykseen vastaaminen on ensiarvoisen tärkeä hahmon niin sano-
tun piilotekstin luomisessa. Viimeisessä osiossa palaan siihen, miten kunkin hahmon täs-
mällinen määrittely vaikuttaa ryhmädynamiikkaan. 

Aivoriihen jälkeen määriteltiin rakennettujen henkilöhahmojen ja hahmoista muodos-
tuneen fiktiivisen ryhmän sisäisen dynamiikan perusteet ja voimasuhteet. Tämän jälkeen 
ryhmien luomat henkilöhahmot saatettiin kuviteltuun tarinatilaan dialogin kautta. Kunkin 
ryhmän tehtäväksi annettiin sana-assosiaatioiden pohjalta luoda hahmolleen vuorosanat ja 
kirjoittaa ne irrallisille piirtoheitinkalvoille. Myöhemmin niistä koostettiin draama, jossa 
ei ollut apuna lavastusta, selkeää tarinamaailmaa eikä ulkoapäin luotua keskusta.  

Sana-assosiaatioiden pohjana käytettiin käsitteitä ”luonto”, ”kaupunki”, ”ystävät”, 
”George W. Bush”, ”kirja” ja ”nainen”. Ajatuksena oli, että mikäli henkilöhahmojen vuo-
rosanat vastaisivat niitä määrittelyjä, joita kunkin hahmon luomisessa käytettiin (eli rep-
liikit olisivat ko. hahmolle ”luonnollisia”), ryhmä alkaisi toimia itsestään dramaturgisen 
rakenteen keskuksena. Toisin sanoen, ideaalitilanteessa ryhmä lakkaisi olemasta puisevi-
en määrittelyjen muodostamia yksittäisiä henkilöhahmoja ja alkaisi toimia ikään kuin 
omalla painollaan, muotoutuen generatiivisesti ilman kertojasubjektin valvontaa. 

Piiloteksti eli se, mitä hahmosta ei ole muille käyttäjille4 näkyvissä, on generatiivises-
sa draamassa tärkein kerronnan koherenssin valvontakeino (Saarinen & Tuomola 2003). 
Käytännössä hahmoille luotavat piilotekstit mahdollistavat draaman ohjautumisen odot-
tamattomiin suuntiin piilotekstin muovatessa tekstiä varsinaisesti repliikeissä sanotun ohi. 
Esimerkiksi Josén tuli olla piilotekstiltään kreikkalaisen jumalan Hermeen kaltainen, pu-
heenlahjoiltaan lahjakas manipulaattori. Toisin sanoen hänen vuorosanoihinsa tuli piilot-
taa pyrkimys ohjata keskustelua haluamaansa suuntaan. Josén vuorosanat eivät kuiten-
kaan sopineet hänen piilotekstinsä kanssa yhteen: tarkastelen myöhemmin sitä, miten 
tämä vaikutti draaman rakentumiseen. 

Henkilöhahmot käyttäjien representaatioina virtuaalitiloissa 

Virtuaalitiloissa rakentuvista fiktioista puhuttaessa on kysyttävä, onko perinteisen narra-
tologian piirissä ammoin luotu kerronnan tasojen erottelu ylipäätään sopiva kuvaamaan 
generatiivisen draaman monimutkaista valintarakennetta. Perinteiset tavat käsittää ker-
ronta ovat rajoittuneet tutkimaan yhden ”lukijan” sekä yhden ”tekijän” välistä tulkinnasta 
neuvottelua. Tarvitaan yhteisöllisen kerronnan teoriaa.  

Tuomola (1999) käyttää henkilöhahmon käsitettä työkaluna, jonka kautta voidaan kä-
sitellä vuorovaikutteisen kerronnan tasoja. Hänen mukaansa virtuaalimaailman vuorovai-
kutuksen lisääntyessä henkilöhahmot muuttuvat generatiivisessa kerronnassa yhä enem-
män käyttäjiensä kuviksi. Varsinaisia käyttäjien virtuaalirepresentaatioita kutsutaan 
avatareiksi. Avatarinsa kautta käyttäjä muuttuu kiinteämmin osaksi kerrontaa. Avatarin 
käyttöön liittyy olennaisesti implikaatio käyttäjän fiktion sisällä olemisen tunteesta. Seu-
raava askel on varsinaisten MVW-maailmojen5 syntyminen jopa useiden satojen käyttäji-
en avatareita ympäröiviksi virtuaalitiloiksi. (Tuomola 1999.) 

Tästä eteenpäin käytän MVW-maailman käsitettä kuvatessani monikäyttäjäistä, virtu-
aalitilassa enemmän tai vähemmän käyttäjien valintojen pohjalta konstruoitavaa kerron-
taa. Keskeinen MVW-fiktioihin liittyvä ajatus on passiivisen lukijan muuttuminen aktii-
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viseksi käyttäjäksi. Oikeaoppinen virtuaalimaailmassa rakentuva fiktio rakentuu käyttäji-
en tekemistä valinnoista sen suhteen, mitä käyttäjä tekee, kenen kanssa ja miten. Kun 
käyttäjän valintamahdollisuudet lisääntyvät avatarin käytön myötä, fiktion tekijän tai 
MVW-maailman ylläpitäjien käytölle asettamat rajat nousevat yhä tärkeämmäksi kerron-
nan kontrollin muodoksi (Tuomola 1999). MVW-maailmassa juonen osuus korostuu ää-
rimmilleen tarinaan nähden. Tarkoitan tällä sitä, että aikajärjestyksessä etenevä tarina, 
joka on esimerkiksi painetuissa teksteissä tärkein rakenteen valvonnan muoto, on esimer-
kiksi monissa MUD-maailmoissa jäänyt täysin taka-alalle. Tärkeintä on käyttäjien keski-
näisissä suhteissa rakentuva fiktion maailma eli se, miten tehdään – ei yhtenäinen kerto-
mus eli se, mitä tehdään. Johtoajatus on kuitenkin säilytettävä; muuten draamallinen kaari 
katoaa. Tämän takia MVW:n ”ylläpitäjien” onkin asetettava tarkat rajat käyttäjien avata-
rien vuorovaikutukselliselle toiminnalle. Narratiiviin on rakennettava ehdotus/oletus 
(”proposition”) tarinan kehityskaaresta ja sen loppuratkaisusta6 (Tuomola 1999). 

Tuomolan mukaan käyttäjien virtuaalitilassa avatarien välityksellä käymä roolipeli on 
eräänlaista reaalimaailman identiteettien työstämistä (2000). Olennaista on, että malli 
tunnustaa identiteeteistä neuvottelun aktiivisen luonteen. Käyttäjille identiteetit ovat 
naamioiden kaltaisesti puettavissa ja riisuttavissa milloin tahansa, mutta niistä neuvottelu 
tapahtuu aina kuitenkin fiktiiviseen maailmaan rakennettujen sääntöjen puitteissa. Tämän 
takia virtuaalitiloissa käyty roolipeli ei ole selitettävissä pelkästään reaalimaailman iden-
titeettiharjoitteluna, vaan se saa omanlaisensa käyttötarkoituksen.  

Onkin syytä väittää, että yhteisössä tehtävät tulkinnat tarjoavat paitsi identiteettipoli-
tiikan välineen, myös poliittisen välineen kerronnan ykseyden purkamiseksi. Tekstin 
koostuessa yhä vaikeammin toisiinsa liitettävistä osista osat nousevat kokonaisuuden 
edelle ja niin sanottujen perinteisten tekstien keskiössä nähty palautettavuus yhteen tul-
kintaan menettää merkitystään (Eskelinen 2001: 53). Keskuksen katoaminen on toki esi-
merkiksi jälkistrukturalististen kirjallisuuden teorioiden yhteydessä kyllästymiseen asti 
toistettu ajatus, mutta se saa paljon konkreettisemman piirteen virtuaalitiloissa rakentu-
vassa kerronnassa, jolle on ominaista pirstoutua, kun yhteisön erilaiset puheenvuorot ha-
jaantuvat. Yhteisö on alituisessa muutoksen tilassa pyrkiessään määrittämään diskursiivi-
set voimasuhteet uudelleen. 

Identiteettineuvottelu virtuaaliyhteisöissä 

Varsinaisia virtuaaliyhteisöjä määrittää ennen kaikkea se, että ne ovat kerääntyneet tietyn 
sisällöllisen teeman ympärille, eivät koskaan satunnaisina joukkoina, kuten esimerkiksi 
kyläyhteisöt. Virtuaaliyhteisöt eivät myöskään kokoonnu fyysiseen tilaan vaan kuvitteel-
liseen virtuaalitilaan, ja yhteisön rajat ovat ennen kaikkea sen sisäisessä keskustelussa 
määriteltyjä rajoja siitä, mistä saa puhua. (Saarinen & Tuomola 2003.) Yhteisöön kuulu-
minen määritellään tietynlaisen kielenkäytön kautta, ja ulospäin kamppailu hegemonises-
ta puhetavasta näkyy erilaisten yhteisön perusajatusta koskevien väitelauseiden kamppai-
luna (Saarinen 2001; Arpo 2001: 192–196). Palaan tähän aiheeseen myöhemmin. 

Saarinen ja Bennett ovat tutkineet Xena-televisiosarjan (USA) ympärille muodostu-
nutta Xena: Warrior Palace -nimisellä Internet-keskustelupalstalla toiminutta yhteisöä. 
Heidän mukaansa yhteisön ydinjoukko työsti olemassaolonsa aikana kiivaissa keskuste-
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luissaan omia epävarmoja seksuaali-identiteettejään sarjan keskushenkilöiden Xenan ja 
Gabriellen homoseksuaaliseksi tulkitsemansa suhteen kautta. Sarjan fiktiivinen maailma 
ja keskustelupalstan vakiojäsenien reaalimaailma sekoittuivat virtuaalitilassa kiehtovasti 
toisiinsa, kun fiktion päähenkilöiden naissoturi-identiteetti siirrettiin metaforaksi fiktion 
perustalle kerääntyneiden yksilöiden identiteettikamppailulle. (Bennett 1997; Saarinen 
2001.) Kuitenkaan virtuaaliyhteisön rajoja ei milloinkaan ylitetty, sillä yhteisöä ei ollut 
olemassa sarjan tarjoaman kontekstin ulkopuolella (Saarinen & Tuomola 2003). 

Käsittelin aiemmin piilotekstiä vuorovaikutteisen draaman henkilöhahmojen raken-
nusominaisuutena. Tämän lisäksi piiloteksti voidaan käsittää myös yhteisössä määriteltä-
väksi tekstin lukutavaksi sitä itseään vastaan ja sitä kautta käyttäjien työkaluksi kääntää 
kerronnan valta käyttäjille, pois tekijöiltä. Huomionarvoista Xena-esimerkissä on, että 
yhteisö antoi selvän julkilausuman tehdä tekstistä ”käyttäjän” omaisuutta ”tekijän” sijaan. 
Yhteisö ymmärsi piilotekstin käsitteen poliittisen pohjan, muunsi sen queer-politiikan7 
välineeksi ja kuvasi sen kautta tapaansa lukea sarjaa sen pintatekstiä vastaan ja antaa sille 
näin oma, tekijöiden aikeista poikkeava merkityksensä (Bennett 1997: 2).  

Aiemmin mainitsin, että virtuaaliyhteisö on käsitettävä nimenomaan jäsenten kielen-
käytössä muotoutuvaksi, jatkuvasti muotoutumisen tilassa olevaksi abstraktioksi, ei ajas-
sa ja paikassa pysyväksi monoliitiksi. Onkin mielenkiintoista tarkastella Xena-yhteisön 
identiteetin muodostumista toistuvissa kirjoituksissa. Saarinen viittaa Judith Butlerin aja-
tukseen siitä, että identiteettejä rakennetaan toistuvissa teoissa. Hän pitää virtuaaliyhtei-
söjen toiminnan ytimenä juuri tätä performatiivisuuden tasolle kohotettua yhteisöä. Virtu-
aaliyhteisöjen perimmäinen tarkoitus on yhteisen identiteetin rakentaminen (Saarinen 
2001). Puhetavan normalisoimisen voi katsoa olevan Xena-yhteisönkin toiminnan pe-
rimmäisenä tavoitteena, vaikka piilotekstin lukemisen korostus varsinaisen pintatekstin 
sijaan antaakin ymmärtää yhteisön olevan avoin hyväksymään keskukseton tapa käsittää 
kerronta. Niinpä toiminta ei sinällään tähtääkään kerronnan tasojen emansipaatioon, vaan 
asettamaan pintatekstiin nähden vastakkainen lukutapa. 

Onkin kuvaavaa, että heteronormatiivisuus palautettiin yhteisön keskusteluun sarjan 
keskeisen jännitteen lauettua viimeisessä jaksossa. Keskushahmot eivät lopultakaan pääs-
seet ulos kaapista, ja yhteisön diskurssissa Xenan ja Gabriellen suhdetta alettiin kuin yh-
teistoimin nimittää ystävyydeksi Xenan kuoleman jälkeen (Saarinen & Tuomola 2003). 
Yhteisö palasi takaisin reaalimaailman turvalliseen identiteettiin tyypillisenä reaktiona 
tilanteessa, jossa uhkana oli ylittämätön ulkopuolinen kriisi (Saarinen 2001). Samalla 
ydinajatus kuitenkin katosi ja yhteisö hajosi.  

Toisen tulkinnan mukaan voidaan esittää, että Xena-yhteisö tarvitsi selkeästi määritel-
tävää keskusta tai yhtä perimmäistä tulkintaa ja että pohjatekstin erittäin selkeän hierarki-
an sortuessa yhteisö ei kestänyt pohjan häviämistä keskuksen ja samalla todellisen maa-
ilman identiteettikamppailulta. Keskuksetonta kerrontaa ei kyetty sellaisenaan 
käsittelemään, ja uusien hallitsevien puhetapojen luominen entisten tilalle ei lopultakaan 
palvellut seksuaalisen emansipaation vaatimusta. 
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Draama valmistuu 

Palaan työpajassa luotuun generatiiviseen draamaan. Osoittautuvatko aikaisemmin esitte-
lemäni teoriat toimiviksi, kun niitä sovelletaan kerrontaan, jossa ei syntytapansa vuoksi 
ole lainkaan tekijän määrittämää keskusta? 

Ennen dialogin kirjoittamista työpajassa luonnosteltiin henkilöhahmojen kahdenvälisiä 
suhteita. Tämä vastasi aiemmin esitettyyn vaatimukseen siitä, että virtuaalitilakerrontaan 
tulee rakentaa oletus lopputuloksesta (Tuomola 1999). Seuraavat hahmotelmat käsitettiin 
hypoteeseiksi, joita myöhemmin testattiin valmiin draaman muodossa. 

José, vahva manipulaattori, voisi helposti saada valtaansa Mikaelin ja käyttää tämän 
piilotettua vihaa omien tarkoitusperiensä mukaisesti. Teri, vahva nainen, saattaisi puoles-
taan saada pauloihinsa herkän runoilija Pekan. Q-naisen sijoittumista draamassa ei osattu 
vielä edes arvailla, ja hänelle jätettiin mustan hevosen asema. Hän saattaisi osoittautua 
tärkeäksi lenkiksi kerronnassa, mikäli valtasuhteet Josén ja Mikaelin ja toisaalla Terin ja 
Pekan välillä eivät toteutuisikaan oletuksien mukaan. 

Dialogi luotiin sekoittamalla aiemmin laaditut vuorosanalaput, minkä jälkeen ne valit-
tiin umpimähkäisessä järjestyksessä draaman rakennuspalikoiksi. Repliikkien satunnais-
valinnassa seurattiin hahmotellun kolmiosaisen draaman rakennetta. Ensimmäistä näytös-
tä varten valittiin satunnaisesti sovittu määrä repliikkejä. Kerronta pysyi vielä tässä 
vaiheessa jokseenkin järjestyksessä kaikkien hahmojen osalta, sillä kerronnan malli oli 
valintavaihtoehtojen vähäisen määrän vuoksi vielä siinä määrin lineaarinen, että repliikit 
mahtuivat keskusteluun ikään kuin omalla painollaan. Kun samaisen valinta-apparaatin 
avulla koostettiin myös toinen ja kolmas näytös ensimmäisen tapaan, olivat tulokset va-
laisevampia. Toinen ja kolmas näytös olivat perustaltaan laajempia kuin ensimmäinen, 
sillä niihin valittiin enemmän repliikkejä. Nyt pystyttiin havaitsemaan siirtymä yksittäis-
ten hahmojen erillisen toiminnan kerronnasta laajempiin kerronnallisiin rakenteisiin. 

Tuomola ja Saarinen esittivät rakennetun draaman lukemalla vuorosanat ääneen, ke-
vyesti hahmoihin eläytyen. Lisäksi kaikki osallistujat toimivat kollektiivisina esilukijoina 
hahmotellessaan kunkin näytöksen alussa tapahtumapaikan ja hahmojen senhetkisen mie-
lentilan. Tapahtumapaikaksi sovittiin sana-assosiaatioissa käytettyjen aiheiden pohjalta 
baari ja lajityypiksi viiden eriparisen kaveruksen baarikeskustelu. Johtoteemaksi muotou-
tui kunkin henkilöhahmon piilotekstin eli salattujen tarkoitusten vähittäinen paljastumi-
nen sitä myötä, kun hahmot illan edetessä enemmän tai vähemmän humaltuivat. Näin 
kerrontaan saatiin draamallinen oletus kehityksestä (Tuomola 1999). 

Lopulta kerronta oli joidenkin henkilöiden osalta jo niin sujuvaa, että voidaan puhua 
vuorovaikutteisesta draamasta. Tarinan rakenteen kannalta hahmoista toimivimmaksi 
paljastui varhain Mikael, jonka kommentit toimivat säännöllisesti hämmästyttävän osuvi-
na vastauksina edellä esitettyihin vuorosanoihin. Tätä kautta Mikaelin vuorosanoista al-
koi konstruoitua ymmärrettävää draamakerrontaa. Onnistuneimmaksi hahmoksi paljastui 
yllättäen Q-nainen, jolle dialogin työstövaiheessa replikoinnin sijasta rakennetut huoka-
ukset ja merkitsevät hiljaisuudet luonnollisesti sopivat mihin tahansa paikkaan dialogia 
mutta toimivat myös toisella tavalla: ne saivat hänet näyttämään ryhmän todelliselta joh-
tohahmolta ja vallanpitäjältä muiden ohitse. 

Hahmoista vähiten onnistuneeksi paljastui José, joka ei vuorosanoissaan vastannut 
lainkaan ryhmän hänestä aiemmin hahmoesittelyssä antamaa kuvaa. Muistettakoon, että 
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hahmoille tuli määritellä myös genre. Tässä mielessä Josésta tuli hyvä esimerkki vuoro-
vaikutteisen draaman luomisen vaikeuksista ryhmässä, sillä hänen Hermes-piilotekstiin 
viittaavat vuorosanansa töksähtivät pahasti suhteessa muiden hahmojen "normaaligenrei-
hin" kuuluviin repliikkeihin. Osaltaan Josén antiikkisen Hermes-dialogin sopimattomuus 
puoltaa aiemmin esitettyä väitettä, jonka mukaan vuorovaikutteisessa draamassa henkilö-
kuvat on pidettävä tiukasti valittuihin attribuutteihin keskittyvinä (Saarinen & Tuomola 
2003; Tuomola 2000). Josén tapauksessa kuvauksesta lipsuminen oli vähällä pysäyttää 
dramaturgian. Ratkaisu ongelmaan oli poistaa José draamasta kokonaan tai vaihtoehtoi-
sesti sulauttaa hänen keskeiset ominaisuutensa vaikkapa Pekkaan. Pekan hiljalleen hu-
maltuva baaridialogi oli hyvin samanlaista Josén repliikkien kanssa, joista lopultakin 
puuttui täysin Josén hahmon piilotekstiksi aiemmin määritelty manipuloiva luonne ja 
sanallinen lahjakkuus. 

Vuorosanojen pohjalta valikoitui jonkinlainen johtoteema. Henkilöiden humaltuminen 
sekä naamioiden putoaminen illan ja näytöksien mittaan toimi vuorosanojen kautta ka-
sautuvana kronologiana. Baarikeskustelun teema muodosti kerrontaan kärjen. 

Ryhmän valtasuhteiden ja dynamiikan kehittyminen toi näkyviin joitakin vuorovaikut-
teisen draaman kirjoittamisen ydinkysymyksiä. Mikael ja Q-nainen nousivat kolmen näy-
töksen mittaan alun näkymättömistä taustahahmoista draamaa kannattavan suhteen osa-
puoliksi. He olivat henkilöitä, jotka heräsivät eloon paperille kootuista luonteenpiirteistä 
ja ottivat aktiivisen roolin kerronnassa. Työpajan toiminnan viimeinen vaihe osoittikin 
ainakin sen, että tarinatilan hahmojen yksityiskohtainen luominen käsikirjoitusvaiheessa 
oli kannattanut. 

Sattuma tekee generatiivisesta kerronnasta jännittävän tavan rakentaa kertomuksia. 
Kuitenkin useimmat vahvimman hahmon, Q-naisen, vuorosanoista olivat lyhyitä huo-
mautuksia tai merkitseviä hiljaisuuksia, jotka yleensäkin sopivat monien vuorosanojen 
väliin, ja tämän vuoksi draaman lopullista onnistumista voi epäillä. Siitäkin huolimatta 
myös selkeisiin kertoviin rakenteisiin yllettiin. 
 
                                                           

 

1. Tuomola on Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut mediataiteilija ja -tutkija. Hän on 
Taideteollisen korkeakoulun Media Labin ja Mediakeskus Lumeen vuorovaikutteisen kerron-
nan tutkimusyksikön, Crucible Studion, taiteellinen johtaja. Hän on myös sekä ohjannut että 
käsikirjoittanut muun muassa Daisy`s Amazing Discoveries -verkkosarjan (1996). Lisäksi hän 
on kirjoittanut generatiivista kerrontaa käsitteleviä artikkeleja. 

2.  Saarinen on Taideteollisesta korkeakoulusta valmistunut mediataiteilija ja -tutkija. Hänen teok-
siaan ovat muun muassa Accidental Lovers/Vahinkolaukauksia (2003). Nykyään hän on taitei-
lijana ja tutkijana jo mainitussa Media Labissa Taideteollisessa korkeakoulussa. 

3. Genren määritys antaa rajat sille, miten hahmo lähtee kehittymään. Käytännössä työpajassa 
koostetussa draamassa tuli ongelmia henkilöiden yhteen sopimattomien genrejen takia. Tästä 
tarkemmin myöhemmässä osiossa. 

4. Käyttäjän interaktiivisen roolin korostamiseksi käytetään tässä käyttäjän käsitettä lukijan sijaan. 
5. Käsite Tuomolan (1999). Lyhenne tulee sanoista Multi-user Virtual World (monikäyttäjäinen 

virtuaalimaailma) ja tarkoittaa (yleensä Internet-ympäristöön) rakennettua tilaa, jossa käyttäjät 
ovat hahmoina fiktiivisessä maailmassa. Esimerkiksi tekstiseikkailu-MUD:it (Multi User Dun-
geon) ovat varhaisia esimerkkejä. Yhteisöllisen luonteensa takia MVW:t ovat löydettävissä 
useimmiten verkossa enemmän tai vähemmän vapaasti käytettävinä ohjelmina. 
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6. Oletuksia draaman kaaresta ja loppuratkaisusta ei kuitenkaan tule käsittää kertomukselle asetet-

taviksi vaatimuksiksi. Parhaassa tapauksessa generatiivinen kertomus nousee reippaasti ennak-
ko-oletuksien yläpuolelle ja paljastaa  henkilöistä puolia, joita ei ole voitu ennakoida.  

7.  Ks. Xena-sarjan ja queer-teorian yhtymäkohdista Bennett 1997. 
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V Mediaan kirjoittamassa





Tutkimuksen tulkit                                                            
Tieteen popularisointi haastaa tutkijan 

Kati Valjus 

Julkisuus on tieteelle tärkeää. Kansa haluaa kuulla tieteen tuloksista. Media puolestaan 
palvelee yleisöään tarttumalla tiedettä, sen tutkijoita, tutkimuksia ja tuloksia koskeviin 
aiheisiin. Yliopistolle ja tutkijalle julkisuus merkitsee omien tuotteiden, työvoiman ja 
tiedon markkinointia (Luostarinen & Väliverronen 1991: 42). Tutkijalle julkisuuteen pää-
tyminen on valitettavan usein ”joutumista”, mutta tästä huolimatta tieteentekijät ovat 
viimein alkaneet astua ulos kammioistaan. 

Pelkkä päivänvaloon kömpiminen ei kuitenkaan riitä. Tutkijalta on alettu vaatia aivan 
uutta taitoa, tieteen popularisoinnin taitoa. Se on kyky, jota ei moni ainakaan harjoittele-
matta hallitse. Jali Ruuskanen (1987: 29) maalaa stereotyyppisen kuvan tutkijasta, joka 
opiskeluaikoinaan kirjoitti tenttivastauksia lähtökohtanaan tietysti ajatus, että vastauksen 
lukija tietää aiheesta enemmän kuin hän itse. Ei ollut tarpeen miettiä, oliko vastaus sel-
keä, kiinnostava ja luettava. Sittemmin samainen tutkija kirjoitti tutkimusraportteja sekä 
artikkeleja tieteellisiin julkaisuihin kohderyhmänään alan muut tutkijat. Useimmiten kir-
joittaminen tapahtui vieläpä vieraalla kielellä. Tarkoitus oli nyt puolestaan osoittaa, että 
tutkija tietää aiheesta enemmän kuin muut. Ruuskasen luoma kuva on hyvin todenmukai-
nen. Selkeää, ymmärrettävää ilmaisua ei tiedeyhteisöissä useinkaan tarvita, ja näin ollen 
sitä ei myöskään opetella. 

Sanomalehden tai aikakauslehden maallikkotoimittaja haluaa kuulla asiantuntijalta 
monimutkaisista asioista yksinkertaisesti ja lyhyesti selitettyinä, jotta voisi edelleen kir-
joittaa niistä ymmärrettävästi maallikkoyleisölleen. Tilanne ei muutu ollenkaan, jos tutki-
ja itse lähtee kirjoittamaan aiheestaan esimerkiksi lehtiartikkelia. Nippelitieto johdattaa 
vain harhaan, kun on kyse yleistajuisesta julkaisusta. Tiedettä popularisoitaessa tarvitaan 
yleisiä linjoja, maanläheisiä esimerkkejä ja raakoja yleistyksiä. Siis suomeksi: asiat on 
väännettävä rautalangasta, tai vaikka rautakangesta, jos tilanne niin vaatii. Ei ollenkaan 
helppo haaste.  
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Monen tutkijan mielessä yksinkertaistaminen rinnastuu vääristellyn tiedon levittämi-
seen. Jos aiheesta ei voida julkaista kaikkea, ei siitä vääristymisen pelossa tulisi julkaista 
mitään. On tietysti valitettavaa, että joskus sattuu käymään niinkin, että yleistämisestä ja 
yksinkertaistamisesta seuraa suoranaisia virheitä. Toimittaja ei välttämättä ehdi tarkistut-
taa juttua haastateltavalla, kun se on jo painokoneessa. Virheet ovat kuitenkin usein pie-
niä, ja ne huomaa vain asiaan perehtynyt tutkijakollega – ja hänellehän yleistajuista artik-
kelia ei ole kirjoitettu. Tiedettä popularisoitaessa niin tutkijan kuin toimittajankin on 
pakko vetää mutkia suoremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat. 

Mikä sitten on mediaseksikästä? 

Tieteen tekemisen ajatellaan olevan kurinalaista ja vakavaa puuhaa. Hidas tutkimuspro-
sessi ei välttämättä ole myyvimpiä aiheita mediassa, ja jotta siitä kannattaisi kirjoittaa, 
siihen on kehiteltävä särmää. Siksi saatetaan ajatella, että tiede viihteellistetään mediassa. 
Niinhän se periaatteessa onkin – mitään kovin painavaa faktaahan me emme sanomaleh-
dissä tai tv-uutisissa halua nähdä, aikakauslehdistä puhumattakaan. Jokaisen mediassa 
kohtaamamme uutisen kohdalla on tarkkaan mietitty sitä, kuinka meidät siihen koukute-
taan. Kun ”kova” tiede puetaan ”pehmeään” valeasuun, saattaa sellainenkin yleisö kiin-
nostua aiheesta, joka gallupeissa vastaa lukevansa sanomalehdistäkin vain urheilusivut ja 
sarjakuvat. Koska yleistajuinen tiedeartikkeli luetaan vapaaehtoisesti, se pitää tehdä kiin-
nostavaksi, luettavaksi, viihdyttäväksi, nautittavaksi ja maailmankuvaa avartavaksi 
(Ruuskanen 1987: 30).  

Suosituimpia tieteen popularisoinnin aloja ovat niin sanotut ”human interest” -alat, ku-
ten lääketiede. Lääketieteen mullistavat keksinnöt ja läpimurrot antavat toivon ja lupauk-
sen paremmasta huomisesta pelottavien, ihmiskuntaa uhkaavien sairauksien suhteen. 
Kärsivä potilas palvelee ilman muuta lääketieteen kehityskertomusta. Koska erilaiset 
sairaudet koskettavat jollain tasolla meitä jokaista, me arvostamme lääketieteen tutkijoita 
ja heidän työtään.  

Myös tekniikka on mediaseksikästä. Uutuudet, löydöt ja keksinnöt ovat luonnollisesti 
niitä kovimpia tiedeaiheita. Suomalaisen tekniikan ylivertaisuudesta kertovalle menestys-
tarinalle on olemassa sosiaalinen tilaus. Menestykseen tieteen saralla suhtaudutaan kuten 
menestykseen urheilussa: kyllä me osaamme! 

Mihin tahansa alaan voi kuitenkin löytää kiinnostavan näkökulman, vaikkei se äkkisel-
tään suuren yleisön suosikkiaiheelta tuntuisikaan. Yleensä ihminen kiinnostuu siitä, mikä 
jollain tavalla koskettaa hänen omaa elinpiiriään. 

Tieteenalan julkisuuskuvalla on suuri merkitys sille, mikä on mediayleisön mielestä 
suosittu aihe ja mikä taas ei. Karvosen mukaan mielikuvallisista seikoista on nyky-
yhteiskunnassa tullut yhä tärkeämpiä, ja elämmekin hänen mukaansa mielikuvayhteis-
kunnassa (Karvonen 1999: 17). Se, että jollain tieteenalalla on hyvä maine, antaa kysei-
selle tieteenalalle lisäarvoa. Sen tutkimustulokset kiinnostavat yleisöä, ja media tarttuu 
niihin mielellään. Positiivinen julkisuus poikii vastaavasti lisää positiivista julkisuutta. 
Tieteenalan uskottavuus kasvaa paitsi rivikansalaisten, myös muun muassa rahoittajien 
silmissä. 
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Positiivinen mielikuva toimii ruusunpunaisen suodattimen tavoin ja saa ihmiset tulkit-
semaan asioita suopeasti. Kielteinen mielikuva taas on kuin mustanpuhuva filtteri, joka 
ohjaa huomion vain kohteen varjopuoliin. (Karvonen 1999: 4, 20.) Geenitekniikka on 
esimerkki tieteenalasta, jonka julkisuuskuvassa ei ole juuri kehumista. Geneettisesti 
muunnellut eläimet ja kasvit herättävät pelkoa ja muodostavat meissä mielikuvan luon-
nottomasta elämän kiertokulkuun puuttumisesta – vaikka siitähän lääketieteessäkin poh-
jimmiltaan on kyse. Koko tutkimusalan pelätään karkaavan käsistä ja synnyttävän vaaral-
lisia mutaatioita, joita ei enää pystytä hallitsemaan.  

On myös paljon sellaisia tieteenaloja, joiden on vaikeaa päästä julkisuuteen. Biokemia 
esimerkiksi on aihe, jonka ei voi sanoa vetävän toimittajia puoleensa kuin hunajan mehi-
läisiä. Yksityiskohtainen, hitaasti etenevä perustutkimus ei johda suoraan mullistaviin 
tuloksiin, vaan on vain pieni osa kokonaisuutta. Tutkittavat solut ja proteiinit ovat ihmis-
silmälle näkymättömiä ja tutkimusten tuloksetkin aina enemmän tai vähemmän ehkä-
tuloksia. Oma lukunsa ovat myös esimerkiksi yhteiskuntatieteet, joiden tutkimustuloksis-
sa ei nähdä mitään uutisoitavaa. Professori Osmo A. Wiio kirjoittaa:  

Eri alojen tieteenharjoittajilla on kovin erilainen mahdollisuus saada oman alansa 
tutkimustuloksia suuren yleisön tietoon. Luonnontieteiden tutkimustulokset ovat 
usein vaikeaselkoisia, mutta juuri siksi suurella yleisöllä on - - taipumus uskoa niitä. 
Meillä yhteiskunta- ja käyttäytymistieteilijoillä on toisenlaisia vaikeuksia. Meidän 
tuloksemme ovat monien mielestä ”itsestäänselvyyksiä, joita jokainen tietää tutki-
mattakin”. [- -] Jokainenhan on mielestään ihmisen käyttäytymisen asiantuntija, 
olemmehan me kaikki ihmisiä! (Wiio 1990: 14.) 

Kenelle kerrotaan? 

Tieteen popularisointi edellyttää käsitystä kohdeyleisöstä. Tavallisesti popularisoinnin 
kohdehenkilön ajatellaan olevan maallikko, ei siis asiantuntija. (Kantola 2004: 231.) 
Toimittajia muistutetaan joskus Pihtiputaan mummosta. Kun kirjoittaa niin, että mummo-
kin ymmärtää, teksti on riittävän selkeää ja ymmärrettävää. No, mummo on ehkä vähän 
kärjistetty esimerkki, mutta vastaavasti pitkän linjan toimitustyön ammattilainen Lauri 
Kotilainen on antanut omien lehtiensä avustajille ohjeeksi kirjoittaa siten, että yliopiston 
professorikin voi tekstin ymmärtää. Eikä tämä hänen sanojensa mukaan ollut vitsi, vaan 
muistutus siitä, että oman kapean erikoisalansa vieressä jokainen lukija on maallikko – 
kuka enemmän, kuka vähemmän. (Kotilainen 1994: 27.)  

Tiedelehteä lukevan voidaan olettaa olevan kiinnostunut tieteestä ja ymmärtävän siitä 
jotain. Tietyn alan erikoislehteä tilaavan voidaan odottaa tietävän ainakin kyseisen tie-
teenalan perusteet. Lukijaa ei pidä aliarvioida, muttei pidä myöskään olettaa hänen pereh-
tyvän aiheeseen perusteellisesti ennen kuin hän ryhtyy lukemaan artikkelia. Se, millaista 
etukäteistietämystä lukijalta voidaan odottaa, on aina sidoksissa aiheeseen ja foorumiin. 
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Median ja tieteen aika 

Medialla ja tieteellä on täysin toisistaan poikkeavat ajanlaskutavat. Metsätuhojen uu-
tisointia tutkinut Esa Väliverronen toteaa, että voimme erottaa toisistaan journalismin 
ajan ja tutkimuksen ajan. Journalismi raportoi päiväkohtaisia tapahtumia muokaten ne 
mahdollisimman pian uutisiksi. (Väliverronen 1996: 136.) Tämä pätee myös mediaan 
yleensä, eikä vain journalismiin. Siinä missä media pyörii jokapäiväisessä oravanpyöräs-
sään, tieteentekijät piileskelevät kammioissaan yleensä vuosikaudet, ennen kuin heillä on 
tutkimuksestaan jotain merkittävää raportoitavaa – jos on silloinkaan. Tiedotusvälineissä 
tieteen tuloksia usein hehkutetaan jo hyvissä ajoin ennen kuin varmoja tuloksia on saatu, 
ja esimerkiksi monista kehitteillä olevista lääkkeistä annetaan sellainen kuva, että niitä 
voi pian kuka tahansa hakea apteekin hyllyltä. Tavallisen ihmisen voi olla vaikea ymmär-
tää, miksi lääkeaineiden kehitystyö saattaa viedä jopa pari vuosikymmentä. Tutkija ei 
myöskään ole ennustaja. Se, mikä nyt näyttäisi todennäköiseltä, voi olla aivan toista jo 
muutaman vuoden kuluttua. 

Julkisuuden areenalle astuessaan eli esimerkiksi haastatteluun valmistautuessaan tutki-
jan on hyvä muistuttaa itseään tieteen ja median aikakäsitysten eroista. On todennäköistä, 
että toimittaja keskittyy siihen, mitä tulevaisuudessa tulee asian tai ilmiön suhteen tapah-
tumaan – kun taas tutkija itse on tottunut painiskelemaan niiden asioiden kanssa, jotka 
ovat jo tapahtuneet tai parhaillaan käynnissä. Toimittaja toimii epäeettisesti, jos hehkuttaa 
tahallaan keksintöjä mullistavina ja esimerkiksi kehitteillä olevista lääkeaineista uu-
tisoidessaan herättää turhaa toivoa eikä kerro realiteetteja. Toisaalta, jos hänelle ei kerrota 
noita realiteetteja, hän saattaa itse joutua harhateille jo haastatteluvaiheessa.  

Kun aikajänne tutkimuksissa on pitkä, on luonnollista, että aiheet unohtuvat toimitta-
jilta. Tutkijan puhelin saattaa soida tiuhaankin tahtiin, kun aihe tai tutkimus on pinnalla, 
mutta vähitellen toimittajat luovuttavat. Vuosikausien mittainen tutkimusprojekti tarkoit-
taa toimittajan ajanlaskussa yhtä kuin unohdettu tapaus, ja hän on jo hyvää vauhtia mat-
kalla kohti ajankohtaisempia ja mediaseksikkäämpiä aiheita. 

Median ja tieteen kieli 

Tiedekieli ja lehtikieli ovat kaksi kokonaan eri asiaa. Minna-Riitta Luukka (2002: 17) 
luonnehtii tieteellisiä tekstejä stereotyyppisesti monimutkaisiksi, persoonattomiksi, kaa-
vamaisiksi, abstrakteiksi ja varauksellisiksi. Hänen ei voi väittää olevan aivan väärässä-
kään. Tiedetekstin ominaisuuksiin kuuluu valitettavan usein vaikea luettavuus. Sanotaan 
jopa, että teksti on tieteellistä vasta, kun sen ääreen nukahtaa (Niemelä & Lagerspetz & 
Lagerspetz & Näätänen 1991: 82). Oli kyse sitten haastattelusta tai omasta populaarista 
kirjoitustyöstä, tutkijan on syytä pohtia, kuinka asiansa ilmaisee. 

Tiedetekstille ominaiset pitkät lauseet ja kappaleet eivät lehtien palstoille kuulu. Pää-
asiat sanotaan päälauseessa ja sivuasiat sivulauseessa, aina tarkkaan punniten, tarvitseeko 
sivuasioita sanoa lainkaan (Heinimäki 2002: 177). Kotilainen (1994: 42–43) puhuu kir-
joittajan taudista nimeltä lapamatovirkkeet. Ne elävät hänen mukaansa monissa omasta 
mielestään sivistyneissä ihmisissä, jotka kuvittelevat, ettei samaa asiaa käsittelevässä 
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kappaleessa saa olla pistettä. Ihmisen pikamuistiin ei kuitenkaan mahdu kuin muutama 
sana, joten kun lukija on ehtinyt pitkän virkkeen loppuun, hän on jo unohtanut sen alun.  

Etenkin luonnontieteiden ja tekniikan alalla tapaa tekstejä, joiden lauserakenteet ovat 
käsittämättömän monimutkaisia ja virkkeet ja kappaleet pitkiä kuin nälkävuosi. Tällaiset 
kirjoittamisen konventiot ovat muokkautuneet tietysti pitkän ajan kuluessa ja iskostuneet 
tieteentekijöiden takaraivoon kokemuksen kautta. Yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä 
on kuitenkin viime aikoina alettu soveltaa myös toisenlaista tieteellistä kirjoitustapaa. 
Monet tutkimukset on kirjoitettu juonellisiksi kertomuksiksi, jotka avautuvat maallikko-
lukijallekin ilman sen kummempaa popularisointia (ks. esim. Väliverronen 1996). Näin 
ne jo tieteellisinä teksteinä noudattavat lehtitekstien ja kaunokirjallisuuden ilmaisutapaa. 
Tämä on yksi hyvä keino saada tieteellisille tuotoksille laajempi lukijajoukko kuin sillä 
ehkä ”tieteellisempänä” olisi. Ihmistieteet ovat tietysti tällaiselle raportointitavalle muita 
kiitollisempia. Niissä havainnot ja löydökset eivät itsessään ole tutkimuksen tuloksia, 
vaan vaativat tuekseen tutkijan tulkintaa, jotta tutkimusongelmana oleva ”mysteeri” sel-
viää (Alasuutari 1999: 216). Luukan (2002: 26) mukaan on helpompaa kirjoittaa moni-
mutkaisesti ja pitkästi kuin yksinkertaisesti ja lyhyesti, sillä jälkimmäinen vaatii enem-
män kirjoittajan ajattelulta. Kotilaisen mukaan selkeä ajattelu tuottaa selkeää tekstiä 
(Kotilainen 1994: 17). Hän myös huomauttaa: 

Jos tekstisi kuulostaa helposti ymmärrettävältä puhuttuna, se on hyvää myös kirjoi-
tettuna. Tekstihän ei ole muuta kuin kirjoitettua ihmisen puhetta. [- -] Vaikka kirjoit-
taisit kuinka tieteellistä tai teknistä tekstiä, pidä esikuvanasi tavallista kaunokirjallis-
ta ja asiaproosaa. Silmäsi ja aivosi oppivat suoruutta, rehellisyyttä ja elämänläheistä 
ilmaisua, kun luet hyvää kirjallisuutta. (Kotilainen 1994: 24.) 

Tieteen oma jargon on tiedettä popularisoitaessa unohdettava. Tutkijoille tutuilla slan-
gisanoilla saattaa olla yleiskielessä aivan toinen merkitys kuin niillä on tutkijalle (Ruus-
kanen 1987: 32). Jos alan omaa termistöä on pakko käyttää, jo pelkkä sanaston selventä-
minen avaa lukijalle paremmat mahdollisuudet ymmärtämiseen. 

Tieteessä eletään ehkä-maailmassa. Vielä tutkimuksen valmistuttuakaan ei usein voida 
varmasti sanoa, että jokin asia aiheuttaa toisen. Toimittaja, joka haluaisi varmoja vastauk-
sia, ei voi ymmärtää, että vuosikausia asiaa pohtineesta ja testanneesta tutkijasta saa irti 
vain epämääräisyyksiä, kuten: ”saattaa olla, ilmeisesti, mahdollisesti, todennäköisesti…” 
(Luukka 2002: 22). 

Monelle tutkijalle suomen kielellä kirjoittaminen on kokonaan uusi aluevaltaus, mikä 
aiheuttaa omat ongelmansa. Joskus yleistajuista artikkelia aletaan kirjoittaa vieraskielisen 
tekstin pohjalta. Tällöin on syytä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jokainen sana, 
jolle suomen kielestä löytyy käännös, on myös suomen kielelle käännetty. ”Aspekti”, 
”efektiivinen” ja ”argumentoida” ovat malliesimerkkejä finglishistä. Suomen kielessä on 
yli miljoona sanaa (Kotilainen 1994: 27). Niistä löytynee suomennos edellä mainituille-
kin. Niin ikään lauserakenteen suhteen on syytä olla tarkkana: jos teksti on suomea, myös 
lauserakenteen on oltava sitä.  

Myös otsikointitavat ovat erilaiset tieteellisessä ja yleistajuisessa artikkelissa. Siinä 
missä tieteellisen artikkelin otsikko yleensä paljastaa tekstin ytimen, yleistajuisen artikke-
lin otsikon tarkoitus on vasta herättää lukijan mielenkiinto, jotta tämä lukisi artikkelin 
ainakin ensimmäiseen väliotsikkoon saakka. Väliotsikon tehtäväksi jää jälleen lukijan 
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ruokahalun kasvattaminen. Kuten Kotilainen (1994: 91) toteaa: väliotsikko on keidas 
tekstierämaassa, joka kertoo lukijalle, kannattaako lukea eteenpäin. 

Median valtatiellä 

Median ja tieteen vuorovaikutus voi olla paitsi kulttuurinen yhteentörmäys, myös mo-
lempia osapuolia palveleva symbioosi. Symbioosi syntyy, kun sekä tutkija että toimittaja 
antavat toistensa tehdä työnsä rauhassa. Media tarvitsee jutun aiheita, ja tiede kiinnostaa 
yleisöä yhä enemmän. Tiede puolestaan tarvitsee mediaa tehdäkseen itseään tunnetuksi 
paitsi suuren yleisön, myös muun muassa poliitikkojen ja rahoittajien silmissä. Kantolan 
(2004: 231) sanoin ”markkinavetoisessa ja demokraattisesti hallitussa yhteiskunnassam-
me tieteilijä ja teknologian kehittelijä ovat riippuvaisia kuluttajan ja kansalaisen rooleissa 
ratkaisuja tekevistä ihmisistä”. 

Kaikki tutkijat eivät lähde julkisuuteen. Julkisuuteen lähteminen on usein pois varsi-
naisesta tutkimustyöstä ja julkisuudessa sanansa on valittava tarkkaan ja haastattelutilan-
teisiin on valmistauduttava huolella. Julkisuudessa on selvästi riskinsä.  

Media on valtatie ihmisten tietoisuuteen. Se kytkee ihmisiä toisiinsa ja luo edellytyk-
siä vuorovaikutukselle. Media on kuin äänenvahvistin, joka voi vahvistaa pikku risauksen 
valtavaksi pauhuksi. Media voi iskostaa hetkessä tietyn käsityksen miljoonien ihmisten 
mieliin. (Karvonen 1999: 21–22.) Ei siis missään tapauksessa ole yhdentekevää, millaisia 
asioita julkisuuteen tuodaan. 

Demokraattiseen yhteiskuntaan kuuluu kuitenkin ”oikeus tietää” yhteiskunnassa vai-
kuttavista laitoksista ja voimista. Tässä mielessä tieteestä tiedottaminen on eräänlainen 
velvollisuus tieteen itsensä kannalta. (Wiio 1990: 2.) Koska moniin tieteen ja tutkimuksen 
esiin nostamiin mahdollisuuksiin saattaa liittyä myös uhkakuvia ja pelkoja, tietynlainen 
läpinäkyvyys ja julkisuus ovat tärkeitä luottamuksen saavuttamisen ja ylläpitämisen kei-
noja (Tiede ja yhteiskunta -työryhmän muistio 2004: 12–13). 

Tiede on monessa mielessä julkista. ”Norsunluutornin rauhasta” se on ajautunut kes-
kelle kamppailuja yhteiskunnallisesta arvostuksesta ja resursseista. (Väliverronen 1996: 
148.) Siihen sijoitetaan paljon rahaa, ja samoista rahoista kilpailevat myös monet muut 
instituutiot. Tieteen on vakuutettava veronmaksajat siitä, että sijoitus kannattaa. (Luosta-
rinen & Väliverronen 1991: 43.) Voidaan siis ajatella, että tutkijat ovat meille, yleisölleen, 
velkaa sen, että kertovat julkisuudessa projekteistaan ja tuloksistaan. Lisäksi uusi yliopis-
tolaki velvoittaa yliopistot toimimaan vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa 
sekä edistämään tutkimustulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta (Tiede ja yhteiskunta -
työryhmän muistio 2004: 29). 

Kollegat eivät aina suhtaudu julkisuudessa olevaan tieteentekijään kovin korrektisti. 
Populaaritieteellistä artikkelia pidetään usein pikemminkin tutkijan statusta alentavana 
kuin sitä kohottavana. Siinä missä tieteellinen artikkeli on tutkijan käyntikortti ja arvioin-
nin kohde, lehtiartikkelin tai -haastattelun ei ole tarkoituskaan olla sellainen – lopultahan 
päiväkohtaiset uutiset joutuvat kierrätykseen tai hyötykäyttöön korkeintaan kalakauppi-
aalle. Käytännössä yleistajuisen artikkelin kirjoittaminen voi kuitenkin olla tutkijalle pal-
jon haastavampaa kuin tieteellisen artikkelin kirjoittaminen. Miksi sitä ei sitten arvosteta? 
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Tutkimukset ovat myös harvoin yhden ihmisen projekteja. Tutkijayhteisöissä tuntuu 
herättävän närää se, että yksi ihminen esitetään aiheen asiantuntijaksi, kun sitä on tutkinut 
kahdenkymmenen henkilön ryhmä. On kuitenkin ymmärrettävä, että toimittajan on mah-
dotonta haastatella kaikkia kahtakymmentä. Toimittajan valitsema haastateltava ei vält-
tämättä ole kollegojen mielestä aiheen paras asiantuntija. Usein toimittajan valinta voi 
olla tietoinenkin: hän on ehkä kokemuksen kautta joutunut huomaamaan, että mitä suu-
rempi tutkijan asiantuntemus, sen enemmän työtä hänen puheensa ”suomentamisessa” 
on. Toimittaja tekee itse omat valintansa. Jos yksi on halukas kertomaan yhteisistä tulok-
sista toimittajalle ja vieläpä selkeästi yleistajuistaen, ei häntä pitäisi siitä rankaista. 

Tieteen popularisointia ei opi kuin tiedettä popularisoimalla. Jokainen tutkija löytää 
varmasti lähipiiristään tieteen popularisoinnin asiantuntijan, joka osaa kertoa, ovatko 
tekstit tai ajatukset tutkimusaiheeseen perehtymättömän ihmisen ymmärrettävissä. Kolle-
gojen parista popularisoinnin asiantuntijaa ei kannata etsiä. Useimmiten hän löytyy lä-
hempää kuin tutkija arvaakaan.  

Tutkijan kirjoittamista suurelle yleisölle hankaloittaa se, että hän yksinkertaisesti tietää 
liikaa. Asiantuntijuus ei vielä tee kenestäkään kynäniekkaa (Heinimäki 2002: 176). Tie-
teen popularisoinnissa ei ole kyse oppineisuuden osoittamisesta. Lukijan ei pidä syyttää 
itseään tyhmyydestä, jos hän ei ymmärrä. 
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aalisuudesta ja suomalaisen seksuaalikulttuurin muutoksesta. Hän on kiinnostunut myös 
populaarikulttuurista, erityisesti japanilaisesta animaatiosta ja sarjakuvasta. 
 
FM Sanna Karkulehto työskentelee projektipäällikkönä Oulun yliopiston taideaineiden 
ja antropologian laitoksessa mediatuottajan maisteriohjelmassa (METKA). Hän on vii-
meistelemässä lisensiaattitutkimustaan sukupuolen ja seksuaalisuuksien mediarepresen-
taatioista.  
 
FM Laura Maria Kettunen valmistui Oulun yliopiston taideaineiden ja antropologian 
laitokselta kirjallisuus-oppiaineesta syksyllä 2004. Hän tutki pro gradu -työssään tunnus-
tamista terapiatyyppisessä keskusteluohjelmassa. 

 
FM Niina Kuorikoski valmistui Oulun yliopiston englannin kielen laitokselta keväällä 
2004. Hänen pro gradu -työnsä otsikko oli “We’re supposed to be an alternative family.” 
An Analysis of the Lesbian Characters and Lesbianism in the Two Versions of Queer as 
Folk. Hän on opettanut naistutkimusta Oulun yliopistossa sekä toiminut oppiaineen Awa-
re-projekteissa muun muassa mentorina ja tutkijana. Hän jatkaa suosikkitelevisiosarjansa 
tutkimista. 
 
FM Ilkka Levä työskentelee Helsingin yliopiston historian laitoksella. Hän valmistelee 
väitöskirjaansa aiheesta Poliisi ihmisenä ja ammattilaisena – Poliisikulttuurin psykohisto-
ria 1944–1997. 
 
FT, dos. Leena-Maija Rossi on visuaalisen kulttuurin tutkija, jonka tutkimusintressit 
liittyvät mainonnan sukupuolikuvien queer-luennan ohella myös nykytaiteessa ilmeneviin 
sukupuolen, seksuaalisuuden ja (trans)nationaalisuuden esityksiin. Hän työskentelee Hel-
singin yliopiston Kristiina-instituutissa. 
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FM Tiina Suopajärvi toimii Oulun yliopistossa kulttuuriantropologian vs. amanuenssi-
na. Valmisteilla olevassa väitöskirjassaan hän tarkastelee suomalaisten metsätoimihenki-
löiden luontosuhdetta (eko)feministisen antropologian näkökulmasta. 
 
Fil. yo Mikko Tervonen opiskelee kirjallisuutta Oulun yliopiston taideaineiden ja antro-
pologian laitoksessa viidettä vuottaan ja elättelee jo toiveita gradusta, jossa käsittelisi 
jokseenkin samoja aiheita kuin tässä teoksessa julkaistussa artikkelissa, koska ne häntä 
kiinnostavat. 
 
FT Tuula Tuisku on valmistunut Moskovan valtionyliopistosta, jossa opiskeli kuusi 
vuotta historiaa ja kulttuuriantropologiaa. Hän on työskennellyt Arktisessa keskuksessa 
näyttelysuunnittelijana ja tutkijana. Hän väitteli nenetsien poronhoidosta vuonna 1999 
Lapin yliopistossa, minkä jälkeen hän työskenteli Kanadassa McGillin yliopistossa. Par-
haillaan Tuisku tutkii Giellagas-instituutissa pohjoisten kyläyhteisöjen muutosprosessia 
Nenetsiassa Thule-instituutin rahoittamassa projektissa.  
 
KM, taiteen yo Virpi Vaattovaara on työskennellyt erilaisissa ohjaus- ja opetustehtävis-
sä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa vuodesta 1988. Vuodesta 2002 alka-
en hän on toiminut suunnittelijana, verkko-ohjaajana sekä -opettajana valtakunnallisessa 
KasVi-hankkeessa. Vaattovaara toimi myös tutkijana vuonna 2003 Helsingin ja Lapin 
yliopistojen yhteisessä HelLa-tutkimusprojektissa. Hänen tutkimusintressinsä suuntautu-
vat kasvatussosiologian kautta mediakasvatuksen ja audiovisuaalisen mediakulttuurin 
tutkimukseen.  
 
YTK Kati Valjus on suorittanut Oulun yliopiston tiedeviestinnän maisteriohjelman 
(TIEMA) ja toimii loppusuoralla olevien sosiologian-opintojensa (Lapin yliopisto) ohella 
vapaana kirjoittajana. Hän työskenteli Oulun yliopiston METKA-projektissa projektisih-
teerinä julkaisun toimitusprosessin ajan. 
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