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Puheenjohtajan palsta:
Suuret ikäluokat – muutosten sukupolvi
Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina (1945–1950) syntyneet suuret
ikäluokat ovat noin puolen miljoonan lukumäärällään paljon keskustelua
herättävä ryhmä Suomessa. Suuret ikäluokat ovat se osa suomalaisista,
joka on kokenut urbaanistuvan Suomen monet kulttuuriset ja yhteiskun
nalliset muutokset – eikä pelkästään kokenut, vaan ollut itsekin niihin ak
tiivisesti vaikuttamassa. Nyky-Suomen suuret ikäluokat ovat sikälikin eri
tyinen ihmisryhmä, että missään muualla maailmassa eivät nämä ikäluo
kat ole kooltaan eronneet niin paljon edeltävistä tai jälkeensä tulevista
ikäluokista. Ei siis ole lainkaan ihmeteltävää, että heitä on pidetty jopa
tulppasukupolvena, joka pääsi sosiaaliseen nousuun vallattuaan itselleen
hyvät työpaikat. Tosin ilman kovaa yritystä sekään ei ollut mahdollista:
kolmasosan ikäluokasta on todettu olleen työssä jo 16-vuotiaana, useat
vakituisesti 17–18-vuotiaasta. Tästä huolimatta suuret ikäluokat ovat sel
västi koulutetumpia kuin vanhempansa, monet heistä sukunsa ensimmäi
siä ylioppilaita. Suuria ikäluokkia on pidetty myös rasitteina yhteiskun
nallemme. Heidän lapsuudessaan luotiin neuvolajärjestelmät ja tarvittiin
lisää kansakouluja, joiden molempien toimintaa nykyinen pienten ikä
luokkien Suomi yrittää parhaansa mukaan lopettaa tai yhdistellä. Suuret
ikäluokat koetaan myös taakaksi jälkeensä syntyneille ja etenkin näinä ai
koina työuransa aloittaville, joiden tulisi pystyä maksamaan heidän eläk
keensä. He kun ovat paljolti hyvinvoivia senioreita, joiden eläkevuodet
näyttävät loputtomilta. Tosin eläkejärjestelmääkin yritetään mukauttaa
sellaiseksi, että se houkuttaisi yhä useampaa jatkamaan työssään entistä
pidempään.
Suuria ikäluokkia voi siis pitää modernisoituneen ja urbaanistuvan Suo
men kokijoina ja osaltaan sen tekijöinäkin. He itse syntyivät viime sotien
jälkeiseen niukkuuteen, joskin suuri osa heistä sai viettää lapsuutensa
maaseudun turvallisissa oloissa. Toisaalta he ovat niin sanotun 1960–
1970-lukujen suuren muuton sukupolvi, joka matkasi maalta kaupunkiin
tai siirtolaiseksi Ruotsiin elantoaan hankkimaan. Nämä suurten ikäluok
kien edustajat kansoittivat kaupunkien lähiöt ja herättivät uteliaisuutta
saapuessaan Ruotsista kesälomien viettoon entisille kotikonnuilleen Saa
beilla ja Volvoilla. Eikä nuorisokulttuuristakaan voida puhua ilman suuria
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Erään kyläkoulun 1-3 luokkien oppilaat syksyllä 1955. Kuvan omistaa Pirjo Korkiakangas.

ikäluokkia, jotka omaksuivat varsin nopeasti 1950-luvulla Yhdysvalloissa
alkunsa saaneet nuorisokulttuurin piirteet, kuten oman erityisen pukeutu
mistyylin ja musiikin. Jotkut jopa heittäytyivät kukkaiskansaksi, hipeiksi,
ja aika moni oli innolla mukana ahdistaviksi koettujen moraalisääntöjen
murtamisessa. Opiskelijamaailmassa ei suurten ikäluokkien opiskelijara
dikalismin kaltaista ilmiötä ole 1960–1970-lukujen jälkeen toistaiseksi
koettu. Suuret ikäluokat ovatkin olleet omalta osaltaan avaamassa ikku
noita muualle Eurooppaan ja yli senkin rajojen.
Suuret ikäluokat ovat yksi sukupolvi siinä sukupolvien ketjussa, joka tällä
hetkellä maatamme asuttaa. Voidaankin kysyä, millaisia sitten ovat eri su
kupolvien kulttuuriset kohtaamiset, erot ja ehkä yhtäläisyydet, tai millai
sia vaikutuksia suurten ikäluokkien työelämästä poistumisella on, avautu
vatko tulpat. Muun muassa näitä kysymyksiä pohdiskellaan Ethnoksen
seminaarissa maaliskuussa 2007. Seminaari jatkaa vuoden 2006 Kansatie
teen päivien suku/puoli -tematiikkaa laajentaen. Molempien seminaarien
aiheet ovat varsin ajankohtaisia niin kulttuurisina ilmiöinä kuin myös yh
teiskunnallisen keskustelun kannalta. Kansatieteen päivien 2006 aiheista
on valmisteilla seuraava Ethnos-toimite, järjestyksessään kolmastoista.
Vuoden 2005 vuosikokousseminaarin teema Kätketty kulttuuri – aarteita
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vai aaveita? puolestaan sisältyy jäsenille joulun jälkeen tulevaan vuoden
2006 Ethnologia Fennicaan. Seuraavaan Ethnologia Fennicaan (2007) sen
sijaan toivotaan kirjoituksia kaikenlaisista aiheista ilman erillistä yhteistä
teemaa. Lopuksi hieman edemmäksi ajassa ennakoiden toivotan kaikki
kansatieteilijät/etnologit ja muutkin kulttuuri- ja perinnetieteistä kiinnos
tuneet sankoin joukoin suuntaamaan maaliskuussa 2008 Poriin seuraavil
le Kansatieteen päiville.
Pirjo Korkiakangas

Gendered Rural Spaces –seminaari
Turun yliopisto 1.12.2006
Suomen Kulttuurirahaston tuella mahdollistunut Maaseudun sukupuolit
tuneet tilat -tutkimusverkoston tilaisuus marraskuisena perjantaipäivänä
keräsi kokoon vajaat 30 aiheesta kiinnostunutta tutkijaa ja opiskelijaa.
Verkoston omien esitelmien lisäksi saksalaisen kielialueen eurooppalai
sen etnologian näkökulman seminaariin toi Sabine Eggman Baselin yli
opistosta. Seminaarin avasi professori Pekka Leimu (TY).
Ensimmäisenä esitelmöitsijänä Helena
Ruotsala (TY) kertoi aluksi verkoston
tavoitteesta yhdistää maaseutuun ja su
kupuoleen liittyvää tutkimusta. Maaseu
dun muutosta ja vaikkapa perheen ar
kielämän muutosta voidaan tarkastella
tilan ja paikan sukupuolittuneiden ulot
tuvuuksien kautta. Taloudellista ja sosi
aalista vallankäyttöä ei myöskään voida
nähdä ainoina vallan muotoina, vaan on
nähtävä, että sukupuoleen liittyvä ym
märrys ei pelkästään konstruoi tilaa,
vaan myös tila itsessään määrittää suku
puolista identiteettiä. Kyse voi olla jul
kisen tai yksityisen tilan sukupuolittu
misesta, kuten Ruotsala omassa tutki Sabine Eggman esitelmöimässä. Valok.
muksessaan on todennut. Poronhoitoyh Katariina Heikkilä 2006.
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Sali täyttymässä. Esitelmöitsijät etualalla. Valok. Katariina Heikkilä 2006.

teisöissä julkisen tilan siirtyminen enenevässä määrin naisten haltuun ja
heidän uusi roolinsa etnisen yhteisön ylläpitäjänä, kertovat muutoksista,
joita vain osin voidaan selittää modernisaatioteorioilla. Sabine Eggman
(UB) tarkasteli seuraavaksi ”saksalaisen” eurooppalaisen etnologian tie
don tuottamisen edellytyksiä ja legitimaatioita sekä siihen liittyviä, relati
vismi-keskusteluista juontuvia, kulttuuri-käsitysten muutoksia. 1990-lu
vulla moninaiset kulttuuriset ”helpot” selitykset nousivat julkiseen kes
kusteluun, jolloin etnologian aseman ”sinä oikeana” kulttuuritieteenä näh
tiin perustuvan sen tuottaman tiedon luonteeseen. Myös sukupuoli ana
lyyttisenä kategoriana oli noussut esiin urbaanin etnologian subjektiivis
ten ja kriittisten painotusten myötä 1980-luvulta lähtien. Nykyään etnolo
gien kriittisten analyysien tuleekin selventää ihmisten elämänpiirin
kompleksisuutta (avuksi käsitteet kuten tila, performanssi, ”flow” ja
”imagination”), jonka voidaan nähdä olevan seurausta jälkimodernien yh
teiskuntien tarjoamista moninaisista tavoista joilla yksilö rakentaa identi
teettiään. Etnologia tarvitsee oman argumenttinsa erottuakseen muista tie
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teistä, mutta se ei myöskään saa eristäytyä muista tieteistä.
Ann-Catrin Östman (ÅA) tarkasteli sitä, miksi naiset olivat olleet niin pii
lossa 1920- ja 30-luvun maaseudun tutkimuksessa, vaikka heillä kuiten
kin on ollut keskeinen asema yhteisöissä. Suomalaisiin historian ja etno
logian tutkimuksiin pohjautuen hän näki miten paikkaan sidotut yhteisöt
on yleensä kuvattu miesten yhteisten toimien avulla. Yleensä etnologises
sa tutkimuksessa naistentyöt ovat olleet enemmän esillä kuin historiassa,
vaikka esimerkiksi Sireliuksella naisen asema on piilossa ja Vilkunalla
vasta sota-aika toi naisten työn merkitystä esiin. Hän liitti nämä kuvauk
set myös ajan muuttuviin käsityksiin kansalaisuudesta ja talonpoikaisuu
den merkityksestä. Pia Olsson (HY) taas kertoi esityksessään paikan mer
kityksestä naisen aseman muutosten heijastajana sodan jälkeisessä Suo
messa. Tilaa tarkastellaan tällöin, ei vain tuotettuna (miesten) tilana, vaan
kokemisen näkökulmasta. Museoviraston maaseudulta keräämistä kysely
aineistoista (aineiston rajoitukset tunnistaen) hän nosti esiin naisten oma
kohtaisia kokemuksia lapsuuteen, nuoruuteen, aikuisuuteen liittyen. Suo
messa 40-ja 50-luvut naisten työssäkäynti lisääntyi ja heidän asemastaan
alettiin keskustella enemmän. Sen sijaan maaseudulla naisen paikka ei
juuri laajentunut ja perinteiset roolit säilyivät vahvoina.
Katariina Heikkilä (TY) kertoi maaseudun naisyrittäjyydestä VarsinaisSuomessa omiin tutkimuksiinsa perustuen. Hän nosti esillä mm. sen, mi
ten hänen tutkimillaan naisyrittäjillä on kovin erilaisia näkökulmia suh
teessa niihin resursseihin, joita heillä on käytettävissään yrittäjyytensä hy
väksi. Erilaisten tarpeiden yhteensovittamisen vaikeus voi aiheuttaa yksi
näisyyttä, mutta toisaalta yrittäjyys luo myös uudenlaista verkostoitumis
ta, joka puolestaan korostaa yksinkertaistettujen maaseutu-kaupunki vas
takkainasettelun keinotekoisuutta. Katri Kaunisto (HY) tarkasteli esityk
sessään metsätyöntekijöiden maskuliinisuutta. Hän määritteli metsurin
ammatin ”maskuliinisuutta” ammattiin liitettävien ominaisuuksien kautta.
Näitä hän lähestyi ”työväenluokkaisen maskuliinisuuden” käsitteistön
avulla. Perinteisesti hyvin miehinen metsätyö ymmärretään sosiaalisesti
rakentuneena ja siten muuttuvana, jolloin myös maskuliinisuuksien muut
tuminen saadaan esiin. Olennaisia tekijöitä ovat olleet ammatin julkinen
arvostus, työsuoritukset, rahan, koulutuksen ja ammattitaidon korostami
nen. Myös Tiina Suopajärvi (OY) tarkasteli metsän sukupuolittumista.
Hän vertaili nais- ja miesmetsätalousinsinöörien metsäsuhdetta heidän
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omiin käsityksiinsä lapsuutensa metsästä. Ekofeminististä teoriaa sovelta
malla hän tarkasteli heidän toimijuuttaan ja sosiaalistumistaan metsään.
Haastateltavien lapsuudessa, 60- ja 70-luvuilla, sukupuolittuneet hierar
kiat olivat vielä hyvin vahvoja. Nykyään luonnon kunnioitus ja lapsuuden
metsän merkitykset ovat usein talousarvoille alisteisia, mutta silti heidän
luontosuhdettaan ei voida pitää ”mustavalkoisena”. Myös normien ylittä
jät ja koulutuksen merkitys ovat kyseenalaistaneet sukupuolittuneiden
hierarkioiden asemaa metsä-tilassa.
Lopuksi keskusteltiin mm. siitä, voidaanko sukupuolittuneiden hierark
kisten rakenteiden uudelleen tuottamista välttää etnologisessa tutkimuk
sessa. Ongelman nähtiin helpottuvan jos tutkijan positio tehdään näky
väksi ja kunhan muistetaan, että hierarkioiden uusintamisen välttäminen
ei nouse tärkeämmäksi kuin pyrkimys todellisuuden kuvaamiseen: ei pidä
aliarvioida lukijakuntaa. Seminaari toi vahvasti esiin tila ja sukupuoli kä
sitteiden yhdistämisen mahdollisuudet myös etnologisissa kysymyksena
setteluissa. Toivoa sopii että verkoston seminaarijulkaisu toteutuu. Muis
tutettakoon vielä, että vuoden 2008 SIEF-konferenssissa on oma panee
linsa seminaarin teemasta. SIEF:n call for papers on myös tulossa.
Karri Kiiskinen (TY)

Katri Kaunisto ja Helena Ruotsala hyväntuulisina aamukahvilla
ennen seminaarin alkua. Valok. Katariina Heikkilä 2006.
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Väitöstilaisuus
Väitös Jyväskylän yliopistossa 9.12.2006
FM Maarit Knuuttilan etnologian väitöskirjan ”Kansanomainen keittä
misen taito” tarkastustilaisuus pidettiin Jyväskylän yliopistossa
9.12.2006. Vastaväittäjänä toimi professori Kaija Heikkinen (Joensuun
yliopisto) ja kustoksena professori Pirjo Korkiakangas.

Maarit Knuuttilan väitöstilaisuus on päättynyt. Väittelijä, kustos ja
vastaväittäjä ovat poistumassa. Kuvannut Eeva Uusitalo 9.12.2006.

Maarit Knuuttila: Lectio praecursoria 9.12.2006
Jyväskylän yliopisto
Arkitutkimusten voima, vaikuttavuus ja vastuu
Hieman yli sata vuotta sitten ihmeteltiin sitä, onko mahdollista ”suorittaa
tutkinto kyökissä – patojen, pannujen, kauhain, vispiläin ja ruoka-astiain
keskellä.” Ruuanvalmistuksen ja ylipäätään kotitaloustoimien liittäminen
järjestelmällisen koulutuksen, tieteen tai tieteellisyyden piiriin nähtiin on
gelmallisena. Koulutusta sinällään pidettiin tarpeellisena. Käytännöllisten
ja arkisten aineiden, kuten keittämisen ja muiden kotitaloustöiden oppimi
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sen käsitettiin kuitenkin parhaiten tapahtuvan ”elämän luonnollisimmassa
koulussa”, eli kodissa. Vuonna 1883 todettiin Valvoja-lehdessä tästä
asiasta seuraavaa: ”Se yliopisto, johon tytön tulee pyrkiä, on koti, ja ainoa
professori, jota hänen siellä tulee kuunnella, on hänen äitinsä.” (Perander
1883.)
Etnologiassa arkisten toimien liittyminen ihmisen suurempiin pyrkimyk
siin on puolestaan ollut itsestäänselvyys, joskaan sitä ei tutkimuksissa ole
alleviivattu. Tieteenalan yksi oppi-isistä, E.N. Setälä kirjoitti etnologian
oppialan tavoitteita ja tehtäviä määritellessään, että vähäisinkään arjen
esine ei kuvaa vain itseään, vaan itse elämää ja kulttuurissaan toimivia ih
misiä, jotka ovat esineen synnyttäneet. (Setälä 1926, 14.) Tavallisuus, jo
kapäiväisyys ja arkinen ovat olleet se pohja, johon etnologia on tieteena
lana kiinnittynyt ja josta se on nostanut halunsa ymmärtää ihmiselämän
moninaisuutta, vaikkakin keinot eli metodit ovat ajan saatossa vaihdel
leet.
Etnologiassa arkea ei ole teoretisoitu kahta viimeistä vuosikymmentä lu
kuun ottamatta. Ja arki etnologisissa tutkimuksissa on usein ollut erään
lainen itsestään selvyys. (Heikkinen 1992.) Tällä kyseenalaistamattomuu
della on ollut etunsa ja haittansa. Etnologiset arkisten toimien tutkimukset
ovat pystyneet käymään käsiksi siihen humanismin tehtävään, jonka etno
logia usean muun tieteenalan rinnalla on ottanut tehtäväkseen. Elämän
ymmärtäminen kokijan lähtökohdista käsin ei ole peittynyt teoretisointiinnon alle. Toisaalta arjen käsittäminen eräänlaisena itsestäänselvyytenä
on etnologiassa näyttäytynyt siten, että arki on tutkimuksissa hahmottunut
melko yhtenäiseksi ja homogeeniseksi kuvaksi menneisyydestä, samalla
kun se on sitonut yksilölliset toimet kansan tavoiksi.
Viimeisten vuosikymmenten aikana on kuitenkin tullut selväksi, että tie
teenalana etnologian on otettava kantaa myös siihen, mitä tiedeyhteisöissä
ympärillämme tapahtuu. Tiedeympäristö on haastanut meidät mukaan
monitieteisiin arjen teoriatalkoisiin. Tutkimukseni pyrkii osaltaan vastaa
maan tähän haasteeseen valottamalla sitä, miten arkea voitaisiin määritel
lä, analysoida ja kuvata menettämättä tartuntapintaa elettyyn, koettuun ja
tehtyyn elämään. Tutkimuksessani korostuu se, että arkea tuotetaan ja
saadaan aikaiseksi. Sitä ei ole missään semmoisenaan. Prosessuaalisella
näkökulmalla arkeen voidaan kumota useita arkielämää määritteleviä ste
reotypioita ja yleistyksiä. Kun arkea tarkastellaan tekevän ihmisen näkö
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kulmasta, ei se näyttäydy lainkaan harmaana ja vain rutiinien kaavoitta
mana, vaan aktiivisena tekemisen alueena.
Onko arkitutkimuksilla voimaa purkaa harmauksia?
Tutkimukseni on taidon analyysi. Olen tuonut esille, että keittämisen taito
on ollut aiemmin lähestulkoon elinehto vaihtelevissa materiaalisissa, his
toriallisissa, sosiaalisissa ja yhteiskunnallisissa olosuhteissa. Keittävät
naiset ovat neuvokkuudellaan ja luovuudellaan pystyneet pitämään perhe
kuntia elävinä yli vaikeiden ruuallisten aikojen. Sekä naisten pitkät keittä
misperinteet että kyky vastata keittämisellä kulloisenkin arvomaailman
vaateisiin ei ole tapahtunut jälkiä jättämättä. Tutkimukseni pääidea onkin
ollut tuoda esille se, miten menneisyys sitoutuu nykyisyyteen, miten kan
nattelemme järkeviksi ja arvokkaiksi tulkitsemiamme käytänteitä suku
polvesta toiseen, miten nykyisyyteen on tultu. Tutkimukseni myötä on
käynyt ilmi se, että keittäjänaisilla ja keittämisellä on oma historiansa ja
menneisyytensä, johon nykyiset keittämisen tavat asettuvat, puuhailipa
ruuan parissa sitten mies tai nainen.

Tutkimukseni sitoutuu tältä osin siihen laajaan tutkimuskenttään, jossa ih
miset tuodaan esille arjen näennäisen yksitoikkoisuuden alta. Tällöin
keittiönaisten kansa ei näyttäydy yksiviivaisesti kuluttajakansana tai shop
pailevana massana, joka etsii elämänsisältöänsä tavarataloista. (Esim.
Kortelainen 2005.) Kun arjen toimet tutkimuksen kautta näyttäytyvät neu
vokkuutta ja luovuutta vaativina, se vahvistaa arjen hiljaisia. Ne, jotka ei
vät katso kuuluvansa tai koskaan pääsevänsä talous- ja liike-elämän pal
vomaan niin kutsuttuun luovaan luokkaan, saattavat silti kokea olevansa
merkittäviä tekijöitä yhteiskunnassa. Onkin kohtuutonta määritellä arjen
toimijat vain taloutta tukevaksi infrastruktuuriksi, joka huolehtii luovan
superytimen perustarpeista. (Florida 2005, 137.) Arjesta voi ja tulee tuoda
esille dynaamisia kuvauksia, mutta sen tulee tapahtua tasapuolisesti ja ke
tään alistamatta. Tutkimukseni voidaan katsoa tältä osin liittyvän myös
niihin tutkimuksiin, jotka antavat jollekin pienyhteisölle, marginaalille tai
arjen kokijalle äänen. Tämä näkökulma on ollut viime vuosikymmeninä
luontaista etnologiassa, mutta enenevässä määrin myös muilla tieteena
loilla. Esimerkiksi viimeaikaisissa historiantutkimuksissa tätä äänen anta
mista arjen toteuttajille on luonnehdittu muun muassa kokemushistoriaksi
(Kinnunen & Kivimäki 2006).

11

Entä ovatko arkitutkimukset vaarallisia?
Olen käynyt tutkimukseeni käsiksi perinteen käsitteen monien sävyjen
avulla. Tällä nimenomaisella käsitteellä etnologiatieteissä tavoitellaan
menneen ja nykyisyyden suhdetta. Ehkä tästä käsitevalinnasta johtuen tut
kimukseni voidaan kokea varsin käyttökelpoiseksi pohdittaessa suoma
laista ruokakulttuuria ja sen ominaispiirteitä. Toisaalta tutkimukseni tuo
esille arkikeittämisen myös sukupuolittuneena perinteenä. Tämän näkö
kulman ottamisessa minulla ei ole ollut vaihtoehtoja, silla kotikeittäminen
on vielä pitkälle 1900-luvulla ollut yksinomaan naisten työtä. Ja edelleen
kin 2000-luvulla lähdes 60 % naisista kantaa vastuun perheen ruokatalou
desta. (Pääkkönen & Niemi 2002.) Näin ollen on ollut oikeutettua tuoda
esille se, kuinka juuri naiset ovat ratkaisseet arjen ongelmia. Toisaalta tut
kimuksen myötä on käynyt ilmi, että keittävät esiäidit ja keittämisen pe
rinteet ovat merkittäviä esikuvia myös nykyisissä keittämisen tavoissa.
Tietyllä tapaa keittävät naiset ovat olleet ylivertaisia kotikeittämisen sa
ralla. Ja miksi eivät olisi olleet, koska keittiössä ei ollut muita? Tämä
seikka toisaalta vahvistaa keittiönaisten kansan keittäjäidentiteettiä, mutta
vastaavasti asettaa keittävän naisen hankalaan asemaan. Saatetaan nimit
täin kysyä, miksi naiset eivät sitten edelleen ota tätä vastuuta kantaakseen,
jos kerran ovat olleet niin ylivoimaisia siinä? Onko siis arveluttavaa tuoda
esille sukupuolittuneita perinteitä?

Euroopassa laajasti tunnettu ja taidoistaan ylistetty televisiokokki Jamie
Oliver on jo pitkään julkisesti yrittänyt vaikuttaa englantilaisten ruokata
pojen epäkohtina pitämiinsä asiantiloihin. Hän on puuttunut kouluruuan
laatuun ja aivan viimeksi koko englantilaisen ruokakulttuurin oletettuun
rappioon. Pääsyynä hän pitää naisten työssäkäyntiä ja supermarkettiketju
jen lisääntymistä. Jamie Oliver tahtoo naiset takaisin koteihin keittämään
perheelleen yhteisen aterian vähintäänkin kaksi kertaa viikossa. Hänen
haaveilemansa asiantila sekä palauttaisi englantilaisen ruokakulttuurin
uomiinsa että kaunistaisi avioerotilastoja. (McIntyre 2006.)
Jos tutkimukseni olisi julkaistu englanniksi, saattaisi se antaa Oliverille
akateemisia perusteita sitoa naiset esiliinannauhoista takaisin hellarautoi
hin. Tutkimukseni ei tietenkään esitetä, että asian tilan tulisi olla näin.
Päinvastoin. Se, kuka keittää on kulttuurinen valinta. Ja tästä valinnasta
näytetään keskusteltavan laajasti ja useissa yhteyksissä. Yksittäisellä tut
kimuksella ei useinkaan yksinään ole vaadittavaa voimaa viedä asiantiloja
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haluttuun suuntaan. Kuitenkin tieteellisiä tutkimuksia käytetään ja tulee
kin käyttää silloin, kun keskustellaan yhteiskunnallisista asioista ja esi
merkiksi sukupuolten välisestä työnjaosta.
Etnologiset arkielämäntutkimukset – joihin laajassa mielessä voidaan liit
tää lähes kaikki tieteenalalla jo sen alkuajoista lähtien ilmestyneet kirjoi
tukset – näyttävät kuitenkin olleen melko turvallisia. Saattaisiko kukaan
vaatia sitä, että entisajan säilöntämenetelmiä käsittelevän tutkimuksen te
kijän olisi pitänyt tehdä eettisiä pohdintoja tutkimuksensa vaikuttavuudes
ta tuolloiseen yhteiskunnalliseen elämään? Entä kuka voisi epäillä, että Il
mar Talven tutkimus kypsentämättömistä jauhoruuista – mutista, talkku
naksista tai penkkivellistä – olisi ilmestymisajankohtanaan vuonna 1961
ollut jollakin tapaa poliittisesti arveluttava edes vastuuttoman lukijan kä
dessä? Tulee kuitenkin muistaa, että tutkimus asettuu aikaansa ja samalla
kietoutuu modernissa yhteiskunnassa vallankäytön kiertoon (Kuitunen
1993, 20). Vuonna 2006 valmistuvaan etnologiseen tutkimukseen tulee
kohdistaa tässä suhteessa aivan erilaisia eettisiä vaateita, kuin sen edeltä
jiin.
Entä kuka kantaa vastuun arkitutkimuksista?
On tärkeätä, että tutkimukset saavat laajan lukijakunnan myös tiedeyhtei
sön ulkopuolella ja tutkittu tieto koetaan käyttökelpoiseksi ja mielenkiin
toiseksi. Juuri arkea käsittelevät tutkimukset ovat tematiikoiltaan usein
sellaisia, että ne kiinnostavat sekä laajaa arkikokijoiden joukkoa että tie
dotusvälineitä. Tutkimustulokset alkavat kuitenkin elää omaa elämäänsä
heti, kun tutkimus on julkaistu. Tällöin ne ovat muiden vapaasti tulkitta
vissa ja luettavissa. Moni tutkija saattaa kokea tässä tilanteessa toisaalta
avuttomuutta, mutta myös huolettomuutta. Vastuu ikään kuin siirretään
lukijoille ja tiedon käyttäjille.

On tunnettua, että tiedonkäyttämisen tavat vaihtelevat. Tutkija ei voi päät
tää siitä, mitä tutkimuksesta irrotetaan ja millaisiin yhteyksiin erilleen ote
tut asiat yhdistetään. Tutkija voi kauhistua lukiessaan vaikkapa median
tekemiä tulkintoja, tai närkästyä huomatessaan tutkimustuloksiaan käytet
tävän eritavoin, kuin hän oli tarkoittanut. Tulokset voivat sanalla sanoen
olla sekä ”hyviä” että ”pahoja”, riippuen siitä kenen käsiin ne joutuvat,
kuka tutkimusta lukee, millaisia ”lukulaseja” käytetään ja millaisiin pu
huntoihin tutkimustuloksia artikuloidaan. (Esim. Karvonen 1993.) Tutkija
voisi tällaisessa tilanteessa vetäytyä vastuustaan ja todeta Michel de Cer
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teauta (1984) lainaten, että tekstit elävät omaa elämäänsä, niistä luetaan
se, mitä halutaan. Niistä ”haudutellaan” arjen pientä kulttuuriteollisuutta.
Eikä tutkija voi tälle mitään.
Voisiko tutkija tässä tapauksessa vetäytyä tutkittaviensa suojaan ja todeta,
että näin tämä asiantila on aineistojen mukaan? Tai saisiko menneisyyden
tutkija paeta aikojen, ja jo kuolleiden ihmisten olemattomana pitämänsä
yksityisyyden taakse. Vastaanottavan yleisön artikulaatiopotentiaali, tut
kimuksen vaihtelevat lukutavat, vetoaminen aineistoon tai menneisiin ai
kakausiin eivät kuitenkaan ole riittäviä puolustuksia, vaan tutkijan tulee
ottaa vähintäänkin osavastuu tutkimuksestaan.
En tutkimuksessani tuonut esille tieteen sisäisiä eettisiä käytäntöjä. Nii
den pitäisi olla tutkimusta tekevälle aivan itsestään selviä ja olla osa tutki
jan ammattietiikkaa. Eettiset vaateet eivät kuitenkaan ole vain tieteen si
säisiä, vaan myös ulkoisia, eli ne koskettavat tutkimuksen mahdollisia
seuraamuksia yhteiskunnassa. Tutkimuksen tekijältä vaaditaan myös sosi
aalieettistä vastuuta.
Tutkimuksenteko-oppaat tuovat esille, että sosiaalieettisiä vaikutuksia tu
lisi pohtia syvällisesti jo ennen kuin tutkimusaihe on valittu. (Esim. Hirs
järvi ym. 2004) Tällöin tutkimusta tulisi tarkastella laajemmassa konteks
tissa ja kysyä, mikä vaikutus sillä on yhteiskunnassa. Epäilen kuitenkin,
että sosiaalieettisen vastuun ottaminen tutkimuksen alkuvaiheissa on lä
hestulkoon liikaa vaadittu. Etnologiatieteiden laajat tutkimukset kestävät
usein vuosikausia, eikä tutkija ole ennustaja. Hän ei voi tietää, millaiseen
kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen ilmapiiriin tutkimus valmistuu. (Vrt.
Lehtipuro 2006.) Eikä etnologiatieteen tutkimustapoihin kuulu niin tiukan
hypoteesin asettaminen, etteikö aineisto voisi tuoda yllätyksiä mukanaan.
Lisäksi erityisesti arkitutkimusten suhteen on tuotu esille, että arki on pa
radoksaalista. Se ylläpitää hyvinvointia ja eriarvoistavia käytänteitä. Se
on samalla turvallista ja julmaa, ja sen ”tavallisuus” politiikan ja liike-elä
män kiinnostuksen kohde. (Jokinen 2005, 159.) Tällöin yksittäisen tutki
jan on lähestulkoon mahdotonta yksin ja yksittäisen tutkimuksen puitteis
sa vastata haasteeseen. Tarvittaisiin yhteisvastuullisuutta sosiaalieettisen
vastuun kantamiseen. Onko sitä luvassa?
Tieteen tekemisen rakenteet ovat muutoksessa kohti yhä suurempia yksi
köitä. Yliopistoissa tullaan enenevässä määrin tekemään tutkimusta, joka
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liittyy strategisille painoalueille, ja jota suoritetaan tiimeissä, tutkijakou
luissa ja huippututkimusyksiköissä. (Sallinen 2006.) Yksittäisellä tutkijal
la ei tulevaisuudessa ehkä ole kovinkaan suuri valta päättää siitä, mitä hän
tutkii. Uudistuvat rakenteet poissulkevat instituutioiden harmailla alueilla
eleleviä yksittäistutkijoita ja vastaavasti suosivat tutkimusryhmiä. Muut
tuvissa rakenteissa ei tällöin enää voida laskea sosiaalieettistä vastuuta
vain tutkijan kapeille hartioille, vaikka ei hän sitä saa unohtaakaan. Vä
hintäänkin se on tiedostettava.
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Vuoden 2005 pro gradu -tutkielma
Roska on luksusta!
Etnologinen tutkimus roskan kulttuurisista merkityksistä
Tutkimuksessani halusin paikantaa roskan. Miten kulttuurimme tuottaa
roskan ja miten siitä puhutaan tai vaietaan? Roskan määrittelin konkreet
tiseksi esineeksi, jota ei käytetä enää alkuperäiseen tarkoitukseensa ja
joka on käynyt omistajalleen tarpeettomaksi. Määrittelyyn liittyi ajatus,
että omistaja on luopumassa esineestä jo senkin vuoksi, että se sisältää
’kulttuurista likaa’. Halusin selvittää esineen transformaatiota roskaksi ja
roskasta takaisin esineeksi ja sitä, ovatko esineen ja roskan kategorioiden
väliset alueet marginaalialueita, joihin luokitellut esineet uhkaavat kult
tuurista järjestystä.

Pääaineistoni keräsin sanomalehti Keskisuomalaisen ja Jyväskylän yli
opiston etnologiatieteiden ainejärjestön kautta sekä Keski-Suomen Muis
tiarkiston vastaajarenkaalta. Kyselyyni vastasi 63 henkilöä, jotka olivat
iältään 20–86-vuotiaita. Käytin aineistonani myös kyselyäni Kierrätys ja
käsityö -kurssilaisilleni, museoiden kokoelmista vastaavien henkilöiden
haastattelujani, Koti- ja Keittiö -lehtiä ja eri vuosikymmenten kodinhoitoja kotitalouskirjoja sekä havaintojani kirpputoreilta.
Jäte ja saasteet ovat kulttuurituotteita, jotka ovat erottamattomasti sidok
sissa ihmisen toimintaan. Kaikki ihmisen toiminnan jäännökset ovat jätet
tä, jota voidaan pitää kulttuuriperintönä, arkeologisina löytöinä tai roska
na. Se minkä arvon jäännökset saavat riippuu määrittelyhetkenä vallitse
vista kulttuurisista, sosiaalisista ja taloudellisista olosuhteista. Nykyisessä
kielenkäytössä jäte on kokoomanimi kulutuksen ei-toivotulle hukkatuot
teelle ja varojen yltäkylläiselle tuhlaavaisuudelle. Jäte kuvastaa lopullista
hyödyttömyyttä ja ikuista saastetta. Sitä ei nähdä resurssina ja siihen on
siksi vaikea suhtautua. Jäte on välttämättömyys, mikä syntyy ihmisen ja
yhteiskunnan aineenvaihdunnasta, mutta myös syyllisyyttä ja inhoa: ulos
teet, rikat, lika, roska ja jäte.
Roskan paikantamisessa tai roskakuvaston luomisessa käytin apuna sivili
saatioprosessin käsitettä etsiessäni rajaa hyväksytylle ja ei-hyväksytylle
kulutukselle, joka varsinkin vaatteiden kohdalla oli mielenkiintoinen,
koska vaatteilla rakennetaan identiteettiä koko ajan ja niitä joutuu koko
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ajan hylätyksi. Kodeissa kamppaillaan tyhjän tilan ja muistoista rakentu
vien epähygieenisten krääsäkasojen kanssa. Samaan aikaan sisustusleh
dissä tuotetaan malleja siitä, mikä tuoteperhe edustaa kehittynyttä silmää
sekä hyvää makua ja mikä keräytymä onkin osoitus saamattomuudesta tai
kykenemättömyydestä jätteiden lajitteluun.
Roskaa ei pidetä hyväksyttävänä, mutta se on olennainen osa kehitystä ja
menestystä, sillä sivilisaatio sisältää roskat. Koska roskat on vaarallisen
tai paljastavan luonteensa takia piilotettava, niistä ei puhuta, niitä ei pide
tä käsillä eikä nähtävillä. Koska roskia pidetään annettuina eikä itse tuo
tettuina, on niiden sisään kirjoitettu huonompi, iljettävä toiseus. Tätä hyö
dynnetään kierrätetyissä tuotteissa, joissa hyödynnetään esineen korkeaa
ja roskan matalaa statusta. Roskalta pelastettu esine on jalompi uusi esine
kuin alkuperäinen ennen roskiin joutumista.
Kun olemme heittäneet huolella paketoidun roskapussin jäteastiaan, ros
kamme muuttuvat jäteyhtiön omaisuudeksi. Roska alkaa erkaantua meistä
ja siitä tulee osa laitostunutta yhteiskuntaa, siitä tulee kauppatavaraa. Siitä
tulee luksusta, mutta vain harvoille. Suurimmalle osalle meistä roskat
ovat kuitenkin rutiinia, joista ei kirjoiteta päiväkirjoihin, paitsi jos roskat
ovat satoja tai tuhansia vuosia vanhoja. Jos keräilijän suhde esineisiin on
intiimi, intohimoinen ja intensiivinen, on ihmisen suhde roskaan vielä ku
luttavampi. Roska sisältää samaan aikaan intohimon ja inhon, halun omis
taa ja halun hylätä, halun muistaa ja halun unohtaa ja ennen kaikkea roska
on tuttu, jota nyt vieroksumme.
Raija Manninen
Jyväskylän yliopisto
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Seminaareja
Sukupolvet
Suomen kansatieteilijöiden yhdistyksen Ethnos ry:n seminaari
Helsingissä Tieteiden talolla, Kirkkokatu 6, perjantaina 16.3.2007
Kulttuuri virtaa ajassa sukupolvelta toiselle. Mutta mihin suuntaan virta kul
loinkin käy, vanhemmilta nuorille vai toisin päin? Entä kun virta katkeaa tai
tyrehtyy ja perinne katoaa? Tulisiko siitä huolestua, vai etsiä niitä lähteitä,
joista uudet virrat lähtevät liikkeelle? Eri ikäpolvet muodostavat omia kult
tuurisia ryhmiään, joilla on omia elämäntapoja. Miten eri ikäpolvet ja suku
polvet kohtaavat? Mistä löytyvät erot ja yhtäläisyydet, sukupolvien sisältä
vai niiden väliltä?
Museoiden yksi perustehtävä on välittää tietoa eriaikaisesta elämästä suku
polvelta toiselle. Museoissa on myös sukupolvi vaihtumassa työntekijöiden
keskuudessa. Miten nämä näkyvät nykyisessä museotyössä ja museoiden
tarjonnassa?
Seminaarin ohjelma
12.00-13.00 Ilmoittautuminen
13.00-13.15 Seminaarin avaus, puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas, Ethnos
ry.
13.15-13.45 Professori Antti Karisto, Yhteiskuntapolitiikan laitos, Helsingin
yliopisto
Suuret ikäluokat
13.45-14.15 Perinteentutkimuksen yliassistentti, FT Sinikka Vakimo,
Joensuun yliopisto
Vanhuus kulttuurintutkimuksessa – vinoutunut ikäparadigma?
14.15-14.45 Vanhempi tutkija, VTT Anita Rubin, Tulevaisuuden
tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu
Kamala ja ihana tulevaisuus. Nuorten tulevaisuudenkuvien kertomaa
14.45-15.15 Kahvi
15.15-15.45 FT Hilkka Helsti, Jyväskylän yliopisto, historian ja etnologian
laitos/etnologia
Sukupolvet ja perhestrategiat
15.45-16.15 Museonjohtaja Kalle Kallio, Työväen keskusmuseo Werstas,
Tampere
Kansatieteen katoavat museopolvet
16.15-16.30 Seminaarin päätössanat, puheenjohtaja Pirjo Korkiakangas,
Ethnos ry.
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Seminaari pidetään Ethnos ry:n vuosikokouksen yhteydessä.
Seminaarin hinta on 10,- €, opiskelijoilta 6,- €, mihin sisältyy ohjelmaan
kuuluva kahvi. Maksu maksetaan Ethnoksen tilille Sampo 800013952844 viimeistään 28.2.2007. Käyttäkää maksaessanne viitettä 30999.
Maksua ei palauteta niille, jotka peruuttavat osallistumisensa ilmoittautu
misajan umpeuduttua.
Pyydämme sitovat ilmoittautumiset viimeistään 28.2.2007 Ethnos ry:n
sihteerille Päivi Yli-Karhulalle, puh. 040 – 541 9277, sihteeri@ethnos
ry.org tai Katriina Siivoselle, puh. 02 – 4814 590, katriina.siivonen@tse.
fi.

Ilmoitusasiat
Kirjoituksia Ethnologia
Fennicaan
Ethnologia Fennicaan 2007, vol. 34
toivotaan tieteellisiä artikkeleita vapaasti
valittavista aiheista. Kirjoitusohjeet ovat
lehden etukannen sisäsivulla.
Artikkelien lopullinen kieli on englanti
(tai saksa), kirjoittaja vastaa itse
julkaisukielestä. Artikkelin
käsikirjoituksen voi lähettää myös
suomen- tai ruotsinkielisenä arviointia
varten.
Kirjoitukset tulisi lähettää huhtikuun
2007 loppuun mennessä sähköpostitse
osoitteeseen pkorkia@campus.jyu.fi
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Ethnos ry toivottaa kaikille ethnoslaisille
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ja
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