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E

n olisi saanut tutkimustani aikaan yksin. Kiitän kaikkia niitä ihmisiä ja instansseja, jotka
ovat tukeneet minua ja työtäni sekä myötävaikuttaneet työn valmistumiseen.
Olen tehnyt väitöstutkimustani Suomen
Akatemian rahoittamassa Visual Commons
(VICOMM) -tutkimusryhmässä sekä Tekesrahoitteisissa Next Media -hankkeissa. Työtäni on rahoittanut myös Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö myönsi
väitöskirjan loppuun saattamiseen apurahan. Aalto-yliopiston Media
Factory sekä taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusinstituutti ovat myöntäneet minulle apurahaa konferenssimatkoihin. Kiitän kaikkia rahoittajia.
Tätä tutkimusta ei olisi ilman niitä suomalaisia mediataloja ja median ammattilaisia, jotka ovat avanneet ovensa minulle, antaneet aikaansa ja nähneet vaivaa tutkimukseni eteen. Kiitän Otavamediaa ja Sa-

Kiitokset

Kiitokset
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noma Magazinesiä. Kiitos teille journalisteille, jotka annoitte haastatteluja ja päästitte minut havainnomaan työtänne. Kiitos näyttelijä-ohjaaja
Maria Sidille, joka lupautui haastateltavakseni. Kiitän myös kaikkia teitä, joiden poseeraamista henkilökuvissa sain tulla seuraamaan.
Olen saanut työlleni taitavat ja omistautuneet ohjaajat. Professori
Merja Salo on valokuvan, visuaalisen kulttuurin ja valokuvatutkimuksen
suvereeni osaaja ja uskomattoman laaja-alainen asiantuntija. Häneltä olen
saanut selvät suuntaviitat, mitä tietoa kannattaa hakea ja mihin panostaa.
Professori Maija Töyryllä taas on pitkän kokemuksen tuoma varma näkemys aikakauslehtityöstä ja sen tutkimuksesta. Hänen ajattelustaan löysin
käytännönläheisen suunnan työlleni. Molemmat ohjaajani ovat olleet
paitsi työtään tekeviä ammattilaisia ja vahvoja esikuvia, myös läsnäolevia
ihmisiä. He ovat olleet helposti tavattavissa, ja heidän kanssaan on voinut
puhua mistä vain. Opiskelijan ohjaaminen on kokonaisvaltaista kohtaamista ja tien viitoittamista myös mittaamattomissa olevin, papereissa näkymättömin keinoin. Lämpimät kiitokset, Merja ja Maija, siitä.
Esitarkastajikseni sain professori Jaana Hujasen ja professori Janne
Seppäsen. Kiitän lämpimästi molempia tarkoista ja paljon apua antaneista kommenteista. Professori Riitta Brusilaa kiitän vastaväittäjäkseni lupautumisesta.
Janne Seppästä haluan kiittää paitsi esitarkastustyöstä, myös pitkin
matkaa saamastani ystävällisestä sivustarohkaisusta. Jannen vuosikymmenen takainen painokas lause ”Älä lopeta kirjoittamista!” on pysynyt
mielessäni. Samanluonteisesta eteenpäin potkivasta tuesta kiitän myös
Merja Hellettä. Merja on ollut aina tavattavissa ja valmis väittelemään
hankalista kysymyksistä. Kiitos!
Minulla on vierähtänyt valokuvataiteen yksikössä opiskelijana, opettajana ja tutkijana kaksikymmentä vuotta. Aina, kun kävelen Hämeentie
135:n korkeasta pääovesta sisään ja suuntaan yhdeksänteen kerrokseen,
tunnen iloa ja ylpeyttä siitä, että olen saanut olla osa tätä kansainvälisesti maineikasta valokuvakoulua ja sen suurenmoista yhteisöä. Kiitos
kollegoille ja työtovereille! Lämmin kiitos myös kaikille kanssaopiskelijoille valokuvan jatko-opintoseminaarissa sekä seminaarin vetäjälle,
tutkijatohtori Mika Elolle. Kiitän myös VICOMM-tutkimusryhmän tamperelaisia ja otaniemeläisiä jäseniä monitieteisyyden hankaluuksia kaihtamattomasta yhteistyöstä. Toista tutkimusryhmääni, Media Concepts
Research Groupia (MCRG), kiitän erityislaatuisesta hyvästä hengestä.
Opettajan työhön pätevöityminen on ollut väitöskirjatyöni yksi
taustamotiivi. Haluankin kiittää myös opiskelijoitani. Olen joutunut
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Kiitokset

opettamaan asioita, jotka ovat itsellenikin vaikeita. Opettaminen on
tiedon ja osaamisen jakamista, ja jakaminen toimii kaksisuuntaisesti:
joka kurssilla olen saanut hämmästellä sitä, miten paljon tietoa ja osaamista opiskelijat ovat jakaneet minulle. Kiitos!
Opetus ja tutkimus suomalaisissa yliopistoissa on muuttunut yhä
enemmän englanninkieliseksi. Se, että kirjoitin opinnäytteeni suomeksi, johtuu kiitollisuudestani suomalaista tasa-arvoista koulujärjestelmää
kohtaan ja rakkaudesta suomen kieleen. Pidän tieteen kansainvälisyyttä välttämättömänä, ja englanninkin kieli on minulle läheinen. Toivon
silti, että suomen kieli ei häviä tutkimuksesta. Tässä yhteydessä haluan
kiittää Markku Pääskystä käsikirjoitukseni oikeakielisyyden tarkistamisesta. Kiitokset myös Jyri Konttiselle kirjan graafisesta suunnittelusta.
Tutkiminen on yksinäistä ja aikaaviepää työtä, joka vaikuttaa perheelämään ja ystävyyssuhteisiin. Onneksi sain jakaa tutkijan arkea läheisten jatko-opiskelijakollegoiden kanssa. MCRG-ryhmän Harri Heikkilä,
Markus Joutsela, Riitta Perälä, Ulla Ryynänen ja Nanna Särkkä: kiitos!
Myös Hämeentie 135:n Galleriakäytävällä puurtaneet kollegat muuttuivat ajan myötä ystäviksi. En tule unohtamaan maailmaaparantavia
keskusteluja ja retriittejä kanssanne. Marko Karo, Iina Kohonen, Harri
Pälviranta, Matti Tainio ja Mikko Villi – lämmin kiitos! Erityinen kiitoksensa kuuluu Annamari Huoviselle. Tutustuimme aloittelevina väitöskirjan tekijöinä Tartossa kesäkoulussa ja kirjoitimme kirjamme yhtä
jalkaa. Työllä ja vapaa-ajalla ei ole ollut eroa, kun olemme puineet teoreettisia käsitteitä vattupuskassa. Kiitos, Mari!
Väitöskirjavuosiini on osunut myös yllättäviä vastoinkäymisiä. Kiitän HYKS:n Lastensairaalassa ja Töölön sairaalassa kohtaamiani hoitajia
ja lääkäreitä. Pirjo Lehtovuorta kiitän korvaamattomasta tuesta. Kiitän
myös sekakuoro Koiton Laulun kannattelevaa yhteisöä ja kaikkia teitä
läheisiä ystäviäni, jotka olette olleet käsillä aina, kun teitä on tarvittu.
Kiitän tätejäni Mailaa ja Hannelea sekä taloudellisesta avusta että hengennostatuksesta. Viimeiseksi kiitän äitiäni Marjaa, joka ei ole koskaan
kyseenalaistanut valintojani eikä tekemisiäni. Väitöskirjatyön aikana äiti
on kesät talvet iloisena autoillut kotiini hoitamaan lapsia, imuroimaan
ja tekemään illallista. Ilman illallista ei voi tehdä tutkimusta. Kiitos, äiti!
Rakkaita lapsiani Armasta ja Meriä en kiitä väitöskirjani edistämisestä vaan omistan työni heille, kuten kaiken muunkin, mitä teen.
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A

ikakauslehtien kannet ja aukeamat
ovat täynnä värikylläisiä, teknisesti virheettömiä valokuvia hymyilevistä naisista ja miehistä. Ne ovat
kuvia, joita tiedämme näkevämme
päivittäin, joita osaamme rutiininomaisesti lukea ja joita tuotetaan
jatkuvasti ympärillemme tuhansia
lisää. Ne julkaistaan journalistisessa kontekstissa, mutta ne poikkeavat kerronnallisesti ja tyylillisesti
uutiskuvista ja perinteisistä reportaasikuvista. Ne esittävät meille näkemyksiä “tutuista” persoonista tai tekevät uusia henkilöitä “tutuiksi”. Niistä päättelemme, mihin yhteisöihin kuulumme tai emme kuulu
ja miltä meidän pitäisi kulloisenakin vuodenaikana näyttää. Niiden
on tarkoitus herättää huomiota tarpeeksi, mutta ei liikaa. Niiden tulee
erottua toisistaan riittävästi, mutta ei liikaa. Mitä ne oikeastaan ovat?

Johdanto

Johdanto
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Arkipuheessa valokuvan katsotaan usein voivan olla todenmukainen tai valheellinen, mikä arkijärjelläkin pitemmälle ajateltuna on
mahdotonta. Eihän kuva itsessään voi olla totta tai valetta, niin kuin
väitekään ei voi olla vihreä tai sininen, kuten taidehistorioitsija Ernst
Gombrich on todennut.1 Vaikka kuva ei voi olla totta tai valetta eikä
väittää mitään, valokuvalla on mielletty olevan erityinen todellisuussuhde. Esimerkiksi aikakauslehden julkaisema, fiktiiviseen rooliin perustuva lavastettu, valaistu ja käsitelty henkilökuva poliitikosta saatetaan helposti kokea epätotena tai ainakin epärealistisena.
Tullakseen ymmärretyksi kuvan täytyy kiinnittyä kulttuurisiin konventioihin tai esimerkiksi täydentyä verbaalisilla opastuksilla. Jos arkipuheen valokuvan totuudellisuudesta ottaa tarkasteluun, huomaa että
keskustelua itse asiassa käydäänkin useimmiten siitä, millä valokuva
on ympäröity – siitä, mitä kuvissa väitetään olevan ja millä perusteella
tai logiikalla. Totuutta – ainakin rehellisyyttä – rakennetaan journalistisen kuvan ympärille diskursiivisesti. Kuvan ympäristönä voi olla kuvateksti tai jokin luotettavaksi tunnistettava visuaalinen elementti, kuten
Time-lehden kannen punainen tai National Geographic -lehden keltainen
reuna. Jos kuva esitetään eettisesti säännellyssä uutisjournalistisessa
kontekstissa, siihen voi kiinnittyy helposti oletus, että näkemäänsä
voi jollain tavalla luottaa. Mutta toisaalta: populaarin yleisöaikakauslehden antama konteksti voi saada meidät kokemaan, että roolitettu,
lavastettu, valaistu ja käsitelty henkilökuva poliitikosta on uskottava.
Tällä tutkimuksellani olen halunnut selvittää, mitä kaikkea aikakauslehden henkilökuva kehyksineen ja todellisuuksineen on ja miten siitä voidaan puhua. Tutkimuksen kohde on aikakauslehtien tapa
tuottaa ja käyttää henkilökuvia eli aikakauslehtien kuvajournalismi.
Lähestyn kohdettani kuvien tuotantokonteksteista käsin etnografisten
menetelmien avulla. Olen siis mennyt aikakauslehtien toimituksiin ja
valokuvausstudioihin seuraamaan, mitä niissä tapahtuu.
Tutkimuksellani on omakohtainen tausta. Työskentelin freelance-valokuvaajana erilaisissa aikakauslehdissä vuosina 1993–2004 ja
kuvasin satoja ihmisiä vaihtelevissa olosuhteissa. Työvuosien aikana
jouduin monet kerrat miettimään, miksi minun näkemäni ja valokuvaamalla tulkitsemani tapahtuma ei välttämättä ole samanlainen kuin
asiakkaanani olevan lehden käsitys samasta tapahtumasta, ja miksen
välttämättä tiedä, miten kukin lehti määrittelee oman maailmankuvansa ja siihen sopivan valokuvan. Näissä tilanteissa oli enimmäkseen ky-

1

Gombrich 1960, 67–68; Goffman 1979, 14.

symys siitä, ettei lehtien konsepteja ja visuaalisia ohjeita hektisessä työprosessissa muistettu käydä yhdessä läpi, jolloin esimerkiksi erilaisiin
juttutyyppeihin liittyviä kuvallisia tyylejä saattoi olla vaikea hahmottaa.
Lehtien konseptit ja visuaaliset ohjeet olivat 2000-luvun vaihteen
suomalaisessa aikakauslehtijournalismissa jotain uutta. Suomessa oli
siihen saakka ollut käytössä angloamerikkalaisesta aikakauslehtituotannosta poikkeava malli, jossa lehden vakituiset kirjoittajat ja kuvaajat
olivat tuottaneet lehteen sisältöä hyvinkin vapaasti. Graafikon tehtävä
oli ollut lopuksi taittaa lehti niin, että valmiisiin teksteihin ja kuviin
koskettiin mahdollisimman vähän. 2000-luvun myötä – samaan aikaan
kun työskentelin kuvaajana – tämä malli muuttui. Valtaa käyttävät AD:t
tulivat lehtiin, ja suunnitteleva ja editoiva työskentelytapa yleistyi.2
Paitsi aikakauslehtien uudet AD-vetoiset suunnittelevat ja editoivat
työprosessit, myös kuvajournalismin sisäiset kriteerit erityyppisten ihmisten kuvaamiselle jäivät askarruttamaan. Tässä suhteessa erityisen
paljon kysymyksiä avasi vuonna 2002 Suomen Kuvalehden toimeksiannosta tekemäni Afganistanin kuvausmatka, jonka pohjalta tein myös
valokuvanäyttelyn. Suomen Kuvalehdessä julkaistuihin reportaaseihin
lehden kuvatoimitus valitsi kuvat, jotka sulautuivat lehden linjaan ja
ulkoasuun – mikä on kaikkien aikakauslehtien toimintatapa ja yksi
tässä tutkimuksessa tarkastelemistani ilmiöistä – eivätkä ne siten herättäneet erityistä huomiota. Sitä vastoin näyttely, jonka kuvavalinnat
olin tehnyt itse, herätti monenlaisia reaktioita. Jotkut kokivat, että olin
kuvannut afgaaninaisia sopimattomalla tavalla – maassahan sodittiin,

2

Helle 2010b, 168–171; Töyry, Räty ja Kuisma 2008.
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Tällä tutkimuksellani olen
halunnut selvittää, mitä
kaikkea aikakauslehden
henkilökuva on ja miten
siitä voidaan puhua.
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ja kuvissani monet naiset siitä huolimatta hymyilivät.3 Jyrkät reaktiot
tuntuivat oudoilta, koska samaan aikaan suomalaisia ja länsimaisia
naisia kuvattiin aikakauslehdissä hymyilevinä ja laittautuneina silloinkin, kun teksti kertoi jostain suuresta vaikeudesta heidän elämässään.
Alustavaa tutkimusintressiä – “mitä ihmettä on aikakauslehden
henkilökuva?” – tarkensivat myöhemmät kokemukset kouluttajana erilaisissa lehtitalojen sisäisissä kehittämishankkeissa. Kun freelancerin
ulkoistetusta asemasta siirtyi lehtien työyhteisöjen sisään, moni aikaisempi arvoitus alkoi selvitä toimitusten rakenteiden, keskustelujen
ja työprosessien tuntemuksen kautta. Sitä kautta tutkimusintressini
tarkentui koskemaan aikakauslehteä valokuvan kontekstina ja henkilökuvan syntymistä mittatilaustyönä tuohon kontekstiin. Lopullisia tutkimuskysymyksiä muotoutui kaksi. Ensiksi kysyn, mikä on henkilökuvien
tehtävä aikakauslehdessä, ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään. Toiseksi kysyn, millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa. Näihin kysymyksiin vastaan kuuntelemalla, katsomalla
ja analysoimalla, miten toimituksissa puhutaan henkilökuvista ja miten tämä puhe konkretisoituu kuvauksissa ja kuvissa.
Tutkimuksen kolme haastattelu- ja havainnointiaineistoa on kerätty yhteensä viidestä suomalaisesta aikakauslehdestä. Ensimmäinen
aineisto käsittää neljä eri lehteä: kaksi naistenlehteä, perhelehden ja
yleisaikakauslehden, jotka kaikki ovat kuvauttaneet saman henkilön.
Toinen aineisto on kerätty perhelehdestä, jonka kuvaamat henkilöt
valikoituvat laajasti kulttuurin eri alueilta. Kolmas aineisto on kerätty
uutisviikkolehdestä, joka keskittyy talouden, kulttuurin ja politiikan
aiheisiin ja henkilöihin. Aineistolehdet ovat erilaisia, mutta käyttävät
kaikki paljon henkilökuvia – jokainen omalla tavallaan, mutta myös yhteisellä, aikakauslehtimäisellä, tavalla.
Aikakauslehtiä selaamalla huomaa pian, että henkilökuvilla on
niissä erityinen asema. Samalla kun lehdet tilaavat esimerkiksi tuotekuvia ongelmitta suoraan tuotteiden valmistajilta, ne pitävät erittäin tärkeänä, että henkilökuvat on tuotettu kullekin aikakauslehdelle
erikseen, jopa yksinoikeudella. “Omat kuvat” ovat aikakauslehden yl-

3

”Kuvat ’todistavat’ ajatusta länsimaista Afganistanin pelastajana. [---]
Tässä maassa ei enää kärsitä, ei sodita. [---] Weseliuksen kuvat ihmetyttävät,
koska huolimatta median ja maailman keskittymisestä Irakin tapahtumiin
voimme lähes päivittäin lukea lehdistä pieniä uutisia USA:n pommitusten
siviiliuhreista heidän tulittaessaan ’viimeisiä taleban-joukkoja’. Sotiminen
jatkuu.” (Seija Vääränen, Taide 3/2002.)

Johdanto

peys, vaikka ne näyttäisivätkin melkein samalta kuin kaikki muutkin
kansikuvat kaupan lehtitelineessä. Muun muassa tämä havaintoni
samankaltaisuudesta on syynä sille, että en ole tutkimuksessani yhtä
kiinnostunut kuvallisesta sisällöstä tai kuvan sisäisistä tapahtumista
kuin kuvan tehtävästä ja merkityksestä omassa kontekstissaan. En keskity siihen, miten henkilö on kuvassa, näkyykö sielu tai miten kuva on
muuten sommiteltu, ellei se nouse keskusteluaineistoista erityisellä tavalla esiin. Koen, että kuvan tarkoituksia ja merkityksiä voi ymmärtää
vasta selvittämällä, miten ja missä kuva tehdään ja mitä kuvalla tehdään. Vastaan kysymykseen “mitä” kysymällä “miksi” ja “miten”.
Tutkimukseni tausta on antiessentialistinen ja konstruktionistinen: valokuvan ydintä tai olemusta ei haeta. Tutkimuksessa keskitytään seuraamaan neuvottelua merkityksistä – neuvottelua, koska merkitykset eivät ole pysyviä – kuvan reunoilla ja rajoilla, valokuvia ympäröivässä diskursiivisessa liikkeessä. Valokuva kaksiulotteisena pintana
on hiljainen. Näin ajatellen voisi sanoa kärjistetysti, että on melkein
sama mitä aikakauslehden henkilökuvassa on, jos kuvan tarkoituksesta on yhdessä sovittu.
Kärjistyksen jälkeen on pakko myöntää, että ajoittain olen menettänyt uskoni valokuvaan. Se on näyttäytynyt vain välineenä. Tässä tutkimuksessani olen kuitenkin löytänyt aiheeseen myös sellaisia perspektiivejä, jotka taas aktivoivat kuvaa. Tarkastelen aikakauslehden henkilökuvaa paitsi diskurssiensa osana, myös sosiaalisena performanssina
ja performatiivisena tapahtumana, johon osallistuu monia toimijoita.
Kuvaa ei ole, mutta kuitenkin on. Kuva on vain kuva, jonka oleminen
riippuu sitä ympäröivistä asioista, mutta sen merkitys syntyy yhdessä tekemällä ja jakamalla. Tämä ajatus konkretisoituu tutkimuksessani myös
sanavalintana: en puhu kuvan “ottamisesta” vaan kuvan tekemisestä.
Toimintani valokuvaajan ammatissa pani alulle tämän tutkimuksen kysymykset. Toivon ja uskonkin, että omakohtainen kokemus alalta on lujittanut tutkimusotettani ja helpottanut olennaisten asioiden
löytämistä aineistoista.
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Tässä luvussa taustoitetaan tutkimusaiheen käsittelyä ja tutkimuksen metodeja. Alaluku 1.1
avaa tutkimuksen rakenteen. Alaluku 1.2 esittelee tutkimustehtävän sekä tutkimuskysymykset,
ja alaluvussa 1.3 määritellään tutkimuksen tieteenala. Alaluku 1.4 käsittelee aikakauslehteen
liittyvää, lähinnä mediatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloilla tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Alaluku 1.5 tarkastelee henkilökuvaa tutkimuksen kohteena. Alaluvussa 1.6
taustoitetaan tutkimuksen keskeiset teoreettiset
käsitteet, ja lopuksi alaluvussa 1.7 esitellään tutkimuksen aineistot
sekä aineistojen hankinta- ja käsittelymetodit.
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Tämä tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen. Nyt
käsillä oleva luku 1 käsittää tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset
lähtökohdat. Empiiriset luvut 2–4 ovat aineistojen analyysilukuja, joissa
tutkimusaihetta tarkastellaan eri näkökulmista tutkimuskysymysten, aikaisemman tutkimuksen näkökulmien ja aineistoesimerkkien pohjalta.
Luku 2, Maria Sidin sandaali, tarkastelee näyttelijä-ohjaaja Maria
Sidin eri aikakauslehdissä julkaistuihin henkilökuviin liittyvän virikehaastatteluaineiston1 kautta sitä, millaista aikakauslehden henkilökuvien tuotanto on. Haastattelujen pohjalta käsitellään myös sitä, mitä
haastatellut AD:t, valokuvaajat sekä Maria Sid itse ajattelevat henkilökuvista: mitä henkilökuva heidän mielestään esittää ja miten he kokevat kuvien tuotantoprosessien erilaiset vaiheet ja piirteet.
Luvussa 3, ”Samassa suossa lukijoiden kanssa”, keskitytään etnografiseen havainnointiin ja esitetään kuvaileva kertomus Meidän Perhe -lehden henkilökuvien tuotannosta. Sen jälkeen analysoidaan aineistokategorioiden pohjalta kuviin liittyvän puheen teemoja sekä teemojen ja
ihanteiden siirtymistä kuvaustilanteisiin ja kuviin.
Luku 4, Pääministerin muotokuva, tarkastelee uutisviikkolehden henkilökuvien tuotannon diskursseja yhden henkilöjutun ja siihen liittyvän haastattelu- ja havainnointiaineiston kautta. Aineistoesimerkkien
avulla kuvaillaan lehden konseptia ja siihen liittyviä journalistisia ideaaleja sekä tarkastellaan lehden vuonna 2011 tekemää Suomen pääministeri Mari Kiviniemen henkilökuvausta suhteessa näihin ideaaleihin.
Luvussa 5, Tulokset ja pohdinta, palataan tutkimuskysymyksiin ja vastataan niihin aineistojen analyysien yhteenvedolla. Luvussa määritellään analyysien pohjalta aikakauslehden suunniteltu kuva sekä aineistoista johdetut aikakauslehden henkilökuvan tuotannon diskurssit.
Lopuksi esitetään keskustelunavauksia sekä arvioidaan tutkimuksen
menetelmiä ja tulosta.

1

Virikehaastattelussa käytetään tutkimukseen liittyvää materiaalia haastattelun
virikkeenä. Tässä tutkimuksessa Maria Sid -haastattelujen virikeaineistoina
on käytetty niitä lehtijuttuja ja kuvia, joiden tekemisestä haastatteluissa on
ollut puhe. Meidän Perheen haastatteluissa ja havainnoiduissa kokouksissa
virikeaineistoina oli havainnoitujen työprosessien tuloksena syntyneitä juttuja
tai tutkittavaan lehteen muuten liittyviä, tutkittavan toimituksen valitsemia
viitelehtiä. Suomen Kuvalehden haastatteluista osa tehtiin kuvausten havainnoinnin
jälkeen valmiin, painetun jutun äärellä.

Aikakauslehdissä tuotetaan niiden omaan toimitukselliseen käyttöön
erityyppisiä valokuvia, kuten henkilökuvia, tuotekuvia, sisustus- ja
muotikuvia, ruokakuvia ja erilaisia kuvituskuvia. Henkilökuvia tuotetaan paljon – silmämääräisesti kuluttaja-aikakauslehtien sivuilla on
enimmäkseen niitä – mutta aihetta on tutkittu vähän. Yksi tämän tutkimuksen keskeinen tehtävä onkin kirjoittaa auki ja analysoida journalismin toistaiseksi suhteellisen tutkimatonta aluetta. Tutkimuksessa ei
silti keskitytä ainoastaan viihteellisiin sisältöihin: yksi aineistoista on
kerätty uutisviikkolehdestä, jonka kuvauskohde oli Suomen pääministeri. Vertailun avulla on mahdollista tarkastella miten, jos mitenkään,
henkilökuvan työprosessi uutisviikkolehden kontekstissa poikkeaa viihteellisemmästä yleisöaikakauslehdestä.
Laajoihin, abstrakteihin – myös poliittisiin – asiakokonaisuuksiin
pureutuminen henkilöiden kautta on aikakauslehtien journalistisen
osaamisen ydinaluetta. Henkilöllistämisen lisäksi myös muut näkökulmaistamisen tavat, kuten toistuvat teksti- ja kuvatyypit tai vahvasti
kaunokirjallisten tekstilajien ja symbolisten tai kuvataiteesta ammentavien valokuvien käyttäminen ovat aikakauslehtijournalismin vanhoja
tekniikoita. Tutkimuksellisen huomion kiinnittäminen valokuvalla näkökulmaistamiseen on paikallaan nyt, kun edellä mainitut journalistiset
tekniikat ovat levinneet kaikkiin medioihin ja monen sanomalehdenkin tyypillinen tapa käsitellä jokin hankala poliittinen aihe on henkilöidä ja näkökulmaistaa se esimerkiksi kainalojutulla.
Aikakauslehden valokuvien merkityksiin on vaikea tarttua yksinomaan tarkastelemalla julkaistuja kuvia. Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvassa väitöskirjassaan Merja Helle (2010a) on tiivistänyt journalismin tutkimuksen
ja kehittämisen tämänhetkiset haasteet neljään kohtaan. Hänen mukaansa journalismia ja journalistista työtä pitäisi tutkia enemmän 1)
työprosessina ja työyhteisöjen verkostona, 2) yhteistoiminnallisena
työnä, jossa eri näkökulmat työn tavoitteista kohtaavat, 3) konkreettisena, tietotekniikan ja muiden työvälineiden välittämänä toimintana
ja 4) paikallisena, historiallisesti muuttuvana ja mediatuote-spesifinä
toimintana (Helle 2010a, 25). Tämän tutkimuksen analyysin kohteena ovat aikakauslehtien tekijöiden puhe ja toiminta sekä henkilökuvat
puheen ja toiminnan tavoitteellisina kohteina. Ne sijoittuvat Helteen
listan kaikkiin neljään kohtaan.
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Mediatuote-spesifien kontekstien – tässä tutkimuksessa viiden
aikakauslehden – diskursiivisten käytäntöjen avaamisen kautta on
mahdollista tarkastella kokonaisuutena myös muuttuvia mediajärjestelmiä, muuttuvaa journalismia ja valokuvan muuttuvia käyttötapoja ja
merkityksiä niissä. Pertti Pitkänen määrittelee väitöstutkimuksessaan
”valokuvan kulttuurisen katkoksen” niin, että siirryttäessä diskursiivisesta käytännöstä toiseen ”valokuvaa ei enää ymmärretä tai siitä puhuta
samalla tavoin kuin aiemmin” (Pitkänen 2011, 18). Pitkäsen tutkimuksessa
esitetään valokuvan olevan siirtymässä kokonaan uuteen ”globaaliin
diskurssiin”2. Kuvajournalismin tuskin voi sanoa olevan siirtymässä
kokonaan diskursiivisesta käytännöstä toiseen, vaikka aikakauslehtimäinen tapa tehdä valokuvia onkin vaikuttanut muuhun kuvajournalismiin. Aikakauslehden henkilövalokuvan diskursiiviset käytännöt
eivät ole ajan myötä sinänsä muuttuneet merkittävästi, eivätkä ne ole
muuttamassa kaikkea muuta mediaa kokonaan, mutta paljon puhutun
uutismedian keventymisen ja henkilöihin painottumisen myötä niistä
puhumiselle ja niiden avaamiselle – uutiskuvapuheen kanssa rinnakkaiselle puheelle – on tarvetta.
Suomalaisista valokuvaan liittyvistä tutkimuksista Janne Seppäsen
(2001, 2004, 2005) visuaalisen kulttuurin tutkimusalaan kuuluvat lähestymistavat ovat tälle tutkimukselle läheisiä. Kuten Seppäsen väitöskirjassa Valokuvaa ei ole (2001), tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että
valokuva on erottamaton osa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita
ja sen merkitykset muodostuvat kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa ja käytännöissä. Näin ollen ei ole olemassa mitään konteksteista irrallista, abstraktia ja yleistä valokuvaa. Ei ole olemassa valokuvan
perimmäistä ontologiaa, vaan valokuvat tulevat merkityksellisiksi
kulttuurisissa tiloissa (Seppänen 2001, 8; myös esim. Batchen 1999,
4–21). Jenni Mäenpään kanssa Seppänen on tutkinut uutiskuvia merkityksellistäviä diskursseja, joita ovat esimerkiksi suomalaisia journalisteja haastattelemalla löydetyt uutiskuvan objektiivisuuden diskurssit

2

Pitkäsen mukaan globaali diskurssi on valokuvan modernin diskurssin teesin
sekä postmodernin diskurssin muodostaman antiteesin synteesi. Se liittyy
globalisaation ilmiöihin ja valokuvan digitaalistumiseen, jotka muokkaavat
sekä kuvien jakelua että tuotantoa. sen keskeiset piirteet ovat 1) se, että yhteys
kuvaajan ja kuvan välillä katoaa tai hämärtyy, 2) valokuvan luonne hetken
tallentajana muuttuu ja 3) ajatukseen kuvaajasta todellisuuden tallentajana
perustuva käsitys valokuvan todellisuussuhteesta muuttuu, mutta valokuva
pyrkii silti olemaan ”transparentti media” ja välittämään läsnäolon tunteen.
(Pitkänen 2011, 204–210.)

3

Mäenpää ja Seppänen puhuvat artikkelissaan Kuvajournalismi tiedon tuotantona
(2007) paitsi diskursseista, myös ”objektiivisuuden kehyksistä”. Heidän
määrittelemänsä objektiivisuuden kehykset (tai diskurssit) ovat Kamera,
Taide ja Pimiösääntö. Sanomalehtikuvien digitaalisuuteen liittyvästä
”valokuvan periaatteesta” katso myös esim. Seelig (2006).

4

Dokumentaarisen valokuvan humanistista perinnettä on määritellyt esimerkiksi
Peter Hamilton (1997). Hän tiivistää ”humanistisen paradigman” kuuteen
valokuvan ominaisuuteen: 1) se keskittyy universaaleihin tunteisiin, 2) se
sijoittuu tiettyyn historialliseen kontekstiin, 3) se keskittyy arkipäiväisyyksiin
ja tavallisuuteen, 4) se on aihettaan kohtaan empaattista, 4) se samastuu
näkökulmassaan tavalliseen kansaan ja 6) se on mustavalkoista (Hamilton
1997, 101). Dokumentaarisen valokuvan humanismin kulttuurihistoriaa on
summannut esimerkiksi Mary Warner Marien (2010), 279–337.
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(Mäenpää ja Seppänen 2007; 2010). Mäenpään ja Seppäsen (2007) mukaan sanomalehtikuvien objektiivisuusdiskurssit3 rakentavat totuusväittämiä, joiden luonne on muutoksessa valokuvan digitaalistumisen
myötä. Näille kuvajournalismin diskursseille haetaan tässä tutkimuksessa rinnakkaisia diskursseja.
Uutiskuviin liittyviä diskursseja on haettu myös 2000-luvun sotien mediarepresentaatioista. Katy Parry (2011) on analysoinut Irakin
vuoden 2003 miehityksen kuvia brittiläisessä lehdistössä ja määritellyt
sotakuvan ”humanitaarisen diskurssin”. Humanitaarinen diskurssi rakentuu dokumentaarisen valokuvan humanistisen perinteen varaan4 ja
on tullut vallitsevaksi siitä syystä, että lehdet esittävät sodan mieluummin ihmisten kautta kuin näyttävät kuvissaan aseita ja yleistä tuhoa.
Humanitaarinen diskurssi on ideologinen: se kehystää Irakia valloittavat länsimaat hyväntekijöiksi. Irakilaiset nähdään enimmäkseen yleistettyinä, nimettöminä arkkityyppeinä ja länsimaiden hätäavun kohteina. Parry toteaa, että humanitaarinen diskurssi edistää narsistista ja
nationalistista ”kuinka me pelastamme ne” -tarinaa, joka esittää miehittävät länsimaat vapauttajina (Parry 2011, 1197).
Parryn analyysissä valokuvan humanitaarinen diskurssi ilmenee
esimerkiksi kuvakulmassa, mutta on muistettava, että sotatilanteissa
niin kuvakulmat kuin kuvauspaikatkin ovat usein käytännön sanelemia. Pakolaisleirin ruoanjakelupiste on kuvaajille turvallisempi paikka kuin sotatanner, ja ihmiset suhtautuvat kuvaajiin rauhallisemmin.
Parry ottaa tämän huomioon. Hänen esimerkissään irakilaiset on kuvattu ylhäältäpäin hätäapulaatikoita tavoittelemassa, mikä olisi helppo
tulkita arvoperspektiiviksi. Kuvauspaikka ylhäällä avustusrekan katolla
on kuitenkin kaoottisessa ja väkivaltaisessa tilanteessa valokuvaajille
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ainoa mahdollinen (emt., 1193). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aikakauslehtikuvien diskursseja ottaen samalla tavalla huomioon paitsi
kuvien tekemiseen ja käyttöön liittyvät ideologiat ”meistä” ja ”niistä”,
myös ne moninaiset sosiaaliset käytännöt, joissa kuvat syntyvät. Suomessa kuviin vaikuttavia kuvajournalistisia käytäntöjä on tutkinut Kari
Koljonen (2004), jonka sanomalehteä koskeviin havaintoihin tämä tutkimus lisää aikakauslehden työprosessin näkökulman.
Suomessa oli huhtikuuhun 2009 mennessä julkaistu 41 aikakauslehtiin liittyvää väitöskirjaa neljässätoista korkeakoulussa kymmenillä
eri tieteenaloilla. Näistä tutkimuksista vain neljässätoista aikakauslehti
oli tutkimuksen nimenomaisena kohteena (Töyry, Saarenmaa ja Särkkä
2011, 26). Viime vuosina aikakauslehti on ollut keskiössä muutamissa
kotimaisissa väitöstutkimuksissa. Esimerkiksi Maria Lassila-Merisalo
(2009) on tutkinut suomalaisten aikakauslehtitekstien poetiikkaa faktan ja fiktion välissä. Laura Saarenmaa (2010) on tutkinut ajanvietelehtien henkilöjuttujen naisille tarjoamia julkisuuden muotoja. Saarenmaan tutkimus perustuu historiallisiin aikakauslehtiaineistoihin eikä
keskity valokuviin. Erkka Railo (2011) on tutkinut Anna-lehden henkilöjuttuja suomalaisista naispoliitikoista. Railon historiallista aineistoa
vuosilta 1975–2005 hyödyntävässä väitöskirjassa henkilökuvalla ei tarkoiteta valokuvaa vaan tekstiä, henkilökuva-nimistä juttutyyppiä. Yksi
tämän tutkimuksen tutkimustehtävä onkin lisätä 2000-luvulla tehtyyn
suomalaiseen aikakauslehtijournalismin tutkimukseen kuvallinen ja
etnografinen perspektiivi.

Tutkimuskysymykset
Edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti tämä tutkimus avaa valokuvan tuotantokonteksteja, analysoi aikakauslehtien henkilökuviin liittyvää puhetta ja toimintaa sekä määrittelee valokuvien merkityksenmuodostukseen tutkituissa konteksteissa vaikuttavia diskursseja. Keskeiset
tutkimuskysymykset ovat
1) Mikä on henkilökuvien tehtävä aikakauslehdessä
ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään?
2) Millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten
aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa?

1.3 Tieteenalan määrittely
” [T]änä usein ’spektaakkelin’ (Debord), ’tarkkailun’ (Foucault)
ja kaikkialla läpitunkevan imagonrakentamisen aikakaudeksi
kutsuttuna aikana emme edelleenkään tiedä tarkkaan mitä kuvat
ovat, mikä niiden suhde kieleen on, miten ne toimivat katsojiensa
ja maailman suhteen, miten niiden historiaa pitäisi ymmärtää
tai mitä niillä tai niille pitäisi tehdä.” (Mitchell 1994, 13.)5

Kuten W.J.T. Mitchell edellä toteaa, kuvat ovat kaikkialla ja herättävät
paljon kysymyksiä. Niitä voi ja täytyy tutkia monessa viitekehyksessä.
Tämä tutkimus sijoittuu visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kentälle.
Tutkimus kytkeytyy läheisesti myös mediatutkimukseen ja sen taustalla oleviin sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin siten, että se avaa ja analysoi
prosesseja, joissa visuaalisilla teoilla ja artefakteilla rakennetaan niitä
kulttuurisia merkityksiä, jotka sitten ohjaavat käyttäytymistä ja muodostavat sosiaalisia rakenteita. Tämä tutkimus on myös osa valokuvan
tutkimuksen laajaa kenttää, joka asettuu sekä visuaalisen kulttuurin
tutkimuksen että mediatutkimuksen alueille.
Visuaalisen kulttuurin tutkimusala on syntynyt muutamien viimeisten vuosikymmenten kuluessa. 1900-luvun loppuvuosikymmeninä sosiaali-, yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä tapahtui niin
kutsuttu kulttuurinen käänne. Stuart Hallin, joka 1960-luvun lopulta
asti johti Birminghamin yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskusta (CCCS), mukaan kulttuuri tarkoittaa – enemmän kuin kulttuurisia

5

”[I]n what is often characterized as an age of ’spectacle’ (Debord), ’surveillance’
(Foucault), and all-pervasive image-making, we still do not know exactly what
pictures are, what their relation to language is, how they operate on observers
and on the world, how their history is to be understood, and what is to be done
with or about them.” (Suom. HW.)
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Nämä kysymykset ovat nousseet yhdestä konkreettisesta ja yksinkertaisesta tutkimusintressistä: Miten ja miksi aikakauslehdet tuottavat henkilökuvia?
Tällaiset kysymykset voivat syntyä katselemalla kuvia lehdistä,
mutta niihin ei voi kuvia katselemalla vastata. Kysymyksiin voi vastata
ainoastaan menemällä sinne, missä kuvat syntyvät: lehtitalojen sisään,
arkisten työprosessien keskelle.
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esityksiä ja artefakteja, kuten taideteoksia tai aikakauslehtiä – niitä
käytäntöjä, joissa tuotetaan ja vaihdetaan merkityksiä. Kulttuureja
määrittävät niiden jäsenten jaetut merkitykset ja yhteiset tulkinnat ympäröivän maailman tapahtumista (Hall 1997a, 2; Rose 2001, 8). Kulttuurinen tutkimusote on kiinnostunut siitä, miten kulttuuriset ideat
muovaavat sosiaalista todellisuutta ja sen käytäntöjä (Rose 2001, 6), ja
sen tähtäimessä on pohjanaan olevien sosiaalisen konstruktionismin
ja kriittisen teorian mukaisesti ollut kiinnittää entistä enemmän huomiota sosiaalisten erojen luonteeseen rakennettuina – ei luonnollisina – ilmiöinä (emt., 10–11). Valokuva kulttuurintutkimuksen kohteena
on sekä kulttuurinen teko, jolla voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalisia
eroja tai yhtenevyyksiä, että kulttuurinen artefakti.
Vuonna 1994 taideteoreetikko W.J.T. Mitchell esitti, että 1960-luvulla tutkimuksessa tapahtuneen kielellisen käänteen6 aikana ja jälkeen on tapahtunut kuvallinen käänne (Mitchell 1994, 11–34). Kielellisen käänteen myötä kaikki – luontokin – voitiin hahmottaa teksteinä
ja diskursseina. Kielellinen tutkimusote näki maailman sosiaalisina
suhteina ja diskursiivisina rakenteina. Mitchellin mukaan jo Frankfurtin koulukunta oli yhdistänyt visuaalisuuden massamediaan ja kulttuurifasismiin, ja kuvallinen käänne alkoi näkyä tekstiin ja diskursseihin
keskittyvän filosofian ja tutkimuksen eräänlaisena epämukavuusalueena. Tieteenfilosofisessa, Thomas Kuhnin määrittelemässä mielessä
kuva oli 1990-luvulle tultaessa tullut asemaan, joka oli humanististen
ja yhteiskuntatieteiden paradigman (keskeisen tutkimuskohteen) ja
anomalian (uuden, oman teorian) välissä, eikä kukaan oikein tiennyt,
mitä kuvat oikeastaan olivat tai mitä niille tai niillä pitäisi tehdä. (Mitchell 1994, 11–13.) Kuvallinen käänne ei Mitchellin mukaan saa palauttaa ajattelua naiiviin mimesikseen tai kuvallisen läsnäolon metafysiikkaan, vaan se on hänelle ”jälkikielellinen, jälkisemioottinen” kompleksisen kuvan uudelleenlöytäminen, jolloin kuvaa tulee tarkastella visuaalisuuden, apparaatin, instituutioiden, diskurssin, ruumiillisuuden ja
figuraalisuuden monimutkaisena yhteispelinä (emt., 16).
Mitchell puhuu tässä yhteydessä ainoastaan kielellisestä käänteestä kuvallisen käänteen edeltäjänä, mutta esimerkiksi Jessica Evans ja
Stuart Hall ovat myöhemmin yhdistäneet kielellisen ja kulttuurisen

6

Kielellistä käännettä määritteli Richard Rorty vuonna 1979 teoksessaan
Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton University Press) sekä
aiemmin vuonna 1967 toimittamassaan esseekokoelmassa The Linguistic Turn:
Recent Essays in Philosophical Method (Chicago: University of Chicago Press).

käänteen ja puhuneet yhdestä ja samasta kulttuurisesta käänteestä
(Evans ja Hall 1999, 2). Kielellisen käänteen ja kulttuurisen käänteen
– tai niiden yhdistelmän – ja kuvallisen käänteen jälkeen akateemisissa keskusteluissa on 1990-luvulta alkaen määritelty näiden käänteiden
seurauksena loogisesti rakentuvaa yhdistelmää: visuaalista käännettä
ja sen synnyttämää visuaalisen kulttuurin tutkimuskenttää. Määritteleminen on ollut moninaista, ja esimerkiksi Gillian Rosen mukaan
termiä ”visuaalinen kulttuuri” tulee käyttää varovaisesti (Rose 2001,
9–10). James Elkins (1993) on hahmotellut Mitchellin määrittelemän
kuvallisen käänteen vaikutuksesta 1990-luvulla syntyneen visuaalisuustutkimuksen tutkimusalan (visual studies), johon hän suhtautuu
lähtökohtaisen skeptisesti. Janne Seppäsen mukaan kunnia termistä ”visuaalinen kulttuuri” kuuluu taidehistorioitsijoille.7 Visuaalisen
kulttuurin tutkimuksesta alettiin Seppäsen mukaan varsinaisesti puhua vasta 1990-luvun aikana, ja termi on siirtynyt yhteiskuntatieteiden
kentälle vuonna 1995 Chris Jenksin toimittaman artikkelikokoelman
Visual Culture myötä (Seppänen 2005, 18–19).
Gillian Rosen mukaan visuaalisen kulttuurin alaan linkittyvästä
kuvantutkimuksesta voi nimetä viisi ajatusta, jotka ovat arvokkaita kuvien sosiaalisten funktioiden ja vaikutusten tarkastelussa: ”Kuvalla voi
olla omia visuaalisia vaikutuksia (joten on tärkeää katsoa kuvia tarkkaan);
nämä vaikutukset ovat erilaisten, kuvan mobilisoimien näkemisen tapojen kautta olennaisia sosiaalisten erojen kuvallisten esitysten tuottamisen
ja toisintamisen kannalta; mutta nämä vaikutukset yhdistyvät aina
katselemisen sosiaaliseen kontekstiin ja katselijoiden mukanaan tuomiin visuaalisuuksiin.” (Rose 2001, 15.) Katselemisen sosiaalinen konteksti on val-

7

Seppänen mainitsee termin ”visuaalinen kulttuuri” varhaisina käyttäjinä taide
historioitsijat Svetlana Alpersin ja Michael Baxandallin (Seppänen 2005, 18).
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litseva visuaalinen kulttuuri. Joidenkin määritelmien mukaan visuaalinen kulttuuri muodostuu kulttuurisista artefakteista ja niiden tavoitteista, toisessa ääripäässä se taas on määritelty pelkäksi katsomisen
prosessiksi ja suhteeksi katsojan ja katsottavan välillä, ei artefakteiksi
lainkaan. (Emt., 12–15.) Tässä tutkimuksessa visuaalista kulttuuria ei
määritellä kumpaankaan ääripäähän, vaan sitä tarkastellaan järjestelmänä, joka koostuu artefakteista, sanoista ja teoista.
Rosen mukaan kuva voi itsessään olla voimakas ja viettelevä eikä
sen kielioppi toimi kuten kirjoitetun kielen. Kuitenkin kuva on joka
tapauksessa toisten tekstien – kuvallisten ja sanallisten – yhteydessä,
ja kaikki merkitykset muodostuvat näin syntyvässä vuorovaikutuksessa. Tämä tutkimus linkittyy Gillian Rosen näkemykseen sikäli, että se
korostaa kuvan käyttötarkoitusta ja toiminnallisuutta. Rosen näkökulmista tälle tutkimukselle relevantti on myös se näkemys, että kuvilla
luodaan sosiaalisia eroja, ja niiden luomiseen ja toisintamiseen tähtäävien mekanismien tarkastelu on tärkeää.
Yksi Rosen listaamista visuaalisen kulttuurin näkökulmista on katsomisen määrittyminen. Rosen siteeraaman John Bergerin kirjan ja
tv-sarjan Ways of Seeing mukaan katsoja ei katso vain kuvaa, vaan aina
samalla myös itseään ja suhdettaan kuvaan (Berger 1972, 9). Aikakauslehden lukija katsoo henkilökuvasta itseään ja jotain, mitä ehkä haluaisi olla tai ryhmää, johon haluaisi kuulua. Rosen mukaan Bergerin
sanoman voi tiivistää niin, että kuvan genren hahmottaminen johtaa
kuvan aiheen representaation ymmärtämisen lisäksi kuvan katsojan
rakentumisen ymmärtämiseen (Rose 2001, 12). Bergerille tämä tarkoitti naisen representaatiota katseen kohteena ja naisen kuvaa katsovan
miehen rakentumista kuvan aktiiviseksi katsojaksi (Berger 1972, 47).
Aikakauslehden kuvan katsojuuden rakentumista tarkastellaan tässä tutkimuksessa yksittäisen lehtikonseptin sisällä ja tuotannon tasolla. Kuvan katsoja, joka on selailemansa lehden vakituinen lukija ja jolle
kuva siten on ensisijaisesti tuotettu, kokee kuvassa todennäköisesti
erilaisia merkityksiä kuin sellainen lukija, jolla ei ole lehteen lukijasuhdetta eikä katsojuus lehden kuviin ole määrittynyt. Aikakauslehdessä
henkilökuvan katsojuutta voidaan rakentaa esimerkiksi tekemällä tai
jättämällä kuvaan lehteä tuntemattomalle lukijalle ehkä huomaamattomia, mutta omalle lukijalle selviä eleitä tai elementtejä. Vaikka lehden fyysinen lukija ei olekaan läsnä kuvien tuotannossa, johon tässä
tutkimuksessa keskitytään, lukijalle rakentuvaa roolia kuvan vastaanottajana sivutaan näiden eleiden ja elementtien tarkastelun kautta.
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Mediatutkimuksen tieteenalan on sanottu syntyneen brittiläisen
kulttuurintutkimuksen jalanjäljissä eri tieteenalojen – lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden – yhdistyessä eri tavoin. Polyteknisissä
oppilaitoksissa on tahollaan kehittynyt oma käytännönläheinen mediatutkimuksen haaransa (Hujanen 1998). Mediatutkimus voi tarkastella
mediateknologiaa vaikutuksineen, mediaorganisaatioita, mediatuotteita tai mediaa yhteiskunnan eri tasoilla. Näkökulmat voivat olla esimerkiksi teknisiä, taloudellisia, taiteellisia, historiallisia, filosofisia,
yhteiskuntatieteellisiä tai kulttuurisia. Mediatutkimus ei siis ole yhtenäinen, selvärajainen tutkimusala, ja esimerkiksi suomalaisissa yliopistoissa se on sisältänyt erilaisia lähestymistapoja. Turun yliopiston mediatutkimusta määrittelevien Seija Ridellin ja Tuomo Väliahon mukaan
mediatutkimuksen kentällä on paljon toisilleen outojen lähtökohtien
rajavyöhykkeitä, joita ei kannata mieltää erottaviksi vallihaudoiksi vaan
neuvottelualueiksi, joilla syntyy kiinnostavaa keskustelua. Ridell ja Väliaho vertaavat näitä eri lähestymistapojen – esimerkiksi taiteentutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden – raja-alueita luonnon ekotyyppien rajoihin, joilla saattaa syntyä jotain kokonaan uutta. Mediatutkimus on
luova ympäristö, jonka olemisen tapa on lähtökohtaisesti monitieteinen (Ridell ja Väliaho 2007, 8). Myös Taisto Hujanen on samanhenkisesti ja oivaltavasti verrannut mediatutkimusta tieteenalojen risteykseen,
jossa moni käväisee mutta johon harva pysähtyy (Hujanen 1998, 68).
W.J.T. Mitchell ja Mark Hansen rinnastavat ”median” kaikenkattavana kriittisenä käsitteenä Freudin tiedostamattoman, Marxin tuotannon tasojen tai Derridan kirjoittamisen käsitteisiin psykologiassa,
yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa. Mediatutkimus on siis yhtä laaja
alue kuin ihmistieteet ja teknologia yhdistettynä, ja median ja mediaalisuuden käsitteitä voidaan soveltaa myös historiallisessa perspektiivissä ja nähdä näitä käsitteitä vanhemmatkin ajattelijat mediatutkijoina (Mitchell ja Hansen 2010, vii-x). Kirjassaan Mediayhteiskunta (2012)
myös Janne Seppänen ja Esa Väliverronen lähtevät liikkeelle siitä jo
yleiseksi tulleesta näkemyksestä, että media ja yhteiskunta ovat erottamattomat. Heidän mukaansa yhteiskunnan suunta riippuu siitä, miten mediainstituution ja muiden yhteiskunnan instituutioiden kuten
talouden, politiikan tai kansalaisyhteiskunnan väliset suhteet kehittyvät. Seppäsen ja Väliverrosen mukaan media ja erityisesti journalismi
voi käsitellä yhteiskunnan muita instituutioita monin eri painotuksin.
Mediainstituution oma, jatkuva muutos yleisödemokratiasta konvergenssikulttuuriin sekä suhde markkinatalouteen vaikuttavat näihin
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käsittelytapoihin. (Seppänen ja Väliverronen 2012, 207–208.) Koska
tutkimuksen kohde, media, on määriteltävissä Mitchellin ja Hansenin
tapaan laajasti tai Seppäsen ja Väliverrosen tapaan kaikkeenkietoutuvasti, tarkkojen rajojen piirtäminen mediatutkimukselle tuntuu turhalta. 2000-luvun mediatutkimus on ihmisen, kulttuurin ja teknologian
tutkimusta erittäin monista perspektiiveistä.
Valokuvaa on suomalaisessa tutkimuksessa käsitelty hyvin erilaisista
näkökulmista (ks. esim. Pitkänen 2011, 21; Pienimäki 2007). Taideteollisen korkeakoulun (myöhemmin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) valokuvataiteen alan väitöstutkimuksissa valokuvia on
esimerkiksi käytetty historiallisina aineistoina (esim. Salo 1997, Kohonen
2012)8. Painamisen ja kameran tekniikoita suhteessa valokuvailmaisuun
on tutkittu (esim. Albrecht 2001; Anttonen 2005)9, ja ammattivalokuvaajien suhtautumisesta digitalisoitumiseen on tehty aineistotutkimusta
(Makkonen 2010)10. Valokuvaa on lähestytty teoreettisesta näkökulmasta

8

Salo, Merja 1997. Nautinnon vaaran ja varoituksen merkit. Tutkimus savukemainonnan
merkityssisällöistä ja terveysvalistuksen vastakuvista Suomessa 1870-1994. CD-ROM /
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 16. Kohonen, Iina 2012. Gagarinin hymy.
Avaruus ja sankaruus neuvostovalokuvissa 1959–1968. Helsinki: Musta Taide.

9

Albrecht, Kristoffer 2001. Creative Reproduction. A Practical Study on Ink-printed
Photographs, their History of Production and Aesthetic. Helsinki: Publication
series of University of Art and Design A 32. Anttonen, Petri 2005. Ajan kosketus.
Aikasarjavalokuva teoksina ja teoriana. Helsinki: Musta taide.

10

Makkonen, Pekka 2010. Camera Pixela. Ammattilaisten näkemyksiä valokuvauksen
digitalisoitumisesta. Helsinki: Aalto-yliopisto.

1.4 Aikakauslehdet tutkimuksen kohteena
”Harvoin asiaa on ihan julki lausuttu, mutta usein se on rivien
välistä luettavissa: aikakauslehti näyttäytyy [tutkimuksessa] vanhanaikaisena, heikoissa kantimissa olevana välineenä, jonka elintilaa
ahdistaa niin uusi kuin vanhakin media.” (Kivikuru 1996, 1.)

Monet median ja yhteiskunnan tutkijat keskittyvät paljolti sosiaalisen median tuomiin muutoksiin tiedon hankkimisessa, jakamisessa
ja vastaanottamisessa. Esimerkiksi tästä näkökulmasta voi tarkastella
yhteiskunnan muutoksia median muutoksen kautta (esim. Seppänen
ja Väliverronen 2012). Tämän tutkimuksen kohde, painetun aikakauslehden henkilökuva, edustaa sosiaalisen median aikakaudella epäi-

11

Laakso, Harri 2003. Valokuvan tapahtuma. Helsinki: Tutkijaliitto. Elo, Mika 2005.
Valokuvan medium. Helsinki: Tutkijaliitto.

12

Pälviranta, Harri 2012. Toden tuntua galleriassa. Väkivaltaa käsittelevän dokumentaarisen
valokuvataiteen merkityksellistäminen näyttelykontekstissa. Helsinki: Musta Taide.

13

Villi, Mikko 2010. Visual mobile communication: Camera phone photo messages as ritual
communication and mediated presence. Helsinki: Aalto-yliopisto.

14 Männistö, Anssi 1999. Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa. Myyttisideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen. Tampere:
TAPRI, Tampereen yliopisto. Mäenpää, Jenni 2008. Muokkausta ja manipulaatiota.
Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Tampere:
Tampereen yliopisto. Vanhanen, Hannu 2002. Kuvareportaasin (r)evoluutio.
Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 882, Tampereen yliopisto.
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ankkuroituen osaksi laajempaa taidefilosofiaa (Laakso 2003; Elo 2005)11
tai kytketty dokumentaarisuuskeskusteluihin ja vastaanottotutkimukseen (Pälviranta 2012)12. Myös valokuvan erilaiset käyttötavat sosiaalisessa ja mobiilissa mediassa ovat nousseet tutkimuskohteeksi (Villi 2010).13
Kuvajournalismin tutkimusta on pisimpään ja vakiintuneimmin
tehty Tampereen yliopistossa, jossa mediatutkimuksen painopisteet
ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimuksessa. Tamperelainen kuvajournalismin tutkimus
on enimmäkseen painottunut uutis- ja reportaasikuvien problematiikkaan. Viime vuosina Anssi Männistö (1999) on tutkinut islamin kuvia
länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa, Hannu Vanhanen (2002) dokumentaarisen kuvareportaasin muotoa ja Jenni Mäenpää (2008) kuvajournalistien käsityksiä digitaalisesta kuvamanipulaatiosta.14 Janne Seppänen (2001) on tutkinut valokuvaa osana erilaisia tulkintakonteksteja.
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lemättä dinosaurusten aikaa. Aikakauslehti on vanha kulttuurituote
ja henkilökuva vielä vanhempi. Onko niillä enää mitään relevanssia?
Ullamaija Kivikuru teki edellä siteeratun aikakauslehtitutkimuksensa
Vieraita lehtiä 1990-luvulla ja totesi jo silloin aikakauslehtiä pidettävän
tutkimuksen piirissä vanhanaikaisena välineenä.
Aikakauslehdet onkin saatettu jättää median yleisesityksissä kokonaan huomioimatta – esimerkiksi Norman Fairclough laskee kirjassaan Media Discourse (1995) mediadiskurssin piiriin sanomalehdet, tabloidit sekä television luokitellen aikakauslehtien ja kirjojen diskurssit
mediadiskurssille ”läheisiksi” (Fairclough 1995, 63) – tai niputtaa ne
populaarin median homogeeniseksi alalajiksi. Laajasti ymmärrettynä
aikakauslehdet kuvineen epäilemättä ovatkin massoille suunnattua
kulttuuriteollisuutta, massakulttuuria. Tutkimuksen asenteellisuutta
ja erityyppisten mediajulkisuuksien arvottamista tutkimuskohteina
onkin kritisoitu (Herkman 2011, 77), ja kulttuurintutkimus on purkanut ja keikauttanut välillä päälaelleenkin vakavan ja populaarin median
perinteisiä arvojärjestyksiä (esim. Hartley 2003).
2010-luvulle tultaessa aikakauslehden rooli mediakentässä näyttää
muuttuneen, kun sanomalehdetkin ovat silminnähden kasvattaneet
aikakauslehtimäistä sisältöään.15 Vaikka tutkimusta on edelleen vähän
verrattuna moneen muuhun viestinnän osa-alueeseen, asenne aikakauslehtiä kohtaan on kenties muuttumassa avoimemmaksi. Populaareja aikakauslehtiä on käytetty paljon eri alojen tutkimusten aineistoina, mutta aikakauslehtimäinen journalismi itsessään on ollut melko
marginaalinen tutkimuskohde (Helle 2010a, 24; Saarenmaa 2010, 19;
Holmes, 2008). Taideteollisessa korkeakoulussa (myöhemmin Aaltoyliopiston taideteollinen korkeakoulu, myöhemmin Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) tehtiin vuonna 2009 pääpainoltaan suomalainen, mutta myös kansainvälisiä viitteitä sisältävä aikakauslehtitutkimuksen tietokanta, jossa on kirjoitushetkellä luetteloituna 3 582 viitettä. Tietokannassa on luetteloituna kaikkien tutkimusalojen aikakauslehtiä aineistonaan käyttävä tutkimus (368 viitettä); luetteloituna ovat myös ammatilliset opinnäytteet ja gradut, käsikirjat ja jopa
aikakauslehden toimittajien ammattiliiton vuosikirjat. Tietokanta ei
siis rajaudu vain akateemiseen tutkimukseen, vaan toimii tiedonhaun

15

Hyvä esimerkki aikakauslehtimäisestä sisällöstä sanomalehdessä on vaikkapa
Helsingin Sanomien tabloidiuudistuksen yhteydessä (2013) lehden torstaisivuille
luotu juttusarja Petikaveri, jossa valokuvataan julkisuuden henkilöitä vuoteessa
ja haastatellaan heitä heidän nukkumisrutiineistaan.

Yleisaikakauslehdistä indielehtiin
” Mut sit sanomalehti ja aikakauslehti on vähän eri asia,
että aikakauslehti on niin sellanen karkki, jonka, minusta
ainakin, ihminen haluaa käteen ja selailla sitä ees sun taas.”
(Haastateltavan määritelmä aikakauslehdestä)17

Valokuvilla kuvitetun aikakauslehden nykyisen muodon ja rakenteen
luoneet ja pohjustaneet menestyslehdet , kuten Life ja Look, olivat laajoille massoille tarkoitettuja yleisaikakauslehtiä, jotka keskittyivät yhtä
lailla kansainvälisiin koviin uutisiin kuin viihdejulkkiksiinkin. Erikoisaikakauslehtien nousu alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun television
rooli massojen tiedonvälittäjänä kasvoi eivätkä aikakauslehdet enää pysyneet nopeamman välineen tahdissa. Televisio vei myös mainostajien
enemmistön. Lehtitalojen oli luotava uusia aikakauslehtiyleisöjä, joille tuotettujen uusien lehtien oli erikoistuttava. 1970-luvulle tultaessa
sekä Life, Look että Saturday Evening Post jouduttiin lakkauttamaan kannattamattomina (Abrahamson 1996, 2; Morrish ja Bradshaw 2012, 14).
Suomessa vastaava ilmiö on näkynyt laajoille yleisöille suunnattujen
yleisaikakauslehtien laskevina levikkeinä. Vuodesta 1998 vuoteen 2011
esimerkiksi Seuran ja Avun levikit ovat laskeneet lähes 100 000 lukijalla.18
2000-luvulla verkkojournalismi on vienyt television ja sanomalehtien paikan nopean uutisjournalismin alustana. Sanomalehdet ovat jakaneet sisältöään painetun lehden ja sen teemaliitteiden sekä verkkolehden kesken niin, että uutisaineisto painottuu verkkoon ja taustoittavaa, aikakauslehtimäistä feature-journalismia sijoitetaan painetun
lehden aikakauslehtimäisiin liitteisiin. Aikakauslehdet ovat aikakauslehtimäisiksi muuttuvista sanomalehdistä erottautuakseen joutuneet
terävöittämään aikakauslehtimäisyyttään entisestään ja suuntaamaan
sisältöjään yhä pienemmille yleisöille. David Abrahamsonin (1996)

16

http://aikakauslehtitutkimus.fi/ (luettu 29.10.2013)

17

Haastateltavan henkilökoodi: J2.

18

Lähde: Levikintarkastuksen trenditilasto 1998-2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)
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apuna alasta kiinnostuneille. Visuaalisuuteen, valokuvaan tai designiin
liittyviä viitteitä tietokannassa on 381, ja niistä suuri osa liittyy valokuvan ja painamisen tekniikoihin. Kieleen ja kielentutkimukseen liittyviä
viitteitä on 606.16

35

mukaan erikoislehdet, joiden nousu alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla
yleisaikakauslehtien tappion myötä, ovat olleet keskeisessä roolissa
muokkaamassa yhteiskuntaa.19
Tämän tutkimuksen aineistolehdet, kuten nuori Meidän Perhe ja
perinteikäs Suomen Kuvalehti, on suunnattu nykymittakaavan mukaan
suurille yleisöille, jotka Avun ja Seuran kulta-aikoihin verrattuna ovat
kuitenkin melko pieniä. Lehden alkuvuosina 2004–2008 Meidän Perheen
levikki nousi nopeasti noin 35 000:sta noin 53 000:een ja on pysynyt
sittemmin noin 50 000:ssa vuoteen 2011 asti. Suomen Kuvalehden levikki
on vuosina 1998–2011 pysynyt melko tasaisesti 90 000 ja 100 000 välillä.20 Painettu lehti oli siis hyvissä voimissa; toisaalta molemmat lehdet
panostivat voimakkaasti myös verkkojournalisminsa ja sähköisten versioidensa kehittämiseen vuosien 2009–2011 aikana.21
Aikakauslehden rakentama kuvitteellinen sosiaalinen yhteisö22 on
erilainen, mutta mahdollisesti yhtä vahva kuin tätä nykyä paljon tutkitut
sosiaalisen median yhteisöt. Voi myös olla, että aikakauslehden perinteinen, homogeeninen ja turvallinen yhteisö edustaa nykyihmisille elitististä vapautumista rajaamattoman informaation pakkosyötöstä. Tila
aikakauslehtikuvan vastaanottamiseen – paperinen tuote – on valmiiksi
rajattu, ja katselemiseen varastetaan jostain aikaa. Sellaista rauhoitettua
Suunniteltu kuva
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19

Poikkeamiin ja erityisyyksiin, ei yhtenevyyksiin, keskittyminen näkyi
maailmanlaajuisesti dokumentaarisen valokuvan näkökulmissa jo
maailmansotien jälkeen, siis vähän ennen erikoisaikakauslehtien
nousua (Marien 2010, 337).

20 Lähde: Levikintarkastuksen trenditilasto 1998-2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)
21

Meidän Perhe kehitti esimerkiksi videohaastattelu-juttutyyppiä Perhe.fi
-verkkosivulleen. Suomen Kuvalehti uudisti verkkosivunsa, siirtyi
iPadiin ensimmäisenä suomalaisena aikakauslehtenä syyskuussa 2010
(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/suomen-kuvalehti-nyt-ipad-versionanaytenumero-luettavissa, luettu 29.10.2013) ja julkaisi historiansa ensimmäisen
making-of -videon iPad -versiossaan tämän tutkimuksen aineistona olevasta
pääministeri Mari Kiviniemen studiokuvauksesta. Huhtikuusta 2012 eteenpäin
irtonumeromyyntiin perustunut iPad -versio on sulautunut Suomen Kuvalehti
Digi -versioon, joka soveltuu tableteille, puhelimille ja selaimille.

22 Kuvitteellisen yhteisön käsitteen kehitti alun perin Benedict Anderson
teoksessaan Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (1991; ensimmäinen painos julkaistu 1983). Andersonin
mukaan kansakunnatkin ovat kuviteltuja yhteisöjä, ja medialla on iso
rooli kansallisten identiteettien ja nationalismin muodostumisessa.

ylellisyyttä muut arkiset mediat eivät välttämättä pysty tarjoamaan. Megan Le Masurierin (2012) mukaan pienilevikkiset indielehdet ovat yksi
merkki siitä, että painettu aikakauslehti on voimissaan. Indielehdet keskittyvät marginaalisten populaarikulttuuristen ilmiöiden vahvasti näkökulmaistettuun juhlintaan – suomalaisen Kasino A4 -lehden näkökulman
Le Masurier nimeää ”aggressiiviseksi melankoliaksi” (Le Masurier 2012,
2). Hänen mukaansa indielehdet tavallaan poistavat taisteluasetelman digitaalisen ja painetun median väliltä: niiden tekijät ovat diginatiiveja ja ne
tuotetaan kokonaan digitaalisesti, mutta ne painetaan kuitenkin paperille ehkä siksi, että siten ne voivat tarjota jotain mitä sähköiset lehdet eivät
voi (emt., 3). Tällaisia painetun lehden ominaisuuksia, joita indielehtien
tekijät hyödyntävät, ovat esimerkiksi paperin laatu aistisine ominaisuuksineen, layoutin aikakauslehtimäinen erityisyys ja lehtiesineen säilyttämisen mahdollisuus. Nämä ominaisuudet ovat hyödynnettävissä kaikissa
paperille painetuissa – suurilevikkisissäkin – aikakauslehdissä. Le Masurier päättää artikkelinsa arvailemalla, ovatko indielehdet kenties tulevaisuudessa viimeisiä painettuja mediatuotteita muun median siirryttyä
verkkoon, ja lainaa Monster Children -indielehden kirjoitusta: ”Kun haluan
valokuvan, haluan printin. Kun luen kirjaa, haluan että sivut turpoavat ja kääntyvät
koirankorville. Kun ostan aikakauslehden, haluan sen ikääntyvän kanssani. Haluan
kosketeltavia todisteita siitä että minun aikani oli olemassa…”23 (Emt., 13.)

Aikakauslehti rakennelmana
Aikakauslehti on käsinkosketeltava artefakti. Aikakauslehteä suhteessa valokuvaan ei kuitenkaan kannata tarkastella vain artefaktina – vastaanottokonteksteissa matkustavana esineenä tai valokuvan julkaisu23

Vaughan Blakey: Ding dong print is dead. Monster Children 26, 2010.
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kontekstina – vaan kokonaisuutena, joka muodostuu tekijöistä, lehdestä ja lukijoista, jotka liikkuvat yhteen kietoutuneina ajassa, paikassa
ja kulttuurissa. Jokaisella aikakauslehdellä on uniikki konsepti, jonka
suhde siinä tuotettuun valokuvaan on kiinteä. Aikakauslehdet ovat
myös jo kauan ennen 2000-luvun indielehtiä rakentaneet omia maailmojaan omille lukijoilleen. Esimerkiksi Henry Lucen Fortunen tapauksessa lehti on jopa luonut oman, aikakauteensa sopivan historiallisen
näkemyksensä Yhdysvaltain kansan historiasta (Miller 2003).
Kun aikakauslehteä tarkastellaan tuotanto-organisaationa arvoineen, taloudellisine tilanteineen, tekijäryhmineen, käsitteellisine ja
konkreettisine lukijoineen sekä todellisuutta muokkaavine kuvineen ja
teksteineen, saadaan kuva monimutkaisesta vyyhdestä, josta yhtä asiaa
on vaikea vetää erilleen. Yhden asian erilleen vetämisen vaikeus näkyy
hyvin konkreettisesti valokuvissa. Aikakauslehdissä julkaistaan paljon
valokuvia, jotka ovat niin omaleimaisesti osa lehteään, että niiden merkitys ei avautuisi lehdestä irrotettaessa kokonaan tai ollenkaan. Kuvien
henkilöitä on saatettu esimerkiksi pukea, maskeerata ja lavastaa tilanteisiin niin omintakeisesti, että vain tunnistettu yhteys nimenomaisen
lehden tiettyyn juttutyyppiin paljastaa kuvan merkitykset.24
Mediatuotannon ja mediatyön organisoitumisen hahmottamisen
avuksi on esitetty useita teoreettisia malleja (Mc Quail 2005, 276–306).
Merja Helle (2010a, 87–96) esittelee McQuailin mallin (McQuail 2005,
282) lisäksi useita malleja, jotka eri tavoin pyrkivät ottamaan huomioon
paitsi journalistiset ideaalit, myös työprosessit ja -olosuhteet sekä ansaintalogiikan. Yhteistä Helteen esittelemille malleille on, että niissä
journalistiset normit asetetaan tasavertaiseen asemaan taloudellisten,
kulttuuristen ja teknologisten tekijöiden kanssa, kun organisaation toimintaa syineen ja seurauksineen tarkastellaan. Esimerkiksi Shoemakerin ja Reesen (1996, 101) hierarkkisessa mallissa korostetaan ideologioiden, mediaa ympäröivän kulttuurin, mediaorganisaation ja mediarutiinien vaikutusta yksittäisen journalistin työhön. Shoemaker ja Reese
eivät ole sisällyttäneet taloudellisia vaikuttimia mallikuvioonsa, mutta
yhteenvedossaan he summaavat mediaorganisaation talouteenkin perustuvaa toimintaa kiinnostavasti. Heidän mukaansa joukkoviestinnän
sisältö on sosiaalisesti tuotettua ja perustuu rutiineihin ja rituaaleihin
enemmän kuin objektiivisen todellisuuden heijastamiseen. Kun mainosten määrä julkaisussa kasvaa, myös toimituksellisen sisällön määrä
kasvaa. Mitä varmemmalla pohjalla talous on, sitä enemmän päätöksiä
24 Hyvä suomalainen esimerkki tästä ilmiöstä ovat Image-lehden kansikuvat.
http://www.image.fi/lehti (luettu 25.4.2013)

Mediakonsepti
Ullamaija Kivikuru (1996) ja Maija Töyry (2005) ovat molemmat tarkastelleet aikakauslehden rakennelmaa konseptin käsitteen avulla.
Kivikurulle konsepti on melko yleisen tason käsite: hänen mukaansa
konsepti voi olla monellakin lehdellä sama. Kivikuru käyttää yksilöivämpää profiilin käsitettä kuvaamaan ”lehtikohtaista omaleimaisuutta”, jota voidaan manifestoida käyttämällä erilaisia journalistisia genrejä (Kivikuru 1996, 88). Maija Töyry taas käyttää konseptin käsitettä
siinä, missä Kivikuru puhuu profiilista, ja Kivikurun ”konsepti” olisi
Töyryn käsitteistössä laajempi lehtigenre. Konseptin käsitettä täsmentääkseen Töyry ja Merja Helle ovat suomalaisissa aikakauslehtien
kehittämishankkeissa luoneet aikakauslehden järjestelmän kuvailuun
käytännönläheisen välineen: mediakonseptin käsitteen (Helle ja Töyry
2009; Helle 2010a). Käsite perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan
teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen ja huomioi mediatuotteen li-

25

Lutz ja Collins ovat soveltaneet mallissaan Roger Wallisin ja Stanley Baranin
uutisorganisaatiokaaviota (Wallis ja Baran 1990, 218).

26 Lutz ja Collins lainaavat National Geographicin aineistoon soveltamansa käsiteparin
”charge” ja ”brief ” Michael Baxandallilta (1985) ja Wendy Griswoldilta (1987).
Sanan ”charge” voi suomeksi kääntää myös vastuuksi tai (sähkö)varaukseksi.
Ajatuksen voi vapaasti suomentaa niin, että yksilöön on ladattu vastuu omasta
toimimisesta tietyssä kulttuurissa ja kontekstissa, ja tämä tiivistyy eri tavoin
kussakin yksittäisessä työtehtävässä.
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voidaan tehdä journalistisin, ei kaupallisin, perustein. Viime kädessä
suurinta valtaa mediassa, niin kaupallisessa kuin julkisessakin, käyttää
sen omistaja. (Shoemaker ja Reese 1996, 251–261; myös Helle 2010a, 93.)
Catherine Lutz ja Jane Collins (1993) ovat esittäneet oman mallinsa aikakauslehden organisaatiosta25. He korostavat mallintamassaan
prosessissa työtä tekevien journalistien yhteisiä, kontekstualisoituja
intentioita, joita tulisi heidän mukaansa tarkastella yksittäisen henkilön subjektiivisuuden ja hegemoniaan tähtäävien kulttuuristen intentioiden väliin jäävässä tilassa. Yksittäisen henkilön – tässä valokuvaajan – tuloksellinen toiminta voidaan heidän mallinsa mukaan linkittää
sosiaaliseen kontekstiinsa ”latauksen”26 – yksilön yleisen ja välittömän
tarpeen toimia – ja ”tiivistymän” avulla, joista lataus linkittää yksilön
laajaan kulttuuriseen kontekstiin ja tiivistymä pieniin teknisiin, esteettisiin, ammatillisiin, paikallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin yksityiskohtiin (Lutz ja Collins 1993, 52–53).
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säksi journalistiset työprosessit ja niiden reunaehdot. Mediakonseptin
malli perustuu Virkkusen (2007) toimintakonseptin käsitteeseen ja on
kolmiosainen tai -tasoinen. Ensimmäisellä tasolla ovat julkaisijan arvot ja tavoitteet sekä vallitseva journalistinen kulttuuri, toisella tasolla
lehti tai muu mediatuote artefaktina ja kolmannella päivittäinen tuotantoprosessi siinä syntyvine yksittäisine sisältöineen (Helle ja Töyry
2009, 500). Helteen ja Töyryn mukaan ”mediakonseptin luominen yhteisenä
hankkeena on heterogeeninen tavoitteiden ja neuvottelujen kenttä, johon ottavat
osaa esimerkiksi julkaisijat/omistajat, lähteet, lukijat, journalistit, markkinointi
ja teknologia” (emt., 501). Mediakonseptityökalun avulla mikä tahansa
mediatuote – päivälehti tai radioasema – voidaan purkaa osiin, käsitteellistää, sanoittaa ja jakaa tekijöiden kesken mediatalon toimitusjohtajasta aina etäältä työskentelevään freelanceriin. Aikakauslehden
mediakonsepti on yksityiskohtainen, ottaa huomioon lehtien uniikit
piirteet ja mahdollistaa vertailun muihin saman genren sisällä oleviin,
samantyyppisiin lehtikonsepteihin.
Mediakonsepti on todellisesta organisaatiosta ja sen toiminnasta käsitteellistetty malli, mutta silti tietyssä mielessä idealistinen rakennelma. Toimituksissa mediakonseptin konetta pyritään pitämään
käynnissä ja tähdätään siihen, että kaikki tuotettu sisältö vastaa konseptiin kirjoitettuja ihanteita ja päämääriä kaikilla tasoilla. Mediakonseptit olisivat kuitenkin liian hyviä ollakseen totta, elleivät ne lähtökohtaisesti sisältäisi sekä tahallisia että tahattomia ristiriitoja. Tahattomia
konseptinsisäisiä ristiriitoja ovat esimerkiksi työprosessien kitkat
(katso esim. Helle 2010a) ja journalistien kokemat erot puheiden ja
todellisten työskentelyprosessien tai journalistisen tason ja kaupallisuuden välillä, joista tämänkin tutkimuksen aineistoista löytyy joitain
esimerkkejä. Tahallisia lehtikonseptien ristiriitoja ovat esimerkiksi lukijan yllättämiseen tähtäävät sisällöt (Abrahamson 1996, 57).
Laura Saarenmaa (2010) on esittänyt, että tutkijan liikaa viljelemä
konseptiajattelu saattaa peittää ristiriitaisuudet, satunnaisuudet, sattumat ja epäjatkuvuudet. Saarenmaan mukaan esimerkiksi ”naistenlehden” konsepti saattaa tarjoutua selittämään tutkijalle koko lehden sisältöä, vaikka samoja sisällön ominaisuuksia olisi yleisaikakauslehdissäkin
(Saarenmaa 2010, 30). Saarenmaa käyttää tässä konseptin käsitettä samalla tavalla laajasti kuin Ullamaija Kivikuru. ”Naistenlehti” ei kuitenkaan ole Töyryn ja Helteen käsitteellistyksiä seuraten konsepti vaan lehtigenre tai mahdollisesti toisiaan lähellä olevien konseptien ryhmittymä.
Jos konsepti ymmärretään mediakonseptin käsitteen avulla, tahallisia
konseptinsisäisiä ristiriitoja – tai epäjatkuvuuksia, satunnaisuuksia ja

sattumia – ei ole tarvetta selittää tai peittää, koska ne sisältyvät konseptiin, ja niitä voidaan tarkastella konseptin sisäisinä ominaisuuksina. Näin
ajateltuna mediakonseptin käsite vapauttaa niin lukijan kuin tutkijankin
erilaisia medioita eriarvoistavista asetelmista – jokin konsepti saattaa sisältää ”naistenlehtimäisyyksiä”, mutta viljellä muitakin näkökulmia.
Maija Töyry (2005) on analysoinut Suomessa 1889–1911 ilmestyneen
Koti ja yhteiskunta -lehden ja sen liitteenä ilmestyneen Käsitöitä-lehden27
konseptin sisäisiä diskursiivisia ristiriitoja sukupuolisopimuksen näkökulmasta. Tuon ajan yhteiskunnassa radikaali lehti tarjosi naiselle
kahta toisilleen vastakkaisina nähtyä osallistumisen mallia: yhteiskunnallisesti aktiivista tai kotiin ja äitiyteen keskittyvää. Lehden konseptin
sisäinen diskursiivinen ristiriita syntyi siitä, että lehti rakensi teksteissään lukijapaikkaa molempien osallistumismallien kannattajille. Töyryn mukaan Koti ja yhteiskunta perusti konseptinsa sen ristiriidan ratkaisemiseen, joka yhteiskunnassa vallitsi yhtäältä naisen itsenäisyyden
ja toisaalta äitiyteen ja perheeseen kiinnittymisen välillä. Konseptissa
selvästi esiin tuleva kaksijakoisuus edellytti ristiriidan ratkaisua lukijasopimuksen ylläpitämiseksi. Niinpä vaikka yleensä puhutteli jompaa
kumpaa lukijaa erikseen, lehti tietyissä kotiteollisuuteen liittyvissä
juttutyypeissään pyrki erityisellä ”me naiset” -muotoisella puhuttelulla
yhdistämään ristiriitaisen lukijansa molemmat puolet. Lehden päätoimittaja Aleksandra Gripenberg, kuten moni muukin tuon ajan yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen, oli omalla kohdallaan ratkaissut
ristiriidan jäämällä naimattomaksi. Lehden linja ei kuitenkaan ollut

27

Käsitöitä ilmestyi lehden liitteenä 1895–1911 ja vielä emolehden lopettamisen
jälkeen itsenäisenä 1912–1925 (Töyry 2005, 207).
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naimattomuuden edistäminen. Sen sijaan lehti tarjosi ansiokotiteollisuutta ratkaisuna, joka lisää naisen itsenäisyyttä, oli hän naimisissa
tai ei. Lehden asenne ansiokotiteollisuuteen oli Töyryn tekstianalyysin mukaan kuitenkin kovin idealistinen eikä välttämättä vastannut
realistisia ansaintamahdollisuuksia tuon ajan Suomessa (Töyry 2005,
234–237). Töyry esittääkin yhdeksi syyksi tämän ensimmäisen suomalaisen pitkään eläneen naistenlehden lopettamiseen vuonna 1911 sitä,
että tarjottu ratkaisu naisten elämän ristiriitaan ei lopulta ollut käytännössä toimiva (emt., 242).
Töyry analysoi Koti ja yhteiskunta -lehden konseptin suhdetta aikansa
sukupuolisopimukseen kodin ja äitiyden, yhteiskunnallisen osallistumisen ja ruumiillisuuden tasoilla (emt., 218–227). Ruumiillisuuden tasolla hän löytää lehdestä mielenkiintoisen visuaalisen ristiriidan. Kun
emolehden asia-artikkelissa ja yleisönosastossa käytiin sananvaihtoa
siitä, miksi kureliivejä käytetään, vaikka se ei olekaan emansipatorisessa mielessä suotavaa (emt., 88–92; 225–227), kuvitetussa Käsitöitä-liitteessä oli mallikuvia niin kapeauumaisista leningeistä, etteivät ne olisi
olleet puettavissa päälle ilman toisaalla lehdessä kyseenalaisena nähtyä kureliiviä. Töyry pitää tällaista yhtäaikaista sukupuolisopimuksen
rakentamisen ja purkamisen tapaa, jossa eriääniset ainekset sijoitetaan
eri osastoihin tai juttutyyppeihin, erilaisille naistenlehtikonsepteille
keskeisenä (emt., 225–227).
Helteen ja Töyryn mukaan lukijat ovat läsnä mediakonseptimallin
jokaisella tasolla. Julkaisijan arvojen ja tavoitteiden tasolla lukijat näkyvät markkinoinnin mittaaman kohdeyleisön muodossa. Artefaktin ja
arkkitehtuurin tasolla kamppailevat mitattu kohdeyleisö ja tekstin sisäislukija, ja yksittäisten työprosessien ja sisältöjen tasoilla tähdätään
oikeanlaisen sisäislukijan rakentamiseen eri sisältögenreissä (Helle ja
Töyry 2009, 504–505).
Alun perin kirjallisuudentutkimuksesta, tarkemmin sanottuna
narratologiasta peräisin oleva sisäislukijan käsite28 on sisäistekijän
vastinpari ja tarkoittaa abstraktia, tekstin sisäistä lukijaa. Sisäislukijaa on tarkasteltu myös mediatutkimuksessa. Risto Kunelius (1993) on
kuvannut uutisjutun geneeristä sisäislukijaa käsitteellisesti avuttomana, konkretiaa kaipaavana, kärsimättömänä ja arvostelukyvyttömänä
olentona, ja Maria Lassila-Merisalo lisää Image-lehden kaunokirjallisen

28 Kirjallisuudentutkimuksessa sisäislukijaa ovat tutkineet esimerkiksi Wayne
C. Booth (1961), Seymour Chatman (1978), Pekka Tammi (1992) ja Shlomith
Rimmon-Kenan (1999). (Töyry 2005, 86–93.)

29 Seppäsen määrittelyä aikakauslehteen soveltaen: aikakauslehden henkilö
valokuvan tuottamisen perspektiivistä sisäislukija on aikakauslehtijournalismin
ja kuvajournalismin sääntöihin ja konventioihin suhteutuva oletus välineen
yleisöstä ja sen odotuksista, uskomuksista ja arvoista.
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journalismin lajityyppiin kuuluvan Myrskyn silmässä -jutun lukijaa käsittelevässä analyysissään sisäislukijan rinnalle myös Imagen kohderyhmän – popkulttuuriorientoituneen, korkeasti koulutetun ja urbaanin nuoren aikuisväestön. Kohderyhmän, siis todellisten lukijoiden,
rinnalle Lassila-Merisalo määrittelee esimerkkijuttunsa sisäislukijan
”motivoituneeksi, yleissivistyneeksi, kompetentiksi ajattelijaksi, jolla
on lukutaitoa moniselitteisen tekstin tunnistamiseen ja tulkitsemiseen” (Lassila-Merisalo 2008, 20).
Seija Ridell (1990, 1997) näkee uutistekstien sisäislukijan niinä konventioina ja odotuksina, joiden pohjalta uutisia luetaan ja merkityksellistetään juuri ”uutisina” (Ridell 1990, 70; 1997, 157). Ridellin mukaan
sekä sisäistekijä että sisäislukija ovat olemassa jo ennen yksittäisten
uutisten kirjoittamista ja lukemista toimintaa ohjaavien konventioiden
ja odotusten ominaisuuksina. Tällä sisäistekijän ja sisäislukijan määrittelyllä Ridell irrottautuu narratologian tiukasta tekstikeskeisyydestä
ja kohdistaa huomion uutisjournalismin konventioiden ja uutisten diskursiivisten piirteiden väliseen yhteyteen. (Ridell 1997, 157.) Janne Seppänen (2001, 92–123) on soveltanut Ridellin ajattelua lehtikuvaan. Seppäsen mukaan sisäislukija lehtivalokuvan tuottamisen perspektiivistä
on ”kuvajournalismin sääntöihin ja konventioihin suhteutuva oletus välineen
yleisöstä ja sen odotuksista, uskomuksista ja arvoista” (emt., 107). Analyysissään Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen kuvareportaasista Seppänen keskittyy kuitenkin sisäistekijään enemmän kuin sisäislukijaan. Tämän
tutkimuksen kannalta tärkeä – edellä lainatun sisäislukijan määrittelyn
lisäksi – on Seppäsen näkemys, että jutun kuvituksen todellinen tekijä ei ole valokuvaaja vaan toimituksellinen yhteisö. Edelleen Ridellin
ajattelua seuraten: sisäistekijä muodostuu tämän todellisen tekijän ja
julkaistujen kuvien väliin jännittyvistä geneerisistä konventioista, merkityksen muotoutumiseen vaikuttavista käytännöistä (emt., 108).
Sisäislukija ja todellinen lukija ovat siis erillisiä, joskin rinnakkaisia
hahmoja. Tämän tutkimuksen aineistot antavat viitteellisiä vastauksia
myös kysymykseen, miten sisäislukija29 rakentuu henkilökuviin erilaisissa aikakauslehdissä. Aikakauslehdissä on kuitenkin käytössä myös
kolmannenlainen lukijakäsite, mallilukija. Helteen ja Töyryn konseptimallissa (2009, 504–505; 519–524) ei tehdä tarkkaa eroa tekstuaalisen
sisäislukijan ja käytännöllisen mallilukijan käsitteiden välille. Ero on
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kuitenkin helppo tehdä, koska sisäislukija on narratologisessa muodossaan hyvin teoreettinen ja mediatutkimuksen omaksumassa muodossakin melko teoreettinen käsite, mallilukija taas hyvin arkipäiväinen työkalu.
Suomessa 2000-luvulla yleistynyt mallilukija on aikakauslehtien ja
yhtä enenevässä määrin sanomalehtienkin toimitusten käyttämä apuväline journalistisen sisällön oikeanlaiseen suuntaamiseen konkreettiselle lukijalle ja kohderyhmälle (esim. Helle 2010b, 120–126; Helle,
Töyry ja Ruoranen 2010)30. Useassa aikakauslehdessä mallilukijalle on
määritelty nimi, ikä, perhe, aviosääty, lasten ikä ja lukumäärä, asuinkaupunki tai -alue, kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia, lemmikkejä, mielipiteitä, käyttäytymismalleja, kulutustottumuksia ja muita
hyvinkin tarkkoja erityispiirteitä. Mallilukijasta voi tehdä kuvan, jota
jaetaan lehden tekijöille.31 Mallilukija ei sijaitse tekstissä eikä kuvassa,
vaan toimituksessa ja tekijöiden mielissä siellä, missä lehteä tehdään.
Kun aikakauslehden tekstit ja valokuvat rituaalisessa mielessä tehdään
”juuri sinulle, lukijamme”, toimituksen mallilukijan voi konkretisoida systemaattisena apuvälineenä, joka puhuu tekijälle lukijan äänellä
työprosessin eri vaiheissa ja on helpompi käsiteltävä kuin abstrakti sisäislukija. Mallilukija on siis jonkinlainen sisäislukijan toiminnallinen
sukulainen, toimituksen kollektiivisesti rakentama fiktiivinen henkilö
monine ominaisuuksineen. Mallilukija myös päivitetään aina lehden
uudistuessa vastaamaan uusia tavoitteita. Hänestä saatetaan keskustella toimituksessa kuin yhdestä työyhteisön jäsenestä tai poissaolevas-

30 Helle, Töyry ja Ruoranen (2010) käyttävät englanninkielistä termiä
”imaginary reader”.
31

Tässä tutkimuksessa haastateltu näyttelijä-ohjaaja Maria Sid oli 2000-luvulla
mallina erään suomalaisen lehtitalon kuvissa, joista tehtiin toimituksille visuaalisia
apuvälineitä – luonnollisen kokoisia mallilukijan pahvikuvia – helpottamaan
mallilukijatyökalun käyttöönottoa päivittäisessä journalistisessa työssä.

Aikakauslehti visuaalisena järjestyksenä
Aikakauslehden mediakonseptimallin mukaan lehden visuaalisuus
noudattaa suunniteltua linjaa ja yksittäisten valokuvien on sovelluttava
konseptiin. Aikakauslehden konseptia voi analysoida sen kautta, miten lehden visuaaliset osat on organisoitu, ja sen kuvia voi tarkastella
kokonaisuuden funktionaalisina osina.
Janne Seppänen (2004) on määritellyt visuaalisen järjestyksen käsitteen, jolla voidaan analysoida visuaalisia kokonaisuuksia ja ilmiöitä.
Kun puhuttu tai kirjoitettu kieli ei vain heijasta todellisuutta vaan myös
muokkaa sitä, samaa voi sanoa visuaalisista merkitysjärjestelmistä.
Kielelliset ja visuaaliset diskurssit ja järjestykset eivät ole vastakohtaisia vaan rinnakkaisia, sisäkkäisiä tai vastavuoroisia tapoja ymmärtää ja
rakentaa maailmaa (Seppänen 2004, 20–23)32. Silmä tottuu visuaalisiin
järjestyksiin nopeasti, ja ne ovat usein kamppailujen kohteina. Seppäsen mukaan visuaaliset järjestykset ovat toiminnallisia ja materiaalisia
järjestyksiä, jotka nivoutuvat erilaisten instituutioiden toimintaan sekä
sisältävät vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä. (Emt., 33.)
Kuvallisen esittämisen geneeriset ja kulttuuriset merkitykset kytkeytyvät osaksi sen visuaalisia järjestyksiä. Janne Seppäsen mukaan
väline itsessään sisältää visuaalisia järjestyksiä, ja toisaalta visuaaliset
järjestykset voivat myös liittyä esitettäviin asioihin ja niiden esittämisen tapoihin (Seppänen 2004, 34). Valokuvalla on esimerkiksi erityislaatuinen todellisuussuhde, joka vaihtelee kuvan funktion – esimerkiksi uutiskuva tai aikakauslehden kansikuva – mukaan. Uutiskuvissa
ja aikakauslehtien henkilökuvissa on omia visuaalisia järjestyksiään,

32

Norman Fairclough (1995) esittää median diskurssijärjestyksinä, jollaisten
voi nähdä olevan Seppäsen visuaalisten järjestysten taustalla. Median
diskurssijärjestyksessä on alajärjestyksiä ja genrejä, joiden avulla sisältöjä
voidaan tarkastella. Faircloughille kuva on tekstille alisteinen, eikä sen tyyleihin
kiinnitetä huomiota. Fairclough erittelee tarkkaan puhutun ja kirjoitetun kielen
diskursiivisia repertuaareja, mutta kuvalla on hänen näkemyksessään vain yksi,
dokumentaarinen, diskurssi.
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ta ystävästä. Lehden sisältö saadaan oikeaan vireeseen ja tunnelmaan,
kun käydään ryhmässä läpi sitä, lukisiko mallilukija tällaisen tekstin
tai kiinnostuisiko tällaisesta kuvasta. Näitä keskusteluja on edempänä
analysoiduissa aineistoissa paljon, joskin epämuodollisessa puheessa
mallilukija sekoittuu helposti puhujaan itseensä lukijana, kohderyhmään tai muuhun todelliseen tai kuviteltuun lukijaan.
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kuten tapa esittää ihmisiä ryhmissä osana laajempia tapahtumia tai
toisaalta vaikkapa itse valitussa roolissa poseeraten. Seppäsen toinen
ajatus– ajatus visuaalisten järjestysten nivoutumisesta asioiden esittämisen tapoihin välineestä riippumatta – on länsimaisia ja globaaleja aikakauslehtiä selatessa helppo konkretisoida: erilaisten ihmisten
erilaiset esittämistavat näyttävät olevan jossain määrin vakiintuneita
ja mediatyyppien rajoja ylittäviä. Esimerkiksi kaukaiset ”toiset” saatetaan esittää mediasta riippumatta eri tavoilla kuin kotimaiset julkisuuden henkilöt.
Seppäsen kahdella tasolla ilmenevien visuaalisten järjestysten
lisäksi voidaan nähdä kolmas, näiden väliin asettuvien visuaalisten
järjestysten taso. Esimerkiksi aikakauslehti on lajityyppinen visuaalinen järjestys. Aikakauslehtien kannet ovat kaikkialla tunnistettavia
ja samannäköisiä, monet aikakauslehtibrändit ovat globaaleja, ja aikakauslehtimäinen tapa esittää asioita ja henkilöitä on levinnyt sanomalehtiinkin. Aikakauslehdet tunnistaa aikakauslehdiksi niiden
visuaalisuuden monista konventioista, graafisesta suunnittelusta ja
rakenteesta. Lajityyppisen visuaalisen järjestyksen lisäksi jokaisella
aikakauslehdellä on omia uniikkeja visuaalisia järjestyksiään, jotka
voivat vaihdella paljon. Valokuvien funktiot ovat erilaisissa aikakauslehdissä samantyyppisiä, kuten esimerkiksi haastattelun kuvittaminen, pääkirjoituksen vinjetoiminen, jonkin ilmiön esitteleminen tai
tietyn juttutyypin merkitseminen, mutta itse kuvat voivat olla hyvin
erilaisia. Niinpä aikakauslehden valokuvan yleistä visuaalista järjestystä, joka erottaisi kaikki aikakauslehtikuvat kaikista muista valokuvista,
olisi vaikea hahmottaa.
Sanomalehden uutiskuvan tai muun sanomalehtikuvan yksi lähtökohtainen ominaisuus on perinteisesti se, että kuva itsessään kertoo
tarinan ja herättää lukijan huomion. Siitä seuraa, että uutiskuvalla on
ainakin tähän asti ollut jollain lailla kuvailtavissa olevia visuaalisia järjestyksiä ja yleispäteviä sisällöllisiä laatukriteereitä. Aikakauslehden
henkilökuvan kohdalla näin ei välttämättä ole. Ullamaija Kivikurun
mukaan ”aikakauslehtikonseptien journalistiset lajit ovat ’kääntösäteeltään’
poikkeuksellisen väljäliikkeisiä ja sallivia; kyse on tavallaan journalististen lajityyppien kokeiluareenasta, joka aistii aikaa herkemmin ja on liikkeissään nopeampaa kuin ’arvokkaampi’ ja jäyhempi sanomalehtijournalismi” (Kivikuru
1996, 51). Sama näkyy valokuvien kohdalla. Aikakauslehti on kaikenlaisten valokuvien sulatusuuni, ja yhdessä lehdessä voi toistuvasti olla
hyvinkin laaja valikoima erityyppisiä henkilökuvia erilaisten juttu-

tyyppien yhteydessä. Kivikuru jatkaa, että samalla kun aikakauslehdet
toimivat journalististen lajityyppien koelaboratorioina, ”vallitsevat aikakauslehtikonseptit” ovat kuitenkin poikkeamia karsastavia ja koko
ala siis itsessään ristiriitainen ja monimuotoinen (emt., 51–52). On
muistettava, että ”konsepti” Kivikurulla tarkoittaa suunnilleen samaa
kuin ”lehtigenre” tässä tutkimuksessa. Silti Kivikurua seuraten voi sanoa, että aikakauslehtien visuaaliset järjestykset ovat mainitulla tavalla
joustavampia ja nopealiikkeisempiä kuin sanomalehtien.
Visuaalinen järjestys tulee esiin viimeistään silloin, kun havaitsee
siihen piiloutuneen jotain. Janne Seppänen toteaa filosofi Michel Serresin ajattelua mukaillen, että on kolme hyvää tapaa piilottaa esine:
sen voi kaivaa syvälle maahan, sen voi lisätä toisten aivan samannäköisten joukkoon tai sen voi sijoittaa niin näkyvälle paikalle, että siitä
tulee olennainen osa visuaalista järjestystä ja se sitä kautta muuttuu
”näkymättömäksi”. (Seppänen 2004, 31.) Monet aikakauslehdet tekevät
joillekin juttupaikoilleen viimeiseen asti suunniteltuja ja rakennettuja
henkilökuvia, joihin on panostettu sekä aikaa että rahaa ja jotka kertovat itsenäistä tarinaansa, joskin eri tavalla kuin uutiskuvat. Kun uutiskuvan kertoma tarina liittyy tyypillisesti uutistapahtumaan, aikakauslehden henkilökuvan tarina voi liittyä täysin fiktiiviseen tapahtumaan
tai olla esimerkiksi reportaasimainen tulkinta todellisesta tapahtumasta. Se voi myös olla tekstissä kuvatun tapahtuman rekonstruktio
tai viitata tekstiin muulla tavalla, esimerkiksi visualisoimalla haastatellun henkilön unelmaa itsestään tai esittämällä henkilön kuvitteellisessa roolissa. Tällainen henkilökuva on tehty niin näkyväksi, että se tulee
itsestäänselväksi osaksi lehtensä kokonaisuutta, ”näkymättömäksi”.
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Jos tällainen itsenäistä tarinaa kertova ja lehtensä journalistista ja visuaalista osaamista demonstroiva lippulaivakuva irrotetaan lehden
kontekstista, se voi muuttua niin ”näkyväksi”, niin kummalliseksi, että
sitä on vaikea merkityksellistää ja tulkita ainakaan lehden tarkoittamalla tavalla. Samalla tulee esiin lehden visuaalinen järjestys säännön
mukaisuuksineen.
Suurin osa aikakauslehtien valokuvista, myös henkilökuvista, on
kuitenkin yleensä rutiininomaisempia kuin edellä kuvatut lippulaivakuvat. Näissä kuvissa on usein hymyileviä ihmisiä studiomiljöissä tai
esimerkiksi puunrunkoa vasten kuvattuna. Kun lippulaivakuva piiloutuu näkyvimmälle paikalle, rutiinikuvien kohdalla voi Seppästä seuraten puhua univormumaisesta piiloutumisesta samankaltaisten joukkoon. Tällaisissa keskiverroissa aikakauslehden henkilökuvissa on jotain samaa kuin Paul Froshin (2003) tutkimissa eleettömissä kuvapankkikuvissa: ”Koska ne eivät ole huomiotaherättäviä, vangitsevia eivätkä millään
tavalla kiinnostavia, ne saattavat vaikuttaa lähes tahallisen näkymättömiltä,
aivan kuin ne olisi suunniteltu sellaisiksi, että ne eivät herätä huomiota eivätkä
pysäytä katsetta. Osana taustaa, epäolennaisina ja suorastaan ’näkymättöminä’
niitä useimmiten ylenkatsotaan rutiininomaisesti. Ne ovat kuluttajakulttuurin
seinätapettia.” (Frosh 2003,1.)
David Machinin mukaan tällaisia mihin tahansa kontekstiin sopivia kuvia33 luonnehtii kolme ominaisuutta: geneerisyys, ”ajattomuus”
ja matala modaliteetti (Machin 2004, 319)34. Kuvat on selvästi suunniteltu ja muotoiltu35, ei napattu (emt., 326), mikä juuri tekee niistä
samankaltaisia aikakauslehtikuvien kanssa. Mutta toisin kuin kuvapankkikuvat, keskiverrot aikakauslehden henkilökuvat on suunniteltu
ja tuotettu täsmällisesti osaksi tiettyä kontekstia. Ne ovat erottamaton
osa kontekstiaan, mutta eivät silti saa herättää liikaa huomiota, ikään
kuin ne olisi taitavasti ja tarkoituksellisesti piilotettu lehtensä visuaa-

33

Machin (2004, 320; Machin ja Van Leeuwen 2007, 152) käyttää termiä ”dekonteks
tualisoiminen”: dekontekstualisoitu kuva ei näytä pääkohteen taustakontekstia,
jolloin sitä ei tarvitse ankkuroida mihinkään tiettyyn yhteyteen. Siitä tulee
geneerinen kuva, joka on helppo siirtää uuteen kontekstiin.

34 Kuvantutkimuksen termi ”modaliteetti” tulee lingvistiikasta ja viittaa maailmasta
esitettyjen lausumien totuusarvoon tai uskottavuuteen. (Katso esim. Hodge
ja Kress 1988; Kress ja Van Leeuwen 2006, 155; myös Machin ja Van Leeuwen
2004, 104.)
35

Machinin käyttämä sana ”designed” tarkoittaa suomeksi
sekä suunniteltua että muotoiltua.

liseen järjestykseen. Jos tällainen henkilökuva erotetaan lehdestään,
sen saattaa pystyä arvaamaan aikakauslehden henkilökuvaksi samalla
tavalla kuin kuvapankkikuvan tunnistaa kuvapankkikuvaksi.
Keskiverron, sovinnaisen aikakauslehden henkilökuvan ominainen visuaalinen järjestys voisi Seppäsen ensimmäistä määritelmää
soveltaen olla ”henkilökuvan erilaisista geneerisistä ja kulttuurisista
perinteistä ammentava sommitelma, jota luonnehtii tietty pyrkimys
ominaisuudettomuuteen ja järjestelmällinen piiloutuminen toiseen,
hallitsevaan visuaaliseen järjestykseen”. Iso osa aikakauslehdissä julkaistavista henkilökuvista kuitenkin rikkoo tällaisia järjestyksiä ja määritelmiä, ja kokonaisuutena heterogeeninen aikakauslehtikuva pakenee niitä. Henkilön esitystavan valinta on monesti juuri se kohta, jossa
yksittäiset lehdet voivat konventioita rikkomalla – siis ”paljastamalla
kuvapiilojaan” – korostaa omaa erityisyyttään.
Maija Töyryn (2005) analysoiman Koti ja yhteiskunta -lehden visuaalista järjestystä olisi vaikea yrittää määritellä, koska kuvituksia käytettiin vähän. Konseptin sisäinen ristiriita näkyi lehdessä toisaalta tekstin
sisältämän puhuttelun ja käsiteltyjen aiheiden visualisointien, toisaalta lehden eri osien puhetapojen välillä. Jos tarkastelee tämän päivän aikakauslehtiä, erityisesti naistenlehtiä, niiden visuaalisissa järjestyksissä – ehkä jopa niiden yhteisessä, geneerisessä visuaalisessa järjestyksessä, jos sellainen on olemassa – voi helposti nähdä jälkiä Töyryn kuvaamasta ilmiöstä. Se että naistenlehti tyypillisesti kuvittaa synkätkin
aiheensa vastoinkäymisistään selvinneiden värikylläisillä, elämäniloi-
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silla henkilökuvilla ja usein myös lisää kuvateksteihin kuvissa käytettyjen meikki- ja hiustuotteiden saatavuustiedot, on näitä lehtiä lukevien
ihmisten arkipuheessa ainaisen ihmetyksen ja huvittuneisuuden aihe.
Samat ihmiset, jotka pystyvät kuvaamaan tämän ilmiön ja ironisesti
huvittamaan itseään sillä, hyppäävät kuitenkin lehden omistautuneen
lukijan rooliin asettuessaan sujuvasti ristiriidan yli. Tekstissä kerrottujen tapahtumien ja tekstiin liitetyn kuvan väliselle ristiriidalle, joka
on samantyyppinen kuin Töyryn varhaisessa esimerkkilehdessä, on rakentunut aikakauslehtien lukijoiden helposti tunnistama visuaalinen
järjestys. On totuttu ajattelemaan, että osin ristiriitaisinakin teksti ja
kuva kuljettavat yhteistä tarinaa ja että kuvan on kuitenkin ensisijaisesti miellytettävä silmää markkinoidakseen tekstin näkökulmaa ja lehteä
lukijalle. Naistenlehden tekijä tai lukija ei oleta näkevänsä arkirealistisia kuvallisia esityksiä tavallisimmistakaan aiheista.

Aikakauslehtityön muutos kohti konsepteja
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Menestyneillä aikakauslehdillä on aina ollut selvä konsepti. Kiinnostava kuvaus varhaisesta konseptiajattelusta on esimerkiksi James Millerin
artikkeli White-Collar Excavations: Fortune Magazine and the Invention of the Industrial Folk (2003), jossa Miller purkaa 1930-luvun Fortune-lehden konseptia ja siihen liittynyttä elastista historiakäsitystä. Millerin mukaan Fortune loi lukijoilleen omannäköisensä historian ja käytti valokuvia tavalla,
joka sopi silloiseen teollistumisen vaiheeseen ja oikeutti sitä. Historian
omintakeisella elävöittämisellä päätoimittaja Henry Luce tähtäsi lukijan
elämykselliseen osallistamiseen lehden talouskeskeiseen maailmaan.
Ullamaija Kivikurun mukaan suomalaisen aikakauslehdistön muutos entistä konseptoidumpaan suuntaan on alkanut voimakkaana jo
vuosien 1980 ja 1995 välisenä aikana (Kivikuru 1996, 96), mutta konseptien operatiivinen käyttöönotto ja ylöskirjoittaminen tyylikirjoiksi, editointiohjeiksi tai konseptikirjoiksi on yleistynyt Suomessa vasta
2000-luvulla yhtä aikaa AD:n vallan kasvun kanssa (Helle ja Töyry 2009;
Helle 2010a). Ennen sitä suomalaisten aikakauslehtien konseptit sijaitsivat päätoimittajan mielessä ja siirtyivät eteenpäin, jos siirtyivät, lähinnä hiljaisena tietona. Globalisaation ja mediakonvergenssin myötä
tarve journalistisen työn käsitteellistämiseen ja käsitteiden jaettavuuteen näyttää kasvaneen mediataloissa ainakin kahdesta syystä: prosessien ja sisältöjen nimeäminen ja jakaminen yhtäältä tehostaa työtä ja
toisaalta mahdollistaa samankaltaisten prosessien ja sisältöjen levit-

36 Kuvajournalismin ”kulta-aika” on historiallinen käsite, joka lähteestä
tai puhujasta riippuen sijoitetaan usein suunnilleen 1930–1960-luvuille.
Tuolloin merkittävät valokuvaajat julkaisivat dokumentaarisia kuvaesseitään
laajalevikkisissä aikakauslehdissä. Yleisesitys ”kulta-ajan” kulttuurisesta taustasta
ja siihen liittyvästä ajanjaksosta on esimerkiksi Mary Warner Marienin teoksessa
Photography: A Cultural History (2010, 235–371). Glenn Willumson on tutkinut
”kulta-aikaa” kiinnostavasti yhden esimerkkikuvaajan kautta tutkimuksessaan
W. Eugene Smith and the Photographic Essay (1992). Puhutaan myös ”aikakaus
lehtisuunnittelun kulta-ajasta” 1945–1968 (Johnson ja Prijatel 2007, 256–258).
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tämistä ajallisesti ja paikallisesti, riippumatta niin paljon yksittäisistä
avainhenkilöistä. Tämä näkyy paitsi prosessien tehostumisena, ehkä
myös lehtien kuvallisen sisällön muuttumisena homogeenisemmäksi.
Suomi on seurannut kansainvälistä kehitystä hieman jäljessä niin
konseptiajattelun yleistymisessä kuin aikakauslehtien kuvankäytön
muutoksessakin. Merja Salon (2000) mukaan dokumentaarisella valokuvalla oli itsenäinen asema Lifen ja Lookin kaltaisissa yleisaikakauslehdissä, mutta 1960- ja 1970-luvuilla aloittaneissa uusissa erikoislehdissä
valokuva olikin enemmän ennakkosuunnitteluun perustuva graafinen
elementti (Salo 2000, 169–173). Suomalaisia aikakauslehtiä 1990-luvulla tutkineen Riitta Brusilan mukaan aikakauslehtikuvien fiktiivisyys
oli lisääntynyt (Brusila 1997; Salo 2000, 173). Jos kuvajournalismin
”kulta-aikana”36 taiteellisessa vastuussa olivat ensisijaisesti kirjoittaja ja kuvaaja, joiden tuotokset taitettiin lehteen vapaasti, 2000-luvulla taiteellista päätäntävaltaa käyttää AD, joka suunnittelee etukäteen
koko lehden arkkitehtuurin ja jonka suunnitelmiin kirjoittaja ja kuvaaja
sopeutuvat. Kuvan tekemisen edellytykset ovat näin muuttuneet. Freelance-valokuvaajalle onkin menestyäkseen suomalaisilla aikakauslehtimarkkinoilla ehkä tärkeämpää lukea kunnolla AD:n ohjeet ja opetella
tuntemaan kunkin lehden konsepti ja lukija kuin kehittää oma, tunnistettava tyyli ja tulkinta maailmasta.
Konseptit ovat rakenteita, mutta rakenteita ei ole ilman niissä toimivia ihmisiä. Gillian Rose (2001) on todennut, että kuvia tulee tarkastella yksityiskohtaisesti osana yksittäisiä sosiaalisia järjestelmiä. Sosiaalisten järjestelmien sisältämien käytäntöjen kulttuurisia aspekteja ei
pidä redusoida pelkästään osaksi laajoja taloudellisia kokonaisuuksia.
(Rose 2001, 21.) Rose ei esitä mitään määritelmää, termiä tai käsitettä
kuvaamalleen mikro- ja makrotason välitilalle. Janne Seppänen ja Esa
Väliverronen sen sijaan ovat määritelleet mediatalouden (makrotason)
ja yksittäisten media-ammattilaisten työn (mikrotason) väliin sijoittuvan tuotannon mesotason, jolle heidän mediamallissaan sijoittuvat me-
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diaformaatit ja -konseptit toimintakulttuureineen ja työprosesseineen
(Seppänen ja Väliverronen 2012, 146–153)37. Tämä tutkimus sijoittuu
tuohon välitilaan ja keskittyy henkilökuviin konseptien osina ja henkilökuvien tuottamiseen konseptien sisäisenä toimintana.

1.5 Henkilökuva tutkimuksen kohteena
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Henkilökuvalla on pitkä historia 1800-luvulta tähän päivään, ja ennen
valokuvaa muotokuvan historia on yhtä pitkä kuin kuvan historia yleensä. Robert A. Sobieszekin (1999) mukaan henkilökuvien muotokieli periytyy osittain historiallisista muotokuvamaalauksista, joiden tarkoitus
oli toimia ideaalimalleina katsojille ja esittää kohteidensa suuruutta.
Ensimmäiset valokuvatut muotokuvat pantiin näytteille Lontoossa
1851, ja samana vuonna ranskalainen taidekriitikko Francis Wey julkaisi teoriansa valokuvamuotokuvasta38. Paitsi taidemuotokuvasta,
henkilökuvat periytyvät erilaisista luokittelevista henkilökuvatyypeistä. 1700-luvun fysionominen suuntaus oletti, että ihmisen moraalisen
karaktäärin voi päätellä kallonmuodosta39, ja kun daguerrotypia vuonna 1839 keksittiin, valokuvan oivallettiin heti olevan erinomainen väline ihmisten luokittelemiseen. (Sobieszek 1999, 17–18.) Fysionominen
keskustelu muotokuvan kyvystä ilmentää ihmistä essentialistisessa
mielessä hiipui 1900-luvulle tultaessa, mutta näkemys ei ole koskaan
kadonnut kokonaan (emt., 27).
Sobieszekin mukaan aikakauslehtien henkilökuvat, erityisesti kansikuvat, pohjautuvat historiallisiin julkisuuden henkilöiden glamourkuviin, joita tuotettiin ja jaettiin kortteina 1920-luvulta alkaen ja joista
Hollywoodin tähtimuotokuvat saivat alkunsa. Sobieszek niputtaa glamour-kuvat yhteen muiden luokittelevien henkilökuvien, kuten rikollisten mugshotien,40 kanssa ja toteaa, että ne perustuvat symbolisiin
tyyppeihin, kuten maskuliininen mies, kaunotar, kohtalokas nainen,

37

Mesotason käsitettä on käytetty aikaisemmin organisaatioviestinnän tutkimuk
sessa, ks. esim. Keyton, Joann; Ford, Debra J.; and Smith, Faye l. (2008): A Meso
level Communicative Model of Collaboration. Communication Theory 18(3), 376–406.

38 Artikkeli ”Album de la Société Héliographique” julkaistiin La Lumière
-aikakauskirjassa 18. toukokuuta 1851.
39 Fysionomisia kuvituksia käytettiin esimerkiksi Johann Kaspar Lavaterin
teoksessa Essays on Physiognomy, designed to promote the knowledge and the love
of mankind (1775-78).
40 Mugshoteista katso esim. Sobieszek 1999, 121.

tuskainen nuori tai melankolinen erakko. Sobieszekin mukaan tällaiset kuvat voivat olla indeksisiä ja kohteensa näköisiä, mutta niillä ei ole
tekemistä mallin persoonallisuuden kanssa. (Sobieszek 1999, 140.)
Glamour-kuvien ja mugshotien lisäksi oli muitakin luokittelevia
kuvia, kuten porvarillisia visiittikorttikuvia, jotka André Adolphe Eugene Disderi patentoi vuonna 1854. William A. Ewingin mukaan niiden
tarkoitus oli vahvistaa sosiaalisia tyyppejä ja stereotypioita; kuvattavan
”todellinen päämäärä oli järjestää itsensä näyttämään siltä, miltä pitikin näyttää”. Myös retusointi kuului henkilökuviin alusta saakka, ja
pian ammattitaitoisesti retusoituja kuvia alettiin pitää totuudenmukaisempina kuin retusoimattomia. Kun hallitsijoiden ja kuuluisuuksien
muotokuvia alettiin myydä kansalaisille, poseeraamisen ja retusoimisen tarve kasvoi kaikissa kuvissa entisestään. (Ewing 2006, 19–22.)
Aikakauslehtien henkilökuvat näyttävät historian valossa periytyvän
paljolti traditioista, joissa sekä poseeraaminen että jälkikäsittely ovat olleet itsestään selviä ja joissa kuvilla on pyritty ihmisten luokittelemiseen.
Toinen vahvana aikakauslehdissä elänyt traditio on dokumentaarisen,
autenttisen henkilökuvan perinne. Varhaiset 1840-luvun aikakauslehdet julkaisivat puukaiverruksia uutistapahtumista. Valokuvia käytettiin
aikakauslehdissä vain puupiirrosten luonnoksina, ja puupiirroksen katsottiin olevan todellisuuden rehellinen reproduktio. Kun lopulta valokuvia uutisista alettiin julkaista, puupiirrosten muotokieli oli jo luonut
uutiskuvan kerrontatavan ja valokuvaa pidettiin puupiirrokseen verrattuna epäluotettavana ja sattumanvaraisena. (Becker 1992, 131.)
Viikottaisen, kuvitetun aikakauslehden lajityyppi syntyi 1800- ja
1900-lukujen vaihteessa (Becker 1992, 132). Kukoistukseensa kuvalehdet nousivat 1930-luvulla (esim. Salo 2000, Becker 1992, Abrahamson
1996). Sivuilla nähtiin glamour-kuvasta periytyviä ihannoivia henki-
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lökuvia, mutta aikakauslehdissä myös dokumentaarisia henkilökuvia
on alusta asti rakennettu ja järjestelty enemmän tai vähemmän. Jo
varhaisissa Amerikan sisällissodan kuvissa osa tantereella lojuvista
”ruumiista” oli kuviin lavastettuja avustajia. Fortunelle ja Lifelle kuvannut
Margaret Bourke-White järjesteli henkilökuviaan, ja Robert Capan 1936
ranskalaisessa aikakauslehdessä julkaistun Sotilaan kuoleman aitous on
kyseenalaistettu monin perustein. (Burke 2001, 23.) Kun tiedetään,
miten tarkkaan esimerkiksi Lifen valokuvaesseissä toistuneet kuvien
määrät, järjestykset, kerrontatavat ja keskinäiset suhteet on myöhemmässä tutkimuksessa pystytty määrittelemään (esim. Salo 2000, 95–97;
Becker 1992, 138–139), voidaan ajatella, että kuvallisen aiheen ja siihen
liittyvien taustatekijöiden ohella lehden rakenne ja siihen sopivaksi
katsottu kuvakerronnan muoto ovat aina määrittäneet aikakauslehden
henkilökuvaa.

Henkilökuva ja genre
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Elokuva- ja kirjallisuudentutkimuksessa, kuten myös elokuvien ja kirjallisuuden markkinoinnissa ja muussa niihin liittyvässä kulttuurissa
genre on yleinen käsite ja kategorioinnin työkalu. David Bate (2009) on
tarkastellut genren käsitteen sopivuutta valokuvan tutkimukseen. Baten mukaan genreperspektiivi otettiin käyttöön elokuvatutkimuksessa
kahdesta syystä: jotta filmikritiikissä päästiin eroon henkilökohtaisista
arvotuksista ja jotta elokuvien sosiaalisia ja kulttuurisia funktioita voitaisiin paremmin tarkastella (Bate 2009, 3). Henkilökuva on valokuvan
varhaisimpia lajeja, ja Baten genre-ehdotuksessa se on yksi kuudesta
päägenrestä.41
Ennen Batea valokuvia on tutkittu genren käsitteen avulla vähän.
Kuvajournalismin – jonka voisi halutessaan nähdä yhtenä kontekstiperusteisena valokuvan genrenä – alakategorioina on pidetty esimerkiksi
uutis-, reportaasi- ja kuvituskuvia (Salo 2000). Tällainen kategoriointi
perustuu kuvan kerronnallisiin eroihin ja siihen, miten ne viittaavat
esittämäänsä todellisuuteen, esimerkiksi henkilöön. Toisaalta kuvituskuvan kategorian voi nähdä myös funktion perusteella muodostuneena, koska se viittaa jo nimensäkin mukaisesti tehtäväänsä lehdessä
yhtä paljon kuin symboliseen kerrontatapaansakin.

41 Baten ehdotukset muiksi valokuvan genreiksi ovat dokumentaarinen,
kerronnallinen kuva (documentary and story-telling), henkilökuva (portrait),
maisemakuva (landscape), still life -kuva, taidekuva ja globaali kuva.

Arkisissa kuvajournalismin kategorioinneissa puhutaan usein rinnakkain uutis-, reportaasi-, kuvitus- ja henkilökuvista. Sisällöllinen ja
funktionaalinen tarkastelu sekoittuvat: esimerkiksi henkilökuva esittää
aina henkilöä, mutta voi olla muodoltaan ja funktioltaan uutis-, kuvitustai reportaasikuva yhtä hyvin kuin puhdas henkilökuvakin. David Baten ehdottamat valokuvagenret määrittyvät kuvallisen aiheen mukaan,
mutta niissäkin sisällöllinen ja funktionaalinen rooli sekoittuvat. Henkilökuva voi olla osa jotain toista genreä, esimerkiksi taidevalokuvaa.
Voisiko tämän tutkimuksen kohdetta, aikakauslehden henkilökuvaa,
ymmärtää genren käsitteen avulla – voisivatko esimerkiksi kansikuvat
muodostaa henkilökuvan alagenren? Genreanalyysi aikakauslehtien
kansikuvista olisi ehkä mahdollinen, mutta vaikea. Kansikuvakokonaisuuksien merkityksiä olisi vaikea hahmottaa tarkastelemalla Baten tapaan kuvien aihesisältöä, kerronnan tapaa tai tyyliä. Sellaista valokuvan
genreä kuin ”aikakauslehtikuva” olisi vielä vaikeampi määritellä, koska
aikakauslehti voi sisältää yksilöllisestä konseptistaan riippuen millaisia vain valokuvia. ”Aikakauslehden henkilökuva” olisi myös aivan liian
väljä genre samasta syystä: melkein millainen tahansa henkilökuva voi
ilman vaikeuksia sopia johonkin aikakauslehteen.
Lähimmäs aikakauslehden henkilökuvan genremäärittelyä päästäisiin ehkä purkamalla kuvien funktioita lehdissä. Silloinkaan ei välttämättä voitaisi yhdistää kuvan sisältöä ja funktiota, mutta voitaisiin puhua
funktionaalisista genreistä: erilaisista kuvatyypeistä. Tällöin puhuttaisiin
hyvin heterogeenisestä ryhmästä valokuvia, joita yhdistäisi se, että ne ovat
olemassa jotain tarkoitusta varten ja saavat muotonsa ensisijaisesti tarkoituksensa ja välittömän fyysisen sijaintinsa – sivukartan ja juttutyypin
– mukaan. Ongelmaksi muodostuisi se, että valokuvan aihe, kerrontatapa
ja tyyli voivat juttutyypin sisäisestä logiikasta riippuen olla mitä tahansa.
Aikakauslehtikontekstissa valokuvan funktio kokonaisuuden rakentajana
vaikuttaakin olevan joskus tärkeämpää kuin se, mitä ja miten kuva esittää.

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

Voisivatko esimerkiksi
kansikuvat muodostaa
henkilökuvan alagenren?

55

Suunniteltu kuva

56

Vaikka genreajattelu onkin joissain tapauksissa hyvä tapa vapautua arvoarvostelmista ja yleistyksistä, tässä tutkimuksessa on edellä
kuvaillusta syystä päädytty olemaan käyttämättä genren käsitettä. Aineistojen lähestyminen genreperspektiivistä saattaisi myös kaventaa
tutkimuksen näkökulmaa, koska tietoisuus genrestä luo odotushorisontteja paitsi median vastaanottajalle, myös sen tutkijalle. Esimerkiksi Joke Hermes on todennut naistenlehtien vastaanottotutkimuksessaan, että naistenlehtigenre määrittyy toisarvoiseksi lukumateriaaliksi, joka sopeutuu meluisaan taustaan ja naisen muihin velvollisuuksiin (Hermes 1995, 34). Hermes pyrki ulos genremäärittelystä ja halusi
tarkastella naistenlehtien merkitystä lukijoille, mutta päätyi lopulta
toteamaan, että lukijoiden haastatteluissa toistuvasti esiin tulevaa näkemystä kunnioittaen tutkijan oli myönnettävä, ettei naistenlehtien
lukeminen itse asiassa välttämättä ollutkaan erityisen merkityksellistä
toimintaa (emt., 152).
Jos esimerkiksi naistenlehden tutkimuksessa sorrutaan ”merkityksellisyyden harhaan” (Hermes 1995, 148)42 tai jos naistenlehti
toisaalta leimataan jo tutkimuksen alkuasetelmissa genrenä merkityksettömäksi, korostuneella genreperspektiivillä voi olla se vaikutus,
että tarkasteltavan ilmiön käsittelystä tulee yksiulotteista.43 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia aikakauslehtiä, joista voisi todennä-

42 Hermesin mukaan monessa tutkimuksessa on nostettu yksittäiset tekstit
erilleen arkisista konteksteistaan ja etsitty niistä syvämerkityksiä, joita
niissä ei välttämättä sinänsä ole. Populaarien medioiden tutkimuksessa on
Hermesin mukaan myös harhauduttu pitämään faneja ja poikkeuksellisen
omistautuneita lukijoita tai katsojia keskivertolukijoina tai -katsojina.
Hermesin mukaan merkityksellisyyden harha vie huomion hyvin erityis
laatuiseen mediakulutukseen, ja tavallisten ihmisten arkisten rituaalien merki
tykset ja tavanomainen mediakäyttö jäävät teoretisoimatta. (Hermes 1995, 148.)
43 Iiris Ruoho ja Laura Saarenmaa (2011, 96–97) ovat kiinnittäneet tähän huomiota
naistenlehtitutkimuksessaan. Myös Raili Malmberg (1991) on kyseenalaistanut
naistenlehtien vähättelyä genrenä. Hän muistuttaa suomalaisten naistenlehtien
moninaisuudesta erittelemällä niiden yleisesti huomaamatta jääneitä yhteis
kunnallisia ulottuvuuksia kahdeksankohtaisella luettelolla siitä, mitä kaikkea
naistenlehdet ovat tehneet vuosien saatossa. Ne ovat jakaneet käytännön
tietoa sekä informoineet perheitä laeista, lääketieteestä ja kasvatuksesta.
Ne ovat tarjonneet viihdettä ja monimuotoista ”terapiaa” sekä korvanneet
ihmiskontakteja. Ne ovat pyrkineet vahvistamaan naisten itseluottamusta
sekä ajaneet esimerkiksi tasa-arvoa, samapalkkaisuutta ja sosiaaliturvan
kohentamista. Ne ovat arkistoineet suomalaista elämänmuotoa ja suhteuttaneet maailmanhistorian suuria tapahtumia perheiden arkeen (Malmberg
1991, 284–286; Railo 2011, 19.)

Mitä henkilökuva esittää?
Moni henkilökuvaa käsittelevä tieteellinen ja populaari teksti päätyy
kyselemään retorisesti, keitä tai mitä me kuvien pinnasta ja sisällöstä
päätellen oikeastaan olemme (Bate 2009, 84; Ewing 2006; Sobieszek
1999, 290). Robert A. Sobieszekin (1999) mukaan kysymykseen esittämisestä voi vastata historiallisen aineiston valossa kolmella tavalla:
henkilökuvan on aikojen saatossa ymmärretty esittävän joko psykologis-fysiologisesti kohteensa sisäistä todellisuutta, modernistisesti
tekijänsä sisäistä todellisuutta ja intentioita tai postmodernistisesti
kohteen, tekijän ja katsojan vaihtelevia, skitsofreenisiä, teatterillisia
identiteettejä (Sobieszek 1999).
Kaksi ensimmäistä tapaa, joko kohteen tai tekijän sisäisen todellisuuden esittäminen, ovat ankkuroituneet käsitykseen ihmistajunnan
ja ulkopuolisen todellisuuden erillisyydestä ja valokuvan roolista todellisuuksia paljastavana välittäjänä. Sobieszekin kolmas näkemys siitä,
mitä henkilökuva esittää, korostaa henkilökuvan yhteisesti rakennettua luonnetta: kohteen, tekijän ja katsojan ”teatterilliset identiteetit”
muokataan henkilökuvassa yhdessä ja tilanteen mukaan. Tässä tutkimuksessa keskustellaan kaikkien aineistojen kohdalla siitä, mitä haastatellut kokevat henkilökuvan esittävän: kohteensa sisäistä todellisuutta vai jotain yhteisesti rakentuvaa.44
On myös henkilökuvia, jotka eivät käsittele kuvaamansa tai kuvaajansa sisäistä tai ulkoista, yhtenäistä tai hajoavaa, identiteettiä välttämättä ollenkaan. Kuvan merkitys syntyy sosiaalisissa tilanteissa ja kuvaa
ympäröivissä diskursseissa. Tällainen henkilökuva pyrkii tekemään inhimillisen yleistyksen. Esimerkiksi Catherine Lutzin ja Jane Collinsin sisällönananalyysimenetelmällä tutkimat National Geographicin 1950–1980-lu-

44 Sobieszekin jaottelussa keskimmäinen, tekijän sisäistä todellisuutta ja intentioita
ilmentävä henkilökuva, jätetään tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle
siksi, että Sobieszek keskittyy siinä enimmäkseen taidevalokuvaan. Auteurin
sisäistä todellisuutta ei käsitellä tässä tutkimuksessa myöskään siksi, että kuvan
tekijänä nähdään enemmän lehden työryhmä kuin yksittäinen valokuvaaja.
Tällaiseen lähestymistapaan Sobieszekin kolmas, teatterillinen, kategoria
soveltuu paremmin.
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kujen henkilökuvat noudattivat steichenilaista, ihmisluonnon universalisoivaa ajatusmallia.45 Kuvien katsoja kuljetettiin ensin kansallisten ja
etnisten erilaisuuksien läpi ja sitten alleviivattiin sitä, että ihonväristä
huolimatta kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Lehden henkilökuvista
suurin osa oli potretteja, muotokuvia, ja toiseksi eniten lehdessä oli
ryhmäkuvia eksoottisista ihmisryhmistä. Muotokuva pyrki tyypillisesti
korostamaan kuvatun henkilön persoonallisia piirteitä ja minimoimaan
taustan tai kuvaushetken merkitystä – mutta toisaalta muotokuvissa langettiin helposti tekemään ihmistaksonomioita kaukaisten kulttuurien
edustajista (Lutz ja Collins 1993, 98). Lehdessä julkaistut henkilökuvat
eivät näin ollen sijoittuneet uutispainotteiseen kuvajournalismin traditioon, joka korostaa ilmiöiden ja ihmisille tapahtuvien asioiden hetkellistä, autenttista erityisyyttä. Ne eivät toisaalta myöskään sijoittuneet taidevalokuvan traditioon, koska haastatellut kuvaajat vieroksuivat ”henkilökohtaisia kuvia”, joissa kuvaajan oma esteettinen näkemys sekoittuu
kuvattaviin tosiasioihin (emt., 61). Tästä päätellen National Geographicissa
oltiin kahden tradition välissä ja esitettiin vahvasti näkökulmaistettuja
henkilökuvia yhdestä universaalista ihmisyydestä kuvajournalismille
tyypillisellä luonnollistavalla estetiikalla ja tekniikalla.
Henkilökuva, jossa henkilöt esiintyvät nimettöminä sosiaalisen tai
etnisen ryhmänsä edustajina kuvaushetkellä, joka on satunnainen ja

45

Roland Barthes totesi Edward Steichenin Family of Man -valokuvaprojektista
(1955), että sen kuviin sisällytettiin ensin koko maailman ihmisten kirjo,
”Baabelin kuva”, ja sitten moninaisuudesta tuotettiin taianomaisesti ykseys,
ihmisen ”luonto”, joka on kaikkialla pohjmmiltaan samanlainen. Barthes
peräänkuulutti tällaisen klassisen humanismin sijaan progressiivisempaa
humanismia, joka ilmiöiden yleistämisen ja luonnollistamisen sijaan myöntäisi
”luonnon” käsitteen historiallisuuden (Barthes 1972, sit. Lutz ja Collins 1993,
60–61). Family of Man -projektin tulkinnoista ja universaalista humanismista
katso myös Berlier (1999), Marien (2010) ja Hamilton (1997).

Valokuvan realismit
” Totuus on liukas juttu, mutta sen hylkääminen kokonaan
vasta perverssiä onkin.” (Fairclough 1995, 47.)

Keskustelut siitä, miten valokuva viittaa todellisuuteen tai totuuteen,
ovat yhtä vanhoja kuin valokuva itse ja edelleen voimissaan (Marien
2010, XIII). Näkemykset ovat vaihdelleet kuvan indeksisen todellisuussuhteen korostamisesta siihen ajatukseen, että valokuvat luovat erillisen
todellisuuden, jolla on vähän tai ei ollenkaan tekemistä kuvan ulkopuolisen todellisuuden kanssa (Hardt ja Brennen 1999, 2–5; Lutz ja Collins
1993, 63–64). Valokuvapuhe joutuu aina suhtautumaan todellisuussuhteeseen ja realismiin jollain tavalla. Kun ihminen näkee valokuvan, joka
ei heti näytä miltään tunnistettavalta, hän yleensä kysyy ensimmäisenä,
mitä kuva esittää ja seuraavaksi, miten se on teknisesti tehty.
Allan Sekulan mukaan tarve määritellä valokuvan realismia nousee
luonnollisesti kuvan indeksisestä olemuksesta: kuva viittaa aina johonkin itsensä ulkopuolelle (Sekula 1983, 218; Batchen 1999,9). Sekula puhuu
valokuvan indeksisyydestä luonnollistavalla tavalla, mutta lähtee sitten
purkamaan tätä luonnollisuuden illuusiota. Kysymys siitä, mihin ja miten kuva viittaa, johtaa väistämättä realismin laadun määrittelemiseen.
Sekulalle valokuva on ensisijaisesti ideologinen väline, joka kantaa muka-

46 Sosiosemiotiikasta enemmän alaluvussa Sosiosemiotiikka. Sosiosemiotiikan juuret
ovat lingvisti Peter Hallidayn tutkimuksessaan Language as social semiotic: The social
interpretation of language and meaning (1978) luomissa kysymyksenasetteluissa.
Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa se keskittyy kuvien totuusarvoja määrit
täviin modaliteetteihin ja sosiaalisen eriarvoistamisen mekanismeihin. (Esim.
Van Leeuwen 2008; Machin ja Van Leeuwen 2007; Kress ja van Leeuwen 2006;
Jewitt ja Oyama 2001; Hodge ja Kress 1988).
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kaikkien aineistojen kohdalla sosiosemiotiikan46 näkökulmien kautta.
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naan, edistää ja luonnollistaa kulloisenkin valtaintressin määrittelemää
todellisuutta ja päämääriä, mikä määrittää osaltaan realismin kehyksiä.
Toisaalta neutraaliksi ymmärretty valokuva voi myös näyttää joidenkin
olosuhteiden, esimerkiksi luokkaerojen, järjettömyyttä – siis muuttaa
realismin kehyksiä – ja siten saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa.
Valokuvan totuusvaatimus on journalistisessa, erityisesti uutisjournalistisessa kontekstissa yleinen ilmiö, jolla vaalitaan ja ritualisoidaan
kansalaisten luottamusta mediainstituutioon. W.J.T. Mitchellin mukaan
”totuus, varmuus ja tieto ovat rakenteellisesti konnotatiivisessa yhteydessä realistiseen representaatioon: ne muodostavat ideologian, jolla realistisen representaatio voi
rakentaa todellisuuden.” (Mitchell 1994, 357).47 Kuvajournalismin etiikka perustuu suurelta osin valokuvan naturalistiselle argumentille, joka perustuu oikeaan havaintoon todellisuudesta (Lutz ja Collins 1993, 66)48. Usko
kuvien totuudellisuuteen on ylläpitänyt journalismin roolia todellisen
maailman näyttäjänä (Zelizer 2006, 14). Kuvajournalistit varjelevat kuvan
totuutta ja tulevat rangaistuksi henkilökohtaisesti, jos ammatin eettiset
periaatteet eivät täyty (Schwartz 1999; Carlson 2009; Stanley 2012, 981).
Journalistisen valokuvan realistinen diskurssi on myös historiallisesti vahva. Esimerkiksi National Geographicissa ”realistinen koodi” otettiin käyttöön jo silloin, kun piktorialismi ja myöhemmin surrealismi ja
kubismi olivat valokuvauksen huipputrendejä. Katsottiin, että valokuva
on suora käännös ajattomasta, luokittelemattomasta, kielten ja kulttuurien rajat ylittävästä todellisuudesta. Kuvaajan tarkoitusperien, itse
kuvien sekä lukijan kokemuksen katsottiin olevan yhtä. (Lutz ja Collins 1993, 28–29.) Kuvien ja faktojen yhteyttä halutaan journalismissa
edelleen vaalia, vaikka samalla tiedetään, että painetun sanomalehden
historian alusta asti kuvituksilla on ollut erilainen suhde faktoihin kuin
tekstillä (Barnhurst ja Nerone 2001, 110).
Akateemiset keskustelut ja journalistien keskustelut ovat suhtautuneet objektiivisuuden ajatukseen eri tavoin. Akateemisissa diskursseissa objektiivisuus sinänsä on helppo todistaa mahdottomaksi; käytännön journalistisessa työssä sillä on kuitenkin jo kauan sitten osoitettu
olevan ritualistinen merkitys (Tuchman 1978), ja siitä on haluttu ideaalitasolla pitää kiinni. Jonkinlainen objektiivisuus on yhtä aikaa tiedetty

47 Katso myös Mäenpää ja Seppänen (2007).
48 Valokuvan naturalistisen argumentin määritteli alun perin Howard Becker
artikkelissaan Do Photographs Tell the Truth? (Afterimage, February 1978, 9–13).

mahdottomaksi ja tunnettu välttämättömäksi. Sitä on siksi muokattu
ja kierretty erilaisin termein. Esimerkiksi National Geographicin valokuvaajat ovat käyttäneet termiä ”serendipity”, jonka voisi kääntää ”kyvyksi löytää onnenkantamoisia”. Tällainen myyttinen, sattumaa hyödyntävä valokuvaaja on vaistonvarainen olento, joka ei lainkaan suodata
tai muokkaa todellisuutta ennakkokäsitystensä mukaan ja on siksi niin
objektiivinen kuin ihmisen on mahdollista olla (Lutz ja Collins 1993,
64–65). ”Serendipityn” käsitteen käyttö on hyvä esimerkki ammattijournalistien kaksijakoisesta suhtautumisesta todellisuuteen: valittujen on mahdollista uuttaa todellisuudesta objektiivista tietoa, mutta
ensin on tiedettävä, mitä ja millaisia ovat ne onnenkantamoiset, joita
tavoitellaan. Sen määrittelee se konteksti, johon niitä metsästetään.
Valokuvan todellisuussuhteen – sen, millainen yhteys kuvalla ja todellisuudella koetaan olevan – rakentuminen visuaalisessa kulttuurissa
on muuttunut valokuvan digitaalistumisen ja kuvankäsittelymahdollisuuksien lisääntymisen myötä. Vaikka ovatkin muuttaneet valokuvan
ontologiaa (Wells 2004, 74) ja yksityiskohtaistaneet kuvajournalismin
etiikkaa, valokuvatekniikan 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun digitaalinen murros ja kuvankäsittely eivät ole tämän tutkimuksen kohteiden, henkilökuvan ja aikakauslehtikuvan, olennaisimpia kysymyksiä.
Henkilökuvia ja muotokuvia on muokattu ja manipuloitu jo kauan ennen valokuvan keksimistä49. Digitaalistumisen ilmiöt eivät myöskään
ole samalla tavalla olennaisia kysymyksiä aikakauslehtikontekstissa

49 Poikkeuksena tästä voi mainita Englannin lordiprotektori Oliver Cromwellin,
joka kielsi 1600-luvun puolivälissä muotokuvamaalariltaan Peter Lelyltä kaiken
kaunistelun ja halusi ehdottomasti tulla maalatuksi syylineen ja paiseineen.
Cromwellin käytös oli ainutlaatuista. Hänen puritaanista suhtautumistaan omiin
kasvoihinsa hämmästeltiin vielä yli 200 vuotta myöhemmin (1890) Lontoossa
ilmestyneen The Photographic News -lehden artikkelissa, jossa kaunistelua ja
retusointia jo pidettiin henkilövalokuvan olennaisena osana. (Ewing 2006, 163.)
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kuin uutismediassa. National Geographic on lisännyt alkuasukkaille housuja ja tummentanut ihoja (Lutz ja Collins 1993, 82), ja esimerkiksi Fortunessa suorastaan luotiin eräänlainen yhteiskuntaluokka henkilökuvineen ja artikkeleineen (Miller 2003) jo vuosikymmeniä ennen kuin digitaalinen kuvankäsittely tuli valokuvatekniseksi standardiksi. Riitta Brusila on tutkinut suomalaisten aikakauslehtien valokuvia aikana, jolloin
kuvatuotanto oli vielä lähes täysin analogista. Myös hänen tuloksensa
on, että aikakauslehdet fiktivisoivat henkilökuvia (Brusila 1997, 159).
Vaikka tässä tutkimuksessa ei keskitytä varsinaisesti objektiivisuuden ja kuvankäsittelyn kysymyksiin, todellisuussuhteeseen palataan
useassa kohdassa dokumentaarisuuden käsitteen kautta. Valokuvan
dokumentaarisuus on hankala käsite, jota esimerkiksi Janne Seppänen
on hahmottanut puhumalla ”dokumentaarisen (reportaasi)kuvauksen
genrestä”. Seppäsen mukaan tähän ”sinänsä epämääräiseen genreen kuuluu
suoraviivaisuus, manipuloimattomuua, kohteiden ’todellisen olemuksen’ kunnioittaminen ja tätä kautta syntyvä autentisoiva vaikutelma” (Seppänen 2001,
109). Dokumentaarisuuden käsitettä on vaikea jättää käyttämättä valokuvaa käsittelevässä tutkimuksessa. Kun tässä tutkimuksessa viitataan
dokumentaariseen valokuvaan tai dokumentaarisen kuvajournalismiin, tarkoitetaan Seppäsen tapaan länsimaisen kulttuurin ja erityisesti mediatuotannon ja -yleisöjen piirissä historiallisesti muotoutunutta
ja yleisesti tunnistettua, tietynnäköisen kuvakerronnan ja siihen liittyvien tietynlaisten todellisuusoletusten ja työskentelykäytäntöjen muodostamaa valokuvan selvästi rajautumatonta lajityyppiä.50

50 1800-luvun lopulla alkunsa saaneella dokumentaarisella valokuvakerronnalla
oli alun perin sosiaalinen lähtökohta, tarkoitus parantaa kuvattuja olosuhteita.
Peter Hamilton on määritellyt 1930-luvun dokumentaarisen valokuvan ”objek
tiivisuuteen perustuvaksi mutta subjektiivisesti rakennetuksi tulkinnaksi”
(Hamilton 1997, 81). 1930-luvun FSA-dokumentaarin taustoista on kriittisesti
kirjoittanut esimerkiksi John Tagg (1988). Mary Warner Marienin (2010,
289) mukaan 1930-luvullakaan kaikki valokuvaajat eivät suinkaan ottaneet
kantaa sosiaalisiin kysymyksiin, vaan dokumentaariselta näyttävästä
kuvasta (”documentary look”) muodostui epäpoliittinen visuaalinen tyyli.
Tällainen ”dokumentaarinen tyyli” on nähtävissä 2010-luvun suomalaisissa
aikakauslehdissäkin. Ensimmäisen sosiaalisen dokumentaarin aikakauden
jälkeen on puhuttu ”uudesta sosiaalisesta dokumentaarista” (Marien 2010,
437–442) sekä postdokumentaarista (emt., 404–435). Dokumentaarisuutta genrenä
suhteessa galleriakontekstiin on määritellyt Harri Pälviranta (2012, 161–172).

Puhuttaessa journalististista valokuvista autenttisuuden käsite on totuttu liittämään objektiivisuuden ja todenmukaisuuden käsitteisiin
(Marien 2010, 160; 309; Burke 2001, 21). Sanan ”autenttisuus” merkitys on liitetty vahvasti sekä tekniseen että diskursiiviseen koskemattomuuteen. Esimerkiksi National Geographicin valokuvista on todettu, että
ne ovat tyyliltään realistisia ja ”käyneet läpi rankan objektiivisuus- ja
autenttisuuskylvyn” (Lutz ja Collins 1993, 270). Liz Wellsin (2004) mukaan kuvajournalismi ja dokumentaarinen kuva väittävät antavansa
”todenmukaisen ja autenttisen kuvan maailmasta”. Wellsin mukaan
tämä väite on usein kyseenalaistettu, ja tarvittaessa valokuvan autenttisuus voidaan todentaa kysymällä yksinkertaisesti, onko valokuvaaja
peukaloinut linssin edessä ollutta asiaa, lavastanut sen tai jälkikäsitellyt sitä (Wells 2004, 71). Wellsille valokuvan autenttisuus käsitteenä
tarkoittaa siis kuvatun kohteen ja sitä esittävän kuvan mahdollisimman
täydellistä koskemattomuutta ja yhdenmukaisuutta. Kautta historian
dokumentaarisen valokuvan diskursseissa on syntynyt monia tapoja
todistaa tätä koskemattomuutta, esimerkiksi filmiaikoina vedoksiin
jätetyt mustat reunat, jotka osoittivat, ettei kuvaa ollut rajattu. Enemmän kuin valokuvan itsensä ominaisuus, valokuvan autenttisuuden voi
sanoa olevan käsite, jota monet valokuvan diskursiiviset, ammatilliset
ja sosiaaliset käytännöt ovat rakentaneet ja pönkittäneet ja joka kyseenalaistuu aina kun jokin noista käytännöistä muuttuu (emt., 72–74).
Wells siis määrittelee ihannetta, joka tuskin kenenkään mielestä voi
toteutua käytännössä, mutta joka valokuvaan liitettynä viittaa nimenomaan koskemattomuuteen. Vaikka ihanne on toteutumaton, journalistisen valokuvan koskemattomuuteen perustuvan autenttisuuden ja
kuvankäsittelyn välttämättömyyden välinen dilemma nousee aina uudestaan keskustelunaiheeksi.51
Autenttisuuden ja objektiivisuuden voi kuitenkin ymmärtää myös
ammattitaidon välineinä tai tuloksina. André Bazin on todennut esseessään valokuvan ontologiasta, että objektiivisuus voi olla yksi valokuvan
ominaisuus, mutta se on taiteilijan näkemyksen käytettävissä. Bazinin

51

Esimerkiksi vuoden 2013 World Press Photo -kilpailun voittaneen ruotsalaisen
Paul Hansenin voimakkaasti käsitellyn näköinen kuva herätti mediassa seikka
peräistä keskustelua. Katso esim. Der Spiegel 19/2013, http://www.spiegel.de/

international/world/growing-concern-that-news-photos-are-being-excessivelymanipulated-a-898509.html (luettu 24.5.2013)
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mukaan valokuvalla on vahva tekijä, kuvaaja, joka voi hyödyntää välinettään objektiivisuuden mahdollisuuden avulla. ”Kaikki taiteet perustuvat ihmisen läsnäololle; niistä ainoastaan valokuva hyötyy ihmisen poissaolosta.”
(Bazin 1960, 8.) Analogisina aikoina valokuviin käsittelemättömyyden
merkiksi jätetyt mustat reunat ovat hyvä esimerkki asian luonteesta.
Mustilla reunoilla haluttiin manifestoida kuvan käsittelemättömyyttä,
mutta samalla ne olivat ammattitaitoisen kuvaajan kädenjälki. Kuvan
autenttisuus vaikuttaakin aina olleen diskursiivista, harkittua ja rakennettua. Esimerkiksi Matt Carlson (2009) onkin ehdottanut, että kuvamanipulaation ja yksittäisten kuvaajien tuomitsemisen sekä kiivaan
kuvan eetoksen puolustamisen, kuvajournalismin paradigman korjauksen, sijasta median läpäiseviä toimintatapoja ja kerronnallisia keinoja pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Carlson tähdentää, että yksin
objektiivisuus on riittämätön ohjenuora kuvajournalismille, ja objektiivisuuskeskustelun sijaan tulisi herättää kysymys ja avoin keskustelu käsityöstä tai ammattitaidosta.52 Hänen mukaansa hyvä kuva ei tarkoita
ainoastaan todenmukaista kuvaa. (Carlson 2009, 136.)
Ammattitaidon ottaminen puheeksi tarkoittaisi kuvan syntymisen
ja epistemologian avaamista. Myös muissa yhteyksissä journalistisille
valokuville on vaadittu aukikirjoitettua episteemistä rehellisyyttä: on
lukijan etu saada tietää, miten kuvat on tehty ja millä tavalla niiden sisältämä informaatio on koottu. On ehdotettu esimerkiksi käsiteltyjen
valokuvien systemaattista merkitsemistä ei ainoastaan sanoma-, vaan
myös aikakauslehdissä (Fosdick ja Fahmy 2007). Carlsonin ajatus am-

52 Carlson käyttää ilmaisua ”photojournalistic craft”. Sanan ”craft” voi kääntää
ammattialaksi tai käsityöksi. Sana ”käsityö” viittaisi osuvalla tavalla kuvan
tekemiseen valoilla ja pikseleillä, mutta jatkossa tässä käytetään kuitenkin
sanaa ”ammattitaito”, joka sisältää käsityötaidon.
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mattitaidon merkityksen ottamisesta keskusteluun on mielenkiintoinen, koska ammattitaidon ja käsityön avoin esiintuominen tarkoittaa
käytännössä episteemistä rehellisyyttä. Jos vertaillaan uutiskuvaa ja aikakauslehden kuvaa, aikakauslehti on monesti kaikessa rakennetussa
läpinäkyvyydessään tässä mielessä rehellisempi, koska ei pyri näyttämään objektiiviselta. Sen sijaan se luo oman autenttisuutensa ja siihen
liittyvän uskottavuutensa näyttämällä valokuvien ammattitaitoisen
käsityön – kuten valaisun, lavastamisen, suunnittelun, roolituksen,
kekseliään juttutyypin, henkilön suostuttelun – ja korostamalla sen
korkeaa ammatillista laatua. Lukijasopimukseen kuuluu, että lukija
ymmärtää, millaisen realismin lehti on valinnut.
Janne Seppänen on kysynyt, olisiko kuvajournalistien usein ristiriitainen puhe aitoudesta – jolle autenttisuus lienee lähes synonyymi –
olemassa juuri sen takia, että se voisi peittää kaiken kuvajournalismin
konstruktiivisuuden (Seppänen 2005, 273). Mitä aitous tai autenttisuus
tosiaan käytännössä tarkoittaa? Merkitys on journalismissa kulttuurisidonnainen. Mark Hamptonin (2008) mukaan journalistinen ”objektiivisuuden” normi – valokuvan kohdalla voisi tässä yhteydessä puhua ”objektiivisuuden” sijaan autenttisuudesta – on 1900-luvulla merkinnyt eri
asioita Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Erityisesti Britanniassa ”objektiivisuus” on journalistien keskuudessa harvoin käytetty termi, johon on
suhtauduttu varauksellisesti. Mieluummin puhutaan totuudesta, toimituksellisesta riippumattomuudesta ja ”reilusta pelistä”. (Emt., 489.)
Brittiläisen journalismin ”objektiivisuuden” käsite sisältää myös ajatuksen käsityöläisyydestä, ammattitaidosta (craftsmanship) (emt., 477).
Turismin tutkimuksessa on pitkään puhuttu lavastetusta autenttisuudesta, jonka kokeminen riittää turistille aidon elämyksen sijasta (esim.
MacCannell 1973). Ning Wang (1999, 352) on jakanut turistisen autenttisuuden kokemuksen objektisidonnaiseen ja toimintasidonnaiseen autenttisuuteen, joista ensimmäinen jakaantuu vielä objektiiviseen ja konstruktivistiseen – esimerkiksi lavastettuun – autenttisuuteen. Wangin
mukaan toimintasidonnainen autenttisuuden kokemus on eksistentiaalinen. Autenttisuus siinä tarkoittaa turistina olemisen yhteisöllistä kokemusta eikä ole sidoksissa nähtyjen maisemien ja koettujen tapahtumien
”aitouteen”. Ajatus on valokuvan autenttisuuteen rinnastettuna mielenkiintoinen: voihan valokuvan suhteesta todellisuuteen myös puhua samaan tapaan objektiivisena, rakennettuna tai performatiivisena. Tähän
ajatukseen ja autenttisuuden määrittelyyn palataan myöhemmin tässä
luvussa sekä aineistojen analyysien jälkeen tämän tutkimuksen lopussa.
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Aikakauslehtikuvan realismi vaikuttaa silminnähden olevan suurelta
osin jotain muuta kuin edellä kuvattua objektiivisuushakuisuutta. Realismi ei välttämättä olekaan suoraan kytköksissä yhteiseen, näkyvään
todellisuuteen. Realismin aste ei myöskään välttämättä ole todennettavissa etsimällä kuvan esittämä kohde, vaan vaikkapa kysymällä kuvan katsojalta. Näin on tehnyt Ien Ang vastaanottotutkimuksessaan
Watching Dallas (1985), jonka aineistona ovat Dallas-tv-sarjan katsojien
tutkijalle lähettämät kirjeet.
Angin mukaan niinkin epärealistiseksi mielletyn mediatuotteen
kuin Dallasin katsojat kokivat ”aitouden” henkilöhahmojen arvioinnin
perustaksi. Mitä ”aidompi” henkilöhahmo vaikutti olevan, sitä enemmän katsojat arvostivat sitä. Myös kriittisimmin sarjaan suhtautuvat
katsojat pitivät henkilöhahmojen ”aitoutta” ensisijaisena arviointiperusteenaan. Paitsi henkilöhahmojen, myös heidän asuttamansa fiktiivisen maailman tuli näyttäytyä ”todellisena”. (Emt., 33–34.)
Angin mukaan katsojakirjeistä kävi ilmi kaksi tärkeää aspektia:
se, että realismi oli katsojille tärkeässä roolissa, ja se, että realismin
käsite vaihteli sisällöltään (emt., 34–35). Ang ei tutki valokuvia, mutta
listaa kolme valokuvaankin sopivaa realismin lajia. Empiirisessä realismissa tekstin tai kuvan sisäistä todellisuutta vertaillaan ulkopuoliseen
todellisuuteen. Realistinen illuusio taas tähtää sulkeumaan (closure) ja
vaikutelmaan todenmukaisesta ikkunasta maailmaan riippumatta siitä, miten illuusio vastaa kuvan tai tekstin ulkopuolista todellisuutta.
Kolmanneksi Ang on määritellyt tunteen realismin (emotional realism),
joka tähtää tunteen realistiseen tunnistettavuuteen sinänsä epärealistisessa kuvakerronnassa. (Ang 1985, 45.)

Aikakauslehden henkilökuvat
tutkimuksen kohteena
Se että aikakauslehden valokuvaa journalismina näyttää tutkitun niin
vähän54, voi johtua tutkimuskohteen määrittelemättömyydestä. Jos ”aikakauslehtikuva” määriteltäisiin julkaisukontekstin perusteella, se voisi
sisältää esimerkiksi uutiskuvia, kuvaesseitä, kuvituksia, henkilökuvia,
symbolikuvia ja tuotekuvia eikä siten mahtuisi kokonaan mihinkään
valokuvan tai kuvajournalismin tutkimuksessa määriteltyyn valokuvan
lajityyppiin. Tämän tutkimuksen ”aikakauslehtivalokuvaa” rajatumpi
kohde, aikakauslehden henkilökuva, on yhtä määrittelemätön – voivathan se ja sen syntyprosessi lehdestä ja juttutyypistä riippuen olla millaisia vain. Valokuvan tutkimuksessa aikakauslehtikuva on ehkä juuri tästä
diskursiivisesta rajattomuudestaan johtuen tullut helposti ohitetuksi

53

Ainakin jossain määrin sukua Angin tunteen realismille on Allan Sekulan
määrittelemä sentimentaalinen realismi (Sekula 1983, 911; Batchen 1999, 9).
Sentimentaalinen realismi, jonkinlainen onnen estetiikka, vallitsee Sekulan
mukaan yksityisissä perhealbumikuvissa. Toinen realismin laji on vaikuttamiseen
tähtäävä instrumentaalinen realismi, eikä näitä realismin lajeja voi erottaa toisistaan
kokonaan (Sekula 1983, 191). Aikakauslehden kuvia voisi halutessaan tarkastella
päämäärätietoisen instrumentaalisen realismin käsitteen läpi tarkoitushakuisina
promootioina tai intiimimmän sentimentaalisen realismin käsitteen läpi kosket
tavina henkilötutkielmina elävistä ihmisistä. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin
sovellettu aineistoihin paremmin sopivaa Angin tunteen realismin käsitettä.

54 Aikakauslehden kuvasta on yksi monipuolinen ja paljon viitattu tutkimus,
Catherine Lutzin ja Jane Collinsin Reading National Geographic (1993).
Katso myös esim. Kitch (2001).
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Tunteen realismi eroaa realistisesta illuusiosta siinä, ettei se tähtää
vaikutelmaan todenmukaisuudesta vaan hyväksyy kerronnalliset tehokeinot ja liioittelut, kunhan katsoja tavoittaa todellisen tunnetilan.
Angin mukaan realistinen illuusio operoi denotaation kautta: asiat
ovat sitä miltä näyttävät. Tunteen realismi taas toimii konnotatiivisella
tasolla: olennaista on, että kuva tai teksti herättää mielikuvan tai mielleyhtymän, joka tuntuu todelliselta ja mahdolliselta. (Emt., 37–41.)53
Aikakauslehden henkilökuvien realismia voi tarkastella luontevasti
Angin tunteen realismin käsitteen avulla. Aikakauslehdessä henkilökuvien ei tarvitse näyttää empiirisellä tai illuusioon tähtäävällä tavalla
realistisilta voidakseen silti olla omassa kontekstissaan ”tosia” ja ymmärrettäviä.
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eri suunnista ilman systemaattista perehtymistä sen tuotantotapaan ja
kontekstiin. Uutiskuvan tutkimuksen piirissä kuvan tuotannon diskursseihin (Mäenpää ja Seppänen 2010; 2007) ja lukijoiden luottamukseen
kuvaa kohtaan (Puustinen ja Seppänen 2010) on kyllä paneuduttu.
Tarkemmin määrittelemättömästä ”lehtikuvasta” (esim. Hietaharju 2006, 207–210) vaihtelevissa julkaisukonteksteissa on kenen tahansa
helppo esittää tulkintoja, jotka kytkevät yksittäiset kuvat sellaisenaan
– ikään kuin todisteina isojen virtausten olemassaolosta – suoraan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin. Jos kuvia tarkastellaan yhteyksistään irrotettuina, esimerkiksi työprosessit tekijöineen, lukijoineen,
syineen ja seurauksineen voivat jäädä pimentoon ja tulkinnat arvausten varaan. Silloinkin kun aikakauslehtikonteksti huomioidaan, sen
sisältämät merkitykset eivät välttämättä avaudu ilman tuotannon tutkimusta. Näin voi tapahtua esimerkiksi representaatiotutkimuksessa
median naiskuvasta, kuten Kimberly Sultze (2003) on todennut, tai
tutkittaessa kuvankäsittelyn etiikkaa journalismissa yleensä ja aikakauslehdissä osana sitä (Fosdick ja Fahmy 2007). Yksittäisten kuvien
kontekstualisoimaton ”todistekäyttö” taas voi osoittautua mielivaltaiseksi. Se johtaa helposti kuvien ensisijaiseen kategorioimiseen yleisillä
yhteiskunnallisilla, eettisillä tai esteettisillä kriteereillä. Se miten kuva
toimii omassa kontekstissaan ja mistä syistä, voi jäädä vaille huomiota.
Aikakauslehtien henkilökuvia yhdistää se, että niiden merkitykset
määrittyvät konteksti- ja tilannekohtaisesti. Siksi aikakauslehden valokuvalla näyttää olevan erilainen todellisuussuhde kuin uutiskuvilla
tai paparazzikuvilla. Sanomalehden dokumentaarinen tilannekuva esimerkiksi jostain politiikan tapahtumasta ja iltapäivä- tai viihdelehden
suttuinen tirkistelykuva saman poliitikon yksityiselämästä ovat valokuvan todellisuusuhteen näkökulmasta tarkasteltuna saman kolikon

Median henkilöityminen
ja henkilökuvan journalismi
Feature-journalismin – joka on kaunokirjallista ja kuvataiteellista sekä
hyödyntää esimerkiksi henkilöllistämisen tekniikoita – yleistymisen
myötä kaikki journalismi on elämyksellistynyt (Steensen 2011). Journalismin tutkimuksessa yleistettiin pitkään uutistyön periaatteet ja käytännöt koskemaan kaikenlaista journalistista toimintaa (Helle 2010b,
81), ja myös arkipuheessa journalismi mielletään usein uutisjournalismiksi (Ruoho ja Saarenmaa 2011, 15). Suurin osa journalismista on
kuitenkin muuta kuin kovia uutisia (Dahlgren 1992; Steensen 2011, 50).
Median henkilöityminen ilmiönä tarkoittaa sitä, että yleisiä teemoja ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sanotaan enenevässä määrin käsiteltävän yksittäisten henkilöiden kautta. Henkilöitymistä luonnehditaan

55

Mika Elo (2005) on määritellyt ”valokuvan totuusdiskurssin”. Hän viittaa
valokuvan todistusvoimaan ja uskomukseen valon valokuvaamalla saavutet
tavasta objektiivisuutta lähestyvästä todellisuuden representaatiosta (Elo 2005,
10). Katso myös Pitkänen (2012). Totuusdiskurssin kanssa määritelmällisesti
läheisiä ovat myös Jenni Mäenpään ja Janne Seppäsen (2007) määrittelemät
kuvajournalismin objektiivisuuden diskurssit.

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

– kuvajournalismin totuusdiskurssin55 – kaksi puolta. Ensimmäinen
esittää sanomalehden totuuden haltijana ja todellisuuden yksinoikeudella representoijana. Jälkimmäinen taas esittää ”viralliselle todellisuudelle” vaihtoehtoisen kuvan ja kilpailee totuuden haltijan asemasta.
Aikakauslehdissä, enemmän kuin sanomalehdissä ja paparazzikuvia käyttävissä sensaatiolehdissä, todellisuus esitetään usein avoimesti
rakennettuna. Aikakauslehden kuvista näkee tai voi usein aavistaa, että
niiden tapahtumat eivät ole nähtyjä vaan tehtyjä. Niillä ei väitetä näytettävän virallista tai epävirallista totuutta, vaan jotain muuta. Samantyyppisen tuntuman aikakauslehtiin on jo 1990-luvulla esittänyt Ullamaija Kivikuru: hänen mukaansa ”lehdistä on tullut katselulehtiä, ei perinteisiä kuvalehtiä, jotka ovat pohjautuneet reportaasiin, liikkeeseen, tapahtumiseen”, ja ”[v]oidaan
sanoa, että [sensaatiolehtien] vulgaarihko kuvilla osoittelu on aidommin vanhan
kuvalehtiperinteen jälkeläinen kuin muoti- ja sisustuslehtien seisahtunut ’stilleben’visualismi, jolla on selvät yhtymäkohdat mainontaan” (Kivikuru 1996, 90).
Mitä aikakauslehden henkilökuvilla halutaan esittää, jos ei kuvan
ulkopuolista todellisuutta? Minkä totuuden haltijoita kuvalla halutaan
olla, jos minkään? Näitäkin kysymyksiä sivutaan tässä tutkimuksessa,
kun henkilökuvien rakentamista tarkastellaan aineistojen kautta.
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usein sanoilla, jotka kuvaavat vakavalle journalismille viihdejournalismin toimesta tapahtuvia asioita. Suomessa on 2000-luvulla puhuttu ”tabloidisoitumisen” ja ”iltapäivälehtimäistymisen” lisäksi myös
”seiskapäiväistymisestä”, jossa journalismin agendaa eivät enää määritä edes iltapäivälehdet vaan Seiskan tapaiset juorulehdet (Herkman
2011,142). Edelleen yksityisen ja julkisen sekoittumista mediassa56 on
tarkasteltu julkisuuden naistapaistumisena, joka yhdistyy iltapäivälehtimäistymiseen ja jonka on koettu uhkaavan perinteistä miestapaista
julkisuutta (Ruoho 2006, 181–184).57 ”Aikakauslehtimäistymisestäkin”
on ollut puhetta. Aikakauslehtimäistymisellä viitataan siihen, että
aikakauslehdistön perinteiset tavat käsitellä vakaviakin aiheita henkilönäkökulman kautta leviävät myös sanomalehtiin. Vaikka vakavan
journalismin on joskus nähty olevan uhattuna, suomalaisista mediatutkijoista esimerkiksi Juha Herkman on nähnyt henkilöperspektiivillä hyviäkin puolia: ”Kun vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiäkin käsitellään
henkilöiden kautta, ne tulevat lukijaa tai katsojaa lähelle, joten niitä on helpompi
hahmottaa.” (Herkman 2011, 143.)
Yksilöllistyminen tai henkilöityminen liitetään usein ”kaupallistumiseen” tai kaupallisuuteen ja sitä kautta myös populaarin käsitteeseen. Populaaria on ollut hankala määritellä, mutta kulttuurintutkimus, joka muutenkin on usein eniten kotonaan populaarin parissa,
ei ole suostunut näkemään populaaria journalismia alempiarvoisena
kuin kovien uutisten harvinaiseksi käyvää perinteistä journalismia
(Dahlgren 1992, 6–7). Yksilöllistävät, populaarit kerronnan tavat ovat
olleet läsnä aikakauslehtijournalismissa aina, mutta eivät ehkä ainoastaan kaupallisista syistä. Maija Töyryn mukaan populaarin rinnastaminen matalaan populistisuuteen on ontuvaa kritiikkiä, ja populaari
pitäisi pikemminkin rinnastaa keskiarvoisuuteen ja laajaan ymmärrettävyyteen (Töyry 2005, 40). Henkilökuvan näkökulmasta populaarius
tarkoittaisi näin ajatellen sitä, että jokin ilmiö esitetään sellaisen hen-

56 Keskustelu liittyy habermasilaiseen julkisuusteoriaan, jonka keskeisiä ajatuksia
ja kritiikkiä suhteessa populaariin lehdistöön on summannut esimerkiksi
Jostein Gripsrud (1992). Gripsrud kirjoittaa oivaltavasti tunteiden ja järjen
keinotekoisesta jakautumisesta eri julkisuustyyppeihin. Populaarilla lehdistöllä
hän kuitenkin tarkoittaa iltapäivälehtiä eikä käsittele ollenkaan aikakauslehtiä.
Habermasista ja julkisuustyypeistä enemmän luvuissa 3 ja 5.
57

Ruoho puhuu artikkelissaan julkisuuden feminisaatiosta ja määrittelee
miestapaisuuden parempana terminä kuin maskuliinisuuden, koska se sopii
konkreettisen toiminnan tarkasteluun eikä yhdisty automaattisesti miehiin.
Nainenkin voi toimia miestapaisesti. (Ruoho 2006, 176.)

kilön kautta, jonka näkökulma tekee ilmiön mahdollisimman monille
lukijoille ymmärrettäväksi.
Kuvajournalismi mielletään arkipuheessa usein dokumentaariseksi ikkunan tarjoamiseksi maailmaan, josta kuvaus- tai jälkikäsittelyvaiheessa ei mitään poisteta ja eikä lisätä. Perinteisessä mielessä journalistinen kuva korostaa ilmiöiden ja ihmisille tapahtuvien asioiden hetkellistä, autenttista erityisyyttä eikä ilmennä kuvaajan henkilökohtaista
estetiikkaa (Lutz ja Collins 1993, 61).58 Tällainen etenkin pohjoisamerikkalaisessa kulttuuripiirissä ja tutkimuksessa tyypillinen kuvajournalismin ideaali pyrkii minimoimaan kuvaajan vaikutuksen ja näyttämään
kuvassa olevan henkilön tapahtumien osana tai kuvaamisesta tietämättömänä kohteena. Jos kuvajournalismi määritellään näin, poseerattua
henkilökuvaa ei ole mahdollista käsittää journalismina vaan muotokuvana. Kuten Richard Avedon on paljon siteeratussa määritelmässään
todennut: muotokuvassa henkilö tietää tulevansa valokuvatuksi.59
Tämän tutkimuksen näkökulman mukaisesti uutiskuva ei tässä
ole ainoa kuvajournalismin laji. Edelleen, dokumentaarinen lähesty-

58 Suomalaisten kuvajournalistien suhteesta journalismin ja ”taiteen”
eroon katso esim. Mäenpää ja Seppänen (2007).
59 ”A photographic portrait is a picture of someone who knows he’s being photographed,
and what he does with this knowledge is as much a part of the photograph as what he’s
wearing or how he looks. He’s implicated in what’s happening, and he has a certain real
power over the result.” Richard Avedon Quotes -sivusto (luettu 26.4.2013).
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mistapa ei ole ainoa tapa tehdä kuvajournalismia.60 Aikakauslehtien
tekijät ovat journalisteja, jotka pyrkivät henkilökuvien avulla tuomaan
aiheitaan lähelle lukijoitaan. Aikakauslehdessä julkaistu henkilökuva –
poislukien mainoskuvat ja jotkin muut lehden ulkopuolella tehdyt kuvat kuten PR-kuvat – on kontekstiinsa sidottua kuvajournalismia.

Mitä lehti tekee kuvalle: konteksti
” [K]aikki Timessa, siis kaikki tuon punaisen kehyksen sisällä,
on tietämisen arvoista - ja kaikki kehyksen ulkopuolella on, no,
ei niin tärkeää.”(Richard Stengel, Time-lehden päätoimittaja)
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Time-lehden 2010 ilmestynyt historiateos (Angeletti ja Oliva 2010) alkaa suoraan kannen punaisesta kehyksestä. Päätoimittaja Richard
Stengelin esipuheen mukaan Henry Lucen ja Briton Haddenin jo lehden alkutaipaleella ideoima punainen kehys61 oli rohkea visuaalinen
symboli sille ajatukselle, että data vaatii editointia, äänet tarvitsevat
moderointia ja ihmiskäden on muokattava informaatio tiedoksi. Timen
idea oli erottaa jyvät akanoista lukijoilleen, ja lehti sisälsi alusta asti
kannen punaisen kehyksen lisäksi muitakin informaatiota järjesteleviä, numero numerolta toistuvia journalistisia muotoiluja. ”[Lehdessä]
oli paikka kaikelle - ja kaikki oli paikoillaan. Lehdessä oli osastoja sekä alku, keskikohta ja loppu. Siinä mielessä lehti oli tapa katsella maailmaa, tapa jäsentää
kaaos ja tavoittaa jotakin selvää ja merkityksellistä.” Time ei päätoimittajansa
mukaan edelleenkään halua kertoa mitä tapahtui, vaan miten ja miksi - ei
siis kertoa uutisia, vaan taustoittaa, muotoilla ja kontekstualisoida niitä. Stengel painottaa myös, ettei Time vain merkitse muistiin historiaa,
vaan tekee sitä. (Stengel 2010, 7.)
Stengelin esipuhe alkaa tärkeimmäksi koetusta – punaisesta kehyksestä – ja nimeää tehokkaasti ja käytännöllisesti, mistä aikakauslehdessä ja sen visuaalisessa suunnittelussa valokuvineen on kysymys.
Lehti luo kehykset, joiden läpi lukija jäsentää maailmaa, ja antaa lukijalleen ohjeet informaatiotulvasta selviytymiseen. Lehti on subjektiivi-

60 Kuvajournalismi muuttuu myös populaarin valokuvan toimesta.
Mielenkiintoisen perspektiivin esimerkiksi siihen, miten muotikuva
on vaikuttanut kuvajournalismiin, on esittänyt John Hartley (2008).
61

Time perustettiin 1923, ja ensimmäinen punakehyksinen kansi ilmestyi
muutamien värikokeilujen jälkeen 3.2.1927. Punainen kehys on siitä asti
pysynyt samanlaisena.

nen – se väittää asioita, kommentoi ja muokkaa historiaa. Ei ole niin
tärkeää, mitä aikakauslehden kuva esittää, vaan olennaista on, miten
se esittää ja miksi. Kuva itsessään ei väitä mitään, mutta aikakauslehti kontekstina tekee siitä väitteen. Aikakauslehti ei anna lukijalle
valokuvia ikkunoiksi maailmaan. Lehti on lukijalle rakennettu ikkuna
maailmaan.
Aikakauslehti on valokuvan kontekstina vahva. Kuvantutkimuksessa kontekstin vaikutukset kuvien merkityksiin on tunnustettu, ja
konteksteja on määritelty eri tavoin. Howard Becker (1995) määrittelee valokuvan kontekstin kehykseksi, joka antaa ainakin jonkinlaisen
taustainformaation kuvan ymmärtämiseen. Valokuvan konteksti voi
Beckerin mukaan sisältyä kuvien itsensä tuottamaan tarinaan, kuten
hänen esimerkkinsä mukaan Robert Frankin klassisten dokumentaaristen kuvien kohdalla, jolloin mitään kuvatekstejä tai selityksiä ei tarvita (Becker 1995, 9). Käsitys valokuvien sisäisestä kontekstista liittyy
Beckerin mukaan myös kuvajournalistien ammatilliseen ideologiaan ja
perustuu ajatukseen kuvan sisäisestä riippumattomuudesta ja kuvakerronnan voimasta (emt., 6). Tämä onkin kuvajournalistien keskuudessa
ollut suosittu ajatusmalli.
Beckerin näkemys on, että valokuvan merkitys ei riipu julkaisukontekstista sen tuotantovaiheessa niin paljon kuin kuvan valinta- ja
julkaisuvaiheessa. Myös Geoffrey Batchen (1999, 4–21) korostaa kontekstin sattumanvaraisuutta summatessaan valokuvan ontologiasta ja
olemuksesta käytyjä teoreettisia keskusteluja. Hän toteaa: ”[V]alokuvalla ei ole omaa koherenttia tai yhtenäistä historiaa muussa mielessä kuin valikoituna dokumentaationa [valokuvan] vaihtelevista käyttötavoista ja vaikutuksista.
Minkä tahansa yksittäisen valokuvan merkitykset ovat samalla tavalla sattumanvaraisia riippuen täysin siitä kontekstista josta kyseinen valokuva itsensä milläkin
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hetkellä löytää.” Valokuva voi Batchenin mukaan tarkoittaa kontekstista riippuen mitä tahansa ja toimia ideologioiden kuljettajana. (Emt.,
5–6.) Janne Seppänen taas tiivistää valokuvan aseman antiessentialistisessa lähestymistavassaan näin: ”Valokuva itsessään voi siis olla konteksti ja
sillä voi olla hyvinkin vahva hetkittäinen identiteetti, mutta tämä ei edellytä sitä,
että valokuvalla olisi jokin kulttuurisiin merkityksiin palautumaton ontologinen
luonne.” Antiessentialistinen näkökulma ei kiellä valokuvan olemuksen
mahdollisuutta, mutta korostaa, että olemukset ja identiteetit ovat väliaikaisia ja kulttuurisesti ehdollisia. (Seppänen 2001, 70.)
Valokuvien merkityksiin Seppäsen tavoin ensisijaisesti kontekstisidonnaisina asioina suhtautuvissa teksteissä on myös muistutettu kuvan itsensä ja sen mekanismien tarkastelun tärkeydestä. Alastonkuvaa
historiallisissa julkaisukonteksteissaan tutkinut Johanna Frigård toteaa,
että vaikka valokuvalla ei olisikaan universaalia kieltä eikä ontologiaa, ei
maagista eikä edes fysikaalista olemusta, niin pelkän kontekstin tarkasteleminen ei riitä, koska vain itsensä kuvien kautta kuvadiskurssit aktualisoituvat ihmisten elämässä ja mahdollistavat merkitysten kokemisen
(Frigård 2008, 18). Barbie Zelizer on korostanut uutiskuvien näennäisen
helposti ajassa ja paikassa liikkuvaa luonnetta, joka yhdessä vahvan indeksisyysoletuksen kanssa piilottaa valokuvan omaa roolia kokemuksen
rakentajana (Zelizer 2006, 5). Zelizerin mukaan valokuvat käyttävät indeksyyttään eri tavoin ja eri tarkoituksiin erilaisissa konteksteissa, joihin
ne asettuvat toimimaan. Uutiskuvat, jotka viittaavat esittämiensä tapahtumien erityisyyteen ja omaan objektiivisuuteensa, näyttävät liikkuvan
kontekstista toiseen paremmin kuin monet muunlaiset kuvat, mitä Zelizer pitää mielenkiintoisena. Indeksisyyden oletusta kuvassa tulisi hänen
mukaansa tarkastella suhteessa kuvan symbolisuuteen, jotta kuvan kontekstisidonnaisen toiminnan lähteille päästäisiin paremmin (emt., 16).
Mikään edellä mainituista kontekstinäkemyksistä ei korosta kontekstin merkitystä kuvan syntyvaiheessa ja ennen sitä. Aikakauslehden
valokuvan kohdalla on kuitenkin katsottava enemmän kontekstista
kuvaan kuin kuvasta kontekstiin päin. Kontekstin merkitystä kuvalle
korostava ajatus lehdestä lukijalle rakennettuna ikkunana maailmaan
kuulostaa hieman samanhenkiseltä kuin Marshall McLuhanin (1964)
paljon kuultu slogan ”väline on viesti” (”medium is the message”). McLuhanin mukaan julkaiseva väline on yksi medium ja se, mitä joskus
nimitetään sisällöksi, on toinen medium (McLuhan 1964, 8). Näin ollen aikakauslehden muotoisessa mediumissa tekstin medium on kieli,
graafisen suunnittelun medium on gridiin sommitellut typografiset

62 Aikakauslehden henkilökuvan voi nähdä myös lehden markkinointielementtinä.
Yksi Roland Barthesin lanseeraama termi on tähän liittyen mielenkiintoinen.
Panzanin spagettimainosta analysoidessaan Barthes mainitsee, että mainoskuva
on olemuksellisesti tarkoituksenmukainen (Barthes 1977, 35). Kun kuvalla
sanotaan jotain, sanotaan myös, että sanotaan. Pelkästään aikakauslehtiä
selaamalla ja niiden kuvia katselemalla pystyy hahmottamaan, että aikakaus
lehtikuvassa osa merkityksestä muodostuu niiden funktionaalisuudesta ja
niiden olemuksellisesta, avoimesta viittaamisesta omaan sanomiseensa,
omaan markkinointiargumenttiinsa.
63 Luvussa 4, Pääministerin muotokuva, käsitellään Suomen Kuvalehden juttutyyppejä,
ja aineistoista tulee selvästi esiin se ajatus, että kuvan muoto on konkreettinen
esittämisen kehys, kuvan paikka sivulla.
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elementit sekä juttutyyppien erilaiset visuaaliset muodot. Kuvan medium on esimerkiksi valokuva, piirustus, tietokonegrafiikka tai sekatekniikka. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten
valokuvia on mahdollista tehdä ja siihen, miten lukija kokee valokuvan.
Konteksti ei ainoastaan vaikuta valokuvaan, vaan rakentaa sen.62
Erilaisten mediumien ominaisuuksien, kuten tv-ohjelmien leikkauksen, rytmityksen tai kuvakulmien, vaikutusta sisältöjen tulkintoihin
ja katsojassa herääviin tunteisiin on tutkittu monin tavoin. Benjamin
Detenber ja Annie Lang näkevät median käyttämät tarkoitukselliset
visuaaliset keinot enemmän tai vähemmän alitajuiseen vaikutukseen
tähtäävinä ja olettavat siitä päätellen myös katsojien kokemukset alitajuisiksi (Detenber ja Lang 2011, 275–288). Sisällön muotoutumista leikkauksen, rytmityksen ja kuvakulmien mukaan on tutkinut myös Norman Fairclough (1995), joka on analysoinut tv:n visuaalisen kerronnan
etenemistä sanallisen informaation rinnalla. Hän kiinnittää huomiota
television käyttämiin kuvakerronnallisiin muotokeinoihin puuttumatta
kuitenkaan kuviin itseensä – kuvan mediumiin – mahdollisesti luotuihin visuaalisiin tyyleihin tai niiden suunnitteluun. Muoto vaikuttaa siis
olevan Faircloughille enemmänkin jonkin muotoinen esittämisen kehys
kuin visuaalisiin elementteihin sisään implikoitava tyyli tai muu esittämisen tapa. Faircloughin aineistot ovat dokumenttiohjelmia, eikä erilaisia kuvallisia tyylejä tai kuvan rakentamista ole tarvinnut problematisoida, kun tarkasteltavana on ollut rakentamattomuuden ideaan perustuvaa, dokumentaarisella tyylillä tehtyä kuvaa. Samantapainen ajattelu tulee paikoitellen esiin tämänkin tutkimuksen haastatteluaineistoissa.63
Aikakauslehdissä – kuten missä tahansa muussakin mediassa – julkaisevan mediumin osuutta valokuviin tulisi tarkastella tietoisena, ei
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ainoastaan alitajuisiin vaikutuksiin pyrkivänä toimintana. Kuvan muoto ei myöskään ole vain kehys, vaan sitä on tarkasteltava kahta kautta:
kuvan kehyksenä, kokona ja paikkana tai kuvan sisäisenä tyylillisenä ja
teknisenä logiikkana tai jatkumona. Riitta Brusilan (1997) tutkimusaineistot ovat suomalaisten aikakauslehtien henkilökuvia ja vuoden 1994
tienoilla ilmestyneitä lehtiä. Brusila on jakanut henkilökuva-aineistonsa semioottisella nelikenttämetodilla viiteen tyyppiin: realistisiin
ihmiskuviin, simuloituihin luonnollisiin henkilökuviin, simuloituihin
muotokuviin, piktoriaalisesti fiktivisoituihin henkilökuviin ja plastisesti fiktivisoituihin henkilökuviin (Brusila 1997, 98). Luokituksessa
mukana oleva realistisen ihmiskuvan tyyppi, joka tähtää ”luonnolliseen
näköhavaintoon” (emt., 101), kiinnittää lukijan huomion muiden henkilökuvatyyppien rakennetumpaan ja kontekstilähtöisempään luonteeseen. Brusilan tutkimuksessa paneudutaan kuvan ominaisuuksiin
semiotiikan käsitteiden avulla eikä keskitytä tuotantoprosesseihin.64
Brusila näkee aikakauslehden apparaattina, koneistona, joka muodostaa ennakkoon kuville merkityksiä ja jolla on vahva rooli kuvien
merkityksenmuodostuksessa. Hän toteaa kriittisesti, että aikakauslehtien valokuvien ilmaisullinen estetisointi on ”pelkkää dekoraatiota”,
markkinat määräävät tuotannoista ja taloudellinen tavoite asettaa kuvajournalismin rajat. Valokuvien käytön suunnittelusta hän toteaa: ”Kuvan toimittaminen on valintaa, käsittelyä, tekstillisen lukuohjeen tekemistä, siis
kaikkea sitä, mitä pidämme yksiselitteisesti manipulaationa.” (Emt., 161–163.)
Brusilan näkemyksen aikakauslehdestä kuvien merkitysten määrääjänä voi tiivistää niin, että aikakauslehti kontekstina lisää henkilökuviin – poikkeuksena ehkä mainittu ”luonnolliseen näköhavaintoon”
tähtäävä realistisen henkilökuvan tyyppi – merkityksiä ohjaavia kehyksiä ja on itse yksi vahva kehys. Brusila toteaa kuitenkin, että eri aikakauslehtien kuvalliset tyylit eivät juuri eroa toisistaan (emt., 166). Vajaassa parissakymmenessä vuodessa lehdet ovat muuttuneet, ja erilaisten aikakauslehtien kuvalliset tyylit eroavat toisistaan harkitusti. Voi
sanoa, että jokainen aikakauslehti haluaa erottua kilpailijoistaan ja kehystää kuvansa itsellään. Kuten Time tai vaikka Gillian Rosen (2001, 84)

64 Semiotiikan menetelmiä kuvantutkimuksessa on kritisoitu siitä, että tutkija
valitsee usein aineistonsa sen käsitteellisen kiinnostavuuden perusteella.
Analyysi tehdään hyvin läheisessä suhteessa valittuun teoreettiseen kehykseen
tai apparaattiin, ja analysoitujen kuvien määrä saattaa olla suhteellisen pieni.
Tutkimuksen onnistuminen määräytyy siten suhteessa teoriaan, eivätkä tulokset
välttämättä ole yleistettävissä laajempiin materiaaleihin. (Rose 2001, 73.)
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esimerkkinään mainitsema vaaleanpunaiselle paperille painettu sanomalehti Financial Times, joka näkee ja näyttää koko maailman tunnusomaisen värinsä kautta, aikakauslehti manifestoi kuvissaan itseään ja
näyttää maailman itsensä läpi.
Tässä tutkimuksessa aikakauslehti nähdään – Brusilan tavoin – apparaattina, joka muodostaa etukäteen kuvalle merkityksiä. Asiaintilaa
ei hahmoteta ongelmallisena, vaan tarkastellaan näiden merkitysten
syntyprosesseja. Jokaista aikakauslehteä valokuvatuotantoineen voi
tarkastella järjestelmänä, jossa kulloinkin vallitsevat monet ideologiat
ja ristiriitaisetkin diskurssit tulevat käsitellyiksi ja artikuloiduiksi rinnakkain. Kun tarkennetaan apparaattiin, vältetään yleistämisen riski.
Yleisen ja yksittäisen suhdetta aikakauslehtitutkimuksessa, joskaan ei pelkästään valokuviin liittyen, on pohtinut esimerkiksi Laura
Saarenmaa (2010). Hän toteaa julkkiksia ja tähteyttä – laajasti ymmärrettynä tietynlaisten ihmisten monenlaisia henkilökuvia – käsittelevän
tutkimuksen pyrkivän usein koko ilmiökentän kattavaan tarkasteluun,
jolloin yksittäisistä julkkiksista ja tähdistä voidaan puhua suhteessa
laajoihin kategoriointeihin. Tällöin johdetaan konkreettisista asioista myyttisiä narratiivisia rakenteita ja sivuutetaan historia- ja välinespesifit olosuhteet. Saarenmaa asemoi oman tutkimuksensa toisin ja
keskittyy tiettyihin julkkistapauksiin ja niiden erityiskysymyksiin (Saarenmaa 2010, 23). Saarenmaa perkaa muutamille suomalaisille naisille
julkaisukonteksteissa tarjottuja julkisuusmalleja historiallisesta 1960ja 70-lukujen ajanvietelehtiaineistosta ja tarkentaa tiettyjen julkkisten
käsittelyyn tietyissä ajanvietelehdissä. Saarenmaan mukaan tuotannon
mikrotaso tulkintakontekstina korostaa mediatekstien tavoitteellisuutta. Näin tutkittava asia näyttäytyy representaatioiden ja ideologisten diskurssien ohella myös intressien ja intentioiden risteämiskohtana (Saarenmaa 2010, 20). Saarenmaalla tutkittava asia on julkisuus,
tässä tutkimuksessa kuvien merkitysten rakentamisen konkretia.
Maija Töyryn mukaan on ongelmallista, että joissain tutkimuksissa aikakauslehtiaineisto on otettu suorana todellisuuden kuvauksena
pohtimatta lehden tavoitteellista muokkaustyötä. Todellisen elämän
ilmiöt eivät välity lehden sivuilta dokumentaarisen tarkasti, vaan ovat
kunkin lehden arvojen ja tavoitteiden suuntaan muokattuja (Töyry
2006, 208; 2005, 37). Sama ajatus pätee valokuvaan. Artikkeleissaan uutiskuvien määräytymisestä ja merkitysten sisään- ja uloskoodauksesta
Stuart Hall (1984; 1980) on todennut, että median tuotantoprosesseissa rakentuu ja rakennetaan toivottavia merkityksiä ja lukutapoja, jot-
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ka ovat ideologisia. Ideologiat vaikuttavat kuvien merkityksiin yleensä
piilotetusti, ja varsinkin vallitsevan hegemonisen ideologian rakenteita on usein mahdotonta tiedostaa tai hahmottaa (Hall 1984, 182). Hall
on myöhemmin korostanut, että parhaiten merkityksiä voi tarkastella
tulkitsemalla konkreettisia esimerkkitapauksia, niihin suoraan liittyviä käytäntöjä ja niissä käytettyjä merkityksenmuodostuksen tapoja
(Hall 1997a, 9).
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Miten aikakauslehteen julkaisualustana tulisi tarttua, jotta sitä ei tulisi lähtökohtaisesti pitäneeksi valokuvan ilmaisuvoimaa ulkopuolelta
rajoittavana tekijänä? Yksi vaihtoehto on lehden, työprosessin ja lukijan tarkasteleminen kokonaisuutena. Tällaista tutkimusta on tehty
National Geographicista, jonka työprosessia Andrew Mendelson ja Fabienne Darling-Wolf (2009) sekä Catherine Lutz ja Jane Collins (1993)
ovat tutkineet.
Mendelson ja Darling-Wolf selvittivät havainnoinnin ja tekijöiden
haastattelujen sekä testilukijoiden haastattelujen avulla, onnistuiko
yksi lehden Saudi-Arabia-aiheinen reportaasi65 tuomaan kohdettaan
lähemmäs yhdysvaltalaisia lukijoita ja lieventämään heidän ennakkoluulojaan. Reportaasin tekijöiden tietoinen pyrkimys oli rikkoa stereotypioita ja murtaa ennakkoluuloja. Lukijatutkimuksen koehenkilöt oli
valittu yliopisto-opiskelijoiden joukosta. Haastattelut tehtiin opiskelijaryhmien kanssa niin, että ryhmät näkivät joko pelkän tekstin, pelkät
kuvat tai molemmat yhdessä. Tulos oli tutkijoille hämmentävä: luettu
teksti ilman kuvia lievensi testiryhmän ennakkoluuloja, kun taas kuvareportaasi ilman tekstiä vahvisti epäluuloisuutta arabeja kohtaan.
Kuvien ja tekstin näkeminen yhdessä asettui näiden väliin. Tekijöiden
intentio siis toteutui pelkän tekstin, mutta ei pelkkien kuvien keinoin.
Mendelson ja Darling-Wolf päättelevät tästä, että valokuvilla oli
tekstiin verrattuna suurempi taipumus toistaa ja vahvistaa olemassaolevia stereotypioita, ja tämä oli ”totta riippumatta valokuvaajan ja/
tai käsittelevän toimittajan [päinvastaisesta] intentiosta” (Mendelson
ja Darling-Wolf 2009, 812). He ehdottavat myös, että tekstin ja kuvien
vastaanoton ristiriitaisuus voi johtua ylipäätään aikakauslehtiformaa-

65 ”Kingdom on Edge: Saudi Arabia”, teksti Frank Viviano, valokuvat Reza,
julkaistu National Geographic Magazinessa lokakuussa 2003.

66 Tässä tutkimuksessa Lutziin ja Collinsiin viitataan lähinnä tuotannon
tutkimuksen osalta. Lutzin ja Collinsin laajasta sisällönanalyysistä on
kirjoittanut esim. Anita Seppä (2012, 216–229).
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tista, jossa valokuvan ”koherentti kertomus itsessään ja itsestään” ei
pääse oikeuksiinsa, koska se esitetään taitettuna aukeamille yhdessä
graafisten elementtien kanssa (emt., 814). Lopulta päädytään ehdottamaan, että aikakauslehden tarjoamassa visuaalisessa ympäristössä
sinänsä on mahdollisesti jotain valokuvan ”oman” kerronnan tulkinnalle haitallista.
Mendelsonin ja Darling-Wolfin tapaustutkimus ei paneudu National
Geographicin konseptiin eikä erittele sen vuosien saatossa vakiintunutta
valokuvallista tyylilajia. Myöskään haastateltujen lukijasuhteeseen ei
ole kiinnitetty huomiota, vaikka sillä saattaisi olla suuriakin vaikutuksia kuvien tulkintoihin. Pikemminkin kuin valokuvista yleensä tai aikakauslehdistä yleensä, syy siihen, että Mendelsonin ja Darling-Wolfin
tutkimat valokuvat vahvistivat stereotypioita, löytyisi kenties National
Geographicin yksilöllisestä konseptista. Tutkitun artikkelin valokuvissa
saudiarabialaiset esitettiin kaukaa ja nimettöminä. Se on lehden konseptisidonnainen valinta, ei valokuvan kerronnallinen ominaisuus.
Teoksessaan Reading National Geographic (1993) Catherine Lutz ja Jane
Collins avaavat lehden konseptin ja tarkastelevat lehden valokuvia kolmesta näkökulmasta: kuvien tuotantokontekstin, oman tutkijaluentansa
sekä tulkinnan kontekstien kautta. Heidän laaja kuva-aineistonsa kattaa
lehden numeroita 1950-luvulta 1980-luvulle, ja he ovat myös haastatelleet
ja havainnoineet lehden toimitusta. He lähtevät liikkeelle oletuksesta,
että media tuottaa kulttuurista hegemoniaa ja paneutuvat siihen, miten
tuota hegemoniaa tuotetaan. Hegemonia on heidän mukaansa enemmän prosessi kuin rakenne. Kulttuuriset tuotteet syntyvät kompleksisissa tuotannoissa, jotka synnyttävät monimerkityksisyyttä. Kulttuurisia
tuotteita ei myöskään oteta vastaan annettuina, vaan niitä luetaan monimutkaisilla ja yllättävillä tavoilla. (Lutz ja Collins 1993, 11).66
Lutz ja Collins aloittavat argumenttinsa siitä arkisesta ajatuksesta,
että National Geographicin valokuvat ovat suoraviivaisia todisteita maailman tilasta, ”yksinkertainen ja objektiivinen todellisuuden peili”
(emt., xiii). He alkavat systemaattisesti purkaa tätä oletusta osiin. He
taustoittavat historiallisesti National Geographicin valokuvallista tyyliä ja
toteavat, että kuvissa on perinteisesti valittu liioitellun myönteinen,
konflikteja kiertävä tapa kuvata kaukaisia kansallisuuksia. Tästä näkökulmasta huolimatta valokuvien suoraa suhdetta todellisuuteen,
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valokuvan realistista koodia, on lehdessä tietoisesti ja avoimesti korostettu. Valokuvat on nähty universaalina kielenä, jota ymmärtää kuka
tahansa samalla tavalla, myös kuvissa esiintyvä viidakon asukas tai eskimo. Tällä tavalla kuvien näkökulmista on tullut etäisiä, estetisoivia ja
mahdolliset kolonialistiset ajatusmallit piilottavia. Estetisoiva ja harmonisoiva näkökulma on myös vaikeuttanut joihinkin aiheisiin tarttumista ylipäätään: National Geographic ei esimerkiksi käsitellyt Neuvostoliittoa vuosina 1945–1959 ollenkaan eikä julkaissut Kiinan kansantasavallasta vuosina 1950–1979 kuin seitsemän artikkelia. Vietnamin sodan
aikana Japania kuvattiin paljon ja erittäin positiivisessa valossa, mutta
Vietnam osoittautui ongelmalliseksi, kun sekä eksoottisten kansojen
estetisoimisen että sotakuvauksen perinteet lehdessä törmäsivät poliittisen todellisuuden kanssa. Törmäyksen jälkeen lehdessä vallitsikin
yhteiskunnallisesti hieman kantaaottavamman valokuvan kausi. (Lutz
ja Collins 1993, 27–42, 126–130.)
Se, miten lehti ohjeistaa lukijaansa katsomaan maailman tapahtumia, on diskursiivista vallankäyttöä. Lutz ja Collins tulkitsevat National Geographicin tapaa katsoa maailmaa foucault’laisittain ja toteavat,
että lehden katse mahdollistaa kolmannen maailman tarkkailemisen,
jopa kontrolloimisen. Lehden katse esittää ei-länsimaiset maat ja kulttuurit amerikkalaiselle yleisölle niin, etteivät ne välttämättä näyttäydy
moderneina ja sivistyneinä silloinkaan, kun ne voisi sellaisina näyttää.
Lutz ja Collins näkevät lehden katseen järjestelmänä, jossa monien
katseiden erilaiset suunnat ja tyypit yhdistettynä erilaisiin sosiaalisiin
konteksteihin avaavat yksiä tulkinnan tapoja ja sulkevat pois toisia.
Lehden katseen suuntia ja lajeja määrittävät usein esimerkiksi intiimi-

1.6 Keskeiset teoreettiset käsitteet
Tämä tutkimus lähestyy aikakauslehden henkilökuvia ja niiden tuotantoprosesseja kuvien tekemisessä osallisina olevien henkilöiden puheen
ja toiminnan kautta. Tutkimusaineisto on kerätty etnografisin menetelmin useista eri aikakauslehdistä. Aineistot sisältävät monenmuotoista
informaatiota rakenteista, joiden kehyksissä kuvia ja muuta aikakauslehden journalistista materiaalia tuotetaan. Ne sisältävät myös informaatio-

67 Lutz ja Collins jakavat moninaisen, valtaa käyttävän katseen seitsemään:
valokuvaajan, lehtikollektiivin, lukijoiden, ei-länsimaisen kuvan kohteen
ja akateemisen tarkkailijan katseisiin sekä suoraan länsimaiseen katseeseen
ja kuvissa esiintyvien ”toisten” katseeseen itseään kohtaan ”kohti sitä, jona
muut hänet näkevät” (Lutz ja Collins 1993, 192–216).
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ys, mielihyvä, tarkastelu, kohtaaminen ja valta. (Lutz ja Collins 1993,
192.) Katse on termi, joka on helppo ymmärtää aikakauslehtikonseptiin kuuluvaksi. Se määritellään yleisellä tasolla ja kuvan syntyprosessin kohdalla: miten me tätä asiaa haluamme katsoa vai katsommeko
tätä asiaa ollenkaan. Edelleen lehti päättää, mitkä katsomisen tavat se
asettaa lukijalleen etualalle.67
Lutzin ja Collinsin tutkimuksesta välittyy perusteltu kuva siitä,
miksi ja miten National Geographic on valinnut valokuvalliset tyylinsä ja
lähestymistapansa. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä Lutzin ja Collinsinkin jakamasta oletuksesta, että aikakauslehden valokuvaa ei ole
helppo tulkita tai ymmärtää yksittäisen journalistisen valokuvan eettisillä ja esteettisillä kriteereillä eikä toisaalta kovin laajoilla kulttuurisilla kriteereillä. Ei ole viisasta eikä ehkä edes mahdollista arvottaa
tai tulkita kuvia huomioimatta sitä, mihin ne on tarkoitettu. Ei olisi
myöskään hedelmällistä esimerkiksi olettaa lähtökohtaisesti, että aikakauslehtien ihmiskuva yleensä on käsitelty ja epärealistinen tai että
aikakauslehtien kuvat yleensä edistävät markkinatalouden tavoitteita
tai muuta kulttuurista hegemoniaa. Aikakauslehden henkilökuvien –
kuten myös monien muiden mediakuvien – tulkintaan ja niistä puhumiseen tarvitaan väliportaan kontekstiajattelua. Yleisiä johtopäätöksiä
ei voi tehdä yksittäisistä esimerkeistä katsomatta, mitä yleisen ja yksityisen välissä on. Tässä tutkimuksessa tarkennetaan tuotantokonteksteihin, laajojen kulttuuristen merkitysten ja yksittäisten kuvien mahdollisten henkilökohtaisten merkitysten väliin.
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ta ihmisten toiminnasta noiden rakenteiden sisällä sekä esimerkiksi teknologian vaikutuksista sekä rakenteisiin että inhimilliseen toimintaan.
Aineistojen analyysissä ollaan tekemisissä kuvan ja puheen yksityiskohtien kanssa. Myös helposti huomaamatta jääviä eleitä tarkastellaan läheltä. Analyysissä painotetaan kuvan tuotannon sosiaalisen
kontekstin merkitystä ja aikakauslehden diskursiivista kokonaisuutta.
Huomiota kiinnitetään myös aikakauslehden arkkitehtuuriin valokuvan merkitysten tuottajana ja esimerkiksi lukijan näkymiseen työprosesseissa. Aineiston monimuotoisuuden takia tässä tutkimuksessa on
päädytty soveltamaan käsitteitä hieman eri teoriaperheistä, jotka kaikki sijoittuvat kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden alueille ja perustuvat ajatukseen jonkin sosiaalisesta rakentumisesta.
Teoksessaan Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? (2009) tieteenfilosofi Ian Hacking kysyy, minkä kaiken voidaan sanoa rakentuvan sosiaalisesti ja mitä sosiaalinen rakentuminen tarkoittaa.68 Hän toteaa, että
sosiaalikonstruktionismin on helposti tulkittu väittävän, että kaikki
on sosiaalisesti rakentunutta. Kaikki ei kuitenkaan ole. Edes sosiaalikonstruktionismin ensimmäistä kertaa määritelleet Peter Berger ja
Thomas Luckmann (1966) eivät missään vaiheessa väittäneet todellisuuden olevan kokonaisuudessaan sosiaalisesti rakentunutta, vaan
esittivät mallin siitä, miten tieto todellisuudesta voi rakentua sosiaalisesti. (Hacking 2009, 43–46.)
Hackingin mukaan sosiaalikonstruktionismi on tutkimusote, jonka sisäistänyt tutkija suhtautuu vallitseviin asiaintiloihin kriittisesti ja
tapaa ajatella, että hänen tutkimansa ilmiön ei välttämättä tarvitsisi
olla olemassa – se ei siis ole seurausta mistään ”luonnollisesta” asiaintilasta vaan on muodostunut rakentumalla – ja itse asiassa maailma saattaisi olla parempi ilman kyseistä ilmiötä. Kaikkein radikaalein
kriittinen sosiaalikonstruktionisti pyrkii tutkimuksensa kautta edistämään vallankumousta ja tutkimansa ilmiön poistumista maailmasta.
Maltillisemmat taas tarkastelevat asioiden rakentumista historiallisesti tai ironisesti osana ihmisten arkista elämää.69 (Emt., 20–21; 38.)
Hackingin mukaan kriittiselle sosiaalikonstruktionistiselle tarkastelulle ei kuitenkaan riitä lähtökohdaksi se, että tarkasteltava ilmiö on

68 Hackingin teoksen alkukielinen nimi The Social Construction of What?
kertoo suomennosta paremmin teoksen näkökulmasta.
69 Hacking (2009, 38) määrittelee kuusi konstruktionismin astetta:
historiallisen, ironisen, uudistusmielisen ja/tai naamioita riisuvan,
kapinallisen sekä vallankumouksellisen.
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harmillinen. Sen täytyy myös vaikuttaa itsestään selvältä ja näyttäytyä
vallitsevissa oloissa väistämättömänä (emt., 28).
Hackingin käsitteellistyksessä tulee hyvin esiin se kriittisen sosiaalikonstruktionismin lähtökohta, joka ei sovi kovin hyvin tähän tutkimukseen. Tämä tutkimus ei nimittäin pidä aikakauslehtien valokuvien
tuotantoa sinänsä huonona asiana eikä pyri pääsemään siitä tai sen
ominaispiirteistä eroon. Pyrkimyksenä on näyttää, mistä kaikesta aikakauslehden henkilökuva – jonka ominaisuudet aikakauslehtidiskurssissa vaikuttavat väistämättömiltä ja itsestään selviltä – koostuu, sekä löytää ja osoittaa aikaisemmin löydetyille valokuvan diskursseille rinnakkaisia, aikakauslehtikontekstille ominaisia diskursseja, joiden kautta
kuvien tuotantoa ja merkityksiä voidaan ymmärtää. Tämän enemmän
kuvailevan kuin arvottavan lähtökohdan takia tähän tutkimukseen ei
ole valittu teoreettiseksi pohjaksi ainoastaan kriittistä diskurssianalyysiä. Myös Hacking laventaa sosiaalisen konstruktionismin määritelmäänsä ja esittää, että konstruktionismi tai pikemminkin sosiaalinen konstruktionismi on ”monenlaisia sosiologisia, historiallisia ja filosofisia
projekteja, jotka pyrkivät esittelemään tai analysoimaan todellisia, historiallisesti
paikannettavia sosiaalisia vuorovaikutuksia tai kausaalisia reittejä, jotka johtivat
tai olivat osallisina jonkin nykyisen olion tai tosiasian syntymiseen.” (Emt., 77.)
Teoria muodostuu kantavasta perusajatuksesta, joka tässä on rakentuminen, ja tutkittaviin ilmiöihin soveltuvista käsitteistä. Bruno
Latourin mukaan käsitteet ovat tiedettä koossapitävä voima, ja tieteen
sisällöt ovat oikeastaan käsitteiden säiliöitä. Käsitteet eivät etäännytä
itseään kuvaamistaan maailmoista kaukaisiksi ideoiksi, vaan ”kirnuavat, ohjaavat, liikuttavat ja kokoavat maailmoja” (Latour 1999, 108).
Seija Ridell ja Pasi Väliaho ovat todenneet, että käsitettä ei voi määritellä kuin alustavasti ja osittaisesti, mutta määrittelyprosessin aikana
voi oivaltaa paitsi sen, mitä käsite merkitsee, myös mitä käsite tekee
ja mitä sillä voi tehdä (Ridell ja Väliaho 2006, 9). Käsite on siis erilaisten järjestelmien toiminnan ymmärtämisen väline, mutta käsitteiden
valitseminen ja käyttäminen myös luovat näkökulmia järjestelmiin ja
rakentavat uusia järjestelmiä. Kuten Ridell ja Väliaho toteavat, käsitteet eivät muotoile kohdettaan ”yhden- mutta eivät toisenlaisena, ne
ehdottavat sen hyväksymistä määritellyn kaltaisena”. Näin tutkijan valitsemat käsitteet ilmentävät hänen tiedonintressejään. Tämän tutkimuksen käsitteisiin ensisijaisesti suhteutettava sosiaalinen todellisuus
ilmenee tutkimusaineistoissa. Tutkimusote suhteessa teoriaan ja käsitteisiin on siis sukua sille, mitä suomalaisessa julkisuustutkimuksessa
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on nimitetty deskriptiivis-empiristiseksi (Saarenmaa 2010, 32–33; Nieminen 2003, 18). Tällaisesta ilmiöitä kuvailevasta, käytännönläheisestä
tutkimusotteesta seuraa, että kaikki tässä tutkimuksessa käytetyt käsitteet eivät ole olleet tutkijan tiedossa ennen aineistojen keräämistä ja
analyysiä, vaan ovat syntyneet tai valikoituneet aineistojen pohjalta.70
Seuraavassa esitellään kolme konstruktionistiseen tutkimukseen
sopivaa lähestymistapaa, jotka ovat tarjonneet tämän tutkimuksen
monimuotoisten aineistojen analyysiin tarvittavat käsitteet.

Diskurssianalyysi ja diskurssin käsite
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Diskurssianalyysiä käytetään tämän tutkimuksen yhtenä kehyksenä.
Aineistot analysoidaan diskurssin käsitteen avulla. Näin saadaan ihmisten puheesta osoitettua erilaisia tapoja, joilla valokuvia merkityksellistetään, ja rakenteita, joissa tämä merkityksellistäminen tapahtuu. Myös aiemmassa valokuvan ja journalistisen työn tutkimuksessa
on käytetty diskurssianalyysiä eri muodoissa71.
Michel Foucault’n filosofiassa kaikki inhimillisestä subjektista alkaen nähdään sosiaalisesti rakentuneena. Aina kun voidaan määrittää
säännönmukaisuus kuten järjestys, suhteita, asemia ja toimintoja, voidaan puhua diskursiivisesta muodostelmasta (Foucault 2005, 54; Alhanen 2007, 70–77). Foucault’lle diskurssi tarkoittaa väiteryhmiä, jotka
strukturoivat tapoja, joilla jokin asia ajatellaan ja joilla tuon ajattelun
pohjalta toimitaan. Se tarkoittaa erityisenlaista tietoa, joka muokkaa
maailman ymmärtämistä ja asioiden tekemistä näin ymmärretyssä

70 Laura Saarenmaa (2010, 34) on käyttänyt väitöskirjassaan tutkimusmenetelmää,
jota hän nimittää käsitteellistämiseksi. Hän pohjaa metodinsa kulttuurintutkija
Mieke Balin (1994) käsitykseen teoriasta yhtenä käsitteenä käsitteiden joukossa.
Balin mukaan kulttuuristen tekstien tutkimuksessa ei ole kyse olemassaolevien
teoreettisten apparaattien soveltamisesta sellaisenaan, vaan teoria on yhtä
kontekstuaalinen ja muuttuva kuin sen sovelluksetkin. Teorian merkitys
syntyy vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa: kun kohde muuttuu,
käsitteetkin muuttuvat (Bal 1994, 44–46). Balin ajattelua seuraten Saarenmaa
on olemassaolevien käsitteiden hyödyntämisen lisäksi tuottanut aineistoistaan
skandalisoitumisen, intimisoitumisen ja asiallistumisen käsitteet, joiden
avulla on sekä rakentanut tutkimuskohteensa että tuottanut tulkintansa siitä
(Saarenmaa 2010, 35).
71

Kuvajournalismin objektiivisuuden diskursseista ovat kirjoittaneet Mäenpää
ja Seppänen (2010; 2007), ja valokuvan diskursseista Seppänen (2005; 2001).
Lehtien toimitusten lukijadiskursseista katso Helle ja Töyry (2010).
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maailmassa. Diskurssit artikuloituvat kaikenlaisten tekstien, myös
visuaalisten, ja noiden tekstien sallimien käytäntöjen kautta. Artikuloitumisen moninaisuuden ymmärtäminen edellyttää intertekstuaalisuuden huomioimista: esimerkiksi kuvan merkitykset eivät riipu vain
kuvan omista ominaisuuksista, vaan muiden kuvien ja tekstien muualla sisältämistä merkityksistä. (Rose 2001, 135–136.)
Teoksessaan Tiedon arkeologia (2005) Foucault määrittelee itsensä lähelle strukturalismia, mutta haluaa erottaa diskurssianalyysin
struktuurianalyysistä korostamalla rakenteiden jatkuvaa ja pysyvää
muuttumista historiassa ja muutoksen omia – kysymykseen ”miten”
enemmän kuin kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi” vastaavia – lainalaisuuksia, ei kokonaisrakennetta, johon historia pitäisi saada mahtumaan
(Foucault 2005, 27).
Gavin Kendall ja Gary Wickham (1999) ovat tarkastelleet
foucault’laista arkeologista tutkimusotetta kulttuurintutkimuksessa.
Heidän mukaansa Foucault’ta voi periaatteessa soveltaa mihin tahansa aineistoihin. Heidän mukaansa kaavamainen teoriankäyttö toimii
kuitenkin Foucault’n tapauksessa yhtä hyvin tai huonosti kuin kaikiin
pintoihin sopivaksi mainostettu seinäpakkeli. Se voi hyvin pohjustettuna sopiakin johonkin seinään, mutta joihinkin toisiin seiniin roiskittuna se aiheuttaa pettymyksen tai pahimmassa tapauksessa katastrofin. (Kendall ja Wickham 1999, 118.) Foucault’ta voikin Kendallin ja
Wickhamin (1999, 120) mukaan seurata pikemminkin huomioimalla
sen, että jokaisella historiallisella tapahtumalla on omat erityisyytensä ja lainalaisuutensa, kuin siirtämällä ajatusmalleja ilmiöistä toisiin
ja tekemällä kulttuurisia yleistyksiä.
Yksi syy siihen, että Foucault’ta on vaikea soveltaa suoraan, on
Foucault’n vaikeaselkoisuus analyysimetodien suhteen. Hän hyljeksii
sisällönanalyysia, semiotiikkaa ja psykoanalyysia menetelminä, jotka yrittävät systemaattisesti tunkeutua ilmiöiden taakse ja etsiä sieltä
perimmäisiä tarkoituksia (Kendall ja Wickham 1999, 101–109). Hän ei
hyväksy marxilaista ajatusta siitä, että tuotanto määrittää merkityksiä,
eikä hae ilmiöille antropologisia tai inhimillisiäkään selityksiä (esim.
Foucault 2005, 43). Foucault’n tutkimuskohteet olivat historiallisia ja
sikäli eri tavalla lähestyttäviä kuin tämän tutkimuksen etnografiset aineistot. Silti tähän tutkimukseen on haluttu omaksua foucault’lainen
pohjavire ja vastata kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi” kysymällä ”miten”.
Diskurssiteoriaa, diskurssin käsitettä ja diskurssianalyysimetodia on niiden lähtökohtaisesta joustavuudesta – tai hämäryydes-
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tä – johtuen käytetty monin tavoin. Diskurssien tutkimus on laaja ja
poikkitieteellinen kenttä, joka ulottuu marxilaisesta diskurssiteoriasta
lingvistiikkaan ja painottuu kirjoitetun ja puhutun tekstin analyysiin.
Sitä on käytetty myös valokuvan ja muiden visuaalisten järjestelmien
analyyseissa. Visuaalisen kulttuurin ja valokuvan tutkimus on ottanut
Foucault’n käsitteet luontevasti käyttöön. Esimerkiksi Jessica Evansin
ja Stuart Hallin (1999) mukaan diskurssin käsitteen avulla voidaan pureutua kuvien merkitysten ja käyttöjen suhteisiin yksittäisissä järjestelmissä. Sillä voidaan välttää pelkästään tekstuaalinen semioottinen
analyysi, ja se myös auttaa tutkijaa eteenpäin pelkästään sosiaalisia tai
taloudellisia ilmiöitä tarkastelevista analyyseistä tai yksittäisten kontekstien tutkimisesta ilman kokonaiskuvaa ilmiöön vaikuttavista asioista (Evans ja Hall 1999, 3).

Diskurssianalyysi valokuvan tutkimuksessa
Ian Hackingin sosiaalikonstruktionismin kuusijakoa historialliseen,
ironiseen, uudistusmieliseen ja/tai naamioita riisuvaan, kapinalliseen
sekä vallankumoukselliseen (Hacking 2009, 38) voi tulkita niin, että
foucault’lainen historiallinen valokuvan tutkimus sijoittuu naamioita
riisuvaan luokkaan.72 Sillä pyritään osoittamaan, että tutkittu asia, kuten joidenkin valokuvien totuusefekti, on historiallisten tapahtumien

72 Ian Hacking taustoittaa naamioita riisuvaa konstruktionismia Karl Mannheimin
ajattelulla. Mannheimin (1925) mukaan ”naamioita riisuva mielenlaatu” ei pyri
kumoamaan tai kiistämään ideoita, vaan rapauttamaan niitä. Jos teoreettisia
ideoita lähdettäisiin kyseenalaistamaan ja väittämään, etteivät ne ole totta,
jouduttaisiin operoimaan samoilla käsitteillä ja samoissa kysymyksenasetteluissa
kuin nämä teoreettiset ideat, jolloin niitä ei oikeastaan voitaisi kyseenalaistaa.
Sen sijaan teoreettisia ideoita tulee rapauttaa osoittamalla niiden yliteoreettiset
funktiot, jolloin jonkin yhteiskuntakerrostuman koko maailmankuva rapautuu.
(Mannheim 1925/1952, 144; sit. Hacking 2009, 83–84.)
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kontingentti lopputulos eikä missään mielessä väistämätön tai luonnostaan oikea. Tutkimus voi olla kriittistä kohdettaan kohtaan tai ainoastaan todeta, miten valokuvan merkityksiä tulisi tarkastella jossain
historiallisessa tilanteessa rakentuneina.
Diskurssien läsnäolo merkitsee aina myös vastustuksen läsnäoloa.
Diskurssit sisältävät ja tuottavat vastadiskursseja, ja neuvottelu vallasta
on jatkuvaa (Rose 2001, 137–138). Valokuvan erityistä todellisuussuhdetta ei näin ajatellen ole rakentanut pelkästään kuvan indeksisyyden
ja todistekäytön mahdollistava ainutlaatuinen teknologia vaan myös
ne historialliset ihmisten luokitteluun – ja luokituksen mukaisesti joko
ihailuun tai rankaisemiseen – liittyvät ideologiset tarkoitukset, joihin
valokuvaa on historiansa alusta asti käytetty. Tällainen kriittinen tutkimusote on ollut esimerkiksi John Taggilla, joka käyttää Foucault’n
käsitteitä tuoden kuitenkin tutkimukseensa marxilaisen, konkreettisten ihmisten materiaalisiin intresseihin pureutuvan näkökulman. Esimerkiksi sopii essee Quarry Hillin slummista tehdyistä valokuvista ja
niiden käytöstä sosiaalisen uudistamisen välineenä Leedsissä vuosina
1896–1901. Valokuvia tulkittiin aikanaan osana slummin purkamiseen
tähtääviä ideologisia diskursseja, ja niillä oli sitä kautta suuri vaikutus
historian kulkuun ja joidenkin historiallisten henkilöiden vaurastumiseen. Tagg antaa ymmärtää, että jonkin toisenlaisen diskurssin tai
vastadiskurssin mukainen tulkinta olisi voinut johtaa slummin purkamatta jättämiseen. (Tagg 1988, 117–152.)
Historiantutkijana Tagg tarkastelee kuvan taustalla olevia ilmiöitä
tarkastelemalla kuvia ja niihin liittyviä dokumentteja – merkitysten syntykontekstien ja alkuperäisten tulkintakontekstien sisäänhän olisi mahdotonta enää päästä. Hän korostaa, että on pohdittava sekä kuvan tuotannon että tulkinnan yhteiskunnallisia käytäntöjä ja rituaaleja historiallisissa tilanteissaan – siis tarkasteltava kuvaa marxilaisittain valuuttana,
jolla on tietyssä kontekstissa tietty käyttöarvo. Valokuvien merkityksiä ja
todellisuussuhteita – valokuvan realismia tai realismeja – voidaan tutkia
vain tekniikoiden, käytäntöjen, instituutioiden ja sosiaalisten suhteiden
muodostamissa valtajärjestelmissä, ei koskaan irrallaan merkitysten
muodostumisen ja tulkinnan konteksteista. (Tagg 1988, 4–5.)
Tagg ei halua tarkastella dokumentaarisia esimerkkikuviaan taiteellisina artefakteina eikä suorina dokumentteina siitä, miten asiat
olivat kuvaushetkellä, vaan toteaa, että niiden voima sisältyy suurempiin sosiaalisiin interventioihin ja argumentteihin. Hän tiivistää: ”Meidän ei siis tule kysyä: Mitä nämä valokuvat todentavat? vaan: Miten ne artikuloi-
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tiin ja miten ne artikuloivat väitteen? Kenen tämä väite oli? Miten se perusteltiin?
Kuka sen sanoi? Kenelle? Missä olosuhteissa? Mitä tarkoitusta varten? Millä seurauksilla? Toisin sanoen, ei: Mitä nämä albumit jäljentävät, heijastavat, esittävät? vaan: Mitä ne tekivät?” Näillä kysymyksillä päästään käsiksi kuvien
erityisiin tuotanto-, esitys- ja vastaanottokonteksteihin, joissa kuvien
totuusefektit määrittyvät. (Tagg 1992, 103–104.)
Taggin mukaan äärimmäinen kriittinen näkemys, jonka mukaan
ideologia kutsuu yksilöt subjekteiksi ja subjektit toimintaan, on liian
deterministinen ja näkee ideologiset järjestelmät, kuten valokuvien tuotannon ja käytön, yksioikoisesti porvarillisen valtion ja hallitsevan luokan apparaatteina (Tagg 1988; Seppänen 2001, 23–29; Batchen 1999, 6).
Tagg korostaa kuvien ideologisen toiminnan moniulotteisuutta erottamalla kuviin rakennetut tai rakentuvat myyttiset skeemat kuvien konkreettisesti esittämien historiallisten hetkien todellisuudesta. Täynnä
denotatiivisia merkityksiä olevat valokuvat historiallisista henkilöistä
voivat liittää henkilöt ja tapahtumat johonkin ideologiseen myyttiseen
skeemaan. Toisaalta, kun kuvia sitten tulkitaan myyttisen skeeman kautta, ne menettävät paljon konkretiaa ja historiallista merkitystään tullessaan irrotetuiksi historiasta ja liitetyiksi ”universaaleihin, lähtökohtaisiin totuuksiin.” (Tagg 1988, 158–161.)
Ajatus myyttisistä skeemoista konkretisoituu helposti, kun tarkastellaan vaikkapa uutiskuvaa, joka julkaistaan aikakauslehden taustoittavassa jutussa. Todelliset historialliset tapahtumat alkavat muuttua
myyttisiksi skeemoiksi ja ikoniset kuvat symboleiksi (Hardt ja Brennen
1999, 15). Aikakauslehden tapa käyttää uutiskuvaa on näin ajateltuna
teko, jolla yksittäiset historialliset tai rakennetut todellisuudet halutaan valjastaa aikakauslehden omien myyttisten skeemojen luonnollistajiksi.73 Taggin ajatus siitä, että valokuva toimii ideologisesti siir-
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Roland Barthes (1973) käsittelee aikakauslehden kannen myytinrakennusta
artikkelissaan Paris-Matchin mustaihoisesta kansikuvapojasta. Kuvan denota
tiivisesta ilmimerkityksestä tulee myytin tasolla muoto, joka tekee kuvasta
Ranskan imperiumin mahtavuuden merkityksellistyksen (emt., 54). Barthes
toteaa, että myytti ei koskaan ole objekti tai sisältö vaan muoto tai systeemi.
Myytin taso on ilmiöitä naturalisoiva ja ideologinen, ja mistä tahansa asiasta
voi tulla myytti, kunhan se esitetään jonkin diskurssin puitteissa. Hänen
mukaansa myytti ei voi syntyä asioiden ”luonnosta” tai asioista luonnostaan,
vaan se on historian valitsema puhumisen tapa (emt., 51–52). Barthes ei
kuitenkaan mainitse Paris-Matchia kuin nimeltä. Hän on tietoinen siitä, että
diskursseissa rakentuu myytti mustasta pojasta Ranskan mahtavuuden airuena,
mutta hän ei käsittele tarkemmin, millaisia diskursseja hänen kädessään oleva
lehti sisältää tai millaiset diskurssit sen tuotantoon mahdollisesti vaikuttavat.

74

Kendall ja Wickham (1999, 26–28) esittivät alun perin seitsemän
kohdan luettelon arkeologisesta tutkimusotteesta.

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

täessään erityisiä merkityksiä luonnollistavalle, universaalille tasolle,
on muunkinlaisten kuvien kuin uudelleen käytettävien uutiskuvien
kohdalla kiinnostava. Taggia seuraten voisi väittää, että aikakauslehdet luonnollistavat henkilövalokuvillaan aikansa ilmiöitä, vaikkapa
kaupallisuutta ja yksilöitymistä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan
kysytä, mitä ilmiöitä tutkitut lehdet luonnollistavat. Sen sijaan tarkennetaan niihin käytäntöihin, joiden puitteissa ilmiöitä voidaan luonnollistaa, jos niin halutaan. Aineistojen avulla näytetään, miten aikakauslehdet voivat tehdä kuvansa ja itsensä uskottaviksi.
Kuvien ensisijaisten käyttötarkoitusten tärkeyttä merkitysten
muodostumiselle on painottanut myös Rosalind Krauss (1982).
Krauss käyttää esimerkkeinään Eugene Atget’n kuvia 1900-luvun alun
Pariisista ja tulee siihen tulokseen, että kuvien epätasaiseksi todettu
taiteellinen laatu tulee ymmärrettäväksi, kun kuvia ei tarkastellakaan
taiteena. Itse asiassa Atget teki kuvat tilaustyönä Pariisin kaupunkia
esitteleviin katalogeihin, eikä niitä ollut omana aikanaan lainkaan tarkoitettu taidekontekstiin. Tätä kautta jotkut kuvien selittämättömät
ominaisuudet, kuten ”epätasaisuus”, tulevat ymmärrettäviksi. Kraussia seuraten voisi sanoa, että sama kangastus näkyy myös silloin, kun
satunnaisesti poimittuja aikakauslehtikuvia arkipuheessa käytetään
konteksteistaan irrotettuina todisteina kulttuurisista ilmiöistä. Kertooko esimerkiksi kuva, jossa perheenäiti esitetään meikattuna ja laitettuna luonnottomassa ympäristössä, jotain valokuvaajansa naiskäsityksestä tai henkilökohtaisista intentioista? Kertooko se populaarin
median yleisestä halusta alistaa naisia stereotypioihin? Vai kertooko
se enemmänkin yhden mediatuotteen aikaansa kuuluvasta, taitavasti
rakennetusta maailmankuvasta?
Janne Seppänen (2005) on Kendallin ja Wickhamin (1999) Foucaulttulkinnan pohjalta esittänyt nelikohtaisen metodikehikon kuvajournalismin arkeologiseen tarkasteluun.74 Seppäsen mukaan arkeologi kartoittaa sanottavan ja näkyvän välisiä suhteita. Hän myös kartoittaa lausumien välisiä suhteita sekä etsii sääntöjä ja järjestyksiä lausumien käytölle. Edelleen hän kartoittaa toimijoiden asemia ja suhteita lausumiin
sekä sitä, miten kuvajournalismia on tehty ymmärrettäväksi. (Seppänen
2005, 264–265.) Tässä tutkimuksessa toimitaan kaikkien Seppäsen kohtien mukaan: tarkastellaan kuvien tuottamisen välineitä, tiloja ja käytän-
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töjä, haetaan kuvapuheesta säännönmukaisuuksia, selvitetään, ketkä puhuvat sekä viitataan kuvajournalismin aikaisempiin käsitteellistyksiin.75
Se, mikä on nähtävissä ja sanottavissa vaikkapa Pariisin kaupungin kuvakatalogissa tai aikakauslehdessä, liittyy diskursiiviseen valtaan. Foucault’n kirjoituksissa valta on monitahoista, eikä yksittäisten
ihmisten tai instituutioiden vallankäyttöä ole helppo osoittaa: mitään perustavaa valtaa ei oikeastaan sellaisenaan ole (Foucault 1982,
785–786). Analyysin tulisi Foucault’n mukaan keskittyä valtasuhteisiin ja siihen, millaisella toistuvalla logiikalla ne toimivat (emt., 788).
Valtasuhteet liittyvät tietoon ja siihen, mikä kulloisessakin tilanteessa
katsotaan oikeaksi tiedoksi, totuudeksi. Foucault’n mukaan jokaisella yhteiskunnalla on yleinen ”totuuden politiikka”, totuusjärjestelmä
(régime of truth), joka tarkoittaa totuudellisiksi hyväksyttyjä ja totena
toimivia diskursseja sekä mekanismeja ja esimerkkejä, joiden avulla
todet ja väärät väittämät voidaan erottaa. Totuusjärjestelmiin kuuluvat
myös totuuden saavuttamisessa arvokkaiksi katsotut tekniikat ja proseduurit sekä totuudeksi katsotun sanomisesta vastaavien henkilöiden
status. Määrittelemällä totuusjärjestelmän Foucault korostaa, että totuus ei ole jotain vallan ulkopuolista eikä myöskään asia ilman valtaa,
vaan ”asia tästä maailmasta”, jotain, mitä tuotetaan monenlaisten rajoitusten kautta ja joka tuottaa vallan ilmentymiä (Foucault 1980, 131;
Hall 1997b, 49). Edelleen Foucault määrittelee totuusjärjestelmiä niin,
että ”totuus” tulee ymmärtää järjestyneiden väitteiden tuottamisen,
rajoittamisen, levittämisen, kierrättämisen ja toiminnan käytäntöjen
systeeminä. ”Totuus” linkittyy vallan järjestelmiin, jotka tuottavat ja
ylläpitävät sitä, ja vallan ilmenemismuotoihin, joita ”totuus” aikaansaa
ja jotka laajentavat ”totuutta”. (Foucault 1980, 133.)
Aikakauslehden valokuvien tuotannon käytännönläheistä etnografista tutkimusta olisi ehkä vaikea tehdä suoraan Foucault’n vallan
käsitteellistyksiä hyödyntäen, eikä sellaista tehdäkään tässä. Mutta
media sekä sen osana aikakauslehti toimitusjärjestelmineen, työprosesseineen ja valokuvineen voidaan nähdä osana Foucault’n hahmottamaa monitahoista valta- ja totuusjärjestelmää. Voidaan ajatella, että
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Samantyyppisen ohjeen kuvantutkimukseen on antanut Peter Burke
(2001, 187–188). Hänen mukaansa kuvia tulisi tarkastella niiden oman
maailmankatsomuksen kautta, ei sosiaalisen maailman ilmentyminä.
Kuvat tulisi asettaa konteksteihin ja huomioida konteksteihin sidotut represen
taation tavat, kuvien aiotut tehtävät sekä niihin liittyvien henkilöiden intressit.
Kuvasarjat tulisi nähdä luotettavampina kuin yksittäiset kuvat, ja kuvia tulisi
lukea myös rivien välistä kiinnittäen huomiota siihenkin, mitä kuvista puuttuu.

Sosiosemiotiikka
Henkilövalokuviin kiteytyy monenlaista vallankäyttöä, joka liittyy kuviin rakentuviin totuusväittämiin. Henkilö esitetään jonkinlaisena tai
jonkin rajatun ihmistyhmän edustajana. Kuva voi samastaa tai toiseuttaa esittämällä kohteensa kunnioittavasti tai alistavasti. Sosiosemiotiikka tutkii visuaalisten esitysten erilaisille realismeille perustuvaa
vallankäyttöä. Se tutkii niitä mekanismeja, joiden avulla visuaalisilla
esityksillä rakennetaan sosiaalisia eroja erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa – merkitysten syntyprosesseja ja niihin liittyviä valtasuhteita
(esim. Kress ja van Leeuwen 2006, 6–15; Van Leeuwen 2008; Jewitt ja
Oyama 2001; Hodge ja Kress 1998).
Robert Hodge ja Gunther Kress määrittelevät diskurssin sosiosemiotiikan lähtökohtana näin: ”[T]ekstin ja järjestelmän välinen dialektiikka
ilmenee aina erityisissä merkityksenmuodostuksen tapahtumissa, siis diskurssissa.
Diskurssi on tässä mielessä sosiaalisen järjestyksen muotojen ja merkkijärjestelmien yhdistymistä tekstien tuotannossa niin, että kulttuurin muodostavat merkkija arvojärjestelmät säilyvät tai uudistuvat.” (Hodge ja Kress 1988, 6.) Sosiosemiotiikka kiinnittää huomiota henkilökuvien merkitysten tietoisesti, myös rituaalisesti, rakennettuun luonteeseen ja niiden tuottamaan
sosiaaliseen eriarvoisuuteen.
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aikakauslehden mediakonsepti toimii vallan alueella kahdella tavalla.
Se on toimituksen sisäinen sosiaalinen kehys, johon journalistin on
sopeuduttava ja opittava ”talon tavoille”. Konseptia ei kyseenalaisteta,
vaan päivitetään ja kehitetään tarpeen mukaan. Toinen vallan ulottuvuus liittyy niihin representaatioihin, joita konseptin puitteissa tehdään. Riippuu konseptista, kuka valitaan kanteen tai missä juttutyypissä kukin esitetään.
Kuvajournalismista tiedon tuotantona kirjoittaneiden ja Foucault’n
ajattelua tulkinneiden Jenni Mäenpään ja Janne Seppäsen mukaan tiedon tuotanto on normien ohjaamaa inhimillistä toimintaa. He rinnastavat foucault’laisen ajattelun Gaye Tuchmanin (1972) analyysiin uutisjournalismin strategisista rituaaleista (Mäenpää ja Seppänen 2007, 7).
Näin he pääsevät analysoimaan kuvajournalistisia käytäntöjä tiedon ja
vallan käsitteiden kautta ja haastatteluja analysoimalla määrittelemään
kuvajournalismin objektiivisuuden diskursiiviset kehykset: Kamera,
Taide ja Pimiösääntö (emt., 15). Näille objektiivisuuden diskursseille
tässä tutkimuksessa haetaan vaihtoehtoja.
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Hodgen ja Kressin mukaan sosiaaliset identiteetit rakennetaan ideologisten sosiaalisten eroavuuksien kautta. Erilaiset sosiaaliset ryhmät
muodostavat ja tulkitsevat merkityksiä eri tavoilla. Ideologisten merkityskokonaisuuksien toimintaa määrittävät järjestelmät, joita Hodge ja
Kress nimittävät logonomisiksi systeemeiksi. Niissä merkitykset tekniikoineen, modaliteetteineen ja sääntöineen tuotetaan ja vastaanotetaan. Erilaisten systeemien sääntöjä tuottavat ja valvovat erilaiset instituutiot, kuten vanhemmat, opettajat ja työnantajat, ja toimiakseen
niiden on oltava näkyviä ja avoimia (Hodge ja Kress 1988, 4). Jokainen
merkitys on siis riippuvainen siitä systeemistä, jossa se tuotetaan ja
vastaanotetaan ja joka rakentaa jäsentensä sosiaalisia identiteettejä.
Esimerkiksi Gillian Rose näkee sosiosemiotiikan tarpeellisena siltana perinteisen analyyttisen semiotiikan ja kuvien sosiaaliseen toimintaan keskittyvän kriittisen näkökulman välillä (Rose 2001, 94–95).
Sosiosemiotiikan katsanto kohdistuu siihen, miten henkilökuvien
elementtejä tietoisesti asetellaan tietyillä tavoilla – tai miten ne tiedostamattomasti asettuvat vallitsevien konventioiden tai diskurssien
mukaan – jotta kuvien katsojissa saataisiin aikaan toivottuja lukutapoja tai reaktioita. Merkitysten muodostumisessa yksittäisen kuvatun
henkilön tai kuvaajan identiteetti on toissijainen taustalla vaikuttavien
yhteiskunnallisten voimien ja ideologioiden rinnalla (esim. van Leeuwen 2008, 136–148). Kysymys, eriarvoistavatko aikakauslehden henkilökuvat ihmisiä, on sosiosemiotiikan kysymyksenasettelujen ytimessä.
Kiinnostavaa kysymystä eriarvoistamisesta sivutaan tämän tutkimuksen aineistojen analyysissä, vaikka se ei kuulukaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Dokumentaarisella kuvajournalismilla on aina ollut
universaalia humanismia korostava pohjavire. Sitä on kuitenkin kritisoitu ilmiöstä, joka tuskin on monien hyvää tarkoittavien valokuvaajien
päämäärä, mutta hiipii kuviin usein huomaamatta, kuten ideologiset
ilmiöt yleensäkin: ihmisten kategorioimisesta ”meihin” ja ”niihin”
(esim. Rosler 1989, 307)76. Jos puhutaan muusta kuin dokumentaarisesta henkilökuvasta, toiseuttaminen on ehkä erinäköistä mutta yhtä
lailla mahdollista. Aikakauslehden henkilökuvan kohdalla diskursiivinen valta näkyy toiseuttamisessa ja sen vastakohdassa, samastamisessa. Onhan aikakauslehtien henkilövalokuvien yksi silminnähtävä tehtävä esittää, miltä lehden viiteryhmä näyttää tai ei näytä. Lehtien välinen
kilpailu on myös lehtien luomien ”meidän” ja ”niiden” välistä kilpailua.

76 Henkilökuvalla on toiseutettu jo kauan ennen valokuvia.
Katso esim. Burke 2001, 123–139.

Hodgen ja Kressin mukaan viestinnän jokapäiväisessä sosiaalisessa semiotiikassa vastaparit pyrkivät esittämään oman määritelmänsä
”totuudesta” ja ”todellisuudesta” taistelussa sosiaalisesta kontrollista.
Totuus ja todellisuus ovat samojen lakien ja neuvottelujen alaisia kuin
kaikki muukin viestinnän prosesseihin sisältyvä. ”Totuus” on siis asiaintila, jossa saman sosiaalisen merkityksenmuodostamisprosessin
osallistujat yhdessä hyväksyvät jonkin järjestyksen, jolla jokin asia esitetään (Hodge ja Kress 1988, 121–122). Edelleen: totuus on erottamattomasti sidottu tietyn ryhmän sisäiseen vallanjakoon ja solidaarisuuteen (emt., 151). Hodge ja Kress nimittävät modaliteeteiksi niitä – esimerkiksi visuaalisia – järjestelmiä, joilla kutakin totuutta kulloinkin
rakennetaan ja merkityksellistetään. Heidän terminologiaansa käyttäen voi siis sanoa, että ”totuus” yhdestä henkilöstä esitetään vaikkapa
viidessä eri aikakauslehdessä eri modaliteettien avulla ja että jokainen
versio on yhtä ”totta” omille lukijoilleen.
Esimerkiksi sosiosemioottisesta analyysistä käy Hodgen ja Kressin (1988) tulkinta Ville Vallaton (Dennis the Menace) -sarjakuvahahmosta kavereineen Beano-sarjakuvalehdessä. Hodge ja Kress lähtevät
siitä ajatuksesta, että yleistajuisesti ”realistinen” tyyli siihen liittyvine
visuaalisine modaliteetteineen yhdistyy helposti ”totuuteen”. Beano
ja sen lukijat muodostavat kuitenkin yhteisöllisen kulttuurisen vasta
diskurssin. Päähenkilö on piirretty ”epärealistisesti”, mutta näyttäytyy
omassa kontekstissaan ”todempana” kuin realistisemmin piirretyt
vihollisensa, jotka realistisuudessaan edustavat sitä diskurssia, jolle
Beano tarjoaa vastadiskurssia. Niinpä epärealistisella hahmolla onkin
yllättäen enemmän uskottavuutta. (Hodge ja Kress 1988, 130–131.)
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Aikakauslehtien henkilövalokuvien yksi silminnähtävä tehtävä on esittää,
miltä lehden viiteryhmä
näyttää tai ei näytä.
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Totuusefekti rakentuu sarjakuvan pienoisdiskurssissa sinänsä epäloogisella tavalla. Näin voi rakentua myös aikakauslehden henkilökuvan
uskottavuus: mitä tiiviimpi yhteisö on, sitä omintakeisempia ja kaikista muista lehdistä poikkeavampia uskottavuuden rakentamisen tapoja
sillä voi olla.
Kenellä on valta artikuloida diskursseja kuviin ja kuka tai mikä on
niihin sisään rakennettu vastaanottaja? Hodgen ja Kressin mukaan
sosiaalinen kontrolli on aina sillä, joka kontrolloi todellisuuden re
presentaatioita. Se joka kontrolloi kunkin merkityksiä muodostavan
systeemin kerronnan modaliteetteja (joiden avulla esimerkiksi Beanon
vastadiskurssi rakentuu), kontrolloi myös sitä, mikä versio todellisuudesta valitaan (Hodge ja Kress 1988, 147). Aikakauslehdessä valta kontrolloida henkilökuvien modaliteetteja on konseptiin kietoutunutta:
journalistit toimivat konseptin edellyttämillä tavoilla ja henkilöt valikoituvat kuviin ja juttutyyppeihin konseptin sanelemilla ehdoilla. Valta
on kaikilla ja toisaalta konseptilla yli kaikkien.
Aikakauslehden henkilökuvan visuaalisten diskurssien ja modaliteettien määritteleminen tarkoittaisi kuvien kompositioiden, diagonaalien, etäisyyksien ja esimerkiksi värien analyysiä suhteessa kontekstiin. Yritykset määritellä yksittäisten kuvien puhtaasti visuaalisia
diskursseja ovat yllättävän usein päätyneet melko strukturalististen
kaaviokuvien pariin (esim. Van Leeuwen 2008; Jewitt ja Oyama 2001;
Kress ja van Leeuwen 2006; Hodge ja Kress 1988). Tässä tutkimuksessa
ei keskitytä kuvien sisäisiin visuaalisiin diskursseihin tai modaliteetteihin, vaan sosiosemioottista näkökulmaa sivutaan enemmän lehtikonseptien ja juttutyyppien tasolla.

Performanssi ja performatiivisuus
” Esimerkiksi diskurssin käsite tulee kielitieteen, strukturalismin ja
semiotiikan suunnasta, kun taas frame-käsitteen taustana on fenomenologia, hahmopsykologia, kognitiivinen psykologia, symbolinen interaktionismi, sosiaalisen kognition tutkimus ja retoriikan
tutkimus. Molemmat käsitteet ovat konstruktionistisia ja ulottuneet kattamaan suunnilleen saman alan omalla käsitteistyksellään.
Toimiessaan samoissa tehtävissä diskurssi- ja frame-teoria ovat
alkaneet muistuttaa toinen toisiaan, vaikka niiden juuret ovatkin
eri suunnilla. Kyllähän kalat ja delfiinitkin näyttävät samankaltaisilta, vaikka niillä on aivan eri esi-isät.” (Karvonen 2000, 83–84.)

77 Goffmanin ja Foucault’n toisiaan täydentävästä ajattelusta ja sen käytöstä
median tutkimuksessa katso myös Jenkins (2008).
78 Goffman oleskeli mielisairaalassa pitkiä aikoja ja kirjoitti sitten teoksensa
Asylums: Studies on the Social Condition of Mental Patients and Other Inmates (1961).
Foucault taas tutki mielisairaalainstituution historiaa väitöskirjassaan
Folie et Déraison: Histoire de la folie dans l’âge de la raison (1961).
79 Goffman itse kirjoittaa, että sosiaalista järjestelmää voi tarkastella teknisesti,
poliittisesti, rakenteellisesti ja kulttuurisesti sekä niiden lisäksi dramaturgisesti
(Goffman 1959, 233).
80 Goffmanin tyyppisiä, toiminnan merkityksiin keskittyviä perspektiivejä on
niputettu symbolisen interaktionismin koulukunnaksi (Hacking 2004, 291;
Laughey 2007, 78–99).
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Edellä olevassa lainauksessa Erkki Karvonen suhteuttaa diskurssin käsitettä Erving Goffmanin (1974) kehyksen käsitteeseen. Goffmanin muitakin teoretisointeja voi suhteuttaa ja peilata diskurssiajatteluun. Kuten
Gillian Rose (2001, 162) toteaa, diskurssianalyysi ei voi jäädä mihinkään
sosiaaliseen kontekstiin ankkuroimattomana vaille konkretiaa. Tässä tutkimuksessa ihmisten puheissa näkyvät diskurssit aktualisoituvat
toimintana ja valokuvina. Toimintaa ja valokuviakin voisi tutkia pelkän
diskurssianalyysin avulla, mutta tässä tutkimuksessa niiden tarkastelussa käytetään lisäksi Goffmanin (1959; 1974; 1979) presentaation, performanssin ja näyttämön/takahuoneen käsitteitä sekä hyödynnetään
Goffmanin näkemystä ihmisen sosiaalisesta toiminnasta.
Ian Hackingin (2004) mukaan Foucault’n tutkimus suuntautuu diskursseista ”alaspäin” kohti yksilöä, jonka sisäpuolelle diskurssit ovat asettuneet, kun taas Goffman valitsee näkökulmansa alhaalta yksilötasolta
ylöspäin ja täydentää siten Foucault’a välttämättömällä tavalla (Hacking
2004, 278).77 Kysymykseen, miten ihmisten omat käsitykset itsestään ja mahdollisuuksistaan vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa toimia määrätyissä tilanteissa, Foucault ja Goffman antavat Hackingin mukaan erilaiset vastaukset
käyttäen toisistaan tietämättä samaa esimerkkiä: mielisairaalaa.78 Sekä
Foucault että Goffman ovat sitä mieltä, että olemuksellista ihmisluontoa
(human essence) ei ole, ja Foucault osoittaa tämän kertomalla, miten diskurssit ja diskursiivinen valta toimivat ihmisessä, kun taas Goffman kertoo siitä, minkä Foucault jättää mainitsematta: miten yksittäiset ihmiset
toimivat diskursseissa. (Hacking 2004, 288.)79 Aikakauslehden henkilökuvaa tutkittaessa saman ajatuksen voi esittää niin, että foucault’lainen
diskurssianalyysi kertoisi, millaisia valokuvan totuusväittämiä journalistit ovat sisäistäneet. Goffmanilainen perspektiivi tarttuu siihen, millä tavoilla näitä totuusefektejä aktiivisesti rakennetaan ja ylläpidetään.80
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Goffmanin ideoista mediatutkimus on ehkä eniten hyödyntänyt
kehyksen käsitettä ja kehysanalyysiä, jossa on kyse inhimillisen kokemuksen sosiaalisista järjestyksistä (Goffman 1974). Gaye Tuchman
(1978) on kuvannut ruohonjuuritason uutistyöprosesseja suhteessa
kehysanalyysiin ja korostanut, kuten Ian Hacking (2004) myöhemmin,
loppupäätelmissään sitä, että Goffman ei analysoinut rakenteita, vaan
ihmistä niissä. Tuchman tulkitsee: ”Merkitysten tuottaminen sisältyy monimutkaisesti ihmisten toimintaan – heidän toimintaansa liittyvissä instituutioissa,
organisaatioissa ja ammateissa, joita he myös tuottavat ja monistavat, luovat ja
uudistavat.” Uutiset ovat tietoa, jota tuottavat ihmiset luovissa prosesseissa, joihin sisältyy myös valtaa. (Tuchman 1978, 216–217.)
Robert Entman (1993) määrittelee kehystämisen joidenkin havaitun todellisuuden puolien valitsemiseksi ja niiden tekemiseksi erityisen merkitykselliseksi81 tekstissä. Näin edistetään aiheen halutunlaista ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arvotusta ja/
tai käsittelytapaa (Entman 1993, 52). Aikakauslehden henkilökuvissa
tapahtuu monentasoista kehystämistä – mitä dokumentaarisempi
tyyli, sitä enemmän mahdollista kehystämistä pyritään tekemään näkymättömäksi. Dokumentaarisuuteen verrattuna juttutyyppeihin sidotut, tarkkaan ohjeistetut rakennetut henkilökuvat voi hieman yksinkertaistaen nähdä näkyväksi tehtynä kehystämisenä, jossa valittu ”puoli”
kerrotaan lukijalle hyvin yksinkertaisilla vihjeillä heti ja suoraan.
Erkki Karvonen (2000) on tarkastellut diskurssin ja kehyksen käsitteitä ja luonnehtinut diskurssin käsitettä ”digitaaliseksi” verrattuna
”analogiseen” kehyksen käsitteeseen. Diskurssi perustuu Karvosen
mukaan kielipeliin tai sosiaalisiin käytäntöihin, kun kehys perustuu
tilannekontekstien inhimilliseen ymmärtämiseen. Strukturalistinen
diskurssin käsite on kielellisesti deterministinen ja teoreettisesti antihumanistinen. Kehyksessä taas korostuvat ihmisten retorinen luovuus
ja kyky artikuloida uusia ilmaisuja muuttuvan maailman tapahtumille.
(Karvonen 2000, 84.) Kehysanalyysi perustuu samoille perusajatuksille
ja käsitteellistyksille kuin Goffmanin muutkin teokset. Tässä tutkimuksessa ei käytetä kehysanalyysiä, vaan hyödynnetään Goffmanin muita
käsitteellistyksiä. Joka tapauksessa – ainakin, jos otetaan vapaus hieman tulkita Karvosen tämän alaluvun alussa siteerattua tekstiä ja asetetaan ”frame-teoria” -käsitteen paikalle laajemmin käsite ”Goffmanin

81

Entman käyttää tässä ilmaisua ”salient” ja määrittelee sen vielä tarkemmin:
yleisölle helpommin havaittava, merkityksekkäämpi, mieleenpainuvampi
kuin muu sisältö. (Entman 1993, 53.)

ajattelu” – ajatus ”digitaalisesta” diskurssiteoriasta ja ”analogisesta”
Goffmanista on kiinnostava. Se on myös samanhenkinen kuin Ian
Hackingin (2004) aiempana mainittu Foucault’n ja Goffmanin vertailu.
Klassisessa analyysissaan The Presentation of Self in Everyday Life (1959)
Goffman näkee kaiken inhimillisen toiminnan esityksenä, performanssina (Goffman 1959, 32). Sosiaalinen performanssi on Goffmanille minän
esittämistä ja vaikutelman hallintaa. Ihmisen kaikki toiminta – koko elämä – on kasvojen rakentamista ja säilyttämistä nopeasti vaihtuvissa kohtauksissa ja kehyksissä. Sosiaalinen todellisuus esitetään performansseissa, jotka ovat lähtökohtaisesti dramatisoituja ja sisältävät rituaalin ja
juhlan ominaisuuksia. ”Maailma on, pohjimmiltaan, hääjuhla.”82 (Emt., 45.)83
Goffmanin mukaan elämänmittaista performanssia esitetään varsinaiseen näyttämöön (front region) ja takahuoneeseen (backstage) jakautuvissa tiloissa.84 Takahuoneen voi määrittää tilaksi, joka on suhteessa esitettävään performanssiin ja jossa esiintyvä ryhmä voi latautua, neuvotella
ja tehdä esitykseensä liittyviä ratkaisuja suojassa ulkopuolisten katseilta
(Goffman 1959, 114–116). Mediatyössä kaikki, mikä ei näy kuvassa tai kuulu ääniraidalla, on takahuonetta, ja sen raja saattaa olla hyvinkin häilyvä ja
esimerkiksi studiossa konkreettisestikin hatara (emt., 121).
Takahuone ja näyttämö eivät ole pysyviä tiloja. Jos ajatellaan tämän
tutkimuksen aineistoja, esimerkiksi valokuvastudio on toisaalta näyttä-

82 ”The world, in truth, is a wedding.”
83 Goffman viittaa performanssiteoriassaan, kuten myös Nick Couldry (1993)
mediarituaalin käsitteellistyksessään, ranskalaisen antropologin Émile
Durkheimin (1912/1995) käsityksiin uskonnon ja seremoniallisuuden
yhteiskuntia koossa pitävästä luonteesta.
84 Näitäkin Goffmanin käsitteitä on käytetty mediatutkimuksessa,
katso esim. Thornborrow ja Haarman (2012).
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minän esittämistä ja
vaikutelman hallintaa.
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Valokuvastudio on
toisaalta näyttämö,
toisaalta takahuone.
mö, jolla poseerataan kuvatun henkilön roolissa sekä lehden tekijöiden
lukuisissa ammatillisissa rooleissa ja jossa rakennetaan toista näyttämöä:
poseerattua kuvaa, performanssin lopputulosta. Toisaalta se on tila, johon lehden lukijat eivät pääse ja joka siinä mielessä on kaikille studiossa
olijoille takahuone. Goffmanin mukaan mistä tahansa tilasta voidaan
tehdä takahuone alkamalla käyttäytyä takahuonetapaisesti (emt., 130).85
Myöskään yleisön läsnä- tai edes olemassaolo ei ole välttämätön. Goffmanin mukaan ihmisestä voi tulla oma yleisönsä tai performanssi voidaan esittää poissaolevalle tai kuvitellulle yleisölle (emt., 86–87). Näin voi
tapahtua esimerkiksi, kun henkilö esittää aikakauslehden kuvassa omaa
julkisuuskuvaansa ja lehden mallilukijan hahmo on kuvauksissa läsnä.86
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Performanssi ja representaatio mainoskuvissa
” Värikäs poseeraminen, eleellistäminen, kiinnostaa meitä niin
mainoksissa kuin elämässäkin; elämään vain on sen lisäksi jäänyt
huomattavia määriä tylsää materiaalia.” (Goffman 1979, 84.)

Goffman kirjoitti myös valokuvasta. Mainoskuva-analyysissaan Gender
Advertisements (1979) hän lähtee liikkeelle kyseenalaistamalla Darwiniin
pohjautuvan luonnollisen ilmaisun doktriinin sellaisen tulkinnan,

85 Goffman käyttää ilmaisua ”backstage style”. Ilmaisu on tässä suomennettu
takahuonetapaisuudeksi, koska sillä on selvä yhteys feministisessä media
tutkimuksessa käytettyyn naistapaisuuteen, joka on yhdistetty yksityisen
ja julkisen piirin tapojen sekoittumiseen ja median henkilöitymiseen.
(Katso esim. Ruoho 2006.)
86 Goffmanin mukaan jopa performanssi ilman esiintyjiä on mahdollinen,
jos yleisö on tarpeeksi vakuuttunut kokemastaan (Goffman 1959, 86).

87 Goffmanin luokituksessa ”taiteelliset” (”arty”) kuvat kuuluvat human interest
-kuviin. Goffman ei tarkkaan luettele, mitä kaikkea muuta luokkaan kuuluu.
88 Suomen kielessä ”the subject of a photograph” kääntyy ilmaisuksi ”kuvan
kohde”. Myös merkitykseltään vastakkainen sana ”object” kääntyisi suomen
kielellä ”kohteeksi”. Goffman tarkoittaa sanalla ”subject” yksinkertaisesti
kuvan aihetta, sen esittämää henkilöä.
89 Goffmanin mainoskuva-aineiston joukossa on myös muutamia aivan muihin
konteksteihin kuuluvia kuvia, esimerkiksi Dorothea Langen Migrant Mother.
Goffman ei selitä asiaa millään tavalla. (Goffman 1979, 75.)
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että jotkut sukupuolittuneet sosiaalisen ilmaisun tavat olisivat sinänsä
luonnollisia. Hän argumentoi, että ihmiselle on sukupuolesta riippumatta luonteenomaista ainoastaan haluta osallistua eri tavoin kulttuurisesti määrittyviin, esimerkiksi sukupuolittuneisiin, sosiaalisiin leikkeihin, eikä sitä luonnollisempaa käytöstä olekaan (Goffman 1979, 8).
Goffman analysoi henkilökuvia sosiaalisen presentaation representaatioina. Hän jakaa henkilökuvat yksityisiin ja julkisiin korostaen
kuitenkin sitä, että yksityisetkin kuvat on pohjimmiltaan tarkoitettu
jollain tavalla julkisiksi ja että niiden tekeminen vaikuttaa arkiseen elämään yhtä paljon kuin arkinen elämä niihin (emt., 10). Julkiset kuvat
Goffman jakaa mainoskuviin, uutiskuviin, human interest -kuviin87 sekä
henkilökohtaisiin julkisuuskuviin. Henkilökohtaisiin julkisuuskuviin
– termi on lähellä PR-kuvaa – taas kuuluvat julkisuuden henkilöiden
kuvat mainoksissa, kuvat poliitikoista uutistapahtumissa, kuuluisuuksien human interest -kuvat, julkisuuden henkilöiden yksityiset kuvat ja
rituaaliset kuvat yhteiskunnallisen eliitin sosiaalisista tilanteista (emt.,
11). Lähes kaikki aikakauslehtien henkilökuvat kuuluvat johonkin näistä kuvatyypeistä – goffmanilaisittain ne ovat siis kaikki eräänlaisia
PR-kuvia. Edelleen hän vertaa henkilökuvia, kuten koko ihmiselämää,
teatteriin ja esittää, että siinä missä teatterissa on näyttelijöitä, henkilökuvissa on kohteita (subjects)88 ja että siinä missä teatterissa on roolihahmoja, henkilökuvissa on malleja (models) (emt., 13). Henkilökuvista ei hänen mukaansa siis koskaan pidä hakea henkilöiden psykologisia ulottuvuuksia, vaan kuvien henkilöt näyttelevät kuvissa näkyvissä
sosiaalisissa näytöksissä itseään (jos ovat kuvan kohteena) tai jotakuta
muuta roolia (jos ovat kuvassa mallina).
Goffman tutkii laajan aineiston pohjalta mainoskuvia89 ja niiden
representaatioita erilaisista sukupuolittuneista performansseista. Hän
jakaa mainoskuvien sukupuolitetut performanssit eleiden, osallistujien ja näyttämöllepanon perusteella kuuteen luokkaan, jotka ovat
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suhteellinen koko, feminiininen kosketus, toiminnan arvottaminen,
perhe, alisteisuuden ritualisoiminen sekä sallittu vetäytyminen.90
Goffmanin käsittelemien mainoskuvien elekieli, poseeraaminen ja
valokuvallinen asetelmallisuus ovat samankaltaisia kuin joissain aikakauslehtien henkilökuvissa. Esimerkiksi sallittu vetäytyminen –
seesteisesti asetellun henkilön poispäin katsojasta kääntyvä asento ja
ulos kuvasta suunnattu unelmoiva katse – on monien naistenlehtien
sivuilla hyvinkin tyypillinen poseeraustapa. Goffmanin 1970-luvulla
keräämässä aineistossa on kuitenkin myös paljon sellaisia kuvia, joiden tavat esittää heteronormatiivista ideaalia näyttävät kertakaikkisen
vanhanaikaisilta.91
Goffman käyttää mainoskuvien yhteydessä termiä kaupallinen realismi. Sekä aikaisemmin viitattua, Ien Angin (1985) määrittelemää tunteen realismia että kaupallista realismia yhdistää se, että kuvan katsoja
ei välttämättä odota kuvan visuaalisten elementtien olevan kytköksissä mihinkään kuvan ulkopuoliseen todellisuuteen tai tavallisessa
elämässä mahdollisiin tapahtumiin. Katsoja lähtee mukaan kuvan
ehdottamaan leikkiin, johon osallistuminen tuottaa jonkinlaista mielihyvää. Kuvan ei tarvitse muistuttaa ikkunasta näkyvää todellisuutta,
kunhan se tunteen tai kokemuksen tasolla muistuttaa riittävästi sellaista sosiaalista tilannetta, johon katsoja voisi kuvitella haluavansa
heittäytyä. ”Mainoksia, jotka hyödyntävät kaupallisen realismin keinoin tai
muulla tavalla äärimmäisen rakennettuja kohtauksia, voidaan verrata suoraan
siihen, mitä teatterin näyttämöllä tapahtuu. Molemmissa tapauksissa katsojan
tehtävä on osallistua tietoisesti eräänlaiseen mielikuvitusleikkiin, suhtautua
kuvattuun maailmaan kuin se olisi todenkaltainen mutta ei tietenkään oikeasti
tosi.” (Goffman 1979, 15.)
Kaupallisen realismin kohdalla Goffman erottaa sosiaalista kohtausta esittävät henkilökuvat muotokuvista ja edelleen kaupalliset
muotokuvat yksityisistä muotokuvista.92 Hänen mukaansa yksityisessä muotokuvassa kuvan kohde ja malli ovat sama – henkilö siis esittää itseään. Kaupallisessa muotokuvassa taas kuvassa oleva henkilö

90 Catherine Lutz ja Jane Collins (1993) ovat hyödyntäneet näitä luokitellessaan
ei-länsimaisen naisen representaatioita National Geographicin valokuvissa.
91

Goffmanin aineiston kuvien silminnähtävä vanhanaikaisuus ei toki tarkoita,
että heteronormatiivisuus olisi esimerkiksi 2000-luvun aikakauslehtien
mainoskuvista kadonnut tai välttämättä edes vähentynyt – sukupuoliroolien
esittäminen kuvissa on vain mutkistunut ja tullut kenties ironisemmaksi.

92 Goffman käyttää sanoja ”scene” ja ”portrait”.

esiintyy mallina.93 Tässä Goffman ottaa käyttöön varhaisemmista
teksteistään tutut käsitteet: esimerkiksi katsojan rooli tulee selvästi
näkyviin mainosmuotokuvassa, joka hyödyntää katsekontaktia monin tavoin kuvan katsojan osallistamisessa. Muotokuvassa koko kuva
on näyttämöä, ja kaikki muu on taustaa, takahuonetta (emt., 16). Katsojalle rakennetaan paikkaa jo kuvaustilanteessa näyttämällä mallille
katseen suuntia – Goffman puhuu ”kameran lähellä häilyvästä hengestä”, jolle malli kuvaajan pyynnöstä elehtii – ja luomalla kaikin ammatillisin keinoin kuvaa mahdollisesta tilanteesta, johon katsoja voisi
osallistua (emt., 27).
Kaupallinen realismi korostaa ja alleviivaa representoimaansa sosiaalista tapahtumaa eri tavoin, joita Goffman listaa neljä. Kuvassa voi
esimerkiksi näkyä asetelma, jonka osaset ovat yksittäin mahdollisia,
mutta jotka eivät arkielämässä voisi käytännön syistä yhdistyä. Edelleen kuvan henkilöt voivat olla liioitellun sitoituneita ja kiinnittyneitä
toisiinsa. Kolmanneksi tilanteen ylikorostuneisuutta voidaan alleviivata kameran kuvakulmilla, jotka saattavat tarjota sosiaaliseen tilanteeseen sellaisen näkökulman, jota arkielämässä ei voida mitenkään
ainakaan huomiota herättämättä ottaa. Neljänneksi, kuvat korostavat
arkielämän elementtejä nostamalla ne symboliselle tasolle, jolloin
kuva esittää enemmän jonkin asian visuaalista tunnusta kuin itse toimintaa. (Emt., 19.) Aikakauslehtien henkilökuvissa käytetään kaikkia
edellä lueteltuja keinoja.

93 Aikakauslehtien tuottamat kuuluisien henkilöiden roolikuvat, jollaisiin
lehdet usein panostavat paljon aikaa ja rahaa, ovat mielenkiintoisella
tavalla Goffmanin luokitusten välissä: niissä henkilö esittää sekä itseään
että roolia, jota ei muuten esitä.
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Kuva ei valehtele,
koska se ei voi väittää
mitään, mitä jo kuvaa
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Goffmanin mukaan kaupallista realismia esiintyy muuallakin kuin
mainoksissa, esimerkiksi yritysten vuosikertomuksissa. Niissä yritysten oikeita työntekijöitä käytetään malleina suunnitelluissa kuvissa,
joissa he ovat tekevinään omaa työtään. Vuosikertomuksissa ”mallit
eivät ole ammattimalleja, mutta ovat ammattimallin roolissa ’poseeratessaan
malleina, jotka poseeraavat kohtauksen osanottajina’” (emt., 15). Tämäntyyppisiäkin henkilökuvia tehdään aikakauslehtiin paljon. Ihmiset ottavat
vastaan roolinsa malleina kuvissa, joissa esittävät ohjatusti omaa elämäänsä studiossa tai todenmukaisissa ympäristöissä.
Goffmanin mukaan millainen tahansa kaupallisesti realistinen
kuva on representaatio muutenkin keinotekoisesta tilanteesta. Sillä,
onko kuva teknisesti realistinen tai epärealistinen, tai sillä, toimiiko
se denotatiivisesti tai konnotatiivisesti, ei ole Goffmanille realismin
suhteen suurta merkitystä. Kuvalla ei luoda, vaan korkeintaan vahvistetaan keinotekoista asetelmaa. Goffmanille mainoskuvassa, joka saattaa
näyttää asetellulta ja keinotekoiselta, ei itsessään ole mitään keinotekoista. Kuva ei valehtele, koska se ei voi väittää mitään, mitä jo kuvaa
edeltävä sosiaalinen presentaatio ei väittäisi. Kaupallisesti realistiset
kuvat poistavat representoimistaan sosiaalisista performansseista kaiken ylimääräisen ja liioittelevat piirteitä, joita sosiaalisissa presentaatioissa muutenkin on: konventionaalisuutta, tyylikkyyttä, visuaalisia elementtejä. Goffman kutsuu tätä hyperritualisoimiseksi (Goffman 1979,
84; katso myös Rossi 2006, 69). Poseeratut ja hyperritualisoidut kuvat
voivat Goffmanin mukaan olla tärkeämpiä kuin oletetaankaan opettaessaan sosiaalisen yhteisön jäsenille sen rituaalisia tapoja samalla tavalla
kuin kirjoitettu teksti kieltä (emt., 27).

Sukupuoliperformanssi
Sukupuolentutkimuksen piirissä sukupuolijärjestelmää kritisoiva ja
essentialismia vastustava aalto syntyi 1990-luvun alussa. Konstruktionistisen näkemyksen mukaan myös biologista sukupuolta rakennetaan, tuotetaan uudelleen ja muutetaan sosiaalisissa käytännöissä.
Suuntaus perustui paitsi Foucault’hon, myös Judith Butlerin (1990)
performatiivisuuden teoriaan. (Puustinen, Ruoho ja Mäkelä 2006,
19.) Butler puhuu sukupuolesta kulttuurisena performanssina. Hänelle, samoin kuin Goffmanillekin, performatiivisuus määrittää kaikkea sosiaalista toimintaa. Hänen mukaansa sukupuolitetun ruumiin
performatiivisuus tarkoittaa sitä, että ruumiilla ei ole muuta ontologista statusta kuin ne teot, jotka rakentavat sen todellisuuden (Butler
1990, 173). Ajatus on Goffmanilta tuttu. Toisaalta Butler seuraa paljolti
Foucault’n ajattelua ja näkee ihmisen sukupuolidiskurssit sisäistäneenä, jolloin performatiivisuus on pakotettua ja sukupuoliroolit kulttuurisen, diskursiivisen vallankäytön välineitä.
Goffmania on mahdollista lukea ”butlerilaisesti”, niin että sukupuoliperformanssiin tai muuhun sosiaaliseen performanssiin heittäytyminen on ihmiselle pakottavaa – toteaahan Goffman Gender Advertisementsissä yksiselitteisesti, että tämä heittäytyminen on ainoa ihmiselle
olemuksellinen ominaisuus (Goffman 1979, 7). Goffmanin mukaan,
joka tapauksessa, voi olla olemassa ja valittavissa muitakin kuin sukupuolitettuja performansseja (emt., 3).94

94 Goffmanilaisen performanssin ja butlerilaisen
performatiivin suhteesta katso esim. Brickell (2003).
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Goffmanin tekstit ovat ehkä Gender Advertisementsin mainoskuvien
kuusijakoa lukuunottamatta kaikessa tyylikkyydessään melko hankalia soveltaa sellaisenaan empiiriseen tutkimukseen. Sen mikä olisi
mahdollista tulkita nihilistiseksi ”kaikki on vain teatteria” -asenteeksi,
voi kääntää toisin päin toteamalla, että Goffmanille teatteri on kaikkialla (esim. Goffman 1959, 246–247). Sen voi nimenomaan valokuvien kohdalla tulkita myös representaation taakasta vapauttavaksi
lähtökohdaksi, kun performanssin – Goffman kyllä nimittää sitä myös
lainausmerkeissä ”keinotekoiseksi” (emt., 20), mutta ei missään vaiheessa esitä mitään sitä ”aidompaa” olevan olemassa – myönnetään
olevan olemassa jo ennen valokuvaa tai valokuvan kontekstisidonnaisia merkityksiä ohjailevia ideologioita ja instituutioita.
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Butler perustaa teoriansa Goffmanin ja etnometodologian sijasta J.
L. Austinin puheaktiteoriaan (Austin 1962) ja sen ajatukseen jakaa puhe
konstatiiveihin ja performatiiveihin. Siinä missä konstatiivit osoittavat
johonkin itsensä ulkopuoliseen ja synnyttävät vaikutuksia ja seurauksia, performatiivit ovat itsessään merkitseviä tekoja. (Saarenmaa 2010,
86). Performatiivinen kuva olisi siis ei vain jonkin asian representoimista vaan jonkin asian aikaansaamista toistamalla sitä. Austin ei itse
lopulta tehnyt vedenpitävää eroa performatiivien ja konstatiivien välillä
vaan päätyi siihen, että suurin osa puheesta on performatiivista. Yksinkertainen perusta erottelulle olisi kuitenkin se, että konstatiivi voi
olla totta tai epätotta (koska se viittaa itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen), ja performatiivi, kuten esimerkiksi ”Pahoittelen käytöstäni”, taas
ei voi olla totta eikä epätotta, koska se viittaa vain itseensä. (Jacobsen
1971, 357, katso myös Butler 1990, 174.) Performatiivisten henkilökuvien suhteen tämä on kiinnostava ajatus. Kuvan suhde todellisuuteen
muuttuu, kun se ei lähtökohtaisesti edes voi olla ”totta”.
Vaikka gender-perspektiivi ei ole tässä tutkimuksessa pääosassa,
itse asia on välttämättä läsnä kaikkialla. Kun käsitellään henkilökuvan
rakentumista, käsitellään aina myös sukupuolen rakentumista. Gender-kysymys nousee selvimmin esiin tämän tutkimuksen kolmannessa
aineistossa, koska kuvattu henkilö on nainen, perheenäiti, puoluejohtaja ja Suomen pääministeri. Naisten ja miesten eri tavalla painottunut
esittäminen mediassa suhteessa heidän ammattistatuksiinsa ja jutuissa käsiteltyihin yleisiin tai yksityisiin asioihin on lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa osoitettu tosiasia (esim. Lutz ja Collins 1993, 166–185;
Ross ja Comrie 2011; Stanley 2012).
Tässä tutkimuksessa painotetaan sukupuolirepresentaatiota enemmän sitä näkemystä, että sukupuolitettuun performanssiin osallistujat
ovat aktiivisia toimijoita. Julkisen ja yksityisen sekoittumista tarkastellaan takahuonetapaisuuden ja naistapaisuuden kautta. Sitä miksi tietyt julkisuuden henkilöt ovat valinneet tietyt tavat esittää sukupuoltaan
ja ovatko he tietoisia valinnoistaan, ei painoteta tässä enempää kuin
minkä katsotaan olevan tarpeellista henkilökuvien tuotantoprosessien
ymmärtämisen kannalta.

Toimijuus ja kollektiivi
Koska sekä Foucault’n että Goffmanin käsitykset sosiaalisesta todellisuudesta perustuvat ajatukseen ihmisestä enemmän ajautujana kuin it-

95 Sosiaalinen konstruktionismi ei kuitenkaan käsitä kaikkea. Kvarkki ei ole
sosiaalinen konstruktio, koska se toimii niin kuin toimii ihmisistä huolimatta.
Siitä tehdyt käsitteellistykset voivat olla sosiaalisia konstruktioita. (Hacking
2009, 50–57.)
96 Kollektiivista myös Latour 2005, 247–262.
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sestään tietoisena toimijana, tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös
Bruno Latourin (1999; 2005) tieteenfilosofiaa ja hänen käsitystään sekä
inhimillisten että ei-inhimillisten tekijöiden aktiivisesta toimijuudesta.
Latour on kirjoittanut tieteellisten tosiasioiden rakentumisesta ja
pitää itseään antropologina (Hacking 2009, 62). Hän on konstruktionisti, mutta kritisoi sosiaalista konstruktionismia siitä, että sen mukaan kaikki olisi pelkästään sosiaalisesti rakentunutta.95 Maanjäristys ei
ole diskursiivinen asia, mutta siitä ajateltu ajatus ja siitä kirjoitettu virke jo on. Maanjäristyksen ja siitä lausuttujen asioiden välissä tapahtuu
paljon. Diskurssiin yhdistyy maanjäristyksen jälkeenkin ihmisiä ja esimerkiksi teknologioita, jotka toimivat. Latour käyttää esimerkkinään
biologien tutkimusryhmää ja sitä tietoa, jota ryhmä tuottaa ”todellisuudesta”, joka on Boa Vistan metsä Amazonin sademetsäalueella, ja
tämän metsän suhteesta kielelliseen ilmaisuun ”Boa Vistan metsä”.
Latourin mukaan viitattavan todellisuuden ja viittaavan merkin välinen
suhde on kautta tieteen ja filosofian historian koettu ongelmalliseksi,
koska kaikki käytännön tiedon tuottamiseen tähtäävä toiminta niiden
välillä, inhimillinen puurtaminen monine askelineen, jotta merkki kiteyttäisi jotain referentistään, on jätetty huomiotta ja yritetty kattaa
todellisuuden ja ilmaisun välistä syvyyttä vain ajattelemalla (Latour
1999, 72–74). Latourille todellisuus tapahtuu merkin ja sen viittaaman
asian välisessä kuhinassa, kollektiivissa, jossa esimerkiksi teknologia on
ihmisten kanssa tasavertainen toimija.96 Latour määrittelee kollektiivin käsitteensä: ”Toisin kuin yhteiskunta, joka on modernistisen järjestyksen
asettama artefakti, [kollektiivi] viittaa ihmisten ja ei-ihmisten välisiin liittoihin.
Kun luonnon ja yhteiskunnan välille tehtävä ero hämärtää näkymättömiin sen
poliittisen prosessin, jonka avulla kosmos kootaan elettäväksi kokonaisuudeksi,
sana ’kollektiivi’ tuo tämän prosessin keskiöön. [Kollektiivin] iskulause voisi olla
’ei todellisuutta ilman representaatiota’.” (Latour 1999, 304.)
Latourin mukaan kollektiivin ajatus kumoaa tieteenfilosofian perinteisen jaon, jonka mukaan todellisuus on joko objektiivinen, ihmismielen ulkopuolinen asia tai täysin sosiaalisesti rakentunut tila. Luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välinen juopa on ruumiillistunut tuohon hankalaan asetelmaan, jonka Latour kumoaa toteamalla,
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että emme ole sodassa. Kollektiivin olemassaolon hyväksyminen tekee
absoluuttisen totuuden hakemisen vähemmän tarpeelliseksi ja antaa
sen sijaan tilaa kaiken suhteellisuudelle. Todellisuuden (objektiivisuus)
ja joukkovoiman (sosiaalinen rakentuneisuus) välinen kahtiajako liukenee kollektiiviin, jossa ei tehdä tiedettä vaan tutkimusta ja jossa inhimilliset ja esimerkiksi teknologiset ja taloudelliset tekijät toimivat yhtä
aikaa, samassa todellisuudessa, tavoittelematta lopullisia totuuksia.
(Latour 1999, 15–20.)
Latourilaisittain valta ja hallitseminen eivät ole keskeisiä käsitteitä.
Hänelle todellista tieteen realismia on se, että – yksinkertaistaen – kaikki
on totta ja kaiken voi huomioida, koska ihmismieli ja toiminta ovat todellisuutta. Todellisuuden ymmärtäminen perustuu toiminnan ymmärtämiselle. Latour esittelee uuden, faktan ja fetissin yhdistävän ”factishin” käsitteen. Factish on tietoa maailmasta ja totta, koska on hyvin rakennettu
eikä perustu uskomuksiin ulkopuolisesta todellisuudesta (emt., 214–215).
Teoksessaan Reassembling the Social (2005) Latour esittelee toimijaverkostoteorian (actor-network theory, ANT). Toimijaverkostoteoriassa
on kyse siitä, että yritettäessä ymmärtää, mistä todellisuudessa on kysymys, ei tarkastella ensisijaisesti sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta diskursseineen, vaan keskitytään pieniin, rakentaviin tapahtumiin.
Hän haluaa tällä erottautua konstruktionistien siitä koulukunnasta,
joka asettaa sosiaaliset rakenteet yksilöiden edelle ja jota hän nimittää
”sosiaalisen sosiologeiksi” erotuksena ”yhteyksien sosiologeista”. ”Sosiaalisen sosiologeille järjestys on sääntö ja hajoaminen, muutos tai uuden luominen
ovat poikkeuksia. Yhteyksien sosiologeille performanssi on sääntö, ja mikä tahansa
laajempi tai pitkäaikaisempi pysyvyys on poikkeus, joka aiheuttaa päänvaivaa ja
vaatii selittämistä. On kuin näissä kahdessa koulukunnassa taka-ala ja etuala olisi
käännetty toisinpäin.” (Emt., 35.)

Valokuva: todiste, konstruktio,
väline vai jotain muutakin?
Jenni Mäenpää ja Janne Seppänen (2007) ovat esittäneet, että journalistinen valokuva on semioottisessa mielessä samalla tavalla metonymia kuin journalistisen tekstin suora sitaatti. Kummassakin anne-

97 ”Jos artefaktit ovat vain sosiaalisia suhteita, miksi yhteiskunnan sitten täytyy
käyttää niitä itsensä kuvaamiseen jossakin muussa (inscribe itself in something
else)? Miksei se kuvaa (inscribe) itseään suoraan, kun artefaktit eivät kerran
ole mitään? Koska, kriittiset teoreetikot jatkavat, artefaktien mediumin kautta
valta ja ulossulkeminen piiloutuvat luonnollisten ja objektiivisten voimien
valepukuun. Näin kriittinen teoria turvautuu tautologiaan – sosiaaliset suhteet
eivät ole muuta kuin sosiaalisia suhteita – johon se lisää salaliittoteorian:
yhteiskunta piileksii tekniikkojen fetissin takana.” (Latour 1999, 197.)
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Toimijuus on Latourin mukaan aina verkostoissa toimimista, ja
toimija määrittyy sen mukaan, miten hänet pannaan verkostossa toimimaan. Toimija liikkuu verkostossa monien muiden toimijoiden
kohteena. Tässä Latour viittaa Goffmaniin, jolle myöskään ei ole tärkeää, onko jokin performanssi tai presentaation representaatio ”totta” – huomio on joka tapauksessa kiinnitettävä performanssiin, koska
performanssi on kaikki. (Latour 2005, 46.)
Vaikka yksittäinen toimija onkin Latourille toisten sysimä olento, joka ei tiedä mitä tekee (emt., 47), hän haluaa erottaa toimijaverkostoteorian siitä deterministisestä ajatuksesta, että ihmisillä ei olisi
mahdollisuutta vaikuttaa asioihinsa tai että diskursiivinen vallankäyttö
ylittäisi kaiken muun. Toisaalta hän ei näe ihmistä liberalistisesti olosuhteista vapaana oman onnensa seppänä. Hän ratkaisee ristiriidan
toteamalla, että valtaa on ja se vaikuttaa, mutta se on aina jonkun toimijan tekemää ja tuottamaa, ei abstraktisti diskursseissa olevaa. Toimijaverkostoteoriassa valtaa ei nähdä annettuna, vaan haetaan vallalle
konkreettisia ilmenemismuotoja tutkimalla toimijoiden välisiä suhteita ja tapahtumia (emt., 63–64).
Latourin kritiikki kriittistä koulukuntaa kohtaan on kärjistettyä
ja esittää myös kriittisen ajattelun hyvin kärjistetysti.97 Ajatuksen voi
ymmärtää niin, että Latourin mielestä on liian yksisilmäistä nähdä
teknologiat ja artefaktit – kuten esimerkiksi valokuvatekniikka ja aikakauslehti – pelkkinä diskursiivisen vallankäytön välineinä, koska niihin
sisältyy paljon moninaisempaa, tasa-arvoisempaa ja arvaamattomampaakin vuorovaikutusta ja toimijuutta.
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taan heidän mukaansa vaikutelma, että ”todellisuus itsessään puhuisi
jutussa”.98 (Mäenpää ja Seppänen 2007, 8.)
Voi kuitenkin kysyä, kuka on se, jonka puhetta sitaatissa lainataan,
ja kenet valokuva näyttää puhumassa tai lainaustensa vieressä hymyilemässä. Kenelle puhutaan? Edelleen voi kysyä, miksi kuvaajan nimi painetaan lehteen. Goffmanilainen perspektiivi korostaa sitä, miten valokuvat representoivat ihmisten sosiaalisia toimintamalleja väittämättä
olevansa sen enempää ”totta”. Goffmanille henkilökuvassa näkyy sosiaalinen performanssi, jollaisia on olemassa ilman kuvaustapahtumaa
mutta jotka esitetään kuvaustapahtuman avulla ja kaikkien siihen osallistujien myötävaikutuksella. Tähän lisättynä latourilainen ajatus valokuvasta olisi se, että valokuvan ei välttämättä tarvitse representoida
erillistä todellisuutta, vaan se voi samanaikaisesti rakentaa, sisältää ja
representoida prosessimaisen ja performanssimaisen todellisuutensa.
Latourin iskulause-ehdotus kollektiiville, ”ei todellisuutta ilman repre
sentaatiota”, on valokuvan kannalta kiinnostava. Valokuvasta on puhuttu painottaen sitä, että ei ole representaatiota ilman todellisuutta
”kuvan takana”. Latour painottaa asetelmaa todellisuuden ja representaation välillä toisinpäin. Latourilainen valokuvateoria ehkä korostaisi
sitä, että ilman tietoa ja kokemusta siitä, miten representaatiot viittaussuhteineen ovat syntyneet, emme ymmärtäisi todellisuudesta tarpeeksi.99 Ajatuksen voi yhdistää myös aikaisemmin viitattuun ”eksistentiaaliseen autenttisuuden” kokemukseen (Wang 1999), joka eroaa
objektiivisesta ja rakennetusta autenttisuudesta.
Vaikka Latour peräänkuuluttaakin ei-inhimillisten asioiden hyväksymistä itsenäisinä toimijoina merkitysten rakentumisen prosesseissa
(esim. Latour 1999, 71), tässä tutkimuksessa ei keskitytä teknologian
itsenäiseen toimijuuteen. Latourin ajattelusta on enemmänkin hyödynnetty sitä perustavaa asennetta, että tieto maailmasta muodostuu

98 Tässä Mäenpää ja Seppänen viittaavat Gaye Tuchmaniin (1972). Tuchman
erittelee suorassa lainauksessa käytettävien sitaattimerkkien tapoja korostaa, että
kirjoittava journalisti ei sano kirjoittamaansa asiaa itse, on siitä itse eri mieltä tai
jopa kyseenalaistaa sen (Tuchman 1972, 668–669). Tuchmanin ajatusta voi lukea
niinkin, että suorien sitaattien käyttö tekee toimittajaa näkyväksi pikemminkin
kuin häivyttää häntä – ja samoin voi ajatella valokuvan suhteen.
99 Teoksessaan Picture Theory W.J.T. Mitchell (1994, 417–425) pohtii kiinnostavasti
sitä, mitä on ”representaation takana”. Mitchell käyttää kautta teoksen sanaa
”representaatio” hyvin kaikenkattavalla tavalla ja päätyy ehdottamaan, että
representaatiota voidaan enemmän kuin patsaana, kuvana tai muuna objektina
ajatella myös toimintana, prosessina ja suhteiden verkkona (emt., 420).

100 Katso myös Fornäs 1998, 167.
101 Myös Ian Hackingin mukaan ideat maailmasta muodostuvat matriiseissa,
jotka eivät ole pelkästään diskursiivisia tai sosiaalisia vaan myös materiaalisia.
Materiaaliset asiat vaikuttavat olosuhteisiin, joissa ihmiset toimivat ja tekevät
asioita, ja sitä kautta muokkaavat ihmisten ideoita itsestään ja maailmasta
(Hacking 2009, 26–27).
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monitasoisissa konkreettisissa prosesseissa siten, että jako subjektiivisen ja objektiivisen välillä ei ole olennainen asia (emt., 214).100 Esimerkiksi valokuvan merkityksenmuodostusta tarkasteltaessa tällainen
perusajatus tarkoittaa, että valokuva ei ole pelkästään indeksinen, totuusväittämiä vahvistava representaatio kuvaajan, lehden ja lukijan ulkopuolisesta todellisuudesta, vaan määrätyissä olosuhteissa aktiivisesti
ja kollektiivisesti rakentunut käsitteellistys maailmasta. Tällaisesta prosessimaisesta maailman tulkitsemisesta ei voi eikä kannata täysin erotella teknologian, ihmisten tai diskursiivisten valtasuhteiden osuuksia,
vaan niitä voi tarkastella kokonaisuutena.101
Teoksensa A Social History of the Media (2009) esipuheessa Asa Briggs ja
Peter Burke toteavat, että historian tutkijoiden ja sosiaalitieteilijöiden keskuudessa on aina vallinnut kahtiajako niihin, jotka painottavat rakenteita
ja niihin, jotka painottavat inhimillistä toimijuutta. Jo Nietzschen mukaan kirjoittamisen välineet muokkasivat ihmisen ajatuksia; Foucault’lle
teknologia oli vallankäytön väline diskursiivisissa järjestelmissä ja McLuhanille väline, viestin teknologia ja muoto, oli viesti. (Briggs ja Burke
2009, 10–12.) Goffmanille koko todellisuus oli sosiaalisesti rakentunutta
ja ihmisen käyttäytyminen syvästi muokkautunutta jo ennen viestintävälineiden mukaantuloa. Latour pyrkii eroon kulttuuripessimismistä ja todellisuusdikotomioista toteamalla, että koko kahtiajakoa ei tarvita koska
on selvää, että kollektiivissa erilaiset tasa-arvoiset toimijat vaikuttavat
toisiinsa eikä järjestelmällistä eroa faktan ja fiktion välillä ole.
Briggs ja Burke jatkavat, että mainitussa dikotomiassa toinen osapuoli syyttää toista siitä, että se väheksyy massojen arvostelukykyä ja
objektivoi yleisön, ja toinen toista siitä, että se väheksyy median kykyä
muokata ja tuottaa sosiaalista todellisuutta. Briggsin ja Burken ratkaisu
on ilmoittaa, että yhdellä teorialla median toimintaa ei voida ratkaista.
Nykymedian teknologia on huipputarkkaa, moniohjautuvaa ja moneen
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suuntaan muotoutuvaa, ja median sosiaaliset, henkilökohtaiset, paikalliset ja maailmanlaajuiset suhteet ovat jatkuvassa muutoksessa. Sen
tarkasteluun on sovellettava monia vaihtoehtoisia näkökulmia (emt.,
12). Aikakauslehden henkilökuvia käsittelevässä aineistossa sekä rakenteet että inhimillinen toimijuus tulevat esiin. Tämän tutkimuksen
analyysissa kuljetetaankin monia näkökulmia, jotta voidaan ymmärtää
yhtä nykymedian pientä osakokonaisuutta.
Valokuvaan on liittynyt aina samantyyppinen dikotomia kuin mitä
Briggs ja Burke kuvaavat sosiaalitieteissä ja Latour tieteenfilosofiassa.
On oletettu todellisuus, ja on sen representaatio. Niiden välissä on tyhjyys. Sillä, jolla on kamera ja julkaisukanava, on valta päättää, mikä on
totta: mikä osa oletetusta todellisuudesta muutetaan diskurssiksi. Jos tähän tuodaan mukaan latourilainen perspektiivi, valokuva voi olla jotain
muuta kuin objektiivinen todiste tai auteurin tekemä fetissi. Se, mikä on
totta, rakentuu siinä, missä ei oikeastaan olekaan tyhjyyttä vaan vuorovaikutusta ja aaltoliikettä, joilla tuotetaan faktan sijaan factish, faktan ja
fetissin yhdistelmä: valokuva, joka on avoimesti rakennettu ja siksi totta.

1.7 Aineiston hankkimisen
ja analyysin metodit
Edellisissä alaluvuissa on aikaisemman tutkimuksen avulla taustoitettu aikakauslehden henkilökuvaa tutkimuskohteena ja sen ymmärtämiseen liittyviä käsitteitä. Seuraavaksi avataan tutkimuksen konkretian
taso: ensin käsitellään etnografiaa aineistonkeruun menetelmänä, ja

sen jälkeen esitellään kolme kerättyä tapausaineistoa. Lopuksi esitellään aineistojen koodaamiseen ja analyysiin käytetyt menetelmät.

Alun perin etnografialla on tarkoitettu antropologian ensisijaista tutkimusmetodia eli osallistuvaa havainnointia, joka on ollut hyvinkin pitkäkestoista ja suuntautunut mahdollisimman vieraisiin kulttuureihin, joihin tutkija on pyrkinyt sulautumaan. Nykyään etnografiametodin määritelmä on häilyvämpi: etnografialla voidaan pitkäaikaisen, yhtäjaksoisen
tutkimuskohteessa oleskelun lisäksi tarkoittaa pelkästään haastatteluja
ja muutamaa käyntiä tutkijalle tutussa ja läheisessä tutkimuskohteessa lyhyen ajan sisällä. Toisaalta sillä voidaan tarkoittaa pitkäaikaista,
harvakseltaan tapahtuvaa seurantaa, jota tukevat haastattelut, puhelut,
sähköpostit ja dokumenttien analyysi. (Helle 2010b, 93–94.) Hidasta tai
nopeaa, etnografia on kuitenkin aina jalkautumista tutkittavan kohteen,
yleensä ihmisryhmän, ja sen asioiden pariin ja osallistumista enemmän
tai vähemmän sen tyypilliseen sosiaaliseen toimintaan.
Todellisuus etnografian tutkimuskohteena oli alun perin jokin
konkreettinen, usein kaukainen paikka (Murphy 2003, 381).102 Suomalainen lehtitalo ja valokuvausstudio toimittajineen, valokuvaajineen
ja kuvattavine henkilöineen eivät ole kovin eksoottisia paikkoja. Etnografian kohteena olevan paikan voikin ymmärtää myös sosiaalisena ja
diskursiivisena konstruktiona. Johanna Sumialan mukaan media-antropologia on lähestymistapa, joka analysoi mediaa yhteisesti jaettuna
symbolisena järjestelmänä, joka rakentaa, järjestää ja muokkaa meitä
ympäröivää sosiaalista todellisuutta ja jossa yksilölle tarjoutuu erilaisia mahdollisuuksia osallistua tuon todellisuuden muokkaamiseen.
Media-antropologille media näyttäytyy kuvitellun maailman rakentumisen paikkana ja tilana (Sumiala 2010, 13–14). Onkin esitetty, että ei
kannata puhua yhdestä mediaetnografiasta vaan useista mediaetnografioista, koska menetelmät ja aineistot, puhumattakaan median erilaisista konkreettisista ja kuvitelluista tiloista ja yhteisöistä, ovat niin
monimuotoisia (Murphy 2003, 384). Tässä tutkimuksessa etnografian
kohteena on sekä konkreettisia että diskursiivisia paikkoja, ja työn
konkretia näyttäytyy kuvitteellisten yhteisöjen (Anderson 1991) rakentumisen ja rakentamisen välineenä.

102 Etnografia ja henkilökuvaus ovat itse asiassa syntyneet rinnakkain:
monet varhaiset valokuvat ovat olleet antropologian apuvälineitä
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Merja Helle on käyttänyt sosiaalisen tieteentutkimuksen lanseeraamaa osuvaa termiä ”käytännön mankeli” kuvaamaan sitä tilannetta,
kun tutkittavien ilmiöiden toiminta ja toiminnan tulokset eivät yksilötasolla ja käytännössä aivan vastaa tutkijan tuntemien teorioiden mahdollisesti asettamia odotuksia. Median ja journalismin tutkimuksessa havaittiin käytäntöjen tutkimisen tarpeellisuus 1970- ja 1980-luvuilla, joita
on kutsuttu etnografiseksi tai sosiologiseksi kaudeksi. Tällöin tutkittiin
paljon sitä, miten esimerkiksi yhteisön jaetut käsitykset, työolot ja rituaalit määrittävät uutisten syntyä. (Helle 2002, 82–83.) Sosiaalisia järjestelmiä etnografian avulla tarkasteleva mediatutkimus lähestyy luontevasti kulttuurintutkimusta. Michael Schudson (1996) onkin peräänkuuluttanut kulttuurista journalismin tutkimusta, joka kiinnittää huomiota sosiaalisten suhteiden järjestelmien ja symbolisten järjestelmien
välisiin suhteisiin käytännön työprosesseissa, joissa jutut muodostuvat.
Ymmärtämällä journalistista kulttuuria voidaan ymmärtää esimerkiksi
journalismin stereotypioita (Schudson 1996; Helle 2002, 85).
Journalististen sisältöjen ja journalismiin liittyvän idealistisen ajattelun stereotypiat ja niiden muutokset näkyvät hyvin lomakekyselyissä tai
tähänkin tutkimukseen kerätyissä haastatteluaineistoissa. Vaikka haastattelua voikin sanoa etnografiseksi menetelmäksi, se valitsee käytettävät käsitteet tutkijan kokemusmaailmasta. Lisäksi haastatellut vastaavat
kysymyksiin tietoisina roolistaan haastateltavana ja siksi ehkä varovaisesti tai ihanteellisesti. Journalistisen työn ja käytäntöjen olemus on siksi parhaiten hahmotettavissa etnografisella havainnoinnilla. Mediaetnografiaan kuuluu käytäntöihin jalkautumisen lisäksi vahva pyrkimys
kuvailla ja ymmärtää tutkimuskohteita näiden omien käsitteiden kautta
(Sumiala 2010, 16). Nick Couldryn mukaan täysi etnografinen kartoittaminen ei edes ole tarpeen, jos tutkittavien ryhmien puhetta kuunnellaan
kunnolla (Couldry 2003, 52; Murphy 2003, 393). Tässä tutkimuksessa on
pyritty kirjaamaan ylös ja analysoimaan tutkittavien journalistien puheita heidän käyttämillään termeillä ja kutsumaan tekoja ja asioita niillä
nimityksillä, joita journalistit itse käyttävät. Jotta etnografinen menetelmä tulisi näkyviin ja jotta tutkimusta voisi lukea sekä prosessina että
tuloksena (Murphy 2003, 387), myös kenttätyötä ja havainnointijaksoja
fyysisine tapahtumineen ja kokemuksineen on kirjoitettu auki.103

103 Toisin kuin joissain etnografisissa tutkimuksissa, tässä tutkimuksessa ei korosteta
tutkijan persoonaa ja henkilöhistoriaa tai osuutta tapahtumiin. Etnografiset kerto
mukset on kuitenkin muusta tekstistä poiketen kirjoitettu yksikön ensimmäisessä
persoonassa, jotta tutkijan läsnäolo tulee näkyväksi ja hänen kykynsä huomioida
ja tulkita pieniäkin eleitä (Murphy 2003, 397) tulee lukijan arvioitavaksi.

Merja Helle on jakanut työelämän tutkimuksen etnografiset menetelmät kolmeen lähestymistapaan: naturalistiseen etnografiaan, joka
korostaa tutkijan ulkopuolisuutta mutta voi kuvata kohdettaan hyvinkin tarkasti (kuten mikroetnografia tai visuaalinen etnografia), tutkijan sitoutuneisuutta korostavaan ja kohteen muutokseen tähtäävään
etnografiaan sekä interventioihin pyrkivään tutkimukseen (Helle 2002,
88). Helteen oma väitöstutkimus (Helle 2010a) on kuvaus ja käsitteellistys interventiotutkimuksista lehtien toimituksissa. Tämä tutkimus
sisältää ominaisuuksia kaikista Helteen listaamista lähestymistavoista
eikä siis asetu selvästi mihinkään etnografian koulukuntaan. Tavallaan
sille voidaan sanoa olevan hyvä etnografinen peruste: kenttätyö on lähtökohtaisesti määrittänyt käytetyt keinot, ja tutkija on seurannut kohteensa perässä. Samalla tavalla etnografisten menetelmien tuottamien
tutkimustulosten ero teorialähtöisiin – esimerkiksi semioottisiin –
menetelmiin on suuri: etnografisen tutkimuksen terminologia voi olla
analyysissäkin käytäntölähtöistä ja yksinkertaista, eikä se välttämättä
sisällä teorialähtöisiä käsitteitä tai kategorioita. Niinpä ”käytännön
mankelissa” mankeloituneet tulokset voidaan ainakin jossain määrin
myös tuoda sellaisinaan takaisin käytännön työelämään.
Yksi syy siihen, että aikakauslehtien valokuvatuotantoon keskittyvää tutkimusta on Suomessa ja kansainvälisestikin tehty vähän, voi
olla se, että aikakauslehtitaloihin sisään pääseminen on usein vaikeaa
ja monimutkaisten neuvottelujen takana. Etnografisten menetelmien
käyttäminen voi siis olla monessa tapauksessa mahdotonta. Tämänkin
tutkimuksen eri tapausaineistojen keräämistä edelsivät pitkät, enimmillään noin vuoden kestäneet neuvottelut.
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Nykyaikaiselle etnografiselle lähestymistavalle on tyypillistä, että aineistoja on monenlaisia (Denzin ja Lincoln 2004; Coffey 1999, 8–10).
Tämän tutkimuksen aineisto on pääasiassa lehtien tekemiseen osallistuvien henkilöiden puhetta valokuvien tuotannosta ja valokuvista sekä
niitä ympäröivästä lehdestä työprosesseineen ja laajempine kulttuurisine konteksteineen. Tutkimuksessa kuvaillaan ja analysoidaan puheen
lisäksi myös toimintaa kuvaustilanteissa. Ensimmäinen tapausaineisto
(Maria Sidin sandaali) sisältää pelkästään virikehaastatteluja. Kaksi muuta aineistoa (”Samassa suossa lukijoiden kanssa” ja Pääministerin muotokuva)
koostuvat sekä haastattelunauhoituksista että havainnointinauhoituksista litterointeineen ja erillisine kenttämuistiinpanoineen. Myös näissä tapauksissa joidenkin haastattelujen ja keskustelujen virikemateriaalina on käytetty haastateltujen omia lehtiä, kilpailevia lehtiä tai yhteisiä aiheita käsitteleviä muita aikakauslehtiä. Nauhalla on myös työn
ääressä lennossa syntyneitä keskusteluja, ja joistain keskusteluista on
olemassa vain kenttämuistiinpanoja.
Monenlaisten metodien käyttäminen aineistonkeruussa on mahdollistanut sen, että tutkimuskysymykset ovat kehkeytyneet ja täsmentyneet aineiston kertymisen myötä. Kenttätyö on vaikuttanut vahvasti
tutkimuksen suuntaan. Myös haastattelukysymykset ovat jonkin verran
vaihdelleet aineistoittain. Haastatteluissa on pyritty mahdollisimman
suureen joustavuuteen ja kuuntelevuuteen: haastateltavien on annettu
”ajautua sivupoluille” ja puhua itse olennaisiksi kokemistaan asioista
sikäli, kun ne ovat olleet myös tutkimukselle relevantteja.
Kolme tapausaineistoa on kerätty vuosina 2009–2012. Käytännön
tutkimustyöstä johtuvista syistä aineistojen hankinta ja analyysi ovat
vuorotelleet ja olleet osittain ajallisesti päällekkäisiä. Maria Sid -haastatteluaineisto kerättiin pääosin jo vuonna 2010. Meidän Perhe -lehdessä
havainnointi- ja haastatteluperiodi oli pitkä ja hajanainen ja kesti kokonaisuudessaan yli vuoden (2009–2010), kun taas toinen tapausaineisto
on hankittu Suomen Kuvalehdessä yhden henkilöjutun tekoprosessin aikana
muutamassa viikossa vuonna 2011. Meidän Perheen aineistoja on kirjoitettu tekstiksi kenttätyön ollessa koko ajan käynnissä Suomen Kuvalehdessä.
Niinpä aineistoja on ollut mahdotonta käsitellä täysin erillään toisistaan
omina maailmoinaan, vaan niitä on käsitelty dialogisesti ja iteratiivisesti.
Tutkimusaineisto ei sisällä valokuva- eikä aikakauslehtiartefakteja
ilman suoraa kytköstä niiden tekijöiden puheeseen ja toimintaan. En-
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simmäiseen tapausaineistoon (Maria Sidin sandaali) kuuluvat haastattelujen lisäksi ne viisi aikakauslehden numeroa, joita käytettiin haastattelujen virikemateriaalina. Myös kahteen muuhun aineistoon (”Samassa
suossa lukijoiden kanssa” ja Pääministerin muotokuva) kuuluvat ne lehdet,
joita aineistojen hankinnan aikaan tehtiin, erityisesti ne kaksi Meidän
Perheen numeroa ja yksi Suomen Kuvalehti, joiden kansikuvauksia on
havainnoitu ja nauhoitettu ja joiden äärellä tekijöiden kanssa on keskusteltu. Suomen Kuvalehdestä mukana on lehden itse omaan iPad-versioonsa tekemä making-of-video Mari Kiviniemen kuvaustilanteesta.
Lehdet ja kuvat näyttäytyvät tässä tutkimuksessa viittauksenomaisesti:
ideaalipuheen konkretisoimisen fyysisinä lopputuloksina suhteessa
journalistien alkuperäisiin intentioihin.
Aineistoja ja niiden hankintamenetelmiä voi verrata muutamiin
viimeaikaisiin kuvajournalismin tutkimuksiin, joissa on käytetty ainoastaan haastattelumenetelmiä. Esimerkiksi Jenni Mäenpää (2008)
on tutkinut kyselylomakkeilla ja haastatteluilla kuva-ammattilaisten
käsityksiä uutis- ja aikakauslehtikuvan digitaalisen muokkaamisen
käytännöistä ja julkaisukontekstin määräämistä erilaisista eettisistä
normeista. Liina Puustinen ja Janne Seppänen (2010) ovat tutkineet
uutiskuvan luotettavuutta digitaalisena aikana lukijan perspektiivistä
ja kysyneet, minkä verran uutiskuvaa saa manipuloida, jotta se pysyy
lukijalle uskottavana. Mäenpään sekä Puustisen ja Seppäsen tutkimuksissa menetelminä on käytetty lomakekyselyitä ja virikekuvien avulla
strukturoituja haastatteluja, joissa virikekuvat ovat olleet osittain näille
kahdelle tutkimukselle yhteisiä ja osittain varta vasten tutkimuskäyttöön tehtyjä, missään lehdissä julkaisemattomia. Näiden tutkimusten
tulokset kertovat paljon sekä tekijöiden että lukijoiden yleisistä suhtautumistavoista mediassa julkaistavien valokuvien luotettavuuteen
ja digitaaliseen muokkaamiseen. Tämän tutkimuksen perspektiivistä
olennaisia luottamuksen kysymyksiä – miten kuvien luotettavuus ja uskottavuus kokonaisvaltaisesti rakentuvat erilaisissa mediakonsepteissa – sen sijaan ei voisi käsitellä tutkimatta etnografisesti haastateltujen
henkilöiden edustamien lehtien työprosesseja tai käyttämättä nimenomaan tutkituissa lehdissä julkaistuja virikekuvia.
Catherine Lutz ja Jane Collins tekivät haastatteluaineistoistaan National Geographicissa sen havainnon, että journalistit puhuivat ihanteistaan usein dikotomioiden ja vastakkaisuuksien kautta (Lutz ja Collins
1993, 57). Valokuvaaja ei työn tiimellyksessä useinkaan voi ajatella dikotomioita, vaan toimii intuitiivisesti tilanteissa, joissa usein ei edes
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voisi valita kahdesta vaihtoehdosta vaan on käytettävä käsillä olevaa
tilannetta hyödyksi parhaan mukaan. Näin ollen haastattelumetodi ja
havainnointimetodi tuottavat välillä hyvinkin erilaista tietoa periaatteessa samoista asioista. Tämän eron olemassaoloon havahtuminen
kenttätyössä jo ennen Lutzin ja Collinsin tutkimukseen tutustumista
johti siihen, että ideaalipuheiden konkretisoitumista kuvaustilanteissa
havainnoitiin tarkkaan ja sille annetaan paljon tilaa tämän tutkimuksen analyysiluvuissa.
Suoraan kentältä ja aineistoista nousevien kysymysten esittäminen
on ollut luontevaa seurailemalla tilanteita ja kyselemällä epämuodollisesti, mitä niissä tapahtuu. Tutkijan täsmälliset, todellisuuden rakentamisen prosesseja peräänkuuluttavat haastattelukysymykset saattavat
jo esitettäessä herättää journalisteissa epäilyksiä tai ainakin johdatella
vastauksia. Niin ne luultavasti tekevät tässäkin tutkimuksessa. Haastatteluissa tulevat houkuteltuina ja dikotomioin esitettyinä esiin ihanteet ja ideologiat, havainnoimalla näkyy muuta.

Aineistojen koodaaminen,
kategorioiminen ja analyysi
Johnny Saldaña (2009) on esittänyt aineiston koodaamisen kaksitasoisena prosessina, johon kuuluu yleensä ainakin kaksi lukukierrosta. Hänen mukaansa koodaaminen on yksinkertaisesti ”siirtymävaihe aineiston
keräämisen ja sen syvemmän analysoimisen välillä” (Saldaña 2009, 4). Tämän
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tutkimuksen aineistoluvuissa 2, 3 ja 4 kunkin aineiston koodaamisen
tavat, kategoriat ja taulukot on tämän määritelmän mukaisesti esitetty
erillisinä osioina aineistojen esittelyn ja analyysin välissä.
Tämän tutkimuksen kolme tapausaineistoa on kaikki analysoitu
hieman eri tavoilla, ja niiden analyyseissä otetaan hieman eri näkökulmia tutkimusaiheeseen. Kenttätyön ja analyysin ajallinen lomittaisuus
on vaikuttanut niin, että analyysivaiheessa oleva aineisto on vaikuttanut seuraavan aineiston hankinnan painotuksiin ja esimerkiksi haastattelukysymyksiin. Kentällä eteen tulleet uudet tilanteet taas ovat ohjanneet aikaisemmin kerättyjen aineistojen analyysiä ja vaikuttaneet
koodauskategorioihin. Tällainen vuorotteleva tutkimustapa on melko
työläs, koska aineistosta toiseen hyppääminen aiheuttaa jatkuvaa kyseenalaistamista. Prosessi kuitenkin pakottaa katsomaan aineistoja
tarkkaan. Aineistoja on koodattava ja luettava ehkä enemmän kuin jos
analyysi etenisi aineisto kerrallaan yhtäjaksoisesti aineistonhankinnan
päättymisestä lopullisiin kategorioihin.
Ensimmäistä, Maria Sidin henkilökuviin liittyvää tapausaineistoa
lähestyttiin konkreettisesta näkökulmasta: sen avulla haluttiin selvittää henkilökuvien tuotannon yksityiskohtia ja määritellä aikakauslehden henkilökuvaa. Lähtökohtana oli ennakko-oletus siitä, että aikakauslehden visuaaliset työprosessit ovat konseptilähtöisiä ja että niissä
on tapahtunut suuria muutoksia. Luvussa 2 on pohjustettu myös toista
koodaamisen ennakko-oletusta: ajatusta, että aikakauslehden valokuvien merkitykset muodostuvat kontekstin ja funktion mukaan sekä rakentavat kontekstejaan ja funktioitaan. Näitä tutkijan kokemuksellisiin
sekä aiempaan tutkimukseen perustuviin ennakko-oletuksiin perustuvia hypoteettisia ajatuksia haluttiin tarkastella aineiston yksityiskohtien konkretiaa vasten. Hypoteettisena lähtökohtana pidettiin myös
henkilökuvien performanssimaisuutta. Ensimmäisen koodauskierroksen jälkeen saatiin konkreettista tietoa siitä, mitä studioissa ja toimituksissa tapahtuu ja kuka mitäkin tekee. Toisella koodauskierroksella
aineistoon mentiin syvemmälle ja haettiin eri kategorioista teemoja,
jotka läpäisevät aineiston. Koodien nimet pysyivät hypoteesien mukaisina. Ensimmäiseen aineistoon käytettyä koodausmenetelmää voi näin
ollen kutsua hypoteesilähtöiseksi koodaamiseksi (Saldaña 2009, 123–126).
Maria Sid -aineistosta voitiin päätellä, että aikakauslehden suunnitellun henkilökuvan tuotannossa on tiettyjä määriteltävissä olevia
piirteitä. Toista ja kolmatta aineistoa käytettiin ensimmäisen aineiston
avulla olemassaoleviksi osoitettujen asioiden kuvailemiseen ja tarken-
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tamiseen. Kuvailevuuteen pääsemiseksi toisen ja kolmannen tapauksen
aineistot on koodattu ilman vahvoja hypoteesejä. Kun Maria Sid -aineiston avulla oli selvitetty, millaista aikakauslehden henkilökuvatuotanto
on ja miten kuvista puhutaan, Meidän Perheen aineiston koodauksessa
tarkasteltiin, miten kuvista puhutaan ja miten puhe konkretisoidaan
valokuvaamiseksi ja henkilökuviksi. Kun Meidän Perheestä oli kuvapuheen ja toiminnan analyysin avulla hahmotettu tuotannon diskursseja,
Suomen Kuvalehden aineistoa lähestyttiin kysymällä, millaiset erilaiset
diskurssit vaikuttivat sen henkilökuvien tuotantoprosessissa. Näin aineistoja voitiin jo koodausvaiheessa vertailla keskenään.
Meidän Perheen ja Suomen Kuvalehden aineistojen kohdalla aikakauslehtien tekijöiden puheesta ja toiminnasta haettiin teemoja laajemmin kuin
yksittäisen henkilökuvan tuottamisen tai yksittäisen lehtikonseptin kautta. Molemmissa tapauksissa etnografinen havainnointi kentällä vaikutti
tutkimuskysymyksiin. Siksi myös koodaaminen tehtiin aineistolähtöisesti: valikoivasti ja avoimesti ensin spontaanisti nimeämällä, sitten tiiviimmin otsikoiden, kunnes jäljelle on jäänyt muutamia tutkimuksen kannalta olennaisimpia puheen luokkia (Emerson, Fretz ja Shaw 1995, 155).
Johnny Saldañan mukaan kuvaileva koodaaminen (descriptive coding), jota kutsutaan myös aihekoodaamiseksi (topic coding), sopii
hyvin monimuotoisin etnografisiin aineistoihin, joilta halutaan kysyä,
mistä tutkittavassa ilmiössä on kyse (Saldaña 2009,70). Meidän Perheen ja
Suomen Kuvalehden aineistoihin sovellettiin tällaista yksinkertaista koodausmenetelmää. Myös arvokoodaaminen (emt., 89–93) olisi ollut mahdollista. Arvoihin, asenteisiin ja uskomuksiin tarttuva arvokoodaaminen olisi sopinut aineistoihin, joissa journalismin ammattilaiset puhuivat sisäistämistään journalistisista arvoista ja ideologioista tietoisesti ja
ehkä jossain määrin puolitietoisesti. Aineistojen puhujat tunsivat itse
niitä diskursseja, joiden puitteissa tai ulkopuolella tekevät työtään, ja
reflektoivat niitä puheessaan. Puhdasta arvokoodaamista ei kuitenkaan
lopulta sovellettu näihin aineistoihin, koska puheesta löytyviä arvoja
ei haluttu määritellä koodausvaiheessa liian tiukasti ja lyödä lukkoon.
Arvokoodaamisessa aineistosta löytyvät arvot voidaan määritellä sekä
etukäteen ennen koodaamista että yhtäaikaisesti koodaamisprosessin
edetessä, ja puhujien toimet voivat olla ristiriidassa koodatun arvopuheen kanssa (Saldaña 2009, 90–91). Arvojen määrittäminen ja nimeäminen etukäteen tai koodausvaiheessa olisi vaatinut tutkijan kannanottoa puhujien näkemyksiin: sama lausehan voi tarkoittaa eri tutkijoille
erivivahteisia arvoja, asenteita ja uskomuksia. Tässä tutkimuksessa ne

Tutkijan huomioita koodaamisesta
ja analyysin rakenteesta
Aineistojen koodaaminen ja luokittelu on työtä, joka sijoittuu johonkin
valinnanvaraiseen kohtaan mekaanisuuden ja intuitiivisuuden välille.
Jotkut tämän tutkimuksen aineistoista nousevat koodit osuvat osittain
hyvin yksiin aikaisemmassa tutkimuksessa esille tulleiden teemojen
ja diskurssien kanssa. Toiset, yhtä tärkeiksi osoittautuvat koodit taas
nousevat aineistoista ”uusina”, ilman ennakko-oletuksia siitä, mitä ne
voisivat olla.
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arvot ja niiden mukainen käyttäytyminen, joita arvokoodaaminen olisi
nimennyt koodeiksi, tulevat esiin varsinaisissa analyysiluvuissa kaikessa monitulkintaisuudessaan.
Meidän Perheen ja Suomen Kuvalehden aineistot käytiin vielä läpi tavalla,
jollaista Johnny Saldaña nimittää toistuvien kuvioiden koodaamiseksi (pattern coding) (emt., 152–155). Näin oli mahdollista verrata kahta tapausaineistoa jo esiin tulleiden asioiden pohjalta ja löytää olennaiset erot ja
yhtenevyydet. Toistuvien kuvioiden koodit ovat tyypillisesti metaforisia
ja kiteyttävät jonkin aineistossa toistuvan asian (emt., 154). Tällainen on
esimerkiksi Suomen Kuvalehden aineistosta noussut, monesta ensimmäisen tason koodista yhdistynyt neutraaliuskategoria, jonka koodisanat ja
luonnehdinnat toistuivat erittäin paljon haastateltujen puheissa ja joka
samalla viittaa laajasti koko kuvatun työprosessin arvorakenteeseen.
Johnny Saldañan koodausmetodeja on tässä tutkimuksessa sovellettu vapaasti. Niin kuuluukin tehdä, koska jokainen aineisto on erilainen. Saldañan mukaan aineistoista ei ole tarkoitus muodostaa täydellisen hierarkkisia kategorialistauksia. Hän esittää aineiston koodaamisesta ja analyysistä osuvan allegorian vertaamalla laadullista tutkimusta huonekaluliikkeestä tilattuun koottavaan pöytään. Pöydän osien
mukana tulee yksityiskohtainen ohje, jota täsmällisesti noudattamalla
pöydästä tulee ohjeen mukainen. Jos ohjetta ei noudateta, tuloksena
on jotain muuta kuin toivottu pöytä. Jos laadullinen tutkimus olisi
koottava pöytä, ensimmäisen kierroksen koodaamisen jälkeen osat olisi laskettu ja levitetty lattialle. Toinen koodauskierros olisi osien ryhmittelyä loogisella ja käytännöllisellä tavalla. Tiettyyn pisteeseen asti
kaikki täytyy tehdä ohjeen mukaan. Mutta pöydän lopullinen olemus –
mahdolliset lisäosat, maalaaminen, hiominen tai pöydälle levitettävät
liinat – on luovaa työtä, johon pakkauksessa ei ole ohjetta. (Emt., 150.)

119

Suunniteltu kuva

120

Kuten yleensäkin, koodaamisessa ääripäät ovat vaarallisia alueita.
Kaikki aineistot olisi voinut koodata mekaanisesti määrittämällä koodit etukäteen aikaisempaan tutkimukseen sopiviksi ja kieltäytymällä
muokkaamasta niitä aWnalyysin edetessä. Toisaalta intuitiivisimmillaan koodaaja olisi voinut nostaa kaikki koodit suoraan aineistosta.
Mekaanisella koodaamisella saavutetaan se, mitä jo ennalta oletettiinkin tiedettävän. Tämän tutkimuksen ensimmäisen aineiston koodaamisessa on jossain määrin pyrittykin juuri tähän hakemalla aineistosta vastauksia siihen, millaisia aikakauslehden suunnitellut henkilökuvat ja niiden tuotantoprosessit ovat. Näin on kuitenkin voitu tehdä
vain siksi, että kaksi seuraavaksi analysoitua aineistoa täydentävät ja
syventävät ensimmäisestä esiin tulleita teemoja, eikä koko tutkimuksen tulos näin jää pelkästään tutkijan hypoteesien todisteluksi.
Mekaaniselle koodaamiselle vastakkainen ääri-intuitiivinen, itseään kyseenalaistamaton koodaustapa taas voisi johtaa ympäristön
kanssa kommunikoimattomaan tutkimukselliseen tyhjiöön. Tavallaan
molemmat ääripäät johtavat eri teitä pitkin yksisilmäiseen, monologimaiseen tutkijaluentaan. Ääripäät ovat vaarallisuudessaan myös houkuttelevia: on helppo nojautua ennalta määriteltyihin lähtökohtiin ja
edetä mekaanisesti sivuilleen vilkuilematta. Olisi myös vaivatonta nojautua pelkästään aineistoista intuitiivisesti nouseviin asioihin ja omiin,
niitä reflektoiviin ideoihin. Tarkoituksenmukaisempaa kuitenkin on
asettua ääripäiden välissä olevalle harmaalle alueelle – pitää lukua siitä, kuinka paljon aineistoissa mistäkin puhutaan ja mitä se merkitsee
suhteessa muuhun tutkimukseen ja maailmaan, mutta toisaalta luottaa
joihinkin vaistonvaraisesti tärkeiltä näyttäviin tapahtumiin. Tärkeää on
myös olla käyttämättä automaattisesti oman työkokemuksen tai aikaisemman tutkimuksen pohjalta helpoimmin tarjoutuvia kategorioita ja
tunnustaa, että ne eivät välttämättä näykään aineistoissa kovin vahvasti.
Aineistojen käsittelyssä on pyritty pysyttelemään mekaanisen koodaamisen ja täysin intuitiivisen koodaamisen välissä. Näin tutkijan on
arvioitava omaa työtään koko ajan, kun hän ei voi ottaa koodejaan ja
käsitteitään pelkästään aikaisemmasta tutkimuksesta tai ennakkooletuksistaan eikä toisaalta myöskään luottaa ainoastaan omiin kenttätyössä syntyviin vaistonvaraisiin tuntemuksiinsa.
Aineiston luokittelun tavoite ei ole uuttaa aineistosta lukittuja
kategorioita vailla ylijäämää ja päällekkäisyyttä. Etnografisessa, laadullisessa lähestymistavassa luokat ovat käsitteellisiä ja tähtäävät tapahtumien merkityksen ymmärtämiseen nimeämällä, erittelemällä

ja tunnistamalla niitä (Emerson, Fretz ja Shaw 1995, 151). Olennaista
aineiston käsittelyssä on löytää siitä kaikkialla toistuvat piirteet ja tarkastella niitä kaikessa moniselitteisyydessään ja päällekkäisyydessään.
Tästä syystä seuraavissa analyysiluvuissa ei edetä systemaattisesti puheen kategoriasta seuraavaan. Aineistoista löytyneiden puheen kategorioiden pohjalta pyritään tapauskohtaisesti määrittyvässä loogisessa
järjestyksessä esittämään, millaisia piirteitä ja diskursseja tutkittujen
lehtien henkilökuvien työprosesseissa oli.
Aineiston koodaaminen ei tarkoita samaa kuin aineiston analyysi.
Koodaaminen on analyysin väline, jolla aineiston erilaisia teemoja voidaan ryhmitellä, jotta niitä on helpompi tarkastella ja jotta suuret linjat
saadaan aineistosta luotettavasti esiin. Tämän eron selventämiseksi
seuraavissa analyysiluvuissa aineistojen koodaamisprosessien kuvaukset on erotettu omiksi osioikseen, joiden jälkeen esitetään koodaamalla syntyneiden kategorioiden avulla tehdyt aineistojen analyysit.
Johnny Saldaña (2009, 32–41) korostaa ”analyyttisten muistioiden”
tekemistä osana laadullisten aineistojen koodaamista. Hänen mukaansa laajennetut analyyttiset muistiot voivat helposti muuttua lopulliseksi tutkimusanalyysiksi (emt., 39). Tämän tutkimuksen analyysiluvut
ovat syntyneet Saldañan kuvaamalla tavalla: ne ovat koodaamisen aikana ja jälkeen jatkuvassa vuorovaikutuksessa aineistojen kanssa syntyneitä, pitkin matkaa järjestyneitä muistiinpanoja siitä, mitä kaikkea
aineistokategoriat sisältävät. Näiden muistiinpanojen järjestämisessä
ymmärrettävään muotoon on käytetty diskurssin käsitettä. Seuraavaksi
esitellään kaksi tapaa tehdä diskurssianalyysiä sekä tämän tutkimuksen suhde diskurssianalyysiin.
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Aineiston koodaaminen
ei tarkoita samaa kuin
aineiston analyysi.
Koodaaminen on
analyysin väline.
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Aiempana tässä luvussa on käsitelty diskurssin käsitettä teoreettisesti. Diskurssianalyysi on myös metodi. Gillian Rosen mukaan Michel
Foucault’n ajattelun pohjalle on rakentunut kaksi erilaista diskurssianalyysin suuntausta. Ensimmäinen kiinnittää huomiota enemmän
siihen, miten diskurssit artikuloituvat erilaisissa visuaalisissa ja verbaalisissa teksteissä, kuin diskurssien mahdollistamiin tai vaatimiin käytäntöihin. Toinen diskurssianalyysin suuntaus keskittyy ensisijaisesti
sosiaalisiin instituutiohin ja niiden käytäntöihin. Se on kiinnostunut
vallasta, totuusjärjestelmistä, instituutioista ja teknologioista. Näitä
kahta suuntausta ei voi erottaa toisistaan täysin, ja useissa tutkimuksissa on sovellettu molempia. (Rose 2001, 140.)
Suurin osa diskurssianalyyttisestä tutkimuksesta on tehty nimenomaan kirjoitetun ja puhutun tekstin parissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettei myös kuvien merkitysten rakentumista voisi hahmotella diskurssianalyysin avulla. Gillian Rosen mukaan kielen paikalle voi yhtä
hyvin asettaa kuvan. Silloin tarkastellaan sitä, miten kuvaa käytetään
sosiaalisen todellisuuden rakentamiseen, ja paljon huomiota kiinnitetään yksittäisiin kuviin itsessään. Diskurssit nähdään sosiaalisesti rakentuneina, siksi huomiota ei kiinnitetä kuvan tekijyyteen, muotoon
tai teknologiaan siinä määrin kuin sen sosiaaliseen modaliteettiin. Tämäntyyppinen diskurssianalyysi keskittyy siihen, miten erilaiset näkemykset ja käsitykset rakennetaan kuvan avulla todellisiksi ja luonnollisiksi tietyissä totuusjärjestelmissä (emt., 140). Diskurssit artikuloituvat
valtavassa määrässä tekstiä, kuvia ja käytäntöjä, ja mikä tahansa niistä
on hyvä analyysin kohde (emt., 142). Analyysin kohde voi myös olla diskurssien järjestys itsessään. Tällöin kysytään, miten määrätty diskurssi
rakentuu ja miten se tuottaa määrätynlaista tietoa. (Emt., 150.)
Tällainen diskurssianalyysi voidaan Rosen mukaan käytännössä
tehdä esimerkiksi niin, että aineistoista koodataan avainteemoja, jotka voivat olla sanoja, kuvia, tapahtumia tai vastaavia toistuvia asioita.
Analyysissä kysytään, miten tietyt kuvat tai sanat saavat erityiset merkityksensä. Liittyvätkö jotkut kuvat tai sanat toisiinsa merkityksellisellä
tavalla? Mitä assosiaatioita niihin liittyy, ja miten kuvien tai sanojen
yhdistelmät liittyvät toisiinsa? Vaikka aineistoista koodataan teemoja
sisällönanalyysimaiseen tapaan, metodi on paljon joustavampi kuin
sisällön analyysi. Usein toistuvat teemat eivät lähtökohtaisesti nouse
analyysin keskiöön. Uusien näkökulmien ilmetessä ei tarvitse läpiva-

104 Rose käyttää tekstissään tätä Foucault’n termiä. Arkisto on Foucault’n mukaan
”lausumien muotoutumisen ja muodonmuutoksen yleinen järjestelmä”, jonka
eriytyneinä käytäntöinä diskursseja voidaan kuvata. (Foucault 2005, 167–174.)
105 Englannin hieman monimutkainen verbi ”constitute” voi tarkoittaa jonkin
muodostamista tai muodostumista osista, jonkin olemista sama kuin jokin
(esimerkiksi ”tartunta ei muodosta sairastumisen uhkaa”) tai pysyvän muodon
antamista jollekin (esimerkiksi perustuslaille). Tässä sana on suomennettu
muodostamiseksi.
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laista uudelleen jo tehtyä työtä, vaan uusia koodeja voi soveltaa aineistoihin tarpeen mukaan. Tärkeää on se, että aineistojen yksityiskohtien
annetaan johdattaa tutkimusta. (Rose 2001, 150–154.) Olennaista on
kiinnittää huomiota erilaisiin tulkintarepertuaareihin ja lopuksi siihen, mitä ei näytetä (emt., 157–158). Rosen esimerkit tällaisesta visuaalisten aineistojen diskurssianalyysistä eivät sisällä etnografiaa, vaan
ovat puhtaasti kuvan ja kenties muiden niihin liittyvien historiallisten
dokumenttien analyysejä.
Rose kritisoi yllä kuvatun kaltaista diskurssianalyysiä siitä, että intertekstuaalisuudessaan se saattaa riistäytyä eklektiseksi ellei se ankkuroidu riittävästi johonkin sosiaaliseen kontekstiin ja sen käytäntöihin.
Lähestymistapaa on kritisoitu myös siitä, että se nimenomaan ei halua
ankkuroitua mihinkään tiettyyn kontekstiin selittääkseen analysoidut
diskursiiviset muodostelmat inhimillisillä tai sosiaalisilla puitteilla. Rosen määrittelemä toinen diskurssianalyysin suuntaus vastaa kritiikkiin
keskittymällä sosiaalisten instituutioiden valtasuhteisiin. (Emt., 162.)
Gillian Rosen mukaan edellä kuvailtu kuviin, teksteihin tai diskurssien itsensä järjestymiseen keskittyvä diskurssianalyysin suuntaus
näkee arkistot104 läpinäkyvinä kokoelmina. Diskurssianalyysin toinen
suuntaus, sosiaalisten instituutioiden valtasuhteisiin keskittyvä diskurssianalyysi, problematisoi läpinäkyvyyden ja näkee myös arkistot
institutionaalisina rakennelmina. Tämä suuntaus on kiinnostunut siitä, millaisten sosiaalisten instituutioiden ja valtasuhteiden puitteissa
esimerkiksi tutkittavat kuvat on tuotettu ja millaisia inhimillisiä subjekteja ne tuottavat. (Rose 2001, 164.)
Foucault’n mukaan instituutiot toimivat kahdella tavalla: apparaattinsa ja teknologioidensa kautta (Rose 2001, 164–166). Rose hakee Stuart Hallin tavoin näille kahdelle toiminnan tavalle tarkemmat määritelmät kuin Foucault. Hän esittää, että institutionaalinen apparaatti on
yhtä kuin ne tiedon ja vallan muodot, jotka muodostavat (constitute)105
instituutioita, esimerkiksi arkkitehtuuri, säännöt, filosofiat, lait, mo-
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raali ja niin edelleen, ja diskurssit jotka näissä artikuloituvat (Rose
2001, 166; Hall 1997b, 47). Institutionaaliset teknologiat taas ovat kaikki ne tekniikat, joilla institutionaalista tietoa ja valtaa käytetään, kuten Foucault’n panoptikonin ikkunoiden ja kaihtimien muotoilu (Rose
2001, 167) tai kuten voisi olla vaikkapa kamera tai aikakauslehden sivukartta. John Taggin (1988) mukaan valokuva kaiken kaikkiaan on tällainen tiedon ja vallan teknologia. Se on ”välähdys institutionaalisten tilojen
kentän poikki. Tätä kenttää meidän on syytä tutkia, ei valokuvaa sellaisenaan.”
(Tagg 1988, 63.) Taggin näkemys kuvista ja visuaalisuudesta on, että
ne ovat institutionaalisen vallan artikulaatioita, ja vaikka hän korostaa
käsitystään vallan monitahoisesta ilmentymisestä, hän toisaalta keskittyy kirjoituksissaan hallitsevien instituutioiden määrittämään visuaalisuuteen ja sivuuttaa mahdollisen vaihtoehtoisen visuaalisuuden eli
vallitsevien diskurssien vastadiskurssit. (Rose 2001, 168.)
Kun keskitytään valtasuhteisiin ja rakenteisiin, institutionaalisiin
apparaatteihin ja teknologioihin, analyysin päähuomio siirtyy pois kuvista itsestään. Näin ollen analyysissä keskitytään pääasiassa tuotantoon tai vastaanottoon, kuvan sosiaaliseen modaliteettiin. (Emt., 167–
168.) Jotkut Rosen esimerkit tällaisesta diskurssianalyysistä tutkivat
kuvien sosiaalista modaliteettia historiallisten dokumenttien avulla.
Silloin kun tutkitaan nykyaikaa, tämäntapaisessa diskurssianalyysissä
voidaan käyttää menetelminä haastatteluja ja havainnoimista (emt.,
170). Rosen esimerkkinään käyttämä museoinstituution tutkiminen
tällä menetelmällä (emt., 169–184) on monilta osin rinnastettavissa
aikakauslehden tutkimiseen. Museolla ja aikakauslehdellä esimerkiksi
on molemmilla tietynlainen arkkitehtuuri, ja siinä missä museo tuottaa museovieraansa, aikakauslehti tuottaa lukijansa.
Sekä instituutioiden valtasuhteisiin keskittyvää että kuvaan, tekstiin tai toimintaan keskittyvää diskurssianalyysia voi kritisoida valikoivuudesta ja tutkijaluennan subjektiivisuudesta. Rosen mukaan
diskurssianalyysiä metodina käyttäviä kirjoittajia vaivaa yleisesti liian
vahva usko omien tulkintojen oikeellisuuteen ja itsereflektion puute,
josta hän kritisoi erityisesti Taggia (Rose 2001, 168; 185–186).

Tämä tutkimus ja diskurssianalyysi
Tässä tutkimuksessa käytetään Gillian Rosen kuvaan keskittyvän diskurssianalyysin käytännön menetelmänä mainitsemaa teemojen koodaamista ja haetaan henkilökuvien tuotannon diskursseja sen avulla.
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Keskeisenä tutkimusmateriaalina ei kuitenkaan ole kuva itse tai siihen
liittyvät dokumentit, vaan puhe kuvasta ja kuvan tuottamisen prosessi. Vaikka materiaalina on puhetta, kyse ei ole keskustelun analyysistä.
Kuvapuhetta ei analysoida kieleen ja sen rekistereihin keskittyen.
John Taggin ajatus valokuvien tekemisen, ei olemisen, tarkastelusta ja kaunis lause ”välähdyksestä institutionaalisten tilojen poikki” ovat
inspiroineet tätä tutkimusta olemaan takertumatta yksittäisten kuvien
merkityksiin. Molemmista Rosen määrittelemistä suuntauksista on
siis huomioitu jotain – kuten Rose itsekin toteaa, nämä suuntaukset eivät ole kokonaan erotettavissa toisistaan. Mutta siinä missä esimerkiksi Tagg keskittyy instituutioiden vallankäyttöön, tässä tutkimuksessa
keskitytään ihmisten toimintaan instituutiossa. Diskurssin käsitteen
avulla hahmotetaan ja kiteytetään sitä, mitä sosiaalisia tilanteita ja rakenteita henkilökuvien taustalla erilaisissa aikakauslehdissä on ja sitä,
miten aikakauslehtien henkilökuvista eri yhteyksissä voidaan puhua.
Haastattelu- ja havainnontiaineistoista löytyvät diskurssit ovat
enemmän tai vähemmän nähtävissä myös valmiissa valokuvissa lehtien sivuilla. Valokuvien itsensä systemaattinen analysoiminen niiden
sisältämien visuaalisten elementtien tasolla olisi ehkä kiehtovaa, kun
valokuvien syntyprosessit on ensin avattu. Sitä ei kuitenkaan tehdä tässä, koska tutkija on aikakauslehden näkökulmasta liian ulkopuolinen
ja toisaalta lukijana liian perehtynyt. On aina mahdollista, että vaikka
tutkijan tekemät johtopäätökset kuvista olisivat pitkälle vietyjä ja teoreettisesti hyvin perusteltuja, ne eivät olisi kuvien tekijöiden sen enempää kuin aikakauslehtien lukijoidenkaan näkökulmasta merkityksellisiä. Sen sijaan prosessien avaaminen voi tuoda paitsi akateemiseen tutkimukseen, myös tekijöille ja lukijoille kiinnostavia uusia näkökulmia.
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Tässä luvussa tarkastellaan puhetta henkilökuvista sekä henkilökuvien syntymistä aikakauslehden kanteen ja kansijuttuun. Tapaustutkimuksen aineistona
on neljän aikakauslehden AD:n, neljän
valokuvaajan sekä näyttelijä-ohjaaja Maria Sidin virikehaastattelut. Haastatteluiden virikeaineistona on käytetty neljän
aikakauslehden viittä vuosina 2008–2011
julkaistua kansijuttua, joihin kaikkiin kuvattu henkilö on Maria Sid.

Maria Sidin sandaali

Maria Sidin sandaali
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Alaluvussa 2.1 taustoitetaan analyysin näkökulmia tarkastelemalla
kuvitteellisen yhteisön, mediarituaalin sekä performanssin käsitteitä
suhteessa henkilökuviin. Tämän tutkimuksen näkökulmaa suhteutetaan myös sosiosemioottiseen ajatteluun ennen varsinaiseen aineiston
analyysiin siirtymistä. Alaluvussa 2.2 esitellään haastatteluaineisto ja
siitä koodatut kategoriat. Alaluvussa 2.3 esitetään kuvaileva yhteenveto
tutkittujen lehtien ja virikeaineistona olevien henkilöjuttujen työprosesseista. Alaluvut 2.4 ja 2.5 ovat analyysilukuja, joista ensimmäisessä
käsitellään haastateltujen näkemyksiä työstään ja jälkimmäisessä paneudutaan siihen, mitä henkilökuva haastateltujen mielestä on. Analyysin yhteenveto on alaluvussa 2.6.
Edellisessä luvussa on kuljetettu mukana ajatusta aikakauslehden
suunnitellun henkilökuvan logiikasta: aikakauslehden suunniteltu valokuva toimii kuvajournalismin kentällä omalla tavallaan, eivätkä uutiskuvaan liittyvät käsitteet aina riitä siitä puhumiseen. Kun uutiskuvat
ja uutistyöprosessit rakentavat todellisuutta (Tuchman 1978) ja ovat
rituaalisia (Couldry 2003; katso myös esim. Compton 2004, 16–29),
niin aikakauslehden erilaisiin juttutyyppeihin liittyvät henkilökuvat
näyttävät rakentuneisuutensa ja rituaalisuutensa usein avoimemmin.
Jos esimerkiksi tämän tapaustutkimuksen aineiston kaltaiset julkisen
henkilön edustushenkilökuvat riisuisi kontekstuaalisista ja rituaalisista merkityksistä, kuvakohtaisia merkityksiä saattaisi jäädä jäljelle hyvin vähän. Tällaisiin performatiivisiin kuviin ei liity uutistapahtumaa
eikä välttämättä muutakaan tapahtumaa – paitsi se tapahtuma, jonka
osa ja tulos ne ovat. Jotta voidaan selvittää, millainen on se tapahtuma,
jossa ja joksi kuva rakentuu, ja miksi tämä tapahtuma on olemassa, aineistolta kysytään tutkimuskysymys: Mikä on henkilökuvien tehtävä aikakauslehdessä ja miten aikakauslehden henkilökuvia tehdään?

2.1 Kuvitteelliset yhteisöt,
rituaali ja performanssi
” [Mediatalon] studio on vähän semmonen, se on niinku,
sä meet laitosteatteriin, ja se [free-kuvaajan] studio on niinku,
et sä meet vapaan teatteriryhmän tiloihin.” (Maria Sid)

Aikakauslehden kansi on yksi julkinen tila, samoin valokuvastudio,
jossa kuva tehdään. Aikakauslehti kokonaisuutena muodostaa yhden

1

Julkiso on Veikko Pietilän ja Seija Ridellin lanseeraama termi, jolla tehdään
pesäeroa massamedian ja -viihteen yleisöön. Pietilä Veikko 1999. Julkiso ja yleisö.
Tiedotustutkimus 22:3, 4–13. Ridell Seija 1999. Tutkimus julkisoa tuottamassa.
Paikallisuus verkkomediassa -hanke irtiottona kulttuurisen yleisötutkimuksen
käytännöistä. Tiedotustutkimus 22:3, 28–41.

Maria Sidin sandaali

tilan. Tilan luonne määrittää julkisuuden luonnetta. Tilan luonne määrittää myös niitä rituaaleja ja performansseja, joiden avulla media rakentaa kuvitteellisia yhteisöjä.
Ajatus julkisesta tilasta liittyy alun perin poliittiseen julkisuuteen
sekä kansalaisten oikeuksiin ja rooleihin siinä. Useat poliittisen filosofian klassikot perustuvat antiikin torivertaukseen ja ihanteeseen julkisesta
väittelystä politiikan ytimenä. Erityisesti Jürgen Habermasin ajattelussa
ja sitä seuranneissa keskusteluissa kansalaisten julkinen osallistuminen
keskusteluun on ollut demokratian peruskivi. Habermas (2004) näki kansalaisten järjestymisen tärkeiden kirjallisten ja poliittisten aiheiden äärelle ihanteena, jonka murtuminen uhkasi kansalaisia kulttuurisesti ja älyllisesti. Mediatutkimuksessa habermasilaista ihannetta on pidetty mittatikkuna, kun erilaisia mediajulkisuuksia on arvioitu poliittisen keskustelun
näyttämöinä (Herkman 2011, 73; katso myös esim. Gripsrud 1992).
Habermasilainen ihannejulkisuus syntyi rationaalisten ja väittelevien yleisön edustajien toiminnasta median välittämien viestien
– uutisten – äärellä. Yhteinen julkinen tila oli avoin keskiluokkaisille
yhteiskunnan jäsenille, ja siinä käsiteltiin yleisesti tärkeiksi miellettyjä
asioita. Habermas kehitteli teoriaansa 1600–1700-lukujen porvarillisen yhteiskuntamallin kanssa yhteensopivaksi ja analysoi sitten ihanteellisen julkisuuden ja yhtenäisen julkisen mielipiteen rapautumista
1800-luvun jälkeen (Habermas 2004; Herkman 2011, 74–76, Seppänen ja Väliverronen 2012, 72–74). Habermasin näkemys muuttuvasta
julkisuudesta ja rationaalisen, keskustelevan julkison1 vaihtumisesta
kuluttavaksi yleisöksi oli kriittinen. Hän kritisoi myös julkisuuden intimisoitumista ja henkilöitymistä: hänen mukaansa joukkoviestintä
”näversi yksityisyytensä menettäneen intiimialueen ontoksi ja muovasi kirjallisen
luonteensa karistaneesta näennäisjulkisuudesta eräänlaisen yliperheellisen tuttavapiirin” (Habermas 2004, 239).
2000-luvulla näyttää selvältä, että julkisuus on monella tapaa intimisoitunutta ja henkilöitynyttä. Erilaisissa aikakauslehti- ja muissa
mediakonsepteissa on mahdollista tulla julkiseksi henkilöksi ja käydä
julkista keskustelua hyvin monenlaisilla teoilla ja motiiveilla. Julkisuuskuvaansa voi rakentaa ja muokata muuttuvien tarkoitusperien ja julkai-
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sualustojen mukaan. Habermasin alkuperäistä, 1960-luvulla kirjoitettua
julkisuusteoriaa on kritisoitu eniten siitä, että hän hahmotti julkisuuden yhtenäisenä elitistisenä tilana, johon vain tietynlaisilla osallistujilla
ja tietynlaisella konsensuspuheella oli pääsy. Julkisuuskäsitystä onkin
nähty tarpeelliseksi päivittää myös sikäli, että julkisuuksia ei nykyaikana
ole vain yksi, vaan niitä on monia (Seppänen ja Väliverronen 2012, 74)2.
Habermas itse on myöhemmin kiinnittänyt huomiota julkisuuden esityksellisyyteen ja siihen, että julkisuudessa argumentin on oltava paitsi
rationaalinen, myös dramatisoitu ja esillepantu (Saarenmaa 2010, 98).3
Jokaisella aikakauslehtikonseptilla on omat kriteerinsä sille, kuka niiden sivuilla pääsee julkisuuteen. Julkisuus koostuu monenlaisista tiloista
ja vastajulkisuuksista4, jotka eivät ole konsensuksessa keskenään (Herkman 2011, 78; Railo 2011, 16). Yleisön osallistumisen tapa ei ole välttämättä rationaalinen keskustelu, vaan performanssimaiset osanotot yhteisiin
pieniin tai suuriin mediatapahtumiin, joiden ei tarvitse liittyä mihinkään
monokulttuurisesti tärkeiksi miellettyihin asioihin. Tällaisessa jakautuneessa ja moniarvoisessa julkisessa tilassa viestinnän perusyksikkö ei
aina ole klassinen uutispyramidi, jossa tärkeimmiksi katsotut asiat kerrotaan ensin. Myöskään kuvajournalismin perusyksikkö ei välttämättä ole
perinteinen uutiskuva, vaan se voi yhtä hyvin olla jotain muuta. Viestintä
ei perustu ainoastaan todenpuhumiseen, vaan siinä voi olla mukana esimerkiksi monella tapaa kerrostunutta ironiaa, jonka ehkä vain mediakonseptin oma yleisö ymmärtää. Julkinen tila voi olla vaikkapa valokuvastudio, ja kaikki mitä kuviin siellä rakennetaan ja haastatteluun perustuvan
tekstin ohessa julkaistaan, voi olla fiktiota. Rationaalistakin argumenttia
voi dramatisoida kuvallisesti ja rakentaa erilaisia esillepanoja.
Monet nykypäivän julkisista tiloista eivät ole avoimia kaikille. Johanna Sumialan mukaan tila voi olla luonteeltaan sakraali – tarkoitukseen

2

Feministisestä Habermas-kritiikistä katso esim. Ruoho (2006).

3

Jostein Gripsrudin (1992) mukaan mediatutkimus on usein sivuuttanut
Habermasin historiallisen kuvauksen, jonka mukaan julkinen piiri jakaantui
alun perinkin kirjalliseen ja poliittiseen. Kirjallisessa julkisessa piirissä naiset
saattoivat olla aktiivisempia kuin miehet, ja fiktio ja melodraamakin – siis
tunteet – olivat läsnä. Tässä piirissä yksityisen piirin intiimiys saattoi tulla
ymmärrettäväksi itselleen (Habermas 1971,48–52; sit. Gripsrud 1992, 90).
Tätä ajatusta vasten esimerkiksi aikakauslehtijulkisuutta ei ole tarpeen nähdä
asiallisen poliittisen julkisuuden antiteesinä – siis ”populaarin lehdistön”
edustajana iltapäivälehtien kanssa – vaan sille rinnakkaisena asiana.

4

Vastajulkisuus (counterpublics) on politiikan filosofi Nancy Fraserin termi
(Ruoho 2006, 173–180; Herkman 2011, 81).

vihitty – kuten studio tai sanomalehden jokin sivu. Se voi olla myös
suhde, joka syntyy virtuaalitilaan lähetyksen ja vastaanottajan välille.
Tällöin fyysisellä paikalla ei ole merkitystä, vaan kyse on henkilökohtaisesta toden kokemuksesta. Sumiala käyttää esimerkkinä New Yorkin WTC:n räjähdysten televisiointia 2001 ja omaa kokemustaan siitä
(Sumiala 2010, 87–88). Aikakauslehden lukija voi tuntea samanlaista
osallisuutta ja yhteenkuuluvuutta henkilökuvien äärellä, vaikkei studioon tai muihin kuvauspaikkoihin pääsekään. Lukijan osallisuuden
tunne voi syntyä vaikkapa siitä ajatuksesta, että hän saa olla yksi jutun
monista lukijoista lehden ilmestymispäivänä, tai tunteesta, että tämä
lehti ja tämä julkinen henkilö ovat tehneet kuvat juuri hänelle.
Joke Hermesin (1995) mukaan juorulehtien lukeminen palvelee
lukijan tiedostamattomia yhteisöllisyyden tarpeita ja rinnastuu puhuttuun juoruamiseen. Lehtijuorujen henkilöt siirtyvät kuvitteellisesti
lukijan intiimiin lähipiiriin, osaksi kuvitteellista moraalista yhteisöä.
Moraalinen yhteisö rakentuu Hermesin haastattelemien naistenlehtilukijoiden puheissa ”laajennetun perheen repertuaarin” ja ”melodraaman repertuaarin” varaan. Kuvitteellisen lukijaperheen jäsenten
keskuudessa erilaiset dramaattiset tapahtumat aikaansaavat suuria
tunnetiloja ja hyväksymisen tai paheksunnan kautta määrittelevät yhteiseksi koettua moraalia (Hermes 1995, 120–121). Laajennetun perheen käsitteen voi nähdä periytyvän paitsi Benedict Andersonin (1991)
kuvitteellisen yhteisön käsitteestä myös Habermasilta, joka puhui keinotekoisesta, yliperheellisestä tuttavapiiristä (Habermas 2004, 239).
Habermas vaikuttaa olettaneen, että joukkoviestinnän yleisö ottaa median aina tosissaan. Hermes sen sijaan jakaa juorulehtien lukijat tosissaan lukijoihin ja ironisiin camp-lukijoihin. Jälkimmäisten joukossa
moraaliseen yhteisöön suhtaudutaan naureskellen ja vähätellen (emt.,
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131–132). Samantyyppisen jaon on tehnyt myös Ien Ang tutkiessaan
Dallasin katsojia (Ang 1985), ja samantyyppinen jako voisi luultavasti
löytyä myös vastaanottotutkimuksessa aikakauslehtien kansikuvista.
Muun muassa tätä jakoa tosissaan ottajiin ja ironikkoihin on tässä tutkimuksessa haettu Maria Sidiä käsittelevien kansijuttujen äärellä kysymällä kuvien tekijöiltä ja kohteelta, mitä henkilökuva oikeastaan esittää. Vastauksissa voi nähdä erilaisia suhtautumisia kuvilla luotavaan
kuvitteelliseen yhteisöön.
Yhteinen kokemus maailmasta tulee jatkuvasti mediavälitteisemmäksi. Perinteisten medioiden kulutuksen ohessa sosiaalisen median parissa vietetty aika on kasvanut. Ajan viettäminen yhteisösivuilla
ja monenlainen nettiaktivismi ovat kuitenkin saaneet arkikeskusteluissa ja valtamediassa kovaa kritiikkiä siitä, etteivät ne ole ”aitoa
kanssakäymistä”.5 Mikä lopulta on aitoa kanssakäymistä – kasvokkain
tapahtuva kommunikaatio, paperille painettu kommunikaatio vai virtuaalikommunikaatio? Johanna Sumiala toteaa, ettei ole olennaista
kysyä vain, ovatko mediavälitteiset kuvitellut yhteisöt aitoja vai epäaitoja.6 Olennaista on myös kysyä, mikä on se tapa ja tyyli, millä tavoin
yhteisöllisyys mediassa kuvitellusti tuotetaan (Sumiala 2010, 80).
Yhteisöllisyyttä tuotetaan ja vahvistetaan erilaisilla rituaaleilla.
Nick Couldryn (2003) mukaan mediarituaalit panevat täytäntöön ja
luonnollistavat myyttiä, jonka mukaan media muodostaa sosiaalisen
elämämme keskipisteen. Mediarituaalit eivät ole ainoastaan esimerkiksi arkisia television katsomisen tapoja, vaan ne voivat muodostaa
kulttuurisia perinteitä ja sisältää transsendenttejä arvoja. Ne ovat
”tilanteita, joissa media näyttäytyy tai on näyttäytyvinään jonain itseään laveampana, jonain joka yhdistyy siihen tasoon, jolla yhteiskunnan jäseninä olemme tai kuvittelemme olevamme toisiimme yhdistettyjä”. (Couldry 2003, 2–4.)
Couldry ei tee sellaista yksinkertaistusta, että nykypäivän monimutkaisessa mediamaisemassa yhden yhtenäisen, rituaaleilla rakennettavan ja vahvistettavan sosiaalisen elämän keskuksen olemassaolo olisi
mahdollista. Mediarituaalien tuottama yhteisöllisyys on kuvitteellista.
Näin ajatellen esimerkiksi aikakauslehden suunniteltu henkilökuva voi
kutsua lukijan olemaan kanssaan osa valikoitunutta ryhmää, jonka voi

5

Esimerkiksi Facebookin käytön vaikutuksista kansalaisten elämään: Mitä Facebook
tekee meille (Helsingin Sanomat 8.3.2011); Akuutti, TV2 15.3.2011; Internet sairautena
(Vihreä Lanka 18.3.2011).

6

Anderson kehitti ”kuvitellun yhteisön” käsitteen 1980-luvulla alun perin
kuvaamaan aatteellista nationalismia, jota voi toteuttaa osallistumatta
fyysisesti mihinkään (Sumiala 2010; Hermes 1995).

kuvitella liittyvän johonkin suurempaan aatteelliseen, kansalliseen tai
muuhun kulttuuriseen kokonaisuuteen.
Couldry pohtii mediarituaalien ilmenemistapoja yhteiskuntateoreettisella tasolla ja perustaa rituaalianalyysinsa Foucault’n vallan ja
tarkkailun käsitteisiin.7 (emt., 5.) Couldry tarkoittaa mediarituaaleilla
paitsi mediasisällön tuottamisen ja vastaanottamisen tapahtumia, myös
median vaikutuksia sosiaalisen elämän perustuksiin mediavälitteisen
yhteiskunnan kaoottisen pinnan alla, sosiaalisiin järjestyksiin. Mediarituaalit eivät sijaitse ainoastaan niille pyhitetyissä tiloissa ja tilanteissa, vaan kaikkialla missä media jollain tavalla ilmenee (Couldry 2003,
12–14). Tässä tutkimuksessa pysytään kuvatuotannon meso- ja mikrotasoilla ja havainnollistetaan sitä, miten aivan erityisenlainen rituaalinen
jatkumo tuottaa kulttuurisia symboleja ja yhteisöllisyyttä. Monimutkainen rituaalin käsite jätetään ylätasolle, mihin se on tarkoitettu, ja valokuvan tuotantoa tarkastellaan kevyemmän performanssin käsitteen avulla.
Tässä käytetty performanssin käsite pohjaa Erving Goffmanin
(1959; 1974; 1979) ajatteluun, jonka mukaan sosiaalinen performanssi
on järjestely, jossa yksilöstä tulee esiintyjä, jota katsotaan luvallisesti
ja jolta yleisön roolissa olevat yksilöt odottavat performanssiin osallistuvaa käytöstä. Goffman antaa teatterillisen performanssin yleisölle
kaksi erillistä roolia: teatterissakävijän roolin ja katsojan roolin. Katsoja (onlooker) on esitettävän performanssin kannalta enemmän kuin
yleisön edustaja. Katsoja asettuu tietoisesti hänelle esitettävän tarinan
tasolle ja myötäelää sen (Goffman 1974, 124–137). Goffmanin omistautunutta katsojaa voi hyvin verrata aikakauslehden omistautuneeseen
lukijaan, jolle toistuvat samankaltaiset kuvaperformanssit antavat
mahdollisuuden asettua lehden tasolle ja myötäelää kuvattujen hen-

7

Couldryn analyysi perustuu Foucault’n lisäksi Émile Durkheimin (1912/1995)
teoriaan siitä, miten rituaalit pitävät koossa sosiaalisia järjestyksiä.
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kilöiden kokemuksia. Kuvaperformanssi on myös performatiivinen
kuva. Performatiivisuudella viitataan J.L. Austinin (1962) puheaktiteoriaan ja Judith Butlerin (1990) ajatuksiin performatiivisuudesta.
Goffmanille ei ole maailmaa ilman näyttäytymistä. Kaikki sosiaaliset tilanteet ovat näytöksiä ja performansseja, ja henkilökuva on kuva
niistä. Valokuvastudio on Goffmanin (1959) termein kiinnostava tila:
lukijan perspektiivistä se on henkilökuvan muodostaman näyttämön
takahuone, johon lukijalla ei ole fyysistä pääsyä. Henkilökuvan tekijöille, lehdelle ja kuvattavalle henkilölle, se taas on näyttämö, jonka
takahuone on kuvattavalle henkilölle ehkä studion pukeutumishuone
ja toimituksen jäsenille toimituksen ulkopuolisilta suljetut tilat. Studiossa esitetään kahdenkertaista performanssia.
Ihmiset osaavat uudelleenkehystää rituaalisia performansseja, jolloin sosiaalisten suhteiden esitykset saattavat mutkistua tai vääristyä
(Goffman 1979, 3). Esimerkiksi media voi tuottaa tällaisia sosiaalisten
näytösten hyperritualisaatioita. Rituaalisten tai hyperritualisoituneiden näytösten – kuten Goffmanilla mainoskuvien tai tässä tutkimuksessa henkilökuvien – antamat versiot sosiaalisesta todellisuudesta
eivät anna kuvaa siitä, miten asiat ovat, mutta ovat opas sosiaalisen
todellisuuden ymmärtämiseen (emt., 3). Tämän tapausaineiston analyysissä tarkastellaan sitä, miten aikakauslehden henkilökuvaperformansseissa tapahtuu ja miten niillä ohjataan lukijoita käsittämään
maailmaa. Johanna Sumialan ehdottamaa kysymystä siitä, miten media
tuottaa kuvitteellisia yhteisöjä, lähestytään konkreettisesti kysymällä,
millaisia henkilöitä kansikuviin valikoituu ja millaisten ihmisten oletetaan olevan heistä kiinnostuneita. Millaisiin mielikuviin henkilöistä
ja julkaisevasta lehdestä kuvissa pyritään, ja millaisia keinoja näiden
mielikuvien saavuttamiseksi käytetään?

Konseptit ja juttutyypit mielikuvien kehyksinä
Mediakonsepti (Helle ja Töyry 2009) on valokuvan tuotannon mesotason konteksti. Se asettuu yksittäisen kuvan tuotannon kontekstin
– esimerkiksi valokuvastudion – ja laajan kuvatuotannon kontekstin –
vaikkapa länsimaisen kaupallisen visuaalisen kulttuurin – väliin. Kun
tarkennetaan siihen, ei tässä kohtaa tarvitse kysyä, haluaako esimerkiksi joku yksittäinen valokuvaaja todellakin esittää Maria Sidin juuri
laihduttajana, kun hänet voisi esittää vaikkapa teatterin ammattilaisena. Kun tutkimisen kohteena on mediakonsepti, ei myöskään tarvitse

8

Sosiosemiotiikan termein aikakauslehti on logonominen systeemi, jonka
modaliteetit määrittävät siinä rakentuvaa realismia ja totuusväittämiä
(esim. Hodge ja Kress 1988).

9

”[M]ustat ja tummaihoiset ihmiset kuvattiin todennäköisemmin isoissa
ryhmissä kuin vaaleaihoiset. Heidät kuvattiin epätodennäköisemmin yksin
tai pienissä, intiimeissä ryhmissä. Värillisiä ihmisiä nähtiin siten harvemmin
henkilökohtaisissa valokuvallisissa esityksissä aktiivisessa suhteessa omaan
elämäntarinaansa ja olosuhteisiinsa. Useammin heidät kuvattiin massan osina,
millä mahdollisesti haluttiin painottaa lukijoille heidän tunteidensa, toiveidensa
tai tarpeidensa eriytymättömyyttä. Tummaihoiset ihmiset olivat huomattavasti
useammin katsekontaktissa kameraan – mikä luetaan usein alttiuden ja jousta
vuuden merkiksi – kuin vaaleaihoiset”. (Lutz ja Collins 1993, 163–164).
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tässä yhteydessä kysyä esimerkiksi, onko globaalin kestävän kehityksen kannalta eettisesti perusteltua esittää Maria Sid lentomatkailuun
viittaavien matkalaukkujen keskellä hymyilemässä. Molemmat kysymykset ovat hyviä ja tärkeitä, mutta jos niihin toisaalla halutaan hakea
vastauksia, vastaamista helpottaa se, että ensin tutkitaan, miten yksittäiset mediakonseptit toimivat systeemeinä ja millaisin keinoin niiden
realismi ja uskottavuus mahdollisesti rakentuu.8
Tässä tarkastellaan tuotantoprosesseja, mutta systeemien tuottamia
merkityksiä on haettu kvantitatiivisinkin metodein suoraan mediatuotteesta. Catherine Lutzin ja Jane Collinsin (1993) tutkimuksessa National
Geographicin kuvista on kvantitatiivisella luokittelulla tehty se havainto,
että ”kulttuurisesti heikoiksi määritellyt naiset, lapset, värilliset, köyhät,
epämodernien heimokansojen edustajat ja ne, joilla ei ole teknologiaa”
katsoivat kuvissa todennäköisimmin kameraan.9 Lutz ja Collins kysyvät,
katsovatko lapset ja köyhät tosielämässä herkemmin kameraan kuin varakkaat valkoihoiset. Voisi ajatella, että tekniset ja kalliit kameralaitteistot kiinnittivät lasten, köyhien ja teknologian ulottumattomissa olevien
ihmisten huomiota ja katseita. Toisaalta saatavilla olevan kamerateknologian määrä oli tutkittuna ajankohtana varmasti lisääntynyt National Geographiciin kuvattujen kansojen keskuudessa. Silti katsekontaktien määrä
julkaistuissa kuvissa ei samana tarkasteluperiodina vähentynyt. Tämä
kertoo lehden näkemyksestä ja vakiintuneesta, artikuloimattomasta tavasta käsitellä aiheitaan (Lutz ja Collins 1993, 199). Kuvien valikoituminen ja siihen liittyvä katsekontaktin käyttö kertoo lehden linjauksesta:
näin meillä kuvataan ihmisiä. Se kertoo myös artikuloimattomista painotuksista, jotka vaikuttavat kuviin liittyvään päätöksentekoon kaikissa
työprosessin vaiheissa: kuvauksessa, kuvaajan tekemässä esivalinnassa,
kuvatoimittajien editointityössä ja AD:iden lopullisissa päätöksissä.
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Katsekontaktin tulkintoihin henkilökuvassa on tämänkin aineiston kohdalla syytä kiinnittää huomiota. Monet sosiosemioottiset kuvaanalyysit sekä Lutzin ja Collinsin kriittinen sisällönanalyysi keskittyvät
National Geographicille tyypilliseen, juttutyyppeihin sitoutumattomaan
henkilökuvaan. Tämän aineiston kansikuvatyyppiset henkilökuvat ovat
toisenlaisia. Katsekontaktin logiikka ei näytä olevan sama kuin Lutzin
ja Collinsin analyysissä, eikä yksittäisen henkilökuvan sisäinen logiikka muutenkaan tunnu suoraan noudattavan sosiosemiotiikan malleja
esimerkiksi etäisyydestä, kuvan sommittelusta tai vastavuoroisuudesta
kuvan henkilön ja katsojan välillä (esim. Van Leeuwen 2008, 136–148).
Jos aikakauslehden henkilökuvien sisältämiä arvorakenteita haluaa
hahmottaa, näyttää siltä että onkin yksittäisen kuvan sijasta tarkasteltava juttu- ja kuvatyyppejä. Suunnitellun, tyypitellyn kuvan, kuten
kansikuvan kohdalla, vallankäyttö vaikuttaa olevan erilaista kuin esimerkiksi laajoihin kuvareportaaseihin kuuluvissa dokumentaarisissa
henkilökuvissa. Rakennetaanhan tässä tutkittujen kaltaisten aikakauslehtien kansikuvissa tietoisesti ja ilmiselvillä taktiikoilla lehden valitsemien kriteerien mukaan menestyvää ihmisryhmää. Toisissa juttutyypeissä henkilökuvilla näytetään rakentavan toisenlaisia ihmisryhmiä.
Ihmisryhmien rakentaminen on niin avointa, että se on mahdollista
tulkita paitsi piilevän ideologisena, myös avoimen leikillisenä esimerkiksi silloin, kun kuvattava ottaa käyttöön erilaisia rooleja.

2.2 Aineisto sekä haastatteluja analyysimetodit
Aineistona on neljän aikakauslehden AD:n, neljän valokuvaajan sekä
näyttelijä-ohjaaja Maria Sidin virikehaastattelut. Virikeaineistona on
käytetty neljän aikakauslehden viittä vuosina 2008–2011 julkaistua Maria Sid-aiheista kansijuttua.10 Maria Sidistä on julkaistu viime vuosina
10

Aineistolehdet ovat Anna (37/2008 ja 4/2011), Me Naiset (29/2009) Meidän Perhe
(10/2008) ja Seura (13/2009). Jokaisen jutun AD ja valokuvaaja on haastateltu.
Anna-lehden kahdesta tutkitusta jutusta ensimmäisessä oli sattunut kannen
kohdalla reprovaiheessa tekninen vahinko, jonka takia kansikuvaa ei ole
haastateltavien toivomuksesta otettu mukaan tähän tarkasteluun. Sisäsivujen
kuvat ovat sen sijaan analyysissä mukana. Anna-lehdestä on kokonaan mukana
toinen, myöhemmin ilmestynyt Maria Sidiä käsittelevä kansijuttu. Meidän
Perheen ja Me Naisten kansijutut on tehnyt sama freelance-kuvaaja, kun taas Annan
kahdella jutulla on kaksi eri kuvaajaa. Tässä aineistossa haastatellut Meidän Perheen
journalistit ovat samoja henkilöitä kuin ”Samassa suossa lukijoiden kanssa”
-aineistossa (luku 3); eri aineistojen haastattelut on kuitenkin tehty erikseen.

näiden lisäksi muitakin kansikuvia, joissa Sidin julkisuushahmo näyttäytyy samantyyppisesti. Aineiston rajaus johtuu siitä, että tässä tutkimuksessa ei ole tarkoitus analysoida Maria Sidin kaikkia esiintymisiä
julkisuudessa, vaan tarkastella kansijuttua ja -kuvaa journalistisina lajityyppeinä ja perehtyä niiden tuotantoon esimerkkien kautta.
Mikä on henkilökuvien tehtävä aikakauslehdessä ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään? Tämän selvittämiseksi haastattelukysymyksissä keskityttiin yhtäältä aikakauslehtivalokuvan ominaisuuksiin
ja vaatimuksiin, toisaalta konkreettisen työprosessin kulun selvittämiseen. Ennen varsinaista analyysiä aineistot ryhmiteltiin koodaamalla
puhe kuvan tehtäviin ja työprosesseihin liittyviin kategorioihin.
Seuraavassa avataan aineistojen koodaamisen prosessia.

Koodausmenetelmä
Maria Sid -aineisto on käyty läpi ennalta määriteltyjen, tutkimuskysymyksestä ja taustateorioista nousevien kategorioiden avulla. Koodaaminen on siis ollut hypoteesilähtöistä (Saldaña 2009, 123–126). Samanaikaisesti aineistosta on koodattu lehtien konseptien yksityiskohtiin ja
työn konkretiaan liittyvää puhetta, josta on voitu konstruoida jäljempänä alaluvussa 2.3 esitettävä kuvaus tutkittujen lehtien konsepteista ja
tyypillisten työprosessien vaiheista.
Aineisto on kahdella koodauskierroksella kategorioitu luokkiin
Konsepti, Työn muutos, Sisäinen todellisuus ja Performanssi. Kategoriat Konsepti ja Työn muutos on vielä jaettu kahtia negatiivisiin ja positiivisiin esiintymiin. Näiden kategorioiden avulla aineistosta on voitu
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Taulukko 1. Positiiviset ja negatiiviset maininnat konseptiajattelun
toteuttamisesta ja aikakauslehden kuvatyön muutoksesta AD:iden,
valokuvaajien sekä Maria Sidin haastatteluissa.
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Maria Sid -aineiston koodaaminen
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löytää aikakauslehden henkilökuvan keskeisiä piirteitä ja kuvailla, mitä
kansikuvauksissa ja niiden ympärillä tapahtuu.

Konseptiajattelu ja työn muutos
positiivisina ja negatiivisina ilmiöinä
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Edellä olevasta taulukosta 1 näkyy, miten suhtautuminen työn muutokseen ja konseptiajatteluun jakautui valokuvaajien, AD:iden ja Maria
Sidin kesken. Sekä työn muutoksesta että konseptiajattelusta on taulukoitu haastatteluissa esiin tulleet positiiviset ja negatiiviset näkemykset,
joissa on nähtävissä polarisoitumista valokuvaajien ja AD:iden kesken.
Konseptiajattelu johtaa journalistisen sisällön vahvaan tyypittelyyn
ja etukäteissuunnitteluun, mikä taas johtaa journalististen työprosessien muuttumiseen. Polarisoituminen on helposti ymmärrettävissä,
onhan työn muutos lisännyt AD:iden sananvaltaa toimituksissa ja vastaavasti vähentänyt sitä kuvaajilta.
Positiivisia ja negatiivisia näkemyksiä on vaikea ellei mahdoton erottaa laadullisesta aineistosta absoluuttisesti. Havaintoyksikkönä tässä on
käytetty mainintaa, joka liittyy konseptiajatteluun tai työn muutokseen.
Joskus haastatellun asenne on ollut hyvin selvä. Varsinkaan kuvaajien negatiivisimpien arvioiden kohdalla tulkinnalle ei jäänyt sijaa. Usein puhe on
kuitenkin toisaalta–toisaalta -tyyppistä. Saman puhujan peräkkäiset maininnat voivat olla positiivinen käsitys ja negatiivinen käsitys samasta asiasta. Tällaisissa tapauksissa molemmat näkemykset on koodattu ja laskettu
mukaan. Puheessa on myös tulkinnanvaraisuutta myönteisen ja kielteisen
välillä. Tällaisten puheiden kohdalla on pohdittu, kumpaan suuntaan puhuja on enemmän kallellaan ja sovellettu koodaamiseen tutkijan harkintaa.
Konseptiajattelun ja työn muutoksen positiivisten ja negatiivisten
esiintymien hakemisen avulla voidaan mitata sitä, miten haastatellut AD:t ja valokuvaajat suhtautuivat suomalaisissa aikakauslehdissä
2000-luvun alkuvuosikymmenen aikana tapahtuneeseen muutokseen
kohti suunnittelevaa ja editoivaa työtapaa (Helle 2010b, 168–171; Helle
ja Töyry 2009). Näiden aineistokategorioiden pohjalta tehty haastatteluaineiston analyysi on alaluvussa 2.4.

”Sisäisen todellisuuden” ja performanssin kategoriat
Henkilökuvan viittaussuhteita tarkastelevat kategoriat, ”Sisäinen todellisuus” ja Performanssi, sisältävät puhetta siitä, mitä henkilökuvan

11

Representaatiolla tarkoitetaan tässä yksinkertaisesti jonkin esittämistä
jonakin (Nieminen ja Pantti 2009, 121).

12

Goffman (1959; 1974; 1979), Austin (1962), Butler (1990).
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ajatellaan esittävän ja minä henkilö ensisijaisesti representoidaan11
– yksilönä vai osana lehteä. ”Sisäisen todellisuuden” kategoriaa voi
tarkastella esimerkiksi Robert A. Sobieszekin (1999) historiallisen
henkilökuva-analyysin pohjalta. Sen mukaan henkilökuvan on joinakin ajanjaksoina, joidenkin aatteiden vallitessa katsottu voivan esittää joko kohteensa tai tekijänsä ”sisäistä todellisuutta” ja intentioita.
Performanssin kategoria taas pohjautuu tutkijan ennakko-oletukseen
aikakauslehtikuvan luonteesta sekä performanssin ja performatiivisuuden käsitteisiin12. Sitä voi peilata myös Sobieszekin kolmanteen
näkökulmaan: ajatukseen henkilökuvasta kohteen, tekijän ja katsojan
vaihtelevien, teatterillisten identiteettien palapelinä.
”Sisäinen todellisuus” -kategorian puheissa viitataan valokuvakäsitykseen, jonka mukaan henkilön representaatiolla tavoitellaan jotain ”aitoa” henkilöstä ja kuvan ulkopuolisesta todellisuudesta. Kaikki
haastateltavat puhuivat henkilökuvista, jotka tavoittavat – täysin lavastetussakin tilanteessa – hetken, jona kuvattava henkilö vilahtaa ”omana itsenään”. Puheet viittasivat journalistien perinteiseen käsitykseen
dokumentaarisesta valokuvasta henkilön sisäistä todellisuutta representoivana tai jotain siitä paljastavana kuvapintana.
Performanssi-kategoriassa taas puhutaan kuvasta lähtökohtaisesti
monen ihmisen sosiaalisena toimintana, jonka fyysinen lopputuote,
henkilökuva lehden sivulla, representoi kohteenaan olevan henkilön
hahmossa, kautta ja avulla enemmän mediakonseptiaan ja itse performanssia kuin henkilöä sellaisenaan. Performatiivinen kuva ei siis pyri
representoimaan itsensä ulkopuolista todellisuutta vaan osallistuu todellisuuden rakentamiseen, ja siihen liittyy myös sekä lehden että kuvatun henkilön imagon tietoista rakentamista.
Tärkeää on tehdä heti alkuun se havainto, että molemmissa kategorioissa kuva nähtiin rakennettuna ja performanssimaisena. Kahden
erilleen koodatun näkökulman ero on siinä, että ne haastatellut, jotka
puhuivat henkilökuvasta henkilön sisäisen todellisuuden representaationa, katsoivat, että kuvan performanssin tärkein tavoite on saavuttaa
henkilöstä jotain muutakin kuin rakennettu poseeraus.
Taulukosta 2 voi nähdä, miten henkilökuvien käsitteellistämisen
tavat jakautuivat. Sekä AD:t, kuvaajat että kuvattu henkilö puhuivat kuvasta enemmän yhteisesti suunniteltuna ja rakennettuna performans-
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Taulukko 2. Haastateltujen näkemykset henkilökuvasta: esittääkö
performanssimainen henkilökuva henkilön ”sisäistä todellisuutta”
vai viittaako se konseptiin ja performanssiin itseensä.

sina kuin verhon raottamisena kuvatun henkilön sisäiseen todellisuuteen. Näitä kahta käsitteellistämisen tapaa tarkastellaan yksityiskohtaisesti alaluvussa 2.5.

2.3 Aineistona olevat lehdet
ja niiden työprosessit
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Seuraava kuvaus Annan, Meidän Perheen, Me Naisten ja Seuran konsepteista
ja työprosesseista perustuu kokonaan lehtien valokuvaajien ja AD:iden
sekä Maria Sidin haastatteluihin. Kaikkia haastatteluissa esiin tulleita
yksityiskohtia ei ole ollut tarkoituksenmukaista sisällyttää kuvaukseen.
Kuvauksen tarkoitus on antaa yleisesitys tutkituista lehdistä.13

Lehtien konseptit
Aikakauslehden konsepti on työtä kehystävä pysyvä tuki, joka sisältää
lehden journalistisen sisällön ulkoasuineen, lehden tekijät ja työprosessit sekä lehden arvot ja lukijaoletukset (Helle ja Töyry 2009).14 Konseptit kuitenkin elävät ja muuttuvat ajassa. Jatkuva konseptin ja siihen

13

Tutkimuseettisistä syistä kaikkia seuraavissa alaluvuissa käytettyjä sitaatteja
ei pienen otannan takia ole yksilöity haastateltujen henkilökoodeilla.

14 Voisi ajatella, että aikakauslehden konseptiin kuuluu myös mainossisältö,
koska lehdet valitsevat mainostajansa, jos se vain on mahdollista. Näin
mainosmateriaali osaltaan rakentaa lehden konseptia ainakin lukukokemuksen
tasolla. Tässä tutkimuksessa mukaan tarkasteluun on kuitenkin otettu vain
journalistinen sisältö.

” Se on ihan äärettömän tärkee työväline näin isossa työyhtei
sössä, [---] et näin isos toimitukses usein tulee se, et jokaisel on
oma maku, niinku et tekee ittelleen lehteä, niin sen mallilukijan
kirkastaminen aika ajoin niin se on kyl tosi tärkeetä. Ja jos aattelee
tät nykyistä kilpailutilannetta tällä hetkellä Suomessa ja et kuinka
paljo ylipäätään Suomes asuu ihmisiä, kenelle kaikille riittää
lehtiä, niin se on entist niinku tärkeempää, et tiedetään kenelle
tehään.” (J 17)

15

Henkilökoodit viittaavat haastateltuihin. Aineistolistassa (liite 1) on nähtävissä
kaikkien henkilöiden koodit ja haastattelujen päivämäärät.
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sisältyvän ulkoasun uudistaminen oli haastattelujen perusteella tyypillistä kaikissa lehdissä: pienten muutosten tavoite oli, että uskollinen lukija ei kiinnitä niihin erityistä huomiota, kun taas suurilla ulkoasu-uudistuksilla tähdättiin siihen, että lehti muuttuu selvästi ja sille
saadaan uusia lukijoita. Lukijaprofiilin nuorentamisen tavoite näkyy
tämän tutkimuksen kaikissa aineistoissa lukuunottamatta Meidän Perhettä, joka oli pikkulapsiperheille suunnattu ja sitä kautta luontaisesti
uudistuvan lukijakunnan lehti.
Konseptit oli kaikissa tutkituissa lehdissä kirjattu tyylikirjoihin,
joita käytettiin vaihtelevasti. Esimerkiksi Anna ja Seura käyttivät tyylikirjaa työkaluna joka päivä. Tyylikirjassa määriteltiin koko konsepti
alkaen lehden identiteetistä ja mallilukijasta aina yksittäisiin ja yksityiskohtaisiin valokuvausteknisiin vaatimuksiin. Seuran konseptin
mukainen määritelmä itsestään oli ”perinteinen suomalainen yleisaikakauslehti” (J 16)15, ja Anna oli konseptinsa mukaan ”lehti naisen
asialla” (J 17), ”pienoismalli naisen elämästä hajuineen, tuoksuineen,
makuineen, itkuineen, nauruineen”. Seuran mallilukija oli ”hyvin tavallinen suomalainen perhe, jolla on lapsia ja kiinnostusta kulttuuria
kohtaan” (J 16). Annan mallilukija oli perheellinen, pitkälle kouluttautunut, vireästi työelämässä oleva, kaupungissa tai lähellä kaupunkia
asuva nainen, jonka mieskin luki Annaa (J 19). Annassa ajan myötä
muuttuvaa mallilukijaa pidettiin koko ajan läsnä työprosessissa, ja
hahmoa kirkastettiin välillä koko toimitukselle. Selväpiirteinen mallilukija piti erot kilpailijoihin selvinä ja auttoi niissä tilanteissa kun henkilöt toimituksessa vaihtuivat.
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Tyylikirja oli Annassa AD:n työhuoneen seinällä juttutyyppeineen, merkkimäärineen ja tarkkoine kuvaohjeineen. Lehden sivukartta, josta tyylikirjakin oli sivu sivulta rakennettu, pohjautui pitkälti valokuviin ja siihen, miten ne kuljettivat lukijaa lehden läpi. Palaverit kuvaajien kanssa
pidettiin tyylikirjan äärellä. Eri juttutyyppeihin kuuluvat kuvaustyylit,
kuten ”autenttinen” (J 17) tai studiokuva oli tarkkaan määritelty. Tyylikirjan yksityiskohtaiset tekniset ohjeet ja työprosessikuvaukset auttoivat
hallinnoimaan isoa kuvamäärää: esimerkiksi lehden loppupään henkilökuvajuttutyyppi oli aina nelivärimustavalkokuva, joka voitiin tilata maakunnan free-kuvaajalta värillisenä, käsittelemättömänä kuvana ja muokata lehdessä lämminsävyisen mustavalkoiseksi. Monissa muissakin
juttutyypeissä suosittiin lämpimiä sävyjä, ja omat kuvaajat oli ohjeistettu
valaisemaan tai jälkikäsittelemään kuvat lämpimiksi, jotta kylmänäkin
vuodenaikana lehteen saatiin ”iloisuutta ja positiivisuutta” (J 17).
Anna oli haastattelujen aikaan juuri käynyt läpi ulkoasu-uudistuksen. Ennen uudistusta Annan kansikuva oli ollut puolireidestä rajautuva
henkilökuva, jonka kaikki elementit oli tiukasti määritelty. Esimerkiksi
käsien asettuminen kansikuvassa oli ollut tarkkaa: vähintään toisen käden piti näkyä. Kuvassa oli pitänyt olla pehmeä valo ja valkoinen tausta,
johon jälkikäteen oli lisätty väriraita. Uudistettu kansikuva taas oli kokovartalokuva, jonka tarkoitus oli olla ”positiivinen, säteilevä ja rento”
(J 21). Annan kansihenkilö oli ajankohtainen julkkis, joka hymyili aina
aiheesta riippumatta. Tärkein kansihenkilökriteeri oli ”olla naisen asialla”. Poliittisesti oltiin neutraaleja; vaalien alla haluttiin olla erityisen
tarkkoja siitä, kuka pääsee kanteen – Annan kansi oli yleensä haluttu
paikka. Kuvaukset tehtiin aina samassa neutraalissa valossa, jotta syvättävään kuvaan ei jäisi erivärisistä taustoista värillisiä heijastuksia (J 17).
Kannen kuvasivat omat kuvaajat vuorotellen. Tekninen ja ilmaisullinen
toisto herätti myös kritiikkiä: yhden haastatellun mukaan Annan kansikuva oli ”viikkolehtiformaatin huipentuma”, jossa tarkoitus oli vain
pitää valot heikolla teholla, jottei syntynyt kontrastia, ja kameran katseen suuntaisina, jottei kasvoille tullut varjoja (J 19). Entiseen puolivartalokuvaan verrattuna uudistettu kansi erottui tietoisesti kilpailijoista,
joilla kaikilla oli kannessaan puolivartalokuva. Kansikuva saattoi liittyä
useaan eri juttutyyppiin, ja AD pohti haastattelun aikaan, pitäisikö tyylikirjaa muokata niin, että kanteen liittyvä henkilöjuttu olisi aina samalla paikalla lehdessä riippumatta siitä, mikä juttutyyppi on kyseessä.
Meidän Perheellä saattoi olla kolmenlaisia kansikuvia: kuvassa oli äiti
ja lapsi, kerran vuodessa isä ja lapsi ja joskus koko perhe. Mahdollisista

Kuvankäsittely
” Onneks täs nyt on yli kakskyt vuotta tehny tät hommaa, niin
tietää ne tekniikat, millä se saadaan sitte ilman photoshoppiakin
näyttämään paremmalta. Et ei se välttämättä tarvii olla kuudelsadal eurol tulppaaneja tähän eteen, mutta tota [naurahtaa] on niit
keinoja, ja valaisullahan mä saan hyvinki noi rouvat näyttämään
aika kauniilta. Sehän se on se tärkein temppu.” (J 20)

Maria Sidin sandaali

kansihenkilöistä pidettiin listaa, ja henkilöille soiteltiin säännöllisesti. Konseptin mukainen ideaali kansihenkilö oli haastatteluhetkellä
muuttunut ”semi-julkkiksesta” (J 3) hyvin tunnetuksi henkilöksi. Kansikuvan tehtävä oli ensisijaisesti herättää jokin tunne, ja vanhemman
ja lapsen läheisyyden oli tultava esiin kuvassa. Lapsen ei tarvinnut
katsoa kameraan; riitti, että vanhempi katsoi. Poseeraamista haluttiin
välttää; lapsi sai esimerkiksi hyppiä. Toisaalta jos kuvassa oli onnistuttu tavoittamaan toivottu lapsen ja vanhemman välinen aito, ”hellyttävä” (J 3) tunne, kuva sai olla staattinenkin. Kansikuvat pyrittiin ottamaan henkilön kotona, mutta jos kotiin ei päästy, kuvattiin studiolla.
Studiokansikuvat ja niihin liittyvät sisäsivujen studiohenkilökuvat toivat lehteen vaihtelua, koska muuten lehdessä oli paljon arkista kuvaa
lapsiperheiden elämästä. Tällä tavalla studiokuva ”teki jotain lehden
rakenteelle” (J 3).
Me Naisten kansikuva tehtiin aina studiossa. Kansihenkilö oli julkkis, joka oli ajankohtainen ja sopivan ikäinen (J 18). Seuran kannessa
oli ”kaikkien tunnistamia ikoneita” (J 20), yleensä naisia, joille ”kuului jotain” (J 16). Kansi oli tarkkaan määritelty juttuhierarkioineen;
päätoimittajien mieltymyksistä riippuen jopa jotkut värit olivat olleet
ajoittain kokonaan kiellettyjä kannessa. Kannessa annettiin lupaus
lehden sisällöstä, ja annettu lupaus oli lunastettava lehden sisällöllä (J
16). Kansihenkilövalinnat kertoivat yhden haastatellun mukaan julkkispainotteisemmasta lehdestä kuin mitä Seura todellisuudessa oli, ja
lehti oli ”kantensa vanki” (J 20). Konservatiivisemmat kollegat olivatkin toivoneet asiajuttuja sisältävään lehteensä ”asiakansia”, ja niitä oli
kokeiltu, mutta lopputulos oli, että kansi tehtiin kuitenkin lähes aina
henkilön kautta. Seurassa kansikuva voi liittyä eri juttutyyppeihin, ei
aina toistuvaan ”kansijuttuun”. Seuran kannessa saattoi myös esiintyä
tavallinen, ei-julkinen ihminen, jolla oli koskettava tarina (J 16). Tässä
Seura poikkesi kaikista muista tutkituista lehdistä.
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Aikakauslehtikonseptit sisältävät myös lehden kuvankäsittelyohjeet.
Vaikka arkisissa keskusteluissa usein oletetaan, että aikakauslehdet
retusoivat henkilökuviaan paljonkin, näin ei tämän otannan lehdissä
tehty. Seurassa käytettiin vain kevyitä kuvankäsittelytekniikoita, kuten
silmien ja suun vähäisiä lisäterävöityksiä. Laihdutusjutuissa paineita
kuvankäsittelyyn tosin oli, jos tuloksia ei ollut tullut, mutta kokenut
kuvaaja osasi tehdä ihmisen paremman näköiseksi ilmankin kuvankäsittelyohjelmaa vanhoin keinoin: valaisemalla ja rekvisiitalla. Seurassa
kuvankäsittelystä ei ollut missään vaiheessa edes keskusteltu kovin
paljon, koska sitä oli käytetty lähinnä poikkeustapauksissa. ”Joskus
on jotain pohkeita kavennettu tai alleja.” (J 20.) Kuvankäsittelyä käytettiin enemmänkin journalistisen neutraaliuden ideaalin säilyttämiseksi kuin todellisuuden vääristelemiseksi: urheilijoiden sponsoreiden
logoja saatettiin poistaa, jos jutusta muuten uhkasi tulla mainos. Yksi
haastateltava totesi, että jo pelkällä kuvavalinnalla todellisuus voitaisiin niin haluttaessa kääntää päälaelleen ja että vastuu valokuvan ja todellisuuden suhteen oikeasta ymmärryksestä, ”mikä on totta ja mikä
ei”, on kuvan katsojalla. Lukijan on ymmärrettävä yhteys, jossa kuva on
julkaistu, ja pääteltävä kuvan symbolisuuden aste (J 16).
Meidän Perheen kansihenkilöiden ihoa ei periaatteessa jälkikäsitelty, mutta jos esimerkiksi vanhemman iho punoitti kansikuvassa häiritsevästi enemmän tai oli huomattavasti ruskettuneempi kuin lapsen,
sävyeroa saatettiin tasata. Meidän Perheen kansikuviin oli myös mahdollista vaihtaa päitä vierekkäisistä valotuksista, jos hyvät ilmeet eivät
osuneet samaan kuvaan. Sisäsivujen kuviin tällaista kuvankäsittelyä ei
tehty. Sisäsivujen kuvissa ei myöskään jälkikäsitelty ihon virheitä (J 3).
Päiden vaihtaminen kansikuvaan koettiin vain pakkotilanteessa
tehtävänä korjauksena, jota ei tehty mielellään. Jos se oli välttämätöntä, kyse ei haastatellun AD:n mielestä ollut epäeettisestä lukijan
harhaanjohtamisesta vaan kahden vierekkäisen sekunnin murto-osan
mittaisen valotuksen yhdistämisestä samassa kuvaussessiossa, samassa tilassa.16 Päiden vaihtaminen oli AD:lle helpommin ymmärrettävä,

16

Tämäntapaista keskustelua silmällä ja kameratekniikalla havaittavien asioiden
eroista ja kuvankäsittelyn etiikasta on käyty luontokuvan ja uutiskuvan piireissä.
Ehkä kuuluisin tapaus luontokuvan kentällä on vuonna 2000 ilmestynyt
Luontohetkiä-kirja, jonka kuvaaja Hannu Hautala tuomittiin kovin sanoin mm.
pesästä putoavien telkänpoikien siirtämisestä digitaalisesti vierekkäisistä
valotusruuduista yhteen ruutuun. Hautala puolustautui sillä, että tosiasiassa
linnut olivat pudonneet aivan peräkkäin. Kameran tekniikka ei vain ollut
onnistunut tallentamaan niitä samaan ruutuun. Katso esim.
http://vanha.suomenluonto.fi/artikkeli-48.html (luettu 19.5.2013)

”[E]n mä tiedä mikä se on, et jos se niin ku meikkaa ja jää aina
joku kuiva kohta tohon. Jos mä sen nyt otan pois, niin mikä suuri
juttu siinä on? Et, et niinku siis keneltä se on pois, että hän on
kuitenkin, että hän ei asetu semmosenaan lehteen, vaan että...
Ja sit monet miehet ku ei välitä siitä, että ei niil oo mitään peitekyniä tuolla tai jossain, tai joku, mitä ikinä ihossa onkaan, niin
et jotain voi tehä. Mut et kyllähän se pysyy meillä hyvin aisoissa
se kuvankäsittely.” (J 19)’

Me Naisissa omista henkilökuvista ei poistettu ulkonäkövirheitä. Kuvankäsittelyn vähyys oli yksi hyvä tapa erottaa omalle lehdelle itse tuotetut
henkilökuvat aikakauslehtien kuvahierarkiassa yleisesti vähempiarvoisista PR- tai kuvapankkikuvista ja korostaa kuvattujen henkilöiden
aitoutta: ”[N]iil ei oo mitään virheitä [---] mut kylhän näil meiän henkilöillä, ne on niinku kuitenki ihmisiä.” (J 18.) Annan kansihenkilöiltä ei
poistettu ryppyjä, sen sijaan ”vaalentaa ja keventää” voitiin, ja silmiin
saatettiin ”laittaa kirkastusta ja jyrkentää” (J 21). Linjaukseen vaikutti
varmuus oman mallilukijan iästä ja maailmankuvasta (J 17). Käsitte-

17

”Perussäädöillä” tarkoitetaan yleensä Photoshopissa tehtyjä kontrastin ja sävyalan
sellaisia säätöjä, joita on periaatteessa ollut mahdollista tehdä myös analogisessa
pimiössä tai jotka korjaavat kuvaa enemmän näköhavainnon kaltaiseksi. Myös
kuvan maltillinen terävöittäminen painoa varten voi kuulua perussäätöihin.
Aiheesta lisää esim. Mäenpää (2008); Mäenpää ja Seppänen (2010).
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käytännön sanelema toimenpide kuin valokuvaajalle. Yhden haastatellun kuvaajan mukaan reprossa oli joskus hänen tietämättään vaihdettu
päitä hänen kuviinsa, ja hän koki sen voimakkaana ammattiylpeytensä
loukkaamisena.
Päidenvaihtamiskeskustelua lukuunottamatta kuvankäsittelyyn
suhtauduttiin rauhallisesti. Kuvaprosessien digitaalistumisen ei koettu muuttaneen työn eettisiä periaatteita, koska kuvia on jossain
määrin käsitelty aina. Kuviin tehtiin normaalisti jälkikäteen vain
”perussäädöt”17, eikä niihin yleensä tehty sellaisia muutoksia, joita ei
olisi voitu tehdä ennen kuvausprosessien digitaalistumista. Yksi kuvaaja kertoi nykyään silloin tällöin korjaavansa pikkuvirheitä, kuten
finnejä joistakin henkilökuvistaan ja ihmetteli, miksi sen pitäisi olla
tuomittavaa:
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lemättömyys toi kuviin myös lehden konseptiin sopivaa rohkeutta ja
omanarvontuntoa:
” [S]e vaan on reteesti tossa ja voi kattoo et ahaa, sil on vähä paksut
reidet ja... Et me ei lähetä niinku kuvamanipuloimaan sitä, vaan kun
meil naisil [naurahtaa] tosiaan on paksut reidet, niin sit on.” (J 19)

Tyypillinen kansikuvan työprosessi
Suunnittelu ja valmistelu
Annassa normaali kansityöprosessi alkoi siitä, että toimituksen keskuspöydässä eli deskissä18 päätettiin kuvattavasta henkilöstä. Kun henkilö
suostui kuvauksiin, seuraavaksi valittiin sopivana aikana vapaana oleva
kuvaaja. AD suunnitteli päällikkötoimittajien kanssa useita lehden numeroita yhtä aikaa. Se mitä muuta sisältöä kuhunkin numeroon näytti
olevan tulossa ja minkätyyppisiä jo valmiit tai tekeillä olevat kuvat olivat, vaikutti huomattavasti tulevien kuvien suunnitteluun. Lehden piti
aina ensisijaisesti muodostaa monipuolinen kokonaisuus.
”Me deskissä käydään läpi aina seuraavat kaks, kolme pohjaa, ja
siellä sitten niinku toimituspäällikkö esittelee, mitä hän on ajatellu ja miettiny sisällön puolesta, ja sit siinä vaiheessa mä usein
niinku raksuttelen jo, et okei, toi on tontyyppinen juttu, toi on toi,
toi vaatii piirroskuvituksen, okei. No nyt täs lehes on ihan liikaa
henkilökuvii. Tähän vaaditaan niinku studiokuva. Tai et se lähtee
monen, mun pitää koko aika niinku heijastaa sitä koko lehtee ja
kokonaisuutta, et ekaks deskissä, sit minä, ja sit minä ideoin lisää
kuvaajan kanssa tai toimittajan kans tai me kaikki kolme yhdes tai
minä yksin, riippuen että minkälainen on tilanne.” (J 17)
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Annassa kuvaaja neuvotteli ennen kuvausta AD:n kanssa kuvausideoista. Kansijuttujen työprosessi poikkesi muista henkilöjutuista: muun
kuin kansijutun ollessa kyseessä kuvaaja selvitti kirjoittavalta toimittajalta jutun aiheen, ja kuvan tarkempi ideointi jäi sen jälkeen enimmäk-

18

Deski on sanomalehdessä yleensä toimituksen keskuspöytä, jonka ääressä
uutispäälliköt istuvat. Aikakauslehdessä deski ei yleensä ole fyysinen pöytä,
vaan päätoimittajan, AD:n, toimituspäällikön ja joskus myös esimerkiksi
toimitussihteerien muodostama joukko, joka tekee keskeiset sisältöpäätökset.

Kuvaukset
Eri lehdissä kuvatyöprosessit poikkesivat jonkin verran toisistaan,
mutta niitä yhdisti se, että kaikissa prosessin vaiheissa mukana oli paljon ihmisiä. Kuvauksissa oli sitä enemmän väkeä, mitä suuremmasta
satsauksesta oli kyse. Pienemmissä, muihin juttutyyppeihin kuin kansijuttuihin liittyvissä henkilökuvauksissa kuvaaja ja kohde olivat kahdestaan. Myös editointivaiheessa henkilöjutun suunta oli kiinni monien ihmisten toiveista ja mielipiteistä: AD saattoi hyväksyä tai hylätä
taiton, ja päätoimittaja saattoi vaatia jutun kärjen kääntämistä.

Maria Sidin sandaali

seen kuvaajan harteille (J 21). Suunnitelmista neuvoteltiin sitten vielä
AD:n kanssa erikseen. AD:lla oli lopullinen muutos- ja päätösvalta,
mutta joskus kuvaajien suunnitelmat saattoivat mennä sellaisinaankin
lehteen, jos olivat konseptiin ja kuvatilan kulloiseenkin fyysiseen muotoon sopivia (J 17).
Tutkituista lehdistä kahden, Meidän Perheen ja Me Naisten, kannet
oli pitkään tehnyt aina sama kuvaaja, jonka kanssa yhteistyö oli saumatonta ja kuvaussuunnittelut hoituivat muutamalla puhelulla. Kansijuttujen kuvalliset kriteerit olivat niin selviä, ettei niistä välttämättä
tarvinnut puhua paljon (J 3). AD:t saattoivat myös aika ajoin käydä kuvaajan kanssa läpi muutaman numeron jatkumoita, katsoa missä oli
onnistuttu parhaiten ja mihin suuntaan seuraavaksi olisi hyvä mennä.
Seuran kansijuttujen suunnitteluprosessi poikkesi jonkin verran
muista tutkituista lehdistä. Se kulki tarkimmin tyylikirjan mukaan ja
alkoi siitä, kun päällikkö tai toimittaja sai idean ja jutun tekemisestä
päätettiin. Kun jutun kohteen suostumus oli varmistettu, pidettiin perustamiskokous, jossa läsnä olivat toimituspäällikkö, AD, toimittaja ja
kuvaaja sekä joskus myös tuottaja. Kokouksessa käytiin läpi jutun kärki
ja laajuus sekä kuvauspaikka. Kuvasuunnittelu siis alkoi heti, kun jutun
teosta oli päätetty, ja perustui tyylikirjan juttutyyppijakoon: kun juttutyyppi oli valittu, oli helppo suunnitella kuvan yksityiskohdat nopeasti
olemassaolevan jatkumon mukaan (J 16). AD piti yleensä kuviin liittyvät päätökset omissa käsissään, mutta myös muut saattoivat esittää
ideoitaan palavereissa.
Kuvaukset ja kuvien sisällöt suunniteltiin eri lehdissä erilaisissa kokouksissa vaihtelevin kokoonpanoin. Lopullinen päätösvalta kuvista ja
kuvallisista kokonaisuuksista oli kuitenkin AD:lla.
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AD oli usein mukana kansikuvauksissa valvomassa konseptin toteutumista tai ainakin kävi paikalla. Meidän Perheessä AD oli paikalla
aina koko kuvausten ajan, Me Naisissa taas ei koskaan. Yksikään haastatelluista kuvaajista ei suhtautunut AD:n läsnäoloon negatiivisesti,
päinvastoin moni piti sitä hyvänä käytäntönä. Kuvauksissa oli joka
tapauksessa paljon väkeä: Seurassa esimerkiksi stailisti, meikkaaja, kuvattava, toimittaja ja mahdollisesti kuvattavan manageri. Kuvaaja asensi studioon valot ja laitteet sillä aikaa, kun kansihenkilöä meikattiin,
kammattiin ja stailattiin. Meikki kesti yleensä noin puolitoista tuntia,
ja sen jälkeen alkoi stailaus, ”aina ihan oma lukunsa” (J 21). Vaatteet
ja asusteet olivat yleensä stailaajan tuomia. Joskus käytettiin myös kuvattavan omia vaatteita, jos ne sopivat haluttuihin väreihin. Annassa
henkilöt stailattiin kantta varten lehden valitsemiin vaatteisiin huomioiden kuitenkin heidän oma tyylinsä. Joitain erivapauksia sallittiin:
esimerkiksi yhden erityisen huomiotaherättävästi pukeutuvan julkkiksen kohdalla AD oli kerran valinnut kansikuvausvaatteet itse, mutta kuvattavan omista vaatteista. Sisäsivujen kuvissa kansihenkilö sai yleensä
esiintyä omissa vaatteissaan.
Kun sopivat vaatteet ja asusteet oli valittu, täytyi alkaa ”luoda hyvää
ilmapiiriä” (J 21). Studiossa oli tyypillisesti musiikkia ja paljon puhetta. Joskus kuvaaja luonnosteli kuvia etukäteen paperille muistaakseen
ottaa erilaisia kuvia eri etäisyyksiltä ja pysyäkseen suunnitelmassa. Kuvausten eri osallistujat pyrkivät huolehtimaan omista näkökulmistaan:
”[AD] kattoo eri asioita kun [kuvaaja], stailisti kattoo eri asioita, meikkaaja kattoo eri asioita, niin…” (J 21). Yhteistyössä kuvaajan rooli oli
pitää ohjat käsissään ja päästä haluttuun lopputulokseen:
” [O]n myös semmosia stailisteja ja meikkaajia, jotka yrittää ottaa
niinku ohjat käsiinsä siel kuvauksessa, et se on niinku, mähän
oon hirveen pehmee, että en mä nyt rupee huutamaan siellä et nyt
meet helvettiin täältä, että tää on niinku [lehden] ja mun kuvaus,
vaan seki on mulle semmonen prosessi, semmonen neuvotteleva,
että mä niinku vaan sitten saatan, että no ahah, joo, kiva juttu, ja
sit tehään kuitenki ehkä miten mä sit haluan, että [naurahtaa] ei
must oo mitään järkee ruveta riehumaan siellä. Mutta kyllä siinä
tietysti semmosia ristipaineita on, että, sanotaan et sil kuvattavalla
on oma agenda siinä, et se haluais kertoo jonku toisen tarinan ku
minkä [lehti], ja se että saadaan ikäänku suostuteltua siihen meiän
tarinaan se kuvattava, niin sehän on semmonen hienovaranen.

Varsinaisen kansikuvan ja jutun muiden kuvien kuvausjärjestykset ja
-järjestelyt vaihtelivat jonkin verran. Annassa kansikuva otettiin aina ensin, ja juttukuvia varten vaihdettiin vaatteet ja kuvausvalot. Myös Meidän Perheessä kannessa ja sisäsivuilla käytettiin usein eri vaatteita, mutta joskus kansihenkilö sai sisäsivuilla olla omissa vaatteissaan. Seurassa
vaatteet vaihtelivat sen mukaan, mihin juttutyyppiin kansikuva liittyi ja
millaiset kuvaohjeet juttutyypissä oli. Me Naisten AD ei pääsääntöisesti
ollut studiossa paikalla, niinpä hän kävi stailaajan hankkimat vaatteet
etukäteen läpi toimituksessa ja keskusteli kuvaajan ja stailaajan kanssa
puhelimitse vaatteista, väreistä, valoista ja poseerauksista vielä juuri
ennen kuvauksen alkamista. Kansikuvan jatkoksi tehtiin yleensä studiossa tai muualla ”pienhenkilökuvat”, joissa oli aina eri vaatteet kuin
kannessa, usein haastateltavan omat (J 18).
Keskimäärin puolentoista tunnin meikin jälkeen varsinaiset kansikuvaukset kestivät kuvaajasta riippuen yleensä noin 40 minuutista
pariin tuntiin. Kuvauksen jälkeen kansihenkilö sai joskus valita itse
omasta mielestään parhaat kuvat, jotka AD saattoi huomioida tehdessään lopullisia kuvavalintoja. Kuvaaja teki oman esivalintansa, ja lopulta AD sai nähtäväkseen muutaman, yleensä kymmenen molemmin
puolin, kansikuvavaihtoehdon. Yksi kuvaaja ilmoitti antavansa AD:n
lajiteltavaksi kaiken kuvaamansa, jopa 200 kuvaa. Sisäsivujen kuvista
kuvaaja teki useimmiten lajitelman, jota sitten käsiteltiin vaihtelevissa kokoonpanoissa. Annan kuvaaja saattoi käydä lobbaamassa jotain
omaa lempikuvaansa taittajalle. Seuran kuvaajalle taas soitettiin joskus
taitosta ja pyydettiin katsomaan valintoja yhdessä.
Kansikuvat valittiin kaikissa lehdissä AD.n johtamana neuvottelevana ryhmätyönä, jossa olivat mukana joskus kuvaajat, joskus toimituspäälliköt, joskus myös toimittajat ja päätoimittajat. Kansikuvien
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Että mä yritän esittää semmosta höveliä vähän, välillä vähä semmost hönööki, et ei ois niinku pelottava ainakaan sitten sille kuvattavalle, et kyllä monet kuvattavat on hirveen peloissaan kun ne
tulee, et se on niinku, se alku on tosi kireetä. Mut sit ku se kuvaus
on ohi, niin ne tulee halaamaan niinku et voi ku meni ihanasti, voi
kiitos. Kun ne näkee, että kuvat on imartelevia, [naurahtaa] niin
et ottaa silleen et ne näyttää hyvältä, niin ne on niinku tosi, tosi
niinku helpottuneita, että se on toisaalta vähän semmost väsyttämistä, mut toisaalta myös sit kun näyttää että se näyttää nyt tältä,
ja sit ne huomaa et okei, nyt voi relata, et se on ok.” (J 20)
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valintatilanteet eivät yleensä olleet kalentereihin aikataulutettuja, vaan
valintaan osallistuttiin vaihtelevasti. Kansijutun kärjen päätti kirjoittava toimittaja yhteistyössä päällikkötoimittajien kanssa, mutta kansikuvaan liittyvissä asioissa kirjoittavilla toimittajilla ei ollut päätäntävaltaa.
Haastatelluilta kysyttiin erikseen, millaisia mahdollisia kompastuskiviä laajaan yhteistyöhön perustuvissa juttuprosesseissa oli. Yhdessä
kansikuvaprosessissa hankala tilanne saattoi tulla eteen, jos jutun perustamiskokouksessa päätetyt suunnitelmat eivät kulkeutuneet kuvattavalle
julkisuuden henkilölle asti vaan jäivät manageriportaaseen, jolloin kuvattava ei voinut valmistautua siihen, mitä on tulossa. Neuvottelun ja idean
yhdessä muokkaamisen jälkeen kuvattava tähti kuitenkin usein lopulta
suostui kuviin, joita manageriporras ei ollut edes uskaltanut ehdottaa.
Suunnitteluprosessi saattoi olla myös kiireinen. Haastatteluhetkellä yksi
lehdistä oli juuri luopunut kuvatoimittajasta, ja toimituspäälliköt olivat
ottaneet meikkaajien ja stailaajien tilaamisen hoitaakseen. Kiireessä oli
joskus käynyt niinkin, että tilausten tekeminen unohtui. Toinen mainittu
työprosessin kipupiste oli taitto, jos siitä ei ehditty kunnolla neuvotella.
Kahden eri lehdistä haastatellun journalistin mukaan kansikuvausprosessin kompastuskiviä olivat kampaus tai stailaus, jotka joskus saattoivat jäykistää kuvattavan ja koko tilanteen. Kuvausvaate oli prosessissa
yllättävän tärkeä, koska vaatteen piti ”tukea kuvattavaa henkilöä” (J 17),
eikä se saanut missään nimessä olla ihmisen päällä outo. Myös stailaajan
huono asenne, joka näkyi kiireenä tai vaatteiden summittaisena valitsemisena, saattoi pilata kuvauksen tunnelman kokonaan.

Tutkittujen kansijuttujen työprosessit
Maria Sidin näkökulmasta tyypillinen henkilöjuttuprosessi oli sarja neuvotteluja, joiden välillä tehtiin aina tietyt työvaiheet. Ensin hän
suostui haastatteluun, sitten päätti, mitä kertoo ja mitä ei, sitten poseerasi kuvaajalle ja lopuksi luki jutun läpi ilman kuvia:
”Sit mä mietin, ja sit mä sanon, et joo. Sit mä nään sen toimittajan
jossain kahvilas. Me syödään. Aikasemmin mulle tarjottiin aina
alkoholia, sillon ku mä olin ihan alussa. Se oli must huvittavaa.
Nykyään ei, tai jos mä haluun, mut mä en koskaan juo haastattelun aikana. Ja tota, sit me otetaan kuvia, se on sit toinen hetki.
Jos mä oon kiireinen, me tehään molemmat samaan aikaan. Se
riippuu toimittajasta. Et jos on semmonen toimittaja, joka niinku

Useimmat haastatellut totesivat tekemiensä Maria Sid -kansijuttujen
olleen tyypillisiä työprosesseja. Lähes jokaisessa prosessissa oli lopulta kuitenkin joitain tavanomaisesta poikkeavia kohtia. Me Naisten
Maria Sid -juttu poikkesi kokonaan normaalista. Se oli ilmestynyt kesälomien aikaan, kun lehden AD oli lomalla, eikä sijaisena ollut graafikkokaan ollut juuri ohjeistanut kuvaajaa. Me Naisten Maria Sid -kansi
onkin kiinnostava esimerkki lehden konseptin ja siihen kuuluvan kansikuvatyypin sisäistäneen, mutta lähes täysin itsenäisesti toimineen
freelance-valokuvaajan työstä. Jutun kuvat oli tehty reportaasityyliin
Karjalan kunnailla -tv-sarjan lavasteissa Pohjois-Karjalassa ja itse kansikuva studiossa Helsingissä. Maria Sid oli lähetetty kansikuvaukseen
yksin, koska kuvaaja oli kuvannut häntä niin usein ennenkin ja häneen
luotettiin. Lehdestä studiossa oli käynyt vain studioemäntä, joka oli
tuonut kuvausvaatteet. Kuvaaja oli ohjeistettu tekemään ”kesäinen” ja
”raikas” kansikuva, ja näillä vähillä viitteillä hän oli toteuttanut lehden
konseptiin sopivan kannen.
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pystyy siin samalla, niin sillon me tehään niin. Sit mä luen sen
läpi, korjaan, ehkä väännän vähä kättä. Ja sit mä en ikinä nää kuvia
etukäteen, et se on aina se.”
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”Tää [taustapahvi] on muistaakseni jonkun toisen kuvauksen
tämmönen maalattu hässäkkä, seinä joka loju tuolla, pilkisti
tuolta ja mä muistan et täs oli toive, piti keksiä jotain, tää oli niitä
kesän numeroita et piti olla niinku jotain raikasta, jotain kesästä.
Tää muistuttaa jotain pilviä, täs on sinistä ja valkosta. [---]
Täs on eri aikaan kuvattu kansi ja sit tän jutun kuvat. Täst tulikin
keikka sit Pohjois-Karjalaan. [---] Joo, sen piti olla, jotain kesäistä,
se se juttu oli.” (J 8)

Seuran Maria Sid-kansijuttu tehtiin poikkeuksellisesti Tukholmassa.
Kuvaaja ja toimittaja tulivat taksilla tv-studiolle, jossa valmiiksi meikattu Maria Sid oli vastassa. Toimittaja ja kuvaaja olivat tuoneet kuvausvaatteet mukanaan. Kuvaustila oli tavallinen, tyhjä toimistohuone, jonka tv-kanava oli antanut kuvauskäyttöön. Kansi kuvattiin epätyypillisellä tavalla valkoista seinää vasten kahdella synkronoidulla
pikkusalamalla ja syvättiin myöhemmin taitossa. Tv-studiolla kuvattiin
myös muutama toiminnallinen miljöömuotokuva, ja sen jälkeen muut
kuvat otettiin kaupungilla. Myös ulkokuvat valaistiin salamavaloilla,

koska kuvaaja ei yleensäkään luottanut pelkkään luonnonvaloon: ”Se
realismi ei oikein niinku.” (J 20.) Lopuksi mentiin syömään ja tehtiin
haastattelu. Kaikki kesti noin klo 11:stä klo 16:een. Maria Sid oli kuvaajan mukaan helppo kuvattava:
” Niin no joo, sil on sitte varmaan sama vähä niinku asenne ku mullaki, et ku mä oon yleisön palvelija, ja sit ku kaks tämmöstä yleisön
palvelijaa sattuu, niin eihän siin, sehän menee hyvin sitte.” (J 20)
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Iltapuku kannessa ei kuvaajan mielestä ehkä aivan sopinut jutun liikunta- ja laihdutusteemaan, mutta ”kanteen ei voi mennä verkkareissa” (J
20). Näin konseptin toteuttaminen ylitti yksittäisen aiheen vaatimukset.
Maria Sid muisteli kaikkia kuvauksia melko positiivisina kokemuksina. Seuran jutusta hän oli vasta jälkikäteen huomannut, että jutun
painotus oli sittenkin enemmän laihduttamisessa kuin liikunnassa,
vaikka etukäteen oli sovittu, että painoa ja laihtumista ei korostettaisi, ja haastattelussa Sid oli puhunut ruoasta ”mahdollisimman vähän”.
Toimittaja-kuvaaja -työparin Tukholman-vierailun ja itse kuvaukset Sid
kuvaili kuitenkin poikkeuksellisen mukavina, ”täähän ei tuntunu kansikuvaukselta ollenkaan”, ja oli tyytyväinen kuviin.
Meidän Perheen kuvauksissa taas oli Sidin mukaan ollut erityisen
hyvä tunnelma siksi, että mukana studiossa oli oma lapsi, ja siksi että
kuvaaja oli erityisen taitava. Lapsi oli nauttinut kuvauksissa olemisesta. Kun sama kuvaaja oli Me Naisten juttua varten seurannut Sidiä
Karjalan kunnailla -tv-sarjan kuvauspaikalla Pohjois-Karjalassa, hänen
taitavuutensa oli ilmennyt niin, ettei kuvaamisesta aiheutunut mitään
ylimääräistä vaivaa. Kuvaaja oli käyttänyt siis klassista havainnoivan
dokumentaarisen kuvaamisen menetelmää, mikä teki koko kuvauksesta Sidin näkökulmasta poikkeuksellisen. Annan kaksi kuvausta oli tehty Otavamedian studiossa, ja ne edustivat Sidille naistenlehtikuvausta
tyypillisimmillään. Jälkimmäisestä kuvauksesta Sid muisti erityisesti
huomaavaisen kuvaajan, joka oli valoja asetellessaan selostanut koko
ajan, mitä tekee valoilla ja miten se vaikuttaa kuviin.
Yhdestä kuvauksesta Sidin mieleen oli jäänyt kiireinen stailaaja,
jolla oli ollut mukanaan vain yksi vaaleanpunainen vaate. Kun Sid ei
ollut halunnut käyttää sitä, stailaajan laukusta oli kaivettu ilmeinen
”hätävara”, monta kokoa liian suuri vaate, jota sitten jouduttiin käyttämään. Tällainenkaan hankala tilanne ei kuitenkaan ollut johtanut
mihinkään varsinaiseen konfliktiin.

”Helppoa kansi-iloa”

” Koska mä luulen, et meil kaikil on ollu, että meilki on ollu näitä,
ja sit meil on ollu näitä ja on meil näitäki ollu ja tollasiiki meil on
ollu, ja sit meil on nyt tollanen sattumalt tällä kertaa. [---] Ja sit
sama pätee luultavasti näihin kaikkiin.” (J 18)

Se että mikä tahansa aikakauslehtikonsepti olisi vaivatta voinut valita
minkä tahansa näistä geneerisistä lähestymistavoista, ei tarkoittanut
sitä että kuvat olisi voinut sellaisinaan vaihtaa päittäin lehdestä toiseen. Lehtien väliset erot näkyivät hienovaraisempina kuvaustyylien
ja -tekniikoiden valintoina: jokainen lehti toteuttaisi maalaismiljööreportaasin tai laihdutusjutun omalla tavallaan ja valaistuksellaan. ”[J]
os mä sanon, et seiskyt ruutua ois valittavissa kaikil näil lehdillä, niin
varmaan me kaikki valittas ihan eri ruutu.” (J 18.)
Kun jutut olivat kuvatyypeiltään, rooleiltaan ja kuvaustyyleiltään
moninaisia, ja jokainen lehti pyrki tekemään aiheesta omannäköisensä tulkinnan, miksi Maria Sid sitten näytti lähes kaikkien mielestä
kaikissa jutuissa samalta? Kaikki haastateltavat totesivat omin sanoin,
että Maria Sid oli helppo kansihenkilö. Helppous näkyi kansikuvissa
samanlaisuutena: tehtiin mitä varmasti osattiin ja välitettiin tekemisen
ilo lukijoille. Samalla kuitenkin saatettiin tulla menneeksi siitä, missä
aita oli matalin, ja luoneeksi arkkityyppinen käsitys siitä, millainen on
hyvä kansikuva. Se näkyi kuvien samanlaisuutena.
” No kaikissa näis on tää tämmönen sama positiivinen, vähäsen vilpitön tunnelma ehkä syntyy, tai siis jotenki sellanen... tietyl tavalla
näis kaikis on myös sitä sellast vähän helppoa kansi-iloa, jos voi
niin sanoa. [---] [E]t on aika sellain takuuvarma niinku henkilö
laittaa kanteen, et kuva onnistuu aina, tai ainaki lähes aina.” (J 18)
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Maria Sidistä julkaistut henkilöjutut olivat kaikki lähestymistavoiltaan
erilaisia. Me Naisissa oltiin reportaasityyliin näyttelijänä maalaismiljöössä ja Seurassa rakennetun reportaasin tyyliin laihduttajana Tukholmassa. Meidän Perheen studiokuvissa Sid esiintyi äitinä toiminnalliseen
studiohenkilökuvatyyliin, ja Annan molemmissa jutuissa hänet kuvattiiin studiossa perinteiseen poseeraustyyliin valtakunnanjulkkiksena
ja naapurimaassakin kysyttynä näyttelijänä. Jutut olivat kattava lajitelma aikakauslehtien henkilöjuttujen geneerisiä lähestymistapoja:
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2.4 Konseptiajattelun soveltaminen
ja aikakauslehtityön muutos
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Edellä on kuvattu, millaiset konseptit aineistona olevilla aikakauslehdillä oli ja miten niissä suunniteltiin ja tehtiin henkilökuvia. Seuraavaksi siirrytään kontekstin ja työprosessin kuvailemisesta niiden analyysiin. Aineistoa tarkastellaan kahden kaksiarvoisen muuttujan avulla:
2000-luvulla toimituksissa käyttöön otetun konseptiajattelun ja sen
käytännön vaikutusten sekä samaan aikaan suomalaisten aikakauslehtien visuaalisissa työprosesseissa tapahtuneen muutoksen – suunnittelevaan ja editoivaan työtapaan siirtymisen (Helle 2010b, 168–171; Helle
ja Töyry 2009) – kautta. Miten lehtien tekijät ja henkilökuvien kohde
suhtautuivat näihin kuvatyöprosessia määrittäviin, verrattain uusiin
asioihin? Myönteisesti vai kielteisesti?
Konseptiin nojaava, suunnittelupainotteinen työtapa oli selvästi
suositumpi AD:iden kuin valokuvaajien keskuudessa. Se ei ole yllätys.
Kysehän on hyvin AD-vetoisesta päätöksenteosta, jossa kuvaajien valta
omaan työhönsä ja sen tuloksiin on pienehkö.
Valokuvaajien kommenteissa työn muutos tähän suuntaan nähtiin
useammin negatiivisena kuin positiivisena asiana, joskin muutos oli
tuonut myös hyvää19. AD:t puhuivat työn muutoksesta kaiken kaikkiaan paljon vähemmän kuin valokuvaajat, mikä johtuu siitä, että he
olivat tulleet toimituksiin osana muutosta. He eivät olleet olleet muutoksen kohteina vaan sen tekijöinä.
Maria Sid ei ymmärrettävästi kommentoinut työn muutosta ollenkaan ja konseptiajatteluakin vain vähän. Hän oli kuitenkin selvästi tietoinen konseptiajattelusta ja osasi sovittaa omaa julkisuushahmoaan
erilaisiin konsepteihin. Lievästi negatiivinen näkemys konseptiajattelusta johtui siitä, että Sid koki joskus joutuvansa kapinoimaan vahvoja,
erilaisiin konsepteihin perustuvia tyypittelyjä vastaan.

19

Merja Salo (2000, 173) on kysynyt, onko valokuvaajien lukittautuminen
tekijäkeskeiseen dokumentaariseen kuvakerronnan malliin estänyt heitä
käyttämästä kaikkia kuvituskuvan mahdollisuuksia. Kysymys on hyvä.
Tässäkin, yli kymmenen vuotta Salon kysymyksen jälkeen kerätyssä aineis
tossa on nähtävissä kaipuuta entiseen työkulttuuriin. Toisaalta myös uusiin
mahdollisuuksiin on tartuttu.

Konseptiajattelu työskentelyn pohjana

Haastatellut AD:t suhtautuivat juttu- ja kuvatyyppien määrittelemiseen itsestään selvänä asiana. Eri kuvatyypeille oli selvät ohjeet, joista
kuvaaja saattoi poiketa vain omaksi ilokseen ja ottaa kuvan ”pöytälaatikkoon”, kuten edellä olevassa sitaatissa. Vaikka kuvaajat eivät konseptien puitteissa voineetkaan toteuttaa itseään täysin omaehtoisesti,
AD:t eivät halunneet kahlita henkilökuvia kokonaan. Lukijaan ja tämän
medialukutaitoon haluttiin luottaa sen verran, että voitiin joskus tehdä
”kuvallisia irtiottoja” (J 18).
Haastatellut kuvaajat suhtautuivat lehden tiukkaan konseptiin ja
tyylikirjaan sekä hyväksyvästi että erittäin kriittisesti. Suhtautuminen
oli lähes kaikilla haastatelluilla kuvaajilla kaksijakoista. Kriittisimmissä luonnehdinnoissa tuli esiin kuvajournalismin paljon muisteltu vanha ihannemuoto, dokumentaarinen reportaasi, ja sen katoaminen lehdistä ennakkosuunnittelun myötä. Kuvaaja ei enää voinut intuitiivisesti
reagoida paikan päällä vastaan tuleviin tilanteisiin:
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”Tän mä otin sitten niinku itelleni silleen, että mä nyt
otan semmosen mitä mä itte haluisin.” (J 21).
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”Se on ihan kammottavaa, että sanotaan et miten tää on taitettu,
ennen ku lähet tekemään Lappiin jotain niin kutsuttua reportaasia.
Mä inhoon koko sanaa, koska mä en tiedä koska mä oon viimeks
kuvannu reportaasia, mutta tota kaikki on valmiiks taitettu ja tyypitelty ja sekmentoitu ja formatoitu ja mitä vaan sanaa haluut käyttää”.

Yhden haastatellun kuvaajan mukaan oli ”terve juttu”, että prosessi oli
”keskusteleva” eikä päätöksiä saneltu paidan värin mukaan, vaan kuvaajalta kysyttiin, mikä hänestä on tärkeää. Keskustelevalla prosessilla saatiin usein hyvä lopputulos. Toisaalta tiukka tyylikirjan ja siihen
kirjattujen työprosessien noudattaminen toi joskus työprosesseihin
ylimääräiseltä tuntuvaa asioiden pyörittelyä ja turhiakin kokouksia (J
20). Keskustelevuus saattoi näkyä paitsi yksittäisten juttujen teossa,
myös konseptien ja juttutyyppien uudistuksissa. Annan valokuvaajien
mielipiteitä ja ehdotuksia oli huomioitu ennen viimeisintä uudistusta,
mutta varsinaisen uudistustyön AD oli tehnyt yksin. Meidän Perheen uudistamiseen taas valokuvaajat eivät voineet osallistua, koska lehti käytti
lähes ainoastaan freelance-kuvaajia.

Kuvaajat suhtautuivat ennakkosuunnitteluun periaatteessa hyväksyvästi, mutta käsitys sattuman ratkaisevasta vaikutuksesta valokuvassa oli vahva. Tässä suhteessa vanha cartierbressonilaisen ratkaisevan
hetken ideaali näytti säilyneen myös AD-vetoisessa, sisätiloissa etukäteen suunnitellussa kuvamaailmassa. Improvisoinnin mahdollisuuden
säilyttämistä pidettiin tärkeänä, ja kohdalle osuessaan sopiva sattuma
sai käydä suunnitelmien yli:
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” [S]itä tavaraa varten oli oma tyyppinsä, sit vaatteita varten tais olla
oma tyyppi ja tota, et siin oli paljo porukkaa, ja mun mielestähän
se meni hyvin. Mutta se oli sit semmosta mahtavaa improvisointii
loppujen lopuks sitte, että ku me oltiin siellä semmoses hirsitalos,
[---] niin tota loppujen lopuks ne parhaat kuvat tuli sit siin naapuritalon pihassa. [naurua] Et kato ku me mentiin niinku lopuks
sitte siihen niinku lumisten, sinne niin, ne niinku, se kaikki se
ennakkosuunnittelu oli hienoo ja hyvää ja niinku parhaat kuvat
tulee silleen vähä niinku improvisoiden kuitenki. Et ku pystyy
niinku ottaan ne hetket siitä, ku ollaan paikan päällä ja niin kun
käyttää ne hyväkseen, niin se on niinku tosi tärkeetä. Et kun sanotaan, en mä tiiä, onko se von Clausewicz sanonu, että paraskin
suunnitelma kestää vaan siihen asti kun kohdataan vihollinen,
eli tässä tapauksessa kuvauksen alkuun astihan ne suunnitelmat
kestää, et sen jälkeen täytyy lähes aina muuttaa niitä. Että...
[HW: ”Ehkä niist on siel pohjalla sit kuitenki joku tuki?”]
”On, tukihan se on. Tiedetään, että ainaski tiedetään,
ett miks tehdään ja mitä tehdään.” (J 20)

On tärkeää huomata, että sattuman, jonka kyytiin saattoi sallitusti hypätä, piti olla nimenomaan sopiva. Kaikkien hyväksymä suunnitelma
oli toiminnan taustalla tukena, etteivät improvisoidutkaan kuvaukset
menettäneet konseptissa perusteltua motivaatiotaan. Kuvaaja ei myöskään voinut poiketa suunnitelmasta yksinään. Isolla tuotantoryhmällä
sopivan sattuman valitseminen ja sen varaan heittäytyminen oli helpompaa, kun päätöksentekoon osallistuneita ja osallistuvia henkilöitä
oli paikalla paljon.
Toinen kuvaaja kuvaili työtään teatterikuvauksena, jossa sattumalla
ei ollut paljon sijaa mutta jossa tapahtumat saattoivat hyvällä tuurilla
auttaa johdattamaan tilanteita konseptiin sopivaan suuntaan:

” Tää on semmosta vähän niinku teatterikuvausta. Just sitä et mä
toivoisin et asiat olis näin ja kun ne ei ole niin sitten sitä pitää
yrittää niinku johdattaa sitä asiaa sinne päin. Mutta, ne on kaikki,
kaikki se valo ja kaikki mitä tapahtuu niin ne on sillai, ne ei oo
sattumaa, hyvin vähän on niinku sattumaa. Usein kuvauksissa on
hyvää tuuria niin että se meneekin, et asiat loksahtaa, ne mihin
sä et edes voi vaikuttaa[.]” (J 8)

” [S]e on kuitenki sit semmonen määrätynlainen kaunis valo mitä
tehään viikost toiseen, niin se käy aina, stailaus vaihtuu, [naurua]
ja ihminen.” (J 19.)

Työn muutos itsenäisestä työskentelystä
kollektiiviseen toimintaan
” [Ennen] luotettiin siihen, et tääl tota on päätoimittaja, toimituspäälliköt ja ne ottaa ihmiset töihin, ja sit ne teettää niil hommia,
ja ne osas teettää niin, et sit suju se homma, ja se oli mielenkiintosta. Lehdet oli yllättäviä, koska sehän on lehden tehtävä,
että se tarjoo jotain, ettei sielt tuu se sama litania niinku Katekismuksessa. Jotkuthan sitäki lukee saatana joka päivä.”

Edellä olevassa kriittisessä sitaatissa 2010-luvun aikakauslehtityö näyttäytyy litaniamaisena samojen asioiden toisteluna numerosta toiseen. Puhujan mukaan ennen luotettiin enemmän yksilötyöhön. Päällikkötoimittajat
kantoivat vastuun lehteensä valitsemiensa suorittavien journalistien yllättävistäkin yksilöllisistä valinnoista annettujen aiheiden käsittelyssä. Juttutyyppien myötä yksilölliset valinnat olivat loppuneet, ja tilalle oli tullut
toisto. Tavallaan puhuja ymmärsi toiston ja jatkuvuuden merkityksen aikakauslehtikonseptiin sisältyvän lukijasuhteen rakentamisessa verratessaan aikakauslehteä Katekismukseen, mutta oli sitä mieltä, että nykyisten
lehtikonseptien täytyisi pitää sisällään enemmän yllätyksiä ja vaihtelua.
Yksi kuvaaja koki korkean laadun tavoittelemisen motiivin muuttuneen. Kun ennen tehtiin huolellista työtä ja laatu oli itseisarvo, nyt laatu
oli muuttunut välinearvoksi oravanpyörässä:

Maria Sidin sandaali

Tarkan kansiohjeen mekaaninen toteuttaminen studiossa ilman sattuman mahdollisuutta oli yhden kuvaajan mukaan kaikkein helpointa
hänen työssään. Toistuvuus ja mekaaninen helppous oli turhauttavaa.
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” Mulla on aina ollu paljon töitä, vakkarina tai freenä, on ollu koko
ajan sellasta kiirettä. Mutta sen kiireen luonne on ehkä muuttunu,
että tota, kyllä aikasemmin tehtiin, joskus, jos mä muistelen
80-lukua, niin sillon ehkä paneuduttiin juttuihin perusteellisemmin, ja oli enemmän aikaa per juttu. Lehdet satsas sillä tavalla
et se ei ollu niin, ei laskettu niinku joka ikistä euroo tai markkaa
että se, että katsottiin että jos me saadaan niinku hyvä juttu, jos
on mielenkiintonen juttu niin välillä täytyy satsata, että lehdessä
säilyy niinku taso korkeella. Mä muistan ihan ihmeellisiä juttuja
mitä tehtiin päiväkausia ja viikkokausia oikeestaan, ja lähdettiin,
matkustettiin, käytiin maakunnassa tosi paljon pitkin Suomenniemee ja ulkomailla, ja. Ja ja. Kaikki on nyt muuttunu sillai tämmöseks niinku, kaikki lasketaan rahassa ja kannattavuudessa. [---]
Se on niinku, raaistunu tää työelämä. Jotenki tuntuu että, no okei,
kyllähän sitä niinku laatua on, se kilpailu, pitää säilyttää niinku
hyvää laatua mutta se ei ehkä tuu niinkää paljoo sieltä, tuntuu
ehkä joskus että se miks tehdään laatua et se on niinku tavallaan
sun omaks eduks, ja että sun pitää säilyttää korkee taso että sä
pysyt tässä oravanpyörässä mukana. Et ei niinkun se että sieltä
joku vaatis hyvää. Että tuntuu että näille kelpaa, että pitää vaan
saada äkkii ja edullista täytettä näille sivuille.”

Moni kuvaaja koki kiireen ylipäätään lisääntyneen. Yksittäisissä kansikuvauksissa kiire näkyi esimerkiksi niin, että toimittajalla ei ollut
aikaa järjestää haastattelua erikseen. Kuvaaja saattoi joutua työskentelemään mielestään liian nopeasti ja turhautui siitä, että puolentoista
tunnin meikkaamiseen, jonka aikana toimittaja teki haastattelun, annettiin aikaa moninkertaisesti:
” Kansijutuissa ongelmana on aikapula. Haastattelu tehdään usein
meikkauksen aikana ja sen jälkeen, ja jutun kuvaamiseen jää aikaa
niinku, parhaimmillaan on ollu, mä muistan kerran, oli kaheksan
minuuttia et piti saaha niinku sen parin aukeaman kuvat aikaseks.”
(J 8)

Haastatteluja tehtäessä Otavamedian julkaisemat Anna ja Seura käyttivät vielä useimmiten ”omia” kuvaajiaan, vaikka kaikki talon kuvaajat
olivatkin hallinnollisesti siirtyneet lehtitalon yhteisen kuvaajapoolin,
Kuvaryhmän, alaisuuteen. Organisaatiomuutos vastasi yksittäisten

”[Ennen] meit oli [toimituksessa] aika monta kuvaajaa, ja mentiin todella siis semmost niinku vanhanaikasta kuvakäsitystä,
aikakauslehtikuvausta, sitä mitä nyt on aina tehty, kunnes sitten
päätoimittaja, AD ja kuvatoimittaja, tai siis kuvatoimittajaa ei
koskaan ollukaan, mut tuli kuvatoimittaja, [---] jollonka tehtiin
ihan täyskäännös ja ruvettiin tekeen niinku tämmöstä nykyaikasempaa kuvaa. Valaistiin paljo. Suunniteltiin, keskusteltiin, ja se
oli semmost, paljo, paljo suunnitelmallisempaa, et ennenhän se
oli semmosta vaan, et toimittajan kanssa sovittiin, että tuut sä ja
tehäänks näin, ja sitte autossa sanottiin et mistä on kyse. Ja tota,
nyt sitten se suunnitteluprosessi siirty sieltä niinku toimittajan ja
kuvaajan parista sinne niinku kuvatoimittaja-AD-kuvaaja -kolmioon, ja siellä suunniteltiin paljo.” (J 20)

Jotkut haastatellut kuvaajat kokivat siirtymisen uusiin tiloihin pakottamisena ja kuvaajan reviirin kaventamisena. Yksi haastateltu kuvaaja vertasi
kuvaajan uudella tavalla organisoitua työtä varastomiehen työhön, jossa
tilaajan määräyksen mukaan haettiin hyllystä sopiva kuva. Toisen haastatellun mukaan organisaatiomuutoksen myötä oli ikään kuin siirrytty
kolmekymmentä vuotta ajassa taaksepäin: kuvaajan rooli oli muuttunut
tasavertaisesta journalistista joksikin, joka vislataan tarvittaessa paikalle. Muutos ei hänen mukaansa ollut lehtien etu vaan vaikeutti työtä. Jos
lehdessä esimerkiksi ilmeni nopeaa reagointia vaativa juttuaihe, enää ei
päästy nopeasti liikkeelle, kun kaikki oli kuvaajien organisaatiossa aikataulutettu pitkälle eteenpäin. Muutokseen näin kriittisesti suhtautunut
haastateltava totesi samaan aikaan kuitenkin myös ”puhjenneensa kukkaan” kuvaajana: kuvista oli alettu puhua, sai toteuttaa kunnianhimoisia
suunnitelmia ja oma työ tuntui kiinnostavan kaikkia muitakin.
Työtapojen ja koko kuvamaailman muutos suunnitellumpien työprosessien ja lehtikokonaisuuksien suuntaan tähtäsi lehtien korkean
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aikakauslehtien työn organisoinnin muutosta. Kun työ muuttui ADvetoiseksi ja ennakkosuunnittelupainotteiseksi, aikaisemmin fyysisesti toimituksissa työskennelleet valokuvaajat saatettiin nyt siirtää omiin
tiloihinsa ja oman esimiehensä alaisiksi. Kun kuvaajat eivät enää olleet
sitoutuneita vain yhteen julkaisuun, heidät saatettiin pitää työllistettyinä koko ajan, vaikka omalla lehdellä ei juuri olisikaan ollut kuvauksia
tekeillä. Haastatellut kuvaajat kokivat paitsi organisaation ja työprosessien, myös käsityksen valokuvasta muuttuneen:
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laadun ja lukijoiden säilyttämiseen, ja sitä pidettiin molemmista syistä välttämättömänä (J 16). Samalla kun AD:n valta kuvien sisällöllisissä ja tyylillisissä asioissa oli kasvanut, kirjoittavan toimittajan oikeus
puuttua kuvaamiseen oli vähentynyt tai kadonnut kokonaan. Kun vielä 2000-luvun alussa toimittaja saattoi puuttua kuvaustilanteeseen ja
alkaa ohjata kuvaajaa, nyt kuvaaja päätti kuvaustilanteesta AD:ltä saamiensa ohjeiden puitteissa itse (J 16). Kuvatuotannon kokonaisuus oli
siis siirtynyt tiukemmin ammattivisualistien käsiin.
Kollektiivisesti suunnitteleva työtapa herätti myös kitkaa AD:iden
ja valokuvaajien välillä. Muutos oli selvästi sukupolvikysymys: haastateltujen mukaan monet nuoremmat kuvaajat ottivat mediakonseptit
juttu- ja kuvatyyppeineen itsestään selvinä työn helpottajina, kun vanhemmassa polvessa esiintyi kovaakin muutosvastarintaa:
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” [S]it on joitaki vanhemman polven kuvaajia, jotka vastustaa
[kuvaohjeita] niinku, ikään ku se ois joku hirviö, että ne yrittää
sitte sitkeästi kuvata niinku jollaki millä tahansa muulla tavalla
ku sillä, millä on pyydetty. Ja että käytännössä siit ei niinku, mitä
hyötyy siitä on, koska tota ei henkilökuvaa voi kuvata reportaasina.
Et se ei ole sillon niinku henkilöjuttu, jos se kuvataan reportaasina, reportaasikuvana tai tilannekuvana.” (J 16)

Se mikä AD:lle oli välttämätöntä ja toivottua kehitystä, saattoi jollekin
toiselle olla ammatillinen umpikuja. Yhdeltä haastatellulta muuttuminen itsenäisestä ”taiteilijakuvaajasta” kollektiivisia visioita toteuttavaksi työläiseksi oli vienyt koko ammattiylpeyden. Nuoria alalle valmistuvia kuvaajia katsoessaan hän saattoi vain miettiä, kuinka vähän
arvostettua aikakauslehtikuvaajan työ nykyään oli. Hän totesi olleensa
”elämänsä ammatissa” aina 1990-luvulle asti, jolloin kaikki hänen mukaansa alkoi muuttua, ja muisteli, kuinka ylpeä oli ennen ollut aikakauslehden kuvaajana olemisesta.
Muutosta koettiin tapahtuneen paitsi työn organisoinnissa, työprosesseissa ja kuvakäsityksessä, myös kuvien konkreettisissa sisällöissä. Yksi haastateltava totesi työn muuttuneen kauttaaltaan yksipuolisemmaksi ja kuvattavien kohteiden olevan nykyään yhä useammin
tuotteita, ”purkkia, huulipunaa, kenkää, mitä vaan” (J 19). Henkilökuvatkin olivat hänen mukaansa usein muotikuvia tai kadulla otettuja paparazzikuvia julkkiksista ja niiden oheen kuvattuja lajitelmia samanlaisista verkkareista, joita lukijan oli sitten mahdollista hankkia.

Puhuja yhdisti tämän muutoksen ilmoittajien lisääntyneeseen valtaan
lehdissä yleensä ja totesi suuntauksen olevan ”naisten aliarviointia ja
lehden aliarviointia”. Hän ei kokenut muutosta turhauttavana ainoastaan oman valokuvaajuutensa kannalta, vaan näki oman lehtensä ja
koko naistenlehtigenren kärsijöinä laajassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa muutoksessa.

Tässä kappaleessa analysoidaan haastateltujen puhetta henkilökuvista ja tarkastellaan sitä, mitä kuvat tekijöidensä mielestä eniten esittivät. Tarkastelemalla sitä, mitä kuvat esittivät –enemmän henkilöä vai
enemmän lehden konseptia ja omaa performanssiaan – voidaan lähestyä myös sitä kysymystä, millä tavoilla henkilökuviin rakennettiin kuvitteellisia yhteisöjä ja miten niihin suhtauduttiin.

Henkilökuvan performanssit
” Ja sit näytetään se, et me ollaan niinku välissä siinä,
et me ollaan niinku tavattu tämä ihminen lukijalle.” (J 21)

Dokumentaarisen kuvajournalismin ideaalin mukainen valokuva on
mahdollisimman muokkaamaton representaatio ympäröivästä todellisuudesta, ja hyvien valokuvaajien on usein sanottu pystyvän taianomaisesti paljastamaan kuvattavasta kohteesta jotain yllättävää tai
jotain, minkä ei välttämättä haluttaisi paljastuvan. Henkilökuvia käsittelevissä teksteissä puhutaan siitä, että henkilökuva voi ”päästä pintaa
syvemmälle” (Sobieszek 1999). Pintaa syvemmälle saatetaan pyrkiä
myös luomalla henkilökuvagallerioilla universaalia, humaania ihmiskäsitystä, kuten Edward Steichenin Family of Man -projektissa tai National Geographicin kuvallisessa linjassa (Lutz ja Collins 1993).
Goffmanin Gender Advertisementsissä (1979) tarjoaman päinvastaisen
näkemyksen mukaan henkilökuva ei voi olla representaatio kenenkään
sisäisestä todellisuudesta, mitä se sitten olisikin, vaan se on sosiaalisen
presentaation representaatio. Kysymykseen, mitä henkilökuva esittää,
on Goffmanin mukaan haettava sosiaalisia, ei psykologisia, vastauksia
(Goffman 1979, 13). Sosiaalinen todellisuus, myös kuvan tekemisen sosiaalinen todellisuus, on jo itsessään performanssi, ja valokuva on kuva
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2.5 Mitä henkilökuvassa on?
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siitä. Presentaation representaationa näyttäytyvä kuva on myös performatiivinen. Goffman ei käytä performatiivisuuden käsitettä, mutta kuvailee monin tavoin, miten kuvat ja kuvaaminen vaikuttavat arkielämän
performansseihin (esim. Goffman 1979, 10).
Tämän alaluvun aloittaneessa sitaatissa ajatus aikakauslehden
edustushenkilökuvan tekemisestä performanssina kiteytyy spontaanisti aikakauslehden valokuvaajan sanoin. Hänen toteamuksessaan
ovat läsnä sekä performanssimainen näyttäminen että performanssin
osallistujat: itseään (tai julkisuushahmoaan) esittävä henkilö, ”me” eli
lehden kollektiivi sekä lukija. Kuvaaja on osa lehden kollektiivia. Toinen kuvaaja kiteytti lehden, kuvattavan ja lukijan yhteisen projektin ja
sen tavoitteen näin:
” Nii, ehkä se on semmonen yhteinen, yhteinen semmonen
illuusio, valhe, että me tehdään niistä paljo paremman näkösiä
ku mitä ne on, ja ne lukijat haluu uskoo, että onpas se freesi
ja hyvännäkönen.” (J 20)
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Henkilökuvan performanssimaisuuteen suhtauduttiin normaalina
työn piirteenä. Se kuitenkin turhautti, jos ei tuntunut omalta tavalta työskennellä. Performanssin läsnäoloa ei voinut kieltää, mutta se
saattoi tuntua käsittämättömältä. Yksi haastatelluista koki studioon
luodun leikillisyyden ilmapiirin epäaitona, kaupalliseen tavoitteeseen
tähtäävänä toimintana, johon ei itse olisi halunnut osallistua. Haluttomuus ja järjestyksen julkilausuttu kyseenalaistaminen katsottiin huonoksi käytökseksi:
” Et ihminenhän vähä taantuu. Se menee vähä niinku Linnanmäellä
lapsi, et sehän nauttii siit tilanteest. Ne antaa pukeaki, et enhän
mä lähtis johki, et mulle pantas joku vaaleenvihree paita tai jotain.
[---] Mä aina sanon niille, et miten te helvetti meette retkuihin ja
annatte pukee ittenne. Mut se on niin, ne saa, se on, niin monesti
lypsetään tota niinku lehtee, et saadaan julkisuutta asialle, varsinki
levymyynnille. [---] Se, mullehan on huomautettu, et mun pitää
käyttäytyy paremmin niis kansikuvauksissa.”

Erving Goffman taustoitti näkemyksensä sosiaalisesta performanssista
aina evoluutioteorioista saakka. Goffmanin mukaan tietyt sukupuolittuneet käytännöt, kuten mainoskuvien poseeraukset, eivät ole – kuten

” Se varmaan tajus sen, että tota hän joutuu seisoo täs nyt tunnin
täs kuvattavana, jos hän ei hymyile, koska ne muut [kuvat] on aika
niinku... vakavia. Et kylhän se nyt tietysti on fiksu kaveri, niin se
ymmärsi, että mitä siltä niinku vaadittiin siinä, taikka että mitä
haluttiin. Et just siinäki se, että hän on kokenu vaikeuksia ja tämmösiä, mutta nyt hän on kuntouttanu ittensä, ja sit se näytettiin
siin kuvassa, että hän on laihtunu, hyväs kunnossa, hymyilevä.
Eli ehkä tää sit niinku sit lukijalle, et kyllä säki voit selvitä, et
vaikka sullaki on ollu, on jotain, niin että tota leikkaa tukkas
ja mee töihin, perkele, sehän se on.” (J 20)

Edellä lainattu kuvaaja puhuu julkisen ihmisen edustushenkilökuvasta
lukijan puhutteluna, johon kohteena oleva henkilö osallistuu suostuessaan lehden kuvattavaksi. Kuvattavan täytyy ymmärtää osansa esi-

20 Judith Butlerin performatiivisuusteorian mukaan sukupuolitettuun perfor
manssiin osallistuminen on pakottavaa, mutta sukupuolen sisäsyntyisyyden
ja sen konventionaalisten esittämisen tapojen olemassaolon voi kyseenalaistaa esimerkiksi sukupuoliparodialla kuten dragilla (Butler 1990, 174–175).
On vain kuvien katsojasta kiinni, ovatko esimerkiksi tutkittujen aikakauslehtien
kansikuvat kaikessa hyperrituaalisuudessaan tulkittavissa butlerilaisesti
sukupuoliparodioina.
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jotkut evoluutioteoreetikot näkevät – osoitus siitä, että sukupuolittunut käytös olisi ihmiselle luonnollista tai olemuksellista vaan siitä, että
ainoastaan innokas tämäntyyppisiin sosiaalisen esittämisen konventioihin heittäytyminen itsessään on ihmiselle luonnollista ja olemuksellista. ”[Niinpä] miehen ja naisen ihmisluonto koostuukin kyvystä oppia tarjoamaan ja lukemaan maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kuvauksia ja tahdosta sopeutua järjestykseen, jossa näitä kuvia esitetään, ja nämä kyvyt heillä on koska he
ovat ihmisiä, ei koska he ovat naisia tai miehiä.” (Goffman 1979, 8.) Goffmanin käsitystä sosiaalisista performansseista on luettava niin, että kyky
ja tahto sopeutua sukupuolitettuun järjestykseen on pakottavaa, mutta
vaikka itse osallistuminen onkin ehkä pakottava inhimillinen ominaisuus, ihmiset voivat eri tilanteissa valita erilaisia performansseja, joihin haluavat osallistua. Sukupuolittuneet näytökset ovat korvattavissa
muulla näkyvän vuorovaikutuksen muodolla tai nyanssilla (emt., 2).20
Kaikissa kansikuvissa oli nähtävissä sukupuoleen liittyviä rooleja,
ja enemmän tai vähemmän sukupuolittuneeseen leikkiin jokainen kuvattava joutui heittäytymään, halusi tai ei. Seuraavassa puhutaan miespuolisen valtakunnanjulkkiksen kuvaamisesta lehden kanteen:
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merkkinä, katseiden kohteena ja lehden sanoman kantajana, lainatussa esimerkissä myös miehen mallina. Naistenlehdissä ja viihteellisissä
lehdissä henkilöjuttujen sanoma on usein kulloisenkin konseptin mukaan määritelty yleispositiivisuus, ja tässä esimerkkitapauksessa sitä
kuvitettiin miehisellä selviytymistarinalla.
Selviytymistarinan lajityyppi tuli esiin kaikissa haastatteluissa.
Selviytymistarinoissa oli erilaisia painotuksia, ja ne olivat eri lehdissä
erilaisten juttuformaattien sisällä. Lehtien tekijöille oli silti lähes poikkeuksetta selvää, että jos lehteen valikoitui henkilö, jolla oli riipaiseva
tarina, kuvien tehtävä oli näyttää asian valoisat puolet ja osallistaa lukija positiivisuuden avulla. Välttämättä valoisten puolien näyttäminen
ei tarkoittanut karunkaan todellisuuden lavastamista ja valaisemista
näkymättömiin, vaan valokuvatekniikoiden, tyylien ja näkökulmien
käyttämistä päämäärätietoisesti: kuvien naturalistisen modaliteetin
vähentämistä21. Esimerkiksi köyhän yksinhuoltajaäidin ja kolmen lapsen suora ja koskettava tarina haluttiin esittää dokumentaarisesti antaen köyhyyden ehkä näkyä, mutta valikoiden kuviin äidin ja lasten iloa
kotiympäristössä (J 16). Kuten kansijuttu tai jokin muu vakiintunut juttutyyppi, selviytymistarinakin oli lehdestä ja juttuformaatista toiseen
toistuva kuvaperformanssi, josta lehtien tekijät olivat hyvin tietoisia ja
olettivat lukijoidensakin olevan.
Aikakauslehden henkilökuvaperformanssien muodostamien jatkumoiden kohdalla omistautunutta lukijaa voi verrata Goffmanin (1974,
127–137) ajatukseen heittäytyvästä katsojasta ja tapakulttuurin määrittämästä teatterissakävijästä. Selviytymistarinoiden tavoite oli haastateltujen mukaan antaa haavoittuvankin henkilön esiintyä edukseen, vaikka
ei olisikaan osallistumastaan performanssista tarpeeksi tietoinen osatakseen vaatia kuvaustilanteelta mitään, ja antaa lukijan asettua selviytyjän asemaan. Voi sanoa, että kun kansijutun performanssi rakentaa
lukijalle ihailijan roolin, jonka voi kansikuvien helpon geneerisyyden takia omaksua satunnaisempikin selailija, selviytymistarinassa hänelle rakennetaan omistautuneen lukijan syvällisempää tilaa. Hänelle annetaan
mahdollisuus myötäelää jutun kohteen vaiheet, vaikkeivät ne hänelle
omakohtaisesti tuttuja olisikaan, ja samalla tuntea olevansa hyväntekijä
yhdessä lehden kanssa antaessaan henkilölle tilaa, aikaa ja ”äänen”.
Myös laihdutuskertomuksessa, jota voi sanoa yhdentyyppiseksi
selviytymistarinaksi ja jollainen yksi aineiston Maria Sid -artikkeleista

21

Cosmopolitanin tavoista esittää todellisuus tekstissä ja ideaali
henkilökuvassa katso Machin ja Van Leeuwen (2004, 110).

” [M]ä en sit loppujen lopuks tiedä et kuinka moni lukija niinku
oikeesti haluaa nähdä niinku ihan sitä realismia siitä et onko
joku nyt varsinaisesti niinku asteikolla yhestä viiteen niinku lihava
vai laiha, et onks sillä, ku sillä ei tavallaan niinku ehkä must täs
totuusmielessä oo sillä tavalla väliä, vaan kyse on siit prosessista
ja siitä et miten hän on itse sen niinku kokenu, et on parempi
olo ja nyt on niinku voittajatunne ja olen niinku onnistunut,
et tää, usein tää meiän lähestymistapa on se et jos joku kokee et
on niinku huono olo, niin sitten tässä niinku tavallaan annetaan
välineitä, autetaan, ja sitte saavutetaan tämmönen onnistuminen ja tällanen niinku pieni arkinen asia, mutta kuitenki hiukan
semmonen niinku pienten vaikeuksien kautta voittoon -tyyppinen
kuvio. Ja sitte tässähän on, et se et se on julkinen ihminen, niin
se on kuitenki sitte tavallaan niinku esikuvana niille tavallisille,
että tota, jotka sitte omassa elämässään pystyy ehkä tavallaan
vielä samaa kuviota sitten kokeilemaan.” (J 16)

Haastateltujen puheissa henkilökuva miellettiin performanssin osaksi huomattavasti useammin kuin henkilön sisäisen todellisuuden
ilmentäjäksi. Kaikki puhuivat kyllä valokuvan olemuksesta ”sielun
varastajana”, mutta tämä olemus oli läsnä abstraktiona, joka ei toteutunut arkityössä ja jota ei siinä juuri kaivattukaan. Vakiintuneita kansihenkilöitä täytyi käsitellä lehdissä, koska heistä oli tullut lukijoille
”tuttuja”, mutta heistä ei tarvinnut välttämättä irrottaa kuviin henkilökohtaisia ominaisuuksia. Heitä käsiteltiin monenlaisten näkökulmien ja kampanjojen kautta, koska heille ei, kuten tavallisillekaan ihmisille, voinut muutaman kuukauden välein olettaa kuuluvan ”mitään
valtavan uutta” (J 16).
” Mutta mä edelleenkin ihmettelen näitä et nää niinku jaksaa,
kuinkahan monta kymmentä vuotta tää jaksaa tulla taas kansikuvauksiin ja sitte puhua jostain aika pienestä asiasta ja merkityksettömästä, ja tota, ja toimittaja yrittää kaikkensa tehdä, jallittaa että
josko sieltä tulis jotain muuta.” (J 8)
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oli, ”realismin” ja performanssin ero näyttäytyi selvänä. Seuraavassa haastateltu kuvailee, kuinka lukija halusi samastua laihduttajaan,
mutta ei välttämättä nähdä ”totuusmielessä”, kuinka paljon seurattu
julkkis oikeastaan oli laihtunut:
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Edellä siteerattu kuvaaja oli tehnyt kansikuvauksia monella vuosikymmenellä ja tullut itsekin hyvänpäiväntutuksi monen kansihenkilön
kanssa. Hän ironisoi lehtien uutisjanoa tilanteissa, joissa ”uutisia” ei
kerta kaikkiaan ole ja samat henkilöt pyörivät kaikkien toimittajien
soittolistoilla. Toinen kuvaaja pohti pitkään sitä, miten kansihenkilöt
valikoituvat ajankohtaisten aiheiden perusteella ja heidän ympärilleen
järjestetään julkisuustapahtuma, jonka tuloksena on kansijuttu.
Tällainen kuulumisten kertominen ja niiden lukeminen lehdestä on
puoli yhdeksän uutisten tapainen mediarituaali, joka luo jokapäiväistä
yhteenkuuluvuutta. Toisin kuin uutiset, tällaiset kuvat eivät kuitenkaan
yleensä pyri viittaamaan mihinkään yleiseen aiheeseen: kuulumiset,
jos niitä on, kerrotaan tekstissä, ja kuvat kertovat vain siitä, että ne on
tehty ja julkaistu lehdessä. Kuvan ”visuaaliset uutiset” – denotatiiviset yksityiskohdat kuten kuvauspaikat, vaatteet ja kampaukset – ovat
osa kuvan rakentamista. Kuva siis manifestoi omaa olemassaoloaan
omassa mediakonseptissaan ja sitä ympäröivässä mediakontekstissa ja
antaa lukijalle rituaalisen osallistumisen mahdollisuuden. On mahdollista ajatella niinkin, että vaikka toimittajat yrittävät erottautua kilpailijoistaan ”jallittamalla” haastatelluiltaan jotain muuta kuin standardikuulumisia, niitä ei välttämättä kukaan tosissaan edes kaipaa. Juttujen
tasainen ilmestyminen ja visuaalisesti toisteinen tapahtumattomuus
on tämän performanssin sisältö, joka riittää useimmille. Tämän tutkimuksen haastatelluista yksi kritisoi tällaisia pieniä mediatapahtumia
siitä, että keskiverrosti kuvattu kasvojen pinta ei kerro henkilön todellisuudesta mitään:
” Mut sit ku alkaa miettiin et mitä se on, se et miten sitä kuvittas sitä
aihetta, niin eihän siinä oo paljon mitään kuvittamista sitte, tai se
on niinku... Miten sä voit kuvitella, et jumalaut kirjailija joka on
tehny kirjan, miten se nyt näkyy hänen naamastaan?” (J 19)

Kun haastatellut arvioivat neljän lehden viittä kansikuvaa, kaikki tekivät
sen havainnon, että henkilö on kuvissa melko samannäköinen ja poseeraa melko samalla tavalla. Havainto ei kuitenkaan johtanut siihen ajatukseen, että samannäköisyys johtuisi siitä että kyseessä on sama henkilö, vaan siihen, että alettiin miettiä, mikseivät lehdet saa henkilöstä
enemmän omannäköisiään kuvia – mikseivät ne siis pysty manifestoimaan konseptejaan paremmin. Jäljessä siteerattu puhuja toteaa lehtien ”missioiden” näkyvän varsinaisissa jutuissa, mutta kansien olevan

”[P]ositiivista on se, [---]et jokaisella lehdellä on niinku oman
lehtensä niin kun sen mission tyyppinen se juttu, ja se annetaan
lukijalle niinku sillä tavalla säädettynä, vaikka tavallaan niinku ehkä
nopeesti katottuna ois, niinku kannesta vois sanoo, et ne on melkein
samaa. Mut sitte ku mennään sinne juttupuolelle, niin se ero alkaa
niinku näkyä. Mut se mikä, jos tätä kantta haluu niinku miettiä, niin
tää on ehkä tavallaan se jossakin mielessä se surullinen juttu, et neljässä näinkin erilaisessa lehdessä on näin samanlainen kansi, et se
on tavallaan semmost niinku keskiarvoistamista, ja hiukan sellasta
tota, karaktäärin puutetta täs lehtimaailmassa, että kovin voimakasta eroa ei saada niinku tyylillisesti näkyviin ainakaan täntapases
jutus.” (J 16)

Kuvaajien vastarinta työn muutosta kohtaan oli jossain määrin sidoksissa siihen, mitä kuvan katsottiin henkilöstä esittävän ja miten. Yksi
haastateltu AD totesi joidenkin kuvaajien kokevan realistisempana ja
”aidompana” kuvata henkilö kahvilatilanteessa, jossa hän tapaa toimittajan, kuin muotokuvamaisemmin studiossa tai muussa haastattelutilanteeseen suoraan liittymättömässä paikassa. AD:n mielestä kahvilatilanne oli kuitenkin aivan yhtä keinotekoinen kuin jokin muukin lehtijuttua varten järjestetty tilanne eikä millään tavalla olisi voinut lähestyä uutiskuvan todellisuusarvoa. Esittäminen oli esittämistä, esitettiin sitten
”todellisuutta” kahvilassa tai rakennettua julkista roolia studiossa (J 16.)
Jos henkilökuva esitti performanssia, niin kansikokonaisuus esitti
sitä myös. Kansikuvan ja -henkilön oli sovittava kansikokonaisuuteen
täysin. Kuvattavat saattoivat haluta vaikuttaa kuvavalintoihin, mutta
yksikään lehti ei luovuttanut valtaa kokonaan ulos toimituksestaan:
” [S]it lopullinen valinta jää meille, mut ei koskaan kuvattavalle.
Mut me kuitenki käydään tavallaan sitä keskusteluu sen kuvattavan kanssa, koska sehän on ihan yhtä lailla, se on niinku tärkeetä
hänelle, et hän on oman itsensä näkönen, ja sit taas toisaalta myös
meille, koska sen pitää olla myös lehden näkönen, [---] et siin on
niinku molemmat puolet, ja yleensä kun keskustellen kuvataan,
sen ymmärtää ihan hyvin.” ( J 17)
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surullisen samannäköisiä. Hänelle oli selvää, että jos henkilö näyttäisi
erilaiselta eri lehtien kuvissa, se kertoisi nimenomaan lehtien rohkeudesta ja vahvasta omasta tyylistä eikä kuvatun henkilön muuttumisesta:
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Yhdessä tutkituista lehdistä oli tullut vastaan tilanne, jossa kuvattava
ei ollut suostunut mihinkään ehdotettuun kuvausasuun. Lopulta oli
soitettu studiosta päätoimittajalle, joka oli ilmoittanut, että siinä tapauksessa kuvaukset keskeytetään ja käytetään toista valmiina olevaa
kansikuvaa – siis vaihdetaan henkilö. Lopulta tilanne oli ratkennut
neuvottelemalla, kuvattava oli saatu suostumaan lehden ehdottamiin
vaatteisiin.
” Et kyllä he jo loppujen lopuks sit ymmärtää et se on ihan yhtä lailla
heidän etu, et he on tos kannessa, tai saavat olla.” (J 17)

Kansijuttujen teossa oli hankalissakin tilanteissa unohdettava liiallinen omanarvontunto, toimittava diplomaattisesti ja oltava sosiaalisesti taitava, koska kaikkien etu oli, että osapuolet poistuivat kuvauksista
tyytyväisinä:
” [K]ansikuvauksessakin me kuunnellaan sitä, mitä kuvattava sanoo
siks, että se tulee meille sit seuraavanaki vuonna. Et on ihan yhtä
tärkeetä, et hänen toiveet toteutuu kuin myös meidän.” (J 17)
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Jotkut vuosikymmenten takaiset tähdet ovat halunneet ja saaneet vaikuttaa aikakauslehtikuviensa jokaiseen yksityiskohtaan kuvakulmia
myöten. Aikansa kohukaunottaresta Tabe Slioorista 1960-luvun alussa
Jalluun tehtyjä kansikuvia analysoineen Laura Saarenmaan (2010) mukaan yksi Tabe Slioorin asettamista ehdoista muistelmiensa julkaisemiselle Jallussa oli se, että hän itse sai suunnitella lehteen mieleisensä
kansikuvat (Saarenmaa 2010, 72–73). Kukaan haastatelluista ei maininnut tällaista tapahtuvan nykypäivänä. Päinvastoin, liikaa itsetietoisuutta yhteispelissä ei siedetty valokuvaajiltakaan:
” [E]t kuitenki sitten sen kuvaajankin pitää tehä
töitä lehdelle eikä itselleen.” (J 17)

Suomalainen nykykulttuuri näyttää tässä poikkeavan esimerkiksi brittiläisestä. John Morrishin ja Paul Bradshaw’n mukaan brittiläisessä
aikakauslehtimaailmassa on tyypillistä, että julkisuuden henkilöt haluavat valita omat lempikuvaajansa ja että heidän julkisuuskoneistonsa
yleensä päättää julkaistavista kuvista (Morrish ja Bradshaw 2012, 174).
Tässä tutkimuksessa haastatelluista journalisteista yksikään ei pitänyt

22 Laajalti tunnettuja ja siteerattuja kriittisiä näkemyksiä median negatiivisista
vaikutuksista ihmisiin ja yhteiskuntaan ovat esittäneet Guy Debord ja Jean
Baudrillard, joista Baudrillard lanseerasi simulaation/simulakrumin ja Debord
spektaakkelin käsitteen. (Esim. Couldry 2003, 16–17; Seppänen 2004, 58–74.)
Debordin mukaan spektaakkeli muun muassa peittää todellisuuden ja on
dialogisuuden vastakohta (Seppänen 2004, 60).
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kuvavalintavallan luovuttamista lehden ulkopuolelle missään olosuhteissa mahdollisena.
Laura Saarenmaa analysoi Tabe Slioorista Jalluun tehtyjä kansikuvia
ja puhuu ”visuaalisesta spektaakkelista”, joka on osa hänen määrittelemäänsä ”intiimin spektaakkelia”. Saarenmaan näkemys spektaakkelin
olemuksellistumisesta henkilökuvissa on kiinnostava. ”Kyse on silminnähden lavastetusta intiimisyyden hetkestä, joka myös näyttää ja tuntuu keinotekoiselta. Juuri tässä keinotekoisuuden vaikutelmassa piilee oma erityinen viehätyksensä, joka liittyy kuvan välittämään häivähdykseen todellisuudesta ilmeisen
asetelmallisen otoksen takana. Tässä yhdistelmässä kiteytyy intiimin spektaakkelin efekti: kuvatun hetken samanaikainen intiimisyyden ja esityksellisyyden tuntu.” (Saarenmaa 2010, 105.)
Tässä tutkimuksessa ei käytetä spektaakkelin käsitettä, koska se
on totuttu yhdistämään kriittiseen kulttuuriteoriaan, jonka mukaan
spektaakkeli irtoaa alkuperäisestä todellisuudesta ja häivyttää sen22.
Performanssin ja performatiivisuuden käsitteiden avulla tilanne näyttäytyy niin, että performanssi on todellinen ja rakentaa todellisuutta
(Goffman 1959, 45), eikä sen tarvitse olla suhteessa mihinkään toiseen
todellisuuteen tai irrota sellaisesta. Myös Saarenmaan ajatuksen kansikuvan herättämistä tunnoista voi lukea niin, että intiimiys ja esityksellisyys ovat läsnä kuvassa yhtä aikaa, tarkoituksellisina ja tasa-arvoisina.
Saarenmaa jatkaa kansikuvien visuaalisesta spektaakkelista: ”Esityksellisyyden tuntua tuottavat myös [Tabe Slioorin] muistelmien tuotantoehtoihin liittyvät kysymykset; julkaisuehdoista ja palkkioista sopiminen, tekstin
lukuisten eri versioiden valmistaminen ja uudelleenmuokkaaminen, kuvausten ja
kuvauspaikkojen järjestäminen, kuvien jälkikäsitteleminen sekä tekstin ja kuvien sivulle taittaminen. Näiden monien vaiheiden ja osatekijöiden yhteistuloksena syntyi esitys joka toistui Jallun sivuilla kymmenen kuukauden ajan.” (Emt.,
106.) Saarenmaa näkee siis kansikuvan kaikkine tuotannollisine kehystapahtumineen ja visuaalisine asetteluineen yhtenä kokonaisuutena.
Yksi kiinnostava tällaisen kokonaisuuden, jota tässä tutkimuksessa nimitetään kansiperformanssiksi, ilmentymä on aikakauslehtien
tapa valita, syväävätkö ne kansihenkilönsä logonsa päälle vai logonsa
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kansihenkilön päälle. Kyse on muun muassa lehden tunnettuuden ilmaisemisesta. Mitä tunnetumpi aikakauslehti, sitä vähemmän logoa
tarvitsee näkyä. Tällainen tunnettuuspeli voi periaatteessa mennä molempiin suuntiin vaikka miten pitkälle. Esimerkiksi brittiläinen i-D on
vuosina 1980–2013 syvännyt henkilökuvaa muutaman millimetrin logonsa päälle vain seitsemässä numerossa23, mutta on aina julkaissut
kansia, joiden henkilö on niin tunnettu, että hänet on voitu maskeerata
tai peittää jollain elementillä lähes tunnistamattomaksi. Elle taas syvää usein henkilönsä logonsa päälle ja vaihtaa tarpeen mukaan logon
välistyksiä niin, että ainakin lehteä ennalta tuntemattoman lukijan on
käytännössä kuviteltava lehden nimi24. Haastatteluhetkellä Meidän Perhe oli ruvennut syväämään kansihenkilöitä logonsa päälle. ”Mä vaan
sanoin et nyt me ollaan niin tunnettu et mä alan syvään.” (J 3.)

”Toi on taas tossa”: Maria Sidin julkisuuskuva
” [S]ithän siin tulee kans, et toi tyyppi nyt. Et kylhän mäki, ku mä
näin itteni ruokakaupassa, niin mä olin ihan, et nyt riittää, että
se mun pärstä on niinku, sehän kuluu niinku. Mä ite katon, et
voi helvetti, toi on taas tossa. Et se on jännä, et mä niinku sanon,
et toi on taas. Mä aina katon, et ai, nyt se on, nyt toi oli tolleen.”
(Maria Sid)
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Kun haastatellut luonnehtivat sitä, millainen Maria Sid oli eri lehtien
henkilökuvissa, tyypillisiä määreitä olivat positiivisuus, iloisuus, valoisuus ja rento tapa olla julkisuudessa. Julkisuudessa olemisen taito siis
nähtiin osana sitä Maria Sidin persoonaa, jota kuvalla ilmennettiin. Maria Sid itse totesi heti haastattelun aluksi ykskantaan julkisuuskuvansa
olevan ”positiivinen ja valoisa jos näin oikein kliseisesti mietitään”. Sid
oli tutkinut omaa julkisuuskuvaansa ja oli hyvin tietoinen sen rakentumisesta. Kun hän luki itseään käsitteleviä lehtijuttuja, hän erotti ”sen”
ja ”minut” selvästi toisistaan: julkisuushahmo oli useimmiten tietoisen
pinnallinen. Valoisa, positiivinen julkisuuskuva olikin alun perin alkanut syntyä siitä, että julkisuutensa alkutaipaleella epävarma Sid ei ollut
halunnut antaa itsestään medialle ”kaikkea”, jolloin medialle jäi pinta. Nyt Sid totesi, että lehtijulkisuuden hahmo oli hänen elämässään

23

http://i-donline.com/magazine/ (luettu 18.3.2013)

24 http://www.elle.com/pop-culture/cover-shoots-338564 (luettu 18.3.2013)
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vain yksi illuusio teatterityön ohella. Hahmo oli tärkeä osa Sidin työtä.
Hän koki, että pintajulkisuudesta vetäytyminen tai kovin valikoiva julkisuusstrategia olisi ollut elitismiä ja että hän pedagogisena ihmisenä
halusi toimia positiivisessa hahmossaan yleisölleen inspiraation lähteenä. Hän halusi inspiroida lehtien lukijoiden lisäksi myös toimittajia
antamalla hyvää palautetta hyvästä työstä. Performanssiin osallistuminen oli siis hänelle hyvin suunniteltua ja kaikki osapuolet tiedostavaa.
Hahmossa itsessään ei ehkä ollut paljon Maria Sidin piirteitä, mutta sen tietoisessa rakentamisessa tietynlaiseksi oli paljon henkilökohtaisia motiiveja. Sid oli esimerkiksi päättänyt, että vaikka hän normaalipainoisena naisena kokikin jossain määrin outona sen, että häneltä
kyseltiin jatkuvasti painosta, hän voi silloin tällöin kommentoida painoon ja ulkonäköön liittyviä asioita. Näin hän halusi antaa esimerkin
tavallisesta, tavallisen kokoisesta julkisuuden henkilöstä, joka ei ihannoi anorektisen laihaa naiskuvaa. Hän halusi myös korostaa työn merkitystä elämässään ja antoi mielellään puhtaasti työhön liittyviä haastatteluja. Sen sijaan ihmissuhteitaan tai lastensa asioita hän ei yleensä
suostunut avaamaan. Sidiä oli kohdeltu selvän strategiansa ansiosta
julkisuudessa hyvin. Silti julkisuuden hallinta oli jatkuvaa neuvottelua.
Maria Sid tiesi olevansa helppo kuvauskohde. Hän katsoi sen johtuvan näyttelijän ammatista, siitä että oli tottunut antamaan ohjaajan
päättää. Hän antoi stailata ja meikata itseään, vaikka lopputulokset
eivät aina miellyttäneetkään. Henkilökuvien stailaamista, ”henkilön
muuttamista muuksi kuin mitä hän on”, hän piti sinänsä hieman erikoisena. Toisaalta oli myös helpottavaa, kun päätöksen ja vastuun pukeutumisesta sai luovuttaa ammattilaiselle. Ammattilaisuus oli tärkeää luottamuksen kannalta: epäpätevä tai liian kiireinen stailaaja saattoi
pilata kuvausten tunnelman ja koko kuvaukset. Myös valokuvaajissa
Sid kunnioitti ammattitaitoa ja varasi kuvauksia varten koko päivän,
jotta kuvaaja sai ”intoutua ja inspiroitua”, tehdä työnsä kunnolla. Sama
koski meikkaajia. Luottamus ja turvallisuuden tunne kantoivat koko
kuvausta. Sid nimesi yhden kuvaaja-meikkaaja -työparin ja totesi: ”Jos
[kuvaaja] kuvaa ja [meikkaaja] meikkaa, niin sit sä oot safe.”
Maria Sid itse koki lehden lukijan olevan läsnä, kun kuvauksia tehtiin. Hänen mukaansa lehtien edustajat eivät koskaan oma-aloitteisesti
puhuneet lukijasta kuvaustilanteissa, mutta hän saattoi itse ottaa kuvaajan ja toimittajan kanssa puheeksi jonkin mielestään tärkeän viestin
lehden lukijalle. Sid tiesi, että lukijasta puhutaan paljon kuvaustilanteiden ulkopuolella. Aikakauslehden mallilukijan käsitekin oli tullut
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hänelle tutuksi sattumalta joitakin vuosia sitten, kun hän oli näyttelijänä tehnyt suomalaiselle aikakauslehdelle ”mallilukija-impron” ja esiintynyt lukijaprofiilista poimittujen tietojen perusteella lehden ”Taru”nimisenä lukijana lehden sidosryhmille ja toimitukselle järjestetyissä
tilaisuuksissa. Sid oli tuolloin myös poseerannut mallikuvissa, joista
oli tehty lehden toimitukselle visuaalisia apuvälineitä – luonnollisen
kokoisia mallilukijan pahvikuvia – helpottamaan mallilukijatyökalun
käyttöönottoa päivittäisessä journalistisessa työssä.
Julkisuushahmon suhde mediaan näyttäytyi välillä yllätyksettömänä ja turhauttavana. Sid kertoi haastattelu- ja kuvaustilanteissa tietävänsä jo ennen jonkin asian sanomista sen päätyvän automaattisesti
otsikkoon ja ratkaisevansa sitten muutamassa sekunnissa, sanooko
lauseen vai ei. Yleensä nämä avainlauseet koskivat painoa, ulkonäköä
tai perhe-elämän vastoinkäymisiä. Samoin Sid oli usein poseerannut
pitkään hymyilemättä ja tiennyt kuitenkin, että hymyilevä ruutu, joka
oli pakko jossain vaiheessa ”antaa”, päätyisi lehteen.
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” Mä yritän vähä rikkoo sitä niiden rutiinia jollain tavalla. Mutta
nää, en mä tiedä, tää kertoo aikuisest naisest, niinku nää kuvat
on. Niinku tää on niinku aikuinen nainen. Täs puhutaan nyt mun
menneisyydestä. Tässä mä sanoin tän. Mä arvasin, et nää nappaa
sen. Tänne on laitettu oikein lihaval. ’En koe olevani isokokoinen,
mutta painoni vaikuttaa.’ Ja mä vielä mietin, että sanonks mä tän
vai en. Sit mä sanoin sen, ja se on heti tuolla.”

Edellä olevassa sitaatissa viitatun kaltainen naistenlehdille tyypillinen
asetelma, jossa teksti käsittelee tragedioita mutta kuvissa hymyillään,
oli siis Sidille tuttu ja moneen kertaan koettu. Hän suhtautui siihen
hieman hämmästellen, mutta hyväksyi sen välttämättömyytenä. Joitakin perheeseen ja elämän vastoinkäymisiin liittyviä asioita oli avattava
otsikkotasolla, jotta juttuja ylipäätään saatiin tehtyä. Mielenkiintoista
asetelmassa on, että Sidille oli itsestään selvää, että tekstissä tarvitaan
välttämättä jokin minimimäärä henkilökohtaisuutta, mutta kuvissa
ei lainkaan. Naistenlehden hymyilevä rutiinikuva ei ollut ”ollenkaan”
henkilökohtainen. ”Mun mielest ois tärkeetä näyttää et se ois ’for you
sincerely’. Mut se ei onnistu ikinä tollasessa.”
Sid käytti itsestään aivan samaa ilmaisua kuin yksi haastateltu valokuvaaja itsestään ja Sidistä: hän oli ”yleisön palvelija”. Kun hän päätti
antaa haastattelun johonkin lehteen, hän analysoi myös lehden ja sen

25

Hyvä esimerkki riisumisesta valtavirtana ja pukeutumisesta vastarintana on
keskivertopoptähteä tukevamman Adelen esiintyminen Cosmopolitanin kannessa
pitkähihaisessa vaatteessa joulukuussa 2011. Adelen kuva poikkesi silminnähden
Cosmopolitanin vähäpukeisesta tyylistä, mutta oli linjassa tähden muiden julkisten
esiintymisten kanssa. Julkisuudessa esitettiin sellaisiakin spekulaatioita, että
Adelen vartaloa ei edes voisi esittää lehden kannessa. Esim. Huffington Post:
http://www.huffingtonpost.com/2011/11/01/adele-cosmopolitan-december-2011_n_1069680.html
(luettu 18.3.2013)
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yleisön suhteessa omaan teatteri- ja tv-yleisöönsä. Esimerkiksi Seuran
painonhallintajuttuun hän oli lähtenyt mukaan, koska Seura oli ”koko
kansan Seura, mun yleisön lehti”. Sidin mielestä Seura myös erosi kepeistä naistenlehdistä sikäli, että se halusi ”koskettua” pintaa syvemmältä. Meidän Perheen äiti-lapsi -juttuun hän taas suostui, koska halusi
olla realistinen, työtä ja perhettä yhdistävä roolimalli muille kolmen
lapsen äideille. ”Mä menin heidän takia tähän juttuun.” Me Naisten
jutussa tärkeä kriteeri oli Markku Pölösen Pohjois-Karjalassa kuvattu
Karjalan kunnailla -tv-sarja, jolle Sid oli toivonut paljon katsojia. Iltapäivälehtien julkkisten mielipiteiden kyselykierroksista Sid ei ollut niin
kiinnostunut, koska niitä ei voinut kytkeä mihinkään tärkeäksi kokemaansa asiaan. Sidille julkisuuden ja ”palvelemisen” tarkoitus ei ollutkaan ainoastaan oman uran edistäminen ja teatterin tai tv-tuotantojen
mainostaminen, vaan hän oli käyttänyt julkisuushahmoaan myös puhtaaseen hyväntekeväisyyteen.
Maria Sidin tietoista julkisuuskuvaa voi verrata Laura Saarenmaan
(2010) analysoimaan Tabe Slioorin julkisuuskuvaan. Tabe Slioorin julkisuushahmo rakentui salaisuuksille, joilla mielenkiintoa pidettiin
yllä, ja niiden valikoivalle ”paljastamiselle” Jallussa julkaistussa autobiografiassa (Saarenmaa 2010, 98). Saarenmaan mukaan Slioorin julkisuuskuvan voi nähdä jopa eräänlaisena performatiivisena vastarintana, koska tuomalla vaikutusvaltaisten miesten seksisuhteet kanssaan
päivänvaloon Slioor rikkoi vaikenemisen roolin, joka siihen asti oli
ollut ainoa vaihtoehto naiselle ja alaluokan edustajalle suomalaisessa
julkisuuskulttuurissa (emt., 86). Maria Sidin 2000-lukulainen, keskiluokkainen julkisuushahmo ei koskettanut mitään seksuaalisuuden tai
paljastamisen kulttuurisia rajoja, joilla Slioor pelasi, mutta eräänlaisena rajojen rikkomisena voi hyvin nähdä hänen systemaattisen naisen
ulkonäön problematisointinsa, mikä näkyi sekä valokuvissa että niiden
yhteydessä julkaistuissa teksteissä. Naisen normaalipainoinen ulkonäkö, jota tietoisesti vielä korostetaan, on aikakauslehtikontekstissa tulkittavissa vastarinnaksi.25 Saarenmaan mukaan Slioor sai muistelmis-
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saan tilaisuuden kuvitella itsensä ja itseään ympäröivän todellisuuden
jonkinlaiseksi ja hahmottaa itsensä eräänlaisena poliittisena toimijana. Saarenmaa käyttää tällaisesta tietoisesta diskurssien venyttämisestä termiä ”kuvattelu” (Saarenmaa 2010, 114). Maria Sidin voi samalla
tavalla nähdä harkitulla ja tietyllä tapaa poliittisella julkisuuskuvallaan
pyrkineen testaamaan ja leventämään naisen representaation diskursiivisia rajoja suomalaisessa mediassa.

Henkilökuvan aitous ja autenttisuus
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Robert A. Sobieszekin (1999, 131) mukaan kaupallisten muotokuvastudioiden ulkopuolella puhe mallin sisäisestä persoonallisuudesta
on modernismin myötä kokonaan kadonnut valokuvamuotokuvan
diskursseista. Sobieszek toteaa: ”Sen sijaan ’pinta’ näyttää olleen siitä asti
kaiken merkityksellisen ainoa paikka. Tässä kontekstissa nähtynä henkilökuva on
todellakin enemmän indeksinen kuin tulkitseva tai tunkeutuva ja modernistinen
valokuvaaja enemmän kiinnostunut samankaltaisuuksista ja eroavuuksista tyypittelyjen sisällä.” (Sobieszek 1999, 138.)
Tämän aineiston perusteella voi sanoa, että Sobieszek kärjistää.
Tutkituissa lehdissä pyrittiin henkilökuvan aitouden tuntuun monin
eri keinoin. Aitoudesta valokuvan ominaisuutena puhuttiin, mutta sen
sijaan että vakavissaan olisi uskottu henkilökuvan esittävän henkilön
sisäistä todellisuutta, aitous nähtiin performanssissa vilahtavana hetkenä, jota voitiin houkutella esiin tietoisesti ja systemaattisesti. Aitous näkyi kuvissa haastateltujen mukaan useimmiten eleinä, liikkeenä,
luonnonvalona tai dokumentaarisena tyylinä. Esimerkiksi Meidän Perheen kansikuvassa lapsen toivottiin mielellään hyppivän tai elehtivän,
jotta kuvasta ei tulisi epäaidon poseeraava. Paitsi liikkeenä, aitous sai
toisaalta tilanteesta riippuen näkyä myös tunteena: jos kuvassa oli tavoitettu lapsen ja vanhemman välinen aito, ”hellyttävä” tunne, kansikonseptin edellyttämä eläväisyys sai jäädä ja kuva sai olla staattinen
(J 3). Me Naisissa taas tavoiteltiin aitouden tuntua kuvaamalla ihmiset
mahdollisimman usein luonnonvalossa:
” No teknisessä mielessä mä tykkään yleensä siitä et ne kuvat
kuvataan mielellään luonnonvalos, jos se on mahdollista, jotenki
mul on vähän semmonen tunne kuvista, että keinovalon käyttö,
se helposti vähän johtaa sellaseen esitelmällisyyteen, mikä taas
sit jotenki vieraannuttaa siitä, et mis tässä mennään, et sen takia

niinku, et ihan oikee miljöö ja mielellään se luonnollinen vallitseva
valo, niin sit sitä kautta päästään sellaseen aidompaan fiilikseen
siinä. Oikea ihminen oikeas paikassa.” (J 18)

” No mulle [autenttisuus] tarkottaa sitä, että kuva on hyvin aidon
oloinen, ja esimerkiks et sä pystyt aistimaan tai jopa haistamaan,
niin ku tos on toi polulta poikennut tossa sun vasemmalla puolella,
ku toi vetää tot röökii kylmässä ilmassa, niin must se on hyvin
autenttinen. Mä kuulen sen lumen narinan ja haistan ton.” (J 17)
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Haastatellun käyttämä termi ”esitelmällisyys” kuvaa hyvin edellisessä kappaleessa käsiteltyä konseptia manifestoivaa henkilökuvaa, joka
nimenomaan julistaa ennen muuta omaa olemassaoloaan ja syntytarinaansa, esitelmöi itsestään ja lehdestään. Luonnonvalo oli yksi tekninen keino kuvallisen performanssin esitelmällisyyden, siis performanssin itsensä hallitsevan näkymisen, välttämiseksi.
Kuvan katsojassa heräävää aitouden tunnetta kuvattiin myös sanalla autenttisuus. Yksi haastatelluista puhui paljon siitä, miten hänen lehtensä henkilökuvat jakautuvat autenttisiin kuviin ja selvästi rakennettuihin, valaistuihin studiokuviin. Hän määritteli autenttisuuden näin:
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Tälle AD:lle autenttisuus syntyi itsestään selvästi valokuvaajan tulkinnasta. Hän ei millään tavalla viitannut maailman esittämiseen muokkaamattomana, mihin autenttisuuden käsitteellä on kuvajournalismissa ja dokumentaarisessa kuvassa yleensä viitattu (Wells 2004, 71–75),
vaan aistivoimaista toden tuntua herättävään, tietoisesti valokuvaajan
ammattitaidolla rakennettuun autenttisuuteen. Tällaisella kuvaajan
osaamista korostavalla henkilökuvalla koettiin olevan itseisarvoa kuvaa
ympäröivästä mediakonseptista riippumattakin, mutta enemmän sen
arvo tuli esiin suunnitellusti kokonaisuuden osana tasapainottamassa
muuta, näkyvämmin rakennettua ja lehtikonseptia rakentavaa kuvastoa.
Kyse oli siis yhdessä suunnitellusta ja rakennetusta autenttisuudesta.
Kuvien tekijät luottivat yleensä lukijoidensa medialukutaitoon ja
ymmärrykseen henkilökuvien suunnitellusta ja rakennetusta luonteesta sekä omasta roolistaan kuvaperformanssissa. Klassinen Pihtiputaan mummokin tosin esiintyy aineistossa: yksi haastateltu valokuvaaja kertoi iäkkäästä tutustaan, joka koki mediahahmot läheisinään.
”[S]e saattaa puhua et Maria teki sitä ja tätä, ai jaa että kuka Maria,
onks se joku sun tuttus. Ei ku se Maria Sid. Niinku että puhuu niin-
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ku ystävistään.” (J 8.) Tällainen lukija on luultavasti harvinaisuus ja
edustaa puhdasta muotoa Joke Hermesin (1995) määrittelemästä naistenlehden ”tosissaan lukijasta”. Todellinen henkilö tuli kuitenkin vähintäänkin kielikuvana esiin myös Maria Sidin haastattelussa: kun Sid
arvioi eri lehtien henkilökuvia itsestään, hän käytti luontevasti yhtenä
mitta-asteikkona sitä, miten paljon hänen oikeasta persoonallisuudestaan näkyy kuvassa. ”Täs oon kyllä minä, ja tää oon minä.” (Seura.) Kyseessä on epäilemättä muotokuvan ikonisen näköisyyden, denotatiivisen tunnistettavuuden, jälkeen vanhin ja käytetyin arviointikriteeri.
Tämäntyyppinen ”minän” näkyminen kuvassa ei välttämättä korreloi
tunnistettavan näköisyyden kanssa, vaan kyse on tunnelmasta ja toden
tunnusta, kuvan kyvystä tavoittaa ja ilmaista henkilöstä jotain, mikä
vastaa kuvatun omaa minäkäsitystä. Sidin puheessa on kyse samanlaisesta suunnitellusta ja rakennetusta aitoudesta tai autenttisuudesta
kuin edellä lainatussa AD:n puheessa: ”minän” vilahtaminen oli Sidille
osoitus valokuvaajan ammattitaidosta. Taitava kuvaaja saattoi venyttää
julkista hahmoa ja saada aikaan aidon tunnistamisen hetken. Monissa
henkilökuvissa näkyvä teatteri- tai tv-tuotannon roolihahmo oli julkisuushahmoa helpompi erottaa aidosta ”minästä”: ”Tää ei oo minä
ollenkaan, tää on Kirsti Miettinen.” (Me Naiset.) Henkilökuvat esittivät
siis Sidin mukaan ”häntä itseään”, jotain hänen roolihahmoaan tai hänen omaa julkisuushahmoaan, mutta oli kyseessä mikä tahansa niistä,
hän korosti aina myös lehtien tarkoitusperien näkymistä kuvissa.
Meidän Perheen kuvissa, joissa Sidillä oli mukana oma lapsi, hän koki
olevansa ”enemmän itsensä kuin koskaan”. Se että jutun kuvaaja oli ollut etukäteen tiedossa, oli ollut yksi suuri syy kuvauksiin suostumiseen
siitä huolimatta että lapsen kanssa poseeraaminen oli selvästi ristiriidassa oman julkisuusstrategian kanssa. Sid oli tiennyt, että kuvista tulisi oikeanlaiset ja hänen aito persoonansa näkyisi oikealla tavalla. Sidin
mielestä henkilökuvauksessa ei tässä tapauksessa ollut kyse ”siitä, että
mä poseeraan ja joku kuvaa vaan siitä, että siitä saadaan jotain muuta
irti”. Tämä ”jokin muu” on sitä hankalasti sanoilla tavoitettavaa valokuvan aidonoloisuutta, josta jokainen tämän tutkimuksen haastateltava
puhui ja joka nähtiin yhdessä suunniteltavana ja rakennettavana asiana.
Kiinnostavaa on, että suhteessa kaikkein eniten ”aidosta” valokuvasta henkilön manifestina puhuivat lehtien AD:t. Maria Sid puhui kuvasta oman persoonansa ilmentäjänä suhteessa paljon vähemmän, ja
kaikkein vähiten henkilökuvaan henkilön sisäisen todellisuuden representaationa uskoivat kuvaajat. Kuvaajatkin puhuivat kyllä aitoudesta,

mutta aitouden rakennettu luonne tuli esiin konkreettisemmin kuin
AD:iden maalailevammissa puheissa. Tästä voi päätellä, että kuvan
uskottiin ilmentävän henkilöstä jotain aitoa sitä herkemmin, mitä vähemmän oltiin tekemisissä itse kuvaustilanteen kanssa.
Palataan aikaisemmin lainattuun Robert A. Sobieszekin kärjistykseen, jonka mukaan henkilökuva on enemmän indeksinen kuin tulkitseva tai tunkeutuva ja modernistinen valokuvaaja enemmän kiinnostunut samankaltaisuuksista ja eroavuuksista tyypittelyjen sisällä
(Sobieszek 1999, 138). Aineiston perusteella voi sanoa, että Maria Sidin
henkilökuvat tutkituissa lehdissä olivat pitkälle tyypiteltyjä ja ilmensivät performanssimaisesti omia kuvatyyppejään, kuten ”kansikuvaa” tai
”kansijutun toiminnallista studiomuotokuvaa”, enemmän kuin Maria
Sidin sisäistä persoonallisuutta. Kuvat olivat Maria Sidin henkilökuvina enemmän indeksisiä kuin tulkitsevia tai tunkeutuvia, mutta niissä
joskus tavoiteltu ”aitous” on tulkittavissa yhdeksi tavaksi luoda eroavuuksia muuten niin samankaltaisten, tyypiteltyjen kuvien välille.
Henkilökuvien ”aitoutta” voi lopuksi vielä tarkastella Erving Goffmanin tapaan. Goffmanin julkisten henkilökuvien jaottelussa (1979,
14–18) erotetaan muotokuva muista, ”aidosti” tai rakennetusti tapahtumallisista henkilökuvista. Osa Maria Sidin henkilökuvista kuuluu
Goffmanin ”avoimesti rakennettujen kohtausten” kategoriaan. Loput
kuuluvat muotokuvan kategoriaan, josta Goffman kirjoittaa: ”On huomattava, että valokuvamuotokuvissa malli on rehellisesti ’aseteltu’. Se että hän
on valinnut asennon kameran edessä vain tullakseen valokuvatuksi, ei millään
lailla vähennä kuvan autenttisuutta, ’aitoutta’. Pikemminkin kuva esittää sitä
mitä tapahtuu, nimittäin muotokuvaamista, mallin antautumista muokkaami-
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Mikä edes voisi olla
inhimillisempää ja
autenttisempaa
kuin valokuvaajalle
poseeraaminen?
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sen prosessiin. Emme siis voi sanoa, että kuva on ’pelkkä poseeraus’ ikään kuin
korjataksemme jonkun uskomusta, että se olisi jotain muuta.” (Emt., 17.) Mikä
edes voisi olla inhimillisempää ja autenttisempaa kuin valokuvaajalle
poseeraaminen?

Kuvat ja mitä niistä sanottiin
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Edellisissä alaluvuissa on analysoitu haastateltujen näkemyksiä henkilökuvien olemuksesta ja tehtävistä aikakauslehdessä yleensä. Seuraavaksi tarkastellaan aineistona olleita kuvia ja haastateltujen luonnehdintoja niistä. Lopuksi keskitytään yhteen elementtiin, johon monen
haastatellun katse tarkentui: studion lattialle jääneeseen Maria Sidin
sandaaliin. Sandaalin avulla tarkastellaan esimerkiksi ”aitouden” konkreettista rakentumista kuvassa.
Maria Sidiä kansikuvissa luonnehdittiin virikehaastatteluissa esimerkiksi näin: ”Rento”, ”veitikkamainen”, ”überilonen – vähän liian ilonen”,
”kaukainen”, ”kiva, söötti, sympaattinen”, ”ei esitä itseänsä, kun on lapsen
kanssa – lapsi tuo syvyyttä”, ”roolissa”, ”lähelle tuleva, pehmeä”, ”vaikeesti
lähestyttävä”, ”rock”, ”vanhanaikaisesti meikattu”, ”näyttää nuorelta, liian
plain”, ”kylmä vaikutelma”, ”terve, ilonen ihminen”, ”jäykkä”, ”lähdössä
bilettämään”, ”menossa jumppatunnille lapsen kanssa”, ”Lappeenrannan
maatilan emäntä”, ”raikas”, ”mällimölli” ja ”Linnan juhlista suoraan”.
Arviot kansikuvista olivat moninaisia ja ristiriitaisia. Kahdeksan
haastateltua yhdeksästä oli sitä mieltä, että kansikuvat olivat hyvin samanlaisia. Vain yhden haastatellun mukaan Maria Sid oli eri lehdissä
stailattu selvästi toisistaan erottuvilla tavoilla. Samanlaista kaikissa
kansissa oli Sidin hymyilevä ilme, joskin hymyn laadussa oli yhden puhujan mukaan eroja: Me Naisissa hymy oli rento, ”omaan tahtiin”, Annassa
aggressiivisempi ”olen onnistuja” ja Meidän Perheessä ”perusmadonna”.
Yksi haastateltu valokuvaaja arveli kansikuvien samanlaisuuden aiheuttajaksi Sidiä: ”Ei se ihminen anna mitään muuta, eikä kukaan osaa vaatia siltä mitään muuta.” Maria Sid itse taas totesi, että yrittää useinkin
olla hymyilemättä kuvauksissa, mutta lehdet valitsevat aina hymyilevän
kuvan, joka kuitenkin jossain vaiheessa on ”annettava”. Standardihymy
olikin tämän aineiston perusteella ennen muuta lehden toimituksesta
AD:n kansimäärittelyjen kautta tuleva vaatimus, johon sekä valokuvaajan että kuvattavan oli mukauduttava.
Toinen valokuvaaja näki myyntipisteiden vaatimusten mukaan standardoidut kansilayoutit yhtenä syynä kansikuvien yhdenmukaisuuteen:

Oman lehden kuvia Maria Sidistä luonnehdittiin periaatteessa positiivisesti, mutta jonkin verran myös itsekriittisesti tai -ironisesti: ”Rento, vallaton, itseensä uskova, tasapainoinen, vapautunut – semmonen
mikä kuva hänestä ihmisillä on.” ”Tää on äiti, tää kertoo tästä ihmisenä, äitinä, mimmonen se on, leikkisä, itsetuntonen, pehmeä, ’olen
tämän lapseni kanssa tässä’.” ”Suomalaisen näköinen nainen.” ”Kuvat
kertoo enemmän henkilön työstä kuin henkilöstä. Läsnä.” ”Kuvat kertoo enemmän lehden projektista ja henkilön työstä kuin henkilöstä.
Hyvinvoiva, hyvännäkönen, hyvin valaistu, itsevarma, luottavainen,
avoin, ei satu just nyt mihinkään ja kaikki on ihan kivasti.” ”Kuus miinus.” ”Rempseä, elämäniloinen, reipas, myönteinen, onnistunut, hyvinvoiva, pirteä, ulospäinsuuntautunut, vilkas, terveellä tavalla sensuelli rehevä ihminen, rooli jonka hän esittää erittäin hyvin. Poskipunat
on ikävästi.”
Toisten lehtien kuvia Maria Sidistä luonnehdittiin enimmäkseen
neutraalisti tai positiivisesti. Jotkut kuvat kuitenkin herättivät kritiikkiä. Tässä luonnehditaan yhden jutun sisäsivujen kuvia: ”Kamala,
teennäinen, etäinen, yököttävä, teeskentelevä, epäonnistunut, painajainen, ei anna mitään tästä ihmisestä, rakennettu, ihminen on vain
mallina, ei omaa kehonkieltä, kylmä tausta, eteerinen, järkky, [lehti
X]-mäinen, etäinen, niin sanottu hienostunut, ei anna tunne- tai kosketuspintaa. ’Pankaa mut mihin asentoon tahansa niin olen siinä olematta läsnä tässä hetkessä.’”
Kova kritiikki oli kuitenkin tiukasti kontekstualisoitua, ja koska
kuvat olivat lehtensä näköisiä, ”lehti-X-mäisiä”, niiden vastenmielisyys
oli anteeksiannettavaa: ”Meillä tää olis epäonnistuminen. Ehkä se on
siinä ympäristössä ihan ok.”
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”Se siinä on että pitää saada niinku molemmille puolille tekstiä
mahtuun tänne näin ja siin on se, ja sitten joku vaate, niinku että
miten siinä sitten pystyy vääntyyn ja kääntyyn. Että kyllä siinä
vaihtelua haetaan. Toi tekstimäärä on ihan hulvaton mitä noissa
on. Usein on sitten näitä kaikenlaisia pikkukuvia joissa on jotain
esineitä tai jotain, saattaa olla sienen kuva tai jotain ihan ihmeellistä että yks kenkä tai jotain. Onks ne kaikki tarpeellisia ne kaikki
hilut siinä. Ja miks kaikissa, että eiks vois tehdä joku lehti vähän
eri tavalla, vähemmällä tekstillä tai jotain. Ja nää tekstien sijottelut kaikki pitää olla näin, että kun ne lehdet on kaikki R-kioskilla
tälleen näin, niin kaikki tekstit on tällä puolella näin.”
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Kuva 1. Maria Sid Annan, Me Naisten, Meidän Perheen ja Seuran kansihenkilönä.
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Kuva 2. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Anna 37/2008.

Kuva 3. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Anna 4/2011.
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Kuva 4. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Me Naiset 29/2009.
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Kuva 5. Maria Sidin
henkilöhaastattelu,
Meidän Perhe 10/2008.

Kuva 6. Maria Sidin
henkilöhaastattelu,
Seura 13/2009.

Mitä sandaali tarkoittaa?
” No, täs on vähä enemmän ehkä kuiteski sitte lämpöä siks
että sitä ei oo rajattu sitä miljöötä täysin pois niinku sillai
valkoseks, ja se ei oo niin kliininen eikä eteerinen, et tääl
on kenkä sentään lattialla.” (J 21)
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Kuten haastatteluista käy ilmi, aikakauslehtien kuvissa on harvoin täysin sattumanvaraisia elementtejä, ja jos niitä on, ne ovat aivan tietynlaisia, konseptiin sopivia sattumia. Anna-lehden kuvissa katsojan huomiota kiinnittää Maria Sidin jalasta puuttuva, studion lattialle heitetty
sandaali. Muutamat haastatellut alkoivatkin kuvien äärellä puhua sandaalista oma-aloitteisesti.26 Kengästä tehtiin sekä konnotatiivisia että
toiminnallisia, funktionaalisia tulkintoja. Edellä lainattu valokuvaaja
alkoi puhua sandaalista spontaanisti ja tulkitsi sen tietoisesti asetetuksi
kliinisyyden ja eteerisyyden poistajaksi. Hän jatkoi Maria Sidistä: ”Pitiks
ton molemmissa kuvissa kattoo kameraan? Ois voinu miettii et se ois
toisessa ollu kattomatta kameraan ehkä sit kuiteski. No, tämmösiä on
varmaan meilläki virheitä.” (J 21.) Kysyttäessä, onko katsekontakti molemmissa kuvissa tosiaan virhe, hän totesi että koska kenkä on kuitenkin
ilmiselvästi laitettu lattialle merkitsemään toiminnallisuutta, olisi ollut
ehkä parempi, että toinen kuvista olisi näyttänyt henkilön tekemässä jotain, esimerkiksi kiinnittämässä kengän solkea. ”Olishan se nyt kertonu
jo siit ihmisest jotain, et mä laitan kenkää jalkaan, ku et mä patsastelen
siinä kengän vieressä. [Nauraa.] Oishan se voinu tehdä jotain.” (J 21.)
Kenkäkeskustelu tuo esiin sen, että Maria Sidin sandaalin tapaan
esitetyt elementit kuvissa on ainakin ammattilaisten keskuudessa totuttu tulkitsemaan sattuman ja aitouden esittämiseksi. Tällaisen esitetyn sattuman ja aitouden rakennettua luonnetta ei kyseenalaisteta,
mutta rakentamisen onnistumista voidaan kommentoida. Tämän puhujan mielestä kenkä yksin oli riittämätön aitouden elementti ja ristiriidassa kahden poseeraavan katsekontaktikuvan kanssa. Aitoutta
olisi hänen mielestään pitänyt rakentaa pitemmälle luomalla kuviin
lisää kuvitteellista toiminnallisuutta. Kuva kengän sitomisesta kertoisi
tällaisen logiikan mukaan henkilöstä enemmän kuin katsekontaktissa
poseeraaminen. Näkemys on kiinnostava kahdesta syystä. Ensinnäkin, todellisessa kuvaustilanteessa kengän sitominen ja katsekontak-

26 Sandaalikuvista vastuussa ollutta AD:ta ei ole haastateltu tässä tutkimuksessa.
Annan tähän tutkimukseen haastateltu AD oli ollut lomalla, kun juttua tehtiin.

tissa poseeraaminen saattaisivat itse asiassa hyvinkin todennäköisesti
rakentua spontaanisti juuri toisinpäin: useimmiten ihmiset asettuvat
luontevasti poseeraamaan kuvaa varten, mutta kaikenlaiseen puuhasteluun heitä täytyy erikseen ohjata. Sekä ”aitous” että poseeraus nähtiin tässä siis yhtä lailla suunniteltuna ja rakennettuna.
Toiseksi katsekontaktin mainitseminen tässä yhteydessä kengän
tuoman ”aitouden” kumoajana on mielenkiintoinen yksityiskohta, joka
kertoo jotain siitä, miten katsekontakti aikakauslehden suunnitellussa
henkilökuvassa vertautuu sosiosemioottiseen ajatukseen katsekontaktin roolista toiseuttamisen mekanismeissa. Uutiskuville ja dokumentaariselle kerronnalle tyypilliset passiivisen, kuvaustilannetta ymmärtämättömän alisteisen henkilön katsekontaktikuvat (Lutz ja Collins
1993, 163–164) ovat tutkittujen kaltaisissa lehdissä harvinaisia, eikä sellaisia esiintynyt aineistossa. Sen sijaan perinteiseen tapaan edestä kuvattuja, poseerattuja katsekontaktikuvia, joissa kohde on tietoinen kuvaamisestaan ja asettuu kuvaan harkitulla tavalla,27 oli kaikista kuvista
suurin osa, kansikuvista kaikki. Loput kuvat olivat vielä edellisistäkin
pitemmälle yhteissuunniteltuja ja -kehiteltyjä, leikillisiä toiminnallisia
poseerauskuvia, kuten esimerkiksi Meidän Perheen kuvat Maria Sidistä
studiossa lapsen kanssa. Tällaisissa kuvissa mennään perinteistä poseeraamista pitemmälle, ja kuvattavan henkilön osuus performanssissa ulottuu kuvan käsikirjoittamiseen kuvaustilanteessa. Journalistiset
henkilökuvat voikin tältä pohjalta jakaa karkeasti kolmeen perustyyppiin: uutis- tai dokumentaarisiin henkilökuviin, perinteisesti poseerattuihin henkilökuviin ja leikillisiin toiminnallisiin poseerauskuviin.
Tässä aineistossa perinteiset poseeratut henkilökuvat ja toiminnalliset poseerauskuvat esiintyivät samoissa juttutyypeissä rinnakkain

27

Tässä tarkoitettuja perinteisesti poseerattuja henkilökuvia
nimitetään usein ”pönötyskuviksi”.
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Sekä ”aitous” että
poseeraus nähtiin
yhtä lailla suunniteltuna
ja rakennettuna.
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ja vaihtoehtoisina. Niiden vaihtelu riippui tilanteesta ja kuvien muista elementeistä, kuten tässä studiomiljööstä ja kengästä. Haastatellut
eivät nähneet katsekontaktia henkilön korkean aseman tai alisteisuuden määrittäjänä, kuten sosiosemiotiikassa, vaan tarkastelivat sitä
suhteessa kuvakokonaisuuteen. Oma merkityksensä oli esimerkiksi
kansijutun sisäisellä jaolla kansikuvaan ja sisäsivujen kuviin: kannessa
aina katsekontaktissa poseeraava henkilö sai usein sisäsivuilla esiintyä
vapaammin ja katsoa mihin halusi. Tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että kannen tehtävä on myydä lehti lukijalle, kun sisäsivujen kuvia
katsoo lehden jo ostanut lukija. Joka tapauksessa katsekontaktilla ei
sinällään ollut suurta merkitystä henkilöiden tyypittelyssä. Suurempi
vaikutus henkilöiden statuksen määrittelyyn oli juttutyypillä, johon
henkilökuva kulloinkin kuului, ja sen sisäisellä dynamiikalla.
Toinen haastateltu uskoi sandaalijutun kuvaajalla olleen astetta
heikompi käsitys lukijan medialukutaidosta ja oletti, että sandaalilla
pyrittiin taitavaan ”harhautukseen”:
”Mä luulen [---] että se on tarkkaan harkittu, et sillä yritetään
harhauttaa lukijaa et lukija luulee et se on jääny sinne.” (J 17)
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Puhuja ei kengästä huolimatta kuvitellut lukijan uskovan studiokuvan
olevan lähelläkään toiminnallista reportaasikuvaa. Hänelle, kuten
edellisellekin haastatellulle, kyse vaikutti olevan yrityksestä lieventää
lavastettua tunnelmaa, halusta antaa lukijan uskoa, että aivan kaikki ei
sentään ole loppuun asti harkittua. Kenkä olisi voinut edustaa ”arjen
rosoisuutta tai kivaa persoonallista tyyliä”, joka antaa ”samastumispintaa ja todellisuudentuntua” (J 17), mutta lopputulos ei ollut aivan uskottava. Lukijan ”harhautus” ei onnistunut, koska tarkkaan mietityissä
studioposeerauksissa kengät eivät noin vain voi putoilla jalasta. Muualla kuin studiossa tehdyissä kuvissa tilanne olisi ollut toinen.
Kolmas haastateltu suhtautui kenkään ironisesti. Hänelle se oli ”hetken oivallus”, valokuvaajan tapa tarttua äärimmilleen kontrolloituun kuvaustilanteeseen. Se oli kuitenkin vain vähäinen ilonpilkahdus kontekstissaan, ”suurinta huumoria mitä naistenlehden kuvassa voi olla”.
Kengän merkityksen voi kaikkien vastausten perusteella tulkita
merkkinä lukijalle hänen roolistaan kuvan katsojana. Toiset olettivat
lukijan ymmärtävän, että kenkä on jätetty tahallaan lattialle merkitsemään jotain. Toiset korostivat sitä, että lukija saattaa ainakin jossain
määrin uskoa kengän jääneen lattialle vahingossa, mikä lisäisi kuvan

”aitoutta” ja kenties uskottavuutta. Kengän merkityksen voi tiivistää
niin, että lukijan uskotaan haluavan uskoa kengän jääneen lattialle sattumalta, ottavan siis vastaan leikillisen roolinsa sinä henkilönä, joka
uskoo. Erving Goffmanin (1979) käsitteistöä käyttäen kyse on ihmisen
luontaisesta kyvystä ja halusta heittäytyä sosiaaliseen esitykseen. Kaupallisen realismin estetiikan ja logiikan mukaisesti kuva on roolinsa
hyväksyneelle lukijalle totta tai mahdollinen.

Suunnitellulla henkilökuvalla on monta päämäärää. Sen tulee olla saumaton osa lehtensä konseptia ja manifestoida lehden maailmankuvaa.
Se pyrkii myös näyttämään kuvatusta henkilöstä jotain lehden konseptiin sopivalla tavalla erityistä. Näin ymmärrettynä kuva ei niinkään
representoi henkilön persoonaa, vaan on osa tiettyyn mediakonseptiin
kontekstualisoitua performanssia. Myös lukija on osa tätä performanssia ja esiintyy kuvan suunnittelun eri vaiheissa kuvitteellisena hahmona: lehden tekijöille sekä mallilukijana että todellisena, mitattuna lukijakuntana ja omalla julkisuuskuvallaan operoivalle kuvauskohteelle
henkilökohtaisena yleisönä.
Yhteisöllisyyden rakentamisen voi nähdä yhtenä kuvan tärkeänä tehtävänä. Media luo yhteisöjä liittämällä katsojat ja lukijat yhteisesti koettuun sosiaaliseen maailmaan erilaisten symbolien avulla (Sumiala 2010,
91). Valokuvat ovat tällaisina symboleina vahvoja. Haastatteluista kävi
selvästi ilmi, että lehdet haluavat rakentaa henkilökuvistaan itselleen
sopivia, lehden numerosta toiseen ulottuvia symboleiden jatkumoita.
Myös kuvien sisälle rakennettiin symbolisia, lukijalle suunnattuja tyylillisiä tai lavastuksellisia elementtejä, joiden tarkoitus oli lukijan osallistaminen lehden maailmaan. Esimerkkinä tästä käy sandaali, jonka kaikki
siihen huomiota kiinnittäneet haastatellut tulkitsivat tietoiseksi eleeksi
lukijaa kohtaan. Sandaalin kaltaisella elementillä lehden maailmankuvaa ja kuvitteellista yhteisöä vietiin astetta arkisempaan suuntaan.
Sandaalikuva ja sen kaltaiset ”sopivia sattumia” hyödyntävät henkilökuvat sopivat Erving Goffmanin määritelmään kaupallisesta realismista: kuvat yhdistelevät asioita, jotka eivät yhdistyisi tosielämässä,
ja voivat myös olla ylinäyteltyjä. Ne esittävät kohtauksia, joita emme
tosielämässä pääsisi todistamaan, ja ovat joskus hyvin symbolisia.
Kaupallisesti realistinen muotokuva esittää henkilön kenenä tahan-
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2.6 Lopuksi
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Hyvin samantyyppiset
henkilökuvat voidaan
nähdä hyvin eri tavoilla
eri lehtikonseptien
toiminnallisina osina.
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sa, jonka ympärille mainostaja haluaa rakentaa kohtauksen, kun taas
henkilön yksityinen muotokuva esittää henkilön koristeellisena versiona itsestään (Goffman 1979, 17–19). Kaupallisen realismin voi rikkoa
jollain ”aitouden” elementillä, joka vie henkilökuvaa kohti lavastamatonta, napattua kuvaa. ”Välähdykset tosielämästä, kuten siitä napatut valokuvat, näyttävät meille malleja, jotka esittävät itseään; kaupallinen realismi ei tee
niin.” (Emt., 23.) Maria Sidin kuvissa on aineiston perusteella kuitenkin
tarkoitus myös vilauttaa jotain ”aitoa” Maria Sidistä. Tämänkaltaiset
suunnitellut henkilökuvat voikin Goffmanin käsittein sijoittaa kaupallisesti realistisen poseerauksen ja yksityisen muotokuvan sekä toisaalta
avoimesti rakennetun toiminnallisen henkilökuvan ja napatun henkilökuvan välimaastoon.
Kun lukijalle tarjottiin rooleja lavastamalla ja lavastamista rikkomalla, miten lukijan sitten oletettiin ottavan tarjotun yhteisön omakseen? Joke Hermes (1995, 131–132) jakoi juorulehtien lukijat tosissaan
lukijoihin ja ironisiin lukijoihin.28 Tämäntyyppinen jako tuli tässä aineistossa esiin lehtien tekijöiden ja kuvatun henkilön haastatteluissa
sekä suhteessa omaan tekemiseen että suhteessa oletettuun lukijaan.
Jako ei kuitenkaan tullut esiin niin, että eri henkilöt olisivat suhtautuneet työhönsä ja lukijoihinsa joko tosissaan tai ironisesti, vaan niin että
molemmat suhtautumistavat näyttäytyivät samoissa henkilöissä. Mo-

28 Hermesin jaottelua voi verrata myös Goffmanin (1974, 127–137) ajatukseen
esityksen tarinan mukaan heittäytyvästä katsojasta ja tapakulttuurin määrit
tämästä teatterissakävijästä. Hermesin jaossa sekä ironiset lukijat että
tosissaan lukijat olivat omistautuneita, kun Goffmanin jaossa teatterissakävijän rooli perustui enemmän rutiiniin kuin omistautumiseen.

29 Kuvaajilla on tämän aineiston aikakauslehdissä enemmän sananvaltaa kuvan
suunnittelun alkuvaiheessa kuin esimerkiksi Kari Koljosen haastattelemilla
sanomalehden valokuvaajilla (Koljonen 2004, 54–59).
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nien haastateltujen puheissa olivat yhtä aikaa esillä idealistinen usko
siihen, että henkilökuva saavuttaa jotain aitoa kuvatusta, ja etäännytetty katsanto, johon kuului tietoisuus omasta tekemisestä ja luotavasta kuvitteellisesta yhteisöstä. Kaikissa etäännytetyissä katsannoissa
näkyi itsetietoisia, professionaaleja sävyjä, joissa esimerkiksi lehden
valta-asema ja suhde muihin lehtiin korostui, mutta myös monenlaista, enimmäkseen lempeää itseironiaa koko touhua kohtaan.
Samaan aikaan kun useimmat haastatellut totesivat kansikuvien
olevan samanlaisia, he näkivät niissä ja niihin liittyvissä jutuissa mielestään selviä, lehtikonsepteihin perustuvia eroja. Tämä kertoo siitä,
että hyvin samantyyppiset henkilökuvat voidaan nähdä hyvin eri tavoilla eri lehtikonseptien toiminnallisina osina. Ilman aikakauslehtikentän, konseptin ja performanssin diskursiivisia tulkintakehyksiä
kuvat voisi kokea yksinkertaisesti geneerisiksi aikakauslehden kannen
naiskuviksi – mitä ne toki ovat, mutta eivät pelkästään – ja liittää niihin mitä tahansa yleisiä kulttuurisia merkityksiä tai ajatella, että ne
ovat kuvapankkikuvien tapaan yhdentekeviä tai lehtien välillä keskenään vaihdettavissa.
Aineiston perusteella voi todeta, että tutkittujen Maria Sidin kuvien tyyppinen aikakauslehden edustushenkilökuva on läpeensä suunniteltu ja kollektiivisesti tuotettu. Kuva on tarkoitettu omaan tiiviiseen kontekstiinsa ja toimii siinä oman logiikkansa mukaan. Henkilökuvaan liittyvä vallankäyttö tai -jako voi olla aivan erityyppistä kuin
dokumentaarisessa henkilökuvassa. Myös sellainen kuva, jonka laaja
journalistinen kulttuuri voisi tuomita epäeettisesti tehdyksi, voi olla
lehden tekijälle ja hänen tuntemalleen lukijalle omassa kontekstissaan ymmärrettävä, hyväksyttävä ja uskottava.
Kuvaan liittyvät päätökset tehdään etukäteen lehtien toimituksissa, ja valokuvaajan työ on konkretisoida nämä päätökset kulloisenkin
kuvaustilanteen mahdollistamissa puitteissa.29 AD:llä on viime kädessä päätösvalta siihen, millaisiksi kuvat suunnitellaan ja millaiset kuvat
valitaan. Päätöksenteko ei kuitenkaan ole suoraviivaista, selväpiirteistä vallankäyttöä, vaan kuvien tuotanto on alusta loppuun jatkuvaa neuvottelua eri osapuolten kesken.
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Edellisessä luvussa on selvitetty virikehaastattelujen avulla, millaisia erilaisten aikakauslehtien suunniteltujen henkilökuvien
työprosessit ja niiden taustalla vaikuttavat
konseptit voivat olla. Tässä luvussa lähestytään henkilökuvien tuotantoa ensisijaisesti etnografisen havainnoinnin avulla. Sen
kautta tarkastellaan niitä prosesseja, joissa yhden aikakauslehden mediakonsepti
konkretisoitui rakenteista ja ideaalipuheesta kohti päätöksiä ja valokuvallisen esittämisen tekniikoita. Tutkimuskysymyksenä tältä aineistolta kysytään,
millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa. Sekä tässä että seuraavassa aineistoluvussa tätä kysymystä
lähestytään ja siihen vastataan analysoimalla paitsi puheen ja toiminnan diskursseja, myös sitä miten puhutut tavoitteet ja ideaalit konkretisoituivat toiminnaksi ja kuviksi.

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

”Samassa suossa
lukijoiden kanssa”
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Alaluvussa 3.1 esitetään havainnointiperiodista yksityiskohtainen
etnografinen kertomus. Alaluku 3.2 esittelee kerätyn aineiston ja sen
koodausmenetelmän. Seuraavaksi alaluvussa 3.3 analysoidaan lehden
toimituksen puhetta kuvista sekä toimintaa kuvaustilanteessa. Analyysin loppupäätelmät ovat alaluvussa 3.4.
Kun aikakauslehti julkaisee kannessaan suunnitellun henkilökuvan, sitä ennen on tehty monta päätöstä. Ensin toimituksessa on keskusteltu ja päätetty, kuka voisi olla sopiva henkilö esiintymään juuri tässä lehdessä ja mistä syistä. On saatettu käydä kovaa kilpailua sopivista
henkilöistä muiden lehtien kanssa tai todeta joku henkilö mahdottomaksi suostutella. On päätetty, mihin numeroon henkilö sopii parhaiten – ketkä ovat esiintyneet edellisissä numeroissa, ketkä ovat ehdolla
seuraaviin kansiin, ketkä ovat viimeksi olleet kilpailijoiden kansissa,
mikä vuodenaika ja lehden siihen mahdollisesti liittyvä teemaperiodi
on käynnissä ja millä tavalla ehdolla oleva henkilö on juuri nyt ajankohtainen. On päätetty, milloin, miten ja missä henkilö kuvataan ja kuka
kuvaa hänet. On neuvoteltu vaatteista, meikeistä, kampauksista ja
taustapaperin tai -rakenteiden väristä, päästy sopimukseen tai kuvattu
useampia vaihtoehtoja. Ehkä on päädytty kuvaamaan muualla kuin studiossa, rakennettu lavasteita ja valittu kuvausrekvisiittaa. Valaistuksen
tyylistä ja suunnasta on päätetty. On neuvoteltu poseeraamisesta henkilön kanssa ja tehty monta sataa erilaista valotusta. On päätetty, että
kuvaus on nyt valmis. Kuvaaja tai hänen assistenttinsa ovat valikoineet
tarjolle asetettavat kuvat, ja lehden AD on tehnyt lopulliset valinnat.
Kuvat on jälkikäsitelty lehden käytäntöjen mukaisesti. Sitten on vielä
valittu kansitekstit ja niiden värit kuvaan sopiviksi sekä taitettu kansi ja
kansijuttu. Tähän neuvottelujen ja päätösten prosessiin on osallistunut
useita henkilöitä toimituksen sisältä ja ulkopuolelta.
Lehtihyllyssä ostajalle näyttäytyy kansi, josta voi päätellä osan edellä kuvatusta neuvotteluketjusta. Kuvassa näkyvä henkilö on antanut
aikaansa lehdelle. Lehti on suostutellut henkilön sekä palkannut parhaan mahdollisen kuvaajan ja antaa nyt koko paketin lukijalle. Lukijan
tehtävä on osallistua hänelle tarjoiltuun maailmaan, nauttia kokonaisuudesta ja tuntea itsensä eri tavoin etuoikeutetuksi. Samantyyppinen
logiikka pätee useimpiin aikakauslehtiin, joiden kansissa julkaistaan
tämäntyyppisiä edustushenkilökuvia. Uutisviikkolehtien kannet luovat jatkumoita historiallisesti tärkeiksi määrittelemistään henkilöistä
(Stengel 2010), ja viihdejulkisuuden henkilöt heittäytyvät mielellään
kansileikkiin mutta saattavat haluta valita itselleen sopivan kuvaajan

3.1 Matka Meidän Perheeseen
” Itke, naura ja kasva kanssamme – lehti täynnä tunnetta, tukea ja tietoa. Suomen suurin perhelehti kertoo perhe-elämästä aidosti, rehellisesti ja avarakatseisesti – ja myös yllättävistä näkökulmista. Meidän
Perhe tsemppaa ja kannustaa nykyvanhempaa, joka etsii ratkaisuja
kasvatukseen, parisuhteeseen ja muihin perhe-elämän haasteisiin.
Meidän Perhe on vahvojen lukuelämysten lehti, jota käsikirjoittaa
elämä itse.” (Meidän Perhe -lehti verkkosivuillaan 2011)1

1

http://www.meidanperhe.fi/artikkelit/meidan_perhe_lehti (luettu 23.6.2011)
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ja määritellä ehtoja kuvauksille kameran linsseistä alkaen (Johnson ja
Prijatel 2007, 276).
Seuraavaksi esitetään etnografinen kertomus havainnointiperiodista sekä esitellään aineisto ja sen analyysimenetelmä. Etnografinen kertomus kattaa havainnoinnin toimituskokouksissa ja kuvaussessioissa. Se
esitetään melko yksityiskohtaisena, jotta valokuvien tuotanto avautuisi
sitä ennestään tuntemattomalle lukijalle. Lisäksi kertomus esitetään yksikön ensimmäisessä persoonassa, jotta menetelmä ja tutkijan reflektoiva läsnäolo kentällä näkyisi mahdollisimman avoimesti. Etnografia ei ole
vain koodaamista ja analyysin esittämistä etäännytetyllä tavalla (Coffey
1999, 136). Se on myös osallistumista tutkittuihin tapahtumiin ja niiden
subjektiivista arvioimista. Etnografisia tekstejä on arvosteltu siitä, että
tutkimistaan kulttuureista etäällä olevat tutkijat ovat kirjoittaneet niihin
hegemonisia tai patriarkaalisia diskursseja tai muita arvoarvostelmia
(emt., 141–145). Tässä tutkimuksessa kohde ja tutkija eivät olleet toisilleen vieraita. Päinvastoin, tutkimuskohde oli tutkijalle omakohtaisesti
tuttu. Aukikirjoitettu etnografia lisää tämän tutkimuksen avoimuutta.
Sen myötä tulee näkyviin, että tutkija ei ole analysoinut omia aikaisempia kokemuksiaan vaan tutkimuksen kehyksessä tapahtuneita asioita.
Amanda Coffeyn mukaan etnografinen teksti voi olla myös ”etnorunoutta” tai ”etnodraamaa” (Coffey 1999, 151–152). Seuraava alaluku
ei sisällä runoutta, mutta tiettyä dramaattisuutta etnografiseen kertomukseen tulee väistämättä. Sen säilyttämiseksi tässä on tehty se ratkaisu, että dialogeja ei ole pysähdytty analysoimaan etnografisen kertomuksen sisällä, vaan analyysi on etnografista kertomusta seuraavassa
alaluvussa. Siinä tarkastellaan aineistoesimerkkien pohjalta henkilökuvien tuotannossa näkyviä diskursseja.
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Tämän tapausaineiston hankinnan aikaan vuosina 2009–2010 Meidän Perhe oli Sanoma Magazines Finlandin julkaisema, lapsiperheille suunnattu
erikoisaikakauslehti2, joka ilmestyi 12 kertaa vuodessa ja jonka levikki
oli 50 522 kappaletta. Lehdellä oli 153 000 lukijaa3, joista 84 prosenttia
oli naisia4. Vuonna 2004 perustettu Meidän Perhe oli tutkimushetkellä
Suomen suurin perhelehti. Edellä on siteerattu lehden vuonna 2011 verkkosivuillaan julkaisemaa markkinointitekstiä. Tekstin yhteydessä julkaistussa henkilökuvassa lehden uusi päätoimittaja5 poseerasi rennosti
nojatuolissa ilman kenkiä, sukkasillaan.6 Punaoranssiraitaiset sukat –
epätyypillinen elementti ison aikakauslehden päätoimittajan muotokuvassa – eivät ehkä olisi kiinnittäneet niin paljon tutkijan huomiota ilman
lehdessä tehdyn etnografisen työn kautta saatua taustatietoa. Taustatiedon valossa saattoi hyvin tarkentaa katseensa sukkiin ja arvata, että ne
olivat strateginen symboli, joka kuvassa edusti lehden rakentaman realismin elementtejä: aitoutta, rehellisyyttä, yllättävyyttä ja ”elämää itse”.
Aineistonkeruuperiodista tämän tutkimuksen kirjoitusvuoteen
2013 lehden päätoimittaja ehti vaihtua kahdesti. Lehden tilaajille suunnattu viesti verkkosivuilla oli vuonna 2013 tätä kirjoitettaessa muuttanut muotoaan, joskaan ei perimmäistä eetostaan, ja kuului:
” Vanhemmuuteen ja perhe-elämään keskittyvä elämänvaihelehti
Meidän Perhe on kannustava, inspiroiva ja luotettava kumppani,
joka auttaa vanhempia jaksamaan ja huomaamaan, että arki
on täynnä mahdollisuuksia. Meidän Perhe tsemppaa ja viihdyttää
lukijaa perhe-elämän pyörityksessä antamalla rakennuspuita
vanhemmuuteen ja kasvatukseen, huumoria unohtamatta.
Erilaiset perheet, moninaiset elämäntilanteet sekä koskettavat
lukijoiden tarinat antavat runsaasti luettavaa ja vertaistukea.”
(Meidän Perhe -lehti tilaussivullaan 2013)7
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2

Suomen Levikintarkastuksen levikkitilastossa Meidän Perhe
on luokiteltu ”naisten erikoislehdeksi”.

3

http://www.levikintarkastus.fi/mediatutkimus/lukijamaarat.php
(luettu 16.9.2011)

4

http://www.meidanperhe.fi/asiakaspalvelu (luettu 16.9.2011)

5

Tässä mainittu päätoimittaja ei työskennellyt lehdessä tutkimusaineiston keruun aikaan.

6

http://www.meidanperhe.fi/asiakaspalvelu (luettu 16.9.2011)

7

http://asiakaspalvelu.sanomamagazines.fi/tilaus/?lehti=ME (luettu 6.5.2013)

Aineiston keruu: etnografinen kertomus
Meidän Perheen haastattelu- ja havainnointiperiodi alkoi touko-kesäkuun
vaihteessa 20098. Ajallisesti aineisto on tämän tutkimuksen ensimmäinen, ja tutkimuskysymykset olivat tuossa vaiheessa hahmottumattomia. Ainoastaan etnografinen työnkuva oli selvillä. Tarkoitukseni oli
seurata lehden tekemistä systemaattisesti ja dokumentoida aineistoksi
valikoitavien juttujen synty ensimmäisestä juttuideasta aina valmiin
lehden palautekeskusteluun. Tällaisesta seuranta-aineistosta toivoin
löytäväni vastauksia tutkimusintressiini – yksinkertaisesti siihen, mistä kaikesta henkilökuvien tuotannossa on kyse.
Aluksi kirjasin kenttämuistiinpanoihini hyvin monenkirjavia asioita lehden työprosesseista ja lehden tekijöiden puheenparresta. Kiinnitin paljon huomiota esimerkiksi luonnehdintoihin, joita esitettiin
lehden eri osista ja juttutyypeistä. Kirjoitin kenttäpäiväkirjaani myös
kysymyksen, olisiko kokouksissa ylös kirjaamieni toimintaehdotusten
ja tehtyjen päätösten toteuttamisen seuraaminen kenties tutkimuksen
kannalta olennaisinta. Miten esimerkiksi päätoimittajan käsky kulkisi läpi koko järjestelmän ja muutuisi valokuviksi? Kuten etnografiseen
lähestymistapaan kuuluu, olin myös aikeissa antaa tapahtumien ja aineistojen muotoilla lopulliset tutkimuskysymykset.
Niin kävikin. Syyskuun 15. päivänä 2009 osuin toimituskokoukseen, jota varten toimitus oli lukenut kilpailijoiden lehtiä sekä erilaisia

8

Aineisto hankittiin osittain Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun
korkeakoulun Median laitoksen tutkimuspäällikön Merja Helteen kanssa
osana hänen johtamaansa Doing Cross Media -tutkimushanketta.
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Markkinointitekstin yhteydessä ei enää ollut päätoimittajan henkilökuvaa. Edellisen päätoimittajan sukat ovat silti hyvä esimerkki siitä,
millaisilla elementeillä henkilökuvien merkityksiä voidaan rakentaa.
Edempänä tässä luvussa tarkastelluissa kansijuttujen työprosesseissa
toimituksen puheet ja ideaalit konkretisoituivat kuvaustilanteissa hämmästyttävän usein sukkien tapaisiin yksittäisiin visuaalisiin elementteihin, jotka osuivat kuviin ainakin osittain sattumalta mutta joita onnekkaan sattuman kohdatessa erityisesti vaalittiin ja aseteltiin. Päätoimittajan muotokuva kiteyttää, miten merkityksetön tai rajattoman monimerkityksinen kuvallinen elementti voi asettua omaan rakennettuun
merkitykseensä omassa kontekstissaan. Asettumisen edellytyksenä on
omistautuneen lukijan hankkima tieto tuon kontekstin erityispiirteistä.
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Ymmärsin miten
olennaisessa osassa
oman maailman
tietoinen rakentaminen
oli toimituksen työssä.
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viitelehtiä ja keskusteli niistä vertaillen niitä omaan lehteensä. Tuossa
kokouksessa esiin tulleet aiheet ja puheet veivät arkisista prosesseista suoraan aikakauslehden diskursiivisen rakennelman ytimeen. Kokouksessa puhuttiin lennokkaasti journalistisen työn ihanteista, lehtipersoonista, yhteiskunnasta ja maailmankuvista. Ymmärsin miten
olennaisessa osassa oman maailman tietoinen rakentaminen oli toimituksen työssä. Abstraktin ideaalipuheen määrä ja voima oli minulle
yllätys. Siitä alkaen tutkimuksen kannalta tärkeät näkökulmat löytyivät
nopeasti. Seurailin talven mittaan lisää toimituskokouksia ja tein haastatteluja. Kirjasin toimituksen käyttämiä termejä ja työnimiä pohtien,
olisivatko ne vielä jossain vaiheessa tarpeellisia avaimia jonkin ymmärtämiseen. Työprosessin ehdotusten ja päätösten systemaattinen
kartoittaminen ei enää näyttäytynyt tutkimuksen kysymysten kannalta
mielekkäänä, vaan pääosaan nousivat puheen ja toiminnan diskurssit,
jotka määrittivät kuvien syntyä, ja se, miten puheen ideaalit konkretisoituivat kuvauksissa ja kuvissa.
Aineistonkeruuvaihe muodostui katkonaisemmaksi ja paljon pitemmäksi kuin alun perin oli tarkoitus. Vaikka aikakauslehdillä on
tarkkojakin tyylikirjoja ja konseptikansioita, joissa esimerkiksi jutuntekoprosessit on eritelty vaihe vaiheelta ideapalavereineen, perustamiskokouksineen ja aikataulutettuine palautesessioineen, työ on
usein hahmottomampaa ja kaoottisempaa käytännössä kuin paperilla. Meidän Perheessä ei käytetty aktiivisesti tyylikirjaa, eivätkä sisältöjen
suunnittelukokoukset olleet pysyvästi aikataulutettuja kuten monissa
muissa lehdissä. Toimituksessa niin kuin missä tahansa luovassa työyhteisössä ideat syntyivät lennossa ja niitä kommentoitiin ja kehiteltiin

Toimituskokoukset:
työnjakoa ja hengennostatusta
Aineiston hankinnan aikaan vuosina 2009–2010 Meidän Perheessä työskenteli päätoimittaja, AD, toimituspäällikkö, 2–3 toimitussihteeriä,
graafikko ja 3–4 toimittajaa.9 Lehti käytti valokuvaajina enimmäkseen
freelancereita ja jonkin verran lehtitalon kuukausipalkkaisia studiokuvaajia. Se ei kuitenkaan tarkoittanut valokuvaajien suurta vaihtuvuutta: sama freelance-kuvaaja oli työskennellyt lehdelle sen ilmestymisen
alusta asti ja kuvannut lähes kaikki lehden kansijutut. Toimituskokouksiin osallistuivat kaikki paikalla olevat journalistit. Vakituinen freelance-valokuvaaja ei osallistunut kokouksiin koskaan.
Kokouksissa puhe oli vapaata ja poukkoilevaa yltyen välillä naurunremakaksi ja päällekkäiseksi huutamiseksi. Päätoimittaja ohjaili
kokousten puheenjohtajana vilkasta keskustelua suvereenisti ja esitti
käsitellyille aiheille loppupäätelmät, joissa kiteytti lehden yhteisen näkemyksen asiasta. Hänellä oli ehtymätön varasto asiantuntevia yleistyksiä, termejä ja tilastotietoja aikakauslehtialasta sekä selvä näkemys
oman lehden kohderyhmästä, eetoksesta ja kehityssuunnasta. Myös
erot kilpaileviin lehtiin olivat hänen katsannossaan hyvin määriteltyjä ja
vakiinnutettuja. Muutaman kokouksen seuraamisen jälkeen toimituksen muidenkin jäsenten roolit alkoivat hahmottua. Yksi journalisteista
otti usein esille markkinointinäkökulman, toinen näki paljon epäkohtia kilpailevissa lehdissä ja kolmas piti yllä laajoja yhteiskunnallisia kysymyksenasetteluja vertaillen omaa lehteä uutismedioihin. Yksi kiinnitti kaikessa huomiota esteettisyyteen, toinen taas muistutti lukijan

9

Osa toimituksesta oli vuorotellen perhevapailla vuosina 2009–2010.
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käytävillä ja sermien yli. Useiden kuukausien jatkuva läsnäolo toimituksessa ei olisi ollut mahdollista eikä tämän tutkimuksen puitteissa
tarkoituksenmukaistakaan. Kun asetuin toimituskokouksiin havainnoimaan, monet juttuideat olivat jo syntyneet, eikä omien tutkimusintressieni kannalta olisi ollut mitään syytä ryhtyä tarkkaan selvittelemään missä ja milloin. Usein kävi myös niin, että toimituskokoukset
syystä tai toisesta siirtyivät, eikä nurkassa hiljaa istuskelevaa, helposti
unohtuvaa tutkijaa muistettu erikseen informoida. Julkaistujen juttujen palautekeskusteluja taas ei tässä lehdessä varsinaisesti ollut olemassakaan, vaan palautetta annettiin toimituskokouksissa muun keskustelun ohessa.
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taloudellisista ja ajallisista realiteeteista aina, kun se oli mahdollista.
Muutamat ottivat seurailijan ja myöntelijän roolin. Kireyttä tai muuten
huonoa ilmapiiriä kokouksissa ei voinut havaita, mikä onkin loogista,
kun ottaa huomioon kokousten yhteishenkeä ylläpitävän funktion.
Toimituskokouksissa taustoitettiin oman lehden asemaa mediakentällä ja määriteltiin omaa maailmankuvaa. Toimituskokousten
toinen – toimituksen arjen kannalta ehkä ensimmäinen – funktio oli
aikataulujen ja käytäntöjen läpikäyminen. Asialistalla oli aina viimeisimmän numeron kommentointi ja tekeillä olevien muutaman numeron työprosessin eteneminen. Aiheet, henkilöt ja juttutyypit risteilivät
keskusteluissa väljästi: samassa keskustelussa yksi juttu saattoi saada
alkuideansa ja toinen, tekeillä oleva teksti tai kuva uutta näkökulmaa
tai uuden muodon. Paitsi vahvoja yleisnäkemyksiä, päätoimittajalla oli
selvä näkemys siitä, mitä lehteen voitiin tehdä ja miten. Juttujen suunnitteluprosessien alkuja oli suorastaan vaikea havaita, koska päätoimittaja nappasi niin nopeasti kiinni keskustelunaluista ja antoi jutun
aiheen ja muodon saman tien jollekin toimittajalle tehtäväksi. Tarkentavat keskustelut käytiin kunkin toimittajan kanssa kahden kesken jälkikäteen. AD:lla ja päätoimittajalla vaikutti myös olevan kiinteä yhteistyösuhde, joka näkyi puheen vähyytenä kokouksissa: heillä oli tapana
keskustella keskenään prosessin kaikissa vaiheissa.
Käytännön työvaiheet ja ideataso kulkivat rinnakkain erottamattomina. Samalla tavalla puhe yksittäisistä teksteistä tai kuvista lomittui
puheeseen aikakauslehden tekemisen ja aikakauslehtijournalismin
yleisemmistä periaatteista. Journalismin ideaaleista puhuttiin yllättävän paljon ja luontevasti. Toimitus keskusteli esimerkiksi realismin
tasoista ja yhteiskunnan epäkohtien näyttämisen menetelmistä tuon
tuostakin. Samoin maailman tietoista rakentamista käsiteltiin yllät-

Ensimmäinen kuvaus: ”Kuin leikkiä”
Tapasin kansijutun kuvaajan hänen studiollaan Helsingissä aamupäivällä 28.9.2009. Kuvaus oli sovittu klo 13:ksi, ja lähdimme autolla
matkaan myöhässä, koska kuvaajan kortinlukijat olivat reistailleet
eikä muistikortteja ollut ehditty tyhjentää ajoissa uusia kuvia varten.
Matkalla kuvaaja kertoi työskennelleensä Meidän Perheen kanssa alusta
asti ja yhteistyön toimineen aina hyvin. Työskentely AD:n kanssa oli
ainutkertaista; muiden toimeksiantajien AD:t eivät yleensä tulleet mukaan kuvauksiin. Kuvaaja sai Meidän Perheen toimeksiannot aina hyvissä
ajoin, ja ennen kuvauksia tarvitsi yleensä vain puhua lyhyesti puhelimessa. Nyt oli puhuttu kaksi puhelua. Kuvausten valmisteluprosessi
kulki yleensä niin, että ensin puhuttiin kuvauspaikasta ja kuvattavasta
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tävän arkipäiväisesti, kevyenä itsestäänselvyytenä. Kolmas yllätys oli
ehkä markkinointiin, myyntiin ja tehokkuuteen liittyvän resurssipuheen vähyys kokouksissa suhteessa innostuneeseen ideaalipuheeseen. On toki selvää, että ammattimaisesti johdetussa ja toimitetussa
lehdessä resurssipuheet puhutaan vain muutamien avainhenkilöiden
kesken, eikä perustyötään tekeviä journalisteja kuormiteta liikaa talou
della. On myös mahdollista, että ulkopuolisen tutkijan läsnäolo ryhmätapaamisissa vaikutti talouspuheen määrään. Resurssipuhe ei ollut
aivan kokonaan poissa kokouksistakaan: se tuli esiin keskusteluissa
kuvapankkikuvien käytöstä ja esimerkiksi toimituksen omin voimin
tehdystä muotijutusta.
Vaikka kentällä ollessa intuitio sanoi, mikä oli tärkeää, koin myös
jonkinlaista kvantitatiivisen varmistelun tarvetta: havainnointiperiodin aikana tein Meidän Perheen, sen sisarlehden Vauvan ja kilpailevan
lehden KaksPlussan kuvankäytöstä ja kuvatyyppien funktioista vertailevan analyysin, jonka tuloksia ei kuitenkaan lopulta tarvittu tässä tutkimuksessa muuten kuin taustatietona esimerkiksi kuvapankkikuvien
runsaasta käytöstä Meidän Perheessä.
Kansikuvaussessiot, joista tuli toimituskokousten ohella tärkeintä
aineistoa, järjestettiin syyskuussa 2009 ja tammikuussa 2010. Ensimmäistä varten lehden vakituinen freelance-kuvaaja ja AD matkustivat pikkupaikkakunnalle muutaman sadan kilometrin päähän kuvattavan henkilön kotiin, ja toinen tehtiin kuvaajan studiolla Helsingissä. Seuraavissa
kertomuksissa nämä kuvaukset on konstruoitu mahdollisimman kokonaisiksi prosesseiksi litteraattien ja kenttämuistiinpanojen pohjalta.
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henkilöstä, ja kuvaaja otti selvää hänen taustastaan. Seuraavaksi AD
hankki kuvausvaatteet ja päätti niiden ja edellisten numeroiden perusteella taustan värin, minkä hän kommunikoi kuvaajalle. Kuvaaja tutki,
miten henkilöä oli aikaisemmin kuvattu, ja pyrki ideoimaan muista
erottuvan lähestymistavan.
Puolivälissä matkaa AD nousi kyytiin omalta kotipaikkakunnaltaan.
Hän alkoi heti kertoa kuvaajalle kanteen valitusta henkilöstä ja siitä,
millainen koti olisi odotettavissa kuvauspaikaksi. Kuvattavan 4-vuotias lapsi olisi hyvää vaihtelua edellisiin lapsimalleihin, ja nelivuotias oli
AD:n mukaan muutenkin lehden mallilukijaa ajatellen ideaali. Kuvaaja
kertoi AD:lle mukaan ottamistaan valoista ja varusteista todeten, että
kotikuvauksissa oli aina varauduttava kaikenlaisiin olosuhteisiin. Yhdessä AD:n kanssa hän alkoi muistella tapausta, jossa oli joutunut kuvaamaan wc:stä käsin tilanpuutteen takia, ja toista, jossa kansihenkilön
kotona oli pitänyt rakentaa ja maalata keittiöön kokonainen irtoseinä,
joka lopuksi oli kaatunut kuvaajan päälle. Tunnelma autossa oli hilpeä.
Kun saavuimme perille kansihenkilön omakotitaloon, kuvaaja alkoi heti rakentaa kuvauspaikkaa ja -valoja. Valkoinen sohva siirrettiin
olohuoneesta keittiön ja olohuoneen väliseen tilaan, johon auringonvalo osui parhaiten. Kansihenkilöllä oli kuvaukseen sopivat vaatteet
valmiiksi päällään, ja kaikki näytti muutenkin kantta ajatellen täydelliseltä. Pikkutyttö oli myös valmiiksi pukeutunut kuvausmekkoon. Hän
katseli televisiosta piirrettyjä, ja AD jututti häntä kuvaajan pystyttäessä valoja keittiöön. Kuvaaja ehdotti, että kansikuvat tehtäisiin ensin,
ja kaikki suostuivat. Kuvaaja kysyi kansihenkilöltä, kuvataanko hänet
niissä vaatteissa, jotka hänellä juuri oli yllään. AD vastasi siihen, että
kuvataan. Taustapaperin väriksi oli alun perin suunniteltu aniliininpunaista, mutta se päätettiin vaihtaa valkoiseen seinäkkeeseen.
Kannen koekuvaus alkoi. Huomattiin, että pikkutytöllä oli jalassaan vain yksi sukka. Päätettiin, että toista sukkaa ei missään tapauksessa laitettaisi jalkaan, vaan annettaisiin paljaan jalan näkyä kuvassa.
Välillä pikkutyttö hypähti sohvan viereen pulpettinsa ääreen piirtämään, ja kuvaaja siirtyi nopeasti kuvaamaan tätä. Kuvaaja jutteli pikkutytölle koko ajan, kehui piirustusta ja kyseli lempiväreistä. Sitten siirryttiin takaisin kansikuvan pariin: pohdittiin, käytettäisiinkö henkilökuvan taustana sittenkin olohuoneen kauttaaltaan hohtavan valkoista,
violetilla ja aniliinilla detaljoitua interiööriä, jolloin saataisiin kuvaan
kaivattua kodinomaisuutta, vai jo valittua valkoista seinäkettä. Päädyttiin toistamiseen valkoiseen seinäkkeeseen.
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Isä ja tytär leikkivät sohvalla auringonvalossa. Kuvaaja ojensi heitä: vielä ei saisi pelleillä, vaan vasta sitten, kun kuvataan. Kansihenkilö
ilmoitti leikillään, että he aikovat kyllä istua jäykkinä ja suorassa heti,
kun kuvaus alkaa. AD kävi katsomassa koekuvia ja toivoi valkoiseen seinäkkeeseen tehtävän valolla lisää elävyyttä. Myös kansitekstien paikkoja suunniteltiin suoraan kuvatilaan. Kuvaaja teki mitä pyydettiin.
Kansikuvaus alkoi, kun perille saapumisesta oli kulunut noin tunti.
AD seurasi kuvausta kuvaajan vieressä ja jutteli pikkutytölle. Kuvaaja
ohjasi molempia malleja, AD ei puuttunut ohjaukseen. Asentoja vaihdeltiin, tyynyjä siirreltiin. AD tarkkaili, että varpaat näkyvät varmasti
kuvassa. Kameran akku alkoi reistailla. Pikkutyttöä ei saatu aseteltua
niin, että varvas näkyisi, joten AD luopui varpaasta. ”Tää on nyt se”,
sanoi kuvaaja yhden välähdyksen kohdalla. ”Niin, just se, joo”, sanoi
AD. Varma kansikuva oli syntynyt. Sen jälkeen kuvattiin vielä vähän lisää. ”Varmistusotto”, sanoi kuvaaja. Hän ja AD kävivät nyt nopeaa, lyhytsanaista keskustelua: ”Tuleeks tästä?” ”Liikaa käsiä ja jalkoja.” ”Nyt
nauretaan ääneen, nyt nyt!” Kuvaaja asetteli vielä tytön varpaita, vaikka
AD oli jo luopunut ajatuksesta. Varpaat saatiin lopulta kuvaan. Kuvaus
lopetettiin; kansikuvat oli tehty noin 20 minuutissa. Seuraavaksi kuvia
katseltiin kameran näytöltä. ”Tosi ihania”, sanoi AD.
Ruvettiin etsimään seuraavien kuvien kuvauspaikkoja. Kun kuvaaja oli juuri siirtämäisillään valoja pois keittiöstä, hän keksikin, että
sohvalla saisi tehtyä hyvän avauskuvan juttuun. Niin päätettiin tehdä.
Kuvaaja kertoili samalla kansihenkilölle henkilökuvauksen luonteesta:
että ensin tehtäisiin kaikki varman päälle, ja sitten saisi tapahtua yllättävämpiäkin asioita. Isä ja tytär asettuivat uudelleen sohvalle. Ensin
kuvaaja toivoi, että he makaisivat sohvalla erisuuntaisesti, mutta koska pikkutyttö asettui isänsä viereen, päädyttiin siihen, että molempien päät osoittivat kuvassa vasemmalle. ”Sun pinnis on nyt ihan miten
sattuu”, sanoi kuvaaja pikkutytölle. ”No päiväunilla, totta kai”, sanoi
AD. Pinniä ei korjattu. Kuvaaja vaihtoi nopeasti jo äsken reistaillutta
kameraa: ”[O]tetaanpa kahdella kameralla kun näyttää niin hyvältä.”
Vaikutti siltä, että kamerassa oli jotain pahastikin vialla, mutta kuvaaja
peitti hämmennyksen taitavasti. Isä ja tytär kutittivat toisiaan; tilanne
oli riehakas ja kaikkia nauratti. Kuvaaja pyysi hidastettua kutitusta ja
hidastettua naurua, jotta ne ehtisivät kuvaan mukaan. Aurinko paistoi
kuumasti, kaikilla oli hiki. AD havaitsi mallien kuumat oltavat ja kysyi,
olisiko kohta valmista. Kuvaaja vastasi heti, että valmista oli, ja mallit
pääsivät levähtämään.
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Kuvausvalot purettiin. Kuvaaja ja AD siirtyivät seuraavaan huoneeseen. Pikkutyttö mönki lattialla ja leikki tiikeriä. Otin hänestä kuvia,
ja hän innostui hakemaan oman leikkikameransa. Valokuvaamisesta
tulikin seuraavan kuvan toiminnallinen aihe. Kuvaaja ehdotti, että kuvattaisiin ylhäältäpäin, mutta AD ei hyväksynyt ideaa, koska lehteen oli
juuri hiljattain kuvattu toista perhettä tikapuilta. Kuvaaja oli jo kokonaan unohtanut kuvanneensa tikapuukuvat ja ilmoitti sitten leikillisesti, että hänellä ei nyt ole enää mitään ideoita jäljellä. Lopulta kaikki
istuivat olohuoneen lattialla, ja pikkutyttö oli kuvaavinaan isäänsä.
Kaikki keskustelivat myös Annabella-nuken kanssa. Toista sukkaa ei
edelleenkään laitettu tytön jalkaan.
Seuraavat kuvat tehtiin pikkutytön kauttaaltaan vaaleanpunaisessa
huoneessa. Kuvaaja leikki tytön ja hänen isänsä kanssa kahvilaa pidellen toisessa kädessään kameraa, toisessa lautasellista muovisia leikkileivoksia. Samalla AD kuvasi videota kuvaustilanteesta. Pikkutyttö alkoi
väsyä ja tulla ylivilkkaaksi, ja kuvauksia alettiin pikaisesti lopetella. Aivan viimeisenä kuvaaja halusi isän nostavan tytärtään ilmaan eteisessä
ja kuvasi tilanteen nopeasti. Lopuksi AD haastatteli vielä kansihenkilöä
videolle hänen isyydestään. Muut siirtyivät siksi aikaa toiseen huoneeseen. Pikkutyttö halusi leimata kuvaajan käden pienellä leimasimellaan
ennen lähtöä. Se sopi kuvaajalle. Kuvaukset päätettiin ja kansihenkilöt
hyvästeltiin noin kahden ja puolen tunnin kuluttua saapumisesta.
Paluumatkalla autossa kuvaaja ja AD olivat yhtä mieltä siitä, että
kuvaus oli ollut ”kuin leikkiä”. Kaikki oli ollut niin helppoa – valmiiksi pukeutuneet mallit, valkoinen, tilava koti ja iloinen tunnelma – että
tuntui ”kuin ei olisi missään keikalla ollutkaan”. Kuvaajan mukaan sessio oli ollut myös suhteellisen lyhyt, eikä sen pidentäminen ja tytön
väsyttäminen olisi parantanut tulosta. Hän totesi myös, että kun AD oli
ollut mukana ja kuvaus näin helppo, kuvat oli ikään kuin voitu taittaa
jo kuvausvaiheessa, ”käydä toimituspalaveria” samalla kun kuvattiin.
AD kertoi myöhemmässä haastattelussa saaneensa kuvaajalta seuraavana päivänä 485 pientä näyttökuvaa10, joista oli heti alkanut tehdä
kuvavalintoja. Ensin hän oli valikoinut ”rentoutuneimman” kansikuvan
ja lähettänyt kuvaajan assistentille siitä kuvankäsittelypyynnön. Hän
oli alkanut tehdä kansitaittomalleja valitsemansa näyttökuvan avulla,
ja yhdessä päätoimittajan kanssa oli ideoitu kansitekstien värejä, paik-

10

Näyttökuvilla tarkoitetaan matalaresoluutioisia muutaman sadan kilotavun
kuvia, jotka ovat riittävän pieniä siirtyäkseen esimerkiksi sähköpostitse.
Näyttökuvat vastaavat funktioltaan analogisen ajan valokuvapinnakkaisia.

koja ja sisältöjä. Lopuksi kannen oikeasta alareunasta oli vielä päätetty
poistaa sohvan reuna ja liu’uttaa sävy taustan vaaleanharmaaseen, jotta kansitekstit mahtuisivat tilaan paremmin ja kannesta tulisi ilmeeltään rauhallisempi. Kannen jälkeen AD oli valikoinut sisäsivujen kuvat.
Tekstin hän oli saanut taitettavakseen vasta yli kahden viikon kuluttua
kuvauksista. Hän oli siis joutunut rakentamaan kuvakokonaisuuden sivuille kokonaan ilman tekstiä.
Vaikka kuvaukset menivät kaikin puolin hyvin, kansikuvan kohdalla tapahtui prosessin loppuvaiheessa yllättävä virhe: vasta viimeisestä koevedoksesta ennen painoon menoa AD oli huomannut, että
kanteen aiottu kuva oli ollut epätarkka. Kun hän oli soittanut kuvaajan assistentille, tämä oli pahoitellut ja sanonut kyllä huomanneensa
epätarkkuuden, mutta noudattaneensa silti AD:n kuvatilausta. AD ei
ollut havainnut ilmeistä epätarkkuutta matalaresoluutioisesta näyttökuvasta. Onneksi viereinen, lähes identtinen valotus oli kuitenkin ollut tarkka, ja kuva oli nopeasti vaihdettu. AD oli vannottanut kuvaajan
assistenttia seuraavan kerran kertomaan, jos epäilisi virhettä kuvassa.
Hän ihmetteli, kuinka assistentti oli pitänyt hänen mielipidettään niin
ylitsekäymättömänä, ettei ollut uskaltanut huomauttaa kuvavalinnasta. Assistentti-kuvankäsittelijöiden kanssa oli muutenkin ollut välillä
väärinymmärryksiä. AD kertoi, että joskus yksi assistentti oli esimerkiksi poistanut kanteen kuvatun lapsen poskelta kuolan, eikä asialle
ollut voitu mitään, koska assistentti oli juuri lehden mennessä painoon
lähtenyt matkoille. AD:n mukaan kansikuvia ei muutenkaan käsitelty
paljon, eikä lapsen kuolaa olisi missään tapauksessa tarvinnut poistaa.
Toinenkin harvinainen tilanne tuli eteen tämän muuten niin onnistuneen kansikuvauksen kohdalla. AD kertoi jääneensä miettimään
kansikuvan taustaväriä, joka lopultakin oli hänen mielestään kylmä ja
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Kuvaaja pyysi hidastettua
kutitusta ja hidastettua
naurua, jotta ne ehtisivät
kuvaan mukaan.
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Kuva 8. Sennin iskä. Meidän Perhe 11/2009.
Katso myös Liite 3: Kuvat.

Toinen kuvaus: ”Se oikea tekohymy”
Saavuin kuvaajan studiolle 27.1.2010 noin klo 12.45. Paikalla olivat kuvaaja
ja hänen assistenttinsa. Seuraavaksi tulivat Meidän Perheen AD ja toimittaja,
sitten meikkaaja-kampaaja sekä viimeisinä kansihenkilö ja hänen 7-vuotias tyttärensä. Toimittaja oli halunnut mukaan kuvauksiin, koska ei ollut
päässyt kansihenkilön kotiin. Studiotilanne antaisi hänelle jonkinlaisen
käsityksen jutun henkilöistä, ja haastattelu tehtäisiin seuraavana päivänä.
AD:llä ja toimittajalla oli mukanaan rekillinen vaatteita sekä suuri
määrä koruja, jotka levitettiin studion isolle pöydälle. AD kertoi meikkaajalle, että kuvattavat meikattaisiin ”luonnollisesti”, niin että heillä
itsellään olisi hyvä olla. Kuvaaja oli ripustanut studiotilaan valmiiksi
limetinvihreän taustapaperin. ”Tää on just se mitä mä halusin”, sanoi
AD hänelle, ”mistä sä tiesit?” ”No sä puhuit et tulee jotkut vihreet helmet”, sanoi kuvaaja. ”Joo, hyvin päätelty.” Kuuntelin AD:n ja kuvaajan
keskustelua ja kirjoitin muistiinpanoihini havainnon, että näin nopea
ja ongelmaton ajatustenvaihto oli varmasti merkki paitsi hyvästä yhteisymmärryksestä, myös siitä, että kaikki tehtiin aina samalla tavalla.
AD, kuvaaja ja meikkaaja menivät katsomaan vaatteita, jotka näyttivät olevan lähinnä ketjukauppojen perusmallistoista. Korut olivat arkisia pukeutumiskoruja. Samalla AD kertoi lehdestä meikkaajalle, joka
ei ollut työskennellyt sille aikaisemmin. Meikkaaja arvioi, että meikissä
menee puolitoista tuntia, ”perusjuttu, tehdään aina niin nopeasti kuin
voidaan”. Kuvaaja totesi, että ensin kuvataan kansi ja sen jälkeen jutun
muut kuvat. Hän pisti päähänsä panamahatun. ”Tällasia kuvaajat piti
kun niillä meni lujaa ja ne ajo purjeveneillä. Se oli ennen viime lamaa.”
Kansihenkilö tyttärineen saapui studiolle. Heille kerrottiin, että he
voisivat valita tarjolla olevista vaatteista ja koruista mitä vain. ”Kaikki hyvin, me ollaan vaan ilosia”, sanoi kansihenkilö ja näytti AD:lle mukanaan
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kalvakka. Vuodenaikaan olisi hänen mukaansa ehkä sopinut paremmin
jokin kirkas väri, kuten alun perin suunniteltu aniliini. ”Sitä kaipais sitä
lämpöö. Et jäiks siitä vähän kylmän olonen nytten?”
AD:n kuvaama video kuvaustilanteesta oli onnistunut hyvin. Tunnelma nauhalla oli vauhdikas mutta luonteva. Jutun kirjoittava toimittaja,
joka ei ollut tavannut pikkutyttöä ollenkaan eikä ollut siis päässyt seuraamaan isän ja tyttären vuorovaikutusta, oli käyttänyt videota apuna jutun
kirjoittamisessa ja tehnyt tekstiinsä avauksen siitä. Video päätyi lehden
verkkosivuille ”teaseriksi” samana päivänä, kun painettu lehti ilmestyi.
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tuomiaan koruja. ”Joo, ne on ihania, totta kai!” sanoi AD. Vaatteista ja
niiden mitoituksista sanailtiin hetki, ja sitten kansihenkilö asettautui
meikkiin. Meikkaajalle varmistettiin, että tausta tulisi olemaan vihreä.
7-vuotiaan tytön kuvausmeikistä puhuttiin: siihen kuuluisi kosteusvoidetta, meikkivoidetta, kulmakarvageeliä, poskipunaa ja huulikiiltoa,
”kaikkea tosi vähän”. AD ja toimittaja jatkoivat vaatteiden hypistelyä.
”Tähän kanteen tulee nyt nämä, näin se on.” Kun päätökset kannen
vaatteista oli tehty, AD ja kuvaaja päättivät sisäsivujen vaatteista ja kuvien sisällöistä. Tehtäisiin kuva, jossa tyttö olisi tanssivinaan flamencoa, ja
teatterillinen kuvasarja, jossa äiti ja tytär ottaisivat erilaisia tunneilmeitä.
Toimittaja pyysi saada haastatella kuvaajaa lehden Perhemenot-osastoon. Jutun idea olisi antaa lukijoille ammattilaisen vinkkejä lasten onnistuneeseen kuvaamiseen. Kuvaaja oli hämmentynyt, mutta suostui
haastateltavaksi. Toimittaja kyseli, olisiko kuvaajalla joitain erikoisia
niksejä. ”Leikitään kaikki samaa leikkiä niin sit on kivaa”, sanoi kuvaaja. Hän korosti kuvaustilanteissa syntyvää keskinäistä luottamusta:
kun kaikki tekevät omat työnsä niin hyvin kuin osaavat ja osallistuvat
sooloilematta ryhmätyöhön, kuvista tulee onnistuneita.
Kannen koekuvaukset aloitettiin. Musiikki pantiin soimaan. Kuvaaja oli rakentanut yksinkertaiset kuvausvalot, joissa tasainen valo
tuli yläviistosta. Myös tuulikonetta käytettäisiin. Päätettiin, että tytär
seisoisi puisen arkun päällä äitinsä takana ja pitäisi käsiään äitinsä ympärillä ikään kuin olisi tämän reppuselässä. ”Paikat irtoo hampaista”,
sanoi kansihenkilö tuulikoneesta. Kun koekuvat oli tehty, kaikki saivat mennä katsomaan niitä tietokoneen näytöltä. AD toivoi laajempaa
rajausta, jotta kansitekstit mahtuisivat helposti henkilöiden ympärille.
Varsinaisia kansikuvia alettiin tehdä. Kansihenkilö oli ammatiltaan
näyttelijä, joten häntä saattoi ohjata suoraan; kuvaaja esimerkiksi pyysi
häntä välillä ”nollaamaan hymyä”, jottei se jäykistyisi. Meikkaaja kävi
välillä kampaamassa hiuksia, AD pyysi ”rauhallisia katseita”. ”Ja sit
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otetaan se oikea tekohymy”, sanoi kuvaaja. Kuvaamista jatkettiin pysähtyen välillä oikomaan ilmeitä ja vaatteita. Kuvaaja nauratti tyttöä
absurdeilla puheilla erilaisista eläimistä, ja kaikki muutkin nauroivat.
Kun ketään ei enää hymyilyttänyt, kuvaus lopetettiin. Kansikuvaus
koekuvauksineen kesti noin 40 minuuttia. Kuvaaja ja AD vetäytyivät
tietokoneen ääreen katsomaan tuloksia. Kuvaaja ehdotteli AD:lle kansitekstien paikkoja ja värejä. ”Joo, ei tässä lisää tarvita”, totesi AD.
Seuraavat kuvat päätettiin tehdä niin, että tyttö tanssisi flamencoa.
Kansihenkilön asentoa oli vaikea saada säädettyä hyväksi: joko kengät
tai jalat näyttivät huonolta kameran suuntaan tai asennossa oli hankala
olla. Pohdittiin, otettaisiinko kuvaan vanhat puiset A-tikkaat. Kuvaajan
ja kansihenkilön välille syntyi tuskin havaittavaa sanailua. Kansihenkilö peitti ärtymyksensä hyvin. AD ja kuvaaja neuvottelivat keskenään
asennosta ja päätyivät siihen, että kansihenkilö makaisi vatsallaan vihreän paperin päällä. Tytöllä oli jalassaan flamencokengät ja nilkkasukat. AD kysyi, pystyisikö hän pitämään kenkiä ilman sukkia. Tyttö epäröi, ja AD sanoi nopeasti, että sukat voitiin jättää jalkaan. ”Se on kiva
sit noin.” Tyttö alkoi pyöriä mekossaan, ja kuvaus aloitettiin. Kuvaaja
pyysi tyttöä pyörähtämään aina uudestaan. Kuvaus lopetettiin heti,
kun kansihenkilö lattialla alkoi valittaa niskaansa.
Toiminnallisen pyörähtelyn jälkeen siirryttiin rauhalliseen lähikuvaan. Tyttö asettui äitinsä syliin. ”Joo, tästä tulee oikein nätti”, sanoi
kuvaaja. ”Ja sitten tota, käännä kasvot ihan suoraan. Joo, näin. Ja sitten sä voit vilkasta siihen. Äiti kattoo sinua. Ja voit vilkaista sinne äitiin
päin, mutta älä vielä. Katso ensin tänne näin. Ja näin. Ja noin. Ja nyt
sä vilkaiset sinne äitiin. Joo. Ja sit sä nojaat. Joo. Ja kurkkaa vielä tänne
kameraan. Joo. Kyllä. Nyt ollaan oikeen kauniita.”
AD kysyi kansihenkilöltä, kumpi on raskaampaa: näytteleminen vai
poseeraaminen. Kansihenkilön mielestä poseeraaminen oli raskaampaa, koska piti pysyä samoissa asennoissa. Siirryttiin kuvaamaan tunnetiloja. Äiti ja tytär ottivat surullisia, vihaisia, hämmästyneitä, rakastuneita, kauhistuneita ja väsyneitä ilmeitä sekä esittivät erilaisia olentoja
ja eläimiä. Lopuksi kuvaaja kehotti antamaan kameralle lentosuukon.
”Täällä on suoraan lukijat ja ihailijat kaikki. Kaikki naapurin pojat.”
Kuvaaja ja AD vetäytyivät jälleen tietokoneen ääreen. Hyviä kuvia
näytti olevan valinnan vaikeuteen asti paljon. AD pohti taittosuunnitelman muuttamista, jotta niitä voitaisiin käyttää enemmän. ”Tämmönen
menee lehteen”, sanoi kuvaaja. ”Toi menee kuule”, sanoi AD. Molemmilla oli nopea ja selvä näkemys siitä, mikä kuvista tulisi valituksi.
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Toimittaja haastatteli kansihenkilöä videolle meikkauspöydän
luona. Tytöstä oli otettava lehden PS-juttutyyppiä varten vielä yksi
kuva studion lepotuolissa, ja sitä ryhdyttiin valmistelemaan. Lepotuolia siirreltiin ja valoja aseteltiin. Tekstien paikkoja suunniteltiin. Tyttö
aseteltiin tuoliin mukavasti ja häntä pyydettiin olemaan nukahtavinaan. ”Tosta tulee kiva”, sanoi AD. Kuvaaja puhui tytölle: ”Joo. Hyvä.
Toi nukkuminen näyttää tosi aidolta. Jos sulla on vähän suu auki, se
näyttää vielä aidommalta. Joo, noin. Selvä. Eiks tää oo? Tää on tässä.
Nukahditsä?”
Kuvaukset olivat valmiit suunnitellussa aikataulussa kestettyään
meikkeineen noin kolme ja puoli tuntia. Kansihenkilö tyttärineen lähti nopeasti kotiin. AD kiitti: ”[O]li ihanaa”. Muiden lähdettyä kuvaaja
osoitti AD:lle viimeistä kuvaa tytöstä: ”Tää on tässä niinku kuvausten
jälkeen väsyny. Tähän tulee teksti.”
Haastattelin AD:tä 27.1. kuvatun materiaalin äärellä 9. helmikuuta.
AD oli kuvauksia seuraavana yönä saanut pieninä näyttökuvina 56 kansikuvavaihtoehtoa ja parisataa muuta kuvaa. Juttu ei haastatteluhetkellä
ollut vielä valmistunut, eikä AD ollut myöskään saanut painokelpoisia
kuvaoriginaaleja, koska kuvankäsittelijä ei ollut ehtinyt tehdä niitä valmiiksi. AD:n mukaan kuvausten olisi suhteessa painoaikatauluun aina
pitänyt olla enemmän etuajassa kuin mitä ne nyt yleensä olivat, jotta
kuvankäsittely olisi ehtinyt tarpeeksi ajoissa. Koska hän ei ollut pystynyt ilman juttua ja lopullisia kuvia tekemään taittoa valmiiksi, hän oli
ehtinyt pohdiskella kuvavalintoja perusteellisesti. Hän oli miettinyt,
pitäisikö valittuun kansikuvaan vaihtaa kansihenkilön ilme viereisestä
valotuksesta. Pohdinnan oli saanut aikaan kansihenkilön aavistuksenomainen kaksoisleuka. AD totesi kuitenkin, että sellaista mikä kuuluu
henkilöön, ei lopultakaan tule poistaa. Valittu kuva miellytti häntä siksi, että tyttö ja äiti olivat siinä rentoutuneina lähekkäin. ”Se on ainakin
tosi aito mun mielestä. Mä aika pitkään kävin oikeesti läpi. Mä pidin
päiviä välissä taukoo, että mä uudestaan katon, et onks mulla edelleen
se tunne et se on.” Valittujen kuvien erot toisiin kuviin, joissa AD:n
mielestä poseerattiin liikaa, olivat hiuksenhienoja, lähes huomaamattomia. AD vaikutti kuitenkin varmalta, vaikka kertoikin ”veivanneensa
kuvia viikon”. Yhdestä kuvasta hän totesi, että tytön hiukset hulmusivat siinä kaikkein parhaiten, mutta koska kuvassa poseerattiin, se ei
sopinut. ”En mä nyt voi hiusten perusteella valita kantta kuitenkaan.”
”Mä mietin, kun sitä ostaa ja lukee, niin on helppo lähestyä sitä. Ettei
liikaa ala poseeraamaan. Ne on kauniita, mut ne on kummiskin aitoja.”
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Kuva 9. Ei enää koskaan anteeksi. Meidän Perhe 3/2010.
Katso myös Liite 3: Kuvat.

Sisäsivuille AD oli myös tehnyt kuvavalintoja, mutta totesi sen olleen vaikeaa ilman tekstiä. Toimittaja oli vihjannut tekstin käsittelevän
”rankempiakin” asioita. AD epäili, että saattaisi joutua vaihtamaan jutun avauskuvan, jos se olisi liian suuressa ristiriidassa tekstin kanssa.
Nyt valikoitunut avauskuva oli ”iholle tuleva” lähikuva äidin ja tyttären
iloisista kasvoista. PS-juttutyyppiä varten viimeiseksi tehty kuva ”nukkuvasta” tytöstä oli päätetty siirtää jutun keskivaiheille koko sivun kuvaksi,
koska PS-juttutyyppiin oli tullut ehdolle parempi vaihtoehto: muotikuvauksissa mukana ollut liikuntavammainen pikkupoika. Teatterilliset
ilmeet olivat nekin valikoituneet mukaan juttuun sen viimeiselle sivulle.
Toimittajan tekemä videohaastattelu ilmestyi lehden verkkosivuilla. Varsinaisen kansijutun lisäksi myös valokuvaajan haastattelu ilmestyi lehden samassa numerossa. AD:n mukaan kansikuvaus oli kaikkiaan ollut ”äärettömän helppo”. Tyttö oli ollut ”luonnonlahjakkuus” ja
äiti rehellisesti kuvaamiseen suhtautuva ammattilainen.

Suosta suohon: aineiston kyllääntyminen

Suunniteltu kuva
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” Ku me tehdään niinku et me ollaan siin keskiössä ja me tehdään
niinku, että me ollaan niinku saappaat savessa siin samassa
suossa lukijoiden kanssa ja yritetää et se viesti on niinku se et me
tiedetään myös et mitä se on. Eli me ei anneta niinku niit ohjeit
välttämättä. Et tos tulee, hirveen helposti tulee sit aina kun on
joku asiantuntija se tulee niinku täält ylhäält alaspäin annettuna.
Et miten me saadaan sillee, niinku, tällä lail niinku vertaistukena
annettuu se sillä lailla myös et se lukija kumminki haluu ottaa sen
vastaan.” (Toimituskokous 15.9.2009)

”Saappaat savessa samassa suossa lukijoiden kanssa” on fraasi, josta tuli Meidän Perheen tapausaineistossa ratkaiseva. Edellä oleva sitaatti on syyskuun 2009 kokouksesta, jossa toimitus oli lukenut kilpailevia lehtiä ja
tehnyt vertailua oman lehtensä ja kilpailijoiden välillä. Samassa suossa
lukijoiden kanssa seisominen kuvasi lehden tekijöiden yhteistä, järkähtämätöntä linjaa: me emme – kuten jotkut kilpailijat – ainakaan
tule sanomaan lukijoillemme, mitä heidän tulisi tehdä perhe-elämän
hankalissa tilanteissa, vaan seisomme heidän rinnallaan antamassa
vertaistukea myötä- ja vastamäessä.
Helmikuussa 2010 olin seurannut kaksi kuvausta ja useita kokouksia ja aloin olla selvillä lehdenteon arkisesta syklistä ja sen diskursiivi-

” Että sikäli, sikäli niinkun toi kuvamaailma tukee sitä heidän,
heidän tapaansa niinku, puhua, niinku kirjottaa kasvatuksesta

11

Tällaisia ovat esimerkiksi ”iholle tuleminen” ja ”purskahteleminen”,
joista esitetään esimerkkejä aineiston analyysiluvussa.

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

sista kehyksistä. Halusin kuitenkin kuulla vielä lisää ajatuksia visuaalisuudesta ja valokuvasta. Pyysin toimitusta lukemaan itse valitsemiaan
lehtiä – kilpailijoita tai viitelehtiä – ja kiinnittämään tällä kertaa erityistä huomiota valokuviin ja ulkoasuun. 9.3.2010 toimituksessa järjestettiin toivomani kaltainen erityinen viikkopalaveri, jossa pidin lyhyen puheenvuoron tutkimuksestani ja journalistit puhuivat omista ja muiden
kuvista. Journalistien puheet olivat hyvin samantyyppisiä kuin syyskuun
kokouksessa, ja koko palaverin ajan vahvistui se vaikutelma, että uusia
aiheita tai diskursseja tuskin enää tulisi esiin, vaikka seuraisin toimitusta kauemminkin. Lause ”saappaat savessa samassa suossa lukijoiden
kanssa” lausuttiin spontaanisti uudelleen. Minulle lauseen toistuminen
merkitsi oivalluksen hetkeä: ymmärsin, että tämänkaltaisten iskulauseiden avulla toimitus luo yhdessä ideaalia ja pitää sitä yllä, ja näin usko
yhdessä määriteltyyn todellisuuteen pidetään elossa. Tutkimuksellisesti herkullisimmaksi kysymykseksi muotoutuikin se, mitä tämä sanallinen rakennelma oikeastaan sisälsi ja miten se konkretisoitiin. Miten
sanallis-konkreettinen rakennelma rakensi itse itseään ja miten journalistiset sisällöt – esimerkiksi henkilökuvat – rakensivat sitä?
Paitsi henkilökohtaista oivalluksen hetkeä, toimituksen konstruk
tiivisen fraasin toistuminen merkitsi aineistonhankinnan kyllääntymispistettä. Laadullisen aineiston kyllääntymisen termin ovat määritelleet
alun perin Barney Glaser ja Anselm Strauss (1967). Heidän mukaansa
aineiston kyllääntymispiste on siinä, missä tutkija havaitsee, ettei aineistosta enää löydy sellaista uutta, joka voisi lisätä aineistokategorioihin jotain tai muuttaa niitä. ”Samassa suossa lukijoiden kanssa” -fraasin yllättävä toistuminen toimituksessa ei ole aineiston kyllästymistä
aivan alkuperäisessä merkityksessä, koska Glaser ja Strauss sijoittavat
tällaisen ahaa-elämyksen aineiston kategoriointi- eikä keruuvaiheeseen. Tämän tutkimuksen tapauksessa aineiston kyllääntymispiste
sijaitsee kentällä ja on sekä symbolinen että käytännöllinen. Lehden
asenne lukijaansa kohtaan ja koko toimituksellinen eetos tiivistyvät
tässä yhdessä ilmaisussa, ja siihen mennessä, kun minulle ilmeni, että
kyseessä oli slogan, moni muukin lehteen ja kuviin liittyvä symbolinen
ilmaisu11 oli toistunut useaan kertaan.
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ikään kuin se ei koskettaisi tekijöitä itseänsä vaan he on, ehkä heil
on niinku enemmän tää asiantuntijarooli, kun meil on taas se et
ollaan saappaat savessa niitten lukijoiden kanssa ja tarkastellaan
sitä vanhemmuutta siitä samasta, just siitä samasta näkökulmasta.
Ainakin yritetään luoda se tunnelma lukijoille että mistä me, ei
me välttämättä aina tiedetä niit oikeit ratkasuja vaan ollaan yhtä
ihmeissään.” (Toimituskokous 9.3.2010)

Kun maaliskuun lopulla 2010 olin vielä aikeissa ryhtyä havainnoimaan
AD:n pientä, yhtä lehden teemallista osaa koskevaa ulkoasu-uudistustyötä, minun annettiin ystävällisesti ymmärtää että enempiin haastatteluihin ei nyt olisi enää aikaa. Vaikka lähdön hetki tuntuikin ensin dramaattiselta, kenttätyöajanjakson oli hyvä loppua juuri näin. Päätöstä aineiston
keräämisen lopettamisesta olisi varmasti muuten ollut vaikea tehdä.

3.2 Aineisto ja analyysimetodi

Suunniteltu kuva

210

Meidän Perheen havainnointiaineistoon kuuluu seitsemän toimituksen
viikkopalaveria ja kaksi kansikuvaussessiota. Lisäksi lehden päätoimittajaa, toimituspäällikköä, AD:tä, graafikkoa ja freelance-valokuvaajaa
on haastateltu erikseen, joitain useampaan kertaan. Havainnointien ja
haastattelujen lisäksi nauhalla on joitain spontaanisti syntyneitä keskusteluja.12 Käytetyistä aineistoista on sekä käsin kirjoitetut että myöhemmin puhtaaksi kirjoitetut kenttämuistiinpanot sekä niiden lisäksi
erikseen tehdyt litteraatit.13
Aineisto on luokiteltu ensisijaiseen ja toissijaiseen. Ensisijainen aineisto ovat toimituksen palaverit sekä niiden vastinparina valokuvaussessiot. Enin osa aineistosta otetuista esimerkeistä on näistä ensisijaisista aineistoista. Näiden aineistotyyppien painotukseen on päädytty
siksi, että nämä kaksi – tekemisen teoria ja käytäntö – keskustelevat
kiinnostavasti keskenään. Toimituksen kokouksissa journalistit puhuivat liikaa miettimättä ja paljon myös tutkimuksen kannalta epäolennaisia asioita. Sivupoluille harhautuvista keskusteluista huolimatta
tietyt asiat ja puheenparret erottuvat aineiston spontaanista puhees-

12

Katso liite 1: Aineistoluettelo.

13

Yksi analyysissä käytetty spontaani keskustelu on tallennettu
ainoastaan käsin kirjoittamalla. Siitä ei ole litteraattia, ainoastaan
puhtaaksikirjoitettu kenttämuistiinpano.

Meidän Perheen aineiston koodaaminen
Koodausmenetelmä
Litteroitu aineisto on koodattu vähintään kahteen kertaan. Koodaamisen tuloksena on syntynyt joukko puheen kategorioita, joiden avulla aineiston keskeisiä teemoja on voitu hahmottaa, Koodaaminen on prosessi, jossa joudutaan välillä palaamaan takaisin ja uusimaan jo tehtyjä

14 Kokous 9.3.2010 järjestettiin tutkijan pyynnöstä niin, että journalistit
olivat valmistautuneet keskusteluun tutkimalla etukäteen itse valitsemiensa
aikakauslehtien visuaalisuutta ja kuvankäyttöä.

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

ta, ja olennaiset kuviin liittyvät määreet hahmottuvat. Kuvaussessioaineistossa taas tulee esiin se, miten kuvauksiin osallistuvat ihmiset
konkretisoivat kokoustilanteen idealistisiakin ajatuksia. Jokainen
henkilökuvausta seurannut tai tehnyt tietää, että kuvaustilanteet ovat
usein hyvinkin absurdeja, ja niihin liittyvä keskustelu saattaa vaikuttaa
järjettömältä. Kuitenkin kaikki hypähtely, kiipeily, hokeminen ja huudahtelu tähtää selvään päämäärään, joka on tilanteeseen osallistuvien
tiedossa. Asetelma käy hyvin ilmi Meidän Perheen aineistosta.
Toimituskokouksista muita tärkeimmiksi nousivat syyskuun 2009 ja
maaliskuun 2010 kokoukset. Näissä kokouksissa – ensimmäisessä spontaanisti, toisessa strukturoidusti14 – puhuttiin oman lehden eetoksesta
suhteessa kilpailijoihin ja täsmennettiin omia lehdenteon periaatteita.
Loput toimituskokoukset ovat painottuneet enemmän työprosessiin ja
käytännön asioihin. Ne ovat myös kestoltaan paljon lyhyempiä.
Kahdenkeskiset haastattelut ovat Meidän Perheen tapauksessa toissijaisia aineistoja siitä syystä, että niissä journalistit puhuivat harkitummin kuin spontaaneissa tilanteissa. Tekemisen ideaalit ja oma ammattiosaaminen tulivat luetelluiksi, mutta tekemisen käytäntö saattoi jäädä melko etäiseksi. Yleensäkin haastateltavat saattavat olettaa tutkijan
esittämiin kysymyksiin olevan olemassa oikeita vastauksia, jotka tutkija tietää paremmin, mikä voi johtaa varovaisuuteen ja kiertelyyn. Kaiken kaikkiaan haastateltava ihminen on aivan erilainen kuin toimiva
ihminen. Kun kerran tässä tapauksessa oli mahdollista olla seuraamassa spontaania puhetta, on tarkoituksenmukaista nostaa se analyysissä
muuta tärkeämpään osaan.
Seuraavassa avataan aineistojen koodaamisen prosessia.
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työvaiheita. Jatkossa ”ensimmäisellä koodauskierroksella” viitataan yhteen tai paikoitellen kahteen ensimmäiseen aineiston läpikäymiseen,
ja ”toinen koodauskierros” tarkoittaa aineiston viimeistä, lopullista läpilukua, joka sekin sisältää paikoin useita edestakaisia ja päällekkäisiä
uusintakoodauksia ja koodien korjauksia.

Ensimmäinen koodauskierros
Ensimmäisellä koodauskierroksella aineistosta etsittiin kuvatuotannon
käytännön piirteitä. Sen lisäksi koodattiin haastateltujen ja havainnoitujen henkilöiden työhönsä liittämiä arvoja, asenteita ja uskomuksia
nimeämällä teemoja, joiden ympärillä niistä puhuttiin. Johnny Saldaña
(2009, 70–73) nimittää puheen teemoja nimeävää työskentelyä kuvailevaksi koodaamiseksi.
Taulukossa 3 on esitetty Meidän Perheen aineistosta nousseet puheen
ja toiminnan kategoriat. Ensimmäisellä koodauskierroksella aineisto jakautui kymmeneen kategoriaan. Isoja kategorioita, jotka toistuivat kaikentyyppisissä aineistoissa – kaikissa kuvauksissa, kaikissa kokouksissa ja
kaikilla haastatelluilla – olivat Prosessi, Lehti ja Lukija. Todellisuutta käsittelevät puheet luokiteltiin nimellä Realismi ja tunnepuhe nimellä Tunne.
Suunniteltu kuva
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1. koodauskierroksen
kategoria	

PROSESSI	

Kategorian
esiintyminen
toimituskokouksissa (7)

Kategorian
esiintyminen
1. kuvauksissa

7/7

x
x

LEHTI	

7/7

LUKIJA

7 / 7		

ME	

6 / 7			

REALISMI	

5/7

x
x

TUNNE	

4/7

TIETO	

2 / 7			

KIIRE	

1 / 7			

OHJAUS

0

x

NEUVOTTELU	

0

x

INTUITIO	

0

x

Taulukko 3. Meidän Perheen aineiston ensimmäisen ja toisen koodauskierroksen
kategoriat ja niiden esiintyminen toimituskokouksissa, kuvaustilanteissa ja
haastateltujen puheessa.
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Koodaamisen alkuvaiheessa Lehti-kategoria sisälsi kaiken puheen, joka koski lehden tekemisen periaatteita. Niinpä se oli lähes
kaiken kattava luokka – kaikki aineiston puhehan oikeastaan koskee
lehteä – mikä muodostui hankalaksi, koska liian yleinen luokka on
käyttökelvoton (Emerson, Fretz ja Shaw 1995, 150). Lehti oli alkuvaiheen koodauksen Lehti-kategoriassa läsnä kahdella tasolla: sekä käsinkosketeltavana mediatuotteena muotoiluineen ja juttutyyppeineen
että diskursiivisena konstruktiona, ”lehtipersoonana”. Ensimmäisen
kierroksen koodaus oli lopulta tehtävä osittain kahteen kertaan, koska ratkaisu Lehti-kategorian liiallisen yleisyyden ongelmaan, tärkeäksi
osoittautunut Me-kategoria, hahmottui vasta puolivälissä koodausprosessia. Koodauksen uusintakierroksella Me-puhe saatiin näkyviin koko
materiaalista. Lehti-kategoriaan jäi lopulta vain sellainen puhe, joka
käsitteli lehtiä konkreettisin tavoin, kun Me-kategoria sisälsi yhteisöä
rakentavaa ideaalipuhetta ja personifioitua lehtipuhetta – puhetta lehdistä henkilöinä. Samalla 10 puheen kategoriaa jakaantui 11:ksi.
Kuvauksissa esiintyneitä kategorioita Ohjaus, Neuvottelu ja Intuitio ei esiinny toimituskokousten puheessa eikä haastatteluissa. Ne
sisältävät vuorovaikutuksellista puhetta kuvaajan, AD:n, kuvattavan
ja muiden läsnäolijoiden kanssa. Neuvottelu-kategoria, joka sisältää

213

Kategorian
esiintyminen
2. kuvauksissa

x

Kategorian
esiintyminen
haastateltujen
(5) puheissa

2. koodauskierroksen
kategoria /
alakategoria

5 / 5	PROSESSI / TYÖ

x

5 / 5	PROSESSI / LEHTI

x

5 / 5	LAATU / LUKIJA

			
x

4  / 5	LAATU / ME
5 / 5	REALISMI

x

3  / 5	REALISMI / TUNNE

			

3  / 5	REALISMI / TIETO

			

4  / 5	PROSESSI / TYÖ

x

0	LAATU / ME

x

0	LAATU / ME

x

0	REALISMI / TUNNE
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kuvattavan suostuttelua ja jonkin verran sanailuakin, tuli nimettyä intuitiivisesti tavalla, joka myöhemmin osoittautui hankalaksi – onhan
aikakauslehden tekeminen kauttaaltaan neuvottelua. Ensimmäisen
kierroksen koodaamisen viimeisessä vaiheessa Neuvottelu sulautuikin
Ohjaus-kategoriaan. Ohjaus-kategoria sisältää kuvaajan monensävyisiä ohjeita kuvattavalle – tapahtumien suunnan hallussa pitämistä. Intuitio-kategoriassa taas on esimerkiksi hetkiä, joina kuvauksen suunta
muuttui intuitiivisesti tai joina kuvaaja yhtäkkiä tiesi, että jokin kuva
on juuri nyt tehty eikä enempää tarvitse kuvata. Nuo hetket ovat kuvausten käännekohtia. Kuvauksissa puhuttiin myös realismista, tunteista
ja työprosesseista, mutta strategista, avointa me-puhetta ei esiintynyt
kuvauksissa ollenkaan.
Taulukosta 4 näkyy, miten usein eri kategoriat toistuivat Meidän
Perheen aineistossa ja miten erilaiset tilanteet vaikuttivat esille tulleisiin
teemoihin. Taulukko havainnollistaa esimerkiksi sitä, miten kahdenkeskisissä haastatteluissa tulee esiin erilaisia asioita kuin toimituskokouksissa ja miten kuvauksissa hallitsevat toisenlaiset, tyypillisesti
käytännönläheisemmät puheenaiheet kuin puhetilanteissa.
Kun verrataan kahta kuvaussessiota, huomataan miten erilaisia
kuvaukset voivat olla. Ensimmäisessä kuvauksessa prosessista ja lehdestäkin on voitu keskustella koko ajan, kun toisessa kuvauksessa on

KOODI	

KOKOUKSET
YHTEENSÄ

KUVaukset
1

KUVaukset
2

kuvaukset
yhteensä

PROSESSI	57

16

4

20

REALISMI	60

15

11

26

LEHTI	74

5

2

7

LUKIJA

56

0

1

1

TUNNE	31

1

5

6

ME	 33

0

0

0

KIIRE	2

0

0

0

TIETO	4

0

0

0

NEUVOTTELU	0

4

5

9

OHJAUS

0

3

2

5

INTUITIO	0

2

1

3

Taulukko 4. Ensimmäisen kierroksen puheen ja toiminnan
kategorioiden esiintymisen vaihtelu Meidän Perheen toimituskokouksissa, kansikuvauksissa ja haastatteluissa.

yksilöHAASTattelut

ryhmäHAASTattelut

HAASTATTelut
YHTEENSÄ

kaikki
YHTEENSÄ

63

29

92

169

35

15

50

136

25

7

32

113

50

5

55

112

20

0

20

57

16

0

16

49

21

0

21

23

5

0

5

9

0

0

0

9

0

0

0

5

0

0

0

3
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keskitytty työvaiheista puhumisen sijasta kuvaustilanteen tunnelman
luomiseen ja kuvattaviin.
Tarkasteltaessa eri kategorioiden vaihtelua tilanteesta toiseen voi tehdä sen havainnon, että realismista ja prosessista puhuttiin tasaisimmin
kaikissa tilanteissa. Se on ymmärrettävää – kuvauksissa realismiksi on
kategorioitu esimerkiksi puhe luonnollisesta, rentoutuneesta poseeraamisesta. Prosessi-kategoriaan taas kuuluu kaikki kuvausten käytännöllinen puhe vaikkapa kuvaustaustoista ja -valoista tai kuvien järjestyksestä.
Toisessa ääripäässä on Lukija-kategoria, joka jakaantuu hyvin epätasaisesti: kuvauksissa lukijoita ei mainittu ääneen kuin kerran, kun
kummankin tyyppisissä puhetilanteissa, toimituskokouksissa ja haastatteluissa lukijoista puhuttiin paljon. Samalla tavoin jakaantuu Me-kategoria: kuvauksissa ei puhuttu ”meistä” ja ”niistä” ymmärrettävästi siitä
syystä, että paikalla oli freelancereita ja kansihenkilöitä, jotka eivät kuuluneet tai ainakaan välttämättä tienneet kuuluvansa lehden ”meihin”.
Merkillepantavaa on Kiire-kategorian esiintyminen lähes ainoastaan kahdenkeskisissä haastatteluissa. Kuvauksissa kiire ei näkynyt
millään tavalla; kuvattavien olo tehtiin mahdollisimman leppoisaksi.
Toimituskokouksissa kiirettä ei mainittu suoraan, vaan aihetta kierrettiin: kokousten tehtävä oli hengennostattaminen, ei realiteettien
puiminen. Kahdenkeskisissä haastatteluissa kiireestä sitten puhuttiin-
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Aineistosta kävi kautta
linjan selväksi, että kuvan
herättämä todellinen tunne
oli tie kuvan uskottavuuteen.
kin monella tapaa. Se näyttäytyi suunnitelmallisuuden puutteena ja
paikoin turhautumisena, kun työtä ei voinut tehdä niin huolellisesti
kuin olisi halunnut. Kiireen taustalla olevaa resurssipulaa käsiteltiin
realiteettina.

Toinen koodauskierros

Suunniteltu kuva

216

Ensimmäisillä luku- ja koodauskierroksilla aineistoa pyrittiin lukemaan mahdollisimman spontaanisti, mutta viimeisellä koodauskierroksella Suomen Kuvalehdestä löydetyt kategoriat vaikuttivat lukemisen
tapaan ja kategorioiden muodostamiseen. Toisella koodauskierroksella aineistosta haettiin pääteemoja ja muodostettiin olennaisia asiakokonaisuuksia. Johnny Saldaña (2009) kutsuu tämäntyyppistä koodaamista toistuvien kuvioiden koodaamiseksi. Koodit määräytyivät niin,
että niiden avulla saatettiin hahmottaa sitä, mistä kaikesta aikakauslehden henkilökuvien tuotannossa on kysymys.
Edellä esitetystä taulukosta 3 näkyy, miten ensimmäisen kierroksen koodit on sijoitettu kolmeen pääluokkaan. Keskeisiksi kategorioiksi jäivät Prosessi, Laatu ja Realismi sekä niiden kuusi alakategoriaa:
Työ, Lehti, Lukija, Me, Tunne ja Tieto.
Laatu-kategoria ei tullut heti esiin aineistoa lukiessa, vaan syntyi
vasta vertailussa Suomen Kuvalehden aineistoon, jossa puhuttiin paljon
lehden korkeasta journalistisesta laadusta. Oli luontevaa ajatella, että
Meidän Perheen lukijapuhe ja me-puhe kuuluvat lehden yhteisöä, olemusta ja laatua käsittelevään luokkaan. Laatu-sanallahan on kaksoismerkitys: tässä kategorioinnissa sana tarkoittaa paitsi mitattavissa ja
verrattavissa olevaa korkeaa tai matalaa laatua, myös käsitteellisempää ominaislaatua, lehden luonnetta.

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

Aluksi omalta kategorialtaan vaikuttanut voimakas tunnepuhe siirtyi Realismi-kategoriaan, koska aineistosta kävi kautta linjan selväksi,
että kuvan herättämä todellinen tunne oli lehden tekijöille tie kuvan
uskottavuuteen. Tunteen ja realismin liitto toimi myös toisinpäin:
kuvauksissa pyrittiin saamaan aikaan todellisia tunteita, joista sitten
saataisiin tehtyä realistisen oloisia henkilökuvia. Tunne ja todellisuus
kulkivat kaiken aikaa rinnakkain. Kategoriointi ei silti ole itsestään selvä. Tunne oli kautta Meidän Perheen aineiston niin hallitseva elementti,
että tunteisiin viittaavia puheita on myös Laatu-kategoriassa. Rajanveto Realismi- ja Laatu-kategorioiden välillä onkin tunteen kohdalla lopulta tehty sillä yksinkertaisella perusteella, että Tunne-luokkaan on
sijoitettu vain puhe, jossa käsitellään tunteita suoraan. Monissa muissa puheenvuoroissa, joissa käsiteltiin esimerkiksi valokuvan realismia
tai lukijoita, oli kuultavissa ja luettavissa paljon tunnetta, mutta puheet
päätyivät pääaiheensa mukaisesti kategorioihin Realismi tai Lukija.
Rajanveto saattaa tuntua ja näyttää hankalalta tai jopa keinotekoiselta,
mutta lopullisen analyysin kannalta tärkeää on kuitenkin lopulta ilmiön kuvaaminen ja ymmärtäminen, ei kategorioiminen.
Kuvauksissa esiintyneet ensimmäisen koodauskierroksen kategoriat Ohjaus, Neuvottelu ja Intuitio päätyivät aluksi Prosessi-kategoriaan, koska niissä ei ollut selvän ideaalipuheen piirteitä. Ne vaikuttivat
olevan vain kuvauksen konkretiaa. Koodaamisen tarkistusvaiheessa oli
kuitenkin jo tehdyn analyysin pohjalta selvää, ettei kyse ollut pelkästään mekaanisista työtehtävistä tai rutinoituneesta ammattitaidosta.
Neuvottelu sulautui ensin osaksi Ohjaus-kategoriaa, ja lopulta vertailu
Suomen Kuvalehden aineistoon ratkaisi Ohjauksen siirtymisen Laatu-kategorian Me-alakategoriaan. Tähän päädyttiin siksi, että vaikka ohjauksessa ei ollutkaan kyse eksplisiittisestä ideaalipuheesta vaan banaaleistakin neuvoista ja pyynnöistä, sen sävy ja päämäärä tähtäsivät selvästi
yhteisön, lehden ”meidän”, tuottamiseen yhdessä kuvattavan kanssa.
Vastaava toiminta, kuvaustilanteen ohjaus, päätyi Suomen Kuvalehden
aineistossa Laatu-kategorian Valta-alakategoriaan kuvaustilanteen erilaisen luonteen takia. Joka tapauksessa molemmissa aineistoissa ohjaamisessa oli kyse lehden laadun tuottamisesta.
Ensimmäisellä koodauskierroksella kuvausaineistoissa esiintynyt
Intuitio-koodi sulautui osaksi Realismi-kategorian Tunne-alakategoriaa.
Intuitioksi koodatut puheet sisältävät kuvaajan nopeita oivalluksia siitä,
miten tilanne tulee ratkaista. Pitemmälle käsitteellistettynä se tarkoittaa
lehdelle ominaisen realismin rakentamista vaiston, tunteen, varassa.
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3.3 ”Meidän näköiset kuvat”:
ihanteista käytäntöön
Tässä alaluvussa tarkastellaan Meidän Perheen tuotannon diskursseja
aineiston analyysin ja esimerkkien kautta. Ensin tarkastellaan toimituksen käsityksiä lehtensä realismista ja laadusta. Sen jälkeen analysoidaan puheiden konkretisoitumista toiminnaksi kuvauksissa.
Meidän Perheen aineistossa näkyy yksi kaikenkattava ominaisuus:
lehteä tehtiin tunteella. Sekä tekijöiden että lukijoiden tunteet olivat
isossa roolissa Meidän Perheen tuotantoprosessissa. Journalistit suhtautuivat työhönsä ja lehteensä intohimoisesti, ja kokouksissa vallitsivat
välillä voimakkaatkin jaetut tunnetilat. Kuvaustilanteet perustuivat oikeastaan ainoastaan tunteisiin: niiden tuottamiseen, hallitsemiseen
ja kuvalliseen esittämiseen. Tunnekylläisyys oli lehdessä jaetun näkemyksen mukaan myös tärkeä journalismin ja valokuvan ominaisuus.
Tunteella rakennettiin toimituksen ihannepuheessa sekä lehden realismia että lehden ominaislaatua ja yhteisöä, ”meitä.”

Realismi: vaatevalintoja, juttutyyppejä ja tunteita
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” Mulla on semmonen tuntu, ja meillä toimituksessa on semmonen
tuntu, että se nouseva trendi on semmonen niinku epätäydellisyys
ja semmonen niinku viimeistelty keskeneräisyys. Elikkä tehdään
kaunista siitä arjesta, mikä on. Ja se liittyy varmaan myös tähän
taloustilanteeseen, että ei tehdä yhtään sellaista niinku ”poshia”, ja
me ei haluttais tehdä liian niinku sliipattua ja kalliin näköstä ja semmosta niinku, että äideille tulee ja isille tulee semmonen olo kun
ne kattoo lehtee, et ooh, toi on semmosta satua. Vaan että tehdään
niistä arjen aineksista kaunista. Ja tota, se ois niinku sellanen suuri
päälinja. Ja mitä kaikkee se käytännön tasolla tarkottaa, niin voidaan yhdistää Hobby Hallin teepaitaa ja joku kiva, vähän kalliimpi
lätsä ja jotkut tota, kierrätystennarit. Tää ois niinku se ideaali. Ei
me nytkään eilen onnistuttu, että meille tuli vähän liian kallis se
vaatekokonaisuus. Mutta siihen vois niinku tähdätä.” (J 2, R)15

15

Henkilökoodit viittaavat haastateltuihin. Aineistolistassa (liite 1) on nähtävissä
kaikkien henkilöiden koodit ja haastattelujen päivämäärät. Kirjaimet L, P ja
R haastateltavien numerokoodien perässä viittaavat analyysissä käytettyihin
puheen pääkategorioihin Laatu, Prosessi ja Realismi.

Juttutyypit: yhteiskunnallinen kysymys
Aikaisemmin luvussa 2 on esitetty ajatus, että aikakauslehden valokuva
ei ole ikkuna maailmaan, vaan koko lehti – jos joku – on eräänlainen
ikkuna maailmaan, jota yksittäinen valokuva tai kuvaformaatti voi kirkastaa tai samentaa. Yksittäisen valokuvan ei aikakauslehdessä nähdä
edustavan todellisuutta, vaan valokuvien, graafisen suunnittelun ja

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

Meidän Perheessä realismia määriteltiin eri tavoin kaikissa toimituskokouksissa, kuvauksissa ja haastatteluissa. Sitaatissa haastateltu journalisti puhuu Meidän Perheen muotijutusta, johon oli ollut tarkoitus valita
edullisia, kenen tahansa saatavilla olevia vaatteita ja asusteita. Puhujan
mukaan nouseva trendi oli epätäydellisyyden hyväksyminen, ja taloustilanne oli yleisestikin sellainen, että liian hienot ja kalliit vaatteet näyttäisivät lukijoiden mielestä liikaa ”sadulta”.
Sitaatissa näkyy kaksi kiinnostavaa piirrettä lehden todellisuussuhteesta. Ensiksikin, kun ”sadun” vastakohdaksi ajatellaan ”realistinen
näkemys”, kuten sitaatin puhuja tarkoittaa, lehden realismi ei selvästikään tarkoittanut sitä, että asiat olisi pyritty esittämään sellaisina kuin
ne olivat. Valokuvan ja koko lehden realismidiskurssit artikuloituivat
Meidän Perheen työprosessissa enemmän käsitteellisellä tai yhteiskunnallisella kuin valokuvateknisellä tasolla. Puhujan mukaan ”siitä arjesta, mikä on” pyrittiin ”tekemään kaunista”, siis esittämään se halutulla
tavalla valikoituna ja muokattuna. Todellisuuden vaikutelmaa ei rakennettu todellisuuden näköisillä – realistisilla – valokuvilla, vaan kauniilla valokuvilla, joissa oli ympäröivään yhteiskuntaan ja omaan lehtikonseptiin suhteutettuna realistisesti valikoituja arkitodellisuuden
elementtejä. Realismi oli valinnan, ei kuvallisen kerronnan, kysymys.
Toinen kiinnostava sitaatissa näkyvän realismin ominaisuus on lukijan asema. Vaatteet oli haluttu valita sillä perusteella, että lukija pystyisi halutessaan hankkimaan samanlaiset. Lukija ei siis ollut lehden
esittämän maailman katselija, vaan hänelle piti luoda tunne, että hän
voisi halutessaan myös osallistua siihen. Tällainen ajattelu voi olla taustalla useinkin, kun naistenlehdet tekevät paljon kritisoituja henkilökuviaan, joissa kuvateksti kertoo meikkituotteista ja vaatteista. Osittain
kyse voi olla mainostajien suuntaan tehdyistä eleistä, mutta lukijan
roolin vahvistaminen kaikin tavoin on tämän tutkimuksen aineistojen
perusteella lehtien tekijöille tärkeämpää. Tuotetiedot kertovat ehkä
osaltaan lukijalle, että lehden maailma on sama kuin hänen omansa.
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tekstin kokonaisuus edustaa yhdessä valittua näkemystä maailmasta.
Tätä ajatusta voi konkretisoida Meidän Perheenkin aineiston avulla. Toimituskokouksissa tuli vahvasti esiin se katsanto, että enemmän kuin
yksittäisissä valokuvissa, lehtien tekemät valinnat konkretisoituivat
juttutyypeissä, joihin kuvia tuotettiin ja valittiin ja joissa esimerkiksi
erilaisten naistyyppien oletetut erot alleviivautuivat. Seuraavassa sitaatissa puhutaan erilaisista lehdistä ja niiden naiskuvista:
” Eiku tässon tää, tätä mä mietin ja mitä mä oon miettiny [lehden
4] kohdalla mitä mä mietin [lehden 3] kohdalla. Et luodaanks me
niinku sellanen kaksjakonen maailma, naisen maailma. Jossa
meil on se hieno [lehti 3]-nainen joka on ”aaaa”, ja sit se on niinku
meillä liidissä aina tääl näin, ja voimakas ja vahva ja feministinen
ja sitä ja tätä, ja sit meil on ne tavikset, raukat tavikset joil on
vähän skitsofreniaa ja muuta niin ne on sit siellä [naurua] niinku
tietsä, mitä meiän pitää, mun mielest mitä meil on koko ajan
mietitty muotijutuissa ja muussa et me tuodaan ne jotenki siel
niinkun, alleviivaamatta tai jotenki et se on niinku, me voitas
laittaa just tässä niinku, täs on nyt tää luuseriperhe. [E]t miten me
sekotetaan tää pakka niin, et siin ei tuu sitä ristiriitaa koska mun
mielest [lehdessä 3] ja [lehdessä 4] on kummassakin sama juttu.”
(Toimituskokous 15.9.2009)

Suunniteltu kuva
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Sitaatin puhuja oli huolissaan siitä, miten aikakauslehdet esittivät naisen
maailman kahtiajakoisena rakennelmana, jossa voittajanaiset ja häviäjäperheet olivat eri juttuformaateissa. Hän itse halusi omassa lehdessään
irtisanoutua tällaisesta yhteiskunnallisesta väitteestä ”sekoittamalla pakkaa” ja esittämällä erityyppisiä ihmisiä samoissa juttutyypeissä alleviivaamatta heidän erilaisuuttaan. Puhuja ei puuttunut yksittäisten kuvien
ilmaisukeinoihin – tekniikoihin, kuvakulmiin tai rajauksiin – vaan käsitteli lehden kokonaisuutta väitelauseena. Toisessa realismiin liittyneessä
keskustelussa perheiden kuvaamisesta sohvalla16 puhujat katsoivat, että
muutama kuva perheistä sohvalla silloin tällöin ei vielä tarkoittanut mitään, mutta jos kuvia olisi liikaa, heräisi kysymys, voiko lehti yleisenä käsityksenään esittää väitteen ydinperheestä sohvalla istumassa jonain ihanteena tai todellisuuden representaationa. Kyse ei siis ollut siitä, kuvattiinko yksittäinen sohvalla istuva perhe aidonoloisesti, vaan siitä, muodostiko sohvalla istuvien perheiden jatkumo realistista kuvaa yhteiskunnasta.

16

Toimituskokous 9.3.2010

” Mut entä jos se on, niinku, elämää jäljittelevä malli? Eli että
niinkun yhä enemmän niinku meidän kaikkien suomalaisten arki
niinku alkaa, alkaa eriytyy sellasiks tietyiksi blokeiksi jotka ei
niinku kohtaa, koskaan kohtaa toisiansa? Että, et, et siis niinku
tässä nämä menee nämä niinku hyvin toimeentulevat lapsettomat terveet työkykyset kolmikymppiset. Ja tässä vieressä menee
tää niinku, surkea lapsiperheputki. Ja älkää nämä ihmiset niinku
missään vaiheessa niin kohdatko toisianne, ja että menitkö hankkimaan lapsia? Aha, älä tuu enää koskaan meiän bileisiin, ja…”
[Naurua, myöntelyä.]
” Ja sitten [lehti 3]-naiselle kerrotaan välillä, niinku mentäs
tekemään repparia ulkomaille…”
” …että joku meistä tekee myös paskaduunia.”
” Likasta työtä.” [Myöntelyä.]
” Oikeesti tuntuu että tää saattaa olla niinku se kulttuurikehitys
johon tää niinku, valuu tää homma niinku, yhä enemmän.”
(Toimituskokous 15.9.2009)

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

Toiseuttaminen tai yhteen liittäminen valokuvallisilla realismeilla
on tämän tutkimuksen kannalta kiinnostava ilmiö, onhan aikakauslehtien henkilövalokuvien yksi tehtävä esittää, miltä ”me” näytämme
ja samalla implikoida kuvien ulkopuolelle se, miltä me emme näytä –
tai esittää erillisissä juttutyypeissä, miltä ”toiset” näyttävät. Theo Van
Leeuwen esittää analyysissaan valokuvien sosiaalisista etäisyyksistä ja
erilaisten ihmisryhmien kuvaamisen konventioista, että ihmisiä voidaan kategorioida esimerkiksi ”kulttuuristen” ja ”biologisten” ominaisuuksien perusteella tai erilaisilla vuorovaikutuksen, etäännyttämisen,
lähentämisen tai toiseuttamisen keinoilla (Van Leeuwen 2008, 136–
148). Van Leeuwenin analyysissä ei juuri puututa kuvien tuotanto- tai
julkaisukonteksteihin. Tämän tapausaineiston, kuten edellisen Maria
Sid -aineistonkin, perusteella konteksti vaikuttaa valokuviin niin, että
yksittäisten henkilö- tai ryhmäkuvien sisällön merkitys vähenee. Yhteydet, joihin kuvat asetetaan lehdissä, ja lehtien tekemät henkilövalinnat rakentavat merkitystä enemmän. Ilmiö perustuu erilaisten juttutyyppien erilaisiin valokuvallisiin lähestymistapoihin ja niiden tuottamiin konnotaatioihin ja assosiaatioihin: toisissa esimerkiksi käytetään
lavastetumpaa, toisissa dokumentaarisempaa tyyliä. Meidän Perheen
keskusteluissa median tekemä tyypittely nähtiin koko yhteiskunnan
laajuisena ongelmana:
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Mieluummin kuin ihmisten tyypittelyyn ja eriarvoistamiseen Meidän
Perheessä pyrittiin korostamaan arkista yhdenvertaisuutta käyttämällä
lukijoiden albumikuvia samalla tavalla kuin haastateltujen julkisuuden
henkilöidenkin albumikuvia. Samanarvoisuutta korostettiim myös
tuomalla kuvatut julkisuuden henkilöt mahdollisimman lähelle lukijaa, ikään kuin saman perheen jäseniksi, esittämällä heidät sopivasti
epätäydellisinä yksine sukkineen.
Meidän Perheen valokuvien realismilla oli edellä kuvatuista syistä vähän
tekemistä lehtikuvan objektiivisuus- tai totuusdiskurssien (esim. Mäenpää ja Seppänen 2007) kanssa. Edellä lainatut keskustelut viittaisivat ehkä
enemmän Ien Angin (1985, 45) määrittelemään empiiriseen realismiin,
koska kuvien sisältöä vertailtiin arkiseen, todennettavaan kokemusmaailmaan. Empiirisimmilläänkään lehden realismi ei kuitenkaan perustunut naturalistiseen, arkisen näköiseen valokuvalliseen representaatioon,
vaan kuvattavien tavaroiden ja henkilöiden valintaan sekä yhteisölliseen
funktioon. Valokuvat olivat lehden kokonaisrealismin työkaluja.17

Tunteet realistisuuden takeina
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Paitsi erilaisiin valintoihin ja rajauksiin, Meidän Perheen henkilökuvien
realismi perustui kuvattujen henkilöiden ”aitouteen”. Henkilökuvan
kriteerinä ”aitous”, joka on tullut esiin jo tämän tutkimuksen Maria Sid
-luvussa, ei välttämättä korreloinut empiirisen realismin kanssa. Tällainen ”aitous” ei perustunut denotatiivisiin merkityksiin eikä välttämättä
rinnastunut arkitodellisuuteen, mutta oli hyvin tärkeää. Samanlaisen
havainnon on tehnyt myös Ien Ang Dallasin katsojista (Ang 1985, 33).
Yksi tärkeä henkilöhahmojen ”aitouden” rakennusosa Meidän Perheen toimituksessa oli tunne. Lukijan katsottiin pystyvän käsittelemään
hankaliakin asioita omakohtaisen tunteen kautta. Angin (emt., 45)
mukaan tunteen realismi tähtää tunteiden realistiseen tunnistettavuuteen sinänsä epärealistisessa kuvakerronnassa. Samat asiat, ihmiset,
suhteet ja tilanteet, jotka denotatiivisella tasolla olisivat epärealistisia,
nähdään konnotatiivisella tasolla ”tunnistettavina” (emt., 42). Seuraa-

17

Jos valokuvat ajatellaan työkaluina, instrumentteina, Meidän Perheen kuvien
realismia olisi mahdollista tarkastella myös Allan Sekulan (1983, 191; Batchen
1999, 9) instrumentaalisen realismin käsitteen kautta. Kuvilla pyrittiin
myymään lehteä ja sen edustamaa maailmankuvaa. Sekulan mainitsema,
instrumentaaliseen realismiin liittyvä ”riiston estetiikkakin” voisi olla
löydettävissä paljon tuotteita ja tavaraa esittelevästä lehdestä ja nimenomaan sen siitä piirteestä, että lukijaa osallistettiin tavaroilla.

van sitaatin puhujan mielestä lehden vauvakuvien oli tarkoitus herättää
lukijassa voimakas äidinrakkauden tunne, vaikka uuden vauvan saaminen ei missään tapauksessa olisikaan ollut ajankohtaista:

Kuvien herättämät tunteet saivat puhujan mukaan olla ristiriidassa arkielämän realiteettien kanssa. Olennaista oli, että tunteet itse olivat
aitoja. Tällaiset kuvat olivat lehdelle tärkeitä.
Tunteista puhuttiin Meidän Perheessä paljon ja monista näkökulmista. Toimituskokouksissa saatettiin puhua esimerkiksi kuvien ja kokonaisten lehtien värimaailmoista tunteiden herättäjinä. Meidän Perheessä
ei joidenkin aikakauslehtien tapaan ollut määritelty värikarttaa, jota
kuvausten valmistelussa ja kuvauksissa olisi pitänyt noudattaa. Vaaleita, kirkkaita värejä kuitenkin lähtököhtaisesti ihasteltiin, kun taas tummiin kuviin suhtauduttiin lähtökohtaisen kriittisesti. Joissain median
vastaanottotutkimuksissa samansuuntaisiin tuloksiin on tultu mittaamalla värien tuottamaa mielihyvää ja päädytty siihen, että värikylläisiä
ja vaaleita värejä suositaan hailakoiden ja tummien värien kustannuksella. Värillisen sisällön on päätelty herättävän ylipäänsä voimakkaampia tunteita kuin monokromaattisen. Värien tulkinnat ovat kuitenkin
niin kulttuuri- ja kontekstisidonnaisia, että niistä ei ole voitu todeta
mitään yleistettävissä olevaa (Detenber ja Lang 2011, 280). Värien ja
tunteiden yhdistely olikin Meidän Perheessä intuitiivista. Arvailut olivat
sidoksissa lehden lukijaprofiiliin ja vallitseviin kulttuurisiin käsityksiin
lapsiperheiden värimaailmoista. Kilpailevan perhelehden värimaailma
oli tummempi, mitä pidettiin tyylikkäänä mutta juuri siitä syystä katsottiin ”kollegalle, ei lukijalle tekemiseksi”. Toisaalta kahdenkeskisissä haastatteluissa ilmeni myös kyllästymistä pastelliväreihin ja halua
muuttaa lehden värimaailmaa.
Sekä oman lehden että kilpailevien lehtien kuvien tunteellista tasoa
arvioitiin monessa yhteydessä sen perusteella, ”tulevatko ne iholle” –
itse asiassa tämä oli yhtä olennainen ja vielä useammin toimituksen
puheissa toistuva fraasi kuin tämän luvun otsikko ”saappaat savessa
samassa suossa lukijan kanssa”. ”Iholle tuleva” henkilökuva oli usein

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

” Eiku se on just se, vauvakuvat, kun näkee oikeella lailla niin sit on
niinku, se on, kun se, niinku, mikä sen tarkotus on niin se on suurinpiirtein et sä haluut pussata sitä sillä hetkellä vaik sä ajattelet
et ei enää ikinä äidiks [naurua], ihan totta se on se! Sellasii kuvii
tarvitaan.” (Toimituskokous 15.9.2009)
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”Iholle tuleva” henkilökuva
oli usein iso lähikuva,
jossa oli katsekontakti.
iso lähikuva, jossa oli katsekontakti. Pikkulasten kuvien kohdalla katsekontakti ei ollut niin tärkeä kuin kuvapinnan aistinen herkullisuus. Jos
käytettiin liian paljon ja liian pieniä kuvia, jutun ei katsottu onnistuvan
tunteiden herättämisessä, vaan jäävän lukijalle etäiseksi ja viileäksi. Esimerkiksi perinteinen reportaasimuoto monine toiminnallisine valokuvineen ei juuri tarjonnut onnistumisen mahdollisuuksia, vaan tunteiden
koettiin heräävän herkemmin staattisilla kuvilla, joissa oli paljon pintaa.
Seuraavassa sitaatissa arvioidaan kilpailevan lehden kuvankäyttöä:
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” Tääl ei tuu mun mielest mikään kuva selkeesti iholle ja lähelle ja
herätä semmosta oikeen niinku, valtavaa tunnetta ja kutkutusta,
esimerkiks semmosta kuvaa ei oo missä ois tosi läheltä kasvot
kuvattu. Muutama mikä herätti tunnetta niin, täs on esimerkiks
tosi hersyvä nauru mut sekin on jätetty etäiseks. Sit oli joku semmonen, joku vauvakuva joka oli kans et, vitsi ku tän ois ottanu viel
vähän lähempää ja viel vähän niinku suurempana tohon niin se ois
[selaa lehteä], esimerkiks tämmönen niinku aivan mahtava haukotus, ni toi isona kuvana niin ois ehkä enemmän yllättäny.”
(Toimituskokous 9.3.2010)

Vaikka yksittäinen kuva saattoikin ”yllättää” tai ”kutkuttaa” voimakkaasti, tunteiden herättämisen suhteen ei puhuttu niin paljon yksittäisistä
valokuvista kuin lehden kokonaisuudesta ja kuvankäytöstä kokonaisuutena. Mitä useammin kuvat ”tulivat iholle”, sitä onnistuneempi lehti.
”Iholle tulemisen” termi on tullut esiin myös Iiris Ruohon ja Laura Saarenmaan (2011) tutkimuksessa naistenlehtijournalismista ja naistenlehtien tarjoamista julkisuuksista. Ruohon ja Saarenmaan haastateltavien
mukaan tarinallista journalismia – joka ei ole aikakauslehtien yksinoikeus vaan jota esiintyy myös muissa medioissa – luonnehtivat ”elämyksellisyys, intiimiys ja lukijan iholla olo” (Ruoho ja Saarenmaa 2011, 31).

” Et emmä tarkota et kaiken pitää olla – toki sitä realismii
tarvitaan [naurua ja myöntelyä], mut et ois, niinku, ihanaa.”
” Tasapaino, se on varmaan se et löytää lehdessä tasapainon et
tos [kuvassa] on niinku sitä realismii sit taas liikaa, et se pitäs
olla tasapainossa.” (Toimituskokous 15.9.2009)

Tunteellinen – ”ihana” – ja realistinen ilmaisu näyttäytyivät yllä lainatussa keskustelussa vastakkaisina. Oletettu tunteen ja järjen vastakkaisuus näkyi keskusteluissa varsinkin silloin, kun valokuvan journalistisen objektiivisuuden ihannetta verrattiin omiin, lukijan tunteisiin tähtääviin tavoitteisiin.18 Lehden tekijät eivät siis itse suoraan mieltäneet
tunteisiin vetoamista yhdeksi realismin lajiksi, kuten Ien Ang, vaan
käyttivät sanaa ”realismi” sen arkisimmassa, dokumentaarisimmassa
merkityksessä. Realismista puhuttiin oman lehden onnistuneen kuvan
pakollisena lisänä, jota ei välttämättä olisi haluttu ainakaan arkisimmillaan katsella.
Monet Meidän Perheen tekijöiden mielestä onnistuneet henkilökuvat olivat lopulta kompromisseja; niissä oli sekä tunnetta että ”sitä realismia”. Janne Seppäsen ja Esa Väliverrosen (2000) mukaan tunteita
herättävien valokuvien avulla pystytään tuottamaan merkityksiä ta-

18

Tämäntyyppisen kahtiajaon ovat kuvanneet myös Catherine Lutz ja Jane
Collins National Geographicissa 1990-luvun alussa. Heidän lainaamansa toimittaja
määritteli tunteen ja tiedon eron valokuvissa näin: ”Kärkikuvat (point pictures) ovat
kuvia, jotka kuvittavat jutun kärkeä; ne ovat hyvin kirjaimellisia ja yksinkertaisia, kuin
julistavia lauseita. Toisissa kuvissa taas on runoutta, ne herättävät aiheeseensa liittyvän
tunteen; ne lisäävät juttuun kokonaisen uuden ulottuvuuden. Ne eivät ainoastaan kuvita
sanoja. Valokuva pystyy erityisen hyvin näyttämään tämän – ei faktoja, vaan miltä asia
tuntuu. Ei sikäli että faktoja väheksyttäisiin; valokuvaajilla on valtavasti tietoa aiheistaan.
Mutta tieto ei ole kaiken takana. Valokuvaaja reagoi tietonsa perusteella, mutta ei kuvita
sitä. Juttu ei ole täällä [osoittaa ohimoaan] vaan syvemmällä.” (Lutz ja Collins 1993, 58.)

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

Ien Ang toteaa Dallasista, että nekin, jotka vihasivat sitä, katsoivat
sitä (Ang 1985, 14). Lause kuvaa hyvin tietyntyyppistä mediakäyttäytymistä. Aikakauslehdenkään lukijasuhde ei ole välttämättä mitenkään
yksiselitteinen, vaan lehti saattaa tuntua lukijasta myös turhalta, merkityksettömältä tai epärealistiselta ja tulla silti säännöllisesti luetuksi
(esim. Hermes 1995).
Toimituskokouksissa Meidän Perheen pastellivärinen tunnekylläisyys
ja epärealistisuuden tai turhanpäiväisyyden riski tunnistettiin. Niinpä
kuvallinen arkirealismikin koettiin jossain määrin tarpeelliseksi:
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Kuvapankkikuvissa
Meidän Perheen
tekijöitä häiritsi kuvan
viestin olemattomuus
ja yksilöimättömyys.

Suunniteltu kuva

226

voilla, jotka taipuisivat kömpelösti kirjalliseksi ilmaisuksi. Valokuva
esimerkiksi läheisensä menettäneestä ihmisestä vie katsojan välittömästi lähelle surun ja menetyksen tunteita. Valokuvat tuovat lehtien
sivuille affektiivisen rekisterin, joka nivoutuu osaksi lukijan tulkintoja
ja tuntemuksia (Seppänen ja Väliverronen 2000, 344). Meidän Perheessä tällaista nimenomaan negatiivisiin tunteisiin liittyvää affektiivista
rekisteriä tuotiin lehteen käyttämällä kansainvälisistä kuvapankeista
ostettuja, tunteisiin vetoavia henkilökuvia tuntemattomista ihmisistä.
Niitä käytettiin yleensä aina silloin, kun teksti käsitteli jotain perheelämän synkempää tai hankalampaa puolta. Tekstillä ei pyritty herättämään tunteita, vaan haluttiin pysyä asiantuntevalla linjalla. Paul
Frosh on kääntänyt Roland Barthesin sloganin ”viesti ilman koodia”
toisin päin ja todennut, että kuvapankkikuva on koodi ilman viestiä
(Frosh 2003, 74). Siinä on tiettyjä laajasti tunnistettavia kuvallisia elementtejä tunnistettavassa järjestyksessä, mutta kuvan merkityksiä voi
vain arvailla tai kytkeä ne mielivaltaisesti mihin tahansa kontekstiin.
Tämä harkittu ominaisuudettomuus myös näkyy kuvista. Meidän Perheessä kuvapankkikuvien käyttöä pidettiin ongelmallisena. Joidenkin
haastateltujen mukaan oikeanlaisten kuvapankkikuvien löytäminen
oli usein ”todella hankalaa” ja hidasta, koska niiden koettiin helposti
olevan liian yleisiä ja näyttävän lehdessä vieraalta. Ne ”eivät tuntuneet
tutulta”. Tässä mielessä voi sanoa, että kuvapankkikuvissa Meidän Perheen tekijöitä häiritsi kuvan viestin olemattomuus ja yksilöimättömyys.
Ympäripyöreiden tunnekuvien kytkeminen omaan lehteen koettiin
vaikeana ja niiden käytön järkevyys kyseenalaistettiin. Omasta kuvituskuvatuotannosta haaveiltiin.

Lehden ominaislaatu: lukijat ja ”me”
” [---] [T]ää on kaunis kun kattoo mut mä en tiedä sit just miten lukijana sen ajattelis. Sit tääl on kyllä mun mielest paljon opittavaaki
meille et mun mielest on kauheen ihanaa et ne jaksaa näin kauan
miettii niinku tälläsiikin et miten tän oikeesti kuvittais että, tää on
semmost niinku, kollegalle tekemistä. Ja tätä on kollegana ihana
kattoo et miten joku voi keksiä tän että mä en tiedä miten lukija
taas sitte, ei varmaan ehkä, ehkä ihan samalla tavalla.”
(Toimituskokous 15.9.2009)

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

Tunteisiin vetoaminen oli avoin pyrkimys Meidän Perheen kuvatuotannossa. Päämäärä oli tiedossa, mutta sitä, miten suunnitellut tunteet
heräävät enemmän tai vähemmän tuntemattomassa lukijassa, on aina
mahdotonta tietää. Marion Müllerin ja Arvid Kappasin mukaan visualisoitujen tunteiden suunniteltujen merkitysten oikeisiin tulkintoihin tarvitaan kokemusta ja tietoa kyseessä olevasta visuaalisen esityksen tyypistä sekä sen tuotanto- ja vastaanottokonteksteista. Kokenut vastaanottaja
– kuten aikakauslehden omistautunut lukija – voi elää kuvan tai muun
visuaalisen elementin herättämän tunteen henkilökohtaiselta pohjalta,
mutta samalla arvailla mitä tunnetta tekijät ovat hakeneet (Müller ja Kappas 2011, 314). Meidän Perheen journalistien voikin tulkita ”harjoitelleen”
kuviin suunnittelemiensa tunteiden toimivuuden arvaamista selailemalla kilpailevia lehtiä ja eläytymällä niiden lukijoiden asemaan.
Ien Angin mukaan hänen analysoimissaan Dallasin katsojien kirjeissä kiinnostavinta oli kaksi asiaa: realistisuuden tärkeys katsojille ja realismin tai todellisuuden käsitteiden vaihtelevat määritelmät (Ang 1985, 34).
Nämä kaksi ilmiötä näkyivät selvästi myös Meidän Perheessä. Valokuvien
realismi oli aineiston perusteella avoimesti ja kontekstikohtaisesti neuvoteltavissa ja määriteltävissä eikä siihen liittynyt yleisen objektiivisuuden
ajatusta. Realismi oli lehden yhteisön sisäinen asia. Tilanteiden ja valokuvien realistisuuden tai epärealistisuuden voi määrittää vain lehden tekijä
itse suhteessa omaan käsitykseensä omasta lukijastaan. Meidän Perheen
AD totesi aineistonkeruun loppuvaiheessa käydyssä keskustelussa oivaltaneensa vasta tutkijan esittämien kysymysten kautta, miten onnekas oli
saadessaan aina kuvauttaa lehtensä kanteen ihmisiä lapsineen. Lasten
kanssa ihmiset ”eivät voineet poseerata”, vaan olivat aina aitoja ja luonnollisia. Tämä oli AD:n käsitys oman lehtensä kuvista; joku ulkopuolinen
lukija saattaisi kokea Meidän Perheen henkilökuvat hyvinkin poseerattuina.
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Lainauksen puhuja eläytyi yhtä aikaa kilpailevan lehden lukijan, oman
lehden lukijan ja kilpailevan lehden visualistin rooleihin sekä omaan
asemaansa kilpailevan visualistin kollegana. Hän itse oli ihastunut kilpailevan lehden kuviin, mutta ei ollut aivan varma pitäisikö lehden todellinen lukija niistä. Oman lehden lukijalle niiden visuaalinen koreus
olisi hänen mielestään joka tapauksessa todennäköisesti ollut liikaa.
Meidän Perheen aineistossa lukija tuli esiin kaiken läpäisevänä puheenaiheena, ja lukijan aktiivinen huomioiminen oli olennainen osa
lehden ominaislaatua. Myös toisenlaisten suomalaisten lehtien tekijöiden suhteita lukijoihinsa on tutkittu. Mediakonseptilaboratoriomenetelmällä toteutetussa tutkimuksessaan kolmen suomalaisen lehden
toimituskäytännöistä Merja Helle, Maija Töyry ja Annika Ruoranen
(2010) ovat nimenneet havainnointiaineistoistaan viisi lukijadiskurssikategoriaa: 1) poissaolevan yleisön diskurssi, 2) markkinointi- ja mittausdiskurssi, 3) tärkeän tiedon välittäminen lukijalle -diskurssi, 4)
”minä, kollegat ja kaverit yleisönä” -diskurssi sekä 5) yleisön tarpeiden
ja mieltymysten tyydyttämisen diskurssi. Helteen ja Töyryn aineistot
ovat kahdesta sanomalehdestä ja yhdestä erikoisaikakauslehdestä, eivätkä diskurssit ole sellaisinaan siirrettävissä kontekstista toiseen. Meidän Perheen lukijakäsityksiä voi kuitenkin suhteuttaa Helteen, Töyryn
ja Ruorasen jaotteluun. Edellä olevassa sitaatissa esimerkiksi näkyvät
sekä ”minä, kollegat ja kaverit yleisönä” -diskurssi että yleisön tarpeiden ja mieltymisten tyydyttämisen diskurssi. Puhuja valitsee tietoisesti
jälkimmäisen. On selvää, että mitä suurempaa yleisöä tavoitellaan, sitä
enemmän journalistin on osattava astua ulos itselleen ja kollegoilleen
tekemisestä ja tuotettava sellaisia kuvia, joista mallilukija pitää.
Myös tärkeän tiedon välittämisen diskurssi on löydettävissä tästäkin aineistosta. Kokousten lukijaa koskevissa puheenvuoroissa pystyi
erottamaan painotuksia: yksi otti toistuvasti esiin tunteiden herättämisen lukijassa, kun toinen taas korosti tiedon välittämistä tälle. Välillä journalistin hankala asema relevantin tiedon välittäjänä synnytti
absurdia huumoria ja itseironiaa. Journalistien omat lapset saivat lämmittää itse itselleen ruokaa, mutta sellaista ei voinut ehdottaa lukijalle
vaikka ruokaohjeet olisivat olleet kuinka houkuttelevia:
” Sil oli ihanan tuntusia ehdotuksia nää.”
” Oli joo, eiks ollukki joo!”
” Jotain banaanitahnaa ruisleivällä ja…”
” Joo ja sit ruisleipä, noi, tommoset vohvelit tai sellaset, et sä voit

Markkinoinnista – lukijoista mitattuna kohderyhmänä – puhuttiin kokouksissa myös jonkin verran.
Helteen, Töyryn ja Ruorasen aineistoissa poissaolevan yleisön
diskurssi artikuloitui toimituksissa lukijan tietoisena huomiotta jättämisenä tai vähättelynä. Heidän haastattelemansa erikoisaikakauslehden muutosvastarintainen journalisti kieltäytyi aggressiivisesti
ajattelemasta koko lukijaa tai ainakaan mallilukijaa ja ehdotti, että
lukijat työnnettäisiin ikuisiksi ajoiksi pimeään kaappiin (Helle, Töyry
ja Ruoranen 2010). Meidän Perheen tyyppisessä korkean journalistisen
osaamisen yleisöaikakauslehdessä poissaolevan yleisön diskurssi olisi ollut lähtökohtaisesti mahdoton, koska lukijan täytyi olla koko ajan
paikalla muodossa tai toisessa. Voikin sanoa, että Meidän Perheen journalistien lukijapuheessa artikuloitui kauttaaltaan poissaolevan yleisön
diskurssin vastadiskurssi, läsnäolevan lukijan diskurssi. Näin voi sanoa
siksikin, että Meidän Perheen toimituksessa ei puhuttu abstraktista yleisöstä – abstraktein ilmaisu, jota käytettiin, oli ”kohderyhmä” – vaan
nimenomaan lukijasta yksikön kolmannessa persoonassa. Vaikka lehti ei käyttänytkään tyylikirjaa, johon mallilukija piirteineen olisi ollut
kirjattu, mallilukijan ydin oli kaikkien tiedossa: hänellä oli kaksi lasta,
joista toinen oli nelivuotias. Muuten vaikutti siltä, että jokainen oli luonut itselleen omanlaisensa mielikuvan mallilukijasta.
Suhdetta lukijaan oli tärkeää vaalia. Seuraavan sitaatin puhujan
mukaan hyvä lehtisuhde oli rinnastettavissa hyvään ystävyyssuhteeseen. Lehden piti osata olla tarkkana siinä, minkä verran lukijan ominaisuuksia saattoi arvioida tai hänen käyttäytymistään yrittää muuttaa.

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

vohveliraudalla tehä ruisleivästä.”
” Ja sit oli jotain kerros, ainakin meillä lapset tekee…”
” Mut siinäki tuli vaan se muistatko kun teit sen, kaikki nää kodinkoneet, et kun lapsi ei sais yksin tehä mitään, mä mietin just,
sit ku sä laitat jonku vohveliraudalla tekemään jotain niin tota…”
” Sormet väliin!”
” Pitääks meidän laittaa siihen et niinkun, [muuttaa ääntään] ’fiksu
vanhempi valmistaa aina lapsen kanssa yhdessä valmiiksi jo edellisenä iltana’ [naurua], ai niin mut kun lapsi ei voi sitä mikrookaan
käyttää ni…” [Naurua.]
” Maistuvat kylmät…” [Naurua.]
” Kuivuneena ja [naurua] nahistuneena ja…”
(Toimituskokous 5.6.2009)
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” Et sehän on niinku, loppujen lopuks, ajatelkaa nyt ystävää, mun
mielest kumminki se on kaikist paras vertaus et se lehti, jos sul
on hyvä lehtisuhde niin se on ku sun ystävä. Että mitä sä oot valmis
ottaa silt vastaan? Että, tietys määrin se voi, jotain korjaavaa liikettä sä voit ottaa silt vastaan, et ootsä miettiny tätä tai näin. Mut
monesti heti tulee niinku, tassut tanaan jos joku alkaa sult niinku
että sun pitäs nyt vähän tota sun tyyliis vaihtaa tai [naurua] niinku,
ootsä miettiny miten sä puhut sun lapselles. Se tapa millä sä,
niinku, että sä, et sul on niinku sellanen luottamuksen ilmapiiri
sen lehden kanssa tiedätsä, et se ei kyseenalaista sua liikaa.”
(Toimituskokous 9.3.2010)

Maija Töyryn (2005) 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa julkaistusta Koti ja
yhteiskunta -lehdestä löytämä ristiriita kodin ja työn välillä oli läsnä myös
Meidän Perheen toimituksessa. Siihen liittyvällä, tunteellisella ja omakohtaisella puheella oli yhteisöä rakentava funktio: sekä lehden tekijät että
lukijat olivat samassa elämäntilanteessa, jossa aika ei tahtonut riittää kodin ja työn yhteensovittamiseen ja jota nimitettiin ”kaaokseksi”. Seuraava dialogi on tilanteesta, jossa toimitus haki aiheeseen lehdelle luontevaa
näkökulmaa ja otsikointia. Myös lukijan puhuttelu määriteltiin yhdessä:
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” Silti mä nään, et mun voimaannuttavien juttujen pitäis olla sellasii
et ne vastaa niihin tosi yleisiin niinku kaheksaakyt prossaa koskeviin meidän kohderyhmästä. Kiire, niinku, kaaos, se että tässäkö
tämä elämä oli [naurua], elämänhallinta…”
” Tosi monelta lukijaraatilaiselta tuli toive just tosta arjesta ja
kaaoksesta.”
” Joo, se on, kiire, arki, kaaos, siihen räätälöidyt, melkein joka
lehdes pitäs olla uudest näkökulmasta joku siihen koska se on niin
yleinen. Ja jotenki myös se että ne lapset on mutta onks tarpeeks
niitten kans? Se tunne siitä ettei riitä aika, kakskytneljä tuntii ei
riitä. Ja miten sen sais paremmin riittää tai miten sä löytäsit sen
sisäisen rauhan sen asian kanssa. [Myöntelyä.] Et me ei olla pitkään
aikaan oikeestaan käsitelty sitä.”
” Mut toi on varmaan toi sisäinen rauha…”
” Mmm-mm, sisäinen rauha. Ja sit se, [myöntelyä] et toinen jalka on
kotona, toinen työpaikalla. Ja sit sä niinku hoiput siinä ja kumpiki puoli
kärsii ja niinku, [vetää henkeä, huokaa] se on suurimmal osalla meistä.”
” Koko ajan tunne et oot vääräs paikassa.”
” Niinniin, ja se marttyyri on kans semmonen et se on niin monelle

”Kaaoksen” käsittelemistä lehdessä oli ehdotettu lukijapaneelissa, ja
toimitus oli ottanut ehdotuksesta vaarin. Lukijapaneeli oli toimituksen
yksi pysyvä tapa huomioida lukija. Konkreettisen lukijapalautteen puiminen oli lukijapuhetta rutiininomaisimmillaan: esimerkiksi puolen
sivun mainosten liiallinen määrä aiheutti heti ärtynyttä lukijapalautetta, ja kun jutussa käsiteltiin lasten pakkasvoiteen käytön tarpeellisuutta, oli muistettava huomioida lukijoiden mahdolliset näkökulmat
puolesta ja vastaan, jottei palautevyöryä tullut.19
Paitsi lukijan oikea puhuttelu, myös oikeanlaisen, henkilöllistetyn
näkökulman tarjoaminen yhteiskunnallisiin kysymyksiin oli tärkeää.
Seuraavassa lainattu puhuja määrittelee lehtensä käyttämän näkökul-

19

Toimituskokous 12.1.2010.
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tunnistettava. Joko itsen kautta tai oman äidin kautta. Ni semmosii aiheita. Ne mun mielest toimis siellä. [Tauko.] Ja just tätä
onnellista perhettä, haave siitä että perhe olis hyvin harmoninen,
niinku harmoniaa ja onnea, sitähän ihmiset etsii mut millä tavalla
[tauko] ne rakennettais.”
” No pitäskö että ’Miten löydän rauhan siellä kaaoksessa’ tai ’Miten
löydän sen hitauden’ tai hitaan hetken…”
” Hitaampi elämä!”
” Pitäiskö siellä olla niinku muutama ihminen jotka kertos sen
oman, tämmösen meditaatiokonstinsa tai, mikä se ois se ajatus…”
” Niin, voisko se joskus lähtee just siitä että ’hyväksy kaaos’ eikä
aina se että ’näin järjestät elämän’?” [Myöntelyä.]
” Mun mielest toi kuulosti tosi hyvält toi ’Hyväksy kaaos’!”
” Niin munkin mielestä.”
” Et hyväksyis sen eikä koko ajan vaan miettis että mullon varmaan
jotain epänormaalia täs kun on tämmöstä. Et vaa hyväksyä että
hei, se on tommosta.”
” Mut miten voi hyväksyy jos haluais ehkä tehä jotain…”
” Aivan, niin! Mut siin on se vaara kans et se on teoriajutuks iha
ookoo, mut sit käytännöt on ihan vieraat. Et siin pitäis olla sit
iha harjotuksii et näin. Näin.”
” Must se on epärealistista että tehään niit neuvovia juttuja
joissa kaikki on hallinnassa.”
” Niin.”
” Mä oon samaa mieltä.”
(Toimituskokous 5.6.2009)
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maistamisen tavan ja kohderyhmänsä tuntien tietää, ettei lapsilisistä
puhuminen yleisellä tasolla kiinnosta ”ketään”:
” [S]iis human interest, mehän osataan nää aiheet. Että mennään
sinne sisimpiin kysymyksiin. Ei niinku sellaista ilmeistä. Ei ketään
kiinnosta lukea lapsilisien muutoksista. Pitää olla jotain niin kun...
Et mihin [ministerin] lapsilisät menee. Se on heti paljon kiinnostavampaa. Käyttääkö se ministeri lapsilisät vai meneeks ne tilille. Kun
hän sanoi, että ne menee tilille, se aiheutti heti tosi vahvan keskustelun. Eli tämmöstä niin kun, kohderyhmätuntemusta.” (J 1, L)
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Lukijasta puhuttiin välillä rutiininomaisesti, välillä erityisellä juhlallisuudella. Lukijaan myös samastuttiin: yksi haastateltava esimerkiksi piti itseään hyvin tavallisena ihmisenä ja arveli lehden tekemisen
olevan itselleen niin helppoa siksi, että lehden tavalliseksi määritellyn
mallilukijan tasolle ei tarvinnut erikseen laskeutua. Juhlallisimmillaan lukijasta puhuttiin toimituskokousten ”virallisissa määritelmissä”, joissa korostettiin tasa-arvoisuutta lukijan kanssa ja velvollisuutta
antaa hänelle oikeaa tietoa. Joka tapauksessa lukijan nähtiin kaikissa
muodoissaan – kohderyhmänä, mallilukijana tai omana lukijuutena –
olevan osa lehteä, osa ”meitä”.

Lehden ”me” konkreettisena
ja kuvitteellisena yhteisönä
” Lehtialalla puhutaan paljon tästä ’me-lehdestä’ ja ’we-lehdestä’,
ja mehän ollaan ’we’. Ja tota, he on, ehkä, enemmänkin, ’me-lehti’.
Ja jos sanotaan et [lehti 7] on ’we-lehti’ ja [lehti 4] on ’me-lehti’.
Niin siin on niinku eri painotukset siitä. Mut mä ajattelin et sit
pitäis luoda niinku tämmönen, kun aina puhutaan ’wannabelehti’, et toi on niinku wannabe, niin me ollaan niinku ’you are-’
tai ’I am -lehti’.” (Toimituskokous 9.3.2010)

Sitaatissa väläytetään aikakauslehtialan englanninkielistä ammattiterminologiaa. ”Me-lehdet” (”minä-lehdet”) korostivat puhujan mukaan
lukijan yksilöllisyyttä ja ehkä myös lehden erinomaisuutta. ”We-lehdet” (”me-lehdet”) taas pyrkivät yhteisön luomiseen. Omasta ja kilpailevasta lehdestä puhuja käytti persoonapronomineja: ”me olemme
’we’”, ja ”he ovat enemmänkin ’me-lehti’”. Puhuja hahmotteli saman

” Onneks ei kukaan ole pyytänyt [saada nähdä kuvia etukäteen].
Ihmisellä vois olla itsestään joku kuva mikä ei sit kuitenkaan sopis
meidän brändiin, meidän pitää saada valita se mikä sopii meille.
Mä koin et tää äiti on enemmän [lehti 8 -mainen] ku meidänperhemäinen, mä sanoin [päätoimittajalle] niin ja se kauhistu. Mut sit
kun se näki nää niin se sano et eihän toi oo [lehti 8 -mainen]. Mut
mun mielestä kyl on. Mä siis tykkään [lehdestä 8] ja jos mä lähtisin
muuttaa sitä ni just tähän suuntaan [mallaa lasta pois kuvasta muistikirjalla]” ( J 3, L)

Edellä oleva sitaatti on hyvä esimerkki Meidän Perheen journalistien tavasta paaluttaa omaa tapaansa nähdä ja tehdä asioita. Aikakauslehti ei
ole ainoastaan paperinen mediatuote, jonka voi parturintuolissa ottaa
käteensä ja selailla ilman sen kummempaa sitoutumista. Paperisen olemuksensa sisällä ja ympärillä lehti on myös pieni maailma, jossa asuvat
lehden tekijät ja lukijat. Maailman ulkopuolella ovat muut. On ”me” ja
”ne”. Tällaisella erottelulla Meidän Perheessä luotiin yhteishenkeä ja määriteltiin sitä todellisuutta, jota oma työyhteisö rakensi omille lukijoille.
”Me”-puheen käytännönläheinen puoli liittyi omien ja kilpailijoiden
juttu- ja kuvatyyppien sekä mediakonseptien sanalliseen avaamiseen:
” Mut mikä ehkä tos visussa on et mä ymmärrän et toi voi olla niiden
kantava linja, ihan fine, et se on niitten politiikkaa. Mut niitten
pitäs pystyy rikkoo tota enemmänki ku siin yhes gallupjutussa. Et
siinä niinku, sen takiihan se ei yllätä enää millään tavalla koska se
on kaikki niin tota samaa maailmaa. Se on vähän niinku jututki
on samaa maailmaa. Et miten sä, koska me tiedetään kumminki

”Samassa suossa lukijoiden kanssa”

logiikan mukaan vielä omalle lehdelleen uutta luonnehdintaa, joka
korostaisi lehden jalat maassa -asennetta: ei mikään ”wannabe”, vaan
”you are” tai ”I am”.
Meidän Perhe siis määritteli itsensä yhteisöä rakentavaksi, ”meihin”
uskovaksi lehdeksi. Tällainen konseptia rakentava määritelmäpuhe on
tässä aineistossa runsasta. ”Meitä” määriteltiin välillä melko konkreettisesti lehtenä suhteessa toisiin lehtiin. Seuraavassa sitaatissa puhutaan kansikuvista, joista päättäminen haluttiin pitää lehdellä eikä koskaan luovuttaa kuvatulle henkilölle, koska tämä ei ehkä olisi osannut
valita ”meidän näköisiä kuvia”, lehdelle oikeanlaisia kuvia itsestään.
”Me” palautuu suoraan lehden brändiin ja vertautuu toiseen lehteen:
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se et hyvä lehti myös yllättää, joko visullaan tai jutullaan tai jollain
tietsä ihan. Ja se on ihan sama haaste meillä. Et saadaanks me,
onnistutaanks me saamaan lehteen jokaseen numeroon joku
yllättävä juttu. Se on haaste.”
” Niil ei oo muuten mitään, onko niillä kotialbumikuvaa täällä,
et se lukija ei oo sillee läsnä.”
” Eiku must se on, mä epäilen et se on hyvin tietosesti, et se on
haluttu sillee et ne menee toiseen ääripäähän meistä et me ei
tehä missään nimessä tommosta.” (Toimituskokous 15.9.2009)
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Edellä olevassa otteessa ruoditaan ”meidän” ja ”niiden” tapaa rakentaa visuaalista maailmaa lehteen. Kilpailevan lehden valokuvat olivat
puhujien mukaan tarkkaan suunniteltuja, taitavasti rakennettuja ja
etäisiä ja ainoa poikkeus kaavasta oli gallupsivu. ”Meidän” linja taas
oli rosoisempi, lähempänä lukijan arkirealismia. Kilpailevassa lehdessä ei esimerkiksi ollut kotialbumikuvia, joissa lukija voisi olla ”läsnä”.
Molemmat lehdet olivat puhujan mukaan valinneet linjansa tietoisesti
toisilleen vastakkaisiksi, ja molemmilla oli sama haaste: miten rikkoa
valittua linjaa hallitusti niin, että lukija tunnistaa lehtensä mutta ei
puudu samalaisten kuvien toistoon.
”Me”-puheen suuri määrä on todennäköisesti aikakauslehdelle,
etenkin naistenlehdelle, ominainen piirre, joka on aina määrittänyt
lehden tekemistä. Maija Töyry on osoittanut analyysissään Koti ja yhteiskunta -lehdestä, miten tekstiin kirjoitettua me-muotoista puhuttelua tarjottiin ratkaisuksi naisten elämän keskeiseen ristiriitaan kodin
ja työn välillä, ja Töyryn mukaan jo 1700-luvulla ilmestyneistä naistenlehdistä on löydettävissä me-muotoista tekstiä, jossa lukijat ja kirjoittajat muodostavat ”meidän yhteisön” (Töyry 2005, 83). Me-puhuttelu
on ehkä tekstin retorisena keinona ylipäätään vanhentunut, eikä sitä
esiinny 2000-luvun aikakauslehtitekstissä juuri muualla kuin haastateltujen suorissa lainauksissa. Meidän Perheessä ”me”-puhe oli voimakkaasti läsnä vain lehden tekijöiden keskinäisessä puheessa, ja lukijoiden
osallistamiseen käytettiin hienovaraisempia keinoja.
Välillä toimituksessa rakenneltiin hyvinkin mielikuvituksellisia fiktioita. Meidän Perheen keskusteluissa lehti kokonaisuutena saattoi olla
myös henkilö, ”lehtipersoona”:
” Mun mielestä [lehti 3] on semmonen tyyppi kenen kaa mä voisin
lähtee bilettään. Mä voin eka jutella sen kaa vähän silleen että

Yhteisöllisyys näkyi Meidän Perheen valokuvissa monella tavalla. Ensiksikin
lehteen valikoituvat henkilöt edustivat aina jollain tavalla ”meitä” – lukija
konkreettisimmillaan saattoi esimerkiksi näyttäytyä lehden sivuilla itse
sinne lähettämissään albumikuvissa. Vaikka ”he” eli toiset lehdet ja niiden kuvaamat erilaiset henkilöt elämän eri alueilta edustivat toimituksen
puheissa ”meidän” vastadiskurssia tai rakentavaa ulkopuolta ja olivat siinä roolissa hyvinkin tärkeitä, lehdessä ei kuitenkaan käytetty kuvia henkilöistä, jotka eivät olisi sopineet lehden kuvitteelliseen yhteisöön.
Paitsi lehdessä julkaistuihin henkilökuviin, edellä olevan sitaatin
kaltaiset lehtipersoonienn intuitiiviset hahmottelut perustuivat lehtien
visuaalisiin kokonaisuuksiin, joihin sisältyivät myös lehdissä julkaistut
mainokset. Henkilökuvien ohella mainosten määrä ja laatu sekä esimerkiksi tuotekuvat – joita yleensä on tämän kohderyhmän aikakauslehdissä paljon – ja muotikuvat, ruokakuvat, sisustuskuvat ja muut
kuvatyypit vaikuttivat lehtipersoonien tulkitsemiseen toimituskokouksissa. Myös tekstin näkökulmat ja tyylilajit sekä otsikoinnit tuottivat
ja rakensivat lehtipersoonia. Muotikuvistakin keskusteltiin toimituskokouksissa ja pohdittiin, mitä niissä tulisi näkyä: vaatteiden yksityiskohtia vai kenties joidenkin keskusteluissa mainittujen lehtien tapaan
tunnelmia, joista vaatteen mallia tai materiaalia saattoi olla mahdotonta erottaa. Nämä toisistaan poikkeavat muotikuvatyylit jakoivat toimituksen lukijoina kahtia, mutta oman lehtensä tekijöinä kaikille oli
selvää, että omat lukijat haluaisivat tunnelmapalojen sijaan vaatteiden
konkretiaa. Kuvissa tuli näkyä ”meidän” asenne muotiin: kaiken piti
olla tavallisen lukijan hankittavissa.
Lehtipersoonan eräänlaisia alapersoonia olivat vielä ”lehti X -naiset”, joista myös puhuttiin. Tällainen lehtensä nimikkonainen saattoi näkyä lehdessään esimerkiksi siinä, käyttikö lehti muotijuttujensa
malleina ammattilaisia vai omia lukijoitaan. Rajanveto oikeanlaisten
ja vääränlaisten nimikkonaisten välillä oli joskus hiuksenhienoa. Esimerkiksi kilpailevan, tavallisia lukijoita kuviensa malleina käyttävän
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vähän ehkä, niinku, oikeesti siin ensimmäisen kaljan aikana että
[naurua] miten nää suhteet nyt ja, mitä se mun mies on tehny ja
[naurua] ja mitä me syötiin viikonloppuna ja mitä ois kiva syödä
ens viikonloppuna mut sit loppuillast me puhutaanki jotain ihan
aivan niinku muuta. Ja saatetaan ehkä jostain laukust puhuu
mut mulle se sen ostama laukku on aivan liian kallis [.]”
(Toimituskokous 15.9.2009)
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lehden nimikkonaista luonnehdittiin kaikesta huolimatta jollain tapaa
elitistiseksi, koska muotikuviin valikoituneet lukijat olivat kuitenkin lopulta kaikki saman näköisiä – liikaa lehtensä näköisiä.

Puheesta tekoihin: kuvausten analyysi
Miten Meidän Perheen mediakonsepti ja sen mukaiset, toimituksen keskusteluissaan ylläpitämät ja vahvistamat näkökulmat konkretisoituivat
lehden henkilökuvissa? Seuraavassa esitetään otteita kuvaussessioista
ja verrataan kuvausten tapahtumia taustalla tehtyyn suunnittelutyöhön.

Huoneissa leijuvat otsikot: ”lennossa taittaminen”
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” Katotaan miten se tausta, miltä se näyttää.”
” Voisko se tässä sitten olla?” [Siirtää tuolia.]
” Voi. Se on niin tiivis.”
” Mihin sen tekstin pistää, että onks…”
” Joo ei. Jos se on tässä näin niin pitäis jättää
toiselle puolelle sitä tilaa.” [Osoittelee huoneeseen.]
” Tehdään paperista tekstiä.”
” Onks huoneessa negatekstiä?”
” Ei kun se on niin lyhyt.”
” Jos mä pistän tän valon niin se on ruman näkönen toi punanen.
Eiks tänne pystyis tekemään?” [Osoittaa tilaan.]
” Pystyis. Sehän on muutama lause se teksti.”
(Studiossa 27.1.2010)

Meidän Perheessä havainnoidut kansikuvausprosessit olivat tekijöidensä mukaan poikkeuksellisen helppoja, mutta prosesseina tyypillisiä.
Koska tyypillisiä henkilökuvien työprosesseja on kuvailtu tämän tutkimuksen edellisessä luvussa Maria Sid -juttujen kautta, tässä ei esitetä Meidän Perheen työprosessin kuvausta vaan kiinnitetään huomiota
yleisten luonnehdintojen sijasta yhteen kiinnostavaan työprosessin
piirteeseen, joka tuli hyvin näkyviin molemmissa havainnoiduissa kuvauksissa: tekstien asettelemiseen kuviin ja kuvien ”taittamiseen” jo
kuvausvaiheessa, josta edellä lainattu dialogi on esimerkki.
Kuvausten aikana kuvaaja ja AD ohjasivat kuvattavia leppoisasti,
mutta välillä heidän keskustelunsa nopeutui ja muuttui lyhytsanaiseksi. Nämä olivat kuvien syntymisen hetkiä: AD toimi ikään kuin kuvien

kätilönä. Näinä hetkinä myös kuviin liitettävät tekstit – kansiotsikot tai
lyhyiden juttujen leipätekstit – nähtiin ”ilmassa”: kuvaaja ja AD saattoivat osoitella sormillaan tekstin paikkoja paitsi juuri syntyneisiin kuviin
kameran pienessä näytössä tai tietokoneen ruudulla, myös ennen kuvauksen hetkeä suoraan tilaan.
Ensimmäisessä kuvaussessiossa valkoisen taustaseinäkkeen valinta sinetöityi, kun AD totesi laittavansa valkoisen päälle ”ihanat tekstit”.
Kuvauksessa valoja ja rekvisiittaa säädettiin AD:n mielessä jo olemassa olevien tekstien ehdoilla. Myös henkilöiden asentoja ohjattiin kuin
tekstit olisivat jo olleet kameran etsimessä, ja tekstien asettelua pohdittiin kuvattavien henkilöiden kuullen. Heti kun kuva oli tehty, sitä
tarkasteltiin yhdessä ja päätettiin sen olevan sopivanlainen, kun vain
tekstit lisättäisiin siihen. Kannen layout suunniteltiin pääpiirteittäin
samassa hetkessä. Myös jutun avauskuvaa aseteltiin jo valmiiksi aukeamalle. Pohdittiin, eikö näyttäisi oudolta, jos avausaukeaman toisella
sivulla näkyisi vain jalkoja. Session jälkeen kuvaaja mainitsi kuvauksen
olleen niin helppo muun muassa juuri siitä syystä, että AD oli tehnyt
jutun jo puoliksi paikan päällä.
Toisessa kuvaussessiossa tekstejä oli helpompi kuvitella kuviin,
koska studiotila oli yksivärisen vihreä. Viimeisessä kuvauksessa, jossa
tyttö istui studion lepotuolissa, jouduttiin kuitenkin pohtimaan kansitekstejä ennen kuvaamaan ryhtymistä. Kohta, johon tuoli siirrettiin
kuvausta varten, määrittyi sen mukaan, miten taustaa saataisiin valaistua tekstille sopivaksi. Tämän alaluvun alun sitaatti on tilanteesta, jossa AD ja kuvaaja osoittelevat huonetilaan aivan kuin sanat leijailisivat
ilmassa, ja AD ehdottaakin leikillään, että sanat voisi leikata paperista,
jotta niitä voisi kokeilla tilassa ennen kuvaamista. Tällainen kuvien ja
taittojen suunnitteleminen oli mahdollista hyvän ryhmätyön ja yhteensopivien rytmien takia: AD:llä oli hyvin nopea tapa tehdä päätöksiä, ja
kuvaaja osasi pysyä hänen mukanaan.
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Tekstien asettelua
pohdittiin kuvattavien
henkilöiden kuullen.
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Se että kuvaajan ja AD:n yhteistyö oli näin saumatonta ja yhteisymmärrys välillä sanatontakin, kuten esimerkiksi aiemmin etnografisessa
kertomuksessa kuvaillussa vihreän taustapaperin tapauksessa, kertoo
siitä että yhteistä maailmankuvaa oli rakennettu pitkään – niin pitkään,
että lopulta lehti juttutyyppeineen ja layouteineen oli läsnä konkreettisissa huoneissa, konkreettisten henkilöiden ja huonekalujen seassa,
kuin jokin kehys tai kalvo, jonka läpi asioita katseltiin ja sommiteltiin.
Meidän Perheessä ei käytetty aktiivisesti tyylikirjaa, ja kuvaaja oli freelancer, joka ei ollut koskaan paikalla toimituskokouksissa. AD:n ja kuvaajan
välillä liikkui siis ajan myötä syntynyttä hiljaista tietoa. Siinä mielessä
Meidän Perhe ei edustanut 2000-luvun suunnittelevaan ja editoivaan työtapaan (Helle 2010b, 168–171; Helle ja Töyry 2009) siirtynyttä aikakauslehteä. Henkilökuvien tekeminen tällä tavalla oli kyllä erittäin suunnitelmallista ja pohjautui jaettuun tietoon lehden juttutyypeistä, mutta
jos henkilöt olisivat vaihtuneet, työskentely olisi luultavasti hidastunut.

Miten valokuvataan elämän maku?
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” Se menee niin, että ensin tulee paljon kuvia, kivojakin kuvia.
ja sanotaa, että nyt tuli hei kansikuvat. Otetaan vielä muutamia
kuvia. Ja sit tulee ne hauskemmat, että ne tekee jonkun. Koska
meidän kannessa me halutaan, että on sitä elämän makua. Siinä
saa olla, että lapsella on kieli ulkona tai joku juttu. Et se ei oo sellainen niinku poseerausjuttu, et sä oot niinku valinnu tän ilmeen
ja ootat siinä vaan että ikään kuin se tapahtuis, joku hetki.” (J 3, R)

Keskusteluissa niin toimituksessa kuin kuvaussessioissakin tuli toistuvasti esiin, että Meidän Perhe haluaa näyttää elämän makua ja olla
samalla tasolla – ”samassa suossa” – lukijoiden kanssa. Tämä elämän
maku konstruoitiin kuviin tietoisesti. Ensin rakennettiin studioon tai
kuvattavan kotiin valoilla ja lavasteilla kuvausolosuhteet, joissa oltiin
sen verran etäällä aktuaalisesta maailmasta, että todellisuutta voitiin
erikseen ruveta esittämään. Sitten vain odotettiin, että henkilöt tekisivät jotain muuta kuin poseeraisivat. Valokuvauksen ratkaisevan hetken
odottelu oli siirretty cartierbressonilaisesta katuvilinästä yksityiseen tilaan ja samalla muokattu odottelusta hieman aktiivisempaa toimintaa.
Ei riittänyt, että ”joku hetki tapahtuisi”, vaan sitä piti houkutella.
Aiemmin toimituksen tunnepuheen analyysissä on todettu, että tunteita pyrittiin luomaan studiotilassa, jotta niiden avulla voitaisiin luoda

” Jos sä pyörit, sä et pyörikään ympäri vaan sä pyörit edestakaisin
niin että sun helma lähtee niinku lentämään edestakaisin.
Sinne ja sit takaisin. Silleen niinku.”
” Ai niiku heijaa?”
” Heijaa. Mut pystyyks sellaista heijaamista.”
” Näin vaan. Näin vaan.”
” Ymmärrätkö? Käänny tonne päin, käänny tonne päin,
käänny tonne päin.”
” Nyt mä en tajuu.”
” Toikin oli hyvä, kun sä sanoit, että mä en tajuu.
Nyt mä en tajuu hei.” [Naurua.]
” Toi oli mus just hyvä. [Naurua.] Tee näin. Mä en tajuu.”
” Mä en tajuu.” [Naurua.]
” Joo. Mee vähän lähemmäksi. Äiti ei saa selvää,
mitä sä oikein tarkoitat nytten. No nyt.”
”Mä en tajuu”. [Naurua.]
” Joo. Hyvä, ja vielä et tajuu.”
” Mä en tajuu!” [Naurua.]
” Tai sit mä tajuun.” [Naurua.]
” Mä haluaisin saada tän ’mä en tajuu’ videollekin.
Voisitsä vieläkin tehdä sen, että sä et tajuu?”
” Mä en tajuu.” [Naurua]
” Mulla menee kuulkaa nyt niskat nurin.”
” Kyllä tässä nyt alkaa olla.”
(Studiossa 27.1.2010)

Edellä siteeratussa kuvauksessa kansihenkilö oli väsynyt kuvaamiseen
ja sanaili kuvaajalle ilmaistakseen kyllästymistään. Kuvaaja oli varmasti
tietoinen mallinsa tunnetiloista, mutta sivuutti ne ammattitaitoisesti:
mitätöimättä mutta varmasti. Hän myös ohjasi kansihenkilöä rehellisen
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realistisen näköisiä henkilökuvia. Seuraava dialogi on sitaatti tilanteesta,
jossa studiossa kuvattavana oleva pikkutyttö ei heti ymmärtänyt kuvaajan
ohjeita ja hämmentyi. Kuvaaja tarttui hämmennykseen, ja siitä luotiin tilanne, jossa kuvattavat osoittivat aitoja tunteita. Kaikki läsnäolijat – kuvaaja, AD, toimittaja ja meikkaaja-kampaaja – alkoivat toistaa ja hokea tytön
hämmennyksestä kertovaa huudahdusta. Poukkoileva tilanne jatkui, kunnes tytön äiti päätti sen sarkastisella kommentillaan. Kohtauksen tuloksena oli tyydyttävä valokuva, jota ei kuitenkaan käytetty lopullisessa jutussa.
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määrätietoisesti, vaikka varmasti ymmärsi vaativansa tätä ottamaan tukaliakin asentoja kovalla lattialla. Kuvaaja tiesi, millaisiin henkilökuviin
pyrittiin, ja hänen oli saatava ne aikaan. Siksi kuvaamista myös venytettiin
aina mahdollisimman pitkälle, vaikka ”varmat kuvat” olikin jo saatu. Molemmissa kuvauksissa kansihenkilöiden sietokyvyn raja kuitenkin tunnistettiin: kun sohvalla alkoi olla selvästi liian kuuma tai kun malli riittävän
päättäväisesti ilmoitti, että asento oli vaikea, kuvaaminen lopetettiin heti.
Paitsi kuvattujen henkilöiden tunteet ja toiminta, myös satunnaiset esineet kuvaustilanteessa saattoivat saada elämänmaun symbolisen
roolin. Jos edellisessä luvussa käsitelty Maria Sidin sandaali oli asetettu
studion lattialle harkitusti, Meidän Perheessä tartuttiin vastaavanlaisiin
detaljeihin astetta dokumentaarisemmin. Kun kansihenkilönä olevalta
pikkutytöltä puuttui kuvauksissa toinen sukka ja kuvaaja huomasi sen,
tilanteeseen tartuttiin välittömästi ja varmistettiin, että kaikilla oli jaettu käsitys elämänmaun konkretisoitumisesta sukkaan.
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” Missäs sun toinen sukka on?” [Naurua.]
” Tosi kivaa kun on vaan yks sukka. Ehdottomasti yks sukka vaan.”
” [Kansihenkilönä oleva pikkutyttö] on oikeastaan viimeisen kuukauden
leikkinyt Peppi Pitkätossua, että eriparia tota.”
” [Kansihenkilölle] Meillä saa sit hei kuvissa olla sellasta elämän
makua. Että voi olla esimerkiks kuvissa semmonen juttu, että just
voi olla vaikka vaan toinen sukka jalassa. Et se on just semmonen,
et se näkyy siinä oikein. Silti se on tosi hyvän näköinen.”
” Pitää kattoa kameraan ja näin. Mun mielestä, mulla on nyt sellainen fiilis, että se on niin kiva. Mä tykkään niin paljon tästä
hameesta ja tosta ja sitten toinen sukka jalassa. Pysyttäis tässä
hommassa. Entäs sitten, laitetaanko hiuksiin jotain pinniä,
oliks teillä sellainen suunnitelma?”
” Joo. [Pikkutyttö] haluatko sä laittaa tätä sun korua?”
” Nyt kun saadaan näin ihana, tällanen aito. Ja sit kun on vaan se
toinen sukka, niin siitä tulee se juttu. Mun mielestä toi pusero
on ihana. Just semmonen aivan. Ei liian.”
(Kuvaustilanteessa kuvattavan kotona 28.9.2009)

Sitaatissa näkyy se, miten valitun realistisuuden laatua ja määrää tasapainotettiin koko ajan. Pusero sai olla ihana, mutta ei liian ihana. Valokuvaajan oli ollut sisäistettävä nämä lähes näkymättömät – ja Meidän
Perheen tapauksessa myös ylöskirjaamattomat – normit. Hänen oli osat-

Videot ”teasereinä”:
lukijan houkuttelua mukaan
Oman mainintansa lehden ”me”-puheen konkretisoitumana ansaitsevat molemmissa havainnoiduissa kuvauksissa kuvatut videot, jotka
julkaistiin lehden verkkosivuilla samoihin aikoihin kansijuttujen ilmestymisen kanssa. Niistä käytettiin ilmaisua ”teaseri”, jolla tarkoitettiin lukijoiden houkuttelemista ostamaan painettu lehti. Yleensä
nämä videot kuvasi AD; havainnoiduista kuvauksista jälkimmäisessä
videon kuvasi studiossa läsnä ollut toimittaja. Standardikysymys, joka
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tava luoda juuri oikea tasapaino kuviin, jotta lehden lukijalleen tarjoilema todellisuuskuva pysyisi rikkumattomana. Valokuvaajan oli myös
osattava luoda oikeanlaisia tilanteita ja tarttua lavasteissa spontaanisti
syntyviin tilanteisiin nopeasti.
Sitaatin sukka on myös mainio esimerkki valokuvan metonyymisyydestä realistisuuden rakentajana. Janne Seppänen ja Esa Väliverronen määrittelevät valokuvan kahdenlaista metonyymisyyttä: ensinnäkin valokuva on aina seuraus kameran edessä tapahtuneesta, siis tavallaan osa esittämäänsä asiaa. Toiseksi valokuva esittää usein aiheestaan
valikoidun osan, joka saa edustaa kuvassa kokonaisuutta johon kuuluu: ”Valokuva hiuksista on metonyyminen merkki päästä.” (Seppänen
ja Väliverronen 2000, 333.) Meidän Perheen kansikuvasta puuttuva sukka
samalla todisti elämän todella tapahtuneen kameran edessä ja merkitsi
symbolisesti ja metonyymisesti koko arkisen elämän laajaa kirjoa.
Tähän tutkimukseen havainnoidut kaksi kuvausta olivat tekijöidensä mukaan poikkeuksellisen helppoja. Haastatteluissa ja toimituskokouksissa esiin tuli toisenkinlaisia kuvaustilanteita. Kansikuvauksiin
sisältyi aina riski, joka johtui suurelta osin siitä, että kuvauksiin saattoi
osallistua hyvinkin pieniä lapsia, joita oli vaikea kontrolloida. Muitakin muuttujia oli. Esimerkiksi yhdessä toimituskokouksessa puhuttiin
kansihenkilön poikkeuksellisen suuresta aktiivisuudesta kansikuvan
suunnittelemisessa. Kansihenkilö oli ollut kuvataiteilija, jolla oli ollut
järkähtämättömät näkemykset lapsensa kuvausasusta ja kuvaan sopivista väreistä. AD oli innostunut ja antanut kansihenkilön vaikuttaa
kuvaan. Päätoimittajan ensimmäinen huoli, kun hän kuuli tästä, oli
se, tuliko kannesta ”meidän näköinen”. Tässä tapauksessa yhteistyö oli
sujunut hyvin, ja kansihenkilön näkemykset olivat sopineet yhteen lehden näkemysten kanssa.
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esitettiin haastateltaville, oli ”millainen olet vanhempana”. Standardisisällön lisäksi videoihin pyrittiin saamaan muutakin: ensimmäisessä
havainnoidussa kuvauksessa AD videoi valokuvaajaa, joka leikki pikkutytön kanssa ja samalla kuvasi tätä.
Videoiden toinen selvä tarkoitus suoran markkinoinnin lisäksi oli
lukijoiden osallistaminen. Niillä haluttiin näyttää kuvauksien kulisseja, ikään kuin päästää lukija näyttämön takahuoneeseen. Videoita kuvattiin jokamiehen laitteilla, ja ne muistuttivat teknisesti kotivideoita.
Kun jotkut haastatellut totesivat lehden julkaisemien arkisten ”lukijan kuvien” tuovan lehteä lähemmäs lukijaa, videoidenkin tarkoituksen voi tulkita olleen se, että lukija kokisi tasa-arvoista tilanteeseen
osallistumisen mahdollisuuden tunnetta hieman samalla tavalla kuin
muotikuvien realististen vaatevalintojen kautta. Lukija olisi voinut kuvata nämä videot itse.
Myös lehden kuvaaja tuotiin lukijan lähipiiriin. Hän esiintyi ensimmäisestä havainnoidusta kuvauksesta tehdyllä videolla, ja toisen kuvauksen tauolla hänestä tehtiin haastattelu, jossa hän antoi lukijoille
vinkkejä lasten kuvaamiseen ja joka julkaistiin samassa numerossa kansijutun kanssa. Lukijalle annettiin tietoa siitä, miten lehden ammattitaitoiset henkilökuvat tehtiin, ja mahdollisuuksia samastua kuvaajaan.
Lukija saattoi sitten vaikkapa syventää osallisuuttaan lehden yhteisössä
lähettämällä lehteen omia, entistä onnistuneempia valokuviaan.

3.4 Lopuksi
Meidän Perheen rakentamassa maailmassa tunteen ja yhteisöllisyyden
diskurssit olivat vahvoja. Henkilökuvia rakennettaessa nähtiin eniten
vaivaa siinä, miten omille lukijoille saataisiin tasa-arvoisella, yhteisöllistä yhteenkuuluvuutta korostavalla tavalla välitettyä oikeaa tietoa.
Myös se että lukija kokisi lehden kuvat ja muun sisällön omasta näkökulmastaan realistisena, oli lehden tekijöille tärkeää.
Kun lehden maailmankuva ihanteineen sekä lukijan puhuttelu oli
määritelty toimituskokouksissa, henkilökuvien tehtävä oli rakentaa,
tukea ja myydä tätä maailmankuvaa. Merkityksensiirtoprosessi ei kuitenkaan ollut selväpiirteinen eikä ylhäältäpäin kontrolloitu. Aineiston
perusteella voi todeta, että toimituksen ideaalipuheen konkretisoiminen valokuviksi perustui paljolti vuosien varrella kertyneeseen hiljaiseen tietoon ja henkilösuhteisiin. Runsaan puheen ja valmiiden va-

lokuvien välissä tapahtui kaoottisia, epävarmoja ja absurdeja asioita.
Kuvaustilanteet olivat kuitenkin performansseja, joiden ominaisuudet
ja riskit tiedettiin ja joihin silti haluttiin heittäytyä.

Meidän Perheen henkilökuvien
diskursiivinen levollisuus
Meidän Perhe oli aikakauslehtenä nuori, aineiston hankinnan aikaan
viisivuotias. Sillä ei ollut takanaan pitkää historiaa journalistisen kulttuurin muutoksissa. Siksi sen kuvallisen linjan voi sanoa olleen melko ongelmaton. Meidän Perheen henkilökuvatuotannossa rakennettiin
diskursiivisesti tasaista, ”karkkimaista” visuaalista kokonaisuutta,
jota maustettiin lukijalle tunnistettavilla, todentuntuisuutta lisäävillä
”yllätyksillä”.
Maija Töyryn mukaan naistenlehdelle on tyypillistä esittää eriääniset sisältönsä eri juttutyypeissä, Töyryn esimerkissä yhtäällä lehdessä edistettiin naisten terveitä elämäntapoja, kun toisaalla esitettiin
mallikuvia tiukkaa kureliiviä vaativista leningeistä (Töyry 2005, 88–92;
225–227). Tällainen diskursiivinen kahtiajako ei Meidän Perheessä näkynyt juttutyyppijakona, vaan tuli esiin perheen arkielämään liittyvien
hankalien aiheiden journalistisessa käsittelyssä, jossa vaikeat asiat
pidettiin tekstissä. Oli perheen elämään liittyvä aihe miten raskas tahansa, se kuvitettiin yhtenäisen, lukijaa lähelle tulevan kuvaideaalin
mukaisesti. Hankalimpiin aiheisiin tilattiin kuvatoimistosta geneerinen henkilökuva. Tällaisen diskursiivisen homogeenisyyden takia
aineistoa on kiinnostavaa verrata tutkimukseen toisesta, joskin hyvin erilaisesta, kuluttajalehdestä. David Machin ja Theo Van Leeuwen
(2004) ovat analysoineet Cosmopolitanin kysymys–vastaus-juttutyyppejä
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Oli aihe miten raskas tahansa,
se kuvitettiin yhtenäisen,
lukijaa lähelle tulevan
kuvaideaalin mukaisesti.
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sekä henkilökuvia työtätekevistä naisista eri maissa ja argumentoivat,
että diskursiivisellä heterogeenisyydellä koristellaan globaalia diskursiivistä homogeenisyyttä.
Machinin ja Van Leeuwenin mukaan kansainväliset mediaformaatit, kuten heidän analysoimansa Cosmopolitan, ovat enenevässä määrin
diskursiivisesti homogeenisiä, ja niiden sisältöä muutetaan heterogeenisemmäksi paikallistamalla sitä. Strategia on sama kuin hampurilaisketjuilla: Japanissa myydään sushipurilaisia ja Intiassa currypurilaisia, ja se, mikä muodostaa varsinaisen kulttuurisen merkityksen,
on tuotteita kaikkialla yhdistävä muoto, niiden ”purilaisuus”. (Machin
ja Van Leeuwen 2004, 99.) Machin ja Van Leeuwen ilmoittavat olettavansa lähtökohtaisesti, että Cosmopolitan kommunikoi tiettyjä totuuksia, jotka muodostuvat sen käyttämien asiantuntijoiden mielipiteistä
ja sen edistämästä sosiaalisesta ja seksuaalisesta käytöksestä, ja pyrkii
levittämään näitä totuuksia globaalisti. Heidän mukaansa Cosmopolitanin tapaiset lehdet rakentavat homogeenisillä formaateillaan globaalia
kapitalistista kulutusdiskurssia, jossa paikalliset heterogeeniset diskursiiviset elementit, kuten Machinin ja Van Leeuwenin aineistossa
paikalliset piirteet paikallisten työtätekevien naisten henkilökuvissa,
ovat vain koristeita ”globaalin arkkitehtuurissa” (emt., 118).
Machinin ja Van Leeuwenin käyttämässä, Gunther Kressin ja Theo
Van Leeuwenin(2006, 155–163) visuaalisten, kuvien modaliteetteihin
vaikuttavien ilmaisukeinojen luokitteluun pohjautuvassa modaliteettianalyysissä on kyse siitä, millaisilla kriteereillä kuva on tarkoitus kokea totena, siis saada kommunikoitua totuuksia kuvan avulla: millaiset
kuvan ominaisuudet eli modaliteetit missäkin kontekstissa rakentavat
kuvan todentuntuisuuden. Esimerkiksi abstrakti modaliteetti vahvistuu tyylittelyn ja yksityiskohtien vähenemisen myötä, kun kuva esittää
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yhä enemmän kohteensa geneeristä, universaalia olemusta. Aistisen
modaliteetin vahvuus kasvaa, mitä enemmän epätodellisen herkullista, mielihyvää tuovaa detaljia kuvassa on. Silloin kun on tarkoitus
kommunikoida naturalistista totuutta, kuvan denotatiivisen tarkkuuden määrä kasvattaa sen naturalistista modaliteettia. Kärjistäen, mitä
korkeampi modaliteetti, sitä korkeampi kuvan todentuntuisuus (Machin ja Van Leeuwen 2004, 105–106).
Meidän Perhe oli lehtenä sekä samanlainen että erilainen kuin Machinin ja Van Leeuwenin Cosmopolitan. Vaikka tässä tutkimuksessa ei
käytetäkään metodina henkilökuvien modaliteettianalyysiä, Meidän
Perheen henkilökuvien modaliteeteista voi tehdä muutaman yksinkertaisen havainnon. Kuviin rakennettiin tietoisesti sekä abstraktia, aistista että naturalistista modaliteettia. Studiohenkilökuvissa voi sanoa
abstraktin modaliteetin vallinneen: luotiin samannäköisten ja lehden
omiksi kuviksi tunnistettavien henkilökuvien jatkumoa. Lapsikuvilta
taas toivottiin mahdollisimman suurta aistista modaliteettia, vauvan
ihopoimuilla herkuttelua, ja vauvakuvien tapauksessa kuvan naturalistinen modaliteetti katsottiin huonoksi ominaisuudeksi. Kaikkea kuvatuotantoa kuitenkin leimasi se ajatus, että tietty määrä naturalistista
modaliteettia piti kuviin saada. Nämä kolme modaliteettia ovat lähes
suoraan palautettavissa Meidän Perheen me-, tunne-, ja realismipuheisiin. Machin ja Van Leeuwen tekevät myös sen havainnon, josta tässäkin tutkimuksessa on ollut puhetta: kun tekstissä ollaan realisteja,
niin kuvat esittävät yleensä ideaalia (emt., 111). Meidän Perheen kohdalla kaikki kuvat harkitussa karkkivärisyydessään kertoivat perhelehden
lajityypille ominaista ideaalia tarinaa, mutta esimerkiksi rohkeampia
ruotsalaisia perhelehtiä ihailtiin ja ideaalin ylivaltaa omissa kuvissa pyrittiin tasoittamaan lisäämällä kuviin naturalistisia detaljeja.
Meidän Perheen ei voi sanoa – ainakaan Cosmopolitanin mittakaavassa – markkinoineen globaalia kapitalismia, koska se ilmestyi yhdessä
maassa. Vaikka se oli pienen maan paikallinen lehti, sitä tuotettiin
kuitenkin selvästi oman globaalin aikakauslehtilajityyppinsä yhdeksi
edustajaksi ja sen ”perhelehteyttä” kansainvälisine vertailukohtineen
rakennettiin aktiivisesti. Sen henkilökuvia tuotettiin sopimaan tähän
aikakauslehden lajityyppiin, ja siinä käytettiin myös kansainvälisiä kuvapankkikuvia. Sen henkilökuvien ”elämänmakuiset” yksityiskohdat ja
”samassa suossa lukijoiden kanssa seisominen” – naturalistinen modaliteetti – rakennettiin lehden melko homogeenistä, kaupallisinkin
perustein rakennettua henkilökuvakokonaisuutta maustamaan. Voisi
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sanoa, että sukkadetaljit edustivat lehdessä kotoista rosoisuutta ja arkisuutta samalla logiikalla kuin erimaalaisten naisten hieman toisistaan
poikkeavat esittämisen tavat edustavat Machinin ja Van Leeuwenin mukaan paikallisuutta ja eri kansallisuuksia Cosmopolitanissa.
Meidän Perheestä voisi selailemalla hyvin tehdä yhtä kriittisen luennan kuin Machin ja Van Leeuwen tekevät Cosmopolitanista vain yhden
kuvatyypin ja yhden juttutyypin tarkastelemisen perusteella. On kuitenkin todettava, että etnografisen havainnoinnin jälkeen ei ole mahdollista väittää, että Meidän Perheessä olisi esimerkiksi ainoastaan pyritty
edistämään globaalia – tai paikallista – kapitalistista kulutusdiskurssia. Päinvastoin kaupallisuutta ja epäekologisuutta kyseenalaistettiin
jatkuvasti sekä oman lehden että koko aikakauslehtialan tasolla. Kaupallisuuden kyseenalaistaminen ja tunteikas heittäytyminen lehden
tekemiseen ja journalististen ihanteiden pohdiskelemiseen kertoo
paljosta muusta kuin kapitalismista: intohimoisesta ja analyyttisestä
suhtautumisesta omaan yhteisöön ja ympäröivään yhteiskuntaan.

Työprosessit, resurssit ja markkinat
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Meidän Perheen journalistit eivät yhteisissä kokouksissaan – kuvauksista
puhumattakaan – ottaneet juurikaan esiin päivittäisessä työssä vastaan
tulevia ristiriitoja tai hankaluuksia. Toimituskokoukset olivat tunnelman ja yhteishengen nostattamista. Arki oli kuitenkin myös taistelua
aikaa ja resurssipulaa vastaan. Ideaalit täyttävää sisältöä haluttiin tuottaa, mutta aina ei ollut aikaa tehdä niin hyvää työtä kuin olisi haluttu.
Tämä puoli tuli paremmin esiin kahden kesken tehdyissä haastatteluissa, joissa haastateltavat kokivat tilanteen luottamukselliseksi ja avautuivat tutkijalle.20
Ajan ja rahan merkitys aikakauslehden teossa konkretisoitui esimerkiksi kuvapankkikuvien käytössä. Meidän Perheen työprosessissa
pyrittiin tekemään kahta tai kolmea lehden numeroa yhtä aikaa. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että käytännössä monia kuvauksia ja
kuvituksia tehtiin viime tipassa. Kun juttujen aiheita ei tiedetty ajoissa,
ei kuvauksiakaan voitu suunnitella. Seuraavassa haastattelusitaatissa
journalisti pohti sitä, että kuvapankkikuvia ei ehkä olisi tarvittu ollen-

20 Tällainen asetelma tulisi mitä todennäköisimmin ennemmin tai myöhemmin
esiin melkeinpä mistä tahansa kaupallisesta mediasta etnografisesti hankitussa
aineistosta. Havainnon takana mahdollisesti olevaa työprosessin ristiriitaa ei
siis voi sanoa erityisesti Meidän Perheelle ominaiseksi.

kaan, jos vain lehden aikataulut olisivat olleet sellaiset, että aiheet olisi
ehditty kuvauttaa itse.

Kuvapankkikuvia käytettiin myös oletetuista säästösyistä. Haastatellut kuitenkin pohtivat, olisiko omien kuvituskuvien kuvauttaminen
ollut lopultakaan lainkaan kalliimpaa, koska oikeanlaisten kuvapankkikuvien etsiminen oli vaikeaa ja aikaaviepää.
Työprosessin kiire tuli esiin monessa haastattelussa. Kuvien suunnitteluun olisi haluttu käyttää enemmän aikaa yhdessä kuvaajien kanssa. Nyt
suunnittelulle ei pitkällä eikä lyhyelläkään tähtäimellä jäänyt joidenkin
mielestä tarpeeksi aikaa. Työnjaossa aikapula näkyi niin, että tehtäviä ei
välttämättä ehditty delegoida tarkoituksenmukaisesti, jolloin paljon vastuuta jäi yksittäisten henkilöiden harteille. Kokouksissa yhdessä luotuja
ideaaleja oli joskus vaikea tai mahdoton pitää yllä arkisessa puurtamisessa.
Hengennostatuksen ja puurtamisen erillisyys aineistossa ei tietenkään ole aivan niin yksinkertaista kuin edellä on kuvattu. Kuvaussessiot
olivat puheen konkretisoimista, siis nimenomaan puurtamista ja arkista taistelua. Hengennostatukseksi kuvaussessiot kuitenkin muutti se,
että läsnä oli paljon ihmisiä, joista suuri osa tuli ydintoimituksen ulkopuolelta. Jokaisen yksittäisen tekijän – freelance-kuvaajan, meikkaajan,
mallin, toimittajan, AD:n – yhteinen päämäärä oli luoda miellyttävä
tilanne, jossa kukin saattoi puurtaa omalla tavallaan yhteisesti ymmärrettyjen tavoitteiden saavuttamiseksi. Puurtaminen ja taistelu olivat
kuvauksissa läsnä, mutta sitä ei sanottu ääneen. Goffmanin (1959) termein kuvaussessiot olivat lehden lukijan näkökulmasta takahuoneita
mutta lehden tekijöiden näkökulmasta näyttämöitä, joilla oli annettava
lehdestä kiireetön ja ihanteellinen vaikutelma.
Toimituskokouksissa käsiteltiin omien päämäärien ohessa paljon
aikakauslehtialan yleisiä ideaaleja. Talouden ja median, markkinoinnin
ja journalismin, suhde yhteiskunnan tasolla tuli myös esiin. Siihenkin
suhtauduttiin tunteella.
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” No tota, mä en hirvittävästi itse asiassa tykkää niistä. [---]
Tää taas liittyy siihen aikatauluasiaan, että meillä ei ole ajoissa
tiedossa niitä juttuja, että me voitais ajoissa kuvauttaa niitä sopiviin
aiheisiin. Että se ei mun mielestä oo yhtään helppoa ettiä niitä
kuvia. [---] Jotenkin musta ois ihanaa, että kaiken voi kuvata itse
ja tehdä sellaiset kuin itse haluaa. Ajatellen sitä, ettei niitä juttujakaan osteta kuvapankista. [Naurahtaa.] Tai juttupankista.” (J 4, P)
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” Mä niinkun nään, täs on niin isoja asioita nyt et kun kaikki sisällöt
tavallaan limittyy. Mitä se on se mitä me tehään siis, nyt, viiden
vuoden päästä, kymmenen vuoden päästä? Ja kuinka paljon rakennetaan, niinku tiedätsä, minkä asioiden äärellä liikutaan ja, tää
aitous ja rakennettu tai, mainosmateriaali versus tuotettu sisältö,
journalistinen sisältö, kaikki, täs on tosi isoja kysymyksiä.”
” Niin ja must sekin on kiinnostavaa että mikä, niinku onko
esteettisyys sitten aina epätodellista? [Myöntelyä.] Mua jotenki
hämäs se [mainitussa journalistien ammattilehdessä esitetty] kritiikki
joka kohdistu yleisesti kaikkiin aikakauslehtiin, ’kun ne eivät kerro
meidän elämästämme ja meidän kodeistamme ja meidän siitä ja
tästä’. Että, kun kuitenkin on niinku, joukko ihmisiä jotka esimerkiks oikeesti laittaa kotia vaik ei se ois mikään lukaali niin kuitenki
haluaa et on nättiä ja, et kun, et ei voi, joku ei voi sanoa että mitä
on se todellisuus että onko sit joku kaurismäkirealismi niinku
ainut kuva todellisuudesta?”
(Toimituskokous 9.3.2010)
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Edellä ensimmäinen journalisti pohtii ”rakennettujen ja aitojen” asioiden sekä markkinointimateriaalin ja journalismin välisiä eroja. Aineiston keruun aikaan Meidän Perheenkin verkkosivuilla – ei kuitenkaan
painetussa lehdessä – julkaistiin ”yhteistyössä” lehden aihepiiriin sopivien yritysten kanssa tuotettua sisältöä, jonka käytännössä tekivät yritykset lehden päätoimittajan valvonnan alla. Jälkimmäinen puhuja oli
huolissaan siitä, että kaikki muu kuin ”kaurismäkirealismi” tulkittiin
helposti julkisissa keskusteluissa kaupalliseksi materiaaliksi. Puhujaa
kiinnosti, missä määrin journalismi voi tai saa olla eri tavoin esteettistä. Dialogi kytkeytyy Suomessa 2010-luvulla käytyihin keskusteluihin
markkinoiden ja journalismin rinnakkaiselosta ja sen muutoksista.21

21

2013 Suomessa käytiin keskustelua aikakauslehtijournalismin periaatteista.
Julkisuudessa käsiteltiin muun muassa Sanoma Magazinesin suunnittelemaa
koulutusta, jossa ruuan ja kauneuden ammattilaisille opetettaisiin sisältö
markkinointitaitoja. Tämä tulkittiin joissain julkisissa keskusteluissa
markkinoinnin ja journalismin rajankäynniksi. http://www.journalistiliitto.fi/
journalisti/lehti/2013/04/artikkelit/jaamia-journalismista/ (luettu 20.5.2013)
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”Että onko sit joku
kaurismäkirealismi
niinku ainut kuva
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4

Tässä luvussa analysoidaan Suomen Kuvalehteen kevään 2011 eduskuntavaalien alla
tuotetun keskustapuolueen puheenjohtajan,
pääministeri Mari Kiviniemen henkilökuvan
syntyprosessia. Prosessissa syntynyttä henkilöjuttua varten suomalainen huippupoliitikko toi valokuvastudioon mukanaan yhdessä
pukeutumisasiantuntijan kanssa valitut vaatteet ja meikkaaja-kampaajan. Haastateltujen
mukaan näin tehtiin ensimmäistä kertaa lehden poliittisen journalismin historiassa.

Pääministerin muotokuva
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Alaluvussa 4.1 esitellään haastattelu- ja havainnointiaineisto sekä sen
analyysimenetelmä. Alaluvussa 4.2 aineistoa peilataan tutkimuksiin politiikan ja siihen liittyvän journalismin henkilöitymisestä ja julkisuuden
intimisoitumisesta. Alaluku 4.3 esittelee haastattelujen analyysin pohjalta Suomen Kuvalehden konseptia ja sen journalistisia ideaaleja. Alaluvussa 4.4 tarkastellaan Mari Kiviniemen henkilökuvan tuotantoprosessia,
kuvaillaan tapahtumat studiossa sekä analysoidaan prosessi aineistoesimerkkien kautta. Analyysin yhteenveto esitetään alaluvussa 4.5 määrittelemällä henkilökuvan erilaisia performansseja ja vertailemalla Suomen
Kuvalehden ja Meidän Perheen henkilökuvien tuotannon diskursseja.
Analyysissä paneudutaan tutkimuskysymyksen mukaisesti siihen,
millaiset diskurssit vaikuttivat henkilökuvan syntyyn. Tuotantoprosessiin osallistuneiden haastatteluista haetaan niitä arvoja ja asenteita, joiden varassa henkilökuvaa lähdettiin tekemään. Studiokuvauksen havainnoinnin
analyysi tuo esiin eri toimijoiden intressit kuvaustilanteessa, toiminnan,
jolla ideaalipuheen arvoja ja asenteita pyrittiin toteuttamaan ja lopputuloksen, johon päädyttiin. Analyysissä kiinnitetään huomiota myös Mari
Kiviniemen henkilökuvauksista tuotettuun making-of-videoon.

4.1 Aineiston hankinta- ja analyysimetodi
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Suomen Kuvalehden aineisto koostuu kuuden haastateltavan yhdeksästä
haastattelusta sekä yhdestä studiokuvauksen havainnoinnista. Aineistoa ei lähdetty keräämään valmiiden hypoteesien varassa, vaan mahdollisimman avoimesti, kuten Meidän Perheenkin tapauksessa. Pyrkimys oli
seurata, mitä teemoja haastattelut ja tapahtumat tuovat eteen. Aineisto
kerättiin Otavamediassa kolmen kuukauden aikana kevättalvella 2011. Se
käsittää tutkitun henkilöjutun ja -kuvan työprosessiin osallistuneiden
avainhenkilöiden haastattelut sekä studiokuvauksen havainnoinnin.1
Seuraavassa avataan aineiston koodaamisen prosessia.

Suomen Kuvalehden aineiston koodaaminen
Koodausmenetelmä
Aineistoon on sovellettu samantyyppistä koodaus- ja kategoriointimenetelmää kuin Meidän Perheen aineistoon. Koodausmenetelmää voi Sal-

1

Katso liite 1: Aineistoluettelo.

Ensimmäinen koodauskierros
Ensimmäisellä Suomen Kuvalehden aineiston lukukierroksella aineistoa
pyrittiin lukemaan mahdollisimman spontaanisti, mutta Meidän Perheestä löydetyt puhekategoriat vaikuttivat lukemisen tapaan. Aineistosta pyrittiin koodaamaan Meidän Perheen aineiston kanssa keskustelevalla tavalla sellaisia haastatelluille ominaisia ilmaisuja ja teemoja, jotka kuvasivat lehteä, henkilökuvaa ja henkilökuvan tekemistä Suomen
Kuvalehdessä laajemminkin kuin parhaillaan tekeillä ja tutkimuksen
kohteena olleen jutun tasolla.
Taulukossa 5 on esitetty Suomen Kuvalehden aineistosta nousseet puheen kategoriat. Ensimmäisen koodauskierroksen kategoriat muodostettiin joko toistuvista tai kuvaavista sanoista tai sen perusteella, mistä
teemasta haastateltava puhui. Jotkin haastateltavien sanoihin tai kuvauksen tapahtumiin perustuvat symboliset kategoriat ovat suppeita ja
muiden kanssa päällekkäisiä, kun taas teemaan perustuvat kategoriat
sisältävät laajojakin aihealueita.
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dañan (2009) termein nimittää ensimmäisellä kierroksella kuvailevaksi
koodaamiseksi ja toisella kierroksella toistuvien kuvioiden koodaamiseksi.
Suomen Kuvalehden aineisto on koodattu Meidän Perheen aineiston
analyysin ensimmäisen kirjoittamisen jälkeen. Meidän Perheestä löytyneet kategoriat vaikuttivat siksi koodaamiseen, kun tiedossa oli, että
aineistoja haluttiin verrata toisiinsa. Suomen Kuvalehden aineistoa ei kuitenkaan haluttu koodata täsmälleen samoilla koodisanoilla, koska se
olisi rajoittanut näkökulmaa liikaa. Aineistosta löytyikin paljon enemmän ensimmäisen kierroksen koodeja kuin Meidän Perheestä. Mukana
on suoraan haastateltujen puheesta napattuja vahvoja koodisanoja,
kuten ”Kuivalehti-kuvat” tai ”Pelin politiikka”. Tätä voi selittää tutkijan
oppimisella ja sillä, että jo olemassa olevan koodiston päälle oli luontevaa tehdä lisäyksiä ja rönsyjä. Samantapaista koodirunsautta olisi jälkikäteen löytynyt Meidän Perheestäkin, mutta kun Meidän Perheen aineisto
luettiin ja koodattiin vielä kerran läpi Suomen Kuvalehden toisen kierroksen koodaamisen jälkeen, olisi ollut turhaa enää lisätä aineistoon uusia
ensimmäisen kierroksen koodeja, kun aineiston sisältö ja isot teemat
olivat jo tiedossa.
Toisen kierroksen koodit on muodostettu molemmista lehdistä samalla periaatteella lehtikohtaisin painotuksin, ja varsinaisissa analyyseissä aineistojen moninaisuuteen on paneuduttu yhtäläisesti.
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Kaksi kategoriaa, Laatu ja Lukija, esiintyivät kaikkien haastateltavien puheissa. Muita hallitsevia kategorioita olivat Neutraalius, Prosessi
ja Lehti, jotka esiintyivät viidellä kuudesta haastatellusta, sekä Tasapuolisuus, Tunne, Valta, Näkökulma, Järjesteleminen, Henkilöiminen
ja Perinne, joita esiintyi kolmella tai neljällä kuudesta haastatellusta.
Ensimmäisen koodauskierroksen Laatu-kategoriaan kuuluu lehden
laatua määrittelevä puhe, josta osa on suoraa puhetta korkeasta laadusta,
osa vertailua toisiin lehtiin. Lukija-puhe on lukijan huomioimista eri aspekteissa. Neutraalius-kategoria sisältää suoria viittauksia neutraaliuteen
näkökulmana. Prosessi- ja Lehti kategorioissa on konkreettista puhetta
työstä ja lehdestä: aikatauluista, kuvauspaikoista, juttutyypeistä. Tasapuolisuus, Tunne, Näkökulma, Järjesteleminen ja Henkilöiminen sisältävät puhetta lehden realismin ja journalistisen valokuvakerronnan eri osaalueista. Valta-kategoria sisälsi ensimmäisellä koodauskierroksella suoraa
puhetta henkilökuviin liittyvästä vallankäytöstä tai kuvaustilanteen neuvottelua. Valta-kategoria muodostui tässä aineistossa tärkeäksi. Sen sisältöä avataan enemmän jäljempänä, toisen koodauskierroksen yhteydessä.
Kahdella haastatellulla esiintynyt kategoria ”Kuivalehti-kuvat” liittyy perinteisiin. Puhe on erityisenlaisista arvokkuuden ja jäykkyyden
vaivaamista henkilökuvista. Jotkut koodisanat esiintyivät vain yhden
haastatellun puheessa, mutta olivat tärkeitä symbolisia iskusanoja ja
jäivät siksi mukaan.
Teitittely-kategoria näkyy pelkästään kuvauksessa, ei yhdessäkään
haastattelussa. Se syntyi kenttämuistiinpanojen huomioista ja sisältää
ainoastaan valokuvaajan puhetta pääministerille. Huumori-kategoria
sisältää kuvaustilanteen vitsailua ja naureskelevaa puhetta, ja kuvausten osalta Neutraalius-kategoriassa on joko kuvaajan suoraa ohjausta,
jossa kuvattavaa pyydetään olemaan mahdollisimman neutraali, tai tämän ohjauksen noudattamista. Meikkaaja-kategoria sisältää meikkaajan toimintaa ja hänen ohjeitaan Kiviniemelle sekä kuvaajan tai muiden reaktioita. Ohjaus-kategoria taas sisältää kuvaajan eleitä ja lyhyitä
pyyntöjä ja käskyjä sekä Kiviniemen ja muiden läsnäolijoiden reaktioita
ohjaukseen. Luontevuus-kategoria nousee tilanteesta, jossa luontevuus
vaikutti vaikeasti tavoitettavalta päämäärältä.
Neutraaliudesta puhuttiin paljon haastatteluissa, ja sitä myös käytettiin ohjaussanana kuvauksessa. Neutraaliuspuheen suuri määrä selittyy sillä, että tekeillä olleen henkilökuvan näkökulmaksi oli valittu
nimenomaan neutraalius, jota sanana toisteltiin välillä lähes mantramaisesti ja käsitteenä avattiin haastatteluissa monin tavoin.

Toisella koodauskierroksella aineistoa tarkasteltiin uudelleen niin, että
siitä pyrittiin löytämään pääteemoja ja olennaisia asiakokonaisuuksia.
Aineisto oli koodattava niin, että voitiin osoittaa mahdollisia eroja tai
yhtenevyyksiä kahden hyvin erityyppisen aikakauslehden journalististen
ihanteiden ja kuvatyöprosessien välillä. Niinpä ensimmäisen koodauskierroksen kategoriat tiivistettiin Meidän Perheen tapaan kolmeen pääkategoriaan Prosessi, Laatu ja Realismi sekä kymmeneen alakategoriaan.
Prosessi-kategoria sisältää työhön ja lehteen mediatuotteena ja
konseptina viittaavat kuvailevat puheet. Se kertoo, millaista tämän
henkilökuvan tekeminen Suomen Kuvalehdessä oli ja mitkä olivat sen käytännön reunaehdot.
Laatu- ja Realismi-kategoriat kuvaavat valtasuhteita ja ihanteita.
Laatu-kategorian puhe on lehden ja omien periaatteiden suhteuttamista maailmaan ja muihin lehtiin kuten iltapäivä- ja viihdelehtiin sekä
kansainvälisiin viitelehtiin kuten Time, Newsweek ja Der Spiegel. Laatukategoriaan asettuu myös puhe näkökulmavalinnoista, lehden pitkistä
perinteistä ja lukijoiden hyvästä palvelemisesta sekä me-hengen nostattaminen erilaisilla ”miten meillä tehdään” -määrittelyillä.
Suomen Kuvalehden Laatu-kategoria eroaa Meidän Perheen vastaavasta.
Se sisältää puhetta laadusta itsestään – haastatellut viittasivat paljon
suoraan lehden ja journalismin laatuun. Myös vallankäyttöä koskeva
puhe on Laatu-kategoriassa. Vallankäytön sijoittaminen laatukategoriaan oli ratkaisu, joka tuntui luontevalta aikakauslehtikontekstissa,
jossa journalistisen käsityön ja oman, tavaramerkkimäisen tekemisen
tavan arvostus oli suurta. Valtaa käytettiin tekemällä asioita omalla tavalla. Valta-alakategoria sisältää puhetta median yhteiskunnallisesta
vallasta, mutta myös puhetta konkreettisista henkilökuvaustilanteista, jossa vallan katsottiin olevan jollain osapuolella enemmän kuin
toisella. Valta-kategoria ei viittaa foucaultlaiseen diskursiiviseen, näkymättömään valtaan, joka on läsnä kaikkialla aikakauslehtien työprosesseissakin eikä siten voisi olla erillinen kategoria. Tässä aineistokategorian otsikkona sana ”valta” viittaa siis henkilöiden välisiin konkreettisiin valtasuhteisiin ja aineistossa aukipuhuttuun yhteiskunnalliseen
vallankäyttöön.
Meidän Perheessä samankaltaista valtapuhetta ei juuri esiintynyt.
Tämä ero oli tärkeä, ja siitä johtui myös se ratkaisu, että Suomen Kuvalehden kuvaustilanteen ohjauspuhe siirtyi toisella koodauskierroksella
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1. koodauskierroksen
kategoria	

Kategorian
esiintyminen
haastateltujen
(6) puheissa	

Kategorian
esiintyminen
kuvaustilanteessa

2. koodauskierroksen
kategoria /
alakategoria

LAATU	 6/6		LAATU
LUKIJA
6/6		LAATU /
			LUKIJA
NEUTRAALIUS
5/6
x	REALISMI /
			NEUTRAALIUS
LEHTI	
5/6
x	PROSESSI /
			LEHTI
PROSESSI	
5/6
x	PROSESSI /
			TYÖ
TUNNE	
4/6		REALISMI /
			TUNNE
REILUUS/
4/6		REALISMI /
TASAPUOLISUUS			TASAPUOLISUUS
JÄRJESTELEMINEN	
3/6		REALISMI /
			AUTENTTISUUS
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NÄKÖKULMA
3/6		LAATU /
			VALTA
VALTA
3/6		LAATU /
			VALTA
PERINNE	
3/6		LAATU /
			PERINNE
HENKILÖIMINEN	
3/6		LAATU /
			 ME
OHJAUS
2/6
x	LAATU /
			VALTA
LUONTEVUUS
2/6
x	REALISMI /
			AUTENTTISUUS
MEIKKAAJA
2/6
x	LAATU /
			
VALTA
LUONNOLLISUUS
2/6		REALISMI /
VS. JÄYKKYYS			TUNNE

Taulukko 5. Suomen Kuvalehden aineiston ensimmäisen ja toisen
koodauskierroksen kategoriat ja niiden esiintyminen kuvaustilanteessa
ja haastateltujen puheessa.

1. koodauskierroksen
kategoria	

Kategorian
esiintyminen
haastateltujen
(6) puheissa	

Kategorian
esiintyminen
kuvaustilanteessa

2. koodauskierroksen
kategoria /
alakategoria

NAISTENLEHTI	
2/6		LAATU /
VS. SK			
ME
”KUIVALEHTI	
2/6		LAATU /
-KUVAT”			PERINNE
AITOUS
2/6		REALISMI /
			TUNNE

TODELLISUUS
1/6		REALISMI /
			AUTENTTISUUS
KRIITTISYYS
1/6		REALISMI /
			TASAPUOLISUUS
KATASTROFI	
1/6		REALISMI /
			TUNNE
VAPAUS
1/6		LAATU /
			VALTA
REALISMI	1/6		REALISMI
SISÄLTÖ	
1/6		LAATU /
			 ME
PINTA VS. SYVYYS
1/6		LAATU /
			 ME
PELIN POLITIIKKA
1/6		REALISMI /
			TASAPUOLISUUS
IDEAALI	
1/6		LAATU /
			 ME
KONSEPTIKUVA
1/6		LAATU /
			 ME
TEITITTELY
0
x	LAATU /
			VALTA
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HUUMORI	
1/6
x	LAATU /
			VALTA
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Valta-alakategoriaan, kun Meidän Perheessä se eriluonteisena sopi paremmin saman pääkategorian Me-alakategoriaan.
Realismi-kategoriassa pohdittiin valokuvan ja henkilökuvan sekä
aikakauslehtijournalismin suhdetta journalismin ihanteisiin, kuten
tasapuolisuus- ja totuusvaatimuksiin. Tasapuolisuus- ja autenttisuus
-alakategoriat olivat vahvoja. Meidän Perheenkin aineistossa nämä alakategoriat olisivat olleet mahdollisia. Siinä aineistossa tasapuolisuuteen
ja autenttisuuteen viittaavat puheet, joita analyysissä keritään auki,
ovat toisen kierroksen koodauksessa samassa Realismi-pääkategoriassa kuin Suomen Kuvalehdenkin aineistossa.
Kategoriat eivät ole toisensa poissulkevia, vaan risteävät ja voivat
asettua samoihinkin lauseisiin ja tekoihin. Esimerkiksi tällaisesta käy
Laatu-kategorian Perinne-alakategoria, joka sisältää puhetta Suomen
Kuvalehden työprosesseissa ja henkilökuvissa näkyvästä perinteen painolastista. Samaan aikaan kun puhuttiin perinteestä lehden ja sen henkilökuvien laatua määrittävänä tekijänä, puhuttiin myös henkilökuvien
luontevuudesta ja autenttisuudesta osana niiden realismia. Koodausja analyysimenetelmän tarkoitus ei kuitenkaan ole sovittaa maailmaa
kategorioihin vaan auttaa maailman hahmottamisessa. Olennaista ei
ole se, mihin ruutuun Perinne-kategoria on sijoitettu taulukossa, vaan
se mitä perinne tutkitussa kontekstissa merkitsee ja se, että tuo merkitys voidaan analyysissä osoittaa.

4.2 Pilvilinnasta realityyn:
poliitikot mediapersoonina
”Koko maailma ei tietenkään ole näyttämö, mutta niitä
olennaisia tapoja, joilla se ei sitä ole, ei ole helppo osoittaa.”
(Goffman 1959, 78)2

Politiikan julkisuutta tutkineen Juha Herkmanin mukaan suomalainen ja pohjoismainen mediajärjestelmä on muuttunut ja lähentynyt
liberaalia, markkinavetoisempaa mallia perustuen yhä enemmän
myyvyyden ja voiton tavoittelun periaatteelle. Politiikan julkisuus on
muuttunut habermasilaisen keskustelevasta ensin informatiiviseksi ja

2

”All the world is not, of course, a stage, but the crucial ways
in which it isn’t are not easy to specify.” (Suom. HW.)

3

Suomen ja muiden Pohjoismaiden mediajärjestelmä on Daniel C. Hallinin
ja Paolo Mancinin ideaalimallijaon mukaan demokraattis-korporatistinen (Hallin
ja Mancini 2005, 217). Tällaisessa mediajärjestelmässä valtio sääntelee median
toimintaa, mutta toisaalta medialla on vahva itsenäinen ammatti-identiteetti.

4

Laura Saarenmaa on määritellyt julkisuuskulttuurin historiallisiksi julkisuutta,
julkaisemista ja julkaisuja koskeviksi asenteiksi ja toimintatavoiksi sekä
normeiksi, jotka toimintaa ohjaavat (Saarenmaa 2010, 34).
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siitä kohti lisääntyvää performatiivisuutta (Herkman 2011, 132–135).3
Poliittisen julkisuuden performatiivistuminen tarkoittaa käytännössä
henkilöiden – sekä journalistien että journalismin kohteiden – toimien
ja esiintymisen painoarvon korostumista.
Herkman ei väitä politiikan sinänsä henkilöityneen, vaan toteaa politiikan liittyneen aina yksilöihin. Postmodernilla television aikakaudella politiikan henkilöihin liittyvät odotukset ovat kuitenkin
muuttuneet. Politiikka on intimisoitunut, professionalisoitunut ja
teknokratisoitunut, kun ideologiat ovat hämärtyneet. Herkman toteaa, että mediaa ja sen kuluttajia kiinnostavat eli myyvät aiheet liittyvät
usein poliitikkojen yksityiselämään. Kilpailumedia ruokkii yksittäisiin
poliittisiin toimijoihin liittyvää moraalikeskustelua sen sijaan, että
keskusteltaisiin politiikan taustalla olevista ideologioista. Poliitikon
luonnetta julkisesti arvioimalla uskotaan päästävän myös itse politiikan arvioimiseen. (Emt., 96–98).
Suomalaisten poliitikkojen mediakäyttäytyminen on moniin muihin maihin verrattuna ollut viime aikoihin asti melko suunnittelematonta ja kotikutoista. Vain varsinaisissa vaalikampanjoissa on kunnolla
panostettu viestintästrategioihin (emt., 111). Suomessa ollaan mitä
todennäköisimmin menossa kansainvälisen trendin mukana kohti poliitikkojen suunnitellumpia ja henkilöidympiä mediaesityksiä ja
julkisuushahmoja. Tämä tarkoittaa julkisuuskulttuurin4 muuttumista
poliitikkojen kohdalla. Pääministeri Mari Kiviniemen aktiivista osallistumista Suomen Kuvalehden henkilökuvan tuotantoprosessiin voidaan tarkastella osana politiikan julkisuuden muutosta suomalaisessa
2000-luvun julkisuuskulttuurissa.
Suomen Kuvalehteä viihteellisemmissä aikakauslehdissä suomalaisetkin poliitikot ovat jo pitkään harrastaneet yksityiselämänsä avaamista. Poliitikkojen yksityiselämästä tuli painetun median sisältöä
1970-luvulla, samaan aikaan kun television vaikutus alkoi muokata poliittista julkisuutta (Railo 2011, 70–74). Juha Herkman on rinnastanut
nykyisen poliittisen mediajulkisuuden teatteriesitykseen, jossa kaikki
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tähtää mediatapahtumien rakentamiseen: ”Politiikka näyttäytyy teatterina, mutta poliitikot eivät kuitenkaan ole toimettomina tai sivuroolissa. He pyrkivät näytelmän käsikirjoittajiksi siinä missä median edustajatkin. Sivulliseksi
näytelmässä jää lähinnä yleisö: kansalaiset. Yleisödemokratiassa kansalaisten
tehtävä on seurata poliittista näytelmää ja antaa sille joko suosionosoituksensa ja buuauksensa – tai kuten Facebookissa: tykkäämällä tai olemalla tykkäämättä.” Myös kansalaisten jaloillaan äänestäminen median käyttäjinä
vaikuttaa Herkmanin mukaan median tarjontaan yleisödemokratiassa. Dialogi käydään kuitenkin kansalaisten ja mielikuvien, ei kansalaisten ja todellisten politiikan toimijoiden välillä. (Herkman 2011,
145–146.) Yleisödemokratialla Herkman tarkoittaa ilmiötä, joka vahvistui 1990-luvun kuluessa, kun median kaupallistuminen lisäsi julkisuuden suuntautumista viihdyttäviin ja myyviin aiheisiin. Kiinnostus
poliitikkojen yksityiselämään lisääntyi, ja poliitikot olivat itse valmiita
esiintymään intiimisti julkisuudessa saadakseen myönteistä huomiota (emt., 166.) Herkman ei tässä yhteydessä käsittele aikakauslehtiä,
vaan televisiota.
Herkman jatkaa politiikan journalismin mielikuvallistumisesta:
”Erilaiset suomalaiset tutkimukset osoittavat, että politiikan mediajulkisuudesta
tulee helposti pelikenttä, jolla poliitikot ja toimittaja kilpailevat keskenään auktoriteettiasemasta. Poliitikot keskittyvät strategiseen viestintään. He yrittävät hallita omaa julkisuuskuvaansa sekä saada esiin edustamiaan näkemyksiä myönteisessä valossa. Toimittajat etsivät puolestaan myyviä juttuja ja tapauksia, joilla
voivat kiillottaa kilpeään vallan vahtikoirina. Jotkut poliitikot ovat valmiita
raottamaan julkisuuden takia yksityisyytensä verhoa, media taasen suuntaa lisääntyvässä määrin poliitikkojen yksityiselämään, koska se myy. Tuloksena on
mediatapahtumia, kohuja ja skandaaleja, jotka varastavat huomion politiikan
mediajulkisuudessa.” (Herkman 2011, 183.)
Mitä aikakauslehtiin tulee, erilaisten aiheiden lähestyminen henkilöiden kautta on aina ollut ajankohtaista. Kaikki aikakauslehtien henkilökohtaisia aiheita sivuava sisältö ei kuitenkaan aiheuta skandaaleja
eikä mediatapahtumia; henkilökohtainen voi olla myös hyvin arkinen
lähestymistapa. Henkilökohtaisiin arkivalintoihin keskittyvä journalismi on suomalaisissa naistenlehdissä lisääntynyt nimenomaan naispuolisten poliitikkojen kohdalla (esim. Ruoho ja Saarenmaa 2011, 77).
Laura Saarenmaan (2010) mukaan henkilökeskeisyys vahvistui
suomalaisessa mediassa jo 1960-luvulla. Saarenmaa analysoi journalismin intimisoitumista 1960- ja 1970-luvun vaihteen luvun Jaana- ja
Hymy-lehdissä sekä muodon, sisällön että tuotannon tasolla. Hän

Tasapuolisuus ja tasa-arvo
Politiikan julkisuuden intimisoituminen, viihteellistyminen ja henkilöityminen tulivat esiin kaikissa Suomen Kuvalehden haastatteluissa
ja kytkeytyivät lujasti journalistiseen tasapuolisuuden ideaaliin. Se,
että mediassa esille pääseminen vaati intiimejä tekoja tai harkitusti
rakennettuja julkisuushahmoja, koettiin epäreiluna. Tasapuolisuutta
poliitikkojen kuvaamisessa peräänkuulutettiin muissakin viestimissä
kuin omassa. Vääränlainen henkilöityminen koettiin koko mediakentän ongelmana. Esimerkiksi presidentti Martti Ahtisaaren esittämistä
1990-luvulla eri medioissa kritisoitiin. Ahtisaaren kohdalla kritiikin
kohteeksi nousi yllättäen dokumentaarinen lähestymistapa, jonka
kriittisyys ei osunut mihinkään eikä ollut asiallista: Ahtisaarta kuvattiin usein – eniten televisiossa, mutta myös valokuvissa – nousemassa portaita vaikeasti, ja muutenkin kuvissa kiinnitettiin ylenpalttisesti
huomiota hänen liikkumiseensa ja ulkonäköönsä. Seuraavassa sitaatissa puhuja myöntää, että vaikka oma ydintehtävä olikin kiiltokuvien
taakse katsominen eikä niiden rakentaminen, perinteinen dokumentaarinen lähestymistapa ei kuitenkaan automaattisesti ollut tasapuolinen eikä antanut realistista kuvaa henkilöstä:
” [M]eiän ydintehtävä ei oo antaa kiiltokuvaa poliitikosta, vaan
kertoa, mikä sen kiiltokuvan takana on. Se on se meiän varsinainen tehtävä. Ja, mut että mä en usko, että se välttämättä vaatii sitä
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tarkastelee intimisoitumista muodon tasolla tekstityylillisinä ja visuaalisina keinoina ja sisällön tasolla esiin nostettavien aiheiden, kuten
perheen, parisuhteen, alkoholismin tai elämänhallinnan, valintoina.
Tuotannon tasolla intimisoitumisen tavat näkyvät Jaanan ja Hymyn konseptien välisissä eroissa ja työnjaossa aikansa kulttuurissa ja median
kontekstissa (Saarenmaa 2010, 145–146). Suomen Kuvalehteen haastatellut
henkilöt ovat perinteisen suomalaisten lehtikonseptien välisen työnjaon mukaan olleet talouden, kulttuurin ja politiikan vaikuttajia, joita
ei yleensä ole käsitelty intiimien aihepiirien kautta. Suomen Kuvalehden
juttutyypeistä intiimein (ja tunnetuin) on Hän, jossa esimerkiksi henkilön perhesuhteisiin on voitu viitata muuallakin kuin juttuun liittyvässä
infolaatikossa ja albumikuvassa. Poliitikkojen haastatteluissa on yleensä keskitytty poliittisiin sisältöihin. Niin tässäkin aineistona olevassa
jutussa, infolaatikon lyhyitä perhemainintoja lukuunottamatta.
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pelkästään, että esimerkiks otetaan poliitikosta vain semmosia
sattumalaukauksia, niin kun sillon, ku Ahtisaari oli presidentti
[---], niin että tuota sitä aina kuvattiin ku se lyllersi.” (J 11, R)5

Jos kirjoitetussa journalismissa nähtiin henkilökohtaisen painottumista,
poliitikkojen valokuvaamisessa trendi vaikutti kuitenkin olevan kiinnostavalla tavalla vastakkainen. Edellä lainattu puhuja kritisoi poliitikon persoonalliseen ominaisuuteen fokusoivaa dokumentaarista kuvamateriaalia epäreiluksi. Juttusarjassa, jonka osa tässä tutkittu Mari Kiviniemen
henkilökuva oli, poliitikkojen kuvista pyrittiin hiomaan pois mahdollisimman paljon omaa persoonaa ja tekemään heistä kliininen ja toistoon perustuva yleisnäkemys. Poliitikon kiiltävän pinnan raaputtamisen
– jona dokumentaarista kuvaustyyliä perinteisesti oli pidetty – sijasta rakennetun julkisuuskuvan pinnan, ”paketin”, näyttämisen strategia.
” [J]a tää on niinku tätä, [poliitikot] tuotteistuvat, samalla tavalla
kuin nuo, autot ja kaikki vaatteet, niin poliitikot tuotteistuu, ja
se on tietenki selvää, että se on myöskin vaarallinen kohta, koska
tuota mehän ei saatas mennä siihen, että me ollaan pelkästään sen
tuotteen armoilla, vaan me katsotaan, mitä paketissa on sisällä,
ja se on niinku meiän Suomen Kuvalehden tehtävä avata se paketti,
mutta toisaalta me voimme myös näyttää sen paketin.” (J 11, L)
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”Paketin näyttämisen” strategian voi nähdä tietoisena astumisena perinteisen kuvajournalismin keinovalikoiman ulkopuolelle. Perinteinen
dokumentaarinen lähestymistapa olisi voinut olla se, että poliitikkoa
olisi seurattu pitkään tai pyritty saamaan hänestä vangittua jokin ratkaiseva hetki työn ääressä. Nyt valitulla visuaalisella lähestymistavalla
haluttiin eräänlaisella tule sellaisena kuin olet -periaatteella näyttää lukijoille poliitikkojen julkisuushahmojen pinta.
Tasapuolisuus tarkoitti myös miesten ja naisten tasa-arvoa, ja siihen kiinnitettiin paljon huomiota. Sukupuolikysymys ei ollut haastatelluille missään mielessä yksiselitteinen. He tunnistivat sen asiaintilan, että Suomen Kuvalehti kuvasi enemmän mies- kuin naispuolisia
vallanpitäjiä. Tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, että vallanpitäjistä

5

Henkilökoodit viittaavat haastateltuihin. Aineistolistassa (liite 1) on nähtävissä
kaikkien henkilöiden koodit ja haastattelujen päivämäärät. Kirjaimet L, P ja
R haastateltavien numerokoodien perässä viittaavat analyysissä käytettyihin
puheen kategorioihin Laatu, Prosessi ja Realismi.

” [T]avallaan, niin ku sieltä tietystä, nyt ei puhuta enää norsunluutornista vaan pilvilinnasta, niinku [kuvattavien] pudottaminen
siihen, et hei, nyt me tehään Suomen Kuvalehteen, et tää on nyt sitä,
tää ei oo mitään reality showta, vaan tää on sitä realitya,
[nauraa] mitä nyt tehään.” (J 13, R)

Sitaatti kuvaa hyvin 2000-luvun teatterinkaltaista poliittista julkisuutta. Haastateltu journalisti puhuu joidenkin naispuolisten poliitikkojen

6

Sirpa Pietikäisen oletettuja paino-ongelmia kommentoi esimerkiksi
oman puolueen kansanedustaja Martti Tiuri eduskunnan puhujanpöntössä
(Railo 2011, 150–151).
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on Suomessa edelleen suurempi osa miehiä ja Suomen Kuvalehti vain
mukailee todellisuutta. Jotkut viittasivat miespuolisiin ”puurtajiin”,
jotka eivät henkilöinä vaikuttaneet niin kiinnostavilta kuin nuoret naiset, mutta joiden agendoja median tuli silti muistaa käsitellä. Nuorten
naisten oli monen mielestä ylipäätään helpompi päästä julkisuuteen
kuin puurtajamiesten, mutta heihin kohdistuvan yleisen mielenkiinnon kääntöpuoli oli se, että heidän ulkonäköönsä, menneisyyksiinsä
tai pieniinkin virheisiinsä tartuttiin hanakasti.
Yhden haastatellun mukaan muutos politiikan journalismissa naispoliitikkojen kohdalla sijoittui 1980- ja 1990-lukujen vaihteeseen ja Sirpa
Pietikäiseen, jonka ulkonäköön alettiin kiinnittää huomiota.6 Suomalaisten naispoliitikkojen edellinen sukupolvi oli hänen mukaansa saanut olla rauhassa: heitä ”ei ollut pakotettu muuttumaan”. Toisaalta jostain syystä Pietikäisen sukupolven naispoliitikkojen joukossa oli sellaisiakin ”asia edellä tulevia”, kuten Tuija Brax, joiden olemuksen visuaalisuuteen ei puututtu. Ulkonäön rooli olikin monen haastatellun mukaan
sekoitus poliitikon omia pyrkimyksiä ja median painotuksia. Aineiston
äärellä voi pohtia, tarjotaanko nuorille naispoliitikoille helposti intiimiä, ulkonäkökeskeistä julkisuutta, ja jos tarjotaan, johtaako se siihen,
että heidän ja heidän ajamiensa asioiden on vaikeampi saada muunlaista palstatilaa. Moni Suomen Kuvalehden haastateltava spekuloi tällaisella
asetelmalla yleisesti, mutta ei liittänyt sitä omaan lehteen. Toisaalta aineistosta tuli vastapainoksi esiin sellainenkin, naispuolisen poliitikon
omaehtoista toimijuutta korostava näkemys, että jotkut naispoliitikot
tarjosivat itse intiimiin, ”naistenlehtimäiseen” julkisuushahmoon liittyvää henkilökuvan rakentamisen tapaa myös Suomen Kuvalehdelle.

263

mediasuhteista: hänen mukaansa nämä ”naistenlehtimyllyyn päässeet”
ovat tottuneet esiintymään populaarissa julkisuudessa omien mieltymystensä mukaisesti eivätkä ole enää historiallisten kollegojensa tapaan
norsunluutornissa vaan viihdejulkisuuden ”pilvilinnassa”. Sieltä heidät
tekisi mieli pudottaa maan tasalle ja muistuttaa, että nyt ollaan journalismin ytimessä ja tekemisissä todellisuuden eikä minkään puolifiktion,
”reality shown”, kanssa. Kriittisyyttä poliitikkojen kouliintunutta julkisuudenhallintaa kohtaan tuli esille haastatteluissa kautta linjan, tässä
”pilvilinnassa” olevista naispoliitikoista puhunut journalisti jatkaa:
” [S]iin on sitte joskus aina vähä haastetta, että mul on niinku
muutamia henkilöitä mielessä, joilla on siis se vakioilme [.]
[---] [E]t tekis mieli niinku potkasta sillä kuvanottohetkellä niitä,
että sais niinku jotain muuta niinku irti niistä, ku tää vakioposki,
että tuota, että on isommissaki kirjoissa annettu ohjeita sen toisen
posken kääntämisestä myös.” (J13, L)
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Puhuja ei viitannut Mari Kiviniemeen, mutta kuvatunlaisen asetelman
voi ajatella olleen kyseessä silloinkin, kun Kiviniemi tammikuussa 2011
toivoi voivansa tuoda oman kampaaja-meikkaajan mukaan Suomen Kuvalehden kansikuvauksiin ja toivomukseen suostuttiin.
Vaikka sukupuolten tasapuolista ja tasalukuista käsittelyä mietittiin läpi työprosessin ja eritoten lehden kokonaisuuden tasolla, yksittäisissä henkilökuvissa tasapuolisuuden painotusten edelle meni kuitenkin kuvan visuaalinen laatu:
” [E]t vaikka tuol lopussa on joku kulttuuriosio ja miettii, siin on
se kohtaamiskansi, että jos siihen miettii [naurahtaa] jotain valokuvaa, et jos siel ois vaikka ehdolla kaks kuvaa, missä toisessa on
mies, toisessa nainen, niin en mä siinäkää ikinä kyllä mieti, että
laitanpa nytte tän naisen, ku naisia pitäs saada enemmän, vaan
kyl mä niinku ihan mietin et kumpi on vaan puhtaasti hienompi
kuva, tai kumpi niinku enemmän, kummas välittyy se asia
paremmin.” (J 12, R)

On kiinnostavaa pohtia, missä suhteessa edellä kuvattu kliinisen yleisilmeen tavoittelu on naistenlehtien tapoihin valokuvata populaarijulkisuuden naisia. Jos esimerkiksi tässä tutkimuksessa tarkastellut Maria Sidin kaikki henkilökuvat näyttivät nopealla vilkaisulla samalta, ja

monen muun julkisuuden naisen henkilökuvat näyttävät melko lailla
samalta – heleältä, hymyilevältä – kuin Maria Sidin kuvat, niin mitä
Suomen Kuvalehden poliitikoilleen valitsema samannäköisyys tarkoittaa?
Sukupuolten tasa-arvon kannalta voi yksioikoisesti nähdä jopa edistyksenä sen, että miehistäkin tehdään teknisesti hiottuja samankaltaisuuksien jatkumoita. Mutta samalla kun politiikan henkilöhaastattelut
ehkä entisestään henkilökohtaistuvat, niin valokuvien suhteen saatetaan olla menossa päinvastaiseen suuntaan, kohti kaikkien ihmisten
visuaalista tasalaatuistamista ja ominaisuudettomuutta.

” Tietoa ja elämyksiä, henkilöprofiileja [---] yhteiskunnan erilaisilta sektoreilta mutta myös, ei vaan niinku talous, politiikka ja
kulttuuri asiapohjalta vaan myöskin niinku syvyyssuunnassa, että
ihmisen elämän eri asioista. Niitä voi olla kaikenlaisia kysymyksiä,
lasten tai nuorten tai tuota, ulkomaan, maahanmuuttajien tai
jonkun muun. Että koko elämä oltas mukana koko ajan.” (J 11, L)
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4.3 Suomen Kuvalehden konsepti:
perinteitä ja vaivihkaista uudistumista
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Suomen Kuvalehti on perustettu 1916 ja ilmestyy 49 kertaa vuodessa. Lehdessä oli talvella 2011 27-henkinen vakituinen toimitus: päätoimittaja,
kaksi toimituspäällikköä, AD, kolme toimitussihteeriä, 12 kirjoittavaa
journalistia, kuvatoimittaja, kaksi valokuvaajaa, kolme graafista suunnittelijaa sekä verkkojournalisti. Lehden tarkastettu levikki talvella 2011
oli 91 2777 ja lukijamäärä 310 000.8 Levikki oli noussut edellisvuodesta
hieman. Lukijamäärä oli levikkiin nähden kolminkertainen, mikä oli
melko keskimääräinen suhdeluku suomalaiselle yleisöaikakauslehdelle. Moniin muihin suomalaisiin aikakauslehtiin verrattuna Suomen Kuvalehden tilastoluvuissa erityistä on se, että myytyjen irtonumeroiden
lukumäärä suhteessa tilausten määrään oli pieni. Kutakin Suomen Kuvalehteä myytiin vuonna 2011 irtonumerona 724 kappaletta, kun suomalaisten yleisöaikakauslehtien tyypilliset irtonumeromyyntiluvut

7

Lähde: Kansallinen Mediatutkimus, vuosittaiset levikkitilastot, 2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)

8

Lähde: Kansallinen Mediatutkimus, lukijatiedote, maaliskuu 2012.
http://www.levikintarkastus.fi/mediatutkimus/lukijamaarat.php
(luettu 10.4.2012)
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liikkuvat tuhansissa. Luku kertoo vakiintuneesta ja uskollisesta tilaajakunnasta, ehkä myös lehden omista panostuksista enemmän tilaajien
palvelemiseen kuin myyviin otsikoihin. Luku kertoo myös lukijakunnasta ja sen mediarutiineista.
Ullamaija Kivikuru (1996) on vertaillut Suomen Kuvalehden kansia
eri vuosikymmenillä Avun ja Me Naisten kansiin.9 Kivikurun analyysistä
käy ilmi, että kansista päätellen Suomen Kuvalehti on johdonmukaisesti
suuntautunut eliittiin siinä missä vertailulehdet tavallisiin kansalaisiin.
Kansien painotukset ovat vaihdelleet vuosikymmenien aikana niin, että
esimerkiksi tavallisia ihmisiä näkyi kaikissa lehdissä enemmän 1930- ja
1940-luvuilla sekä tasa-arvoisella 1960-luvulla, jonka jälkeen tavalliset
ihmiset vähenivät. 1950-luvulla Suomen Kuvalehden kansissa oli tasavahvasti miehiä, naisia ja lapsia. Kaikkina muina tutkittuina ajankohtina
kansia dominoivat suomalaiset vallassa olevat miehet, lähinnä poliitikot ja talousvaikuttajat, ja kansainvälisiä aiheita oli vähän. 1970-luvulla erityyppiset lehdet lähestyivät näkökulmissaan toisiaan, ja vaikka
Suomen Kuvalehti edelleen oli eliittipainotteinen, henkilöllistäminen oli
vahvaa kaikissa Kivikurun tutkimissa lehdissä. 1990-luvulle tultaessa
Suomen Kuvalehden kansiin alkoi valikoitua entistä enemmän muidenkin
alojen kuin politiikan ja talouden eliittiä, esimerkiksi huippu-urheilijoita ja korkeakulttuurin tähtiä. (Kivikuru 1996, 145–164.) Kivikuru ei sen
kummemmin erittele poliitikkojen valokuvaamisen tapoja tai niiden
eroja urheilijoiden tai kulttuurihenkilöiden valokuvaamisen tapoihin.
Yleisellä tasolla 2010-luvun haastatteluaineistosta käyvät kuitenkin yhä
ilmi monet painotukset, jotka Kivikurun mukaan ovat olleet näkyvissä
1930-luvulta asti. Tällaisia ovat esimerkiksi miespainotteisuus ja eliitteihin – vaikuttajiin ja huippuosaajiin – keskittyminen.
Suomalaisissa aikakauslehdissä kuvaaja – kuten kirjoittava toimittajakin – on historiallisesti ollut melko vapaa toteuttamaan omia aikataulujaan, näkemyksiään ja painotuksiaan toisin kuin angloamerikkalaisessa kulttuurissa, jossa valokuvaaja on jo kauan ollut journalistisen
kollektiivin päätöksille alisteisessa asemassa eikä auteur-ajattelu ole
pätenyt aikakauslehtivalokuvaajan työhön (Lutz ja Collins 1993, 51).10

9

Kivikuru 1996, 145–164.
Tutkitut vuosikerrat ovat 1932, 1942, 1952, 1962, 1972, 1982 ja 1992.

10

National Geographicissa, paljolti kuvaajan näennäisesti itsenäisille ja kriittisille
tuotoksille perustuvassa lehdessä, ”sekä [kuvaajille] sälytetty vastuu tuotoksesta
että editointiprosessi aiheuttavat sen, että lehteen painetulla [kuvalla] on
ainoastaan epäsuora ja heikentynyt suhde kuvaajan alkuperäisiin tarkoituksiin.”
(Lutz ja Collins 1993, 12.)

” [S]e [kuvien etukäteen suunnitteleminen]ei ollu vaan niinku
teknisesti mahollista, ku tuota niinku ostettiin juttuja sisään
paljon, ja sit niitä oli niinku laarit täynnä, ja toisaalta sitte
teetettiin, ja sit se vähä niin ku synty sitä mukaa, ku sitä niin
ku sieltä tuutista saatiin, aina eri rööreistä aina tiputettiin
joku juttu, ja katottiin, et ops, että...” (J 13, P)

Suomen Kuvalehden suunnitteluaikataulu oli muuttunut muutamassa
vuodessa. Kun ennen tekijöiden tiedossa oli ehkä vain muutaman tulevan numeron summittainen sisältö, nyt tekeillä oli useampi lehden
numero kerrallaan, suunnittelu ulottui pitemmälle ja sisältöä tehtiin
enemmän etukäteen:
” [A]ikasemmin mä olin huolissaan, jos mul ei ollu jonku jutun
kuvat niin ku kolme päivää tai kolme tuntii ennen taittohetkee,
ja nyt mä oon niin ku kolme VIIKKOO ennen huolissaan,
jos niille ei oo tehty mitään.” (J 13, P)

Uutisviikkolehdessä kaikkea sisältöä ei tietenkään voinut lukita ennen
kuin viime hetkellä ennen painoon menoa, ja haastatellut kertoivatkin
viime hetken sisältömuutoksia tehtävän silloin tällöin. Joidenkin sisältöjen, kuten esimerkiksi kannen uutiskuvan tai lehden alkupään kuvatyypin Viikon kuvan, lukitsemattomuuden viime hetkeen saakka saattoi
kuitenkin tehdä suunnitelmallisesti. Haastatellut kokivat sekä mittaan
kirjoittamisen että monen numeron yhtäaikaisen tekemisen selvästi
työtään helpottavina asioina. Epävarmuuden vähenemisen koettiin
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Suomessa vasta 2000-luvulla tapahtunut muutos kohti suunnittelevaa
ja editoivaa työtapaa (Helle 2010b, 168–171; Töyry, Räty ja Kuisma 2008)
näkyy aineistona olevan henkilökuvasarjan työprosessissa kuten myös
hiotussa lopputuloksessa selvästi. Suomen Kuvalehdessä oltiin keskellä
muutosta; sekä historiallinen työtapa että uudentyyppinen kulttuuri
olivat läsnä yhtä aikaa.
Mari Kiviniemen ja muiden puoluejohtajien henkilökuvasarja on
hyvä esimerkki huolellisesti suunnitellusta kokonaisuudesta, jossa
visuaalisuus oli otettu lähtökohdaksi heti työprosessin alussa. Kaikki
haastatellut korostivat sitä, että visuaalislähtöinen suunnittelutapa ja
työprosessi olivat lehdelle melko uusia asioita, kun perinteinen tapa oli
ollut tehdä sisältöä ad hoc -pohjalta ja teksti edellä.
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vapauttavan energiaa kokonaisuuden suunnitteluun ja journalistisen
laadun analyyttiseen kehittämiseen.
Kuvasuunnittelua, kohderyhmäajattelua ja kollektiivista päätöksentekoa kohti ei kuitenkaan ollut menty ilman debatteja ja jaakobinpainia. Samoilla henkilöillä saattoi olla sekä positiivinen että negatiivinen asenne työkulttuurin muutokseen. Lehteen viitattiin haastatteluissa muutamaan kertaan ruokaympyränä, joka parhaimmillaan olisi
täynnä monipuolista, hyvin suunniteltua sisältöä erilaisille lukijoille.
Ruokaympyrään ei kuitenkaan suhtauduttu kritiikittömästi: huonoimmillaan se tarkoittaisi journalistisen sisällön suoltamista sopivina suupaloina lehteen ilman kosketusta todellisuuteen. Tällaista liiallista ennakoimista pidettiin epätoivottavana:
” [N]iinki pieni lehti ku meiän lehti, ni eihän se nyt voi olla
mikään niinku voileipäpöytä.” (J 9, P)
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Suhtautuminen työprosessien ja sisällön ennakkosuunnitteluun oli
osittain samankaltaista kuin joissain aikaisemmissa aineistotutkimuksissa on raportoitu (esim. Helle 2010a; 2010b): voileipäpöytämäisyyden
pelättiin helposti riistäytyvän käsistä ja latistavan laatujournalismin
perinteistä ajantasaisuutta ja todenmukaisuutta. Työprosesseja ja lukijan eri tarpeisiin suunniteltuja juttutyyppejä ei yleensäkään haluttu
viilata niin aukottomiksi, ettei perinteiselle journalistiselle vapaudelle
olisi jäänyt aikaa tai tilaa. Uudenlaista aikakauslehtijournalismia ja sen
ihanteita pidettiin osittain sopimattomina Suomen Kuvalehden kaltaiseen pieneen toimitukseen, ja uusien ihanteiden sijaan peräänkuulutettiin journalismin perusasioita:
” [S]uomalaisessa varsinki aikakauslehtijournalismissa on tapahtunu joku juttu viimesen kymmenen vuoden aikana, niin että okei,
et se on tavallaan silleen parantunu se taso, mut ei olennaisesti,
ja ihan hirveesti ihmisii koulutetaan, puhutaan prosessikysymyksistä, puhutaan juttujen editoinnista, mutta lopputuloksessa se
näkyy tosi vähän, ja se johtuu siitä, et me puhutaan ihan hirveen
vähän siitä, miten se aineisto kerätään. Siis me mennään ihan
perse edellä puuhun. Toimittajat on ihan yhtä huonoja reporttereita ku aikasemminki. Mut nyt me vaan yritetään hienoilla
metodeilla tehdä siit paskast hienoa. Ja lopputulos on tietysti sit
mitä on. Kuvaajat ei osaa kuvata yhtään sen paremmin. Ne ei osaa

Kielteistä asennetta muutostrendiä kohtaan voi pitää myös lehden ja
muun median tasoisena valtakysymyksenä. Oman lehden asema nähtiin sellaisena, ettei kaikkia uusia oppeja tarvinnut ryhtyä toteuttamaan.

Vapautta rajatuissa tiloissa
Muutamien haastateltavien puheessa ilmenneestä konsepti- ja suunnittelukielteisyydestä huolimatta lehden sisältö suunniteltiin tarkkaan.
Kaikki haastatellut jakoivat selvän käsityksen lehden rakenteesta ja juttutyyppien jakautumisesta sen sivukartalle. Lehden alku- ja loppupään
juttutyypit kuvineen oli merkkimääräisesti mitoitettu omille paikoilleen. Niiden välissä oli aikakauslehdille tyypillinen avoimempi alue,
jota nimitettiin ”keskiputkeksi”. Siihen sijoitettavia juttuja ei tarvinnut
kirjoittaa mittaan, ja kuvien määrä ja tyyli ratkaistiin juttukohtaisesti.
Juttu- ja kuvatyyppien rajattujen näkökulmien ei koettu vievän valokuvaajalta käytännön toimintavaltaa. Yhden haastateltavan käsitys
oli, että Suomen Kuvalehden valokuvaaja voi ennalta määritellynkin muodon puitteissa käyttää valtaa enemmän kuin kirjoittaja, jonka tekstistä
tehtävänantoa vastaamaton sisältö vain editoitaisiin pois. Kuvaustilanteessa ”rivien väliin” valittua omaa näkökulmaa oli vaikeampi poistaa
jälkikäteen. Kun kuvat oli etukäteen suunniteltu, oli myös mahdollista
toimia kuvalähtöisesti, kuten Mari Kiviniemen henkilöjutussa: toimittaja tuli studioon havainnoimaan, miten jutun kohde käyttäytyy kuvaustilanteessa, ja käytti havaintojaan jutun kirjoittamisessa.
Kuvaajan asema lehden tasa-arvoisena tekijänä ei kuitenkaan ollut
mikään itsestäänselvyys. Aineiston keruun aikaan talvella 2011 Suomen
Kuvalehti oli osana Otavamedian suurempaa 2000-luvun uudistusta jo
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nähdä niit tilanteit yhtään sen paremmin ku ennenkää, koska niit
ei kouluteta siihen yhtään enempää, ja toimittajii ei kouluteta
havainnoimiseen, eikä niitä kouluteta haastattelutekniikoihin,
eikä niitä kouluteta internetin käyttämiseen. Eli siis näihin, ett
millä sitä materiaalii kerätään. Eli ei siit oo mitään hyötyy siis,
et niinku jatkuvasti jengi juoksee jollain narratiivisen journalismin kurssilla, mitä helvettii seki tarkottaa. Ja nää on niin pieniä
nää toimitukset, et kauheen hienot tämmöset proseduaaliset
tämmöset konstruktiot, niin on aivan niinku liiottelua. Et jos on
kaheksan toimittajaa, niin kyllähän se nyt yhen ihmisen päässä
pysyy, et mitä ne tekee.” (J 9, P)
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periaatteessa siirtynyt käytäntöön, jossa eri lehdillä ei ollut enää omia
kuvaajia, vaan kuvaajat valittiin ja varattiin omasta yksiköstään. Suomen
Kuvalehti oli pitänyt omista kuvaajistaan kiinni tiukemmin kuin useimmat Otavamedian muut lehdet. Lehdellä oli myös oma kuvatoimittaja,
mikä oli suomalaisissa aikakauslehdissä harvinaista AD:n tyypillisesti
päättäessä kuvavalinnoista ja kuvausten järjestelyistä. Kuvaajien ja kuvien erityinen asema lehdessä näkyi haastatteluissa ja studiokuvaussessiossa monin tavoin; oli selvää, että kuvaajalla oli enemmän harkinta- ja
päätösvaltaa kuin aikakauslehdissä keskimäärin. Kuvaajan itsenäisyys ja
vapaus tiedostettiin ja sitä pidettiin lehden perinteisenä ominaisuutena.
Kysyttäessä lehden kuvatyypeistä kaikki haastateltavat viittasivat
lehden vahvimpaan journalistiseen brändiin, Hän-juttuun, jolla on
1980-luvun lopulta asti ollut sama, tunnistettava muoto. Hän onkin selvä ja uniikki juttutyyppi, mutta sen sisältämät henkilökuvat ovat aina
olleet keskenään hyvin erilaisia. Suomen Kuvalehdessä katsottiinkin kuvatyyppien tarkan määrittelyn usein tarkoittavan samaa kuin mittaan
kirjoittamisen tekstissä: tila tiedettiin, mutta tekniikka ja näkökulma
olivat vapaita tai ainakin neuvoteltavissa.
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” Sitten se vapaus on just näissä isoissa reportaaseissa, ja toki
myöskin sitten tän Hän-jutun sisällä, että siinä ei oo määritelty,
niinku naistenlehtien kuvat on määritelty, et pitää olla nainen,
joka katsoo suoraan eteenpäin ja hymyilee. Meillä ei oo semmosia
määrittelyjä. Meil on, niinku se määrittely lähtee siitä kuvaajan
korvien välistä sen jälkeen, ku se tietää, mikä on se tila, mikä on
hänen käytettävissään. Hyvin samanlainen ku tekstin kohdalla.”
(J 11, P)

Kansissa sarjallista oli ainoastaan graafinen suunnittelu kuten lehden
logo, osa kansiotsikoiden paikoista ja perustypografia. Valokuva tai
muu kansikuva oli sisällöltään ja sommittelultaan vapaa. Lehden logo
ei ollut kuvan sisällä vaan punaisena palkkina kannen ylälaidassa, joten
sekään ei rajoittanut kansikuvan sommittelua. Puhuja vertasi lehtensä
kansikuvia mainitsemiinsa toisentyyppisiin viikkolehtiin, joiden kansikuvat – jotka olivat lähes aina henkilökuvia – olivat selvästi sarjallisia,
kuten esimerkiksi Annan aina tietyllä tavalla valaistut ja rajatut julkisuuden henkilöiden studiomuotokuvat. Monien aikakauslehtien kansissa
valokuvan tekijöiden tai valitsijoiden onkin otettava huomioon esimerkiksi aina samaan kohtaan kuvan päälle tai kansihenkilön taakse si-

joittuva logon paikka kannen layoutissa tai lehden tyylikirjaan kirjattu,
vuodenaikoja seuraileva väripaletti.

On syytä kiinnittää huomiota siihen, miten edellisen sitaatin puhuja
käytti muodon ja sisällön käsitteitä. Hänelle muoto oli lehden sivulle
määritetty paikka, johon sisältö – reunoiltaan tietyn muotoinen kuva
tai tietty merkkimäärä tekstiä – laitettiin. Suomen Kuvalehden juttu- ja
kuvatyypit sekä sivukartalle määritellyt paikat olivat näin ajatellen
pelkkiä kehyksiä. Kuvaohjeistukset eivät läheskään aina ulottuneet kuvan sisäiseen muotoon: näkökulmaan, tekniikkaan tai sommitteluun.
Tällainen valokuvan koskemattomuuden idea tuli hyvin esiin puhuttaessa Hän-juttujen ja kansien lisäksi erityisesti ”keskiputkesta”:
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” Siis vaikka meil on toisaalta tarkasti konseptoitunu lehti, niin sen
sisällä on täys vapaus. Ja se näkyy oikeestaan siinä, ku katsoo, mul
on tämmönen kansivalikoima tuolla mun seinällä, että, että siin ei
oo niinku mitään yhtä linjaa. Et jos te otatte saman vaikka Seurasta tai Annasta, tai Avusta, niin se on ihan selvä logiikka. Tässä
ei oo sitä logiikkaa. Se johtuu juuri siitä niin, että meil on juttujen
muoto aika tarkkaan määritelty mutta niitten sisältö ei.” (J 11, P)
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” [S]e on niin ku just tälleen ok, et on niin ku tietty osa lehdestä on
semmosta, niinku formaatissa, mut et sit on niinku just se keskiputki, et siin pysyy se valinnan vapaus, että siihen niinku silleen
mahtuu monenlaista erilaista kuvaa. Kyl mun mielest se on niinku
hyvä, koska kyl se sit taas monis muis lehdis on niinku, et ne on,
joka ikinen juttu on tietynlainen, niin mun mielest se on kyllä
jotenki, kyl se lukitsee kuvaajaa aika paljon.” (J 10, P)

Kuvaajalla oli aikakauslehtikontekstissa harvinainen lupa esittää henkilö ”rehellisesti” ilman lehden tarkkaan määrittämää väriasteikkoa ja
maailmankuvaa:
” Ja sit ku ei oo näitä, et maailman pitäs näyttää tietylt, ihmisten
pitäs näyttää tietyiltä, niin sit pystyy aika silleen rehellisesti
kertomaan niist kohteistaan.” (J 10, R)

Idea valokuvan vapaudesta ja koskemattomuudesta juttutyyppien sisällä oli toimituksessa vahva, mutta ei aina välittynyt toimituksen ulko-

puolisille freelance-kuvaajille. Freelance-valokuvaajien ei toivottu tulkitsevan juttutyyppien ja -paikkojen ilmaisullisia rajoja liian orjallisesti
tai odottavan Suomen Kuvalehdeltä muille aikakauslehdille ja asiakaslehdille tyypillisiä äärimmilleen ohjeistettuja tehtävänantoja.
” [M]onet kuvaajat on menny siihen niinku, että ne haluu sen
niinku hyvin konseptoidun paikan siinä lehdessä, et tähän tehään
tänhenkinen kuva ja kuvattavan katse pitää olla tohon suuntaan
tai kameraan tai, et siis tällasia. Että siis [Suomen Kuvalehdessä]
näil ei oo niinku mitään väliä. Et pitäs niinku vaan repii siitä
persoonasta irti jotain siihen, jos on mahollista.” (J13, P)
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Työprosessien ja ennakkosuunnittelun vakiintumisen myötä lehdessä
oli alettu kiinnittää huomiota myös valokuvien ja visuaalisen suunnittelun saamaan palautteeseen. Aikaisemmin valokuvia oli saatettu
palautekokouksissa kritisoida lukematta juttua ja tuntematta asiayhteyttä, ja kritiikki oli saattanut perustua henkilökohtaiselle maulle,
”tykkäämiselle ja ei-tykkäämiselle”. Visualistit olivat saattaneet kokea
olevansa altavastaajina vähemmistössä saamassa huonosti tarkennettua kritiikkiä, jollaista kenelläkään ei olisi tullut mieleenkään esittää
tekstisisällöstä. Nyt epäkohtaan oli kiinnitetty huomiota ja alettu vaatia asiantuntevampaa kuvapuhetta myös kirjoittavilta toimittajilta.

Me, meidän lukijat ja muut lehdet
” Et me ollaan varmaan ainoo lehti täs maassa,
joka voi pistää perunan kanteen.” (J 9, L)

Tiukkaan graafiseen muotoon pakatun journalistisen vapauden lisäksi Suomen Kuvalehti haluttiin nähdä vapaana kaupallisesta lukijoiden
miellyttämisestä. Edellä olevassa sitaatissa puhutaan Suomen Kuvalehden lukijakunnasta suhteessa irtonumeromyyntiin. Toisin kuin useimmissa kaupallisissa aikakauslehdissä, Suomen Kuvalehdessä ei jouduttu
miettimään, oliko kannessa tarpeeksi myyvä henkilö tarpeeksi myyvästi kuvattuna, koska suurin osa – vuoden 2011 tilastojen mukaan yli
99 prosenttia – lehden ostajista oli tilaajia11. Vakiintunut ja uskollinen

11

Lähde: Kansallinen Mediatutkimus, vuosittaiset levikkitilastot, 2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)

12

Yksi Suomen Kuvalehden haastatelluista käytti paljon tätä termiä. Hänen mukaansa
konseptikuva oli suunniteltu journalistinen kuva, joka lähestyi kuvituskuvaa ja
sisälsi väitteen kuvittamastaan aiheesta.
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tilaajakunta antoi lehdelle vapauden tehdä kannellaan tilanteen ja
asiasisällön mukaan mitä halusi. Se, että kansimarkkinoinnin vaikeasti määriteltäviä lainalaisuuksia ei tarvinnut noudattaa, nähtiin lehden
korkean laadun ja vahvan aseman merkkinä.
Oikeanlaista lukijaa haluttiin Suomen Kuvalehdessä kuitenkin palvella mahdollisimman hyvin. Lukija on aina osa aikakauslehden ”meitä.”
Haastatteluaineistosta käy ilmi, että lukijalla ei Suomen Kuvalehdessä ollut
sellaista mallilukijan hahmoa kuin joissain muissa suomalaisissa kaupallisissa aikakauslehdissä. Lukijalle ei ollut luotu nimeä, ikää tai ammattia, mutta häntä oli kuitenkin määritelty. Hän oli koulutettu tai muuten yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostunut, mies tai nainen, ja
hänen toivottiin usein olevan vähän nuorempi kuin markkinatutkimusten selvittämä todellinen lukija oli. Häntä koulutettiin ymmärtämään
muitakin valokuvan tyylejä kuin perinteinen dokumentaarisuus ja toivottiin, että hän osaisi lukea lehden uusia kuvatyyppejä. Uudenlaiset kuvatyypit ja lähestymistavat, esimerkiksi niin kutsutut ”konseptikuvat”,12
nähtiin nuorekkaina, ja niitä suunnattiin tietoisesti nuoremmalle tai
nuorekkaammaksi ja medialukutaitoisemmaksi kouliintuvalle lukijalle.
Lukijan yhteiskuntaluokka tai tulotaso ei kiinnostanut haastateltuja, vaan lukija arvioitiin kiinnostuneeksi ja uteliaaksi ihmiseksi
tulotasosta riippumatta. Ullamaija Kivikurun (1996) mukaan Suomen
Kuvalehden kansista saattaa päätellä kohdeyleisön luokka-aseman hämärtyneen 1990-luvulla. Kivikurun mukaan aiempina vuosikymmeninä Suomen Kuvalehti oli selvästi suunnattu ylemmälle sosiaaliryhmälle
ja Apu alemmalle. 1990-luvulle tultaessa Kivikuru päättelee, että samat
henkilöt voivat lukea kumpaakin lehteä, mutta heille asetetaan niissä
erilaiset odotusrakenteet (Kivikuru 1996, 146). Yhdellä ihmisellä voi
siis olla erityyppinen lukijasuhde moniin, funktioiltaan erilaisiin lehtiin. Suomen Kuvalehden tekijöiden haastatteluissa tämänsuuntainen kehitys näkyi lukijan määrittelyn väljyytenä. Lehteä tehtiin lukijalle, joka
halusi laajaa ja paikkansapitävää taustatietoa yhteiskunnasta, mutta
myös yllätyksellisiä näkökulmia pinnan alla kyteviin asioihin. ”Markkinaihmisten” tiedettiin kyllä sijoittavan lehden lukijan mielellään
”ylempään, hyvin tienaavaan luokkaan”, mutta journalistien näkemys
oli optimistisempi ja laajempi: lukijoita yhdisti mielenkiinto yhteisiin
asioihin, ei peritty luokka-asema.
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Mallilukijatyökalu ei siis Suomen Kuvalehdessä ollut aktiivisessa käytössä, eikä itse käsitettäkään käytetty samalla tavalla kuin monissa viihteellisemmissä aikakauslehdissä, joiden tekijät pystyvät luettelemaan mallilukijansa harrastukset ja perhekoon ulkoa. Yksi haastatelluista mielsi
mallilukijan ideaalilukijaksi, journalistin toivelukijaksi, joka olisi utelias,
maailmasta kiinnostunut ihminen ja kiinnostunut monenlaisista ilmiöistä sukupuolesta, vakaumuksista tai iästä riippumatta. Todellinen lukija
oli hänen mukaansa kuitenkin vähän kapea-alaisempi: keski-ikäinen tai
vanhempi, keskituloista varakkaampi, hyvin koulutettu kaupunkilainen,
jonka lukijatutkimusten perusteella tiedettiin toivovan paperilehdeltä
sekä mittaan tehtyä lyhyttä että vapaamuotoisempaa pitkää sisältöä.
Mallilukijan käsitteen mainitseminen herätti myös ärtymystä. Yksi
haastateltava ilmoitti, ettei hän tiedä millainen lehden lukija on eikä
häntä suoraan sanoen kiinnosta koko lukija ollenkaan. Toisaalla sama
puhuja kuitenkin viittasi lukijoiden mahdollisimman hyvään palvelemiseen. Vastustus ei siis koskenut itse lukijaa, vaan hänen hahmottamisekseen käytettävää mallilukijan käsitettä. Puhuja koki tärkeäksi tarjota lukijalle monipuolista sisältöä, mutta ei niin, että lehti tekisi mitä arvailee
lukijoiden haluavan, vaan niin että lehti osaa asettaa oman agendansa
itse, ”asia edellä”. Se että lehti itse tiesi, mikä oli tärkeää ja Suomen Kuvalehden tapauksessa vaikutti muidenkin medioiden keskusteluagendaan,
oli tämän journalistin mukaan nimenomaan lukijoiden hyvää palvelua.
Lukijan palvelemisen katsottiin olevan lehden ydintehtävä siinä
mielessä, että lehti auttoi lukijoita arvioimaan yhteisistä asioista päättäviä henkilöitä mahdollisimman tarkkaan. Puoluejohtajien muotokuvat haluttiin tästä syystä tehdä mahdollisimman huolellisesti:
” Me koitetaan tehdä tietysti ne kysymykset niinku heidän puolestaan näille ihmisille, jotka pyrkii päätöksentekijöiksi, ja tuota tää
on niinku meidän ydintehtävä tässä meidän yhteiskunnassa ja
työnjaossa, ja tuota me halutaan nyt myöskin hyvin huolellisesti
valokuvata heidät. Miettii, et jos me saatas niinku niistä persoonista jotain esiin sillä tavallakin.” (J 11, L)

Yksi tärkeä journalistista valokuvaa ja lehden lukijaa yhdistävä asia on
luottamus, jota Liina Puustinen ja Janne Seppänen (2010) ovat mitanneet lukijahaastattelujen avulla. Puustinen ja Seppänen nimeävät neljä
luottamuksen kehystä: hiljaisen luottamuksen, arvioivan luottamuksen,
kontekstuaalisen luottamuksen ja epäilyn (Puustinen ja Seppänen 2010,

” Mutta niinku nykypäivänä tuntuu, että kyllä me niinku, meistä tuli,
me tapellaan siinä lehden uskottavuuden kysymyksessä myös, että
meiän pitäs pystyä ottamaan niinku tietyllä tavalla katu-uskottavii
kuvia ja julkasemaan niitä. [---] [E]t ihmiset saa niitä ahaa-elämyksii. Että onko se sitte joku tyylivalinta, tai onko se sitten vaan joku
juttu siinä, mutta siinä ois niinku tämmönen, että se ei ois niinku
tavallaan liian suoraviivasta, ihmisii puun alla pehmeellä taustalla
tai ihmisii pöydän takana tai ihmisii oviaukossa, isolla aukolla,
vaan että siinä ois jotain sitten vähän siitä eteen päin. ” (J 13, L)

Luottamus kuvaan rakentuu uutiskuvassa perinteisesti uskolle kuvan
autenttisuuteen eli alkuperäisyyteen.14 Paitsi valokuvan indeksisyyteen

13

Kaksi ensimmäistä kehystä, hiljaisen ja arvioivan luottamuksen kehykset,
ovat peräisin Niklas Luhmannilta (1988). Kaksi jälkimmäistä ovat Puustisen
ja Seppäsen laajennuksia.

14 ”Autenttisuuden eli alkuperäisyyden teema ilmenee usein puolestaan arvioivan luottamuksen
yhteydessä, kun puhutaan uutiskuvan tehtävästä toimia puolueettomana todisteena siitä,
mitä ’todella’ on tapahtunut. Tämä liittyy kuvan indeksiseen ominaisuuteen, uskomukseen
siitä, että kuvaaja on ollut paikalla ja taltioinut kameralla näkymän edessään. Autenttisuus
sekä välittömyys nähdään uutiskuvan luotettavuuden takeina. Uutiskuvan toivotaan ikään
kuin avaavan ikkunan tapahtumapaikalle.” (Puustinen ja Seppänen 2010, 52–53.)
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48)13. Aikakauslehtikuvan kohdalla luottamus kuviin asettuu luontevimmin kontekstuaalisen luottamuksen kehykseen. Puustisen ja Seppäsen mukaan siinä ei ole kyllä- tai ei-vastauksia, vaan luottamusta kuvaan
pohditaan eri näkökulmista, ja aiempaa tietämystä valokuvista ja toimituksen käytännöistä käytetään hyväksi arviota tehdessä (emt., 50).
Luottamus lukijassa tarkoittaa luotettavuutta kuvassa. Luotettavuuden arkinen merkitys on lähellä uskottavuutta, mutta kuvajournalismin kohdalla merkitysten pieni ero on huomionarvoinen. Voi ajatella, että uutismedian uutiskuva on luotettava, koska lukija voi kontekstin takia luottaa siihen, että kuvaaja ei ole lisännyt kuvaan mitään
eikä poistanut siitä mitään. Luotettavuudesta seuraa, että kuva on uutiskuvana uskottava. Aikakauslehdessä valokuvan uskottavuus ei synny luotettavuudesta samalla tavalla. Aineistojen perusteella voi sanoa
sen ainakin tutkituissa lehdissä, myös Suomen Kuvalehdessä, syntyneen
paljolti myös tyylistä ja näkökulmasta. Tyylin, käsityötaidon ja katuuskottavuuden puute tai tekninen mitäänsanomattomuus saattoivat
suorastaan syödä valokuvan muuta uskottavuutta:
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perustuvaa alkuperäisyyden autenttisuutta, aineistossa voi nähdä myös
näkemyksiä toisenlaisesta, kuvan ammattitaitoisen kollektiivisen tuottamisen näkymiselle perustuvasta autenttisuudesta, jonka toivottiin
herättävän lukijoissa ”ahaa-elämyksiä”, tunteita ja luottamusta lehteen.
Lukijoiden tuntemisen ja palvelemisen lisäksi lehden ”meitä” rakennettiin viiteryhmien ja vastadiskurssien kautta. Vahvalla lehdellä ei
ollut kilpailijoita Suomessa, mutta se vertautui tekijöidensä puheissa
toistuvasti ja luontevasti esimerkiksi Timeen, Newsweekiin, The Economistiin, Der Spiegeliin, New Yorkeriin ja Vanity Fairiin. Samalla kun lehteä verrattiin viitelehtiin, sitä puhuttiin irti esimerkiksi naistenlehdistä:
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” [S]e on niinku Kuvalehden luoma tila mulle että voi esittää ne
miten ite näkee sen niin kun parhaaks. Et siin on se oma harkinta
mukana. Mut kyl se muissa lehdissä taas on, et se menee ikäänku
siihen paljo silotellumpaan formaattiin. Mut et kyl nyt niinku
pikkuhiljaa Kuvalehdes on myös tulossa se, että niinku, et aikasemmin niit ei jostain syystä tuotu studioon, mikä on ihan jotenki,
jännää, et minkä takia? Tai siis et tosi harvoin on tuotu. Niin se on
niinku nyt tulossa, et enemmän halutaan niinku silleen. Et niinku
et potretit pitäis olla ainaki semmosii viimeistellympii, mikä sit
taas tulee jostain niinku Timestä ja Newsweekistä, et vähä niin ku sitä
maailmaa.” (J 10, L)

Edellisessä sitaatissa kuvataan paitsi Suomen Kuvalehden ja naistenlehden eroa poliitikkojen kuvaamisessa, myös sitä, miten entistä suunnitellumpi henkilökuva toivotettiin tervetulleeksi kansainvälisiin viitelehtiin samastumisen hengessä. Haastatellut eivät puhuneet oman
lehtensä maailmankatsomuksen mukaan näkökulmaistetuista henkilökuvista niin suoraan kuin Meidän Perheen toimitus; pikemminkin kyse
oli ryhmäytymisestä oikeanlaisiksi katsottujen muiden lehtien kanssa.
Puhe meistä ja muista on yhteisöllistä itsearviointia ja strategiapuhetta. Jos kahta aineistoa verrataan tässä suhteessa, Meidän Perheessä
me-puhetta ja vertailua kilpailijoihin esiintyi enemmän kuin Suomen
Kuvalehdessä. Molemmilla lehdillä oli sloganinomaisia määritelmiä itsestään, Suomen Kuvalehdellä yksi sellainen oli ”puolueista ja eturyhmistä riippumaton kansainvälisen tason asia-aikakauslehti”, joka palveli
ainoastaan lukijoitaan eikä mitään muita intressejä. ”Ne asiat joista
me kerrotaan” olivat ihmisille tärkeitä, ”oikeesti olemassa, me ei verrata julkkisten roskiksia eikä käydä pääministerin makuuhuoneessa eikä
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pukuhuoneessa”. Suomen Kuvalehden ”me” kertoi olennaisista asioista,
jotka vaikuttivat lukijoiden päätöksiin ja auttavat arvioimaan päätöksentekijöitä ja omia parlamentaarisia edustajia. Toisaalta Suomen Kuvalehden ”meidän” tarkoitus oli myös vaalia nautittavaa suomen kieltä ja
tuoda esiin elämyksellisiä kuvia, ”olla elämysten antaja”. Kuten Meidän
Perheen, myös Suomen Kuvalehden me-puheessa lehdestä tuli aika ajoin
jonkinlainen fiktiivinen henkilö, joka oli läsnä lukijan elämässä.
Elävät, orgaaniset mediakonseptit, kuten elävät tai fiktiiviset henkilötkin, ovat jatkuvassa diskursiivisessa ristiriidassa ja muutoksessa.
Useimmat aikakauslehtikonseptit pyrkivät jatkuvaan nuortumiseen uusien lukijoiden tavoittamiseksi. Tällainen liike ja elävyys näkyy tässä esimerkissä puheen ja tekojen välisenä ilmeisenä ristiriitana. Mari Kiviniemen kuvauksista tehdyssä making-of-videossahan käytiin nimenomaan
pääministerin pukuhuoneessa. Perinteen tuomalla arvovallalla asialehti saattoi rikkoa, tavallaan ironisoida, omaa konseptiaan ja käyttää kevyen viihdejournalismin keinoja kasvojaan menettämättä. Voi sanoa, että
lehden etuoikeutettu asema tuli näkyvämmäksi: eihän kuka tahansa
pääsisi kuvaamaan pääministerin pukuhuoneeseen. Viihdejournalismin rohkeita keinoja käyttämällä lehti paitsi uudisti omaa konseptiaan,
myös vahvisti perinteisiä uutisjournalismin läpinäkyvyyden ideaaleja.
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Perinne konseptin, työprosessien
ja henkilökuvien määrittäjänä
” [S]e on lehti, jolla on pitkä perinne niin kun hyvässä ja pahassa,
että se on tavallaan niinku, sen perinteen kautta sillä on semmonen pitkä niinku arvostus, laaja arvostus sillä lehdellä, ja se
tietyllä tavalla helpottaa tekemistä ja tietyllä tavalla rasittaa sitä,
et tavallaan se on pakko mennä niinku osittain sen, sitä laahusta
vetää perässä siinä, että on niinku ollu kohta sata vuotta niinku
jonkunlainen mielipidevaikuttaja tässä maassa.” (J 13, L)

Perinteikkyys näkyi Suomen Kuvalehden haastatteluissa hyvin esimerkiksi
siinä, miten henkilökuvien realismia määriteltiin. Realismidiskurssit
ovat historiallisista ja teknisistä syistä jossain muodossa läsnä kaikkialla kuvajournalismissa, puhuttiin realismista ääneen tai ei. Puhe lehtikuvien realistisuudesta asettuu usein uutiskuvan ja rakennetun kuvan
väliin jäävälle janalle. Niin myös tässä aineistossa.

Uutiskuvat ovat yleensä aikakauslehdissä harvinaisia. Suomen Kuvalehdessä niitä julkaistiin, mutta haastatteluaineistossa uutiskuvasta puhuttiin
vähän. Ilmeisesti uutiskuva oli tuotannon kannalta melko ongelmaton
kuvatyyppi, koska sen kriteerit ja tekotavat olivat pysyneet pääpiirteissään muuttumattomina vuosikymmenten ajan ja koska uutiskuvat tulivat
usein kansainvälisiltä toimistoilta, jolloin niiden tuotantoon ei liittynyt
samanlaista problematiikkaa kuin omaan henkilökuvatuotantoon. Lisäksi uutiskuvia käytettiin Suomen Kuvalehdessä enemmän niiden ikonimerkityksessä15 kuin alkuperäisessä nopeassa sokkimerkityksessä.16
”[T]ämmöset tietyt uutistapahtumat ikään kuin muuttuu tommosiks ikoneiks melkein. Että joku alkaa kuvata niin kun, joka kertoo
kuvan voimasta, siitä että yks valokuva voi kuvata, siis kertakaikkisesti sitä mitä juuri nyt tapahtuu.” (J 11, R)

Suunniteltu kuva

278

Kansainvälisten uutiskuvien ikonimainen käyttö voi kertoa lehden halusta liittyä tiettyyn perinteeseen ja tiettyyn joukkoon. Myös lukijoille
halutaan ehkä manifestoida tätä perinteeseen ja joukkoon kuulumista. Ullamaija Kivikuru on tutkinut Suomen Kuvalehden 1990-luvun kansia
ja todennut: ”Voisi ehkä sanoa, että ulkomaankansissaan Suomen Kuvalehti
ei tuottanut lukijoilleen yllätyksiä: se kritikoi legitiimejä kohteita ja ja suhtautui
varoen niihin kohteisiin, joihin valtiokoneistokin. Suomen ulkopolitiikan muutokset ja arat alueet pilkottivat yhä – tosin heikentyneinä – lehdestä, jota oli
vuosikymmeniä pidetty ’asioista hyvin perillä olevien piirien’ sanansaattajana.”
(Kivikuru 1996, 161.)
Kivikurun kuvailemalla 1990-luvulla rautaesirippu oli juuri kadonnut kartalta ja Eurooppa asettunut uuteen järjestykseen. 2010-luvulle
tultua ainakaan suomalainen valtiokoneisto ei varmasti enää sanellut
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Tässä käytettyä, haastattelusta siteerattua ”ikonimaisuutta” ei pidä sekoittaa
semioottiseen ikonisuuden käsitteeseen, joka tarkoittaa yhdennäköisyyttä
(esim. Salo 2000, 13). ”Ikonimaisuus” tässä tarkoittaa sen arkimerkitystä kuvasta
jonkin asian tai tapahtuman yksiselitteisenä kuvallisena edustajana. Katso esim.
Intelligent Life, Spring 2009. http://moreintelligentlife.com/story/adjective-age
(luettu 29.12.2013)
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Merja Salo (2000) on Charles Sanders Peircen merkkiteorian mukaisesti jakanut
journalistisen kuvan kolmeen tasoon: firstnessiin, secondnessiin ja thirdnessiin.
Uutiskuva edustaa ilmestyksenomaista, nopeaa firstnessiä, dokumentaarinen
reportaasi vastaa taas tulkitsevaa secondnessiä ja ikonimaisesti käytetty
symbolinen kuvituskuva kokemuksellisesta todellisuudesta etäännytetyintä
thirdnessiä. (Salo 2000, 12–16.)

”Mutta tää tietysti kertoo siitä, että tää maailma on visuaalinen
maailma, jossa niin ku jopa uutistapahtuma, valtava massa
tapahtuma jossa on miljoona ihmistä, voi kiteytyä yhdeks kuvaks.
Ja sen takia me satsataan siihen, että meiän kuvat olis semmosia, että myöskin meiän kuvaaja on sisäistäny ihan samalla lailla
ku toimittaja sen, että mistä tässä asiassa on kysymys, mistä tää
kertoo, että me hyvin nopeasti pystytään oivaltamaan se. Sillon
kun oli tää nine eleven, niin mul oli televisio auki tossa, se oli kello
tommonen 16 tiistai-iltana ja mul oli lehti just menossa kiinni,
ja mä sitte sanoin, että nyt lentää lentokone just, törmää tohon
World Trade Centeriin, et menee ainaki Viikon kuva uusiks.
Ja sitte me otettiin painoaikatauluun jatkoo, ja keskiviikkoaamuna
näihin aikoihin meil oli sitte kansi ja analyysi, mitä tapahtui,
ja se oli tämä näin. Sillon joku kritisoi mua, että liikaa sanottu,
että hyökkäys, joka muutti maailman, mutta mä olin sitä mieltä,
että se on totta, ja sehän on totta.” (J 11, R)
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hyväksyttävää kansiagendaa millekään lehdelle. Hyväksyttävyyttä ja
”asioista perillä olemista” määrittikin nyt ehkä enemmän kansainvälinen mediayhteisö ja sen puheenaiheet. 2000-luvulla johtavat kansainväliset uutisviikkolehdet määrittävät oikeassa olemistaan julkaisemalla usein identtiset valokuvat tärkeimmistä uutistapahtumista (Griffin
2004, 391). Suomen Kuvalehdenkin oli luontevaa liittyä tähän kuoroon.
Yhden haastatellun mukaan sama kansainvälinen uutiskuva oli joinakin viikkoina valikoitunut sekä Suomen Kuvalehden, Newsweekin että Der
Spiegelin kanteen. Hän piti sitä, että kaikki julkaisivat saman uutiskuvan, jossain määrin harmillisena vain, jos Suomen Kuvalehti ei ehtinyt
ensimmäisenä. Pohjimmiltaan hän oli ylpeä lehtensä kuvavalinnoista: saman kuvan valikoituminen yhtä aikaa useiden viiteryhmälehtien
kansiin kertoi siitä, että oma lehti esitti oikeissa piireissä oikeaksi hyväksytyn näkemyksen todellisuudesta. Uutiskuvalla ei siis haluttu ainoastaan kertoa uutista, vaan myös julistaa, että kerrottiin oikea uutinen ja osattiin valita sen yhteyteen oikea kuva.
Tällainen ”kuorossa kertominen” ulottui uutistoimistojen kuvien
lisäksi myös omaan kuvaamiseen. Kuvaajilta peräänkuulutettiin puhdasta, perinteistä uutisvainua, mutta hyvä uutiskuva ei välttämättä
ollut firstness-tyyppinen sooloileva skuuppi, vaan saattoi myös voimakkaasti tähdätä secondness-tyyppiseen tulkintaan ja konsensuksen
rakentamiseen siitä, mikä maailmassa juuri nyt oli tärkeää ja totta:
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Enemmän kuin uutiskuvista, aineistossa on puhetta henkilökuvien realismista. Jotkut korostivat uutisjournalistisen perinteen mukaista tasapuolisuutta ja neutraaliutta, toiset taas puhuivat paljon realismin oletetuista vastakohdista, kuten kuvan ”konseptoimisesta” tai rakentamisesta. Aikakauslehtikuvien fiktiivisyyttä tutkineen Riitta Brusilan (1997)
mukaan suomalaisen aikakauslehden ”realististen henkilökuvien” kriteeri on, että ”ne näyttävät olevan otoksia aidoista tilanteista, vaikkakin valokuvaajan manipulointivaikutus voi olla hyvinkin suuri”. Kuvattavan ja kuvaajan
suhde on neutraali ja kuvaustilanne muokkaamaton. Kuvattava ei pyri
manipuloimaan kuvaustilannetta eikä itse manipuloidu siitä.17 Brusilan luokittelussa vähänkin tätä enemmän järjestellyt henkilökuvat, esimerkiksi poliitikon työhuoneessa tehdyt haastattelukuvat, kuuluvat jo
toiseen kategoriaan, simuloituihin luonnollisiin henkilökuviin, jotka asettuvat realistisen henkilökuvan ja muotokuvan väliin (emt., 96–98). Suomen
Kuvalehden perinteiset politiikan, kulttuurin tai talouden eliitin jäsenten
henkilökuvat kuuluisivat Brusilan jaon mukaan tähän kategoriaan.
Tämän tutkimuksen aineistojen perusteella ”realistinen henkilökuva” on aikakauslehtien omissa kuvatuotannoissa harvinainen, jopa
vaikeasti toteutettava henkilökuvatyyppi. Brusilakin huomioi sen, etteivät realistiset henkilökuvat välttämättä ole kuvia aidoista tilanteista
vaikka siltä voivat näyttääkin. Hän epäilee valokuvaajalla voivan olla
”manipulointivaikutusta”. Tämän tutkimuksen aineistojen perusteella
realistista henkilökuvaa ei tee mahdottomaksi valokuvaaja vaan lehti:
joko lehti nimenomaan haluaa näkyä kuvissa tai sitten se ei voi mitään
sille, että näkyy kuvissa.
Suomen Kuvalehdessä henkilökuvien realistisuutta mutkisti lehden
perinteikkyys, joka teki lehden väkisinkin näkyväksi kuvissa. Haastatteluista nousi useasti esiin hankalaksi koettu ilmiö: kun Suomen Kuvalehden kuvaaja saapui paikalle, kuvattava henkilö jäykistyi. Puhujien
mukaan lehden maine aiheutti sen, että tilanteessa ennen kuvaamista

17

Brusila käyttää esimerkkinä tällaisesta ”luonnolliseen näköhavaintoon”
tähtäävästä realistisesta henkilökuvasta Suomen Kuvalehden Hannu Lindroosin
uutiskuvaa Etelä-Afrikan apartheid-järjestelmän juuri kaataneesta Nelson
Mandelasta (Brusila 1997, 101–104). Kuvassa Mandela huiskuttaa puhujanlavalta
rautakaiteen takaa voittajan elkein, ja kuvaaja on selvästi hänen alapuolellaan
osana suurta yleisöä. Kuvan tilanne ei vaikuta olevan järjestetty lehdistöeikä kuvaustilaisuus, vaan tuokiokuva, jossa johtaja kohtaa kansan. Brusilan
määritelmän ehdot sopivat hyvin tällaiseen klassiseen uutiskuvaan.

vallinnut luonnollisuus katosi kuvasta, ja kuvaajalla oli täysi työ saada
henkilö rentoutumaan.

Myöskään freelance-kuvaajat eivät aina ymmärtäneet määrittelemättömien kuvatyyppien sisäistä vapauttaan oikein, vaan tuottivat olettamansa Suomen Kuvalehti-standardin mukaisia jäykkiä kuvia jäykistyneistä ihmisistä. Toimituksen sisällä ei nähty tarvetta jäykistelemiseen
– päinvastoin, kuvaajia evästettiin usein rentouttamaan tilanteita mahdollisimman paljon ja käyttämään luovuuttaan vapaasti:
” [J]os mä semmosta kuvaajaa, joka ei oo hirveesti meille tehny
hommia, niin lähen briiffaamaan, niin yleensä se suurin haaste
on se, että ne eivät tekis liian tavanomaista ja jäykkää kuvaa, koska
se on jotenki se, ehkä se tässä se historian laatu siis myös näkyy,
että Kuvalehti on joinaki aikakausina ollu semmonen aikalailla,
että se on se kolme kuvaa kädet eri asennoissa lasipöydän takaa
teollisuuspamppua tai poliitikkoa kuvattu [.]” (J 13, R)

Yhteisen todellisuuden välittäminen lukijalle koettiin toimituksessa
tärkeäksi, mutta lehti-instituutio ja sen aikaisempien kuvien tulkinnat
tuntuivat vaikuttavan suoraan lehden henkilökuvien tuotannon todellisuuteen sekä kuvaajien että kuvattavien käyttäytymisen kautta.
Kontekstin rooli kuvan realismin määrittymisessä konkretisoituu
edellä kuvatussa ilmiössä. Kontekstit eivät ole vain kuvien ympäristöjä,
jotka tuovat kuviin lisää tulkinnan mahdollisuuksia, vaan kuvat myös
rakentavat kontekstejaan (Batchen 1999, 4–21). Tässä tapauksessa jäykät kuvat ovat rakentaneet ympärilleen jäykkiä kuvia ja jäykkiä realismin
tulkintoja tuottavan kontekstin. Suomen Kuvalehden tapausaineiston perusteella Batchenin kontekstinäkemys myös täydentyy niin, että konteksti muokkaa kuvaa muullakin kuin käytännön suunnittelun tasolla
jo ennen kuin kuva on julkaistu siinä. Konteksti vaikuttaa tiedostamattomasti. Suomen Kuvalehteen kuvattavat henkilöt tuskin ovat luonnostaan
erityisen jäykkiä. Aineisto vahvistaa käsitystä, että aikakauslehden va-
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” [M]ust tuntuu et kauheen, tai siis et ihmisil tuntuu olevan
hirveen voimakkaana se, se niinku Kuvalehden muoto tai et
miten siin kuuluu olla, ni mielessä. Että tota noin, et ne jotenki
niinku sit rupee käyttäytymään sen mukasesti, ikäänku miten
siin kuuluu olla.” (J 10, L)
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lokuvaajan suhde kuvattavaan ei voi olla neutraali eikä kuvaustilanne
muokkaamaton silloinkaan, kun näihin ideaaleihin erityisesti pyritään.
Perinteisiin ja vakaviin henkilökuviin oltiin turhautuneita, mutta
yksin toiseenkaan ääripäähän ei haluttu mennä. Esimerkiksi edellä siteerattu valokuvaajien ja kuvattavien henkilöiden jäykkyyttä manaillut
journalisti oli aikaisemmin siteeratussa puheenvuorossaan kritisoinut
”pilvilinnassa” viihtyviä naispoliitikkoja. Vaikka hän karsasti kuivakkaita henkilökuvia, hän toivoi kuitenkin, että kuvattavat ymmärtäisivät vakavoitua ja laskeutua pilvilinnoistaan, kun Suomen Kuvalehti tulee
paikalle. ”Realityn eikä minkään reality shown”, omaksumisella tavaramerkiksi – manifestoidulla tiedon omistamisella ja sen mukaisella
valta-asemalla sekä siihen liittyvillä perinteisillä kuvallisilla tyyleillä
– oli siis haittapuolenaan henkilökuvien jähmeys, mutta hän piti sitä
joka tapauksessa suotavampana kuin viihdejulkisuuden toimintatapojen omaksumista kuvauksissa. Ääripäiden väliin jäävä, monen haastatellun mainitsema tavoite oli henkilökuvien ”rentous”.
Suomen Kuvalehdessä vallitsi kaikesta päätellen kuvallinen murros,
kun perinteisten näkemysten rinnalle oli tullut uutta sekä lehden ulkopuolisesta julkisuuskulttuurista että toimituksen sisältä. Uutiskuvapainotusten ja vanhantyyppisen dokumentaarisen, Riitta Brusilan termein
”simuloidun realistisen” henkilökuvan perinteen rinnalle oli toimituksessa otettu käyttöön toisenkinlainen henkilökuvien tekemisen tapa:
”[N]iin ehkä on lähetty luottamaan enemmän joihinki ratkasuihin,
ettei tavallaan niinku niin selitetä puhki, onko jotain visuaalisii
tai jotain tämmösii lähestymistavallisii ratkasuja.” (J 13, L)
”No tässä on niinku tavallaan niinku kaks ajattelutapaa, ja meillä
on ne molemmat rinnakkain. Ennen vanhaan meillä oli se ajattelutapa, että vain tämmönen uutiskuvareportaasi, joka, joka on niinku
just siinä realistisessa tilanteessa, että se on niinku ookoo. No nyt
me ollaan ikäänku annettu ehkä ajan, ajalle ja kehitykselle periksi
se, että meillä saattaa olla myös stailattuja kansia ja tuota, kansikuvapoikia ja -tyttöjä, että se ei oo niin kun. Se on niinku pakkauksen
kansi. Se ei oo se pakkaus samanlainen, eikä sil oo kauheen tarkasti
määriteltyä muotoo, mut sanotaan, että studiokuva voi olla myös
Suomen Kuvalehden journalistinen kuva tänä päivänä.” (J 11, P)

Ensimmäisen sitaatin puhuja korosti luottamusta lukijoiden lisääntyneeseen medialukutaitoon ja lehden vahvaa lukijasuhdetta. Oli vain

”[S]iihen on tavallaan niin kun kehitetty joku tavallaan väite, joka
niinku sivuaa sitä aihetta, ja sitte tavallaan niinku se pyritään se
väite jotenki kuvaamaan tai kuvittamaan, että se on se konsepti,
ku meillä on niinku se joku lähestymistapa siihen, mikä ei oo
niinku ihan niin suoraviivanen, et näytetään joku henkilö jossain
vaan, et siinä on joku jippo.” (J 13, R)

Vaikkakaan kuva yksin ei voi väittää (Gombrich 1960, 67–68; Goffman
1979, 14), siihen kuitenkin voitiin haastatellun mukaan tietoisesti rakentaa sellainen väite, joka todentuu kontekstin osana. Mielenkiintoista monissa aineiston puheenvuoroissa olikin se, että realistisuus
ja esimerkiksi politiikan henkilöiden tasapuolinen käsittely nähtiin
isojen kokonaisuuksien kautta. Lehden lukijalle haluttiin tarjota tasapuolinen näkemys maailmasta, mikä ei välttämättä kuitenkaan tarkoittanut realistisesti toteutettuja yksittäisiä valokuvia. Tässä konkretisoitui se tämän tutkimuksen luvussa 1 esitetty ajatus, että tämän päivän aikakauslehdessä yksittäinen valokuva ei ole ikkuna maailmaan,
vaan koko lehti kuvineen ja jatkumoineen on ikkuna, josta näkyvää
maisemaa lehteen valikoidut kuvat – esimerkiksi edellä mainitut väitteeseen tähtäävät ”konseptikuvat” – voivat samentaa tai kirkastaa.
Seuraavassa tarkastellaan ensin Suomen Kuvalehden määritelmiä hyvistä henkilökuvista ja niiden tehtävistä lehdessä. Sitten kuvataan ja
analysoidaan Mari Kiviniemen henkilökuvan suunnittelu ja tuotanto.

4.4 Kuinka Suomen Kuvalehti
rakensi pääministerin
Haastatteluaineiston perusteella Suomen Kuvalehden toimituksessa oli
vahvoja jaettuja käsityksiä hyvistä henkilökuvista. Hyvä henkilökuva
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luotettava, että oma lukija kyllä ymmärtää muitakin kuvallisia lähestymistapoja kuin dokumentaarista kuvajournalismia. Toisen sitaatin
puhuja erotti kaksi toisistaan poikkeavaa kuvajournalistista ajattelutapaa ja totesi, että journalistisen kuvan määritelmä Suomen Kuvalehdessä oli laajentunut. Yksi haastatteluaineistossa käytetty oma määritelmä laajennetulle kuvajournalismille oli ”konseptikuva”, joka lähestyi
määrittelijänsä mukaan kuvituskuvaa ja sisälsi väitteen kuvittamastaan aiheesta:
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kiteytti jollain lailla kuvatusta persoonasta olennaisen, ja kuvien arvottamista ohjasi kollektiivisesti jaettu ajattelutapa, jota oli ulkopuoliselle
hankala määritellä, kun kriteerit olivat ”korvien välissä”. Kuka tahansa
toimituksen jäsen tunnistaisi nopeasti yhteisesti ymmärretyllä tavalla
hyvän kuvan. Pienessä toimituksessa suuria kiistoja kilpailevien kuvavaihtoehtojen välillä ei päässyt lehdenteon nopeissa prosesseissa juurikaan syntymään.
”Hyvän valokuvan” tarkemmin määrittelemätön käsite vaikuttaa
yleensäkin istuvan kuvajournalisteissa ja journalisteissa lujassa. Kokenut journalisti tunnistaa hyvin nopeasti valokuvan, joka sopii hänen
julkaisuunsa parhaiten. Tunnistaminen on vaistonvaraista, eikä kuvista aina osata tai edes haluta puhua. Esimerkiksi Catherine Lutzin
ja Jane Collinsin haastattelema National Geographicin päällikkötoimittaja karsasti ”liian voimakasta teoriaa” valokuvien taustalla ja totesi: ”Se
toimii tai sitten se ei toimi – minusta on pelkkää pötyä ruveta puhumaan siitä
toimiiko kuva vai ei.” (Lutz ja Collins 1993, 64–65.)
Kun kuva ”toimii”, se tekee jotain ja saa aikaan jotain. Toimivan valokuvan yksi perustehtävä Suomen Kuvalehden journalistien mukaan oli
tunnereaktion aiheuttaminen lukijassa.18 Henkilökuva välitti tietoa,
mutta nimenomaan tunteen tai ”tapahtuman” kautta:
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” [E]t sil on niinku merkittävä rooli siin niinku tiedon välittämisessä, et se ei oo niinku vaan houkutin tai kerro, milt se ihminen
näyttää. Et tälleen mä niin ku ainaki toivosin koko ajan. [---]
Miten? No en mä tiedä. Siis niinku osa varmaan niinku tietyl
tavalla jonkun tunteen kautta, tai sitten niinku jonku
tapahtuman kautta.” (J 10, R)

Yksi haastateltava esitti valokuville lehdessään kolme päätehtävää: pysäyttämisen, koskettamisen ja yllättämisen.
”[N]o ehkä mä sanosin, että se on pysäyttää, koskettaa [naurahtaa]
ja yllättää, vähän ehkä tälleen niin ku äkkiseltään, että siis pysäyttää niin ku se ihminen lukemaan se juttu. Ja koskettaa, niinku
aiheuttaa joku tunnereaktio, joka mielummin ois sitte vähä niin
ku semmonen mieluummin – no, jonkunlainen häkellys niin ku

18

Samanlainen haastateltujen journalistien kokemus kuvan tehtävän jakautu
misesta tietoon ja tunteeseen on tullut esiin Kari Koljosen tutkimuksessa
Satakunnan Kansan kuvatyöprosessista (Koljonen 2004, 40–41).

Paitsi tunteiden koskettamisena, edellä lainattu puhuja analysoi koskettamisen toista sanallista merkitystä fyysisenä kosketuspintana
myös tavalla, joka muistuttaa Meidän Perheen aineistoissa useasti esiin
tullutta ja myös Iiris Ruohon ja Laura Saarenmaan naistenlehtitutkimuksessaan löytämää ”iholle tulemista” (Ruoho ja Saarenmaa 2011,
31). Meidän Perheessä koettiin, että ainoa kelvollinen tapa välittää tietoa
valokuvalla oli herättää ensin lukijassa ”tunnehyöky”. Tiedon välittämisen funktio siis nähtiin alisteisena tunnefunktiolle. Suomen Kuvalehdessä tunnereaktion herättäminen ei ollut ehkä valokuvan julkaisemisen
ensimmäinen edellytys, mutta sitä pidettiin kuitenkin arvokkaana.19
Tunnefunktion vastinpari, jota lehdessä myös suosittiin, oli lakoninen
dokumentaatio, ”tämän näköinen tämä ihminen on”.
Henkilöjutun onnistuminen ja epäonnistuminen riippui edelleen
saman puhujan mukaan siitä, herättikö kuva nimenomaan tekstiä vastaavan tunnereaktion. Jos oikeaa tunnetta ei syystä tai toisesta saatu
kuvaan, päädyttiin mitäänsanomattomiin ”kuivalehti-kuviin”:
”[E]hkä mulle tulee ikävin fiilis silleen, et jos meil on tosi hyvä
henkilöjuttu, ja siinä on ihan paska kuva, tai semmost jotenki, että
ne ei niin ku herätä mitään tunnetta ne kuvat, et ’jaa, tämmönen
juttu’. Niin se antaa tavallaan erilaisen viestin siitä jutusta kuin
sen jutun niinku laatu antas. Et se on musta se ehkä se tyypillisin
ongelma, et joskus niinku sitten vaan tulee semmoset, plaah,
semmoset kuivalehti-kuvat, niin se on.” (J 13, R)

19

Liina Puustisen ja Janne Seppäsen (2010) vastaanottotutkimuksen aineistoista
kävi ilmi, että vaikka tunteita herättämättömiä kuvia pidettiinkin jossain
määrin yhdentekevinä, joissain uutiskuvien katsojissa voimakkaat tunteet
tai se, että sellaisia pyrittiin selvästi herättämään, saivat epäilemään kuvaa
tarkoitushakuisuudesta (Puustinen ja Seppänen 2010, 58). Tässä aineistossa
kuvien tekijät eivät olettaneet lukijoissaan heräävän tällaisia epäilyjä eivätkä
itse pitäneet omaa tunteiden herättämiseen tähtäämistään tarkoitushakuisena.
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suuntaan, no, voi sanoo itse asiassa suuntaan tai toiseen. [---]
[J]a myös sitte sen kosketussanan toinen merkitys siinä, että se
tarjoo sen kosketuspinnan siihen ihmiseen ehkä vähän silleen
syvemmälle siihen, että. Ja myös sitte tietenki ihan semmonen
käytännön funktio, että se yksinkertasesti vaan, voihan sitä ajatella, et se on vaan dokumentti, et se toteaa ja näyttää, minkälaisessa ympäristössä ja minkä näkönen tämä ihminen on[.]” (J 13, R)
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Suomen Kuvalehden tekijät eivät haastatteluissa juuri lainkaan viitanneet henkilön sisäisen todellisuuden näyttämiseen valokuvalla.
Henkilö oli Suomen Kuvalehdessä pääsääntöisesti asiansa tai ryhmänsä
edustaja. Hänet esitettiin yleensä joko perinteisenä, melko dokumentaarisena henkilökuvana tai teknisesti ja kerronnallisesti taitavana
muotokuvana, josta moni käytti sanaa ”kasvotutkielma”. Ensin mainittujen henkilökuvien kohdalla ehkä lähimpänä sisäisen todellisuuden
tavoittelua oli toive henkilöiden rentoutumisesta kuvassa. Jälkimmäisistä jotkut haastateltavat totesivat, että sen tulisi olla taitavasti tehty ja
siinä olisi hyvä näkyä jotain yllättävää kuvatusta henkilöstä.

Henkilökuvan vallankäyttö
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Henkilökuvaan kuvajournalismin lajina liitettiin Suomen Kuvalehdessä, kuten muissakin tässä tutkimuksessa tarkastelluissa lehdissä, monenkirjavaa vallankäyttöä. Poliitikot katsottiin taitaviksi valtapelaajiksi. ”Pelin
politiikka” nähtiin monimutkaisena, esimerkiksi uutiskuvien henkilöiden valikoitumiseen vaikuttavana systeeminä, joka edellytti poliitikoilta
pelisilmää ja kykyä ohjailla kuvaajia niin, etteivät nämä koe tulevansa
ohjailluiksi. Tietäessään tämän journalistit ehkä kokivat olevansa vallan
monimutkaisissa rakennelmissa askelen poliitikkoja edellä. Moni sanoi
suoraan käyttävänsä valtaa kuvattuihin henkilöihin nähden esimerkiksi
valitsemalla näkökulman joko kuvauksessa tai kuvavalinnassa ja layoutissa. Se tuli kuitenkin selvästi esiin, että vallan ei katsottu olevan valokuvaajan tai kenenkään muunkaan yksittäisen henkilön käsissä. Henkilökuviin
liittyvä valta oli lehdessä hajaantunutta: sitä käytti työryhmä, johon kuuluivat kuvaajan lisäksi toimituspäällikkö, kuvatoimittaja, AD ja graafikot.
Suomen Kuvalehden Hän-juttu oli joidenkin haastateltujen mukaan
ongelmallinen juttutyyppi, koska siihen pesiytyi helposti ”juttuun pääsynsä ansainneen” menestyneen henkilön rutiininomaista kunnioittamista, joka saattoi häiritä kriittistä näkökulmaa. Tällainen palkitsemismuotokuva koettiin täysin epäkiinnostavana. Se että Suomen Kuvalehdessä tällainen lahjamainen henkilökuva miellettiin hankalaksi, kertoo isosta erosta erilaisten lehtien konsepteissa. Tuota eroa haluttiin
myös manifestoida: yksi haastateltu journalisti totesi provokatiivisesti,
ettei ymmärrä koko henkilöjutun käsitettä ja että Suomen Kuvalehdessä ei
Hän-jutut poislukien ole henkilöjuttuja ollenkaan.
Lehden vankka asema suomalaisella mediakentällä vahvisti osaltaan sen henkilökuviin liittyviä valta-asemia. Vaikka toimituksessa kar-

”Ajatellaan, nytten kun alkaa miettimään, vaikka venäjänkielisistä
maahanmuuttajista, niin niitä piti olla heti neljä siinä jutussa
et se toimi. Tai sitte jotaki, uuden kauppakeskuksen työntekijät
lamajuttuun, niin niitäki piti olla kaheksan, tai siis niinku, miten
lama on vaikuttanu niinku. Siinä saattaa olla muutama tavallinen
ihminen, mutta siellä pitää olla joukossa sitte valtiovarainministerejä tai muita. Tai sitten Voikkaan tehtaan irtisanotut, niin niit oli
heti 48 siinä jutussa.” (J 13, R)

Tällainen näkökulma suomalaiseen yhteiskuntaan muistuttaa sosiaalisen semiotiikan katsannosta, jonka mukaan henkilövalokuvilla
voidaan tietoisesti tai tiedostamattomasti tuottaa sosiaalista eriarvoisuutta poissulkemisella, rooleilla, erityisyyden tai geneerisyyden korostamisella, yksilöinä tai ryhmänä esittämisellä tai muulla luokittelemisella (Van Leeuwen 2008, 142–148). Mitä tahansa aikakauslehteä
voi syyttää jonkinasteisesta sosiaalisen eriarvoisuuden tuottamisesta,
koska jokainen lehtikonsepti varmasti tulee jättäneeksi jonkin ihmisryhmän käsittelemättä. Tyypillistä on jakaa ihmiset vaikuttajiin ja tavallisiin, kuten Suomen Kuvalehdessä, tai voittajiin ja häviäjiin, mistä Meidän Perheen ja muiden tutkittujen lehtien toimituksissa keskusteltiin.
Edellä olevan sitaatin puhuja suorastaan havahtui asiaintilaan kesken
omaa puhettaan ja lopetti lauseen: ”Nyt vasta hoksasin”.
Jos Suomen Kuvalehti saattoi tulla jättäneeksi tavalliset ihmiset pois
henkilökuvistaan tai kuvata heitä ryhminä tai rooleissaan jonkin luokan
jäseninä, niitä vaikuttajia ja ei-tavallisia ihmisiä, jotka kuuluvat kuvattavien kategoriaan, haluttiin kohdella korostetun tasapuolisesti tai ainakin
painottaa henkilöiden valitsemista ”asia edellä”. Yksi haastateltavista mainitsi pyrkivänsä tietoisesti valikoimaan juttuihinsa poliitikoista myös niitä, jotka eivät ehkä olleet tarpeeksi karismaattisia päästäkseen populaarin
lehdistön henkilöjuttuihin mutta joilla oli painavaa sanottavaa. Myös puolueiden puheenjohtajien henkilöjuttusarja suunniteltiin tehtävän korostetun tasapuolisesti kaikille samanlaisen neutraalin visualisoinnin avulla.
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sastettiinkin palkitsemismuotokuvia, on selvää että melkein kenelle
tahansa suomalaiselle oli kunnia päästä Suomen Kuvalehden henkilökuvaan. Kuvattaviksi valituilta henkilöiltä – talouden, politiikan ja kulttuurin vaikuttajilta – olikin yleensä helppo saada audiensseja ja aikaa.
Tavallisia ihmisiä lehti kuvasi vähemmän tai usein joukkoina, sosiaalisten ryhmiensä edustajina:
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Mari Kiviniemen kuvausta oli haastateltujen mukaan edeltänyt monta
suunnittelupalaveria, joissa päätettiin puoluejohtajien henkilökuvasarjan yhtenäisestä ilmeestä ja henkilökuvien lähestymistavasta. Visualistit
olivat olleet mukana ensimmäisistä palavereista alkaen, joskin ensimmäiset, aivan alustavat ideat oli jaettu vain toimituspäällikön ja politiikan toimittajien kesken. Kiviniemen meikkaajapyyntö otettiin suunnitteluvaiheessa huomioon, ja jokaisesta puoluejohtajasta päätettiin rakentaa mahdollisimman neutraali kuva sellaisena kuin he itse saapuisivat
paikalle äärimmäisen neutraaliksi sisustettuun ja valaistuun studioon.
Puolueettomalle ja neutraalille valokuvalle vastakkainen ”poliittinen” valokuva on länsimaisessa kulttuuriperinteessä pyrkinyt saamaan
aikaan yhteiskunnallista muutosta. Lutzin ja Collinsin (1993) mukaan
se on toiminut yleensä kahdella tavalla: didaktisesti – esittäen väitteen
maailman tilasta ja toivoen ihmisten ryhtyvän toimimaan tilanteen parantamiseksi – tai hienovaraisemmin surrealismin tai muun modernistisen tai postmodernin strategian avulla, pyrkien osoittamaan yleisen
maailmantilan outouden näyttämällä kuvissa tuttuja asioita vieraannutettuina. (Lutz ja Collins 1993, 271–273.) Neutraalius, tasapuolisuus ja
epäpoliittisuuteen pyrkiminen sitä vastoin ovat uutisjournalismin ideaaleja, joita on sovellettu myös joissakin aikakauslehdissä. Esimerkiksi National Geographicissa vältettiin Lutzin ja Collinsin tutkimana ajanjaksona
kategorisesti puolien valitsemista. Sotilaatkin esitettiin kuvissa muissa
kuin taistelutilanteissa, ja kaikkialla vaalittiin universaalia inhimillistä
henkeä. Lutzin ja Collinsin mukaan tällainen valokuvallinen lähestymistapa ymmärretään länsimaissa epäpoliittiseksi ja neutraaliksi, ja kuvien
mahdollinen ideologinen sisältö on piilotettua. (Emt., 271–273.)
Suomen Kuvalehdessä tekeillä olleeseen juttusarjaan valittu kuvaamisen tapa – poliitikon näyttäminen mahdollisimman ”neutraalisti”
sellaisena kuin hän haluaa tarjoilla itsensä – saattoi pyrkiä epäpoliittisuuteen, mutta Suomen Kuvalehti käytti siihen aivan erilaisia visuaalisia keinoja kuin 1950–1980-lukujen National Geographic. Lehdessä oli kuvaushetkellä jo jonkin aikaa suosittu enemmän rakennettua ja näkökulmaistettua kuvaa kuin aikaisemmin. Nyt poliitikot eristettiin kuvissa
täysin kaikesta normaalista elämänpiiristä ja esitettiin keinotekoisesti
valaistuina. Äärimmilleen viritetty ja rakennettu neutraalius oli myös
äärimmäinen vieraannutuskeino. Lutzin ja Collinsin termein tällainen
strategia olisikin luultavasti postmodernin kategoriassa, vaikka ei pyr-

”[O]lennaista on se, et ne kuvataan täsmälleen samalla tavalla
kaikki, ja sitten et otsikot on samassa kohassa samalla koolla.
Eli ne on niinku tavallaan identtiset ne kannet. Ja sitten tosi olennaista on se, että se kuva ei niinku kommentoi. Toihan oli
tosi vahvasti tulkitseva toi [Matti Vanhasen lautakasakohun jälkeen
julkaistu henkilökuva haastatellun seinällä]. Et siinä niinku valo
on, ja sit ku se sattuu kattoo vielä noin, niin se niinku, se tulkitsee.
Et lähtökohta on se et noiden pitää olla paljon, paljon neutraalimpia noiden kuvien, et ne on vaan niinku hienoja kasvotutkielmia,
mut niis ei saa olla siis selvää tämmöstä visuaalist kommenttii.
Et se on aika tärkeetä. Ja sit sellasessa siis, kun ne istuu jossaki
tuolissa tai nojatuolissa tai missä ne istuukin ne kuvattavat, niin
sekään ei saa olla semmonen et siitä syntyy joku vaikutelma. Et
me ei voida esimerkiks, jos me esimerkiks laitetaan joku poliitikko
istumaan mukavasti laiskanlinnaan, niin se heti henkii niinku
valtaa. Semmost ei saa niinku, et se pitää olla mahollisimman
neutraali se, missä se istuu. Eikä se toisaalta saa olla epämukavan
näkönen se ilme, koska seki sit viestii jotain. Et aika vaikee rasti
tietysti [kuvaajalle], mutta tohon kuitenki pyritään.” (J 9, R)

Tekeillä olevan henkilökuvasarjan kaikki osat tulisivat sijoittumaan
kansijutun tyypilliselle paikalle keskiputken alkuun. Tällä kertaa ei
kuitenkaan ollut kyse juttutyypistä, jossa kuvaajan vapaus olisi suurta.
Sitaatista käy ilmi, miten kaukana vaikkapa perinteisestä ratkaisevan
hetken etsimisestä tai henkilön olemuksellisen persoonallisuuden väläyttämisestä oltiin. Kun ratkaisevan hetken vangitseva kuvajournalisti
saa tilan omalle näkemykselleen ja pääsee ”sanomaan sanansa”, nyt oli
nimenomaan tarkoitus olla sanomatta kuvalla vahingossakaan mitään.
” Me mietittiin, että tuodaanko me sitte sillä tuolilla se joku variaatio, et jos vähä niinku erilaisia tuoleja olis, et sais jotain muutosta.
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kinytkään muutoksen aikaansaamiseen. Tässä mielessä kuvajournalismin ilmaisukeinot näyttävät 2000-luvulle tultaessa sekoittuneen ja
kuvan lajityyppien raja-aidat madaltuneen.
Neutraaliutta haluttiin rakentaa kuviin sillä, että kaikkien puoluejohtajien piti näyttää mahdollisimman samalta ja istua samalla läpinäkyvällä asetaattituolilla. Koska tekstin haluttiin olevan kriittistä, kuvien
ei toivottu viestivän tai kommentoivan mitään, vaan olevan tutkielmia:
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Mutta sit lopulta sekin me sitte karsittiin pois, että ajateltiin,
että siinäki on se vaara, että joo, tol on nahkasohva, ja tolla on
nahkanojatuoli ja tol on pienempi tuoli, [naurua] että mitä me
halutaan kertoo sitte.” (J 12, R)
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Tätä kuvanrakentamista voi verrata Maria Sid -aineiston kahtalaisiin
käsityksiin siitä, mitä henkilökuva esittää. Kun kaikki kuvan ulkopuolelle viittaava sanominen poistettiin (paitsi kunkin poliitikon hieman
erilaiset persoonalliset tavat istua tuolilla, joita kuviin odotettiin),
jäljelle jäi kuva itse itsensä sisältönä: performanssi. Tällainen ajattelu
näin puhtaaksiviljellyssä muodossa oli Suomen Kuvalehdessä ehkä uutta.
Siksi lukijalle haluttiin näyttää kuvaperformanssin rakentuminen kädestä pitäen lehden iPad-versioon tehtävällä making-of-videolla, joka
päätettiin tehdä Mari Kiviniemen studiokuvauksista.
Koska neutraaliuden käsite yhdistettynä pitkälle rakennettuihin
valokuviin, meikkaamiseen, stailaamiseen ja moniammatilliseen työryhmään monine intentioineen tuotti päänvaivaa, moni haastateltava
tarttui käsitteeseen ja halusi selittää sitä. Yksi puhuja muotoili tunnin
haastattelun aikana viidellä eri tavalla ajatuksen, että oikeastaan neutraalius tarkoittaa sitä, että esitetään poliitikko paketteineen päivineen,
näytetään millaisena poliitikko toivoo tulevansa nähdyksi ja tarkastellaan sitä. Näin laajennettuna neutraaliuden käsite nielaisi kuvauksiin
liittyvän stailaamisen, meikkaamisen ja kampaamisenkin, kun ne asetettiin lehden oman kehyksen ulkopuolelle kuvattavan henkilön annetuiksi ominaisuuksiksi.
”Mutta tuota siinähän niin ku idea on se, että me haluamme
näyttää, miten poliitikko haluaa näyttää itsensä, mikä hän
toivoisi ikään kuin olevansa.” (J 11, R)

”Neutraalius” pitkälle suunniteltuna ja käsitteellistettynä osoittautui
hankalaksi hallita käytännössä. Miten oikeastaan voidaan tehdä neutraali henkilökuva? Millä tavoin etenkin näin pitkälle suunniteltu ja monin tavoin rakennettu kuva voi olla neutraali?
Seuraavassa luvussa kuvataan, mitä Otavamedian studiossa tapahtui. Suomen Kuvalehti halusi rakentaa kuviin tarkkaan määriteltyä neutraaliutta, mutta studioon ilmaantui pääministerin mukana aivan toiseen diskurssiin kuuluvia asioita.

Saapuessamme20 Otavamedian studiolle noin klo 14.00 kuvaaja oli jo
paikalla aloittelemassa valaistuksen rakentamista. Valaistuksella oli
tärkeä rooli tässä henkilökuvassa ja sitä seuranneissa muiden puoluejohtajien henkilökuvissa. Valaistus oli suunniteltava niin, että se olisi
helppo toistaa täsmälleen samanlaisena kuvauksesta toiseen, vaikka
kuvausten välisinä päivinä salamavalot jouduttiinkin purkamaan studiosta. Kuvaaja oli tehnyt muistilehtiöönsä luonnospiirustukset valojen paikoista ja toivotuista efekteistä. Ennakkosuunnittelupalavereissa
oli päätetty, että kuvien tulisi olla ensisijaisesti neutraaleja ja sellaisina
mahdollisimman tasapuolisia kaikkia kohtaan.
Myös meikkaaja oli studiossa ennen Mari Kiviniemeä. Seuraavaksi
paikalle tuli Suomen Kuvalehden valokuvaaja-videokuvaaja, jonka tarkoitus
oli kuvata ja työstää kuvaussessiosta lehden iPad-versioon making-ofvideo, jossa avattaisiin kuvien rakennettua luonnetta lukijoille. Pääministeri Kiviniemen valmistelu kuvauksiin videokuvattaisiin, samoin itse
kuvaus. Pääministeriä haluttiin haastatella fyysisestä esillä olemisesta
mediassa. Idea making-of-videoon oli tullut toimituspäälliköltä vain
viikkoa aikaisemmin. Making-of-video olisi pitkään lehdessä työskennelleen kuvaajan mukaan ensimmäinen laatuaan Suomen Kuvalehdessä.
Mari Kiviniemi ja hänen avustajansa saapuivat studioon klo 14.25.
Mukana oli useita asukokonaisuuksia. Kiviniemi sulkeutui heti pukeutumishuoneeseen meikkaajan ja avustajansa kanssa.
Kuvaaja alkoi rakentaa valaistusta suunnitelmiensa mukaan. Valkoiseen studiotilaan aseteltiin iso tasovalo ja pieni pyöreä spottivalo
kasvoille. Pienempi spottivalo suunnattiin taustalle kehystämään pääministerin kasvoja. Kuvaustuolin molemmille puolille pystytettiin kevyet seinäkkeet. Heijastimeksi haettiin iso hopeapaperilla päällystetty
styroxlevy. Lähintä käsillä olevaa henkilöä käytettiin koemallina. Kuvaajan mukaan henkilön ja ympäröivän tilan valaisu juuri tällä tavalla
voisi tuoda hyvällä tavalla mieleen paljon politiikan, talouden ja kulttuurin kansainvälisiä vaikuttajia eri lehtiin valokuvanneen brittiläisen
Platonin21 tyylin. Valojen rakentamisessa apuna oli myös making-ofvideon kuvaaja, joka samalla haastatteli ja kuvasi kuvaajaa videolleen.

20 Suomen Kuvalehden aineisto on kerätty yhteistyössä Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulun viestinnän laitoksen tohtoriopiskelija Annamari
Huovisen kanssa.
21

Katso www.platonphoto.com
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Videohaastattelussa kuvaaja istui itse kuvaustuolille ja kertoi, millaiseen efektiin valoilla pyrittäisiin: ”[E]i liian dramaattista, mutta ei
löysääkään valoa”22. Hopeaheijastinta pitelemässä ja valaistusta ideoimassa oli vielä kolmaskin Otavamedian kuvaryhmän valokuvaaja, joka
poistui paikalta ennen kuin varsinainen kuvaus alkoi.
Tunnelma studiossa oli selvästi hyvin erilainen kuin Meidän Perheen
vastaavissa kuvauksissa. Monenlaista ruokaa oli katettu studion pöydälle, mutta sitä ei syöty. Pääministeri pyysi pukeutumishuoneeseen
vain vettä ja vihreää teetä. Taustamusiikkia ei käytetty. Vaikka väkeä
oli paikalla jopa enemmän kuin Meidän Perheen kuvauksissa, jokainen
tuntui keskittyvän melko vakavana omaan työhönsä, eikä ylimääräistä
hassuttelua ja ilonpitoa näkynyt. Vain pukeutumishuoneesta kuului välillä naurunpyrskähdyksiä.
Klo 15.20 Mari Kiviniemi ilmestyi pukeutumishuoneen oviaukkoon. Meikkaus oli kestänyt 50 minuuttia23. Making-of-videon kuvaaja
pujahti heti kuvaamaan. ”Miks pitää ottaa tämmösiä sutinakuvia?”24
Kiviniemi kysyi. Kuvaaja ilmoitti pääministerin avustajalle kuvaukseen
menevän parikymmentä minuuttia. Hetken päästä avustaja sanoi puhelimeen, että kuvaukseen menisikin vähemmän aikaa kuin oli varattu
ja että pääministeri pääsisi paikalle seuraavaan tapaamiseensa aikaisemmin kuin oli sovittu.25
Kiviniemi istuutui kuvaustuolille, joka oli väritöntä, läpinäkyvää
asetaattia. Kaikki hänen ympärillään oli täysin väritöntä: valkoinen
studiotila, valaistus ja tuoli. Kuvaus alkoi. Aluksi meikkaaja piteli heijastavaa foliolevyä Kiviniemen kasvojen alapuolella. Pian tehtävään
siirtyi pääministerin avustaja, koska meikkaajan oli tuon tuosta käytävä korjailemassa Kiviniemen olemusta salamavalojen välissä. Meikkaaja halusi myös nähdä testikuvan kameran pienellä näytöllä ennen
varsinaisten kuvien ottamista. Kiviniemi kommentoi itseironisesti
koko tilannetta. Kirjoittava toimittaja oli myös paikalla ja jutusteli välillä Kiviniemen kanssa. Kuvaajan ja meikkaajan välillä oli jonkinlaista
kilpailua. Kuvaaja kielsi ainakin kerran meikkaajaa menemästä kohentamaan pääministerin asua.

22 Lainaus on otettu tutkijan kenttämuistiinpanoista 24.1.2011.
23

Kiviniemen meikkaus kesti reilusti lyhyemmän aikaa kuin Maria Sid
-aineistossa mainittu puolentoista tunnin ”perusmeikki”.

24 Lainaus on otettu tutkijan kenttämuistiinpanoista 24.1.2011.
25

Suomen Kuvalehdelle oli siis varattu pääministerin aikaa enemmän
kuin Suomen Kuvalehti itse pyysi.

Diskurssien kolari
” Joo, mut tota miten, jos pitää olla niinku neutraali, niin miten
sitä pystys olemaan samalla lempeä ja… ilman että hymyilee?”
(Mari Kiviniemi studiossa)

Jos palataan Juha Herkmanin analogiaan poliittisesta julkisuudesta
teatterina (Herkman 2011, 145–146), edellä oleva sitaatti voidaan lukea
näyttelijän parkaisuna parrasvaloissa näytelmässä, jolla on ollut liian
monta käsikirjoittajaa. Näytelmää ohjasivat omien käsikirjoitustensa
mukaan kuvaaja, joka edusti journalistisen neutraaliuden diskurssia, ja
meikkaaja, joka edusti naisellisen kauneuden diskurssia27. Äänekkäitä

26 Lainaus on otettu tutkijan kenttämuistiinpanoista 24.1.2011.
27

Huovinen ja Weselius 2013.
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Jatkuva kuvaamisen keskeyttäminen näytti häiritsevän kuvaajan
keskittymistä. Housunlahkeiden asettelun ja hiuslakan lisäämisen välissä kuvaaja pyysi Kiviniemeä olemaan mahdollisimman luontevassa
asennossa. Kiviniemi kommentoi itseironisesti, ja kaikkia nauratti. Kiviniemi teki kuitenkin pääasiassa kaiken, mitä kuvaaja pyysi. Vain kerran kun kuvaaja oli pyytänyt häntä seisomaan asennossa suoraan kameraa kohti, hän kieltäytyi. Tämä oli kuvauksen ainoa selvä erimielisyys.
Kuvaus eteni, asentoja vaihdeltiin, ja vähän väliä meikkaaja kävi
asettelemassa jotain.
Kuvaus lopetettiin noin 20 minuutin jälkeen klo 15.40. Päätoimittaja ilmestyi paikalle ja kätteli sekä pääministerin että avustajan. ”Kiva
kun pääsitte tulemaan”26, hän sanoi ja jutusteli hetken. Klo 15.50 pääministeri kiitti kaikkia ja poistui studiosta.
Kuvaaja sanoi kuvauksen olleen melko jähmeä. Käsikirjoitusvihko
oli kuitenkin ollut avuksi, ja kuvaus oli edennyt suunnitelmien mukaan. Kuvia oli otettu noin 130, keskimääräiseen studiosessioon verrattuna melko vähän. Niistä kuvaaja kertoi valitsevansa kaksi tai kolme
kansivaihtoehtoa ja muutaman sisäsivun kuvavaihtoehdon. Kuvaaja
sanoi antavansa kuvavaihtoehtoja selvästi vähemmän kuin naistenlehtikuvauksissa, hän koki voivansa tässä lehdessä käyttää enemmän
omaa päätäntävaltaa. Tarkoitus oli käydä kuvaajan esivalinnat läpi kuvatoimituksen ja toimituspäällikön kanssa ja tehdä sitten yhdessä lopulliset valinnat.
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kuiskaajia oli kaksi, joista toinen luki perinteisen politiikan journalismin käsikirjoitusta ja toinen poliitikon julkisuuskuvan rakentamisen
ohjekirjaa.
Teatterianalogiaa voi vielä jatkaa niin, että kun naisellisen kauneuden diskurssin vahva läsnäolo ja oma epämukava asema kuvajournalismin muutosten äärellä selvisivät näytelmän ensisijaiselle tuottajalle,
Suomen Kuvalehdelle, se päätti rikkoa draamallisen illuusion ja paljastaa
brechtiläisellä vieraannuttamiseleellä lukijoilleen, mistä oikeastaan oli
kysymys. Mari Kiviniemen kuvauksissa kuvattu making-of-video avasi
kuvanteon prosessia ja osallisti lukijan pohtimaan rakennetun neutraaliuden vaikeaa käsitettä:
” [N]yt kun meil on näitä uusia välineitä, niin me voidaan myöskin
kertoa lukijoille se, että miten tämä syntyi todella. Et se todella ei
ollukaan mikään tosta vaan, että sitä rakennettiin. Niin ne lukijatki
on, että mitä helkkaria. Että yrittääks ne [huiputtaa] meitä, eiks
nii? Ja vastaus on, että kyllä! [nauraa]” (J 11, L)
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Erving Goffmanin (1979) termein voisi sanoa, että kuvaustilanteessa
esitettiin vähintään kahta sosiaalista kohtausta. Kun läsnäolijat eivät
tienneet, mihin performanssiin pitäisi heittäytyä, he eivät heittäytyneet oikein mihinkään vaan kivettyivät paikoilleen asemiinsa. Making-of-videon tekeminen pukuhuoneessa sekoitti vielä näyttämön ja
takahuoneen (Goffman 1959) toisiinsa ja muutti henkilökohtaisen julkiseksi.28 Katsojalle tarjottiin ensin tirkistelijän roolia, joka kuitenkin
muokattiin journalistisen avoimuuden nimissä, jutuntekoprosessin
rehellisellä näyttämisellä perusteltuna, valistuneen katsojan rooliksi.
Kiviniemen kuvauksissa ei yritetty esittää todellisuutta vaan poliitikon itsestään rakentamaa pakettia ja tämän paketin näyttämistä
itseään, henkilökuvan performanssia, lukijalle mahdollisimman totuudenmukaisesti. Jutun kirjoittanut toimittaja halusi olla paikalla studiossa kahdesta syystä: ensinnäkin hän halusi nähdä, miten Kiviniemi
käyttäytyy kuvaustilanteessa ja mahdollisesti saada siitä henkilöjuttuunsa jonkin kulman. Hän siis laski oman lehtensä kuvaustilanteen
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Vastaavasta ilmiöstä tv-uutisissa ovat kirjoittaneet Joanna Thornborrow ja
Louann Haarman (2012). He rinnastavat näyttämö- ja takahuonekäytöksen
melko yksioikoisesti poseeraamiseen ja ei-poseeraamiseen (Thornborrow ja
Haarman 2012, 4). Tässä aineistossa on kuitenkin kyse sen lisäksi kahdenlaisesta
poseeraamisesta ja niiden sekoittumisesta.
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making-of-videoineen osaksi sitä todellisuutta, jossa poliitikko toimii.
Toinen syy oli se, että hän oli ollut Kiviniemen kanssa paljon tekemisissä ja halusi olla tarvittaessa keventämässä kuvausten tunnelmaa, koska
kuvaaja ja Kiviniemi eivät olleet keskenään niin tuttuja. Kuvaustilannetta olikin varaa keventää, mutta ei toimittajan ennakoimasta syystä,
vaan kahden toimintakulttuurin törmäämisen takia. Studiossa esitettiin naistenlehtikuvausta ja poliitikon jähmeää kuvausta yhtä aikaa.
Haastatteluissa journalistit olivat puhuneet henkilökuvan valta-asetelmista paljonkin, mutta studiossa nämä asetelmat konkretisoituivat
yllättävällä tavalla. Toimituksessa huolellisesti rakennettu neutraali lähestymistapa joutui vastakkain toisenlaisista journalistisista traditioista peräisin olevien toisenlaisten diskurssien kanssa. Meikkaajan käyttäminen kuvauksissa kuuluu perinteisesti naistenlehti- ja viihdelehtilajityyppien traditioon, ja Suomen Kuvalehdelle se oli vieras toimintatapa.
Aikaisemmin lehti oli kerran meikkauttanut Matti Vanhasen, kun tätä
haastateltiin keskeytyneen pääministeriyden ja lautakasakohun jälkimainingeissa. Pääministeri Mari Kiviniemi oli kuitenkin ensimmäinen
poliitikko, joka toi kansikuvauksiin oman meikkaajan. Ratkaisusta oli
käyty toimituksessa keskustelua ja sivuttu sitä, kuka lopulta saa määritellä poliitikon henkilökuvan rakentamisen keskeiset toimintatavat.
Suomen Kuvalehteä viihteellisempien yleisöaikakauslehtien kansikuvauksissa vallitsee tyypillisesti hilpeä, suorastaan absurdi tunnelma,
jota kevennetään vielä taustamusiikilla ja hyvällä ruualla. Kuvauksissa
mukana on mallin ja kuvaajan lisäksi paljon muutakin väkeä. Stailisti ja meikkaaja ovat säännönmukaisesti paikalla lehden järjestäminä.
Silloinkin jos viihdejulkisuuden henkilöillä on omat vakiomeikkaajansa, heidät yleensä tilataan lehden kautta. Kuvauksen ajan lehden AD,
kuvaaja, stailisti ja meikkaaja työskentelevät mallin ympärillä yhteisten päämäärien eteen. Tavoitteina ovat hyvät valokuvat, onnistunut
ulkonäkö sekä lehden myyvä ja lukijoita miellyttävä kansi. Kansihenkilön tavoite on rakentaa omaa julkisuuskuvaansa onnistuneesti. Kaikki voittavat, kun kuvaus onnistuu. Hyväntuulisen ja rennon ilmapiirin
luominen on onnistumisen edellytys.
Mari Kiviniemen kuvauksissa musiikkia ei käytetty, vaikka mahdollisuus siihen olisi ollut – kuvataanhan samassa tilassa monien naistenlehtienkin kansia. Musiikin tilalla oli paljon kaikuvaa hiljaisuutta ja pitkiä taukoja dialogissa. Monenlaista pikkupurtavaa oli tuotu studioon,
mutta se jäi koskematta. Populaarista traditiosta aktiivisesti mukana
oli siis vain ulkonäköön panostaminen: meikkaaja ja pukeutumisasi-
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antuntijan valitsema vaatetus. Politiikan journalismin traditiosta tilanteeseen mukaan tulleet kaikinpuolinen muodollisuus ja lehden kriittisen näkökulman mahdollisuus eivät ainakaan edistäneet kuvaustilanteen luontevuutta.
” Mä kyllä aattelen, et tuntuuko mikään tässä luontevalta, mutta…”
(Mari Kiviniemi studiossa)

Suunniteltu kuva
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Sitaatti on tilanteesta, jossa Suomen pääministeri istuu yksin läpinäkyvällä tuolilla isossa, valkoisessa studioavaruudessa. Ohjausvalot loimottavat. Jokainen ääni kaikuu. Ympärillä häärivät valokuvaaja, videokuvaaja, toimittaja ja meikkaaja. Kaksi tutkijaa nauhoittaa tilannetta ja
tekee muistiinpanoja. Meikkaaja on juuri suihkuttanut pääministerin
hiuksiin lakkaa. Kuvaaja on ohjannut pääministeriä ottamaan tuolilla
luontevan asennon ja olemaan neutraalisti hymyilemättä.
Luontevaa asentoa pyydettiin, koska sen ajateltiin tuovan kuvaan
todentuntuisuutta, jotain ”aitoa” kuvattavasta poliitikosta, vastakohtana kuvan performanssimaisen rakentamisen korostumiselle. Luontevuutta ei kuitenkaan syntynyt, koska hymyilemistä ei kategorisesti
sallittu. Totinen kuva ei varmasti vastannut Mari Kiviniemen harkittua
julkisuushahmoa. Niinpä vaikeasti konkretisoituvaa neutraaliuden
ideaalia jouduttiin pitämään yllä väliin tiukallakin dialogilla:
J 10: ”Hyvä. Nyt voi kattoo tänne kameraan. Joo.”
Mari Kiviniemi: ”Täs ei siis edelleenkään saa nauraa?”
J 10: ”Ei.”

Tunnelmaa tasapainotettiin puolin ja toisin humoristisiksi tarkoitetuilla heitoilla. Edellä siteerattua dialogia jatkoi meikkaaja, joka naurahti: ”Nyt mietitään vakavia asioita.”
Meikkaaja, joka huolehti myös Kiviniemen kampauksesta, tarkkaili
kuvausta ja keskeytti sen vähän väliä korjatakseen hiuksia tai vaatetusta.
Hän myös halusi ja sai nähdä otettuja kuvia kameran pieneltä näytöltä –
mikä käytäntö oli monessa haastattelussa ennen kuvauksia kyseenalaistettu Suomen Kuvalehteen sopimattomana ja naistenlehtiin kuuluvana.
Meikkaaja esitti kasvojen valaistuksesta toivomuksen, joka toteutettiin
ja siten vaikutti myös kaikkien muiden sarjaa varten kuvattujen poliitikkojen muotokuvien valaisuun: foliolla päällystetty styroxlevy, jota käytettiin meikkaajan toivomuksesta Kiviniemen silmien esiin tuomiseksi,

J 10: ”Nii, mites sit jos istuu taaemmas, ja sit laskee kädet siihen.
Joo. Näin. Hyvä. Nyt voi istua ja vähä niin ku päätä eteenpäin. Hyvä.
Jes! Sit koitetaan ilman tuolii. [Salamavalojen piippauksia.] Nyt voi
kääntyy tonne valoon päin, tännepäin. Voit kattoo sinne valoon
päin vaan. [Lisää piippauksia.] Koitetaas jos nämä painettais,
nämä painettais kiinni. Vähä voi kääntää rintamasuuntaa enemmän. Viel voi kääntää rintamasuuntaa. Katotte viel sinne valoon
päin. [Piippauksia.] Voitais tehä muutama semmonen, että sä
voit vaan kävellä siin edes takas niinku näitten mustien tota noin,
tötsien välissä. Hyvä. [Piippauksia.] Joo. Voit jäädä siihen keskelle.
Ja kääntyy ihan pikkusen. Joo. Ja sit laitetaan kädet vaikka…”
Mari Kiviniemi: ”Onks pakko?”
J 10: ”Ei!” [Naurahtaa.]

Sitaatissa valokuvaaja ohjaa Kiviniemeä ja pyytää tältä asentoa, johon
tämä ei suostu. Kuvaajan puheessa kuuluu pääministerin valta-aseman
ja epätyypillisen kuvaustilanteen tuottama hämmennys: hän käyttää
sekä teitittely- että sinuttelupuhuttelua ja lisäksi omintakeista kolmatta
persoonaa ”voi kääntää”. Yhdessä sitaatin kohdassa hän käyttää myös
puhekielistä monikon ensimmäistä persoonaa: ”[L]aitetaan kädet”.
Kuvaajalla oli oman ammattiasemansa antama auktoriteetti, jota
horjutti pääministerin ylempi yhteiskunnallinen asema. Naistenlehtikuvauksessa naispuolinen kuvaaja olisi voinut kohdata pääministerin
”naisena”, nyt hänen piti kansalaisena kohdata pääministeri ”pääministerinä”. Sekään ei olisi varmasti ollut ammattitaitoiselle kuvaajalle
ongelma, mutta tilanne ei ollut niin yksinkertainen. Diskursiivinen
valta-asetelma studiossa ei ollut ainoastaan henkilöiden välinen neuvottelu, vaan myös kuvaajan, pääministerin ja meikkaajan edustamien
traditioiden ja diskurssien muodostama suhde. Poliittisen kuvajournalismin traditio, jonka osaksi kuvaaja tunsi itsensä ja jota koki asiakseen
noudattaa, kiteytyy hyvin seuraavassa sitaatissa:
”[N]o kyl must tuntuu, et niinku poliitikot on jotenki, niitä saa
niinku kuvaajana kohdella ehkä [naurahtaa] sillai paljo laveem-

Pääministerin muotokuva

oli pidettävä mukana kaikissa myöhemmissäkin henkilökuvissa. Meikkaajan edustamalla, sekä Suomen Kuvalehden että jutun keskushenkilön
ammattiroolin ulkopuolisella diskurssilla oli siinä mielessä yllättävän
kauaskantoinen vaikutus journalistiseen kokonaisuuteen.
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min ku niinku ketään muita, et tietyl taval ne saa näyttää monesti
paljo koomisemmas valossa ja jotenki se niinku, saa olla se skaala
paljo laajempi, niinku esimerkiks vaikka nyt talouselämän tai
tota noin viihteen tai muun ihmiset. Et se on jännää, et siihen ite
ainaki kuvaajana suhtautuu ku menee kuvaamaan politiikkaa, et
siihen saa aina tuoda jotenki ikäänku vinksahtanutta maailmaa
mukaan tai jotenki silleen, että saa niist hetkistä niinku. Ettei
tarvii mitenkää näyttää niinku positiivisessa valossa välttämättä,
et saa ikäänku vaan tutkailla, miten se tilanne tai hetki etenee
ja ottaa siitä sen niinku itsestä on mielestään paras ruutu, mikä
kuvaa sitä tilannetta. Et niinku paljo ehkä silleen suoremmin ja
avoimemmin. Esimerkiks kulttuurihenkilöit ei ikinä esitetä niinku
poliitikkoja esitetään.” (J 10, L)
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Kaikkien päämäärä oli tehdä pääministeristä hyvä henkilökuva, mutta
hyvän henkilökuvan määrittelevät kehykset olivat kaikilla erilaiset. Valokuvaajan tavoitteena oli ohjata tilannetta ja pääministeriä pitäytyen
tiukasti etukäteen suunnitellussa neutraalissa hymyttömyydessä. Hän
myös asemoi itsensä politiikan kuvajournalismin perinteeseen ja katsoi, ettei poliitikkoa sovi kohdella liian lempeästi tai valaista ”naistenlehtimäisesti”. Mari Kiviniemen tavoite vaikutti olevan se, että kuvat
olisivat mahdollisimman inhimillisen näköisiä. Kiviniemi pyrkikin läpi
kuvauksen keventämään tunnelmaa ja laskeutumaan arvostetusta asemastaan huumorilla ja itseironialla. Hän esimerkiksi totesi olevansa
kansikuvamallin tehtävässä ”osaamisensa ylärajoilla”. Mahdollisesti
hän näin pyrki paitsi keventämään tilannetta, myös minimoimaan sen
riskin, että kuvaaja kokisi asiakseen tehdä muotokuvista kriittisiä.
Kuvaaja totesi kahden tradition läsnäolon heti kuvaustilanteen
päätyttyä: meikkaukset ja stailaukset tapahtuivat yleensä naistenlehdissä, joissa rakennettiin yhteistuumin tietynnäköistä kuvaa, ”kivaa ja
raikasta”. Suomen Kuvalehden tavoite ei ollut kiva ja raikas kuva. Meikkaaminen ja laittautuminen sekoitti kahdenlaiset odotukset ja tavoitteet.
Kuvista tuli kuvaajan mielestä ”liian kauniita”. Hänen oma käsityksensä hyvästä poliittisesta muotokuvasta ja ehkä myös näkökulman neutraaliudesta vaikutti lopultakin olevan hieman erilainen kuin lehden
kollektiivinen, uudistumiseen tähdännyt näkemys. Kuvaaja asemoi
itsensä syvälle traditioon: täydellisen, sattumanvaraisen hetken vangitsemisesta tuli hänen mukaansa ”mieletön fiilis”, jollaisten kanssa
nykykuvajournalistin ”arkiduunissa” pääsi harvoin tekemisiin.

Mikä tosiaan olisikaan neutraali kuva? Ohjattu hymyttömyys ei ainakaan kuvastanut mitään aitoa tilannetta. Kuvaajan mukaan tilanteen
huolellinen valmisteleminen vei mahdollisuuden tavoittaa kuvaan ”sattumaa tai hetkeä”, ja myös kuvattavan luottamus siihen mitä oltiin tekemässä, oli vähäistä. Naistenlehdissä kuvattavat henkilöt meikataan
usein avoimessa tilassa, ja haastatteluita tehdään siinä samalla. Se,
että pääministeri nyt oli sulkeutunut puoleksitoista tunniksi oven taakse ennen kohtaamista ja se, että hänen kanssaan suljetun oven takana
ollut meikkaaja oli ”vahtinut” häntä koko kuvauksen ajan, oli vaikeuttanut kontaktin saamista kuvattavaan.
” [E]t on se muutenki kuvauksis vähä että meikkaaja on aina se
niinku bestis, sen kuvattavan, ja kuvaaja on vähä jotenki pahis,
aina vääntää ja, käskee ja, muutenki. Se meikkaaja aina niinku
tekee siit vaan täydellisen ja kauniin [---] ja kuvaaja välil vaan
pilaa sitä.” (J 10, L)

Edellä kuvattu bestis–pahis-asetelma vallitsi kuvaajan mukaan kaikenlaisissa studiokuvauksissa, myös naistenlehdissä. Naistenlehtikuvauksissa kuvaajalla oli kuitenkin mahdollisuus laukaista kuvaustilanne höpöttämällä ja pelleilemällä, ja sitä häneltä odotettiin. Tilanteen kepeydellä sai aikaan luottamuksen ilmapiirin. Nyt höpöttäminen ja pelleily
olivat tuntuneet kuvaajasta mahdottomilta toimintatavoilta monesta
syystä: siitä, että kuvattava oli pääministeri, siitä, että tehtiin Suomen
Kuvalehteä eikä naistenlehteä, ja siitä, että neutraaliussuunnitelmaa piti
noudattaa. Kuvaaja harmitteli sitä, ettei ollut keksinyt tapaa keventää
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” [Naistenlehtikuvat] tehään niin paljo enemmän sen kuvattavan ja
sen niinku, ehdoilla et sitte, tota noin, tuntuu et Kuvalehdessä on
paljon enemmän kuvaajalla, itellä niinku, vastuuta ja vapautta sen
kuvan suhteen, että, [naistenlehdissä]niinku kaikki pyritään et ne
näyttää niinku kauniilta tai jotenki silleen, ja sen lehden maailman
mukaselta, et se lehden maailma on niinku joku, kaunis ja raikas
ja pehmeä ja muuta, mut sit taas ku Kuvalehden maailmankuva
on tietyl tavalla niinku pistää asiat sillee enemmänki seinää vasten
ja sit niinku analysoida niitä, ni et kukaa ei saa mitään niinku
ilmaseks, ja tietyl taval kuvanki pitää olla sillä taval niinku vapaa
analysoinnille, ja sen pitää olla niinku, nii jotenki niinku neutraali,
mikä se sit on se neutraali emmätiiä.” (J 10, R)
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tunnelmaa tai tarttua pääministerin itseironisiin kevennysyrityksiin.
Hän spekuloi, että olisi ehkä vain pitänyt panna pääministeri nauramaan ja katsoa, mihin tilanne vie.
On todennäköistä, että Kiviniemi on saanut mediakoulutusta, ja hän
pelasi osaansa taitavasti. Aineisto ei kuitenkaan anna vastausta siihen
kysymykseen, oliko hän tietoinen toimintansa aiheuttamasta diskursiivisesta törmäyksestä ja sen vaikutuksista. Meikkaajan valaisutoive vaikutti
koko henkilökuvasarjaan, ja vaikka Kiviniemen asut valikoinut stailisti
ei edes ollut paikalla studiossa, myös hänen vaikutuksensa oli tässä kuvauksessa suurempi kuin tyypillisessä naistenlehden kansikuvauksessa,
koska kuvaaja lehden edustajana ei voinut neuvotella vaatevalinnoista.
” [J]oo itse asias ku naistenlehtiihä yleensä, niinku et, kuvaaja
on siin mukana päättämäs sitte, mitä [vaatteita] laitetaan.
Täs ei kyl kysytty.” (J 10, L)

Kuvausten jälkeen
Kuvankäsittely
Suunniteltu kuva
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Suhde kuvankäsittelyyn ei Suomen Kuvalehdessä, kuten ei Meidän Perheessä tai muissakaan tutkituissa lehdissä, ollut haastateltujen mukaan
kovin ongelmallinen. Uutiskuvan standardit olivat selvät ja seurasivat
uutistoimistojen sääntelyitä. Muiden kuin uutiskuvien suhteen Suomen
Kuvalehdessä noudatettiin vaihtelevia kuvankäsittelysääntöjä. Reportaasimaisiin kuviin ei haluttu tehdä mitään muita kuin välttämättömiä,
esimerkiksi painotekniikan mahdollisesti väriasteikon mustaan päähän vaatimia muutoksia. Rakennetuissa kuvissa kuvan kohdetta sai
järjestellä ja parannella, ja jälkikäsittelyä harkittiin tyylin ja juttutyypin
mukaan tapauskohtaisesti. Henkilökuviin ei säännönmukaisesti haluttu tehdä jälkikäsittelyä. Jos kuvattavalla oli tahra kauluksessa tai näppylä ihossa, niitä ei jälkikäsitelty, ellei kyseessä ollut hyvin iso kasvokuva
ja hyvin häiritsevä virhe ihossa. Ketään ei haluttu ”lähteä kaunistelemaan”. Raja kulki siinä, mitä silmällä pystyi näkemään: jos kuvaustilanteessa oli ollut huono valo eikä kamera ollut tallentanut esimerkiksi
silmänvalkuaisten vaaleutta, silmiä saatettiin jälkikäteen kirkastaa silminnähtyä tilannetta vastaavan värisiksi.
Mari Kiviniemenkään henkilökuvaa ei niin kutsuttujen perussäätöjen lisäksi käsitelty digitaalisesti. Kaikkien puoluejohtajien kasvojen väri

”Ja tää [making-of-video] on niinku nyt yks uus tapa kertoa se, ja,
mut me halutaan niin ku avoimesti sitten seurata, ett okei, tää on
kuva, joka on, kaikki näkee [käsittelyn] joko suoraan, tai sitte se
voidaan kertoo. Mut semmosia siis valheita me ei haluta kertoa, eli
ei ikään kun tehdä kuvia paremmiksi. Siitähän on jonkun verran
keskusteltu. Jossaki oli lisätty savua Beirutin ylle ja niin edelleen.
Että tämmösiä me ei tehdä. Mutta sillä lailla manipuloituja kyllä,
että saattaa olla stailattuja. [---]Se on kyllä vaikee – niin ku sanoin,
että missä se raja tarkasti menee, mutta että ikään kuin se kehitys
on kulkenu siihen suuntaan, että nyt molemmat [valokuvallisen
kertomisen] tavat on rinnakkain.” (J 11, R)

Valmiin jutun äärellä: mihin pyrittiin, mitä tuli
Artikkeli Mari Kiviniemestä ja keskustapuolueesta julkaistiin helmikuun
11. päivänä 2011. Jutussa oli kahdeksan sivua, joilla oli neljä valokuvaa.
Kaksi sisäsivun henkilökuvista oli studiosessiosta, ja kaksi muuta kuvaa
olivat arkistokuvia puolueen ja sen johtajan vaiheista kuluneen vaalikauden aikana. Juttu oli otsikoitu: ”Varmasti keskellä”, ja ingressi kuului:
”Mari Kiviniemi oppi asiat. Vielä pitäisi oppia innostamaan.” Lehden kannessa oli studiossa tehty, melko tiukkaan rajattu kasvokuva Kiviniemestä.
Kansiotsikko oli painettu Kiviniemen hiusten päälle, ja siinä luki: ”Kaikkien kaveri. Koituuko Mari Kiviniemen varovaisuus keskustan kohtaloksi?”
Kuvaaja oli toimittanut lehteen seitsemän kuvaa, joista mahdollisia kansikuvia oli ollut kolme. Valituksi tulleesta kansikuvasta oli tehty koemielessä mustavalkoinenkin versio. Sitä ei kuitenkaan käytetty,
koska silmät ja suu näyttivät ”sammuvan liikaa”. Lopullinen kansikuva
ei vastannut täysin alkuperäisiä tarkkoja suunnitelmia. Sen klassiset
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säädettiin riittävän yhdenmukaiseksi. Tällainen muokkaus ei ole niin
merkittävä kuin miltä ehkä kuulostaa. Eri päivinä tehdyissä valotuksissa
jo pelkässä neutraalissa harmaassa saattaa olla yllättävän suuria sävyeroja. Säätäminen kohdistui näin ollen enemmän kamera- ja valaistusteknisiin muuttujiin kuin poliitikkojen ihojen todellisiin värisävyihin.
Kuvausprosessia avaavassa making-of-videossa ei kommentoitu
kuvien digitaalista käsittelyä, ainoastaan muuta rakentamista ja valaisua. ”Valheiden kertominen tekemällä kuvia paremmiksi” nähtiin ilmeisesti niin itsestäänselvästi paheksuttavana, että lukijankaan ei oletettu epäilevän lehteä siitä.
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Kuva 10. Varmasti keskellä. Suomen Kuvalehti 6/2011.
Katso myös Liite 3: Kuvat.

henkilökuvan ominaisuudet olivat kuitenkin parhaat, mikä lopulta ratkaisi kuvavalinnan. Kuvassa oli ”loistetta” ja elinvoimaa:

Sisäsivujen henkilökuvat valikoituivat sen perusteella, miten ne kuljettivat visuaalista tarinaa yhdessä kansikuvan kanssa. Kun kanteen valittiin lähikuva, jutun avaukseen tuli kokovartalokuva asetaattituolilla.
Näin minimalististen henkilökuvien välille saatiin luotua kontrastia.
Avauksen kokovartalokuvalla haluttiin myös tuoda esiin puoluejohtajien tuolissa valitsemia erilaisia asentoja, jotka voisivat ilmentää joitain
persoonallisia piirteitä äärimmäisen neutraalissa ympäristössä.
Toimittaja ja kuvatoimittaja olivat valinneet jutun keskimmäiset
kaksi arkistokuvaa. Valintaperuste oli yksinkertainen: toinen kuva esitti
puoluejohtajan huippuhetkeä, toinen aallonpohjaa. Myös tämä valintaperuste oli helposti toistettavissa juttusarjan muissa osissa. Kiviniemijutussa kuvien värikoodi (toinen sininen, toinen punainen) oli pelkkä
sattuma. Sillä ei ilmennetty mitään poliittista värikarttaa. Sen sijaan
kuvien kronologinen järjestys oli ollut taitossa tärkeää. Viimeisenä jutussa oli studiokuva kohti katsovasta, istuvasta Mari Kiviniemestä. Kuvan valintaan vaikuttivat paitsi kuvien kuljettama tarina ja niiden välille
rakennettava kontrasti, taiton kompakti rakentaminen ja Kiviniemen
”sattumalta osuva” asento, jonka katsottiin puhuttelevan lukijaa:
” Ehkä tässä just tää, että jotenki toi asento tämmöseen kysymysvastausjuttuun oli sattumalta vaan aika osuva ja sitten tähän pysty
laittaan ton kuka-laatikon tohon sitten tohon kuvan yhteyteen,
että kompaktisti siihen sit yhessä. Ja tota, [---]siinä se on ihan tosi
suoraan kohden, elikkä sit ku täs on tää kysymys-vastausjuttu, eli
mun mielestä siit tulee semmonen viesti et nyt se on siinä valmiina
ottamaan kysymykset vastaan: ’ja nyt vastaan teille’.” (J 12, L)

Selailtaessa Mari Kiviniemen henkilöjuttua tuoreessa lehdessä moni
haastatelluista kiinnitti huomiota kuvien staattisuuteen ja siihen, ettei
Kiviniemi oikeastaan paljastanut kuvissa itsestään mitään. Myönnettiin, etteivät hänen kaltaisensa henkilöt antaisi ottaa itsestään epä-

Pääministerin muotokuva

” [S]iin oli vaan loistetta, jotain semmosta. Se oli vaan niin elävä ja
jotenki niinku silmät on niinku, silmistä tulee kanssa niinku, tai
että siis… mä en löydä sanoja, mutta että tota tää oli vaan niin kun
kaikkein niinku elinvoimasin niistä kuvista ja tosi edustava.” (J 12, R)
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edullista kuvaa, vaikka siihen joissain olosuhteissa pyrittäisiinkin. Kuvien staattisuus ja värittömyys todettiin mutta hyväksyttiin, koska se
oli ollut välttämätöntä neutraaliuden ideaalin ylläpitämiseksi kaikkien
kuvattujen poliitikkojen kesken. Kuvien valaisu koettiin onnistuneena,
koska se ei ollut naistenlehtimäisen pehmeä ja tasainen, vaan sen jyrkkyys ja dramaattisuus periytyi henkilökuvan muista traditioista.
Valaisu olikin ollut kuvaajan paras valttikortti äärimmilleen rakennetussa ja meikkaajan kontrolloimassa kuvaustilanteessa. Vaikka kuvia oli katsottu välillä yhdessä kameran ruudulta, kuvaaja valonkäytön
ammattilaisena oli säilyttänyt kontrollinsa valaisuun. Meikkaaja oli
esittänyt toivomuksensa, että Kiviniemen silmiä nostettaisiin esille,
jonka kuvaaja oli toteuttanut helposti heijastimella. Meikkaaja tuskin
olisi kuitenkaan osannut ryhtyä vaatimaan koko valaistuksen muuttamista pehmeämmäksi, vaikka se epäilemättä olisi esittänyt Kiviniemen
lempeämpänä.
” [O]ikeestaan mua eniten pelotti tää Kiviniemi koska, niinku selkeesti, ei se, niinku ei naistenlehdet kuvaa sitä noin kovas valossa.
Mut sitte, kyl mä vaan jotenkin nään sen et mul on oikeus siihen,
kuvata se tollases valossa.” (J 10, L)
Suunniteltu kuva
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Kuvaaja oli epäröinnistään huolimatta pitänyt kiinni oikeudestaan valaista lehden linjan ja oman näkemyksensä mukaisesti. Tässä mielessä
kuvattava tai kuka tahansa valaisutekniikkaan ja -laitteisiin perehtymätön on kuvaustilanteessa täysin kuvaajan vietävissä varsinkin, jos kuvia
ei näytetä kameran tai tietokoneen ruudulta.
Vaikka kuvaaja oli pitänyt kontrollinsa valoon, hän oli joutunut antamaan hieman periksi henkilöohjauksessa: Mari Kiviniemi hymyili
vienosti, vaikka studiossa hymyileminen oli suorasanaisesti kielletty.
” [S]ehän oli ennakkoon aika pitkälle suunniteltu ja mietitty tää
kuvankäyttö täs jutussa. Ja tota no jos sitä kantta vaikka ekaks
miettii, niin siinä niin, no siinä se alkuperänen ajatus oli tietty se,
et se ois ihan niin ku perusilme ja suoraan edestä, mutta kuitenki
tietenki, et se on niinku hyvännäkönen kuva, mutta toi nyt tossa,
nyt vähä lipsuttiin niistä tiukoista säännöistä, että siin on semmonen arvotuksellinen ilme ja ehkä toi, ku on vähän kasvot kääntyny,
niin mä ainaki ite sen kyllä ehkä ajattelen niin, että siin on ehkä
semmonen pieni väistö[.]” (J 12, P)

29 Juttu Timo Soinista julkaistiin Suomen Kuvalehdessä 8.4.2011. Runsaan viikon
kuluttua 17.4.2011 perussuomalaiset voittivat eduskuntavaalit ennennäkemättömällä äänivyöryllä ja nostivat eduskuntapaikkalukunsa viidestä 39:ään.
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Neutraaliuden ideaalin esittäminen äärimmilleen riisutuilla, mahdollisimman ilmeettömillä studiomuotokuvilla aiheutti jonkin verran jakautumista toimituksen sisällä. Vanhemman polven valokuvaaja oli palautekokouksessa ollut sitä mieltä, että poliitikkosarjaa ei olisi pitänyt ollenkaan
tehdä studiossa. Näkökulma on ymmärrettävä – perinteisesti politiikan
kuvajournalismi on ehkä hakenut tasapuolista lähestymistapaa kuvaamalla kaikki poliitikot todellisissa tilanteissa yhtäläisen armottomasti, ja
siloteltua studiomuotokuvaa voi olla hankala mieltää neutraaliksi. Vanhemman polven kuvaajan palautteessa tulee esiin sekin perinteinen käsitys, että yksittäinen kuva kertoo kaiken tarvittavan – kuva siis kontekstualisoi itse itsensä. Uudempi näkemys perustuu ajatukseen kuvasta lehden
ruokaympyrän osana, jolloin yksittäisen kuvan sisällön elementtien merkitys vähenee suhteessa kokonaisuuteen. Vanhan polven valokuvaajan
vastapuolena Kiviniemen kuvien saamassa palautteessa oli neutraalin
näkökulman alunperinkin määritellyt ja aktiivisesti kuvasarjan suunnitteluun osallistunut päällikköjournalisti, joka oli jossain määrin pettynyt
kuviin. Lopputulos ei täysin vastannut hänen vahvaa ennakkokäsitystään
tekeillä olevista neutraaleista muotokuvista: Mari Kiviniemen pää ei yhdessäkään kuvassa ollut passikuvamaisesti aivan suorassa. Pitkälle suunniteltua ideaalia oli hankala viedä käytännössä läpi sellaisenaan.
Otsikko ”Varmasti keskellä” asetti odotuksen, että avauskuvassa
Kiviniemi olisi keskellä sivua. Kiviniemi tuoleineen oli kuitenkin taitossa asemoitu hieman oikealle. Olisi helppo lukea tämä poliittisena
väitteenä, mutta niin ei ollut. Taitto oli tehty ajatellen vain visuaalisten
elementtien tasapainoa. Se, mikä kriittisestä tutkijasta saattaisi näyttää yhteiskunnalliselta kommentilta, oli nopeassa työprosessissa tehty
puhtaasti esteettinen ratkaisu. Kysymys, onko Mari Kiviniemi puolueineen Suomen Kuvalehden mielestä piirun verran oikealla, sai vastauksensa
eikä jäänyt kriittisen tutkijaluennan ratkaistavaksi. Sen sijaan se, että
neutraaliuden paaluttaminen puolueiden puheenjohtajien henkilökuvien lähestymistapaan ei jatkunut rikkumattomana loppuun asti, jää.
Vuoden 2011 eduskuntavaalien mustaksi hevoseksi jo etukäteen arvattu
perussuomalaisten Timo Soini, joka esiintyi Kiviniemen, Jyrki Kataisen
ja Jutta Urpilaisen jälkeen juttusarjan viimeisessä kannessa, kuvattiin
samoilla valoilla ja samalla tuolilla, mutta selkäpuolelta. Lehden sisäsivuilla jutun avauskuvassa oli tyhjä tuoli.29 Tämän tutkimuksen haastat-
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teluaineisto ei anna vastausta siihen, miksi juuri näin päätettiin tehdä
ja mitä Soinin henkilökuvilla haluttiin kertoa.

4.5 Lopuksi
”[T]e saisitte [päätoimittajalta] varmaan siis enemmän tämmöstä
filosofis-teoreettista vastausta, mutta se johtuu osittain siitä,
et se on tottunu puhumaan niistä. Mutta siis se, että se, mitä
käytännössä tapahtuu, niin on ihan eri asia.” (J 9, P)
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Suomen Kuvalehden arvomaailmassa perinteiset journalistisen neutraaliuden ja tasapuolisuuden diskurssit olivat vahvoja. Aineistona olevan
henkilökuvan ja siihen liittyvän juttusarjan visuaaliseksi teemaksi valikoitui neutraalius.
Ennen muuta aineiston perusteella tulee selväksi, että neutraalius ei
ollut yksittäisten henkilökuvien sisältöön liittyvä asia, vaan laajempi ideaali, joka ulottui koko tekeillä olevaan henkilöjuttusarjaan, lehden perinteeseen, jokaiseen numeroon ja numeroiden jatkuvuuteen. Pääministerin
muotokuvaa tehtäessä realismia tai neutraalia perspektiiviä ei haettu pyrkimällä tuottamaan perinteistä dokumentaarista henkilökuvaa, vaan valokuvallisen käsittelyn neutraalius oli abstrakti päämäärä, jonka teknisiä
yksityiskohtia suunniteltiin pikkutarkasti ja rakennettiin vaivalla. Neutraalius oli rakennettava journalistiseksi jatkumoksi, johon kaikki sarjaan
kuvatut henkilöt voitiin sijoittaa tasapuolisella tavalla. Jos kuvaustapaa ja
kuvien teknistä toteutusta katsoo, näkee välittömästi, että tässä neutraalius on käsitteellistä ja kontekstualisoitua, ei konkreettista valokuvallista
ilmaisua – mitä ”neutraali valokuvallinen ilmaisu” sitten ikinä olisikin.
Kulloinenkin julkisuuskulttuuri on medioiden ja mediatuotteiden
rajat ylittävä, ja erilaiset diskurssit siirtyvät vakavan ja populaarin median rajojen yli. Kun perinteinen uutisviikkolehti seuraa aikaansa kiristyvässä kilpailutilanteessa, se voi omaksua aikaisemmin ajanvietelehtiin
kuuluneita kuvatyyppejä ja tapoja lähestyä politiikan henkilöitä.
Suomen Kuvalehti oli aineiston keräämisen aikaan siirtymässä kohti
suunnitellumpaa kuvaa. Nyt tähän muutoksen tilaan tuotiin politiikko,
joka rakensi ja suojeli määrätietoisesti julkisuuskuvaansa ja josta siten
tuli aktiivinen toimija lehden journalistisen sisällön tuottamisessa. Se
synnytti epäselvyyttä valta-asemista sekä journalististen tyylien ja diskurssien että yksittäisten henkilöiden välillä.

Kuvan kahdenlaiset performanssit
Suomen Kuvalehden haastatteluaineiston ja Mari Kiviniemen kuvausten
havainnoinnin perusteella voi sanoa, että kuvan ulkopuolisen todellisuuden representoiminen henkilökuvassa ei pohjimmiltaan ole ainoastaan kuvan ulkopuolisen todellisuuden representoimista, vaan samantyyppinen itsestään tietoinen performanssi kuin Maria Sidin ja Meidän
Perheen edustushenkilökuvatkin.31 Todellisuutta representoivissa hen-

30 Huovinen ja Weselius 2013.
31

Uutismedian itsetietoinen ja itsekommentoiva luonne on näkynyt esimerkiksi
Joanna Thornborrow’n ja Louann Haarmanin (2012) aineistossa. Peter Dahlgrenin
mukaan media kommentoi itseään ja sisällyttää itseensä tietoa statuksestaan
rakennettuna tuotoksena (Dahlgren 1995, 36; sit. Thornborrow ja Haarman 2012, 2).
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Valta-asemien epäselvyys konkretisoitui, kun Mari Kiviniemi toi
studioon meikkaajan. Enemmän kuin meikattuna ja kammattuna lehden kanteen pääsemiseen pääministeri todennäköisesti pyrki julkisuuden optimaaliseen hallitsemiseen. Taitava mediajulkisuuden hallitsija
pyrkii rakentamaan itsestään julkisuuskuvan, jossa erilaisten diskurssien ja journalististen tyylien vaatimukset yhdistyvät taidokkaasti juuri
sen verran, että kuva sopii lähes muuttumattomana mihin vain mediaan. Näin erilaiset mediat joutuvat taipumaan ja venyttämään rajojaan
enemmän kuin julkisuuskuva. Kaikkialle sopivaa, yhtenäistä kuvaa itsestään rakentava ihminen tuskin kokee olevansa kuvissaan oma itsensä, vaan taipuu ja mukautuu suureen määrään diskursiivisia käytäntöjä
yhtä aikaa. Vaikka nämä käytännöt eivät välttämättä tuottaisikaan kuvaa, joka vastaa omaa käsitystä itsestä, ne ovat kuitenkin itse saneltuja,
eivät medioilta sellaisinaan hyväksyttyjä.
Mari Kiviniemen julkisuuskuvan rakentaminen ja varjelu toivat kuvaustilanteeseen Suomen Kuvalehdelle melko uuden ja vieraan naisellisen
kauneuden diskurssin. Lehti joutui kuljettamaan sitä läpi koko kuvaussession itse valitsemansa neutraaliusdiskurssin rinnalla.30
Naisellisen kauneuden diskurssi liittyy intiimiin julkisuustyyppiin,
mutta Mari Kiviniemestä kertovassa jutussa mitään intiimiä ei näkynyt.
Intiimit elementit rajoittuivat muutamaan perhemainintaan tekstissä.
Kiviniemen muotokuvat lehden sivuilla eivät olleet millään näkyvällä
tavalla henkilökohtaisia vaan pikemminkin jäykähköjä. Intiimiys liittyykin kuvaustilanteeseen ja siitä julkaistuun making-of-videoon – siis
tuotannon käytäntöihin ja siihen, mitä Kiviniemi teki kuvansa vuoksi.

307

Suunniteltu kuva

308

kilökuvissa todellisuutta esitetään kameran molemmilla puolilla. Joissain tällaisissa henkilökuvissa representoitava todellisuus on henkilön
sisäinen. Toisaalta kuvattava henkilö saattaa myös – kuten Suomen Kuvalehdessä useimmiten – olla valikoitunut ”asia edellä”. Tällöin henkilökuva ei pyri ”saamaan hänestä irti” mitään enempää, mihin tämän
tutkimuksen muissa aineistolehdissä usein pyrittiin. Hän on kuvassa
ainoastaan edustamansa ilmiön agenttina tai asiantuntijana. Lehdelle
ja kuvaajalle asettuu rooli kuvatun henkilön ulkomuodon uskollisena
tallentajana. Lehden ja kuvaajan rooli saattaa olla myös moraalisen
arvoarvostelman tekeminen pyrkimällä henkilökuvan keinoin ”paljastamaan” henkilön kautta käsiteltävästä asiasta tai ilmiöstä sen positiivinen tai negatiivinen laatu. Kun populaarin aikakauslehdistön edustushenkilökuvien performansseissa lukijalla on ihailijan rooli, todellisuusperformanssissa lukijan rooli on tiedonjanoisen tapahtumien seuraajan. Kuviin rakentuu eräänlainen habermasilaisen julkison jäsenen
rooli, joka on Goffmanin (1974, 127–137) termein yhtä lailla esitykseen
sitoutunut katsoja kuin edustushenkilökuvankin performanssissa.
Making-of-video Mari Kiviniemen kuvauksista asettui kiinnostavalla tavalla kahden kuvaperformanssityypin väliin. Sen se teki sekoittamalla julkista ja yksityistä tilaa. Joanna Thornborrow’n ja Louann
Haarmanin (2012) mukaan napattu, poseeraamaton kuva32 voi viedä
kohteensa näyttämöltä takahuoneeseen33 eri tavoin: näyttämällä salaa
kuvattua poseeraamattomuutta, viittaamalla raportoimiseen itseensä
metatasolla tai käyttämällä ”taiturimaisia” kuvan uudelleenkontekstualisoimisen keinoja (Thornborrow ja Haarman 2012, 5).34 Makingof-video kuljetti Mari Kiviniemen näyttämöltä takahuoneeseen metatasoisella journalismiin itseensä viittaamisella. Takahuonekäytöksen
siirtyminen näyttämölle on yleistynyt mediassa ja siirtää yksityisiä
käyttäytymistapoja julkisiin diskursseihin (emt., 18). Tässä tapauksessa Kiviniemi ei ainoastaan joutunut tasapainoilemaan julkisen näyttämön (studiotilan) ja yksityisen takahuoneen (pukuhuoneen) välillä,
vaan sai vielä sopeutua kahden erilaisen julkisen diskurssin – naisellisen kauneuden diskurssin ja poliittisen neutraaliuden diskurssin – yhdistämiseen.

32

Napatuista kuvista katso myös Goffman 1979, 14.

33

Näyttämöllä tapahtuvat julkisiksi tarkoitetut näytökset, takahuoneessa
ne, joiden ääreen yleisöllä ei ole pääsyä (Goffman 1959, 113).

34 Thornborrow’n ja Haarmanin aineistona oli tv-uutisia.

Suomen Kuvalehdessä kaikenlaisten valokuvien tärkeäksi tehtäväksi
mainittiin tunteen herättäminen. Tunnepitoisia henkilökuvia arvostettiin enemmän kuin perinteeseen takertuvia, toteavia ”kuivalehtikuvia”.
Tällainen tunteisiin perustuva lukijan roolitus kertoo sekin osaltaan
Suomen Kuvalehden perinteisemmänkin, uutiskuvaa lähellä olevan valokuvallisen lähestymistavan performanssiluonteesta. Voi sanoa, että
Suomen Kuvalehden haastatteluissa kaikkia kuvia merkityksellistettiin
ainakin jossain määrin tunteen realismin (Ang 1985) kautta. Tunteen
realismi perustuu siihen, että esitetty todellisuus voi olla osittain tai
täysin epärealistisen näköinen, mutta katsoja haluaa silti osallistua
siihen ja uskoa sen todeksi – ottaa siis vastaan oman osansa performanssissa.35 Mari Kiviniemen henkilökuvakokonaisuudessa lukijoille
rakentui making-of-videon myötä rooli, jossa he saattoivat ihailla kaunista, ammattitaitoista poliitikkoa ja journalismissaan taitavaa lehteä.
Juttukokonaisuuden tekstissä tiedonjanoisen tapahtumien seuraajan
rooli oli vahvemmin rakennettu, koska henkilöön ei viitattu niin paljon. Kuvissa tiedonjanoisen tapahtumien seuraajan roolipaikka ei ollut
vahva, mutta huomionarvoista on se, että making-of-videon voi miel-

35

Uutiskuvien performanssimaisuus on tullut esiin aikaisemmassakin
tutkimuksessa. Liina Puustisen ja Janne Seppäsen (2010) vastaanotto
tutkimuksessa uutiskuvien katsojat jakautuivat kahtia voimakkaita tunteita
herättävien kohdalla: hiljaisen luottamuksen kehyksessä voimakas tunne
herätti luottamusta kuvaan, kun epäilyn kehyksessä taas voimakkaan tunteen
heräämisen uskottiin olevan merkki kuvan tarkoitushakuisuudesta.
Se, että tunteita herättävien kuvien kohdalla tällainen epäilyn kehys ei
aktivoitunut tässä aineistossa ollenkaan, viittaa siihen, että kuvien tekijät
uskoivat lukijoidensa hiljaiseen tai kontekstuaaliseen luottamukseen
ja siihen, että sitä voitiin rakentaa nimenomaan tunteen kautta.
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Tunnepitoisia henkilökuvia
arvostettiin enemmän kuin
perinteeseen takertuvia,
toteavia ”kuivalehtikuvia”.
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tää tähdänneen sekä ihailun herättämiseen että metatason tiedon jakamiseen – yksityiseen piiriin tunkeutuvan populaarin journalismin
keinoja siis käytettiin julkisen piirin uutisjournalismin ihanteiden
vahvistamiseen.
Kahdentyyppiset henkilökuvan performanssit eroavat toisistaan
siinä, että todellisuusperformanssissa todellisuus, esimerkiksi poliittinen tapahtuma, mielletään – ainakin osittain – sekä kuvatusta
henkilöstä että kuvaustapahtumasta erillisenä toiminnan kohteena.
Edustushenkilökuvaperformanssissa taas todellisuus on suunnitellusti performanssi itse. Kun todellisuusperformanssissa henkilö viittaa
kuvaamisen ulkopuoliseen todellisuuteen, edustushenkilökuvaperformanssi rakentaa henkilöä ja itseään todellisuudeksi. On kuitenkin
muistettava, että performanssit poikkeavat toisistaan vain siinä, mitä
ne eniten haluavat kertoa itsestään. Goffmanilaisittain nähtyinä ne eivät
poikkea toisistaan millään tavalla, vaan ovat molemmat esimerkkejä
ihmisten heittäytymisestä erilaisiin sosiaalisiin esityksiin.36
Kuvan diskurssianalyysiä tai sosiosemiotiikkaa on usein käytetty
sen ilmaisemiseen, mitä piilotettua sisältöä tai ideologiaa valokuvan
muodolla tuodaan esiin. Voi kuitenkin ajatella niinkin, että median
käyttämien kuvien retoriikka on jo sen verran tuttua, että kuvien merkityksiä ja ideologioita ei voi sanoa piilotetuiksi tai niiden todellisuuksia kuvista erilliseksi. Realistista ja rakennettua henkilökuvaa ei siis
tarvitse mieltää vastakohtina tai janan ääripäinä. Molemmat representoivat ja rakentavat todellisuutta.
Edustushenkilökuvan performanssissa sekä lehti, lukija että kuvattava ovat etuoikeutettuja, ja aikaansaadulla henkilökuvalla on kaikille osapuolille eräänlainen lahjan merkitys. Tämä tuli esiin kahdessa
aikaisemmassa aineistossa, kuten myös Suomen Kuvalehdessä. Lehti oli
etuoikeutettu saadessaan Kiviniemeltä paljon aikaa. Kuka tahansa
suomalainen oli – ainakin lehden tekijöiden mukaan – etuoikeutettu
päästessään kuvattavaksi Suomen Kuvalehteen, mikä tuli esiin esimerkiksi Hän-jutuissa, joihin joidenkin haastateltavien mielestä oli pesiytynyt
liikaa ansaitsematonta kunnioitusta. Lukijalla taas oli kunnia kuulua

36 Goffman (1979). Bruno Latourin (1999) näkemyksiä seuraten voisi sanoa myös,
että todellisuusperformanssityyppinen kuva haluaa tukeutua modernistiseen
ajatukseen inhimillisen tajunnan ulkopuolisesta todellisuudesta, josta saadaan
tietoa eri keinoin – vaikka valokuvaamalla. Itse asiassa tällaista kahtiajakoa
ei tarvita. Kumpikin henkilökuvaperformanssin laji kuitenkin rakentaa
todellisuutta kollektiivisesti ja on osa todellisuutta, ei siitä erillinen. Sisältö
syntyy muodon rakentumisessa ja on sama kuin muoto ja rakentuminen itse.

Vertailua Meidän Perheeseen
Suomen Kuvalehden journalistit vertailivat lehteään toisiin lehtiin samaan tapaan kuin Meidän Perheessäkin tehtiin. Lehtipersoonistakin oli
puhetta. Toisia lehtiä käytettiin vastadiskursseina tai omaa diskurssia
rakentavina ulkopuolina. Tällaista ”me”-puhetta tuli esiin esimerkiksi

37

Kivikuru 1996, 161.
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Suomen Kuvalehden ”asioista perillä olevien piiriin”37 ja saada nähdä lehden tulkinta kuvatusta henkilöstä.
Edustushenkilökuvan performanssissa kuvan muoto, se, miten se
rakentuu, on kuvan ensisijainen sisältö. Kuvan sisältämä tieto ei liity
sen ulkopuoliseen, vaan sisäpuoliseen todellisuuteen ja sen rakentumiseen. Goffmanin (1979) kantava ajatus on, että ihmisten sosiaalisen
toiminnan muoto on sen sisältö, muuta sisältöä ei ole. Näin ajateltuna Mari Kiviniemen henkilökuvakokonaisuudessa representoitiin
mainosrealistisesti Kiviniemen ja lehden toimituksen sosiaalisen näytöksen todellisuutta, jonka osa henkilökuva oli. Kiviniemen ja lehden
toimituksen sosiaalisen näytöksen todellisuutta ja kuvaa itseään olisi
representoitu silloinkin, jos henkilökuvien muodoksi olisi valittu todellisuusperformanssi. Tyylilaji ei vain olisi ollut mainosrealismi vaan
ehkä empiirinen realismi (Ang 1985, 45).
Ajatuksen voi rinnastaa myös J. L. Austinin puheaktiteorian (1962)
mukaiseen puheen jakoon konstatiiveihin ja performatiiveihin. Kun
konstatiivit synnyttävät vaikutuksia ja seurauksia sekä osoittavat johonkin itsensä ulkopuoliseen, performatiivit ovat itsessään merkitseviä tekoja. (Saarenmaa 2010, 86). Konstatiivi voi olla totta tai epätotta,
koska viittaa itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen, ja performatiivi
kuten esimerkiksi lause ”Pahoittelen käytöstäni” taas ei, koska viittaa
vain itseensä. Austin päätyi lopulta siihen, että suurin osa puheesta on
performatiivista, (Jacobsen 1971, 357.) Aikakauslehden henkilökuvien
kohdalla voisi kärjistäen sanoa, että dokumentaariseen tyyliin tehdyltä
henkilökuvalta voi joissain yhteyksissä odottaa sen olevan totta tai epätotta, koska se viittaa enimmäkseen itsensä ulkopuolelle. Edustushenkilökuva taas ei voi olla totta tai epätotta, koska viittaa enimmäkseen
itseensä. Mutta eron tekeminen on lopulta hyvin vaikeaa; performatiivisuus vaikuttaa kaikkialla.
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kuvatyyppien määrittelyistä kysyttäessä. Toisentyyppisten viikkolehtien
kansikuvat – jotka ovat lähes aina henkilökuvia – ovat selvästi sarjallisia,
kuten Meidän Perheen aina tietyllä tavalla valaistut ja rajatut julkisuuden
henkilöiden studiomuotokuvat. Monien aikakauslehtien kansissa valokuvan tekijöiden tai valitsijoiden on otettava huomioon kuvan päälle tai
kansihenkilön taakse sijoittuva logo, vuodenajan värit ja lehden kansikuvalinja. Näissä lehdissä muodon käsite ymmärretään eri tavalla kuin Suomen Kuvalehdessä, ja muotoa ja sisältöä on vaikeampi erottaa toisistaan.
Suomen Kuvalehdessä kuvan muoto tarkoitti lehden sivulle määritettyä
paikkaa, johon sisältö – tietyn muotoinen kuva – laitettiin. Kun monien
aikakauslehtien loppuun saakka ohjeistetut kuvatyypit lähestyvät mainoskuvamaista, toistoon perustuvaa performatiivista ilmaisullista estetiikkaa, jossa onnistuminen katsotaan lehden korkeaksi laaduksi, Suomen
Kuvalehdessä korkeaa journalistista laatua merkitsi tunnistettavaan graafiseen muotoon pakattu valokuvan sisällöllinen vapaus. Tämä oli kahden
erityyppisen aikakauslehden kuvasuunnittelussa selvimmin näkyvä ero,
vaikka Suomen Kuvalehti olikin muutoksessa kohti suunnitellumpaa kuvaa.
Suomen Kuvalehdessä puhuttiin vallasta huomattavasti enemmän kuin
Meidän Perheessä. Molemmissa lehdissä rakennettiin omaa näkökulmaa
maailmaan, ja henkilökuvien kohteita valikoitiin ja ohjattiin näkökulman mukaisesti. Suomen Kuvalehdessä vallankäytöstä puhuttiin avoimesti, ja myös kuvauksessa tietynlainen varovainen vastakkainasettelun
tunnelma lehden ja kuvauksen kohteen välillä korostui. Meidän Perheessä
vallasta ei puhuttu avoimesti, ja henkilöitä valittiin ja ohjattiin enem-

38 Vrt. Laura Saarenmaan (2010, 145) näkemys Hymyn ja Jaanan
konseptienvälisestä tehtävänjaosta.
39 Ning Wang (1999) puhuu turismitutkimuksen yhteydessä objektiivisen
autenttisuuden lisäksi rakennetusta autenttisuudesta, joka määrittyy
objektiivisen autenttisuuden vastakohdaksi ja sisältää ajatuksen epäaitoudesta.
Dean MacCannell (1973) on määrittänyt lavastetun autenttisuuden, johon
rakennettu autenttisuus viittaa. Wangin (1999) määrittelemä ”eksistentiaalinen
autenttisuus” olisi lähimpänä osallistuttavaa, yhdessä rakennettavaa
autenttisuutta ja latourilaista factishia (Latour 1999).
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mänkin korostamalla sitä ajatusta, että kaikki olivat ikään kuin samassa joukkueessa tekemässä kaikkia yhteisesti miellyttäviä kuvia.
Tasapuolisuutta käsiteltiin Suomen Kuvalehdessä yksittäisen valokuvan, yksittäisen lehden, yksittäisen juttusarjan tai jopa koko Suomen
Kuvalehden konseptin ylittävänä asiana. Konseptin suhdetta tasapuolisuuteen ajateltiin koko mediakentän tasolla38. Jos muut eivät kuvanneet asialinjalla pysyviä rivikansanedustajia, niin Suomen Kuvalehdessä
heitä ainakin haluttiin kuvata. Tavallaan näin tunnuttiin haluavan olla
koko kansakunnan edun asialla. Toisaalta niistä, joita Suomen Kuvalehti
ei itse käsitellyt, kuten tavallisista ihmisistä ja heidän rooleistaan mediassa, ei oltu haastatteluissa niin huolissaan. Ihmisten esittämisestä
eri tavoilla erilaisissa juttutyypeissä ei puhuttu muutamaa mainintaa
lukuunottamatta; ihmisten tasapuolinen esittäminen miellettiin perinteisemmällä kuvissa näkymisen tasolla. Meidän Perheessä tasapuolisuuden ideaali näyttäytyi eri tavalla: jaosta yhteiskunnan häviäjiin ja
voittajiin oltiin huolissaan, ja huoli tiivistyi erilaisten juttutyyppien
rakentamiin näyttämöihin erilaisille ihmisille. Tavallisten ihmisten
asemasta näissä juttutyypeissä ja lehtien maailmankuvissa puhuttiin
Meidän Perheessä enemmän kuin Suomen Kuvalehdessä.
Voi sanoa, että Suomen Kuvalehden henkilökuviin rakennettiin usein
journalismin perinteisille objektiivisuuden diskursseille rakentuvaa alkuperäisyyden autenttisuutta, kun Meidän Perheessä vahvemmin näkyi
yhdessä rakennettava autenttisuus.39 Alkuperäisyyden autenttisuus
perustuu käsitykselle, että kuvaamistapahtuman ulkopuolisesta todellisuudesta raportoidaan luotettavasti ja tasapuolisesti. Molemmat autenttisuuden diskurssit olivat näkyvissä molemmissa lehdissä. Painotuksissa oli kuitenkin nähtävissä selvä ero, joka näkyi hyvin haastateltujen journalistien ”me”-puheen eetoksessa: Suomen Kuvalehden ”meille”
oli tärkeää esittää tietoa maailmasta ja olla oikeassa, kun Meidän Perheen
”meille” oli tärkeämpää luoda maailmaa ja osallistaa omat lukijat.
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Aineistoja voi vertailla toisiinsa myös suhteessa David Machinin
ja Theo Van Leeuwenin (2004) tutkimukseen Cosmopolitanista ja heidän
tekemäänsä hampurilaisvertaukseen. Meidän Perheessä tavoiteltiin ja julkaistiin yhtä ”hampurilaistäytettä”, ja diskursiivista heterogeenisyyttä
oli enemmän tekstisisällössä kuin visuaalisessa sisällössä. Suomen Kuvalehden haastatteluaineistossa henkilökuvien diskursiivinen heterogeenisyys – hampurilaisen monet täytteet – näkyi paremmin: aiheesta
riippuen henkilöstä saatettiin esittää perinteinen dokumentaarinen
miljöömuotokuva tai pitkälle rakennettu, symbolinen ”konseptikuva”.
Haastatteluissa tuli toistuvasti ilmi se, että lehdessä pohdittiin paljon
valokuvallisen kerronnan erilaisia diskursseja ja diskursiivista valtaa.
Pääministerin muotokuvan tapaus oli esimerkki erilaisten valokuvan
diskurssien yhtäaikaisesta toiminnasta yhdessä henkilökuvassa.
Eri traditioista kumpuavien diskurssien rinnakkaiselo lehtien työprosesseissa voi olla tyyntä tai myrskyisää. Meidän Perheessä mahdollinen diskursiivinen ristiveto oli kuvan ja tekstin välissä, ja henkilökuvat olivat diskursiivisesti tasaisia. Suomen Kuvalehdessä taas valokuvien
kerrontatavat olivat diskursiivisesti moninaisempia, koska lehden linja
ei ehkä ollut muotoutunut lopullisesti perinteisen kuvajournalismin
ja rakennetun kuvan välille. Tutkitussa tapausaineistossa populaarin
aikakauslehdistön naisellisen kauneuden diskurssi ja poliittisen journalismin neutraaliusdiskurssi törmäsivät sekä valokuvausstudiossa,
työprosessin aikana haastateltujen tekijöiden puheissa että valmiissa
henkilökuvissa. Voi todeta, että aineistossa kuvatulla hetkellä suunniteltu ja konseptoitu aikakauslehtimäisyys ja hallitsemattoman maailman representoimiseen perustuva journalistinen traditio elivät perinteikkäässä uutisviikkolehdessä rinnakkain.
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Pääministerin muotokuva
oli esimerkki erilaisten
diskurssien yhtäaikaisesta
toiminnasta yhdessä
henkilökuvassa.
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5

Tässä luvussa esitellään aineistojen analyysin yhteenveto ja tutkimuksen tulokset.
Alaluvussa 5.1 palataan takaisin alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja vastataan niihin. Ensin määritellään aineistojen
pohjalta aikakauslehden suunniteltu kuva.
Sitten vertaillaan Meidän Perheen ja Suomen
Kuvalehden aineistoja ja määritellään kaksi
aikakauslehden henkilökuvan tuotannon
diskurssia. Alaluvussa 5.2 tarkastellaan
aikakauslehden kuvajournalismia ja esitetään siihen liittyviä, aineistoihin pohjaavia havaintoja ja ajatuksia.
Lopuksi alaluvussa 5.3 arvioidaan käytettyjä tutkimusmenetelmiä ja
tutkimuksen teoreettista taustaa.
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5.1 Suunniteltu kuva ja henkilökuvan
tuotannon diskurssit
Kolmen tapausaineiston perusteella voi todeta, että aikakauslehdelle
on tyypillistä suunnitella henkilökuvansa tarkkaan. Kaikissa tutkituissa lehdissä pidettiin suunnittelukokouksia, joissa kuvien reunaehdot
määriteltiin. Nämä määrittelyt perustuivat lehden maailmankuvaan ja
näkemykseen lehden journalistisesta ominaislaadusta. Aineistoissa ei
esiintynyt yhtään viittausta sellaiseen henkilökuvaan, jonka kuvaaja olisi tuottanut lehteen ilman minkäänlaista ennakkosuunnittelua.
Kaikissa tutkituissa lehdissä oli selvästi määritelty konsepti lukijoineen ja rakenne juttutyyppeineen. Haastateltujen asenteet konseptoimista, lukijalähtöisyyttä ja näkökulmaistettuja juttutyyppejä kohtaan
olivat enimmäkseen myönteisiä. Aineistoista on nähtävissä, että jonkin
verran ilmenneeseen lukija- ja konseptointikielteisyyteen vaikutti eniten perinne: journalismin objektiivisuuteen ja valokuvan dokumentaarisuuteen pohjautuva traditio sekä valokuvaajien kohdalla sen lisäksi
kaipuu entisaikojen itsenäisempiin työskentelytapoihin.
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Suunniteltu kuva
Tämän tutkimuksen ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä kysyttiin,
mikä on henkilökuvien tehtävä aikakauslehdessä ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään. Kysymykseen vastataan Maria Sid -aineiston analyysin
sekä sitä seuranneiden kahden muun aineiston syventävien analyysien
pohjalta: aikakauslehden henkilökuvan tehtävä on toimia konseptinsa osana, ja
henkilökuvia tehdään suunnitellusti.
Aikakauslehden suunnitellun henkilökuvan voi määritellä seuraavasti:
1) Se tehdään ryhmätyönä ensisijaisesti
omaan kontekstiinsa.
2) Sen realismi määrittyy sen kontekstin, aikakauslehden, valitsemien näkökulmien mukaan.
3) Se on performanssi, johon osallistuvat lehti,
kuvattava henkilö ja lukija.
4) Se on performatiivinen: se viittaa omaan tekemiseensä
ja toistaa lehden maailmankuvaa.
5) Se osallistaa lukijan performanssiin kädenjäljen
ja autenttisuuden avulla.

2) Erilaiset realismit. Tämän tutkimuksen analyysiluvuissa on esitetty
useita esimerkkejä siitä, miten erilaiset aikakauslehdet voivat pohjustaa ja rakentaa realismejaan. Aikakauslehden henkilökuviin voidaan
rakentaa realismia esimerkiksi tunteen kautta tai valikoimalla kuviin
elementtejä, jotka koskettavat lukijan elämää eri tavoin. Suunnitellun
kuvan realismi ei välttämättä ole sidoksissa mihinkään yhteen oikeaksi
katsottuun todellisuuteen. Oma realismi ja siihen liittyvät kuvan modaliteetit ovat aikakauslehtikonseptin olennaisinta ydintä.
Aikakauslehden suunnitellun henkilökuvan totuusvaatimus voi olla
vähäinen, ja kuvan uskottavuuteen vaikuttavat yhtä paljon tai enemmän
muut tekijät, kuten esimerkiksi kuvan sopivuus lehden konseptiin tai
sen visuaalinen oivaltavuus. Yksi kuvan tehtävä aikakauslehdessä onkin
olla ”katu-uskottava”. Kuvan ei välttämättä tarvitse olla millään yleisesti
ymmärretyllä tavalla realistisen näköinen. Riittää että se tehdään uskottavaksi omassa kontekstissaan.
3) Kuvan performanssi. Suunniteltu kuva pyrkii näyttämään kuvatusta henkilöstä jotain lehden konseptiin sopivalla tavalla erityistä. Kuva
on kuitenkin tiettyyn mediakonseptiin kontekstualisoitu performanssi
enemmän kuin henkilön sisäisen todellisuuden representaatio. Performanssin osallistujat ovat lehti, kuvattava henkilö ja lukija. Osallistujien
roolit voivat olla erilaisia riippuen lehden konseptista ja juttutyypistä,
johon kuvaa tehdään.
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1) Ryhmätyötä kontekstiin. Aikakauslehdessä kuvan merkitys syntyy
uniikissa kontekstissa uniikkia kontekstia – konseptia – varten. Kuvan
konteksti ei ole kuvan sisäinen eikä sattumanvarainen, vaan sen voi
sanoa olevan olemassa ennen kuvaa: kuvan kohde, tehtävä ja tuotantoprosessi määrittyvät kontekstin vaatimusten ja tarpeiden mukaan.
Kuvan päätehtävä on kontekstinsa rakentaminen ja vahvistaminen.
Kuvan merkityksellistyminen on vahvasti sidoksissa sen alkuperäiseen
kontekstiin – kontekstistaan irrotettuna kuva saattaa vaikuttaa yhdentekevältä tai vaikeaselkoiselta.
Suunniteltu henkilökuva manifestoi lehteään ja sen maailmankuvaa.
Lehden maailmankuva – sen arvot ja realismi – määritellään ryhmätyönä.
Valokuvaustapahtuma, joka sekin on alusta loppuun ryhmätyötä, on toimituksen kuvapuheen konkretisoituma, joka on linjassa konseptin arvojen ja pyrkimysten kanssa. Voi sanoa, että aikakauslehden suunniteltu henkilökuva kertoo usein enemmän lehdestään kuin kuvatusta henkilöstä.
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Tyypillisesti henkilökuvan performanssiin liittyy antamisen ja saamisen elementtejä: lehti tarjoaa lukijalleen valitsemastaan henkilöstä
kuvan, jonka tekemiseen se on saanut henkilön suostumuksen sekä
hänen aikaansa. Kuvattu henkilö saattaa osallistua aktiivisestikin kuvan suunnitteluun ja tuotantoon. Olennaista kuvaperformanssissa on,
että jokainen osallistuja tunnistaa sen ja haluaa heittäytyä siihen. Kuvaperformanssiin rakennetaan tästä syystä aktiivisesti paikkaa myös
lukijalle. Lukija esiintyy kuvan suunnittelun eri vaiheissa kuvitteellisena hahmona: lehden tekijöille sekä mallilukijana että todellisena,
mitattuna lukijakuntana ja omalla julkisuuskuvallaan operoivalle kuvauskohteelle henkilökohtaisena yleisönä. Lukijalle tarjotaan kuvaperformanssissa omistautuneen katsojan roolia.
Kuvaperformanssi on sosiaalista toimintaa, mutta performanssiin
kuuluu myös kuva itse, sen oma rakentuminen ja olemassaolo. Sen
elementit, näkökulma ja kerronnan tapa on valittu konseptilähtöisesti, ja sen merkitykset syntyvät suhteessa konseptiin ja kuvaan itseensä
sen osana.
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4) Performatiivisuus. Aikakauslehden suunniteltu henkilökuva ei välttämättä viittaa paljonkaan itsensä ja lehtensä ulkopuolelle. Tällaista
kuvaa voi sanoa performatiiviseksi. Kuva on itsessään merkityksellinen teko, eikä sen siitä syystä voi väittää olevan totta tai epätotta.
Performatiivisuus perustuu toistoon: suunnitellut henkilökuvat rakentavat lehtiinsä omalakisia jatkumoita, joista tulee lehden realismin
rakennusosia.
Minkä tahansa henkilökuvan voi hahmottaa performatiivisena.
Jotkut henkilökuvat voivat rakentua esimerkiksi niin, että kuvan esittämä henkilö ei tietoisesti osallistu yhteiseen kuvaperformanssiin,
mutta hänestä tehty kuva osallistuu toisaalla – aikakauslehdessä tai
muussa kulttuurisessa kontekstissa – performatiiviseen merkityksenrakentamiseen. Tällainen henkilökuva saattaa vaikuttaa viittaavan
ensisijaisesti itsensä ulkopuolelle, esimerkiksi kuvatun henkilön persoonaan tai kuvattuihin olosuhteisiin sinänsä. Aikakauslehden suunnitellun henkilökuvan performatiivisuus on kuitenkin yleensä selvästi
näkyvissä, perustuu yhteiseen kuvaperformanssiin ja rakentaa voimakkaasti lehden yhteisöä.
Ajatusta performatiivisesta kuvasta ei pidä sekoittaa ajatukseen
keinotekoisesta spektaakkelista. Performatiivisuuden perspektiivistä katsottuna kuva ei esitä tai ole esittämättä mitään erillistä todel-

5) Kädenjälki ja autenttisuus. Aineistojen perusteella voi sanoa, että aikakauslehden henkilökuviin rakentuva autenttisuus ei perustu kohteen
oletettuun alkuperäisyyteen eikä kuvan käsittelemättömyyteen. Siksi aikakauslehden suunnitellussa henkilökuvassa kuvankäsittelylläkään ei ole
samanlaista uskottavuuteen vaikuttavaa merkitystä kuin uutiskuvassa.
Ajatus valokuvan alkuperäisyydestä ja käsittelemättömyydestä perustuu journalistiseen objektiivisuuden ideaaliin. Vaikka tämä ideaali
osaltaan vaikuttaakin myös suunnitellun henkilökuvan taustalla, se ei
tarkoita sitä, ettei kuvaajan ja hänen edustamansa lehden kädenjälki
saisi näkyä kuvassa. Pikemminkin voi todeta asian olevan päinvastoin:
aikakauslehden suunnitellun henkilökuvan autenttisuus on yhdessä
rakennettua ja perustuu kädenjäljen näkymiseen. Lehden kädenjälki
voi näkyä esimerkiksi kuvauskohteiden valintana, näkökulmina tai käsittelytapoina, näkyvän kädenjäljen avulla myös pyritään osallistamaan
lukija ja antamaan hänelle rooli. Yhdessä rakennettu autenttisuus ei
tarvitse ”aitoa” kohdetta eikä kokemusta siitä. Autenttisuus syntyy tekemisen itsensä sekä yhteisöllisyyden ja osallistumisen kautta.

Henkilökuvan tuotannon diskurssit
Tämän tutkimuksen alussa kysyttiin, millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa. Tähän kysymykseen vastataan tässä tekemällä yhteenveto kahden tutkitun lehden kuvapuheen
ja henkilökuvausten analyyseistä. Vastauksena todetaan, että tutkituista
aikakauslehdistä löytyi kaksi vahvaa henkilökuvan tuotannon diskurssia: yhteisödiskurssi ja neutraaliusdiskurssi.

Kuvantuotannon yhteisö- ja neutraaliusdiskurssit
Aikakauslehden konseptin arvot ja tavoitteet, joiden pohjalta lehden
henkilökuvat tuotetaan, näkyvät usein jo lehden nimessä. Sitä voi havainnollistaa sanaleikillä. Kuvitellaan Suomen Perhe -niminen lehti.
Se olisi varmaankin täynnä informatiivisia ja klassisesti poseerattuja
muotokuvia ihanteellisista suomalaisista perheistä sohvillaan, joista
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lisuutta. Se ei myöskään ole irronnut todellisuudesta esittääkseen
ainoastaan itseään ja toisia todellisuudesta irrallisia kuvia. Kuva voi
samanaikaisesti rakentaa, sisältää ja representoida prosessimaisen ja
performanssimaisen todellisuutensa. Kuva tekee sitä, minkä osa se on.
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mikään ei olisi kovin huomiotaherättävän värinen tai kokoinen. Lehdessä olisi omat juttutyyppinsä lukijoiden historiallisille albumikuville
ja lasten syntymäpäiväpotreteille, ja sen kokonaissävy olisi konservatiivinen. Kuvitellaan myös Meidän Kuvalehti. Se kenties esittelisi runsasvärisiä toiminnallisia ryhmäkuvia, joista suuri osa olisi lukijoiden tuottamia ja joita kaikkia yhdistäisi jokin kulttuurinen tai yhteiskunnallinen
asia, vaikkapa pääkaupunkiseudun kehyskunnissa asuminen erotuksena kaupunkilaisista tai maaseudun asukkaista. Lehden kuvissa voisi
olla konseptiin ja mallilukijaan sopivia alateemoja, kuten työmatkat tai
erilaiset pihatrampoliinit.
Meidän Perheen ja Suomen Kuvalehden nimistä voisi samalla tavalla
päätellä jotain lehtien sisällöistä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan
ole tehty ajatusleikkejä, vaan haettu tulokset etnografisista aineistoista, joiden kategorioita on avattu edellisissä analyysiluvuissa. Meidän
Perheen ja Suomen Kuvalehden, aineistokategoriat painottuivat eri tavoin.
Meidän Perheessä korostuivat tunteen realismi sekä kuvattavien henkilöiden ja lukijoiden osallistaminen lehden rakentamaan ja ylläpitämään
maailmaan. Suomen Kuvalehdessä taas korostuivat monenlaiset vallan ja
vastuun aspektit sekä lukijan opastava palveleminen. Voidaan sanoa,
että Meidän Perheessä painottui tasa-arvoinen yhteisöllisyys ja Suomen
Kuvalehdessä asiantunteva neutraalius.
Yhteisödiskurssi ja neutraaliusdiskurssi on johdettu näistä painotuksista. Aikakauslehden suunniteltu kuva syntyy lehdestä riippuen eri
tavoin painottuvien tuotannon diskurssien vallitessa ja myös rakentaa
näitä diskursseja. Vaikka seuraavassa yhteisö- ja neutraaliusdiskurssit
esitetäänkin lehtiesimerkkien avulla, on korostettava diskurssien painottumista: nämä diskurssit eivät kummassakaan lehdessä esiintyneet
yksin. Henkilökuvien tuotanto aikakauslehdessä on neuvottelua eri
osapuolten kesken ja liikettä erilaisten diskurssien sisällä ja välillä.
1) Yhteisödiskurssi aikakauslehden henkilökuvien tuotannossa. Meidän
Perheen valokuvien realismi oli tunnepainotteista, vaikka rakentuikin
jonkin verran myös tiedon jakamisen ideaalin kautta. Tunteen realismi ei ollut vahvasti sidoksissa yhteen oikeaksi katsottuun todellisuuteen, vaan vallitseva näkemys oli, että todellisuuksia on monenlaisia
ja että niihin on mahdollista valita oma näkökulma. Olennaista oli,
että valitun näkökulman mukainen kuva tuntui mahdolliselta ja todelliselta. Todentuntuisuuden rakentaminen oli tarkkaan kohdennettua:
esimerkiksi jonkin kilpailevan lehden kuvat saattoivat korostaa naisten

positiivisia tunteita niin paljon, että oman lehden ja lukijan näkökulmasta niistä tuli epäuskottavia. Tästä herkästä tasapainosta johtuen
kuvien konnotatiiviseen tasoon kiinnitettiin niistä puhuttaessa paljon
huomiota. Puhuttiin ”iholle tulemisesta”. Oma lukija haluttiin saada
kokemaan kuvan äärellä jokin tunne, jonka hän tunnistaisi omasta
elämästään. Niin lukija kokisi kuvan tietyllä tavalla ”totena” ja ottaisi
sen omakseen.
Tiedon jakaminen realismin taustalla vaikuttavana ideaalina ei
sekään Meidän Perheessä merkinnyt objektiivisen tai neutraalin tiedon
välittämistä yleisölle, vaan oman yhteisön jäsenille sopivaksi valikoidun tiedon välittämistä niin, että yhteisön jäsenen, lukijan, olisi mahdollista kokea tasa-arvoisuutta lehden tekijöiden kanssa ja myös itse
toimia suhteessa esiteltyyn aiheeseen.
Toimituskokouksissa tai haastatteluissa ei puhuttu suoraan vallankäytöstä, vaan lehden laatupuhe painottui lukijoihin ja lehden ”meidän” muodostamaan yhteisöön. Omaa lehteä vertailtiin toisiin lehtiin
paljon, mutta vertailu ei ollut arvottavaa. Laadussa oli kyse valinnoista, ei paremmuudesta tai oikeassa olemisesta. Oikeassa oleva neuvominen koettiin epätasa-arvoisena suhtautumisena lukijaan. Myös
kuvattaviin henkilöihin suhtauduttiin ”meidän” näkökulmasta: heitä
ohjattiin korostaen yhteistä päämäärää, yhteisten kuvien tekemistä.
Tällaiset konseptin ominaisuudet kertovat vahvasta yhteisödiskurssista. Hallitseva yhteisödiskurssi vaikuttaa lehden henkilökuviin
niin, että kuviin valikoituu ensisijaisesti yhteisön kannalta sopivia
henkilöitä, jotka asetetaan dialogiseen asemaan lukijoiden kanssa.
Henkilökuvien tarkoitus on tuoda henkilö lähelle lukijaa ja samalla
mahdollisesti henkilöllistää ja näkökulmaistaa tekstissä käsiteltyjä
yleisiä tai yhteiskunnallisia teemoja.
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Vahvan yhteisödiskurssin
synnyttämä henkilökuva
tarjoillaan lukijalle
eräänlaisena lahjana.
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Vahvan yhteisödiskurssin synnyttämä henkilökuva näyttää oman
rakentumisensa ja tekijöidensä ammattitaidon. Se tarjoillaan lukijalle
eräänlaisena lahjana. Kuva tehdään siten, että se on omassa lehdessään omalle lukijalle tunnistettava ja uskottava. Sen performanssi perustuu usein pitkälle vietyyn yhteiseen leikkiin, johon lukijan toivotaan heittäytyvän mukaan.
Kutsuvasta osallistamisesta ja henkilökuvan leikillisestä luonteesta seuraa, että yhteisöllisesti painottuneen henkilökuvan tunnetila voi
olla korostuneen positiivinen. Lehden vahva yhteisödiskurssi voi myös
johtaa henkilökuvien yhdenmukaisen näkökulmaistamisen kautta kuvankäytön diskursiiviseen homogeenisyyteen ja kuvien sarjallisuuteen
ja samankaltaisuuteen.
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2) Neutraaliusdiskurssi aikakauslehden henkilökuvien tuotannossa.
Suomen Kuvalehden kuvien realismi perustui enimmäkseen ajatukseen
maailman tapahtumien totuudenmukaisesta tulkitsemisesta. Myös
tasapuolisuus oli tärkeä realismin taustaideaali, ja näkökulmien neutraaliutta korostettiin. Neutraalius ei ollut yksittäisten henkilökuvien
sisältöön liittyvä asia, vaan ideaali, joka ulottui lehden jokaiseen numeroon. Tämän tutkimuksen aineistona olevaa pääministerin muotokuvaa tehtäessä realismia tai neutraalia perspektiiviä ei haettu pyrkimällä tuottamaan ”aitoa”, rakentamatonta henkilökuvaa, vaan valokuvallisen käsittelyn neutraalius oli abstrakti päämäärä, jonka teknisiä
yksityiskohtia suunniteltiin ja rakennettiin vaivalla. Kuvaustapaa ja
kuvien teknistä toteutusta tarkastelemalla näkee välittömästi, että
neutraalius oli käsitteellistä ja kontekstualisoitua, ei konkreettista valokuvallista ilmaisua.
Valokuvien tunnefunktiota pidettiin myös tärkeänä, jos kuvan aihe
avautui lukijalle paremmin tunteen kautta. Toisin kuin tyypillisimmissä vahvaan yhteisödiskurssiin painottuvissa henkilökuvissa, kuvan herättämä tunne sai olla myös negatiivinen, jos aiheen luonne sitä vaati.
Teoreettisessa mielessä näkymätön valta on läsnä kaikkialla aikakauslehden henkilökuvien tuotannossa sekä konseptin että yksittäisen
journalistin toiminnan tasolla. Suomen Kuvalehden haastatteluissa kuitenkin puhuttiin vallankäytöstä konkreettisena toimintana. Lehden
ja sen yksittäisten journalistien koettiin käyttävän yhteiskunnallista
valtaa henkilövalinnoillaan ja visuaalisilla käsittelytavoillaan. Verrattuna Meidän Perheen yhteisölliseen osallistavuuteen Suomen Kuvalehti oli
kuvaamiaan henkilöitä kohtaan suoraviivaisempi: Henkilöt valittiin

Miten puhe siirtyi kuvauksiin ja kuviin
Foucault’lainen, John Taggin (1988, 1992) valokuvan tutkimukseen
tuoma ajatus on, että diskurssit muodostavat objektinsa, ja ”institutionaalisten tilojen kenttää, jonka poikki valokuva välähtää” tulee erityisesti tarkastella. Näiden aineistojen perusteella on tarkasteltu sitä,
millä tavoilla henkilökuvat performansseihinsa osallistuvine osapuolineen toimivat ja samalla muodostavat diskurssejaan. Performatiivisuuden ajatuksen mukaisesti valokuvia ei ole tarkasteltu valtasuhteiden välineinä, vaan kontekstisidonnaisina tapahtumina toimijoineen.
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”asia edellä” eikä heitä välttämättä pyritty liittämään lehden ”meihin”.
Pikemminkin lehti katsoi tehtäväkseen suhtautua heihin kriittisesti.
Liiallista hyväksyvyyttä pidettiin joissain tapauksissa jopa hieman
epäilyttävänä.
Suomen Kuvalehden ”me” oli laaja, mutta ei kovin tiivis yhteisö.
Suhde lukijoihin oli kaksijakoinen: yhtäältä liiallista lukijalähtöisyyttä ei hyväksytty, mutta toisaalta laadukkaan journalismin tekeminen
katsottiin lukijan hyväksi palvelemiseksi. Lukijan katsottiin olevan ensisijaisesti vastaanottaja, eikä tasa-arvoista yhteisöllisyyttä korostettu.
Lehden ”me” ulottui toisaalta laajasti kansainväliseen laatujournalismin yhteisöön. Lehteä verrattiin toisiin lehtiin arvottaen. Kansainvälisten viitelehtien rinnalla haluttiin olla oikeassa, ja samalla viihteellisiin aikakauslehtiin ja iltapäivälehtiin tehtiin selvä ero.
Konseptin piirteet kertovat lehden vahvasta neutraaliusdiskurssista. Neutraaliusdiskurssi pohjautuu uutisjournalismin perinteeseen. Hallitseva neutraaliusdiskurssi aikakauslehden henkilökuvien
tuotannossa näkyy siten, että ”asia edellä” valikoituneita henkilöitä
ei välttämättä muokata näkyvästi lehden maailmankuvan mukaisiksi.
Muokkaaminen tapahtuu enemmänkin valikoimisen kautta: kuviin
valitaan henkilöitä, joiden katsotaan edustavan lehdelle sopivaa otosta maailmasta.
Lehti voi julkaista myös kuvia, joissa näkyy vahvoja objektiivisuustai totuusdiskursseja. Kuvan rakentumisen ja performanssin näyttämistä saatetaan pyrkiä minimoimaan. Henkilökuvia ei pyritä näkökulmaistamaan konseptiperusteisesti yhdenmukaisiksi eikä niillä pyritä
dialogisuuteen tai lukijan osallistamiseen. Lukijan puhuttelu henkilökuvissa perustuu osallisuuden sijasta palvelemiseen, osaavaan näyttämiseen ja näkökulman puolueettomuuden korostamiseen.
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Toimitusten puheet konkretisoituivat valokuviksi monipolvisissa –
osittain melko hallitsemattomissakin – prosesseissa, joiden taustalla
selvät suunnitelmat vaikuttivat, mutta joiden toteuttaminen sisälsi monia riskejä. Ammattitaitoiset valokuvaajat pyrkivät valaisun, lavastamisen ja ohjaamisen keinoin parhaansa mukaan konkretisoimaan hyvin
tuntemiaan ideaaleja ja suunnitelmia toiminnaksi ja henkilökuviksi.
Meidän Perheessä ja Suomen Kuvalehdessä oli nähtävissä selvästi toisistaan poikkeavia diskursiivisia painotuksia, mutta molempien konseptien sisällä tapahtui diskursiivista aaltoliikettä, jota myös synnytettiin
tietoisesti. Meidän Perheessä yhteisödiskurssi oli selvemmin stabiili ja
hallitseva. Suomen Kuvalehdessä neutraaliusdiskurssi hallitsi, mutta yhteisödiskurssi oli vahvistunut ja kuvakerronta sen myötä muuttunut.
Yhteisödiskurssi näkyi Suomen Kuvalehdessä neutraaliusdiskurssin
rinnalla ”me”-puheena ja ajatuksena lukijan palvelemisesta laadukkaalla
visuaalisella journalismilla. Lehden visuaalisuus oli haastateltujen mukaan suunnitelmallistunut samalla kun aikakauslehtimäistä konseptiajattelua oli tuotu lehteen. Neutraaliusdiskurssi ei kuitenkaan vaikuttanut olevan katoamassa. Se esiintyi haastatteluissa vahvana, ja aineistoa
voi tulkita niin, että toimitus pyrki erilaisilla uusilla kuvallisilla näkökulmilla monipuolistamaan lehden kuvankäyttöä mutta samalla pitämään
sen tasapuolisena ja kokonaisuuden tasolla neutraalina. Vahvasti objektiivisuusdiskursseihin ja neutraaliusdiskurssiin nojaavaa kuvajournalismia ei selvästikään enää pidetty ainoana vaihtoehtona. Pikemminkin
pelkästään sen viljelemistä lehdessä pidettiin yksipuolisena.
Meidän Perheessä yhteisödiskurssi oli vahva, ja sen myötä henkilökuvista tehtiin hyvin yhdenmukaisia. Yhden diskurssin vahvuus näkyi
siis suoraan lehden diskursiivisena homogeenisyytenä. Kuvat olivat
avoimesti rakennettuja, ja kuvaamisen ammattitaitoa pidettiin esillä. Kuitenkin myös neutraaliusdiskurssi näkyi lehden henkilökuvien
suunnittelussa selvänä ja artikuloituna pyrkimyksenä tuoda kuviin
spontaania tai rakennettua hallittua hallitsemattomuutta, ”elämän
makua”. Joidenkin muiden vahvasti yhteisöllisyyteen tähtäävien naistenlehtien henkilökuvien pitkälle vietyä laskelmoitua rakentamista
ja ”lehtipersoonan” liian selvää näkymistä pidettiin omalle lehdelle
sopimattomana.
Aikakauslehden suunnitellun kuvan performatiivisuus näkyi molemmissa lehdissä. Vaikka Suomen Kuvalehdessä henkilökuvia ei säännönmukaisesti tuotettu samanlaisella performanssimaisuudella kuin
Meidän Perheessä, sen henkilökuvia ja kuvallista kokonaisuutta suun-

Making-of-videot: yhteisöllisyyden
luojia, neutraaliuden takaajia
Molemmissa tutkituissa lehdissä henkilökuvausten ohessa tuotetut
videot ovat hyvä yksittäinen esimerkki siitä, millä tavoin toimitusten
diskurssit näkyivät toiminnassa ja kuvissa. Videoilla oli valokuvattuihin
henkilökuviin nähden lukijalle suunnattu, täydentävä tehtävä.
Meidän Perheen henkilökuvauksissa videoita tehtiin lehden verkkosivuille houkuttelemaan lukijoita painetun lehden pariin. Lukijaa myös
muuten osallistettiin videoiden avulla päästämällä hänet henkilökuvien näyttämön takahuoneeseen. Videoiden kuvallinen kerrontatapa ja
tekniikka oli tietoisesti hyvin yksinkertainen, jotta lukija kokisi roolinsa
tasa-arvoisena. Voi tulkita, että videoilla vahvistettiin yhteisöllisyyttä.
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niteltiin samantyyppisesti ja vähintään yhtä huolellisesti etukäteen.
Molempien lehtien henkilökuvat rakensivat lehtensä konseptia. Näin
ollen henkilökuvat eivät olleet niinkään tosia tai epätosia, vaan merkittäviä tekoja itsessään. Vahvan neutraaliusdiskurssin tuottama ja sisältämä henkilökuva oli performanssi siinä missä populaarimman lehden
yhteisöä rakentava edustushenkilökuvakin.
Kahdentyyppiset performanssit rakentuivat hieman eri tavoin.
Neutraaliusdiskurssin vallitessa kuvattava henkilö valittiin usein ”asia
edellä”, toisin kuin yhteisödiskurssiin pohjautuvassa edustushenkilökuvassa. Tällöin henkilökuva ei pyrkinyt ”saamaan hänestä irti” mitään
enempää. Hän oli kuvassa asiantuntijana. Tällaisessa todellisuusperformanssissa lehdelle ja kuvaajalle asettuu rooli kuvatun henkilön ulkomuodon uskollisena tallentajana tai esimerkiksi kuvatun henkilön
edustaman asiaintilan ”paljastajana”. Kun edustushenkilökuvan performanssissa lukijalla on ihailijan rooli, todellisuusperformanssissa
lukijan rooli on tiedonjanoisen tapahtumien seuraajan. Kuviin rakentuva katsoja on yhtä lailla esitykseen sitoutunut kuin edustushenkilökuvankin katsoja.
Voikin sanoa, että eri diskursseissa rakentuvat performanssit poikkeavat toisistaan vain siinä, mitä ne eniten haluavat kertoa itsestään:
kertovatko ne tietoisesti enemmän omasta rakentumisestaan, vai haluavatko ne pyrkiä viittaamaan johonkin itsensä ulkopuolelle. Goffmanilaisittain nähtyinä ne eivät poikkea toisistaan millään tavalla, vaan ovat
molemmat esimerkkejä ihmisten heittäytymisestä erilaisiin sosiaalisiin esityksiin.
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Suomen Kuvalehden tuottama making-of-video tämän tutkimuksen
aineistona olevasta kuvauksesta oli kiinnostavampi. Tekeillä ollut henkilökuva Suomen pääministeristä oli Suomen Kuvalehden kuvaksi hyvin
performanssimainen. Se johtui kahdesta syystä. Ensinnäkin lehden
visuaalisuus oli muutoksessa kohti suurempaa suunnitelmallisuutta,
mikä mahdollisti lehdessä uudentyyppisten, pitkälle mietittyjen henkilökuvien tuottamisen. Toiseksi aineistona olleen henkilökuvan performanssimaisuus johtui kuvatun henkilön omasta aktiivisesta julkisuuskuvan rakentamisesta.
Kun pääministerin henkilökuvasta oli tulossa lehden keskimääräiseen poliitikkojen kuvaamisen tapaan verrattuna diskursiivisesti monimutkainen, lehti tuotti siitä lukijoidensa avuksi making-of-videon.
Videolla käytettiin poliittiseen journalismiin alun perin kuulumatonta,
yksityisyyden aluetta hyödyntävää kerronnan tapaa: lukija päästettiin
kirjaimellisesti pääministerin pukuhuoneeseen eli edustushenkilökuvan näyttämön takahuoneeseen. Näyttämällä pääministerin laittautumista ja haastattelemalla häntä siitä – tekemällä asioita, joista lehti
konseptitasolla nimenomaan halusi sanoutua irti – lehti siirtyi naistenlehtijulkisuudelle tyypilliseen yhteisödiskurssiin. Samalla making-ofvideolla voi kuitenkin tulkita olleen toinenkin, melko lailla päinvastainen päämäärä. Henkilökuvista oli tulossa silminnähden rakennettuja,
ja lehti oli päätymässä näyttämään valokuvissaan poliitikon toiveiden
mukaisen julkisuushahmon sellaisenaan. Ammattimaisesti toteutetulla making-of-videolla lehti pystyi kuitenkin korostamaan lukijalleen
monenlaista rakentamista sisältävän prosessin avaamista sekä tiedonvälittäjän ja poliittisten kulissien kaatajan rooliaan. Siten videon voi
tulkita myös vahvistaneen lehden journalistista neutraaliusdiskurssia.

5.2 Näkökulmia aikakauslehtimäiseen
kuvajournalismiin
Tässä alaluvussa määritellään aikakauslehtimäistä kuvajournalismia
niin pitkälle kuin se koetaan mahdolliseksi. Tulevalle tutkimukselle
ehdotetaan näkökulmiksi sosiaalisen eriarvoistamisen mekanismien
avaamista, uutiskuvan tarkastelua performanssina sekä kuvaajan työn
eetoksen muuttumisen analyysiä.
Tutkimuksen alussa otettiin lähtökohdaksi, että aikakauslehden
henkilökuvat ovat kuvajournalismia. Aineistot vahvistavat tätä näkö-
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kulmaa: journalismin ihanteet ja niiden oikeanlaiseksi katsottu toteuttaminen olivat kaikissa aineistoissa vahvasti kuvien tekemisen taustalla. Millaista kuvajournalismia aikakauslehtimäinen kuvajournalismi
sitten on ja miten siihen tulisi suhtautua?
Aiempana on määritelty aikakauslehden suunniteltu henkilökuva.
Ei voi kuitenkaan sanoa, että aikakauslehtimäinen kuvajournalismi olisi
pelkästään suunniteltuja henkilökuvia. Kaikki aikakauslehdissä julkaistut
kuvat eivät ole samalla tavalla kuvaperformansseja. Aikakauslehtimäistä
kuvajournalismia onkin, kuten tutkimuksen alkuasetelmissa jo arveltiin,
vaikea määritellä. Näiden aineistojen pohjalta voi sanoa, että aikakauslehtimäisellä kuvajournalismilla on yhteyksiä mainoskuvaan. Aikakauslehden kuvalla markkinoidaan lehteä mediatuotteena ja sen sisältämää
maailmankuvaa. Kuvalla markkinoidaan eri tavoin myös kuvan kohteena
olevaa henkilöä. Mainoskuvaan aikakauslehtimäistä kuvajournalismia
yhdistää funktionaalisen tarkoituksenmukaisuuden lisäksi sekin, että aikakauslehden henkilökuvien realismit ovat samantyyppisesti kontekstisidonnaisia ja perustuvat usein samantyyppisiin eleellistyksiin, kuvallisiin
elementteihin ja hyperritualisointeihin kuin mainoskuvienkin realismit.
Aikakauslehden kuvajournalismin voi myös sijoittaa kokeellisesti
uutiskuvan ja taidekuvan väliin eräänlaiseksi non-fiction-valokuvaksi.
Non-fiction-valokuvan selvärajaista käsitettä ei liene olemassa, mutta
kirjallisuuden ja aikakauslehtijournalismin alan tutkimuksessa on tarkasteltu non-fiction-kerronnan lajityyppiä, joka sijoittuu faktan ja fiktion väliin. Esimerkiksi Maria Lassila-Merisalon (2008) mukaan kirjallisuuden- ja tekstintutkimuksessa on kiinnitetty huomiota tyypillisesti
vain kerronnan ääripäihin: uutisjuttuun ja romaaniin, joita sitten on vertailtu. Kun faktajutun näkökulman päämäärä yleensä on selvittää asia
lukijalle neutraalisti ja aukottomasti, fiktiossa näkökulma voi tähdätä
lukijan maksimaaliseen hämmentämiseen. Analogisesti voi sanoa, että
valokuvan tutkimus on keskittynyt kerronnan ääripäihin uutiskuvaan ja
taidekuvaan. Aikakauslehtimäinen kuvajournalismi voisi sopia näiden
ääripäiden väliin. Tällainen kuvajournalismi on faktan ja fiktion väliin
sijoittuvaa näkökulmaistettua käsityötä, joka omalla toiminnallaan
osallistuu maailman tapahtumiin. Sen kuvataiteestakin ammentavat
näkökulmat ja tyylit valitaan muodon ja tarkoituksen mukaisesti.
Aikakauslehtimäisen kuvajournalismin määritelmää voi hakea kuvien ensisijaisen toiminnallisuuden kautta: jos jokainen kuva ei välttämättä olekaan suunnitellun henkilökuvan tyyppinen performanssi, niin
voi kuitenkin todeta, että aikakauslehtien kuvakokonaisuudet muodos-
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Jokainen henkilökuvaperformanssi osallistuu
isompaan mediarituaaliin.
tavat performatiivisia jatkumoita. Ehkä tarkin mahdollinen määritelmä aikakauslehden kuvajournalismille onkin se, että se on funktionaalinen osa aikakauslehden suunnittelua, sen designia.

Muotoonpuristettu henkilökuva
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Koska suunnitellut henkilökuvat eivät ole suoraan suhteessa esittämänsä henkilön elämään, henkilöitä on mahdollista tyypitellä lehden
maailmankuvan mukaan. Tässä tutkittujen aikakauslehtien visuaalisissa järjestyksissä on näkyvissä Maija Töyryn (2005) mainitsema osasto- ja kuvatyyppijako: erilaiset aiheet ja ihmistyypit esitetään omissa
juttutyypeissään ja kuvataan niihin kuuluvilla tyyleillä ja tekniikoilla.
Joissain lehdissä lokeroidaan julkisuuden henkilöt ja ”tavalliset ihmiset”, toisissa ehkä esimerkiksi yhteiskunnan voittajat ja häviäjät selviin,
numerosta toiseen toistuviin visuaalisiin tyyppeihin, joissa käytetään
erilaisia kuvan modaliteetteja. Ilmiö ei koske vain aikakauslehtiä: onhan esimerkiksi sensaatiolehdillä ja realityviihteellä omat, paparazziesteettiset tapansa esittää ”tavallisia kansalaisia”, b-luokan julkkiksia tai
rikollisia. Tällaiset tyypittelyt kertovat henkilövalokuvan vahvoista geneerisistä luokitteluista ja median taipumuksesta minimoida ihmisten
persoonallisia ominaisuuksia visuaalisista esityksistä.
Useimmat edustushenkilökuvat ovat hymyileviä ja valoisia, vaikka
niihin liittyvät tekstit saattavat aukoa kohteidensa kipeitä haavoja ja
valaista ihmissuhteiden pimeämpiä puolia. Kun esimerkiksi Maria Sid
-kansikuvia tarkastelee rivissä, ne ovat hyvin samanlaisia. Kansikuviin
on ajan myötä kehittynyt omat lainalaisuutensa, joihin sekä valokuvaajien että kansihenkilöiden on mukauduttava. Jokainen henkilökuvaperformanssi osallistuu isompaan mediarituaaliin, jossa rakennetaan henkilöille julkisuuskuvia aikakauslehtien perinteen ja kilpailutilanteen mukaisesti kulloisessakin julkisuuskulttuurissa.

1

http://per-looks.tumblr.com/ (luettu 11.10.2012)

2

http://www.hs.fi/videot/Perussuomalaisten+Putkonen+vaatii+Per+Looksin+
tekij%C3%B6it%C3%A4+tulemaan+esiin/v1305604034711 (luettu 11.10.2012)
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Yksi kiinnostava havainto aineistoista onkin, että siinä, missä
kirjoitetun journalismin on sanottu pyrkivän kohti mahdollisimman
henkilökohtaista näkökulmaa etenkin poliitikkojen tai muiden vaikuttajien haastatteluissa, valokuvissa suunta vaikuttaa olevan toinen. Kuvattujen henkilöiden persoonallisia piirteitä muokataan lehden linjaan
sopiviksi tai persoonalliset piirteet pyritään suorastaan järjestelmällisesti poistamaan, kuten Suomen Kuvalehden esimerkkijuttusarjassa. Voi
pohtia, onko kirjoitettukin ”henkilökohtainen” teksti kvasihenkilökohtaista vai ovatko teksti ja valokuva aivan eri tasoilla henkilökohtaisuuden asteikolla.
Kun henkilöitymisen ajatusta tarkastelee autenttisuuden käsitteen
kautta, voi myös kysyä, mitä henkilökohtaisuus on ja kenen henkilökohtaisuudesta on kyse. Onko esimerkiksi politiikan journalismin sanotussa henkilöitymisessä itse asiassa kyse siitä, että lehtien tekijöiden
panos – yhdessä rakennettu autenttisuus ja lehden kollektiivinen ”henkilökohtaisuus” – kasvaa samalla, kun persooniin liittyvä henkilökohtaisuus vähenee? Sisällöntuotannon kannaltahan on paljon helpompaa siirtää julkisuuden henkilöön lehtien omat näkökulmat kuin saada
tämän persoonasta ”irti” aina uusia alkuperäisyyden autenttisuuteen
perustuvia representaatioita, joiden rajat määrittyvät enemmän henkilöstä kuin kuvien tekijöistä käsin.
Ihmisryhmien yhtenäiset julkiset kuvat ovat kaikkiaan kiinnostavia, mutta poliitikkojen kuvista syntyy ehkä eniten keskustelua. Paitsi
lehtien henkilökuvia, myös vaalikuvia teetetään 2010-luvulla yleisesti
ammattilaisilla. Poliittisia kansalaisia yhdenmukaistetaan visuaalisesti
puolueittain, ja jonkinlainen konsensus poliitikon sopivasta henkilökuvasta näyttää vallitsevan yli puoluerajojen. Yhdenmukaisuuden rikkominen saattaa aiheuttaa kovaakin kohua. Tästä hyvä esimerkki on
syksyllä 2012 kuntavaalien alla noussut kohu perussuomalaisten ehdokkaiden kasvokuvista. Kun monenkirjavia, osittain amatöörien tekemiä
henkilökuvia ehdokkaista julkaistiin yksityisen kansalaisen tekemällä
Per Looks -verkkosivulla1, perussuomalaiset itse ja monet muutkin kansalaiset kokivat ne hyökkäyksenä ja loukkauksena. Perussuomalaisten
puoluetoimisto tyrmäsi sivuston tuoreeltaan2 ja oletti sen olevan kilpailevan puolueen vaalikampanjointia. Kyse oli kuitenkin vain tavallisten ihmisten kasvojen näyttämisestä ilman mitään tekstikehyksiä tai

331

kommentteja. Kasvot sellaisenaan koettiin provokaatioksi yhteydessä,
jossa oli totuttu näkemään visuaalisesti – henkilöohjauksella, rekvisiitalla, miljööllä ja valaisulla – yhdenmukaistettuja muotokuvia poliitikoista tai sellaisiksi haluavista.
Koska moniin median tyypittelyihin liittyy oletus kuvan katsojan
medialukutaidosta ja kyvystä heittäytyä yhteiseen leikkiin ja koska tätä
taitoa ja kykyä monella on, tällaisia tyypittelyjä ei välttämättä lueta kovin vakavissaan. Leikillisyyden osoittaminen ei kuitenkaan voi olla pakotie siitä, että sosiaalinen eriarvoistaminen henkilökuvan avulla on
valitettava ilmiö. Tämä tutkimus on sosiosemiotiikan hengessä tarkastellut henkilökuvien ja niitä ympäröivien rakenteiden mahdollista sosiaalista eriarvoistamista. Aineistoista on mahdollista osoittaa joitain
sosiaalisesti eriarvoistavia, aikakauslehti-spesifejä käytäntöjä. Osoittamisen jälkeen niihin on mahdollisesti helpompi tarttua seuraavissa
tutkimushankkeissa kriittisemminkin. Jos voidaan osoittaa, että suunniteltujen henkilökuvien luokitukset voivat vaikuttaa ihmisten identiteettien muodostumiseen, heidän sosiaaliseen rakentumiseensa, niin
miten tätä ilmiötä tulisi käsitellä? Näitä mekanismeja olisi hyvä avata ja
konkretisoida lisää ja tarkastella erityyppisiä mediatuotantoja.
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Aikakauslehtimäistymisestä
episteemiseen rehellisyyteen
Aikakauslehdessä luotettavuus ja valokuvan uskottavuus eivät synny
samoin kuin uutismediassa. Kun uutiskuva yleensä näyttää yleisesti
hyväksytyllä tavalla realistiselta, aikakauslehden valokuva voi näyttää
konseptista riippuen miltä tahansa ja olla silti realistinen. Sen luotettavuus ja uskottavuus on kontekstisidonnaista ja yhteisöllistä: aikakauslehden kuviin luottaminen on tietoinen valinta, jota ei välttämättä
tarvitse peilata yhteisön ulkopuolisiin tapahtumiin.
Aikakauslehtien kuvajournalismin tarkastelun kautta on mahdollista hahmottaa myös muunlaisen kuvajournalismin rakentumista.
2000-luvun uutiset ovat entistä enemmän suunniteltuja ja uutismediat
konseptoituja. Sanomalehdissä on aikakauslehtien tapaan selvästi toisistaan eroavia juttutyyppejä, ja erilaisia aiheita kuvataan niihin eri tyyleillä. Kun aikakauslehtimäinen tapa tehdä ja katsoa kuvia leviää sanomalehtiin ja uutisgenreen, myös uutisgenren performatiivisuus näyttäytyy ilmeisempänä. Uutiskuvia olisikin hyvä tarkastella performanssina paitsi uutislehtien lukijana arjessa, myös tulevissa tutkimuksissa.

Valokuvaaja: auteur vai napinpainaja?
Valokuvaajan itsenäinen auteur-asema on kuvantutkimuksessa todettu harvinaiseksi monesta syystä: esimerkiksi kuvan tulkintaympäristö
vaikuttaa merkitykseen enemmän kuin kuvaajan intentio, tai sitten
yleisö tuo kuvaan omat merkityksensä, joista kuvaajalla ei ole ollut tietoa. Tähän tutkimukseen haastatellut valokuvaajat – myös freelancerit
– kokivat itsensä lehden työryhmän jäseninä, yksinä toimijoina jaetun
tavoitteen eteen tehtävässä työssä. Aikakauslehden valokuvaajan ammatillista asemaa määrittääkin 2000-luvulla se, että kuvien sisältöä
eivät suunnittele kuvaajat vaan AD-vetoiset suunnitteluryhmät, joissa
kuvaajat ovat vaihtelevasti mukana.
Tutkituissa lehdissä auteur-ideaali ja uudet näkemykset elivät rinnakkain. Monet haastatellut kuvaajat saivat ratkaisevan hetken metsästämisestä ammatillista tyydytystä, ja siinä sai käyttää jonkin verran
valtaa ja omaa näkemystä. Parhaiten rinnakkaisuus tuli esiin Suomen
Kuvalehdessä, jossa toisaalta ihannoitiin ja vaalittiin kuvaajan mahdollisuutta tehdä annetuissa rajoissa oma tulkintansa henkilöstä, mutta samaan aikaan tuotettiin henkilökuvia, joilla ei haluttu tehdä minkäänlaista tulkintaa henkilöstä tai ilmaista mitään näkökulmaa.
Aineistoista nousi esiin yksi eräänlainen auteur-hahmo, jollaisia
esimerkiksi kriisialuekuvajournalismin ja kulttuurivaikuttajien muotokuvauksen aloilla jonkin verran on. Suomen Kuvalehden pääministe-

Tulokset ja pohdinta

Erilaisten uskottavuuksien ja luotettavuuksien ei tarvitse olla hierarkkisia, koska ne ovat rinnakkaisia. Uutismedian lukija uskoo, mitä
hänelle luotettavasti esitetään. Aikakauslehden lukija luottaa uskottavaan lehteen kuin ystävään ja on valmis ottamaan siltä vastaan melkein mitä vain. Monissa mediaa käyttävissä ihmisissä asuu kumpikin
lukija. Median entisestään monimuotoistuessa kaikkein hedelmällisin
tilanne lukijoiden luottamuksen kannalta olisi episteeminen rehellisyys: se, että journalististen kuvien tekemisen prosesseja pidettäisiin
mahdollisimman avoimina. Esimerkki tähän suuntaan on Suomen Kuvalehden making-of-video Mari Kiviniemen kuvauksista. Sillä pyrittiin
avaamaan lukijoille rakennetun henkilökuvan syntyä. Myös uutiskuvatyöskentelyä ja dokumentaarista työskentelyä olisi hyvä avata lukijoille
mahdollisimman paljon. Näin ihmisten medialukutaito lisääntyisi, ja
journalistisen objektiivisuuden ideaali säilyttäisi asemansa yhtenä kuvajournalismiin vaikuttavana tekijänä muiden joukossa.
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rikuvauksissa nimittäin otettiin avoimesti mallia brittiläiseltä valokuvaajalta Platonilta, joka on tuottanut koko joukon kuvia maailman menestyneimmistä henkilöistä kansainvälisten aikakauslehtien kansiin,
useimmat niistä samalla tunnistettavalla tekniikalla. Seuraamalla tyylillisesti maailmankuulua kuvaajaa sekä Suomen Kuvalehti, sen kuvaaja
että Suomen pääministeri tietyssä mielessä ottivat osaa yhden auteurin
aloittamaan kansainväliseen kuvalliseen jatkumoon.
Aineistojen perusteella voi myös tehdä sellaisen tulkinnan, että auteur ei välttämättä ole katoamaisillaan, vaan laajentunut. Näin ajatellen
aikakauslehden työryhmä on eräänlainen joukko-auteur, joka rakentaa
omannäköistään valokuvallista todellisuutta omilla ehdoillaan omille
lukijoilleen. Yksi hedelmällinen aihe seuraavalle tutkimukselle olisikin
se, miten valokuvaajan työn eetos on muuttunut lehtien muuttuessa
konseptoidummiksi ja kuvallisten jatkumoiden kansainvälisemmiksi.
Onko auteur-tyyppiselle valokuvaajuudelle sijaa kaupallisessa mediassa ja miten valokuvaajat itse suhtautuvat asemaansa lehtitaloissa?
Mitä ryhmätyönä tehty suunniteltu kuva valokuvaajien mielestä on?
Kuvajournalisti on 2000-luvulla menettänyt oletetun omistussuhteensa todellisuuteen – siis tietonsa ja valtansa. Tähän ovat vaikuttaneet
työprosessin digitalisoituminen, lukijoiden tuottaman sisällön lisääntyminen sekä ammattimaisen työn taloudellisten, ilmaisullisten ja tekijänoikeudellisten puitteiden kiristyminen. Näyttää siltä, että tiedon
hallitsemisen sijalle kuvajournalistin ammattitaidon ytimessä on kyky
hallita tiedon vaihtuvat muodot.

5.3 Mitä haluttiin, mitä tehtiin,
mitä saatiin: tutkimuksen arviointi
Diskursseja tarkastelevan tutkijan on muistettava, että hän tutkimusaloineen on itsekin diskursiivinen olento. Vaikka hän ei haluaisi myöntää olevansa pelkästään diskursiivisen vallan synnyttämä subjekti, on
selvää että itsenäistä toimijaakin ohjaavat hänen uskomuksensa ja
niiden määräämä oma tahtonsa ja tiedonintressinsä. Tässä alaluvussa
tarkastellaan kriittisesti tehdyn tutkimuksen menetelmiä sekä arvioidaan tutkimuksen tulosten merkitystä ja yleistettävyyttä.

” Siis vaikka mäkin tykkään tosi paljon sellasista reppareista joissa
mennään pikkupaikkakuntien ostoskeskuksia ja huoltoasemia
kuvaamaan ja kerrotaan sitä puolta Suomesta, niin eihän se
kuitenkaan ole koko todellisuus. Et on aika monta todellisuutta.”
” Ja on monia tapoja näyttää se ja kertoo se että siis samalla lailla
kun se [toimittaja X] on hirmu hyvä tarinankertoja niin [---] myös
se kuvakerronta on, semmonen valinta. Aina.”
” Ja et on monenlaisia aikakauslehtiä ettei oo niinku ’aikakauslehdet jotka kaikki kertoo epätodellisista asioista’.”
” Niin, eikä ole naistenlehtiä. Niinku, että ’näin naistenlehdet aina
kertovat’.”
[01.53.12] [HW] HUOM! Tässä kohtaa tulee olo:
olenko liikaa noiden puolella tutkijana?(14.6.2011)
(Ote Meidän Perheen toimituskokouksen 9.3.2010 litteraatista)

Vaikka tässä tutkimuksessa käytetty etnografinen menetelmä ei sisältänytkään osallistuvaa havainnointia, jossa tutkija tekee samoja asioita
kuin tutkittavat ”yhtenä heistä”, eikä kehittävää työntutkimusta, jossa
tähdätään tutkittavien työolojen tai -tulosten parantamiseen, edellä
lainatusta strukturoidun virikeryhmähaastattelun litteraatista voi nähdä tutkijan joutuneen aika ajoin miettimään omaa osuuttaan aineistoissa. Onko mahdollista kirjoittaa riittävän neutraalisti asiasta, josta
on aika ajoin kovin samaa mieltä kuin ne, joiden puheen tulkinnasta
on vastuussa? Jos tutkijalla olisi ollut hyvin kielteinen käsitys populaareista kuluttaja-aikakauslehdistä, tästäkin aineistosta olisi ollut helppo
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saada tuotettua esimerkiksi epärealistisen kaupallisuuden diskursseja.
Vastaavasti kielteisellä asenteella uutisviikkolehtiä kohtaan aineistosta
olisi ollut helppo osoittaa vaikkapa elitistisiä diskursseja.
Edes etnografi ei voi olla niin hallittu, etteikö hän joskus intoutuisi
jostain tilanteesta, aiheesta tai valokuvasta yhdessä tutkittaviensa kanssa. Niin kävi tässäkin tutkimuksessa. Kenties tutkijan kommentit suorastaan ohjasivat joitain tapahtumia. Etnografi ei voi muuta kuin tunnustaa oman asemansa tutkimuskohteeseen nähden, muistaa oman
historiansa ja suhteuttaa olemisensa ja tekemisensä niihin niin hyvin
kuin pystyy. Etnografisilla menetelmillä on mahdollista saada hyvää
laadullista aineistoa. Täyteen yleistettävyyteen niillä ei kuitenkaan pääse. Tässä tutkimuksessa pyrittiin kirjoittamaan haastattelukysymykset
mahdollisimman avoimiksi ja annettiin haastateltavien harhautua.
Pyrittiin myös antamaan kenttähavaintojen johdattaa tutkimusta ja
käsittelemään asioita tutkittavien yhteisöjen jäsenten niille antamilla
nimillä. On kuitenkin selvää, että tutkija vaikuttaa tuloksiinsa. Toinen
etnografi olisi nähnyt kentällä toisia tapahtumia, esittänyt toisenlaisia
jatkokysmyksiä ja asettanut nauhurinsa ehkä toiseen kohtaan.
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Aineiston koodausmenetelmän arviointi
Etnografin on myönnettävä, että on ihminen, jonka havainnot määrittyvät omista odotushorisonteista käsin. Sama koskee aineiston koodaamista ja analyysiä. Yksi tapa hallita aineistoa ja välttää liian nopeita tai puolueellisia johtopäätöksiä on mahdollisimman huolellinen koodaaminen.
Kategorioinnissa pyrittiin yksinkertaisesti siihen, että puheista saataisiin osoitettua ja avattua kaikki tämän tutkimuksen kysymyksenasetteluille olennaiset merkitykset mahdollisimman aineistouskollisella
tavalla. Lopullisten kategorioiden sisällöt ovat kuitenkin valintoja. Kategoriat ovat osittain myös päällekkäisiä, koska ihmisten puhe ja toiminta
ovat sellaisia kuin ovat: samasta asiasta puhutaan eri näkökulmista ja eri
asioista samasta näkökulmasta, pohdiskellaan ja tarkastellaan, ja käytännön toteutus vastaa puheita aina osittain mutta ei koskaan kokonaan.
Kun näin on, mihin kategoriointia sitten tarvitaan? Voiko kategorioihin luottaa, kun ne ovat kuitenkin limittäisiä? Kysymys on hankala. Aineistojen esseemäinen pohdinta ilman luokittelujen mainitsemista olisi
voinut olla lukijallekin ystävällisempi ratkaisu. Matemaattisen oloisten
taulukoiden ja kuvioiden esittäminen tulkinnallisista asioista voi vaikuttaa epätarkoituksenmukaiselta. On kuitenkin niin, että tieto muodos-

tuu prosesseissa. Kun kategorioita on rakennettu, dokumentoitu ja testattu taas uusiin aineistoihin, aineistot ja käsitteellistykset ovat eläneet
rinnakkain ja vaikuttaneet toisiinsa. Kuten Bruno Latour (2005) kirjoitti
geologeista ja metsäntutkijoista Boa Vistan viidakossa: asioita käsitteellistetään sykleissä, ja prosessi ja sen reflektoituminen diskurssin kautta
takaisin seuraavaan aineistoon on olennainen osa tiedon tuottamista.
Näin ajatellen kategorioiden nimeäminen ja tarkistaminen, nimeäminen
ja tarkistaminen takaa sen, että aineisto on käyty läpi varmasti perusteellisesti. Tämä prosessi avattiin tässä tutkimuksessa lukijalle, jotta tämä
voisi saada tietoa siitä, miten tietoa on muodostettu. Toinen kategorioimisen hyöty on se, että jos samoille aineistoille jatkossa esitetään uusia
tutkimuskysymyksiä, on periaatteessa mahdollista palata raakamateriaaliin tai suoraan jollekin sitä seuranneista työstämisen tasoista.

Tutkimuksen yleistettävyys
Empiiristen aineistojen äärellä on pohdittava, millaista tietoa aineistoista näillä käsitteillä ja tältä pohjalta saadaan, ja kysyttävä, voidaanko
saatua tietoa mitenkään yleistää. Tämän tutkimuksen aineistot ovat moneen kyselykaavakkeilla tehtyyn mediatutkimukseen verrattuna suppeita, ja haastateltuja ihmisiä on alle kolmekymmentä. Tämän tutkimuksen
aineistonhankintaperiodi oli klassisiin etnografisiin seurantatutkimuksiin nähden myös lyhyt. Siksi näiden aineistojen pohjalta ei voi esittää
yleistyksiä siitä, miten millainen tahansa millaisen tahansa aikakauslehden henkilökuva missä vain kulttuureissa ja olosuhteissa toimii. Toisaalta on todettava, että tämän tutkimuksen aineistolehdet eivät poikkea
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oman kulttuuripiirinsä valtavirrasta. Sikäli tutkimuksen tuloksia voinee
varovasti yleistää koskemaan länsimaissa tai niiden vaikutuspiirissä tuotettuja yleisöaikakauslehtiä. Enemmän kuin mahdollisessa yleistettävyydessä tämän tutkimuksen ensisijainen arvo on kuitenkin yksittäisten
prosessien avaamisessa. Tämäntyyppisestä kuvatuotannosta ei ole olemassa paljon dokumentoitua ja analysoitua materiaalia.
Yleistettävyyden ideaali kuuluu enemmän määrälliseen kuin laadulliseen ja enemmän luonnontieteelliseen kuin humanistiseen tutkimukseen. Laadullisen aineistotutkimuksen on turha yrittää kilpailla
universaaliudella tai hakea yhtä totuutta. Sen ei tarvitse hakea niitä.
Jopa luonnontieteitä voi tarkastella muutakin kautta. Bruno Latour on
käyttänyt esimerkkinään tästä maidon pastörointimenetelmän kehitellyttä Louis Pasteuria, joka todisti kokeillaan, että maitohappokäymisen
aiheuttaa elävä hiiva. Latourin mukaan kokeilla – kuten etnografiallakaan – ei kuulu vain todistaa ennakko-oletuksen oikeellisuutta, vaan
koelaboratoriosta – kuten havainnointitilaisuudestakin – tulee esiin
sekä uusi tieto että uusi tutkija. Koe ei ole vain konstruktio, jonka tehtävänä on perustella jonkin ilmiön olemassaolo tieteen ulkopuolisessa
todellisuudessa ja tutkijan osaavuus, vaan koe on itse osa todellisuutta.
Latourin mukaan väitteen todenmukaisuus ei liity väitteen tai tieteen
ulkopuoliseen todellisuuteen, vaan todellisuusviittausten kierrätys- ja
muokkausprosessiin tutkimusta tehdessä ja siihen, miten tuo prosessi
itsessään voidaan todentaa ja jäljittää. (Latour 1999, 123–124).
Aineistoihin pohjautuvassa tutkimuksessa on tavallaan kaksi ääntä:
tutkijan (ja hänen kokemustensa ja taustateorioidensa) ja aineiston. Näiden tärkeyttä voi painottaa eri tavoilla. Analyysissään Pasteurin maitohappokäymisen analyysistä Latour kiteyttää tekijyyden mielenkiintoisella
tavalla. Hänen mukaansa tätä luonnontieteellistä esimerkkitutkimusta
tarkasteltaessa ei välttämättä voi olla varma, onko tutkimuksen tekijä (author) inhimillinen, Latourin esimerkissä Pasteur, vai ei-inhimillinen, Latourin esimerkissä hiiva. ”Pasteur valtuuttaa (authorizes) hiivan valtuuttamaan
(to authorize) hänet puhumaan nimissään.” (Latour 1999, 132.) Mitä enemmän
Pasteur uurasti hiivansa olosuhteiden edistämiseksi, sitä itsenäisemmäksi
hiiva tuli. Latourin mukaan tällainen valtuuttaminen, auktorisoiminen, on
tutkimuksen onnistumisen kannalta olennaista: tutkijan on osattava tehdä
oma työnsä niin hyvin, että saa valtuutuksen, auktoriteetin, kohteeltaan.
Mitä enemmän kohdetta työstetään, sitä enemmän se on totta (emt., 138).
Suomen kielessä tekijyyden ja valtuuttamisen välillä ei ole samanlaista yhteyttä kuin englannissa ja ranskassa, joissa niillä on sama sana-

runko. Jos ”hiivan” paikalle tässä kuitenkin uskalletaan ajatusleikillisesti asettaa inhimillisestä ajattelusta ja toiminnasta koostuva ”aineisto”, voidaan sanoa, että jos tutkija on kerännyt ja valikoinut aineistonsa
oikein ja esittää sille asiaankuuluvia kysymyksiä, aineisto voi valtuuttaa
tutkijan puhumaan puolestaan, muokkautua tutkimusprosessin aikana ja olla sitä kautta tutkimuksen toinen tärkeä tekijä. Tutkimusta ei
voi luonnontieteelliseen tapaan yleistää koskemaan kaikkea, mutta sen
työstämisen kerrokset ovat itsessään tärkeitä.

Tämän tutkimuksen teoreettisissa alkuasetelmissa pohdittiin sitä, miten kriittinen sosiaalikonstruktionismi pyrkii osoittamaan tutkimansa epämiellyttävän ilmiön ei-luonnolliseksi ja kenties tarpeettomaksi
riisumalla siltä naamion (Hacking 2009). Todettiin, että aikakauslehtien henkilökuvat eivät ole epämiellyttäviä, jos eivät luonnollisiakaan
asioita, eikä niistä ole tarvetta päästä eroon. Todettiin myös, että korkeintaan sosiosemiotiikan paljon käsittelemä henkilökuvien käyttö sosiaaliseen eriarvoistamiseen on ilmiö, jota ilman voitaisiin paremmin.
Karl Mannheimin mukaan ”naamioita riisuva mielenlaatu” ei pyri
kumoamaan tai kiistämään ideoita, vaan rapauttamaan niitä. Jos teoreettisia ideoita lähdettäisiin kyseenalaistamaan ja väittämään, etteivät
ne ole totta, jouduttaisiin operoimaan samoilla käsitteillä ja samoissa
kysymyksenasetteluissa kuin nämä teoreettiset ideat, jolloin niitä ei
oikeastaan voitaisi kyseenalaistaa. Sen sijaan teoreettisia ideoita tulee
rapauttaa osoittamalla niiden yliteoreettiset funktiot, jolloin jonkin yhteiskuntakerrostuman koko maailmankuva rapautuu. (Hacking 2009,
83–84.) Mannheim oli marxilainen ja pyrki todennäköisesti rapauttamaan kapitalismin. Tässä tutkimuksessa ei ole pyritty kumoamaan tai
kiistämään kuvajournalismin totuusvaatimuksia. Niitä on kuitenkin
ehkä hieman rapautettu osoittamalla käytäntöjä, joilla valokuvia tuotetaan, ja näiden käytäntöjen todellisuutta tuottavaa performatiivisuutta.
Jälkikäteen voi sanoa, että tutkimuksen toinen kohde aikakauslehden suunnitellun kuvan ohella oli ”suunnittelematon kuva”. Luonnollisena esiintyvä asiaintila, jota lähdettiin purkamatta rapauttamaan, oli
ajatus itsensä ulkopuolista todellisuutta representoivasta journalistisesta valokuvasta. Näiden aineistojen pohjalta voi sanoa, että tutkituissa aikakauslehdissä ainoastaan oman rakentumisensa ja kontekstinsa
ulkopuoliseen todellisuuteen viittaavaa valokuvaa ei ole.
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1. Aineistoluettelo
2. Haastattelukysymykset
3. Kuvat
Aineistoihin liittyvät lehtiartikkelit.
Tekijätiedot on poistettu mustalla palkilla.

Liitteet

Liitteet
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Tutkimuksen aineistot
Tapaus 1: Maria Sidin sandaali
3.8.2010
19.1.2011
26.1.2011
27.1.2011
27.1.2011
9.3.2011
5.5.2011
10.5.2011
20.12.2012

Haastattelu/Maria Sid
Haastattelu/J16
Haastattelu/J17
Haastattelu/J18
Haastattelu/J19
Haastattelu/J20
Haastattelu/J3
Haastattelu/J21
Haastattelu/J8

Haastatteluaineisto on kerätty eri lehtitaloissa tai
free-valokuvaajien studioissa vuosina 2010–2012.
Lisäksi haastattelujen virikeaineistoina ovat toimineet
Anna 37/2008, Anna 4/2011, Me Naiset 29/2009,
Meidän Perhe 10/2008 sekä Seura 13/2009.
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Tapaus 2: “Samassa suossa lukijoiden kanssa”
19.5.2009
3.6.2009
5.6.2009
15.9.2009
		
28.9.2009
15.10.2009
9.12.2009
9.12.2009
12.1.2010
25.1.2010
27.1.2010
9.2.2010
9.2.2010
16.2.2010
16.2.2010

Haastattelu/J1
Haastattelu/J2
Toimituskokous		
Toimituskokous,
jossa virikeaineistoa
Kuvaus/J3, J8
Haastattelu/J3
Haastattelu/J4
Haastattelu/J3
Toimituskokous
Toimituskokous
Kuvaus/J3, J6, J8
Haastattelu/J3
Toimituskokous
Haastattelu/J3
Toimituskokous

9.3.2010
		
9.3.2010
9.3.2010

Toimituskokous,
jossa virikeaineistoa
Haastattelu/J3, J4
Keskustelu/ J3, J4

Aineisto on kerätty Meidän Perhe -lehden toimituksessa ja
kansikuvauksissa vuosina 2009 ja 2010. Lisäksi haastattelujen
virikeaineistoina ovat toimineet Meidän Perheen numerot 11/2009
ja 3/2010, joiden kansikuvaukset on havainnoitu.

Tapaus 3: Pääministerin muotokuva
14.1.2011
24.1.2011
2.2.2011
24.1.2011
2.2.2011
3.2.2011
4.2.2011
4.2.2011
9.2.2011
2.3.2011

Haastattelu/J9
Kuvaus/J10, J11, J14
Haastattelu/ J11
Haastattelu/ J10
Haastattelu/ J11
Haastattelu/J12
Haastattelu/ J10
Haastattelu/ J14
Haastattelu/ J12
Haastattelu/ J13

Aineisto on kerätty Suomen Kuvalehdessä kevättalvella 2011.
Lisäksi joidenkin haastattelujen virikeaineistona on toiminut
Suomen Kuvalehti 6/2011, jonka kansikuvaukset on havainnoitu.
Analyysissä viitataan myös Suomen Kuvalehden tuottamaan makingof -videoon, joka kuvattiin pääministeri Mari Kiviniemen kuvauk
sissa Otavamedian studiossa 24.1.2011 ja julkaistiin Suomen Kuva
lehden iPad-versiossa painetun lehden ilmestymisen yhteydessä
helmikuussa 2011.
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Analyysissä viitataan myös Meidän Perheen tuottamiin video
haastatteluihin havainnoiduissa kansikuvauksissa kuvatuista
henkilöistä. Videohaastattelut julkaistiin niihin liittyvien
kansijuttujen ilmestymispäivinä Meidän Perheen verkkosivuilla.
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Haastattelukysymykset
Kysymyksiä on vaihdeltu hieman riippuen haastateltavasta.

1. Haastattelurunko / Maria Sidin sandaali.
Haastateltava: valokuvaaja
Peruskysymykset
Henkilöhistoria (nimi, ikä, koulutus, työhistoria),
tehtävät X:ssa, työsuhteen laatu?
Millaista valokuvaajan työsi on, ja onko se muuttunut
vuosien varrella?
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Teema 1 | Lehti
Millainen lehti X on?
Kuka on X:n lukija (mallilukija)?
Miten tarkkaan X:n juttu- ja kuvatyypit on määritelty?
Millainen on X:n kansi? Entä kannen valokuva?
Entä X:n kansijuttu, mikä on sen paikka sivukartalla?
Millaisista ihmisistä X tekee kansijuttuja?
Teema 2 | Kuva lehdessä
Mikä on kuvan tehtävä X:ssa? Millainen on hyvä kuva X:ssa?
Millainen on hyvä henkilöjuttu X:ssa, mitä se kertoo tai
antaa lukijalle? Miten se vaikuttaa? Mitä sen kuva kertoo
ja antaa lukijalle, miten ja millä keinoilla se vaikuttaa?
Mitä ajattelet valokuvan suhteesta todellisuuteen?
Millaiset kuvankäsittelyperiaatteet X:llä ja sinulla on?
Teema 3 | Työprosessi ja kohteena oleva juttu
1) Jutuntekoprosessi
Miten X:n henkilöjutuntekoprosessi tyypillisesti etenee?
Missä ovat kriittiset kohdat prosessin onnistumisen
tai epäonnistumisen kannalta?
Ideoidaanko kuvat samalla muun juttukokonaisuuden kanssa?
Ketkä ovat mukana, ketkä päättävät?
Miten paljon valtaa toimittajalla ja kuvaajalla on jutunteossa?
Millaisia ohjeita heille annetaan jutuntekoon? Kuka päättää
jutun kärjen? Kuka päättää jutun visuaalisen ilmeen?
Keitä muita jutunteossa on mukana?

Pyrkivätkö kuvatut vaikuttamaan kuvausprosesseihin
tai julkaistaviin kuviin? Miten?
Oliko tämä tyypilinen jutuntekoprosessi?
Miten kuvailisit tämän jutun syntyprosessia ja sen onnistumista?
Mitä haluttiin, mitä saatiin?
Mitä kuvat kertovat henkilöstä?
2) Eri lehtien vertailu
Miten vertailisit oman lehtesi juttua kolmeen vertailulehteen,
pääpaino visuaalisilla elementeillä?
Mitä eri lehtien kuvat kertovat henkilöstä?

1. Työpaikka ja julkaisu, yleistä
Ikäsi, koulutuksesi, ammatillinen taustasi?
Miten kauan olet työskennellyt tässä lehdessä?
Miten määrittelet oman tehtäväsi ja asemasi tässä työpaikassa?
Miten toimitus on organisoitu?
Kenelle printtilehteä tehdään?
Kenelle verkkoa tehdään?
Miten lehti erottuu kilpailijoista?
Millainen on lehden ulkoasu?
Mitä mieltä olet ulkoasusta kokonaisuutena?
Mitä mieltä olet lehden valokuvallisesta linjasta?
Millaisia henkilökuvia lehdessä on, mitä mieltä olet niistä?
Mikä rooli mielestäsi valokuvilla ja henkilökuvilla
on lehden kokonaisuudessa?
Miten lehteä on kehitetty viime vuosina, mitkä ovat
tärkeimmät tulevaisuuden kehittämiskohteet?
Mitä sinä haluaisit kehittää?
2. Visuaalinen työprosessi
Miten tarkka tyylikirja lehdessä on käytössä? Kuka on tehnyt sen?
Onko tyylikirjassa kuvaohjeet?
Oletko tyytyväinen tyylikirjaan, toimiiko se käytännön työkaluna?
Voiko siitä irrottaa osia esimerkiksi freelle,
vai kulkeeko tieto suullisena?
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2. Haastattelurunko / ”Samassa suossa lukijoiden kanssa”
Haastateltava: AD/valokuvaaja
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Miten lehteä suunnitellaan vuositasolla?
Miten uusi numero alkaa?
Millaisia vaiheita siinä on?
Miten lehti syntyy alusta loppuun?
Montako numeroa sinulla yleensä on tekeillä yhtä aikaa?
Mitkä ovat ne asiat, joista sinä vastaat prosessissa?
Mitä muut tekevät, ketkä ja mitä?
Miten lehti briiffaa kuvaajan / miten vastaanotat briiffin?
Miten kuvatoimistokuvien käyttö määräytyy?
Kuka tilaa kuvat, miten?
Mitkä ovat keskeisimmät työvälineesi?
Ketkä kaikki vaikuttavat suunnitteluprosessiin?
Missä tilanteissa neuvottelet muiden kanssa?
Mitä vaiheita työstät yksin?
Kenen kanssa teet tiiviimmin yhteistyötä?
Kenen kanssa haluaisit tehdä enemmän yhteistyötä?
Kenen kanssa haluaisit tehdä vähemmän yhteistyötä?
Minkälaisissa asioissa et haluaisi antaa periksi?
Mikä nykyisessä työssäsi vie eniten/vähiten aikaa?
Mihin haluaisit käyttää enemmän/vähemmän aikaa?
Kenen mielipiteet ja kommentit vaikuttavat
työhösi eniten/vähiten?
Miten ajattelet kohderyhmää tai yleisöä,
lukijaa tai mallilukijaa?
Missä vaiheessa ajattelet kohderyhmää ja yleisöä,
lukijaa tai mallilukijaa?
Miten puhutte yleisöstä, mallilukijasta,
kuvien yhteydessä?
Missä vaiheissa näytät työtäsi muille?
Minkälaisia perusteluja käytät esitellessäsi työtä muille?
Minkälaisia perusteluja et voi käyttää puhuessasi muille?
Millaista palautetta voit saada / oletat saavasi /
olet saanut lukijoilta, missä muodossa
ja millä alustalla palaute tulee?
Konkretisoituuko lukijapalaute tekoina?
Miten otat sen huomioon käytännön suunnittelussa?
Mitkä ovat sellaisia asioita, joiden merkitystä tai
arvoa luulet, etteivät muut ymmärrä samalla
tavalla kuin sinä?

5. Yleistä työstä
Miten tehtäväsi työelämässä ovat
muuttuneet siitä kun aloitit työt?
Tuntuvatko työskentelytapasi hyviltä,
vai haluaisitko muuttaa niitä?
Haluaisitko oppia jotakin mitä et vielä osaa?
Tuntuuko sinusta, että sinun odotetaan
opettelevan jotakin, mitä et haluaisi oppia?
Milloin olet onnistunut työssäsi?

Peruskysymykset
Henkilöhistoria
Tehtävät Suomen Kuvalehdessä
Teema 1 | Media ja politiikka
Miten suomalainen media yleisesti ottaen
mielestäsi käsittelee suomalaispoliitikkoja?
Mitä hyvää ja mitä ongelmallista?
Mistä mahdolliset ongelmat johtuvat?
Toiset poliitikot ovat mediassa enemmän
esillä kuin toiset, miksi?
Miten hyvin poliitikkojen varsinainen työ
ja saavutukset ovat mielestäsi esillä mediassa?
Kohdellaanko nais- ja miespoliitikoita mielestäsi
tasapuolisesti mediassa? Mistä mahdolliset
erot mielestäsi johtuvat?
Teema 2 | Lehti
Lehti
Millainen lehti SK on?
Kuka on SK:n lukija (mallilukija)?
Miten tarkkaan SK:n juttu- ja kuvatyypit on määritelty?
Millaisia kuvaohjeita SK:lla on?
Miten kuvailet SK:n visuaalista linjaa ja olemusta?
Onko se pysyvä tila vai muutoksessa?
Miten sitä pitäisi mielestäsi kehittää, jos pitäisi?
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3. Haastattelurunko / Pääministerin muotokuva.
Haastateltava: kuvatoimittaja
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Millaisia SK:n henkilöjutut ovat?
Entä erityisesti henkilöjutut poliitikoista?
Mikä on valokuvan tehtävä SK:ssa?
Millainen on hyvä henkilöjuttu SK:ssa, mitä se
kertoo tai antaa lukijalle? Miten se vaikuttaa?
Mitä sen kuva kertoo ja antaa, miten vaikuttaa?
Millaisista ihmisistä SK tekee juttuja?
Oletteko pohtineet tasa-arvokysymyksiä poliittisissa
jutuissa: Käsitelläänkö nais- ja miespoliitikoita
SK:n jutuissa tasapuolisesti? Millä tavoin poliitikon
sukupuoli vaikuttaa jutunteossa esimerkiksi
tekstin sävyyn tai visuaaliseen ilmeeseen?
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Jutuntekoprosessi
Miten SK:n jutuntekoprosessi tyypillisesti etenee?
Missä ovat kriittiset kohdat prosessin onnistumisen
tai epäonnistumisen kannalta?
Miten paljon valtaa toimittajalla ja kuvaajalla
on jutunteossa? Kuka päättää jutun kärjen?
Millaisia ohjeita heille annetaan jutuntekoon?
Kuka päättää jutun visuaalisen ilmeen?
Keitä muita jutunteossa on mukana?
Vaikuttaako kuvitus tekstiin tai toisinpäin?
Millainen briifi kuvaajalle annettiin tässä
juttusarjassa/jutussa?
Onko tämä tyypilinen jutuntekoprosessi?
Mille juttupaikalle tämä juttu tulee, miten sijoittuu
sivukartalle? Mikä on jutun työnimi?
Millainen rooli tällä jutulla on lehden
kokonaisuudessa?
Miten kuvaisit ideaalisti onnistuneita henkilökuvia
tässä juttusarjassa/jutussa? (jutun muut
haastattelut mukaan lukien?)
Miten kuvailet tämän jutun /juttusarjan kuvia,
mitä merkkejä niissä on lukijalle?
Millaista palautetta tämä juttu sai?
(kuvat, taitto, teksti?)
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Kuva 1. Maria Sid Annan, Me Naisten, Meidän Perheen ja Seuran kansihenkilönä
Kuva 1/1. Maria Sid Annan kansihenkilönä
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Kuva 3/1. Maria Sid Meidän Perheen kansihenkilönä
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Kuva 4/1. Maria Sid Seuran kansihenkilönä
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Kuva 2. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Anna 37/2008
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Kuva 3. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Anna 4/2011
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Kuva 4. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Me Naiset 29/2009
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Kuva 5. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Meidän Perhe 10/2008
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Kuva 6. Maria Sidin henkilöhaastattelu, Seura 13/2009
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Kuva 8. Sennin iskä. Meidän Perhe 11/2009.
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Kuva 9. Ei enää koskaan anteeksi. Meidän Perhe 3/2010.
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Kuva 10. Varmasti keskellä. Suomen Kuvalehti 6/2011.
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Abstrakti
Suunniteltu kuva.
Henkilövalokuvien rakentaminen aikakauslehdessä.
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Tutkimuksella selvitetään, mikä on henkilövalokuvien
tehtävä aikakauslehdessä ja millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien valokuvien tuotannossa. Kysymyksiä lähestytään tarkastelemalla, miten henkilövalokuvia tehdään. Kolme etnografista tapausaineistoa on
kerätty erilaisten suomalaisten kuluttaja-aikakauslehtien
toimituksissa ja valokuvaustilanteissa. Aineistot koostuvat ensisijaisesti haastatteluista ja havainnoinneista sekä
toissijaisesti haastattelujen tai havainnoinnin kohteina
olleiden henkilökuvausten tuloksena syntyneissä kansijutuissa julkaistuista henkilökuvista.
Aikakauslehden henkilökuvan tehtävä on toimia konseptinsa
osana, ja henkilökuvia tehdään suunnitellusti. Tutkimuksen tuloksena esitellään aikakauslehden suunniteltu henkilökuva, jonka voi määritellä seuraavasti: 1) Se tehdään ryhmätyönä ensisijaisesti omaan kontekstiinsa. 2) Sen realismi
määrittyy sen kontekstin, aikakauslehden, valitsemien
näkökulmien mukaan. 3) Se on performanssi, johon osallistuvat lehti, kuvattava henkilö ja lukija. 4) Se on performatiivinen: se viittaa omaan tekemiseensä ja toistaa lehden maailmankuvaa. 5) Se osallistaa lukijan performanssiin kädenjäljen ja autenttisuuden avulla.

Aineistojen analyysin perusteella tutkituista aikakauslehdistä osoitetaan kaksi vahvaa henkilökuvan tuotannon diskurssia: yhteisödiskurssi ja neutraaliusdiskurssi. Yhteisödiskurssi
painottaa yhdessä tekemistä ja lukijalle tarjottavaa roolia
“yhtenä meistä”. Koska henkilöt valitaan ja kuvataan lehden tarkkaan määritellyn realismin mukaisesti, henkilökuvat saattavat muodostua diskursiivisesti yhdenmukaisiksi. Neutraaliusdiskurssissa painottuvat enemmän lukijan rooli oikean tiedon vastaanottajana ja journalismin
perinteisiin ihanteisiin nojaava tasapuolisuus. Henkilökuvien realismi on asialähtöistä, eikä henkilöitä välttämättä
pyritä yhdenmukaistamaan lehden konseptiin sopivaksi.
Aineistojen analyysin perusteella todetaan, että tutkittujen aikakauslehtien henkilökuvat ovat diskursiivisesti eri tavoin painottuvia kontekstilähtöisiä performansseja, jotka rakentavat ja ylläpitävät lehden konseptin arvoja
ja uskottavuutta. Henkilökuvat viittaavat lehteensä ja itseensä vähintään yhtä paljon kuin itsensä ulkopuoliseen
kohteeseen.
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Abstract
Designed image. The construction of editorial
portraits in consumer magazines.
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The functions of editorial portraits in consumer magazines and different discourses of production of photography are investigated in this study. These questions are
addressed focusing on the very making of the portraits.
The study is composed of three ethnographic case studies,
the materials consisting of interwievs and observations of
newsrooms and photographic studios of a variety of Finnish consumer magazines. Also the portraits referred to
in the interviews or resulting from the observed production processes have been used as research material.
The editorial portrait’s main function is to act as a part of the
magazine’s editorial concept, and the portraits are designed. As a
result of the study, the magazine’s designed image is introduced and defined as follows: 1) It is co-operatively produced primarily for its original context. 2) Its realism is
defined according to the magazine concept’s definition
of realism. 3) It is a performance within which the magazine collective, the portrayed person and the reader take
part. 4) It is performative: it refers to its own making and
repeats the ethos of its magazine. 5) It encompasses the
reader in the performance by showing its proficiency and
co-produced authenticity.

Based on the analysis of the materials, two strong discourses of production of photography in the studied magazines – the
community discourse and the neutrality discourse – are specified.
The community discourse emphasizes the co-production
of the portraits and the role offered to the reader as “one of
us”. The portrayed persons are chosen and photographed
according to the well-defined realism of the magazine
concept. Hence, the magazine’s editorial portraits may
form a discursively very homogeneous entity. The neutrality discourse, in contrast, draws upon the traditional
ideals of journalistic impartiality and stresses the reader’s
role as a recipient of correct information. The realism of
the portraits derives from the topic of the article, and the
portrayed persons are not necessarily visually unified to
conform with the magazine’s editorial concept.
Drawing from the analysis, it is argued that the editorial portraits in magazines are contextualized performances that have different discursive biases. They
construct and sustain the values and the credibility of the
magazine’s editorial concept. The editorial portraits refer
to themselves and their magazine not less than they do to
any external subject matter.
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n olisi saanut tutkimustani aikaan yksin. Kiitän kaikkia niitä ihmisiä ja instansseja, jotka
ovat tukeneet minua ja työtäni sekä myötävaikuttaneet työn valmistumiseen.
Olen tehnyt väitöstutkimustani Suomen
Akatemian rahoittamassa Visual Commons
(VICOMM) -tutkimusryhmässä sekä Tekesrahoitteisissa Next Media -hankkeissa. Työtäni on rahoittanut myös Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Kunnallisneuvos C.V. Åkerlundin säätiö myönsi
väitöskirjan loppuun saattamiseen apurahan. Aalto-yliopiston Media
Factory sekä taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tutkimusinstituutti ovat myöntäneet minulle apurahaa konferenssimatkoihin. Kiitän kaikkia rahoittajia.
Tätä tutkimusta ei olisi ilman niitä suomalaisia mediataloja ja median ammattilaisia, jotka ovat avanneet ovensa minulle, antaneet aikaansa ja nähneet vaivaa tutkimukseni eteen. Kiitän Otavamediaa ja Sa-
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noma Magazinesiä. Kiitos teille journalisteille, jotka annoitte haastatteluja ja päästitte minut havainnomaan työtänne. Kiitos näyttelijä-ohjaaja
Maria Sidille, joka lupautui haastateltavakseni. Kiitän myös kaikkia teitä, joiden poseeraamista henkilökuvissa sain tulla seuraamaan.
Olen saanut työlleni taitavat ja omistautuneet ohjaajat. Professori
Merja Salo on valokuvan, visuaalisen kulttuurin ja valokuvatutkimuksen
suvereeni osaaja ja uskomattoman laaja-alainen asiantuntija. Häneltä olen
saanut selvät suuntaviitat, mitä tietoa kannattaa hakea ja mihin panostaa.
Professori Maija Töyryllä taas on pitkän kokemuksen tuoma varma näkemys aikakauslehtityöstä ja sen tutkimuksesta. Hänen ajattelustaan löysin
käytännönläheisen suunnan työlleni. Molemmat ohjaajani ovat olleet
paitsi työtään tekeviä ammattilaisia ja vahvoja esikuvia, myös läsnäolevia
ihmisiä. He ovat olleet helposti tavattavissa, ja heidän kanssaan on voinut
puhua mistä vain. Opiskelijan ohjaaminen on kokonaisvaltaista kohtaamista ja tien viitoittamista myös mittaamattomissa olevin, papereissa näkymättömin keinoin. Lämpimät kiitokset, Merja ja Maija, siitä.
Esitarkastajikseni sain professori Jaana Hujasen ja professori Janne
Seppäsen. Kiitän lämpimästi molempia tarkoista ja paljon apua antaneista kommenteista. Professori Riitta Brusilaa kiitän vastaväittäjäkseni lupautumisesta.
Janne Seppästä haluan kiittää paitsi esitarkastustyöstä, myös pitkin
matkaa saamastani ystävällisestä sivustarohkaisusta. Jannen vuosikymmenen takainen painokas lause ”Älä lopeta kirjoittamista!” on pysynyt
mielessäni. Samanluonteisesta eteenpäin potkivasta tuesta kiitän myös
Merja Hellettä. Merja on ollut aina tavattavissa ja valmis väittelemään
hankalista kysymyksistä. Kiitos!
Minulla on vierähtänyt valokuvataiteen yksikössä opiskelijana, opettajana ja tutkijana kaksikymmentä vuotta. Aina, kun kävelen Hämeentie
135:n korkeasta pääovesta sisään ja suuntaan yhdeksänteen kerrokseen,
tunnen iloa ja ylpeyttä siitä, että olen saanut olla osa tätä kansainvälisesti maineikasta valokuvakoulua ja sen suurenmoista yhteisöä. Kiitos
kollegoille ja työtovereille! Lämmin kiitos myös kaikille kanssaopiskelijoille valokuvan jatko-opintoseminaarissa sekä seminaarin vetäjälle,
tutkijatohtori Mika Elolle. Kiitän myös VICOMM-tutkimusryhmän tamperelaisia ja otaniemeläisiä jäseniä monitieteisyyden hankaluuksia kaihtamattomasta yhteistyöstä. Toista tutkimusryhmääni, Media Concepts
Research Groupia (MCRG), kiitän erityislaatuisesta hyvästä hengestä.
Opettajan työhön pätevöityminen on ollut väitöskirjatyöni yksi
taustamotiivi. Haluankin kiittää myös opiskelijoitani. Olen joutunut
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Kiitokset

opettamaan asioita, jotka ovat itsellenikin vaikeita. Opettaminen on
tiedon ja osaamisen jakamista, ja jakaminen toimii kaksisuuntaisesti:
joka kurssilla olen saanut hämmästellä sitä, miten paljon tietoa ja osaamista opiskelijat ovat jakaneet minulle. Kiitos!
Opetus ja tutkimus suomalaisissa yliopistoissa on muuttunut yhä
enemmän englanninkieliseksi. Se, että kirjoitin opinnäytteeni suomeksi, johtuu kiitollisuudestani suomalaista tasa-arvoista koulujärjestelmää
kohtaan ja rakkaudesta suomen kieleen. Pidän tieteen kansainvälisyyttä välttämättömänä, ja englanninkin kieli on minulle läheinen. Toivon
silti, että suomen kieli ei häviä tutkimuksesta. Tässä yhteydessä haluan
kiittää Markku Pääskystä käsikirjoitukseni oikeakielisyyden tarkistamisesta. Kiitokset myös Jyri Konttiselle kirjan graafisesta suunnittelusta.
Tutkiminen on yksinäistä ja aikaaviepää työtä, joka vaikuttaa perheelämään ja ystävyyssuhteisiin. Onneksi sain jakaa tutkijan arkea läheisten jatko-opiskelijakollegoiden kanssa. MCRG-ryhmän Harri Heikkilä,
Markus Joutsela, Riitta Perälä, Ulla Ryynänen ja Nanna Särkkä: kiitos!
Myös Hämeentie 135:n Galleriakäytävällä puurtaneet kollegat muuttuivat ajan myötä ystäviksi. En tule unohtamaan maailmaaparantavia
keskusteluja ja retriittejä kanssanne. Marko Karo, Iina Kohonen, Harri
Pälviranta, Matti Tainio ja Mikko Villi – lämmin kiitos! Erityinen kiitoksensa kuuluu Annamari Huoviselle. Tutustuimme aloittelevina väitöskirjan tekijöinä Tartossa kesäkoulussa ja kirjoitimme kirjamme yhtä
jalkaa. Työllä ja vapaa-ajalla ei ole ollut eroa, kun olemme puineet teoreettisia käsitteitä vattupuskassa. Kiitos, Mari!
Väitöskirjavuosiini on osunut myös yllättäviä vastoinkäymisiä. Kiitän HYKS:n Lastensairaalassa ja Töölön sairaalassa kohtaamiani hoitajia
ja lääkäreitä. Pirjo Lehtovuorta kiitän korvaamattomasta tuesta. Kiitän
myös sekakuoro Koiton Laulun kannattelevaa yhteisöä ja kaikkia teitä
läheisiä ystäviäni, jotka olette olleet käsillä aina, kun teitä on tarvittu.
Kiitän tätejäni Mailaa ja Hannelea sekä taloudellisesta avusta että hengennostatuksesta. Viimeiseksi kiitän äitiäni Marjaa, joka ei ole koskaan
kyseenalaistanut valintojani eikä tekemisiäni. Väitöskirjatyön aikana äiti
on kesät talvet iloisena autoillut kotiini hoitamaan lapsia, imuroimaan
ja tekemään illallista. Ilman illallista ei voi tehdä tutkimusta. Kiitos, äiti!
Rakkaita lapsiani Armasta ja Meriä en kiitä väitöskirjani edistämisestä vaan omistan työni heille, kuten kaiken muunkin, mitä teen.
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A

ikakauslehtien kannet ja aukeamat
ovat täynnä värikylläisiä, teknisesti virheettömiä valokuvia hymyilevistä naisista ja miehistä. Ne ovat
kuvia, joita tiedämme näkevämme
päivittäin, joita osaamme rutiininomaisesti lukea ja joita tuotetaan
jatkuvasti ympärillemme tuhansia
lisää. Ne julkaistaan journalistisessa kontekstissa, mutta ne poikkeavat kerronnallisesti ja tyylillisesti
uutiskuvista ja perinteisistä reportaasikuvista. Ne esittävät meille näkemyksiä “tutuista” persoonista tai tekevät uusia henkilöitä “tutuiksi”. Niistä päättelemme, mihin yhteisöihin kuulumme tai emme kuulu
ja miltä meidän pitäisi kulloisenakin vuodenaikana näyttää. Niiden
on tarkoitus herättää huomiota tarpeeksi, mutta ei liikaa. Niiden tulee
erottua toisistaan riittävästi, mutta ei liikaa. Mitä ne oikeastaan ovat?
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Arkipuheessa valokuvan katsotaan usein voivan olla todenmukainen tai valheellinen, mikä arkijärjelläkin pitemmälle ajateltuna on
mahdotonta. Eihän kuva itsessään voi olla totta tai valetta, niin kuin
väitekään ei voi olla vihreä tai sininen, kuten taidehistorioitsija Ernst
Gombrich on todennut.1 Vaikka kuva ei voi olla totta tai valetta eikä
väittää mitään, valokuvalla on mielletty olevan erityinen todellisuussuhde. Esimerkiksi aikakauslehden julkaisema, fiktiiviseen rooliin perustuva lavastettu, valaistu ja käsitelty henkilökuva poliitikosta saatetaan helposti kokea epätotena tai ainakin epärealistisena.
Tullakseen ymmärretyksi kuvan täytyy kiinnittyä kulttuurisiin konventioihin tai esimerkiksi täydentyä verbaalisilla opastuksilla. Jos arkipuheen valokuvan totuudellisuudesta ottaa tarkasteluun, huomaa että
keskustelua itse asiassa käydäänkin useimmiten siitä, millä valokuva
on ympäröity – siitä, mitä kuvissa väitetään olevan ja millä perusteella
tai logiikalla. Totuutta – ainakin rehellisyyttä – rakennetaan journalistisen kuvan ympärille diskursiivisesti. Kuvan ympäristönä voi olla kuvateksti tai jokin luotettavaksi tunnistettava visuaalinen elementti, kuten
Time-lehden kannen punainen tai National Geographic -lehden keltainen
reuna. Jos kuva esitetään eettisesti säännellyssä uutisjournalistisessa
kontekstissa, siihen voi kiinnittyy helposti oletus, että näkemäänsä
voi jollain tavalla luottaa. Mutta toisaalta: populaarin yleisöaikakauslehden antama konteksti voi saada meidät kokemaan, että roolitettu,
lavastettu, valaistu ja käsitelty henkilökuva poliitikosta on uskottava.
Tällä tutkimuksellani olen halunnut selvittää, mitä kaikkea aikakauslehden henkilökuva kehyksineen ja todellisuuksineen on ja miten siitä voidaan puhua. Tutkimuksen kohde on aikakauslehtien tapa
tuottaa ja käyttää henkilökuvia eli aikakauslehtien kuvajournalismi.
Lähestyn kohdettani kuvien tuotantokonteksteista käsin etnografisten
menetelmien avulla. Olen siis mennyt aikakauslehtien toimituksiin ja
valokuvausstudioihin seuraamaan, mitä niissä tapahtuu.
Tutkimuksellani on omakohtainen tausta. Työskentelin freelance-valokuvaajana erilaisissa aikakauslehdissä vuosina 1993–2004 ja
kuvasin satoja ihmisiä vaihtelevissa olosuhteissa. Työvuosien aikana
jouduin monet kerrat miettimään, miksi minun näkemäni ja valokuvaamalla tulkitsemani tapahtuma ei välttämättä ole samanlainen kuin
asiakkaanani olevan lehden käsitys samasta tapahtumasta, ja miksen
välttämättä tiedä, miten kukin lehti määrittelee oman maailmankuvansa ja siihen sopivan valokuvan. Näissä tilanteissa oli enimmäkseen ky-

1

Gombrich 1960, 67–68; Goffman 1979, 14.

symys siitä, ettei lehtien konsepteja ja visuaalisia ohjeita hektisessä työprosessissa muistettu käydä yhdessä läpi, jolloin esimerkiksi erilaisiin
juttutyyppeihin liittyviä kuvallisia tyylejä saattoi olla vaikea hahmottaa.
Lehtien konseptit ja visuaaliset ohjeet olivat 2000-luvun vaihteen
suomalaisessa aikakauslehtijournalismissa jotain uutta. Suomessa oli
siihen saakka ollut käytössä angloamerikkalaisesta aikakauslehtituotannosta poikkeava malli, jossa lehden vakituiset kirjoittajat ja kuvaajat
olivat tuottaneet lehteen sisältöä hyvinkin vapaasti. Graafikon tehtävä
oli ollut lopuksi taittaa lehti niin, että valmiisiin teksteihin ja kuviin
koskettiin mahdollisimman vähän. 2000-luvun myötä – samaan aikaan
kun työskentelin kuvaajana – tämä malli muuttui. Valtaa käyttävät AD:t
tulivat lehtiin, ja suunnitteleva ja editoiva työskentelytapa yleistyi.2
Paitsi aikakauslehtien uudet AD-vetoiset suunnittelevat ja editoivat
työprosessit, myös kuvajournalismin sisäiset kriteerit erityyppisten ihmisten kuvaamiselle jäivät askarruttamaan. Tässä suhteessa erityisen
paljon kysymyksiä avasi vuonna 2002 Suomen Kuvalehden toimeksiannosta tekemäni Afganistanin kuvausmatka, jonka pohjalta tein myös
valokuvanäyttelyn. Suomen Kuvalehdessä julkaistuihin reportaaseihin
lehden kuvatoimitus valitsi kuvat, jotka sulautuivat lehden linjaan ja
ulkoasuun – mikä on kaikkien aikakauslehtien toimintatapa ja yksi
tässä tutkimuksessa tarkastelemistani ilmiöistä – eivätkä ne siten herättäneet erityistä huomiota. Sitä vastoin näyttely, jonka kuvavalinnat
olin tehnyt itse, herätti monenlaisia reaktioita. Jotkut kokivat, että olin
kuvannut afgaaninaisia sopimattomalla tavalla – maassahan sodittiin,

2

Helle 2010b, 168–171; Töyry, Räty ja Kuisma 2008.
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ja kuvissani monet naiset siitä huolimatta hymyilivät.3 Jyrkät reaktiot
tuntuivat oudoilta, koska samaan aikaan suomalaisia ja länsimaisia
naisia kuvattiin aikakauslehdissä hymyilevinä ja laittautuneina silloinkin, kun teksti kertoi jostain suuresta vaikeudesta heidän elämässään.
Alustavaa tutkimusintressiä – “mitä ihmettä on aikakauslehden
henkilökuva?” – tarkensivat myöhemmät kokemukset kouluttajana erilaisissa lehtitalojen sisäisissä kehittämishankkeissa. Kun freelancerin
ulkoistetusta asemasta siirtyi lehtien työyhteisöjen sisään, moni aikaisempi arvoitus alkoi selvitä toimitusten rakenteiden, keskustelujen
ja työprosessien tuntemuksen kautta. Sitä kautta tutkimusintressini
tarkentui koskemaan aikakauslehteä valokuvan kontekstina ja henkilökuvan syntymistä mittatilaustyönä tuohon kontekstiin. Lopullisia tutkimuskysymyksiä muotoutui kaksi. Ensiksi kysyn, mikä on henkilökuvien
tehtävä aikakauslehdessä, ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään. Toiseksi kysyn, millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa. Näihin kysymyksiin vastaan kuuntelemalla, katsomalla
ja analysoimalla, miten toimituksissa puhutaan henkilökuvista ja miten tämä puhe konkretisoituu kuvauksissa ja kuvissa.
Tutkimuksen kolme haastattelu- ja havainnointiaineistoa on kerätty yhteensä viidestä suomalaisesta aikakauslehdestä. Ensimmäinen
aineisto käsittää neljä eri lehteä: kaksi naistenlehteä, perhelehden ja
yleisaikakauslehden, jotka kaikki ovat kuvauttaneet saman henkilön.
Toinen aineisto on kerätty perhelehdestä, jonka kuvaamat henkilöt
valikoituvat laajasti kulttuurin eri alueilta. Kolmas aineisto on kerätty
uutisviikkolehdestä, joka keskittyy talouden, kulttuurin ja politiikan
aiheisiin ja henkilöihin. Aineistolehdet ovat erilaisia, mutta käyttävät
kaikki paljon henkilökuvia – jokainen omalla tavallaan, mutta myös yhteisellä, aikakauslehtimäisellä, tavalla.
Aikakauslehtiä selaamalla huomaa pian, että henkilökuvilla on
niissä erityinen asema. Samalla kun lehdet tilaavat esimerkiksi tuotekuvia ongelmitta suoraan tuotteiden valmistajilta, ne pitävät erittäin tärkeänä, että henkilökuvat on tuotettu kullekin aikakauslehdelle
erikseen, jopa yksinoikeudella. “Omat kuvat” ovat aikakauslehden yl-

3

”Kuvat ’todistavat’ ajatusta länsimaista Afganistanin pelastajana. [---]
Tässä maassa ei enää kärsitä, ei sodita. [---] Weseliuksen kuvat ihmetyttävät,
koska huolimatta median ja maailman keskittymisestä Irakin tapahtumiin
voimme lähes päivittäin lukea lehdistä pieniä uutisia USA:n pommitusten
siviiliuhreista heidän tulittaessaan ’viimeisiä taleban-joukkoja’. Sotiminen
jatkuu.” (Seija Vääränen, Taide 3/2002.)

Johdanto

peys, vaikka ne näyttäisivätkin melkein samalta kuin kaikki muutkin
kansikuvat kaupan lehtitelineessä. Muun muassa tämä havaintoni
samankaltaisuudesta on syynä sille, että en ole tutkimuksessani yhtä
kiinnostunut kuvallisesta sisällöstä tai kuvan sisäisistä tapahtumista
kuin kuvan tehtävästä ja merkityksestä omassa kontekstissaan. En keskity siihen, miten henkilö on kuvassa, näkyykö sielu tai miten kuva on
muuten sommiteltu, ellei se nouse keskusteluaineistoista erityisellä tavalla esiin. Koen, että kuvan tarkoituksia ja merkityksiä voi ymmärtää
vasta selvittämällä, miten ja missä kuva tehdään ja mitä kuvalla tehdään. Vastaan kysymykseen “mitä” kysymällä “miksi” ja “miten”.
Tutkimukseni tausta on antiessentialistinen ja konstruktionistinen: valokuvan ydintä tai olemusta ei haeta. Tutkimuksessa keskitytään seuraamaan neuvottelua merkityksistä – neuvottelua, koska merkitykset eivät ole pysyviä – kuvan reunoilla ja rajoilla, valokuvia ympäröivässä diskursiivisessa liikkeessä. Valokuva kaksiulotteisena pintana
on hiljainen. Näin ajatellen voisi sanoa kärjistetysti, että on melkein
sama mitä aikakauslehden henkilökuvassa on, jos kuvan tarkoituksesta on yhdessä sovittu.
Kärjistyksen jälkeen on pakko myöntää, että ajoittain olen menettänyt uskoni valokuvaan. Se on näyttäytynyt vain välineenä. Tässä tutkimuksessani olen kuitenkin löytänyt aiheeseen myös sellaisia perspektiivejä, jotka taas aktivoivat kuvaa. Tarkastelen aikakauslehden henkilökuvaa paitsi diskurssiensa osana, myös sosiaalisena performanssina
ja performatiivisena tapahtumana, johon osallistuu monia toimijoita.
Kuvaa ei ole, mutta kuitenkin on. Kuva on vain kuva, jonka oleminen
riippuu sitä ympäröivistä asioista, mutta sen merkitys syntyy yhdessä tekemällä ja jakamalla. Tämä ajatus konkretisoituu tutkimuksessani myös
sanavalintana: en puhu kuvan “ottamisesta” vaan kuvan tekemisestä.
Toimintani valokuvaajan ammatissa pani alulle tämän tutkimuksen kysymykset. Toivon ja uskonkin, että omakohtainen kokemus alalta on lujittanut tutkimusotettani ja helpottanut olennaisten asioiden
löytämistä aineistoista.

19

1

Tässä luvussa taustoitetaan tutkimusaiheen käsittelyä ja tutkimuksen metodeja. Alaluku 1.1
avaa tutkimuksen rakenteen. Alaluku 1.2 esittelee tutkimustehtävän sekä tutkimuskysymykset,
ja alaluvussa 1.3 määritellään tutkimuksen tieteenala. Alaluku 1.4 käsittelee aikakauslehteen
liittyvää, lähinnä mediatutkimuksen ja visuaalisen kulttuurin tutkimuksen aloilla tehtyä aikaisempaa tutkimusta. Alaluku 1.5 tarkastelee henkilökuvaa tutkimuksen kohteena. Alaluvussa 1.6
taustoitetaan tutkimuksen keskeiset teoreettiset
käsitteet, ja lopuksi alaluvussa 1.7 esitellään tutkimuksen aineistot
sekä aineistojen hankinta- ja käsittelymetodit.
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Tämä tutkimus jakaantuu teoreettiseen ja empiiriseen osuuteen. Nyt
käsillä oleva luku 1 käsittää tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset
lähtökohdat. Empiiriset luvut 2–4 ovat aineistojen analyysilukuja, joissa
tutkimusaihetta tarkastellaan eri näkökulmista tutkimuskysymysten, aikaisemman tutkimuksen näkökulmien ja aineistoesimerkkien pohjalta.
Luku 2, Maria Sidin sandaali, tarkastelee näyttelijä-ohjaaja Maria
Sidin eri aikakauslehdissä julkaistuihin henkilökuviin liittyvän virikehaastatteluaineiston1 kautta sitä, millaista aikakauslehden henkilökuvien tuotanto on. Haastattelujen pohjalta käsitellään myös sitä, mitä
haastatellut AD:t, valokuvaajat sekä Maria Sid itse ajattelevat henkilökuvista: mitä henkilökuva heidän mielestään esittää ja miten he kokevat kuvien tuotantoprosessien erilaiset vaiheet ja piirteet.
Luvussa 3, ”Samassa suossa lukijoiden kanssa”, keskitytään etnografiseen havainnointiin ja esitetään kuvaileva kertomus Meidän Perhe -lehden henkilökuvien tuotannosta. Sen jälkeen analysoidaan aineistokategorioiden pohjalta kuviin liittyvän puheen teemoja sekä teemojen ja
ihanteiden siirtymistä kuvaustilanteisiin ja kuviin.
Luku 4, Pääministerin muotokuva, tarkastelee uutisviikkolehden henkilökuvien tuotannon diskursseja yhden henkilöjutun ja siihen liittyvän haastattelu- ja havainnointiaineiston kautta. Aineistoesimerkkien
avulla kuvaillaan lehden konseptia ja siihen liittyviä journalistisia ideaaleja sekä tarkastellaan lehden vuonna 2011 tekemää Suomen pääministeri Mari Kiviniemen henkilökuvausta suhteessa näihin ideaaleihin.
Luvussa 5, Tulokset ja pohdinta, palataan tutkimuskysymyksiin ja vastataan niihin aineistojen analyysien yhteenvedolla. Luvussa määritellään analyysien pohjalta aikakauslehden suunniteltu kuva sekä aineistoista johdetut aikakauslehden henkilökuvan tuotannon diskurssit.
Lopuksi esitetään keskustelunavauksia sekä arvioidaan tutkimuksen
menetelmiä ja tulosta.

1

Virikehaastattelussa käytetään tutkimukseen liittyvää materiaalia haastattelun
virikkeenä. Tässä tutkimuksessa Maria Sid -haastattelujen virikeaineistoina
on käytetty niitä lehtijuttuja ja kuvia, joiden tekemisestä haastatteluissa on
ollut puhe. Meidän Perheen haastatteluissa ja havainnoiduissa kokouksissa
virikeaineistoina oli havainnoitujen työprosessien tuloksena syntyneitä juttuja
tai tutkittavaan lehteen muuten liittyviä, tutkittavan toimituksen valitsemia
viitelehtiä. Suomen Kuvalehden haastatteluista osa tehtiin kuvausten havainnoinnin
jälkeen valmiin, painetun jutun äärellä.

Aikakauslehdissä tuotetaan niiden omaan toimitukselliseen käyttöön
erityyppisiä valokuvia, kuten henkilökuvia, tuotekuvia, sisustus- ja
muotikuvia, ruokakuvia ja erilaisia kuvituskuvia. Henkilökuvia tuotetaan paljon – silmämääräisesti kuluttaja-aikakauslehtien sivuilla on
enimmäkseen niitä – mutta aihetta on tutkittu vähän. Yksi tämän tutkimuksen keskeinen tehtävä onkin kirjoittaa auki ja analysoida journalismin toistaiseksi suhteellisen tutkimatonta aluetta. Tutkimuksessa ei
silti keskitytä ainoastaan viihteellisiin sisältöihin: yksi aineistoista on
kerätty uutisviikkolehdestä, jonka kuvauskohde oli Suomen pääministeri. Vertailun avulla on mahdollista tarkastella miten, jos mitenkään,
henkilökuvan työprosessi uutisviikkolehden kontekstissa poikkeaa viihteellisemmästä yleisöaikakauslehdestä.
Laajoihin, abstrakteihin – myös poliittisiin – asiakokonaisuuksiin
pureutuminen henkilöiden kautta on aikakauslehtien journalistisen
osaamisen ydinaluetta. Henkilöllistämisen lisäksi myös muut näkökulmaistamisen tavat, kuten toistuvat teksti- ja kuvatyypit tai vahvasti
kaunokirjallisten tekstilajien ja symbolisten tai kuvataiteesta ammentavien valokuvien käyttäminen ovat aikakauslehtijournalismin vanhoja
tekniikoita. Tutkimuksellisen huomion kiinnittäminen valokuvalla näkökulmaistamiseen on paikallaan nyt, kun edellä mainitut journalistiset
tekniikat ovat levinneet kaikkiin medioihin ja monen sanomalehdenkin tyypillinen tapa käsitellä jokin hankala poliittinen aihe on henkilöidä ja näkökulmaistaa se esimerkiksi kainalojutulla.
Aikakauslehden valokuvien merkityksiin on vaikea tarttua yksinomaan tarkastelemalla julkaistuja kuvia. Kulttuurihistorialliseen toiminnan teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen perustuvassa väitöskirjassaan Merja Helle (2010a) on tiivistänyt journalismin tutkimuksen
ja kehittämisen tämänhetkiset haasteet neljään kohtaan. Hänen mukaansa journalismia ja journalistista työtä pitäisi tutkia enemmän 1)
työprosessina ja työyhteisöjen verkostona, 2) yhteistoiminnallisena
työnä, jossa eri näkökulmat työn tavoitteista kohtaavat, 3) konkreettisena, tietotekniikan ja muiden työvälineiden välittämänä toimintana
ja 4) paikallisena, historiallisesti muuttuvana ja mediatuote-spesifinä
toimintana (Helle 2010a, 25). Tämän tutkimuksen analyysin kohteena ovat aikakauslehtien tekijöiden puhe ja toiminta sekä henkilökuvat
puheen ja toiminnan tavoitteellisina kohteina. Ne sijoittuvat Helteen
listan kaikkiin neljään kohtaan.
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Mediatuote-spesifien kontekstien – tässä tutkimuksessa viiden
aikakauslehden – diskursiivisten käytäntöjen avaamisen kautta on
mahdollista tarkastella kokonaisuutena myös muuttuvia mediajärjestelmiä, muuttuvaa journalismia ja valokuvan muuttuvia käyttötapoja ja
merkityksiä niissä. Pertti Pitkänen määrittelee väitöstutkimuksessaan
”valokuvan kulttuurisen katkoksen” niin, että siirryttäessä diskursiivisesta käytännöstä toiseen ”valokuvaa ei enää ymmärretä tai siitä puhuta
samalla tavoin kuin aiemmin” (Pitkänen 2011, 18). Pitkäsen tutkimuksessa
esitetään valokuvan olevan siirtymässä kokonaan uuteen ”globaaliin
diskurssiin”2. Kuvajournalismin tuskin voi sanoa olevan siirtymässä
kokonaan diskursiivisesta käytännöstä toiseen, vaikka aikakauslehtimäinen tapa tehdä valokuvia onkin vaikuttanut muuhun kuvajournalismiin. Aikakauslehden henkilövalokuvan diskursiiviset käytännöt
eivät ole ajan myötä sinänsä muuttuneet merkittävästi, eivätkä ne ole
muuttamassa kaikkea muuta mediaa kokonaan, mutta paljon puhutun
uutismedian keventymisen ja henkilöihin painottumisen myötä niistä
puhumiselle ja niiden avaamiselle – uutiskuvapuheen kanssa rinnakkaiselle puheelle – on tarvetta.
Suomalaisista valokuvaan liittyvistä tutkimuksista Janne Seppäsen
(2001, 2004, 2005) visuaalisen kulttuurin tutkimusalaan kuuluvat lähestymistavat ovat tälle tutkimukselle läheisiä. Kuten Seppäsen väitöskirjassa Valokuvaa ei ole (2001), tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että
valokuva on erottamaton osa yhteiskunnallisia ja sosiaalisia rakenteita
ja sen merkitykset muodostuvat kulttuurisissa ja sosiaalisissa konteksteissa ja käytännöissä. Näin ollen ei ole olemassa mitään konteksteista irrallista, abstraktia ja yleistä valokuvaa. Ei ole olemassa valokuvan
perimmäistä ontologiaa, vaan valokuvat tulevat merkityksellisiksi
kulttuurisissa tiloissa (Seppänen 2001, 8; myös esim. Batchen 1999,
4–21). Jenni Mäenpään kanssa Seppänen on tutkinut uutiskuvia merkityksellistäviä diskursseja, joita ovat esimerkiksi suomalaisia journalisteja haastattelemalla löydetyt uutiskuvan objektiivisuuden diskurssit

2

Pitkäsen mukaan globaali diskurssi on valokuvan modernin diskurssin teesin
sekä postmodernin diskurssin muodostaman antiteesin synteesi. Se liittyy
globalisaation ilmiöihin ja valokuvan digitaalistumiseen, jotka muokkaavat
sekä kuvien jakelua että tuotantoa. sen keskeiset piirteet ovat 1) se, että yhteys
kuvaajan ja kuvan välillä katoaa tai hämärtyy, 2) valokuvan luonne hetken
tallentajana muuttuu ja 3) ajatukseen kuvaajasta todellisuuden tallentajana
perustuva käsitys valokuvan todellisuussuhteesta muuttuu, mutta valokuva
pyrkii silti olemaan ”transparentti media” ja välittämään läsnäolon tunteen.
(Pitkänen 2011, 204–210.)

3

Mäenpää ja Seppänen puhuvat artikkelissaan Kuvajournalismi tiedon tuotantona
(2007) paitsi diskursseista, myös ”objektiivisuuden kehyksistä”. Heidän
määrittelemänsä objektiivisuuden kehykset (tai diskurssit) ovat Kamera,
Taide ja Pimiösääntö. Sanomalehtikuvien digitaalisuuteen liittyvästä
”valokuvan periaatteesta” katso myös esim. Seelig (2006).

4

Dokumentaarisen valokuvan humanistista perinnettä on määritellyt esimerkiksi
Peter Hamilton (1997). Hän tiivistää ”humanistisen paradigman” kuuteen
valokuvan ominaisuuteen: 1) se keskittyy universaaleihin tunteisiin, 2) se
sijoittuu tiettyyn historialliseen kontekstiin, 3) se keskittyy arkipäiväisyyksiin
ja tavallisuuteen, 4) se on aihettaan kohtaan empaattista, 4) se samastuu
näkökulmassaan tavalliseen kansaan ja 6) se on mustavalkoista (Hamilton
1997, 101). Dokumentaarisen valokuvan humanismin kulttuurihistoriaa on
summannut esimerkiksi Mary Warner Marien (2010), 279–337.
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(Mäenpää ja Seppänen 2007; 2010). Mäenpään ja Seppäsen (2007) mukaan sanomalehtikuvien objektiivisuusdiskurssit3 rakentavat totuusväittämiä, joiden luonne on muutoksessa valokuvan digitaalistumisen
myötä. Näille kuvajournalismin diskursseille haetaan tässä tutkimuksessa rinnakkaisia diskursseja.
Uutiskuviin liittyviä diskursseja on haettu myös 2000-luvun sotien mediarepresentaatioista. Katy Parry (2011) on analysoinut Irakin
vuoden 2003 miehityksen kuvia brittiläisessä lehdistössä ja määritellyt
sotakuvan ”humanitaarisen diskurssin”. Humanitaarinen diskurssi rakentuu dokumentaarisen valokuvan humanistisen perinteen varaan4 ja
on tullut vallitsevaksi siitä syystä, että lehdet esittävät sodan mieluummin ihmisten kautta kuin näyttävät kuvissaan aseita ja yleistä tuhoa.
Humanitaarinen diskurssi on ideologinen: se kehystää Irakia valloittavat länsimaat hyväntekijöiksi. Irakilaiset nähdään enimmäkseen yleistettyinä, nimettöminä arkkityyppeinä ja länsimaiden hätäavun kohteina. Parry toteaa, että humanitaarinen diskurssi edistää narsistista ja
nationalistista ”kuinka me pelastamme ne” -tarinaa, joka esittää miehittävät länsimaat vapauttajina (Parry 2011, 1197).
Parryn analyysissä valokuvan humanitaarinen diskurssi ilmenee
esimerkiksi kuvakulmassa, mutta on muistettava, että sotatilanteissa
niin kuvakulmat kuin kuvauspaikatkin ovat usein käytännön sanelemia. Pakolaisleirin ruoanjakelupiste on kuvaajille turvallisempi paikka kuin sotatanner, ja ihmiset suhtautuvat kuvaajiin rauhallisemmin.
Parry ottaa tämän huomioon. Hänen esimerkissään irakilaiset on kuvattu ylhäältäpäin hätäapulaatikoita tavoittelemassa, mikä olisi helppo
tulkita arvoperspektiiviksi. Kuvauspaikka ylhäällä avustusrekan katolla
on kuitenkin kaoottisessa ja väkivaltaisessa tilanteessa valokuvaajille
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ainoa mahdollinen (emt., 1193). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan aikakauslehtikuvien diskursseja ottaen samalla tavalla huomioon paitsi
kuvien tekemiseen ja käyttöön liittyvät ideologiat ”meistä” ja ”niistä”,
myös ne moninaiset sosiaaliset käytännöt, joissa kuvat syntyvät. Suomessa kuviin vaikuttavia kuvajournalistisia käytäntöjä on tutkinut Kari
Koljonen (2004), jonka sanomalehteä koskeviin havaintoihin tämä tutkimus lisää aikakauslehden työprosessin näkökulman.
Suomessa oli huhtikuuhun 2009 mennessä julkaistu 41 aikakauslehtiin liittyvää väitöskirjaa neljässätoista korkeakoulussa kymmenillä
eri tieteenaloilla. Näistä tutkimuksista vain neljässätoista aikakauslehti
oli tutkimuksen nimenomaisena kohteena (Töyry, Saarenmaa ja Särkkä
2011, 26). Viime vuosina aikakauslehti on ollut keskiössä muutamissa
kotimaisissa väitöstutkimuksissa. Esimerkiksi Maria Lassila-Merisalo
(2009) on tutkinut suomalaisten aikakauslehtitekstien poetiikkaa faktan ja fiktion välissä. Laura Saarenmaa (2010) on tutkinut ajanvietelehtien henkilöjuttujen naisille tarjoamia julkisuuden muotoja. Saarenmaan tutkimus perustuu historiallisiin aikakauslehtiaineistoihin eikä
keskity valokuviin. Erkka Railo (2011) on tutkinut Anna-lehden henkilöjuttuja suomalaisista naispoliitikoista. Railon historiallista aineistoa
vuosilta 1975–2005 hyödyntävässä väitöskirjassa henkilökuvalla ei tarkoiteta valokuvaa vaan tekstiä, henkilökuva-nimistä juttutyyppiä. Yksi
tämän tutkimuksen tutkimustehtävä onkin lisätä 2000-luvulla tehtyyn
suomalaiseen aikakauslehtijournalismin tutkimukseen kuvallinen ja
etnografinen perspektiivi.

Tutkimuskysymykset
Edellä esitettyjen tavoitteiden mukaisesti tämä tutkimus avaa valokuvan tuotantokonteksteja, analysoi aikakauslehtien henkilökuviin liittyvää puhetta ja toimintaa sekä määrittelee valokuvien merkityksenmuodostukseen tutkituissa konteksteissa vaikuttavia diskursseja. Keskeiset
tutkimuskysymykset ovat
1) Mikä on henkilökuvien tehtävä aikakauslehdessä
ja miten aikakauslehtien henkilökuvia tehdään?
2) Millaiset diskurssit vaikuttavat erilaisten
aikakauslehtien kuvatuotantoprosesseissa?

1.3 Tieteenalan määrittely
” [T]änä usein ’spektaakkelin’ (Debord), ’tarkkailun’ (Foucault)
ja kaikkialla läpitunkevan imagonrakentamisen aikakaudeksi
kutsuttuna aikana emme edelleenkään tiedä tarkkaan mitä kuvat
ovat, mikä niiden suhde kieleen on, miten ne toimivat katsojiensa
ja maailman suhteen, miten niiden historiaa pitäisi ymmärtää
tai mitä niillä tai niille pitäisi tehdä.” (Mitchell 1994, 13.)5

Kuten W.J.T. Mitchell edellä toteaa, kuvat ovat kaikkialla ja herättävät
paljon kysymyksiä. Niitä voi ja täytyy tutkia monessa viitekehyksessä.
Tämä tutkimus sijoittuu visuaalisen kulttuurin tutkimuksen kentälle.
Tutkimus kytkeytyy läheisesti myös mediatutkimukseen ja sen taustalla oleviin sosiaali- ja yhteiskuntatieteisiin siten, että se avaa ja analysoi
prosesseja, joissa visuaalisilla teoilla ja artefakteilla rakennetaan niitä
kulttuurisia merkityksiä, jotka sitten ohjaavat käyttäytymistä ja muodostavat sosiaalisia rakenteita. Tämä tutkimus on myös osa valokuvan
tutkimuksen laajaa kenttää, joka asettuu sekä visuaalisen kulttuurin
tutkimuksen että mediatutkimuksen alueille.
Visuaalisen kulttuurin tutkimusala on syntynyt muutamien viimeisten vuosikymmenten kuluessa. 1900-luvun loppuvuosikymmeninä sosiaali-, yhteiskunta- ja humanistisissa tieteissä tapahtui niin
kutsuttu kulttuurinen käänne. Stuart Hallin, joka 1960-luvun lopulta
asti johti Birminghamin yliopiston nykykulttuurin tutkimuskeskusta (CCCS), mukaan kulttuuri tarkoittaa – enemmän kuin kulttuurisia

5

”[I]n what is often characterized as an age of ’spectacle’ (Debord), ’surveillance’
(Foucault), and all-pervasive image-making, we still do not know exactly what
pictures are, what their relation to language is, how they operate on observers
and on the world, how their history is to be understood, and what is to be done
with or about them.” (Suom. HW.)
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Nämä kysymykset ovat nousseet yhdestä konkreettisesta ja yksinkertaisesta tutkimusintressistä: Miten ja miksi aikakauslehdet tuottavat henkilökuvia?
Tällaiset kysymykset voivat syntyä katselemalla kuvia lehdistä,
mutta niihin ei voi kuvia katselemalla vastata. Kysymyksiin voi vastata
ainoastaan menemällä sinne, missä kuvat syntyvät: lehtitalojen sisään,
arkisten työprosessien keskelle.
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esityksiä ja artefakteja, kuten taideteoksia tai aikakauslehtiä – niitä
käytäntöjä, joissa tuotetaan ja vaihdetaan merkityksiä. Kulttuureja
määrittävät niiden jäsenten jaetut merkitykset ja yhteiset tulkinnat ympäröivän maailman tapahtumista (Hall 1997a, 2; Rose 2001, 8). Kulttuurinen tutkimusote on kiinnostunut siitä, miten kulttuuriset ideat
muovaavat sosiaalista todellisuutta ja sen käytäntöjä (Rose 2001, 6), ja
sen tähtäimessä on pohjanaan olevien sosiaalisen konstruktionismin
ja kriittisen teorian mukaisesti ollut kiinnittää entistä enemmän huomiota sosiaalisten erojen luonteeseen rakennettuina – ei luonnollisina – ilmiöinä (emt., 10–11). Valokuva kulttuurintutkimuksen kohteena
on sekä kulttuurinen teko, jolla voidaan tuottaa esimerkiksi sosiaalisia
eroja tai yhtenevyyksiä, että kulttuurinen artefakti.
Vuonna 1994 taideteoreetikko W.J.T. Mitchell esitti, että 1960-luvulla tutkimuksessa tapahtuneen kielellisen käänteen6 aikana ja jälkeen on tapahtunut kuvallinen käänne (Mitchell 1994, 11–34). Kielellisen käänteen myötä kaikki – luontokin – voitiin hahmottaa teksteinä
ja diskursseina. Kielellinen tutkimusote näki maailman sosiaalisina
suhteina ja diskursiivisina rakenteina. Mitchellin mukaan jo Frankfurtin koulukunta oli yhdistänyt visuaalisuuden massamediaan ja kulttuurifasismiin, ja kuvallinen käänne alkoi näkyä tekstiin ja diskursseihin
keskittyvän filosofian ja tutkimuksen eräänlaisena epämukavuusalueena. Tieteenfilosofisessa, Thomas Kuhnin määrittelemässä mielessä
kuva oli 1990-luvulle tultaessa tullut asemaan, joka oli humanististen
ja yhteiskuntatieteiden paradigman (keskeisen tutkimuskohteen) ja
anomalian (uuden, oman teorian) välissä, eikä kukaan oikein tiennyt,
mitä kuvat oikeastaan olivat tai mitä niille tai niillä pitäisi tehdä. (Mitchell 1994, 11–13.) Kuvallinen käänne ei Mitchellin mukaan saa palauttaa ajattelua naiiviin mimesikseen tai kuvallisen läsnäolon metafysiikkaan, vaan se on hänelle ”jälkikielellinen, jälkisemioottinen” kompleksisen kuvan uudelleenlöytäminen, jolloin kuvaa tulee tarkastella visuaalisuuden, apparaatin, instituutioiden, diskurssin, ruumiillisuuden ja
figuraalisuuden monimutkaisena yhteispelinä (emt., 16).
Mitchell puhuu tässä yhteydessä ainoastaan kielellisestä käänteestä kuvallisen käänteen edeltäjänä, mutta esimerkiksi Jessica Evans ja
Stuart Hall ovat myöhemmin yhdistäneet kielellisen ja kulttuurisen

6

Kielellistä käännettä määritteli Richard Rorty vuonna 1979 teoksessaan
Philosophy and the Mirror of Nature (Princeton: Princeton University Press) sekä
aiemmin vuonna 1967 toimittamassaan esseekokoelmassa The Linguistic Turn:
Recent Essays in Philosophical Method (Chicago: University of Chicago Press).

käänteen ja puhuneet yhdestä ja samasta kulttuurisesta käänteestä
(Evans ja Hall 1999, 2). Kielellisen käänteen ja kulttuurisen käänteen
– tai niiden yhdistelmän – ja kuvallisen käänteen jälkeen akateemisissa keskusteluissa on 1990-luvulta alkaen määritelty näiden käänteiden
seurauksena loogisesti rakentuvaa yhdistelmää: visuaalista käännettä
ja sen synnyttämää visuaalisen kulttuurin tutkimuskenttää. Määritteleminen on ollut moninaista, ja esimerkiksi Gillian Rosen mukaan
termiä ”visuaalinen kulttuuri” tulee käyttää varovaisesti (Rose 2001,
9–10). James Elkins (1993) on hahmotellut Mitchellin määrittelemän
kuvallisen käänteen vaikutuksesta 1990-luvulla syntyneen visuaalisuustutkimuksen tutkimusalan (visual studies), johon hän suhtautuu
lähtökohtaisen skeptisesti. Janne Seppäsen mukaan kunnia termistä ”visuaalinen kulttuuri” kuuluu taidehistorioitsijoille.7 Visuaalisen
kulttuurin tutkimuksesta alettiin Seppäsen mukaan varsinaisesti puhua vasta 1990-luvun aikana, ja termi on siirtynyt yhteiskuntatieteiden
kentälle vuonna 1995 Chris Jenksin toimittaman artikkelikokoelman
Visual Culture myötä (Seppänen 2005, 18–19).
Gillian Rosen mukaan visuaalisen kulttuurin alaan linkittyvästä
kuvantutkimuksesta voi nimetä viisi ajatusta, jotka ovat arvokkaita kuvien sosiaalisten funktioiden ja vaikutusten tarkastelussa: ”Kuvalla voi
olla omia visuaalisia vaikutuksia (joten on tärkeää katsoa kuvia tarkkaan);
nämä vaikutukset ovat erilaisten, kuvan mobilisoimien näkemisen tapojen kautta olennaisia sosiaalisten erojen kuvallisten esitysten tuottamisen
ja toisintamisen kannalta; mutta nämä vaikutukset yhdistyvät aina
katselemisen sosiaaliseen kontekstiin ja katselijoiden mukanaan tuomiin visuaalisuuksiin.” (Rose 2001, 15.) Katselemisen sosiaalinen konteksti on val-

7

Seppänen mainitsee termin ”visuaalinen kulttuuri” varhaisina käyttäjinä taidehistorioitsijat Svetlana Alpersin ja Michael Baxandallin (Seppänen 2005, 18).
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litseva visuaalinen kulttuuri. Joidenkin määritelmien mukaan visuaalinen kulttuuri muodostuu kulttuurisista artefakteista ja niiden tavoitteista, toisessa ääripäässä se taas on määritelty pelkäksi katsomisen
prosessiksi ja suhteeksi katsojan ja katsottavan välillä, ei artefakteiksi
lainkaan. (Emt., 12–15.) Tässä tutkimuksessa visuaalista kulttuuria ei
määritellä kumpaankaan ääripäähän, vaan sitä tarkastellaan järjestelmänä, joka koostuu artefakteista, sanoista ja teoista.
Rosen mukaan kuva voi itsessään olla voimakas ja viettelevä eikä
sen kielioppi toimi kuten kirjoitetun kielen. Kuitenkin kuva on joka
tapauksessa toisten tekstien – kuvallisten ja sanallisten – yhteydessä,
ja kaikki merkitykset muodostuvat näin syntyvässä vuorovaikutuksessa. Tämä tutkimus linkittyy Gillian Rosen näkemykseen sikäli, että se
korostaa kuvan käyttötarkoitusta ja toiminnallisuutta. Rosen näkökulmista tälle tutkimukselle relevantti on myös se näkemys, että kuvilla
luodaan sosiaalisia eroja, ja niiden luomiseen ja toisintamiseen tähtäävien mekanismien tarkastelu on tärkeää.
Yksi Rosen listaamista visuaalisen kulttuurin näkökulmista on katsomisen määrittyminen. Rosen siteeraaman John Bergerin kirjan ja
tv-sarjan Ways of Seeing mukaan katsoja ei katso vain kuvaa, vaan aina
samalla myös itseään ja suhdettaan kuvaan (Berger 1972, 9). Aikakauslehden lukija katsoo henkilökuvasta itseään ja jotain, mitä ehkä haluaisi olla tai ryhmää, johon haluaisi kuulua. Rosen mukaan Bergerin
sanoman voi tiivistää niin, että kuvan genren hahmottaminen johtaa
kuvan aiheen representaation ymmärtämisen lisäksi kuvan katsojan
rakentumisen ymmärtämiseen (Rose 2001, 12). Bergerille tämä tarkoitti naisen representaatiota katseen kohteena ja naisen kuvaa katsovan
miehen rakentumista kuvan aktiiviseksi katsojaksi (Berger 1972, 47).
Aikakauslehden kuvan katsojuuden rakentumista tarkastellaan tässä tutkimuksessa yksittäisen lehtikonseptin sisällä ja tuotannon tasolla. Kuvan katsoja, joka on selailemansa lehden vakituinen lukija ja jolle
kuva siten on ensisijaisesti tuotettu, kokee kuvassa todennäköisesti
erilaisia merkityksiä kuin sellainen lukija, jolla ei ole lehteen lukijasuhdetta eikä katsojuus lehden kuviin ole määrittynyt. Aikakauslehdessä
henkilökuvan katsojuutta voidaan rakentaa esimerkiksi tekemällä tai
jättämällä kuvaan lehteä tuntemattomalle lukijalle ehkä huomaamattomia, mutta omalle lukijalle selviä eleitä tai elementtejä. Vaikka lehden fyysinen lukija ei olekaan läsnä kuvien tuotannossa, johon tässä
tutkimuksessa keskitytään, lukijalle rakentuvaa roolia kuvan vastaanottajana sivutaan näiden eleiden ja elementtien tarkastelun kautta.
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Mediatutkimuksen tieteenalan on sanottu syntyneen brittiläisen
kulttuurintutkimuksen jalanjäljissä eri tieteenalojen – lähinnä humanististen ja yhteiskuntatieteiden – yhdistyessä eri tavoin. Polyteknisissä
oppilaitoksissa on tahollaan kehittynyt oma käytännönläheinen mediatutkimuksen haaransa (Hujanen 1998). Mediatutkimus voi tarkastella
mediateknologiaa vaikutuksineen, mediaorganisaatioita, mediatuotteita tai mediaa yhteiskunnan eri tasoilla. Näkökulmat voivat olla esimerkiksi teknisiä, taloudellisia, taiteellisia, historiallisia, filosofisia,
yhteiskuntatieteellisiä tai kulttuurisia. Mediatutkimus ei siis ole yhtenäinen, selvärajainen tutkimusala, ja esimerkiksi suomalaisissa yliopistoissa se on sisältänyt erilaisia lähestymistapoja. Turun yliopiston mediatutkimusta määrittelevien Seija Ridellin ja Tuomo Väliahon mukaan
mediatutkimuksen kentällä on paljon toisilleen outojen lähtökohtien
rajavyöhykkeitä, joita ei kannata mieltää erottaviksi vallihaudoiksi vaan
neuvottelualueiksi, joilla syntyy kiinnostavaa keskustelua. Ridell ja Väliaho vertaavat näitä eri lähestymistapojen – esimerkiksi taiteentutkimuksen ja yhteiskuntatieteiden – raja-alueita luonnon ekotyyppien rajoihin, joilla saattaa syntyä jotain kokonaan uutta. Mediatutkimus on
luova ympäristö, jonka olemisen tapa on lähtökohtaisesti monitieteinen (Ridell ja Väliaho 2007, 8). Myös Taisto Hujanen on samanhenkisesti ja oivaltavasti verrannut mediatutkimusta tieteenalojen risteykseen,
jossa moni käväisee mutta johon harva pysähtyy (Hujanen 1998, 68).
W.J.T. Mitchell ja Mark Hansen rinnastavat ”median” kaikenkattavana kriittisenä käsitteenä Freudin tiedostamattoman, Marxin tuotannon tasojen tai Derridan kirjoittamisen käsitteisiin psykologiassa,
yhteiskuntatieteissä ja filosofiassa. Mediatutkimus on siis yhtä laaja
alue kuin ihmistieteet ja teknologia yhdistettynä, ja median ja mediaalisuuden käsitteitä voidaan soveltaa myös historiallisessa perspektiivissä ja nähdä näitä käsitteitä vanhemmatkin ajattelijat mediatutkijoina (Mitchell ja Hansen 2010, vii-x). Kirjassaan Mediayhteiskunta (2012)
myös Janne Seppänen ja Esa Väliverronen lähtevät liikkeelle siitä jo
yleiseksi tulleesta näkemyksestä, että media ja yhteiskunta ovat erottamattomat. Heidän mukaansa yhteiskunnan suunta riippuu siitä, miten mediainstituution ja muiden yhteiskunnan instituutioiden kuten
talouden, politiikan tai kansalaisyhteiskunnan väliset suhteet kehittyvät. Seppäsen ja Väliverrosen mukaan media ja erityisesti journalismi
voi käsitellä yhteiskunnan muita instituutioita monin eri painotuksin.
Mediainstituution oma, jatkuva muutos yleisödemokratiasta konvergenssikulttuuriin sekä suhde markkinatalouteen vaikuttavat näihin
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käsittelytapoihin. (Seppänen ja Väliverronen 2012, 207–208.) Koska
tutkimuksen kohde, media, on määriteltävissä Mitchellin ja Hansenin
tapaan laajasti tai Seppäsen ja Väliverrosen tapaan kaikkeenkietoutuvasti, tarkkojen rajojen piirtäminen mediatutkimukselle tuntuu turhalta. 2000-luvun mediatutkimus on ihmisen, kulttuurin ja teknologian
tutkimusta erittäin monista perspektiiveistä.
Valokuvaa on suomalaisessa tutkimuksessa käsitelty hyvin erilaisista
näkökulmista (ks. esim. Pitkänen 2011, 21; Pienimäki 2007). Taideteollisen korkeakoulun (myöhemmin Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) valokuvataiteen alan väitöstutkimuksissa valokuvia on
esimerkiksi käytetty historiallisina aineistoina (esim. Salo 1997, Kohonen
2012)8. Painamisen ja kameran tekniikoita suhteessa valokuvailmaisuun
on tutkittu (esim. Albrecht 2001; Anttonen 2005)9, ja ammattivalokuvaajien suhtautumisesta digitalisoitumiseen on tehty aineistotutkimusta
(Makkonen 2010)10. Valokuvaa on lähestytty teoreettisesta näkökulmasta

8

Salo, Merja 1997. Nautinnon vaaran ja varoituksen merkit. Tutkimus savukemainonnan
merkityssisällöistä ja terveysvalistuksen vastakuvista Suomessa 1870-1994. CD-ROM /
Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja A 16. Kohonen, Iina 2012. Gagarinin hymy.
Avaruus ja sankaruus neuvostovalokuvissa 1959–1968. Helsinki: Musta Taide.

9

Albrecht, Kristoffer 2001. Creative Reproduction. A Practical Study on Ink-printed
Photographs, their History of Production and Aesthetic. Helsinki: Publication
series of University of Art and Design A 32. Anttonen, Petri 2005. Ajan kosketus.
Aikasarjavalokuva teoksina ja teoriana. Helsinki: Musta taide.

10

Makkonen, Pekka 2010. Camera Pixela. Ammattilaisten näkemyksiä valokuvauksen
digitalisoitumisesta. Helsinki: Aalto-yliopisto.

1.4 Aikakauslehdet tutkimuksen kohteena
”Harvoin asiaa on ihan julki lausuttu, mutta usein se on rivien
välistä luettavissa: aikakauslehti näyttäytyy [tutkimuksessa] vanhanaikaisena, heikoissa kantimissa olevana välineenä, jonka elintilaa
ahdistaa niin uusi kuin vanhakin media.” (Kivikuru 1996, 1.)

Monet median ja yhteiskunnan tutkijat keskittyvät paljolti sosiaalisen median tuomiin muutoksiin tiedon hankkimisessa, jakamisessa
ja vastaanottamisessa. Esimerkiksi tästä näkökulmasta voi tarkastella
yhteiskunnan muutoksia median muutoksen kautta (esim. Seppänen
ja Väliverronen 2012). Tämän tutkimuksen kohde, painetun aikakauslehden henkilökuva, edustaa sosiaalisen median aikakaudella epäi-

11

Laakso, Harri 2003. Valokuvan tapahtuma. Helsinki: Tutkijaliitto. Elo, Mika 2005.
Valokuvan medium. Helsinki: Tutkijaliitto.

12

Pälviranta, Harri 2012. Toden tuntua galleriassa. Väkivaltaa käsittelevän dokumentaarisen
valokuvataiteen merkityksellistäminen näyttelykontekstissa. Helsinki: Musta Taide.

13

Villi, Mikko 2010. Visual mobile communication: Camera phone photo messages as ritual
communication and mediated presence. Helsinki: Aalto-yliopisto.

14 Männistö, Anssi 1999. Islam länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa. Myyttisideologinen ja kuva-analyyttinen näkökulma sivilisaatioiden kohtaamiseen. Tampere:
TAPRI, Tampereen yliopisto. Mäenpää, Jenni 2008. Muokkausta ja manipulaatiota.
Digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä. Tampere:
Tampereen yliopisto. Vanhanen, Hannu 2002. Kuvareportaasin (r)evoluutio.
Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 882, Tampereen yliopisto.
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ankkuroituen osaksi laajempaa taidefilosofiaa (Laakso 2003; Elo 2005)11
tai kytketty dokumentaarisuuskeskusteluihin ja vastaanottotutkimukseen (Pälviranta 2012)12. Myös valokuvan erilaiset käyttötavat sosiaalisessa ja mobiilissa mediassa ovat nousseet tutkimuskohteeksi (Villi 2010).13
Kuvajournalismin tutkimusta on pisimpään ja vakiintuneimmin
tehty Tampereen yliopistossa, jossa mediatutkimuksen painopisteet
ovat journalismin rinnalla mediakulttuurin, mediakasvatuksen ja puheviestinnän tutkimuksessa. Tamperelainen kuvajournalismin tutkimus
on enimmäkseen painottunut uutis- ja reportaasikuvien problematiikkaan. Viime vuosina Anssi Männistö (1999) on tutkinut islamin kuvia
länsimaisessa hegemonisessa diskurssissa, Hannu Vanhanen (2002) dokumentaarisen kuvareportaasin muotoa ja Jenni Mäenpää (2008) kuvajournalistien käsityksiä digitaalisesta kuvamanipulaatiosta.14 Janne Seppänen (2001) on tutkinut valokuvaa osana erilaisia tulkintakonteksteja.
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lemättä dinosaurusten aikaa. Aikakauslehti on vanha kulttuurituote
ja henkilökuva vielä vanhempi. Onko niillä enää mitään relevanssia?
Ullamaija Kivikuru teki edellä siteeratun aikakauslehtitutkimuksensa
Vieraita lehtiä 1990-luvulla ja totesi jo silloin aikakauslehtiä pidettävän
tutkimuksen piirissä vanhanaikaisena välineenä.
Aikakauslehdet onkin saatettu jättää median yleisesityksissä kokonaan huomioimatta – esimerkiksi Norman Fairclough laskee kirjassaan Media Discourse (1995) mediadiskurssin piiriin sanomalehdet, tabloidit sekä television luokitellen aikakauslehtien ja kirjojen diskurssit
mediadiskurssille ”läheisiksi” (Fairclough 1995, 63) – tai niputtaa ne
populaarin median homogeeniseksi alalajiksi. Laajasti ymmärrettynä
aikakauslehdet kuvineen epäilemättä ovatkin massoille suunnattua
kulttuuriteollisuutta, massakulttuuria. Tutkimuksen asenteellisuutta
ja erityyppisten mediajulkisuuksien arvottamista tutkimuskohteina
onkin kritisoitu (Herkman 2011, 77), ja kulttuurintutkimus on purkanut ja keikauttanut välillä päälaelleenkin vakavan ja populaarin median
perinteisiä arvojärjestyksiä (esim. Hartley 2003).
2010-luvulle tultaessa aikakauslehden rooli mediakentässä näyttää
muuttuneen, kun sanomalehdetkin ovat silminnähden kasvattaneet
aikakauslehtimäistä sisältöään.15 Vaikka tutkimusta on edelleen vähän
verrattuna moneen muuhun viestinnän osa-alueeseen, asenne aikakauslehtiä kohtaan on kenties muuttumassa avoimemmaksi. Populaareja aikakauslehtiä on käytetty paljon eri alojen tutkimusten aineistoina, mutta aikakauslehtimäinen journalismi itsessään on ollut melko
marginaalinen tutkimuskohde (Helle 2010a, 24; Saarenmaa 2010, 19;
Holmes, 2008). Taideteollisessa korkeakoulussa (myöhemmin Aaltoyliopiston taideteollinen korkeakoulu, myöhemmin Aalto-yliopiston
taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) tehtiin vuonna 2009 pääpainoltaan suomalainen, mutta myös kansainvälisiä viitteitä sisältävä aikakauslehtitutkimuksen tietokanta, jossa on kirjoitushetkellä luetteloituna 3 582 viitettä. Tietokannassa on luetteloituna kaikkien tutkimusalojen aikakauslehtiä aineistonaan käyttävä tutkimus (368 viitettä); luetteloituna ovat myös ammatilliset opinnäytteet ja gradut, käsikirjat ja jopa
aikakauslehden toimittajien ammattiliiton vuosikirjat. Tietokanta ei
siis rajaudu vain akateemiseen tutkimukseen, vaan toimii tiedonhaun

15

Hyvä esimerkki aikakauslehtimäisestä sisällöstä sanomalehdessä on vaikkapa
Helsingin Sanomien tabloidiuudistuksen yhteydessä (2013) lehden torstaisivuille
luotu juttusarja Petikaveri, jossa valokuvataan julkisuuden henkilöitä vuoteessa
ja haastatellaan heitä heidän nukkumisrutiineistaan.

Yleisaikakauslehdistä indielehtiin
” Mut sit sanomalehti ja aikakauslehti on vähän eri asia,
että aikakauslehti on niin sellanen karkki, jonka, minusta
ainakin, ihminen haluaa käteen ja selailla sitä ees sun taas.”
(Haastateltavan määritelmä aikakauslehdestä)17

Valokuvilla kuvitetun aikakauslehden nykyisen muodon ja rakenteen
luoneet ja pohjustaneet menestyslehdet , kuten Life ja Look, olivat laajoille massoille tarkoitettuja yleisaikakauslehtiä, jotka keskittyivät yhtä
lailla kansainvälisiin koviin uutisiin kuin viihdejulkkiksiinkin. Erikoisaikakauslehtien nousu alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla, kun television
rooli massojen tiedonvälittäjänä kasvoi eivätkä aikakauslehdet enää pysyneet nopeamman välineen tahdissa. Televisio vei myös mainostajien
enemmistön. Lehtitalojen oli luotava uusia aikakauslehtiyleisöjä, joille tuotettujen uusien lehtien oli erikoistuttava. 1970-luvulle tultaessa
sekä Life, Look että Saturday Evening Post jouduttiin lakkauttamaan kannattamattomina (Abrahamson 1996, 2; Morrish ja Bradshaw 2012, 14).
Suomessa vastaava ilmiö on näkynyt laajoille yleisöille suunnattujen
yleisaikakauslehtien laskevina levikkeinä. Vuodesta 1998 vuoteen 2011
esimerkiksi Seuran ja Avun levikit ovat laskeneet lähes 100 000 lukijalla.18
2000-luvulla verkkojournalismi on vienyt television ja sanomalehtien paikan nopean uutisjournalismin alustana. Sanomalehdet ovat jakaneet sisältöään painetun lehden ja sen teemaliitteiden sekä verkkolehden kesken niin, että uutisaineisto painottuu verkkoon ja taustoittavaa, aikakauslehtimäistä feature-journalismia sijoitetaan painetun
lehden aikakauslehtimäisiin liitteisiin. Aikakauslehdet ovat aikakauslehtimäisiksi muuttuvista sanomalehdistä erottautuakseen joutuneet
terävöittämään aikakauslehtimäisyyttään entisestään ja suuntaamaan
sisältöjään yhä pienemmille yleisöille. David Abrahamsonin (1996)

16

http://aikakauslehtitutkimus.fi/ (luettu 29.10.2013)

17

Haastateltavan henkilökoodi: J2.

18

Lähde: Levikintarkastuksen trenditilasto 1998-2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)
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apuna alasta kiinnostuneille. Visuaalisuuteen, valokuvaan tai designiin
liittyviä viitteitä tietokannassa on 381, ja niistä suuri osa liittyy valokuvan ja painamisen tekniikoihin. Kieleen ja kielentutkimukseen liittyviä
viitteitä on 606.16

35

mukaan erikoislehdet, joiden nousu alkoi Yhdysvalloissa 1960-luvulla
yleisaikakauslehtien tappion myötä, ovat olleet keskeisessä roolissa
muokkaamassa yhteiskuntaa.19
Tämän tutkimuksen aineistolehdet, kuten nuori Meidän Perhe ja
perinteikäs Suomen Kuvalehti, on suunnattu nykymittakaavan mukaan
suurille yleisöille, jotka Avun ja Seuran kulta-aikoihin verrattuna ovat
kuitenkin melko pieniä. Lehden alkuvuosina 2004–2008 Meidän Perheen
levikki nousi nopeasti noin 35 000:sta noin 53 000:een ja on pysynyt
sittemmin noin 50 000:ssa vuoteen 2011 asti. Suomen Kuvalehden levikki
on vuosina 1998–2011 pysynyt melko tasaisesti 90 000 ja 100 000 välillä.20 Painettu lehti oli siis hyvissä voimissa; toisaalta molemmat lehdet
panostivat voimakkaasti myös verkkojournalisminsa ja sähköisten versioidensa kehittämiseen vuosien 2009–2011 aikana.21
Aikakauslehden rakentama kuvitteellinen sosiaalinen yhteisö22 on
erilainen, mutta mahdollisesti yhtä vahva kuin tätä nykyä paljon tutkitut
sosiaalisen median yhteisöt. Voi myös olla, että aikakauslehden perinteinen, homogeeninen ja turvallinen yhteisö edustaa nykyihmisille elitististä vapautumista rajaamattoman informaation pakkosyötöstä. Tila
aikakauslehtikuvan vastaanottamiseen – paperinen tuote – on valmiiksi
rajattu, ja katselemiseen varastetaan jostain aikaa. Sellaista rauhoitettua
Suunniteltu kuva
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19

Poikkeamiin ja erityisyyksiin, ei yhtenevyyksiin, keskittyminen näkyi
maailmanlaajuisesti dokumentaarisen valokuvan näkökulmissa jo
maailmansotien jälkeen, siis vähän ennen erikoisaikakauslehtien
nousua (Marien 2010, 337).

20 Lähde: Levikintarkastuksen trenditilasto 1998-2011.
http://www.levikintarkastus.fi/levikintarkastus/tilastot.php (luettu 10.4.2012)
21

Meidän Perhe kehitti esimerkiksi videohaastattelu-juttutyyppiä Perhe.fi
-verkkosivulleen. Suomen Kuvalehti uudisti verkkosivunsa, siirtyi
iPadiin ensimmäisenä suomalaisena aikakauslehtenä syyskuussa 2010
(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/suomen-kuvalehti-nyt-ipad-versionanaytenumero-luettavissa, luettu 29.10.2013) ja julkaisi historiansa ensimmäisen
making-of -videon iPad -versiossaan tämän tutkimuksen aineistona olevasta
pääministeri Mari Kiviniemen studiokuvauksesta. Huhtikuusta 2012 eteenpäin
irtonumeromyyntiin perustunut iPad -versio on sulautunut Suomen Kuvalehti
Digi -versioon, joka soveltuu tableteille, puhelimille ja selaimille.

22 Kuvitteellisen yhteisön käsitteen kehitti alun perin Benedict Anderson
teoksessaan Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of
Nationalism (1991; ensimmäinen painos julkaistu 1983). Andersonin
mukaan kansakunnatkin ovat kuviteltuja yhteisöjä, ja medialla on iso
rooli kansallisten identiteettien ja nationalismin muodostumisessa.

ylellisyyttä muut arkiset mediat eivät välttämättä pysty tarjoamaan. Megan Le Masurierin (2012) mukaan pienilevikkiset indielehdet ovat yksi
merkki siitä, että painettu aikakauslehti on voimissaan. Indielehdet keskittyvät marginaalisten populaarikulttuuristen ilmiöiden vahvasti näkökulmaistettuun juhlintaan – suomalaisen Kasino A4 -lehden näkökulman
Le Masurier nimeää ”aggressiiviseksi melankoliaksi” (Le Masurier 2012,
2). Hänen mukaansa indielehdet tavallaan poistavat taisteluasetelman digitaalisen ja painetun median väliltä: niiden tekijät ovat diginatiiveja ja ne
tuotetaan kokonaan digitaalisesti, mutta ne painetaan kuitenkin paperille ehkä siksi, että siten ne voivat tarjota jotain mitä sähköiset lehdet eivät
voi (emt., 3). Tällaisia painetun lehden ominaisuuksia, joita indielehtien
tekijät hyödyntävät, ovat esimerkiksi paperin laatu aistisine ominaisuuksineen, layoutin aikakauslehtimäinen erityisyys ja lehtiesineen säilyttämisen mahdollisuus. Nämä ominaisuudet ovat hyödynnettävissä kaikissa
paperille painetuissa – suurilevikkisissäkin – aikakauslehdissä. Le Masurier päättää artikkelinsa arvailemalla, ovatko indielehdet kenties tulevaisuudessa viimeisiä painettuja mediatuotteita muun median siirryttyä
verkkoon, ja lainaa Monster Children -indielehden kirjoitusta: ”Kun haluan
valokuvan, haluan printin. Kun luen kirjaa, haluan että sivut turpoavat ja kääntyvät
koirankorville. Kun ostan aikakauslehden, haluan sen ikääntyvän kanssani. Haluan
kosketeltavia todisteita siitä että minun aikani oli olemassa…”23 (Emt., 13.)

Aikakauslehti rakennelmana
Aikakauslehti on käsinkosketeltava artefakti. Aikakauslehteä suhteessa valokuvaan ei kuitenkaan kannata tarkastella vain artefaktina – vastaanottokonteksteissa matkustavana esineenä tai valokuvan julkaisu23

Vaughan Blakey: Ding dong print is dead. Monster Children 26, 2010.
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kontekstina – vaan kokonaisuutena, joka muodostuu tekijöistä, lehdestä ja lukijoista, jotka liikkuvat yhteen kietoutuneina ajassa, paikassa
ja kulttuurissa. Jokaisella aikakauslehdellä on uniikki konsepti, jonka
suhde siinä tuotettuun valokuvaan on kiinteä. Aikakauslehdet ovat
myös jo kauan ennen 2000-luvun indielehtiä rakentaneet omia maailmojaan omille lukijoilleen. Esimerkiksi Henry Lucen Fortunen tapauksessa lehti on jopa luonut oman, aikakauteensa sopivan historiallisen
näkemyksensä Yhdysvaltain kansan historiasta (Miller 2003).
Kun aikakauslehteä tarkastellaan tuotanto-organisaationa arvoineen, taloudellisine tilanteineen, tekijäryhmineen, käsitteellisine ja
konkreettisine lukijoineen sekä todellisuutta muokkaavine kuvineen ja
teksteineen, saadaan kuva monimutkaisesta vyyhdestä, josta yhtä asiaa
on vaikea vetää erilleen. Yhden asian erilleen vetämisen vaikeus näkyy
hyvin konkreettisesti valokuvissa. Aikakauslehdissä julkaistaan paljon
valokuvia, jotka ovat niin omaleimaisesti osa lehteään, että niiden merkitys ei avautuisi lehdestä irrotettaessa kokonaan tai ollenkaan. Kuvien
henkilöitä on saatettu esimerkiksi pukea, maskeerata ja lavastaa tilanteisiin niin omintakeisesti, että vain tunnistettu yhteys nimenomaisen
lehden tiettyyn juttutyyppiin paljastaa kuvan merkitykset.24
Mediatuotannon ja mediatyön organisoitumisen hahmottamisen
avuksi on esitetty useita teoreettisia malleja (Mc Quail 2005, 276–306).
Merja Helle (2010a, 87–96) esittelee McQuailin mallin (McQuail 2005,
282) lisäksi useita malleja, jotka eri tavoin pyrkivät ottamaan huomioon
paitsi journalistiset ideaalit, myös työprosessit ja -olosuhteet sekä ansaintalogiikan. Yhteistä Helteen esittelemille malleille on, että niissä
journalistiset normit asetetaan tasavertaiseen asemaan taloudellisten,
kulttuuristen ja teknologisten tekijöiden kanssa, kun organisaation toimintaa syineen ja seurauksineen tarkastellaan. Esimerkiksi Shoemakerin ja Reesen (1996, 101) hierarkkisessa mallissa korostetaan ideologioiden, mediaa ympäröivän kulttuurin, mediaorganisaation ja mediarutiinien vaikutusta yksittäisen journalistin työhön. Shoemaker ja Reese
eivät ole sisällyttäneet taloudellisia vaikuttimia mallikuvioonsa, mutta
yhteenvedossaan he summaavat mediaorganisaation talouteenkin perustuvaa toimintaa kiinnostavasti. Heidän mukaansa joukkoviestinnän
sisältö on sosiaalisesti tuotettua ja perustuu rutiineihin ja rituaaleihin
enemmän kuin objektiivisen todellisuuden heijastamiseen. Kun mainosten määrä julkaisussa kasvaa, myös toimituksellisen sisällön määrä
kasvaa. Mitä varmemmalla pohjalla talous on, sitä enemmän päätöksiä
24 Hyvä suomalainen esimerkki tästä ilmiöstä ovat Image-lehden kansikuvat.
http://www.image.fi/lehti (luettu 25.4.2013)

Mediakonsepti
Ullamaija Kivikuru (1996) ja Maija Töyry (2005) ovat molemmat tarkastelleet aikakauslehden rakennelmaa konseptin käsitteen avulla.
Kivikurulle konsepti on melko yleisen tason käsite: hänen mukaansa
konsepti voi olla monellakin lehdellä sama. Kivikuru käyttää yksilöivämpää profiilin käsitettä kuvaamaan ”lehtikohtaista omaleimaisuutta”, jota voidaan manifestoida käyttämällä erilaisia journalistisia genrejä (Kivikuru 1996, 88). Maija Töyry taas käyttää konseptin käsitettä
siinä, missä Kivikuru puhuu profiilista, ja Kivikurun ”konsepti” olisi
Töyryn käsitteistössä laajempi lehtigenre. Konseptin käsitettä täsmentääkseen Töyry ja Merja Helle ovat suomalaisissa aikakauslehtien
kehittämishankkeissa luoneet aikakauslehden järjestelmän kuvailuun
käytännönläheisen välineen: mediakonseptin käsitteen (Helle ja Töyry
2009; Helle 2010a). Käsite perustuu kulttuurihistorialliseen toiminnan
teoriaan ja kehittävään työntutkimukseen ja huomioi mediatuotteen li-

25

Lutz ja Collins ovat soveltaneet mallissaan Roger Wallisin ja Stanley Baranin
uutisorganisaatiokaaviota (Wallis ja Baran 1990, 218).

26 Lutz ja Collins lainaavat National Geographicin aineistoon soveltamansa käsiteparin
”charge” ja ”brief ” Michael Baxandallilta (1985) ja Wendy Griswoldilta (1987).
Sanan ”charge” voi suomeksi kääntää myös vastuuksi tai (sähkö)varaukseksi.
Ajatuksen voi vapaasti suomentaa niin, että yksilöön on ladattu vastuu omasta
toimimisesta tietyssä kulttuurissa ja kontekstissa, ja tämä tiivistyy eri tavoin
kussakin yksittäisessä työtehtävässä.
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voidaan tehdä journalistisin, ei kaupallisin, perustein. Viime kädessä
suurinta valtaa mediassa, niin kaupallisessa kuin julkisessakin, käyttää
sen omistaja. (Shoemaker ja Reese 1996, 251–261; myös Helle 2010a, 93.)
Catherine Lutz ja Jane Collins (1993) ovat esittäneet oman mallinsa aikakauslehden organisaatiosta25. He korostavat mallintamassaan
prosessissa työtä tekevien journalistien yhteisiä, kontekstualisoituja
intentioita, joita tulisi heidän mukaansa tarkastella yksittäisen henkilön subjektiivisuuden ja hegemoniaan tähtäävien kulttuuristen intentioiden väliin jäävässä tilassa. Yksittäisen henkilön – tässä valokuvaajan – tuloksellinen toiminta voidaan heidän mallinsa mukaan linkittää
sosiaaliseen kontekstiinsa ”latauksen”26 – yksilön yleisen ja välittömän
tarpeen toimia – ja ”tiivistymän” avulla, joista lataus linkittää yksilön
laajaan kulttuuriseen kontekstiin ja tiivistymä pieniin teknisiin, esteettisiin, ammatillisiin, paikallisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin yksityiskohtiin (Lutz ja Collins 1993, 52–53).
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säksi journalistiset työprosessit ja niiden reunaehdot. Mediakonseptin
malli perustuu Virkkusen (2007) toimintakonseptin käsitteeseen ja on
kolmiosainen tai -tasoinen. Ensimmäisellä tasolla ovat julkaisijan arvot ja tavoitteet sekä vallitseva journalistinen kulttuuri, toisella tasolla
lehti tai muu mediatuote artefaktina ja kolmannella päivittäinen tuotantoprosessi siinä syntyvine yksittäisine sisältöineen (Helle ja Töyry
2009, 500). Helteen ja Töyryn mukaan ”mediakonseptin luominen yhteisenä
hankkeena on heterogeeninen tavoitteiden ja neuvottelujen kenttä, johon ottavat
osaa esimerkiksi julkaisijat/omistajat, lähteet, lukijat, journalistit, markkinointi
ja teknologia” (emt., 501). Mediakonseptityökalun avulla mikä tahansa
mediatuote – päivälehti tai radioasema – voidaan purkaa osiin, käsitteellistää, sanoittaa ja jakaa tekijöiden kesken mediatalon toimitusjohtajasta aina etäältä työskentelevään freelanceriin. Aikakauslehden
mediakonsepti on yksityiskohtainen, ottaa huomioon lehtien uniikit
piirteet ja mahdollistaa vertailun muihin saman genren sisällä oleviin,
samantyyppisiin lehtikonsepteihin.
Mediakonsepti on todellisesta organisaatiosta ja sen toiminnasta käsitteellistetty malli, mutta silti tietyssä mielessä idealistinen rakennelma. Toimituksissa mediakonseptin konetta pyritään pitämään
käynnissä ja tähdätään siihen, että kaikki tuotettu sisältö vastaa konseptiin kirjoitettuja ihanteita ja päämääriä kaikilla tasoilla. Mediakonseptit olisivat kuitenkin liian hyviä ollakseen totta, elleivät ne lähtökohtaisesti sisältäisi sekä tahallisia että tahattomia ristiriitoja. Tahattomia
konseptinsisäisiä ristiriitoja ovat esimerkiksi työprosessien kitkat
(katso esim. Helle 2010a) ja journalistien kokemat erot puheiden ja
todellisten työskentelyprosessien tai journalistisen tason ja kaupallisuuden välillä, joista tämänkin tutkimuksen aineistoista löytyy joitain
esimerkkejä. Tahallisia lehtikonseptien ristiriitoja ovat esimerkiksi lukijan yllättämiseen tähtäävät sisällöt (Abrahamson 1996, 57).
Laura Saarenmaa (2010) on esittänyt, että tutkijan liikaa viljelemä
konseptiajattelu saattaa peittää ristiriitaisuudet, satunnaisuudet, sattumat ja epäjatkuvuudet. Saarenmaan mukaan esimerkiksi ”naistenlehden” konsepti saattaa tarjoutua selittämään tutkijalle koko lehden sisältöä, vaikka samoja sisällön ominaisuuksia olisi yleisaikakauslehdissäkin
(Saarenmaa 2010, 30). Saarenmaa käyttää tässä konseptin käsitettä samalla tavalla laajasti kuin Ullamaija Kivikuru. ”Naistenlehti” ei kuitenkaan ole Töyryn ja Helteen käsitteellistyksiä seuraten konsepti vaan lehtigenre tai mahdollisesti toisiaan lähellä olevien konseptien ryhmittymä.
Jos konsepti ymmärretään mediakonseptin käsitteen avulla, tahallisia
konseptinsisäisiä ristiriitoja – tai epäjatkuvuuksia, satunnaisuuksia ja

sattumia – ei ole tarvetta selittää tai peittää, koska ne sisältyvät konseptiin, ja niitä voidaan tarkastella konseptin sisäisinä ominaisuuksina. Näin
ajateltuna mediakonseptin käsite vapauttaa niin lukijan kuin tutkijankin
erilaisia medioita eriarvoistavista asetelmista – jokin konsepti saattaa sisältää ”naistenlehtimäisyyksiä”, mutta viljellä muitakin näkökulmia.
Maija Töyry (2005) on analysoinut Suomessa 1889–1911 ilmestyneen
Koti ja yhteiskunta -lehden ja sen liitteenä ilmestyneen Käsitöitä-lehden27
konseptin sisäisiä diskursiivisia ristiriitoja sukupuolisopimuksen näkökulmasta. Tuon ajan yhteiskunnassa radikaali lehti tarjosi naiselle
kahta toisilleen vastakkaisina nähtyä osallistumisen mallia: yhteiskunnallisesti aktiivista tai kotiin ja äitiyteen keskittyvää. Lehden konseptin
sisäinen diskursiivinen ristiriita syntyi siitä, että lehti rakensi teksteissään lukijapaikkaa molempien osallistumismallien kannattajille. Töyryn mukaan Koti ja yhteiskunta perusti konseptinsa sen ristiriidan ratkaisemiseen, joka yhteiskunnassa vallitsi yhtäältä naisen itsenäisyyden
ja toisaalta äitiyteen ja perheeseen kiinnittymisen välillä. Konseptissa
selvästi esiin tuleva kaksijakoisuus edellytti ristiriidan ratkaisua lukijasopimuksen ylläpitämiseksi. Niinpä vaikka yleensä puhutteli jompaa
kumpaa lukijaa erikseen, lehti tietyissä kotiteollisuuteen liittyvissä
juttutyypeissään pyrki erityisellä ”me naiset” -muotoisella puhuttelulla
yhdistämään ristiriitaisen lukijansa molemmat puolet. Lehden päätoimittaja Aleksandra Gripenberg, kuten moni muukin tuon ajan yhteiskunnallisesti aktiivinen nainen, oli omalla kohdallaan ratkaissut
ristiriidan jäämällä naimattomaksi. Lehden linja ei kuitenkaan ollut

27

Käsitöitä ilmestyi lehden liitteenä 1895–1911 ja vielä emolehden lopettamisen
jälkeen itsenäisenä 1912–1925 (Töyry 2005, 207).
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naimattomuuden edistäminen. Sen sijaan lehti tarjosi ansiokotiteollisuutta ratkaisuna, joka lisää naisen itsenäisyyttä, oli hän naimisissa
tai ei. Lehden asenne ansiokotiteollisuuteen oli Töyryn tekstianalyysin mukaan kuitenkin kovin idealistinen eikä välttämättä vastannut
realistisia ansaintamahdollisuuksia tuon ajan Suomessa (Töyry 2005,
234–237). Töyry esittääkin yhdeksi syyksi tämän ensimmäisen suomalaisen pitkään eläneen naistenlehden lopettamiseen vuonna 1911 sitä,
että tarjottu ratkaisu naisten elämän ristiriitaan ei lopulta ollut käytännössä toimiva (emt., 242).
Töyry analysoi Koti ja yhteiskunta -lehden konseptin suhdetta aikansa
sukupuolisopimukseen kodin ja äitiyden, yhteiskunnallisen osallistumisen ja ruumiillisuuden tasoilla (emt., 218–227). Ruumiillisuuden tasolla hän löytää lehdestä mielenkiintoisen visuaalisen ristiriidan. Kun
emolehden asia-artikkelissa ja yleisönosastossa käytiin sananvaihtoa
siitä, miksi kureliivejä käytetään, vaikka se ei olekaan emansipatorisessa mielessä suotavaa (emt., 88–92; 225–227), kuvitetussa Käsitöitä-liitteessä oli mallikuvia niin kapeauumaisista leningeistä, etteivät ne olisi
olleet puettavissa päälle ilman toisaalla lehdessä kyseenalaisena nähtyä kureliiviä. Töyry pitää tällaista yhtäaikaista sukupuolisopimuksen
rakentamisen ja purkamisen tapaa, jossa eriääniset ainekset sijoitetaan
eri osastoihin tai juttutyyppeihin, erilaisille naistenlehtikonsepteille
keskeisenä (emt., 225–227).
Helteen ja Töyryn mukaan lukijat ovat läsnä mediakonseptimallin
jokaisella tasolla. Julkaisijan arvojen ja tavoitteiden tasolla lukijat näkyvät markkinoinnin mittaaman kohdeyleisön muodossa. Artefaktin ja
arkkitehtuurin tasolla kamppailevat mitattu kohdeyleisö ja tekstin sisäislukija, ja yksittäisten työprosessien ja sisältöjen tasoilla tähdätään
oikeanlaisen sisäislukijan rakentamiseen eri sisältögenreissä (Helle ja
Töyry 2009, 504–505).
Alun perin kirjallisuudentutkimuksesta, tarkemmin sanottuna
narratologiasta peräisin oleva sisäislukijan käsite28 on sisäistekijän
vastinpari ja tarkoittaa abstraktia, tekstin sisäistä lukijaa. Sisäislukijaa on tarkasteltu myös mediatutkimuksessa. Risto Kunelius (1993) on
kuvannut uutisjutun geneeristä sisäislukijaa käsitteellisesti avuttomana, konkretiaa kaipaavana, kärsimättömänä ja arvostelukyvyttömänä
olentona, ja Maria Lassila-Merisalo lisää Image-lehden kaunokirjallisen

28 Kirjallisuudentutkimuksessa sisäislukijaa ovat tutkineet esimerkiksi Wayne
C. Booth (1961), Seymour Chatman (1978), Pekka Tammi (1992) ja Shlomith
Rimmon-Kenan (1999). (Töyry 2005, 86–93.)

29 Seppäsen määrittelyä aikakauslehteen soveltaen: aikakauslehden henkilövalokuvan tuottamisen perspektiivistä sisäislukija on aikakauslehtijournalismin
ja kuvajournalismin sääntöihin ja konventioihin suhteutuva oletus välineen
yleisöstä ja sen odotuksista, uskomuksista ja arvoista.
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journalismin lajityyppiin kuuluvan Myrskyn silmässä -jutun lukijaa käsittelevässä analyysissään sisäislukijan rinnalle myös Imagen kohderyhmän – popkulttuuriorientoituneen, korkeasti koulutetun ja urbaanin nuoren aikuisväestön. Kohderyhmän, siis todellisten lukijoiden,
rinnalle Lassila-Merisalo määrittelee esimerkkijuttunsa sisäislukijan
”motivoituneeksi, yleissivistyneeksi, kompetentiksi ajattelijaksi, jolla
on lukutaitoa moniselitteisen tekstin tunnistamiseen ja tulkitsemiseen” (Lassila-Merisalo 2008, 20).
Seija Ridell (1990, 1997) näkee uutistekstien sisäislukijan niinä konventioina ja odotuksina, joiden pohjalta uutisia luetaan ja merkityksellistetään juuri ”uutisina” (Ridell 1990, 70; 1997, 157). Ridellin mukaan
sekä sisäistekijä että sisäislukija ovat olemassa jo ennen yksittäisten
uutisten kirjoittamista ja lukemista toimintaa ohjaavien konventioiden
ja odotusten ominaisuuksina. Tällä sisäistekijän ja sisäislukijan määrittelyllä Ridell irrottautuu narratologian tiukasta tekstikeskeisyydestä
ja kohdistaa huomion uutisjournalismin konventioiden ja uutisten diskursiivisten piirteiden väliseen yhteyteen. (Ridell 1997, 157.) Janne Seppänen (2001, 92–123) on soveltanut Ridellin ajattelua lehtikuvaan. Seppäsen mukaan sisäislukija lehtivalokuvan tuottamisen perspektiivistä
on ”kuvajournalismin sääntöihin ja konventioihin suhteutuva oletus välineen
yleisöstä ja sen odotuksista, uskomuksista ja arvoista” (emt., 107). Analyysissään Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen kuvareportaasista Seppänen keskittyy kuitenkin sisäistekijään enemmän kuin sisäislukijaan. Tämän
tutkimuksen kannalta tärkeä – edellä lainatun sisäislukijan määrittelyn
lisäksi – on Seppäsen näkemys, että jutun kuvituksen todellinen tekijä ei ole valokuvaaja vaan toimituksellinen yhteisö. Edelleen Ridellin
ajattelua seuraten: sisäistekijä muodostuu tämän todellisen tekijän ja
julkaistujen kuvien väliin jännittyvistä geneerisistä konventioista, merkityksen muotoutumiseen vaikuttavista käytännöistä (emt., 108).
Sisäislukija ja todellinen lukija ovat siis erillisiä, joskin rinnakkaisia
hahmoja. Tämän tutkimuksen aineistot antavat viitteellisiä vastauksia
myös kysymykseen, miten sisäislukija29 rakentuu henkilökuviin erilaisissa aikakauslehdissä. Aikakauslehdissä on kuitenkin käytössä myös
kolmannenlainen lukijakäsite, mallilukija. Helteen ja Töyryn konseptimallissa (2009, 504–505; 519–524) ei tehdä tarkkaa eroa tekstuaalisen
sisäislukijan ja käytännöllisen mallilukijan käsitteiden välille. Ero on
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kuitenkin helppo tehdä, koska sisäislukija on narratologisessa muodossaan hyvin teoreettinen ja mediatutkimuksen omaksumassa muodossakin melko teoreettinen käsite, mallilukija taas hyvin arkipäiväinen työkalu.
Suomessa 2000-luvulla yleistynyt mallilukija on aikakauslehtien ja
yhtä enenevässä määrin sanomalehtienkin toimitusten käyttämä apuväline journalistisen sisällön oikeanlaiseen suuntaamiseen konkreettiselle lukijalle ja kohderyhmälle (esim. Helle 2010b, 120–126; Helle,
Töyry ja Ruoranen 2010)30. Useassa aikakauslehdessä mallilukijalle on
määritelty nimi, ikä, perhe, aviosääty, lasten ikä ja lukumäärä, asuinkaupunki tai -alue, kiinnostuksen kohteita ja harrastuksia, lemmikkejä, mielipiteitä, käyttäytymismalleja, kulutustottumuksia ja muita
hyvinkin tarkkoja erityispiirteitä. Mallilukijasta voi tehdä kuvan, jota
jaetaan lehden tekijöille.31 Mallilukija ei sijaitse tekstissä eikä kuvassa,
vaan toimituksessa ja tekijöiden mielissä siellä, missä lehteä tehdään.
Kun aikakauslehden tekstit ja valokuvat rituaalisessa mielessä tehdään
”juuri sinulle, lukijamme”, toimituksen mallilukijan voi konkretisoida systemaattisena apuvälineenä, joka puhuu tekijälle lukijan äänellä
työprosessin eri vaiheissa ja on helpompi käsiteltävä kuin abstrakti sisäislukija. Mallilukija on siis jonkinlainen sisäislukijan toiminnallinen
sukulainen, toimituksen kollektiivisesti rakentama fiktiivinen henkilö
monine ominaisuuksineen. Mallilukija myös päivitetään aina lehden
uudistuessa vastaamaan uusia tavoitteita. Hänestä saatetaan keskustella toimituksessa kuin yhdestä työyhteisön jäsenestä tai poissaolevas-

30 Helle, Töyry ja Ruoranen (2010) käyttävät englanninkielistä termiä
”imaginary reader”.
31

Tässä tutkimuksessa haastateltu näyttelijä-ohjaaja Maria Sid oli 2000-luvulla
mallina erään suomalaisen lehtitalon kuvissa, joista tehtiin toimituksille visuaalisia
apuvälineitä – luonnollisen kokoisia mallilukijan pahvikuvia – helpottamaan
mallilukijatyökalun käyttöönottoa päivittäisessä journalistisessa työssä.

Aikakauslehti visuaalisena järjestyksenä
Aikakauslehden mediakonseptimallin mukaan lehden visuaalisuus
noudattaa suunniteltua linjaa ja yksittäisten valokuvien on sovelluttava
konseptiin. Aikakauslehden konseptia voi analysoida sen kautta, miten lehden visuaaliset osat on organisoitu, ja sen kuvia voi tarkastella
kokonaisuuden funktionaalisina osina.
Janne Seppänen (2004) on määritellyt visuaalisen järjestyksen käsitteen, jolla voidaan analysoida visuaalisia kokonaisuuksia ja ilmiöitä.
Kun puhuttu tai kirjoitettu kieli ei vain heijasta todellisuutta vaan myös
muokkaa sitä, samaa voi sanoa visuaalisista merkitysjärjestelmistä.
Kielelliset ja visuaaliset diskurssit ja järjestykset eivät ole vastakohtaisia vaan rinnakkaisia, sisäkkäisiä tai vastavuoroisia tapoja ymmärtää ja
rakentaa maailmaa (Seppänen 2004, 20–23)32. Silmä tottuu visuaalisiin
järjestyksiin nopeasti, ja ne ovat usein kamppailujen kohteina. Seppäsen mukaan visuaaliset järjestykset ovat toiminnallisia ja materiaalisia
järjestyksiä, jotka nivoutuvat erilaisten instituutioiden toimintaan sekä
sisältävät vakiintuneita ja jaettuja kulttuurisia merkityksiä. (Emt., 33.)
Kuvallisen esittämisen geneeriset ja kulttuuriset merkitykset kytkeytyvät osaksi sen visuaalisia järjestyksiä. Janne Seppäsen mukaan
väline itsessään sisältää visuaalisia järjestyksiä, ja toisaalta visuaaliset
järjestykset voivat myös liittyä esitettäviin asioihin ja niiden esittämisen tapoihin (Seppänen 2004, 34). Valokuvalla on esimerkiksi erityislaatuinen todellisuussuhde, joka vaihtelee kuvan funktion – esimerkiksi uutiskuva tai aikakauslehden kansikuva – mukaan. Uutiskuvissa
ja aikakauslehtien henkilökuvissa on omia visuaalisia järjestyksiään,
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Norman Fairclough (1995) esittää median diskurssijärjestyksinä, jollaisten
voi nähdä olevan Seppäsen visuaalisten järjestysten taustalla. Median
diskurssijärjestyksessä on alajärjestyksiä ja genrejä, joiden avulla sisältöjä
voidaan tarkastella. Faircloughille kuva on tekstille alisteinen, eikä sen tyyleihin
kiinnitetä huomiota. Fairclough erittelee tarkkaan puhutun ja kirjoitetun kielen
diskursiivisia repertuaareja, mutta kuvalla on hänen näkemyksessään vain yksi,
dokumentaarinen, diskurssi.
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ta ystävästä. Lehden sisältö saadaan oikeaan vireeseen ja tunnelmaan,
kun käydään ryhmässä läpi sitä, lukisiko mallilukija tällaisen tekstin
tai kiinnostuisiko tällaisesta kuvasta. Näitä keskusteluja on edempänä
analysoiduissa aineistoissa paljon, joskin epämuodollisessa puheessa
mallilukija sekoittuu helposti puhujaan itseensä lukijana, kohderyhmään tai muuhun todelliseen tai kuviteltuun lukijaan.
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kuten tapa esittää ihmisiä ryhmissä osana laajempia tapahtumia tai
toisaalta vaikkapa itse valitussa roolissa poseeraten. Seppäsen toinen
ajatus – ajatus visuaalisten järjestysten nivoutumisesta asioiden esittämisen tapoihin välineestä riippumatta – on länsimaisia ja globaaleja aikakauslehtiä selatessa helppo konkretisoida: erilaisten ihmisten
erilaiset esittämistavat näyttävät olevan jossain määrin vakiintuneita
ja mediatyyppien rajoja ylittäviä. Esimerkiksi kaukaiset ”toiset” saatetaan esittää mediasta riippumatta eri tavoilla kuin kotimaiset julkisuuden henkilöt.
Seppäsen kahdella tasolla ilmenevien visuaalisten järjestysten
lisäksi voidaan nähdä kolmas, näiden väliin asettuvien visuaalisten
järjestysten taso. Esimerkiksi aikakauslehti on lajityyppinen visuaalinen järjestys. Aikakauslehtien kannet ovat kaikkialla tunnistettavia
ja samannäköisiä, monet aikakauslehtibrändit ovat globaaleja, ja aikakauslehtimäinen tapa esittää asioita ja henkilöitä on levinnyt sanomalehtiinkin. Aikakauslehdet tunnistaa aikakauslehdiksi niiden
visuaalisuuden monista konventioista, graafisesta suunnittelusta ja
rakenteesta. Lajityyppisen visuaalisen järjestyksen lisäksi jokaisella
aikakauslehdellä on omia uniikkeja visuaalisia järjestyksiään, jotka
voivat vaihdella paljon. Valokuvien funktiot ovat erilaisissa aikakauslehdissä samantyyppisiä, kuten esimerkiksi haastattelun kuvittaminen, pääkirjoituksen vinjetoiminen, jonkin ilmiön esitteleminen tai
tietyn juttutyypin merkitseminen, mutta itse kuvat voivat olla hyvin
erilaisia. Niinpä aikakauslehden valokuvan yleistä visuaalista järjestystä, joka erottaisi kaikki aikakauslehtikuvat kaikista muista valokuvista,
olisi vaikea hahmottaa.
Sanomalehden uutiskuvan tai muun sanomalehtikuvan yksi lähtökohtainen ominaisuus on perinteisesti se, että kuva itsessään kertoo
tarinan ja herättää lukijan huomion. Siitä seuraa, että uutiskuvalla on
ainakin tähän asti ollut jollain lailla kuvailtavissa olevia visuaalisia järjestyksiä ja yleispäteviä sisällöllisiä laatukriteereitä. Aikakauslehden
henkilökuvan kohdalla näin ei välttämättä ole. Ullamaija Kivikurun
mukaan ”aikakauslehtikonseptien journalistiset lajit ovat ’kääntösäteeltään’
poikkeuksellisen väljäliikkeisiä ja sallivia; kyse on tavallaan journalististen lajityyppien kokeiluareenasta, joka aistii aikaa herkemmin ja on liikkeissään nopeampaa kuin ’arvokkaampi’ ja jäyhempi sanomalehtijournalismi” (Kivikuru
1996, 51). Sama näkyy valokuvien kohdalla. Aikakauslehti on kaikenlaisten valokuvien sulatusuuni, ja yhdessä lehdessä voi toistuvasti olla
hyvinkin laaja valikoima erityyppisiä henkilökuvia erilaisten juttu-

tyyppien yhteydessä. Kivikuru jatkaa, että samalla kun aikakauslehdet
toimivat journalististen lajityyppien koelaboratorioina, ”vallitsevat aikakauslehtikonseptit” ovat kuitenkin poikkeamia karsastavia ja koko
ala siis itsessään ristiriitainen ja monimuotoinen (emt., 51–52). On
muistettava, että ”konsepti” Kivikurulla tarkoittaa suunnilleen samaa
kuin ”lehtigenre” tässä tutkimuksessa. Silti Kivikurua seuraten voi sanoa, että aikakauslehtien visuaaliset järjestykset ovat mainitulla tavalla
joustavampia ja nopealiikkeisempiä kuin sanomalehtien.
Visuaalinen järjestys tulee esiin viimeistään silloin, kun havaitsee
siihen piiloutuneen jotain. Janne Seppänen toteaa filosofi Michel Serresin ajattelua mukaillen, että on kolme hyvää tapaa piilottaa esine:
sen voi kaivaa syvälle maahan, sen voi lisätä toisten aivan samannäköisten joukkoon tai sen voi sijoittaa niin näkyvälle paikalle, että siitä
tulee olennainen osa visuaalista järjestystä ja se sitä kautta muuttuu
”näkymättömäksi”. (Seppänen 2004, 31.) Monet aikakauslehdet tekevät
joillekin juttupaikoilleen viimeiseen asti suunniteltuja ja rakennettuja
henkilökuvia, joihin on panostettu sekä aikaa että rahaa ja jotka kertovat itsenäistä tarinaansa, joskin eri tavalla kuin uutiskuvat. Kun uutiskuvan kertoma tarina liittyy tyypillisesti uutistapahtumaan, aikakauslehden henkilökuvan tarina voi liittyä täysin fiktiiviseen tapahtumaan
tai olla esimerkiksi reportaasimainen tulkinta todellisesta tapahtumasta. Se voi myös olla tekstissä kuvatun tapahtuman rekonstruktio
tai viitata tekstiin muulla tavalla, esimerkiksi visualisoimalla haastatellun henkilön unelmaa itsestään tai esittämällä henkilön kuvitteellisessa roolissa. Tällainen henkilökuva on tehty niin näkyväksi, että se tulee
itsestäänselväksi osaksi lehtensä kokonaisuutta, ”näkymättömäksi”.
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Jos tällainen itsenäistä tarinaa kertova ja lehtensä journalistista ja visuaalista osaamista demonstroiva lippulaivakuva irrotetaan lehden
kontekstista, se voi muuttua niin ”näkyväksi”, niin kummalliseksi, että
sitä on vaikea merkityksellistää ja tulkita ainakaan lehden tarkoittamalla tavalla. Samalla tulee esiin lehden visuaalinen järjestys säännönmukaisuuksineen.
Suurin osa aikakauslehtien valokuvista, myös henkilökuvista, on
kuitenkin yleensä rutiininomaisempia kuin edellä kuvatut lippulaivakuvat. Näissä kuvissa on usein hymyileviä ihmisiä studiomiljöissä tai
esimerkiksi puunrunkoa vasten kuvattuna. Kun lippulaivakuva piiloutuu näkyvimmälle paikalle, rutiinikuvien kohdalla voi Seppästä seuraten puhua univormumaisesta piiloutumisesta samankaltaisten joukkoon. Tällaisissa keskiverroissa aikakauslehden henkilökuvissa on jotain samaa kuin Paul Froshin (2003) tutkimissa eleettömissä kuvapankkikuvissa: ”Koska ne eivät ole huomiotaherättäviä, vangitsevia eivätkä millään
tavalla kiinnostavia, ne saattavat vaikuttaa lähes tahallisen näkymättömiltä,
aivan kuin ne olisi suunniteltu sellaisiksi, että ne eivät herätä huomiota eivätkä
pysäytä katsetta. Osana taustaa, epäolennaisina ja suorastaan ’näkymättöminä’
niitä useimmiten ylenkatsotaan rutiininomaisesti. Ne ovat kuluttajakulttuurin
seinätapettia.” (Frosh 2003,1.)
David Machinin mukaan tällaisia mihin tahansa kontekstiin sopivia kuvia33 luonnehtii kolme ominaisuutta: geneerisyys, ”ajattomuus”
ja matala modaliteetti (Machin 2004, 319)34. Kuvat on selvästi suunniteltu ja muotoiltu35, ei napattu (emt., 326), mikä juuri tekee niistä
samankaltaisia aikakauslehtikuvien kanssa. Mutta toisin kuin kuvapankkikuvat, keskiverrot aikakauslehden henkilökuvat on suunniteltu
ja tuotettu täsmällisesti osaksi tiettyä kontekstia. Ne ovat erottamaton
osa kontekstiaan, mutta eivät silti saa herättää liikaa huomiota, ikään
kuin ne olisi taitavasti ja tarkoituksellisesti piilotettu lehtensä visuaa-

33

Machin (2004, 320; Machin ja Van Leeuwen 2007, 152) käyttää termiä ”dekontekstualisoiminen”: dekontekstualisoitu kuva ei näytä pääkohteen taustakontekstia,
jolloin sitä ei tarvitse ankkuroida mihinkään tiettyyn yhteyteen. Siitä tulee
geneerinen kuva, joka on helppo siirtää uuteen kontekstiin.

34 Kuvantutkimuksen termi ”modaliteetti” tulee lingvistiikasta ja viittaa maailmasta
esitettyjen lausumien totuusarvoon tai uskottavuuteen. (Katso esim. Hodge
ja Kress 1988; Kress ja Van Leeuwen 2006, 155; myös Machin ja Van Leeuwen
2004, 104.)
35

Machinin käyttämä sana ”designed” tarkoittaa suomeksi
sekä suunniteltua että muotoiltua.

liseen järjestykseen. Jos tällainen henkilökuva erotetaan lehdestään,
sen saattaa pystyä arvaamaan aikakauslehden henkilökuvaksi samalla
tavalla kuin kuvapankkikuvan tunnistaa kuvapankkikuvaksi.
Keskiverron, sovinnaisen aikakauslehden henkilökuvan ominainen visuaalinen järjestys voisi Seppäsen ensimmäistä määritelmää
soveltaen olla ”henkilökuvan erilaisista geneerisistä ja kulttuurisista
perinteistä ammentava sommitelma, jota luonnehtii tietty pyrkimys
ominaisuudettomuuteen ja järjestelmällinen piiloutuminen toiseen,
hallitsevaan visuaaliseen järjestykseen”. Iso osa aikakauslehdissä julkaistavista henkilökuvista kuitenkin rikkoo tällaisia järjestyksiä ja määritelmiä, ja kokonaisuutena heterogeeninen aikakauslehtikuva pakenee niitä. Henkilön esitystavan valinta on monesti juuri se kohta, jossa
yksittäiset lehdet voivat konventioita rikkomalla – siis ”paljastamalla
kuvapiilojaan” – korostaa omaa erityisyyttään.
Maija Töyryn (2005) analysoiman Koti ja yhteiskunta -lehden visuaalista järjestystä olisi vaikea yrittää määritellä, koska kuvituksia käytettiin vähän. Konseptin sisäinen ristiriita näkyi lehdessä toisaalta tekstin
sisältämän puhuttelun ja käsiteltyjen aiheiden visualisointien, toisaalta lehden eri osien puhetapojen välillä. Jos tarkastelee tämän päivän aikakauslehtiä, erityisesti naistenlehtiä, niiden visuaalisissa järjestyksissä – ehkä jopa niiden yhteisessä, geneerisessä visuaalisessa järjestyksessä, jos sellainen on olemassa – voi helposti nähdä jälkiä Töyryn kuvaamasta ilmiöstä. Se että naistenlehti tyypillisesti kuvittaa synkätkin
aiheensa vastoinkäymisistään selvinneiden värikylläisillä, elämäniloi-
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silla henkilökuvilla ja usein myös lisää kuvateksteihin kuvissa käytettyjen meikki- ja hiustuotteiden saatavuustiedot, on näitä lehtiä lukevien
ihmisten arkipuheessa ainaisen ihmetyksen ja huvittuneisuuden aihe.
Samat ihmiset, jotka pystyvät kuvaamaan tämän ilmiön ja ironisesti
huvittamaan itseään sillä, hyppäävät kuitenkin lehden omistautuneen
lukijan rooliin asettuessaan sujuvasti ristiriidan yli. Tekstissä kerrottujen tapahtumien ja tekstiin liitetyn kuvan väliselle ristiriidalle, joka
on samantyyppinen kuin Töyryn varhaisessa esimerkkilehdessä, on rakentunut aikakauslehtien lukijoiden helposti tunnistama visuaalinen
järjestys. On totuttu ajattelemaan, että osin ristiriitaisinakin teksti ja
kuva kuljettavat yhteistä tarinaa ja että kuvan on kuitenkin ensisijaisesti miellytettävä silmää markkinoidakseen tekstin näkökulmaa ja lehteä
lukijalle. Naistenlehden tekijä tai lukija ei oleta näkevänsä arkirealistisia kuvallisia esityksiä tavallisimmistakaan aiheista.

Aikakauslehtityön muutos kohti konsepteja

Suunniteltu kuva

50

Menestyneillä aikakauslehdillä on aina ollut selvä konsepti. Kiinnostava kuvaus varhaisesta konseptiajattelusta on esimerkiksi James Millerin
artikkeli White-Collar Excavations: Fortune Magazine and the Invention of the Industrial Folk (2003), jossa Miller purkaa 1930-luvun Fortune-lehden konseptia ja siihen liittynyttä elastista historiakäsitystä. Millerin mukaan Fortune loi lukijoilleen omannäköisensä historian ja käytti valokuvia tavalla,
joka sopi silloiseen teollistumisen vaiheeseen ja oikeutti sitä. Historian
omintakeisella elävöittämisellä päätoimittaja Henry Luce tähtäsi lukijan
elämykselliseen osallistamiseen lehden talouskeskeiseen maailmaan.
Ullamaija Kivikurun mukaan suomalaisen aikakauslehdistön muutos entistä konseptoidumpaan suuntaan on alkanut voimakkaana jo
vuosien 1980 ja 1995 välisenä aikana (Kivikuru 1996, 96), mutta konseptien operatiivinen käyttöönotto ja ylöskirjoittaminen tyylikirjoiksi, editointiohjeiksi tai konseptikirjoiksi on yleistynyt Suomessa vasta
2000-luvulla yhtä aikaa AD:n vallan kasvun kanssa (Helle ja Töyry 2009;
Helle 2010a). Ennen sitä suomalaisten aikakauslehtien konseptit sijaitsivat päätoimittajan mielessä ja siirtyivät eteenpäin, jos siirtyivät, lähinnä hiljaisena tietona. Globalisaation ja mediakonvergenssin myötä
tarve journalistisen työn käsitteellistämiseen ja käsitteiden jaettavuuteen näyttää kasvaneen mediataloissa ainakin kahdesta syystä: prosessien ja sisältöjen nimeäminen ja jakaminen yhtäältä tehostaa työtä ja
toisaalta mahdollistaa samankaltaisten prosessien ja sisältöjen levit-

36 Kuvajournalismin ”kulta-aika” on historiallinen käsite, joka lähteestä
tai puhujasta riippuen sijoitetaan usein suunnilleen 1930–1960-luvuille.
Tuolloin merkittävät valokuvaajat julkaisivat dokumentaarisia kuvaesseitään
laajalevikkisissä aikakauslehdissä. Yleisesitys ”kulta-ajan” kulttuurisesta taustasta
ja siihen liittyvästä ajanjaksosta on esimerkiksi Mary Warner Marienin teoksessa
Photography: A Cultural History (2010, 235–371). Glenn Willumson on tutkinut
”kulta-aikaa” kiinnostavasti yhden esimerkkikuvaajan kautta tutkimuksessaan
W. Eugene Smith and the Photographic Essay (1992). Puhutaan myös ”aikakauslehtisuunnittelun kulta-ajasta” 1945–1968 (Johnson ja Prijatel 2007, 256–258).
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tämistä ajallisesti ja paikallisesti, riippumatta niin paljon yksittäisistä
avainhenkilöistä. Tämä näkyy paitsi prosessien tehostumisena, ehkä
myös lehtien kuvallisen sisällön muuttumisena homogeenisemmäksi.
Suomi on seurannut kansainvälistä kehitystä hieman jäljessä niin
konseptiajattelun yleistymisessä kuin aikakauslehtien kuvankäytön
muutoksessakin. Merja Salon (2000) mukaan dokumentaarisella valokuvalla oli itsenäinen asema Lifen ja Lookin kaltaisissa yleisaikakauslehdissä, mutta 1960- ja 1970-luvuilla aloittaneissa uusissa erikoislehdissä
valokuva olikin enemmän ennakkosuunnitteluun perustuva graafinen
elementti (Salo 2000, 169–173). Suomalaisia aikakauslehtiä 1990-luvulla tutkineen Riitta Brusilan mukaan aikakauslehtikuvien fiktiivisyys
oli lisääntynyt (Brusila 1997; Salo 2000, 173). Jos kuvajournalismin
”kulta-aikana”36 taiteellisessa vastuussa olivat ensisijaisesti kirjoittaja ja kuvaaja, joiden tuotokset taitettiin lehteen vapaasti, 2000-luvulla taiteellista päätäntävaltaa käyttää AD, joka suunnittelee etukäteen
koko lehden arkkitehtuurin ja jonka suunnitelmiin kirjoittaja ja kuvaaja
sopeutuvat. Kuvan tekemisen edellytykset ovat näin muuttuneet. Freelance-valokuvaajalle onkin menestyäkseen suomalaisilla aikakauslehtimarkkinoilla ehkä tärkeämpää lukea kunnolla AD:n ohjeet ja opetella
tuntemaan kunkin lehden konsepti ja lukija kuin kehittää oma, tunnistettava tyyli ja tulkinta maailmasta.
Konseptit ovat rakenteita, mutta rakenteita ei ole ilman niissä toimivia ihmisiä. Gillian Rose (2001) on todennut, että kuvia tulee tarkastella yksityiskohtaisesti osana yksittäisiä sosiaalisia järjestelmiä. Sosiaalisten järjestelmien sisältämien käytäntöjen kulttuurisia aspekteja ei
pidä redusoida pelkästään osaksi laajoja taloudellisia kokonaisuuksia.
(Rose 2001, 21.) Rose ei esitä mitään määritelmää, termiä tai käsitettä
kuvaamalleen mikro- ja makrotason välitilalle. Janne Seppänen ja Esa
Väliverronen sen sijaan ovat määritelleet mediatalouden (makrotason)
ja yksittäisten media-ammattilaisten työn (mikrotason) väliin sijoittuvan tuotannon mesotason, jolle heidän mediamallissaan sijoittuvat me-
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diaformaatit ja -konseptit toimintakulttuureineen ja työprosesseineen
(Seppänen ja Väliverronen 2012, 146–153)37. Tämä tutkimus sijoittuu
tuohon välitilaan ja keskittyy henkilökuviin konseptien osina ja henkilökuvien tuottamiseen konseptien sisäisenä toimintana.

1.5 Henkilökuva tutkimuksen kohteena
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Henkilökuvalla on pitkä historia 1800-luvulta tähän päivään, ja ennen
valokuvaa muotokuvan historia on yhtä pitkä kuin kuvan historia yleensä. Robert A. Sobieszekin (1999) mukaan henkilökuvien muotokieli periytyy osittain historiallisista muotokuvamaalauksista, joiden tarkoitus
oli toimia ideaalimalleina katsojille ja esittää kohteidensa suuruutta.
Ensimmäiset valokuvatut muotokuvat pantiin näytteille Lontoossa
1851, ja samana vuonna ranskalainen taidekriitikko Francis Wey julkaisi teoriansa valokuvamuotokuvasta38. Paitsi taidemuotokuvasta,
henkilökuvat periytyvät erilaisista luokittelevista henkilökuvatyypeistä. 1700-luvun fysionominen suuntaus oletti, että ihmisen moraalisen
karaktäärin voi päätellä kallonmuodosta39, ja kun daguerrotypia vuonna 1839 keksittiin, valokuvan oivallettiin heti olevan erinomainen väline ihmisten luokittelemiseen. (Sobieszek 1999, 17–18.) Fysionominen
keskustelu muotokuvan kyvystä ilmentää ihmistä essentialistisessa
mielessä hiipui 1900-luvulle tultaessa, mutta näkemys ei ole koskaan
kadonnut kokonaan (emt., 27).
Sobieszekin mukaan aikakauslehtien henkilökuvat, erityisesti kansikuvat, pohjautuvat historiallisiin julkisuuden henkilöiden glamourkuviin, joita tuotettiin ja jaettiin kortteina 1920-luvulta alkaen ja joista
Hollywoodin tähtimuotokuvat saivat alkunsa. Sobieszek niputtaa glamour-kuvat yhteen muiden luokittelevien henkilökuvien, kuten rikollisten mugshotien,40 kanssa ja toteaa, että ne perustuvat symbolisiin
tyyppeihin, kuten maskuliininen mies, kaunotar, kohtalokas nainen,

37

Mesotason käsitettä on käytetty aikaisemmin organisaatioviestinnän tutkimuksessa, ks. esim. Keyton, Joann; Ford, Debra J.; and Smith, Faye l. (2008): A Mesolevel Communicative Model of Collaboration. Communication Theory 18(3), 376–406.

38 Artikkeli ”Album de la Société Héliographique” julkaistiin La Lumière
-aikakauskirjassa 18. toukokuuta 1851.
39 Fysionomisia kuvituksia käytettiin esimerkiksi Johann Kaspar Lavaterin
teoksessa Essays on Physiognomy, designed to promote the knowledge and the love
of mankind (1775-78).
40 Mugshoteista katso esim. Sobieszek 1999, 121.

tuskainen nuori tai melankolinen erakko. Sobieszekin mukaan tällaiset kuvat voivat olla indeksisiä ja kohteensa näköisiä, mutta niillä ei ole
tekemistä mallin persoonallisuuden kanssa. (Sobieszek 1999, 140.)
Glamour-kuvien ja mugshotien lisäksi oli muitakin luokittelevia
kuvia, kuten porvarillisia visiittikorttikuvia, jotka André Adolphe Eugene Disderi patentoi vuonna 1854. William A. Ewingin mukaan niiden
tarkoitus oli vahvistaa sosiaalisia tyyppejä ja stereotypioita; kuvattavan
”todellinen päämäärä oli järjestää itsensä näyttämään siltä, miltä pitikin näyttää”. Myös retusointi kuului henkilökuviin alusta saakka, ja
pian ammattitaitoisesti retusoituja kuvia alettiin pitää totuudenmukaisempina kuin retusoimattomia. Kun hallitsijoiden ja kuuluisuuksien
muotokuvia alettiin myydä kansalaisille, poseeraamisen ja retusoimisen tarve kasvoi kaikissa kuvissa entisestään. (Ewing 2006, 19–22.)
Aikakauslehtien henkilökuvat näyttävät historian valossa periytyvän
paljolti traditioista, joissa sekä poseeraaminen että jälkikäsittely ovat olleet itsestään selviä ja joissa kuvilla on pyritty ihmisten luokittelemiseen.
Toinen vahvana aikakauslehdissä elänyt traditio on dokumentaarisen,
autenttisen henkilökuvan perinne. Varhaiset 1840-luvun aikakauslehdet julkaisivat puukaiverruksia uutistapahtumista. Valokuvia käytettiin
aikakauslehdissä vain puupiirrosten luonnoksina, ja puupiirroksen katsottiin olevan todellisuuden rehellinen reproduktio. Kun lopulta valokuvia uutisista alettiin julkaista, puupiirrosten muotokieli oli jo luonut
uutiskuvan kerrontatavan ja valokuvaa pidettiin puupiirrokseen verrattuna epäluotettavana ja sattumanvaraisena. (Becker 1992, 131.)
Viikottaisen, kuvitetun aikakauslehden lajityyppi syntyi 1800- ja
1900-lukujen vaihteessa (Becker 1992, 132). Kukoistukseensa kuvalehdet nousivat 1930-luvulla (esim. Salo 2000, Becker 1992, Abrahamson
1996). Sivuilla nähtiin glamour-kuvasta periytyviä ihannoivia henki-
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lökuvia, mutta aikakauslehdissä myös dokumentaarisia henkilökuvia
on alusta asti rakennettu ja järjestelty enemmän tai vähemmän. Jo
varhaisissa Amerikan sisällissodan kuvissa osa tantereella lojuvista
”ruumiista” oli kuviin lavastettuja avustajia. Fortunelle ja Lifelle kuvannut
Margaret Bourke-White järjesteli henkilökuviaan, ja Robert Capan 1936
ranskalaisessa aikakauslehdessä julkaistun Sotilaan kuoleman aitous on
kyseenalaistettu monin perustein. (Burke 2001, 23.) Kun tiedetään,
miten tarkkaan esimerkiksi Lifen valokuvaesseissä toistuneet kuvien
määrät, järjestykset, kerrontatavat ja keskinäiset suhteet on myöhemmässä tutkimuksessa pystytty määrittelemään (esim. Salo 2000, 95–97;
Becker 1992, 138–139), voidaan ajatella, että kuvallisen aiheen ja siihen
liittyvien taustatekijöiden ohella lehden rakenne ja siihen sopivaksi
katsottu kuvakerronnan muoto ovat aina määrittäneet aikakauslehden
henkilökuvaa.

Henkilökuva ja genre
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Elokuva- ja kirjallisuudentutkimuksessa, kuten myös elokuvien ja kirjallisuuden markkinoinnissa ja muussa niihin liittyvässä kulttuurissa
genre on yleinen käsite ja kategorioinnin työkalu. David Bate (2009) on
tarkastellut genren käsitteen sopivuutta valokuvan tutkimukseen. Baten mukaan genreperspektiivi otettiin käyttöön elokuvatutkimuksessa
kahdesta syystä: jotta filmikritiikissä päästiin eroon henkilökohtaisista
arvotuksista ja jotta elokuvien sosiaalisia ja kulttuurisia funktioita voitaisiin paremmin tarkastella (Bate 2009, 3). Henkilökuva on valokuvan
varhaisimpia lajeja, ja Baten genre-ehdotuksessa se on yksi kuudesta
päägenrestä.41
Ennen Batea valokuvia on tutkittu genren käsitteen avulla vähän.
Kuvajournalismin – jonka voisi halutessaan nähdä yhtenä kontekstiperusteisena valokuvan genrenä – alakategorioina on pidetty esimerkiksi
uutis-, reportaasi- ja kuvituskuvia (Salo 2000). Tällainen kategoriointi
perustuu kuvan kerronnallisiin eroihin ja siihen, miten ne viittaavat
esittämäänsä todellisuuteen, esimerkiksi henkilöön. Toisaalta kuvituskuvan kategorian voi nähdä myös funktion perusteella muodostuneena, koska se viittaa jo nimensäkin mukaisesti tehtäväänsä lehdessä
yhtä paljon kuin symboliseen kerrontatapaansakin.

41 Baten ehdotukset muiksi valokuvan genreiksi ovat dokumentaarinen,
kerronnallinen kuva (documentary and story-telling), henkilökuva (portrait),
maisemakuva (landscape), still life -kuva, taidekuva ja globaali kuva.

Arkisissa kuvajournalismin kategorioinneissa puhutaan usein rinnakkain uutis-, reportaasi-, kuvitus- ja henkilökuvista. Sisällöllinen ja
funktionaalinen tarkastelu sekoittuvat: esimerkiksi henkilökuva esittää
aina henkilöä, mutta voi olla muodoltaan ja funktioltaan uutis-, kuvitustai reportaasikuva yhtä hyvin kuin puhdas henkilökuvakin. David Baten ehdottamat valokuvagenret määrittyvät kuvallisen aiheen mukaan,
mutta niissäkin sisällöllinen ja funktionaalinen rooli sekoittuvat. Henkilökuva voi olla osa jotain toista genreä, esimerkiksi taidevalokuvaa.
Voisiko tämän tutkimuksen kohdetta, aikakauslehden henkilökuvaa,
ymmärtää genren käsitteen avulla – voisivatko esimerkiksi kansikuvat
muodostaa henkilökuvan alagenren? Genreanalyysi aikakauslehtien
kansikuvista olisi ehkä mahdollinen, mutta vaikea. Kansikuvakokonaisuuksien merkityksiä olisi vaikea hahmottaa tarkastelemalla Baten tapaan kuvien aihesisältöä, kerronnan tapaa tai tyyliä. Sellaista valokuvan
genreä kuin ”aikakauslehtikuva” olisi vielä vaikeampi määritellä, koska
aikakauslehti voi sisältää yksilöllisestä konseptistaan riippuen millaisia vain valokuvia. ”Aikakauslehden henkilökuva” olisi myös aivan liian
väljä genre samasta syystä: melkein millainen tahansa henkilökuva voi
ilman vaikeuksia sopia johonkin aikakauslehteen.
Lähimmäs aikakauslehden henkilökuvan genremäärittelyä päästäisiin ehkä purkamalla kuvien funktioita lehdissä. Silloinkaan ei välttämättä voitaisi yhdistää kuvan sisältöä ja funktiota, mutta voitaisiin puhua
funktionaalisista genreistä: erilaisista kuvatyypeistä. Tällöin puhuttaisiin
hyvin heterogeenisestä ryhmästä valokuvia, joita yhdistäisi se, että ne ovat
olemassa jotain tarkoitusta varten ja saavat muotonsa ensisijaisesti tarkoituksensa ja välittömän fyysisen sijaintinsa – sivukartan ja juttutyypin
– mukaan. Ongelmaksi muodostuisi se, että valokuvan aihe, kerrontatapa
ja tyyli voivat juttutyypin sisäisestä logiikasta riippuen olla mitä tahansa.
Aikakauslehtikontekstissa valokuvan funktio kokonaisuuden rakentajana
vaikuttaakin olevan joskus tärkeämpää kuin se, mitä ja miten kuva esittää.
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Vaikka genreajattelu onkin joissain tapauksissa hyvä tapa vapautua arvoarvostelmista ja yleistyksistä, tässä tutkimuksessa on edellä
kuvaillusta syystä päädytty olemaan käyttämättä genren käsitettä. Aineistojen lähestyminen genreperspektiivistä saattaisi myös kaventaa
tutkimuksen näkökulmaa, koska tietoisuus genrestä luo odotushorisontteja paitsi median vastaanottajalle, myös sen tutkijalle. Esimerkiksi Joke Hermes on todennut naistenlehtien vastaanottotutkimuksessaan, että naistenlehtigenre määrittyy toisarvoiseksi lukumateriaaliksi, joka sopeutuu meluisaan taustaan ja naisen muihin velvollisuuksiin (Hermes 1995, 34). Hermes pyrki ulos genremäärittelystä ja halusi
tarkastella naistenlehtien merkitystä lukijoille, mutta päätyi lopulta
toteamaan, että lukijoiden haastatteluissa toistuvasti esiin tulevaa näkemystä kunnioittaen tutkijan oli myönnettävä, ettei naistenlehtien
lukeminen itse asiassa välttämättä ollutkaan erityisen merkityksellistä
toimintaa (emt., 152).
Jos esimerkiksi naistenlehden tutkimuksessa sorrutaan ”merkityksellisyyden harhaan” (Hermes 1995, 148)42 tai jos naistenlehti
toisaalta leimataan jo tutkimuksen alkuasetelmissa genrenä merkityksettömäksi, korostuneella genreperspektiivillä voi olla se vaikutus,
että tarkasteltavan ilmiön käsittelystä tulee yksiulotteista.43 Tässä tutkimuksessa tarkastellaan erilaisia aikakauslehtiä, joista voisi todennä-

42 Hermesin mukaan monessa tutkimuksessa on nostettu yksittäiset tekstit
erilleen arkisista konteksteistaan ja etsitty niistä syvämerkityksiä, joita
niissä ei välttämättä sinänsä ole. Populaarien medioiden tutkimuksessa on
Hermesin mukaan myös harhauduttu pitämään faneja ja poikkeuksellisen
omistautuneita lukijoita tai katsojia keskivertolukijoina tai -katsojina.
Hermesin mukaan merkityksellisyyden harha vie huomion hyvin erityislaatuiseen mediakulutukseen, ja tavallisten ihmisten arkisten rituaalien merkitykset ja tavanomainen mediakäyttö jäävät teoretisoimatta. (Hermes 1995, 148.)
43 Iiris Ruoho ja Laura Saarenmaa (2011, 96–97) ovat kiinnittäneet tähän huomiota
naistenlehtitutkimuksessaan. Myös Raili Malmberg (1991) on kyseenalaistanut
naistenlehtien vähättelyä genrenä. Hän muistuttaa suomalaisten naistenlehtien
moninaisuudesta erittelemällä niiden yleisesti huomaamatta jääneitä yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kahdeksankohtaisella luettelolla siitä, mitä kaikkea
naistenlehdet ovat tehneet vuosien saatossa. Ne ovat jakaneet käytännön
tietoa sekä informoineet perheitä laeista, lääketieteestä ja kasvatuksesta.
Ne ovat tarjonneet viihdettä ja monimuotoista ”terapiaa” sekä korvanneet
ihmiskontakteja. Ne ovat pyrkineet vahvistamaan naisten itseluottamusta
sekä ajaneet esimerkiksi tasa-arvoa, samapalkkaisuutta ja sosiaaliturvan
kohentamista. Ne ovat arkistoineet suomalaista elämänmuotoa ja suhteuttaneet maailmanhistorian suuria tapahtumia perheiden arkeen (Malmberg
1991, 284–286; Railo 2011, 19.)

Mitä henkilökuva esittää?
Moni henkilökuvaa käsittelevä tieteellinen ja populaari teksti päätyy
kyselemään retorisesti, keitä tai mitä me kuvien pinnasta ja sisällöstä
päätellen oikeastaan olemme (Bate 2009, 84; Ewing 2006; Sobieszek
1999, 290). Robert A. Sobieszekin (1999) mukaan kysymykseen esittämisestä voi vastata historiallisen aineiston valossa kolmella tavalla:
henkilökuvan on aikojen saatossa ymmärretty esittävän joko psykologis-fysiologisesti kohteensa sisäistä todellisuutta, modernistisesti
tekijänsä sisäistä todellisuutta ja intentioita tai postmodernistisesti
kohteen, tekijän ja katsojan vaihtelevia, skitsofreenisiä, teatterillisia
identiteettejä (Sobieszek 1999).
Kaksi ensimmäistä tapaa, joko kohteen tai tekijän sisäisen todellisuuden esittäminen, ovat ankkuroituneet käsitykseen ihmistajunnan
ja ulkopuolisen todellisuuden erillisyydestä ja valokuvan roolista todellisuuksia paljastavana välittäjänä. Sobieszekin kolmas näkemys siitä,
mitä henkilökuva esittää, korostaa henkilökuvan yhteisesti rakennettua luonnetta: kohteen, tekijän ja katsojan ”teatterilliset identiteetit”
muokataan henkilökuvassa yhdessä ja tilanteen mukaan. Tässä tutkimuksessa keskustellaan kaikkien aineistojen kohdalla siitä, mitä haastatellut kokevat henkilökuvan esittävän: kohteensa sisäistä todellisuutta vai jotain yhteisesti rakentuvaa.44
On myös henkilökuvia, jotka eivät käsittele kuvaamansa tai kuvaajansa sisäistä tai ulkoista, yhtenäistä tai hajoavaa, identiteettiä välttämättä ollenkaan. Kuvan merkitys syntyy sosiaalisissa tilanteissa ja kuvaa
ympäröivissä diskursseissa. Tällainen henkilökuva pyrkii tekemään inhimillisen yleistyksen. Esimerkiksi Catherine Lutzin ja Jane Collinsin sisällönananalyysimenetelmällä tutkimat National Geographicin 1950–1980-lu-

44 Sobieszekin jaottelussa keskimmäinen, tekijän sisäistä todellisuutta ja intentioita
ilmentävä henkilökuva, jätetään tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle
siksi, että Sobieszek keskittyy siinä enimmäkseen taidevalokuvaan. Auteurin
sisäistä todellisuutta ei käsitellä tässä tutkimuksessa myöskään siksi, että kuvan
tekijänä nähdään enemmän lehden työryhmä kuin yksittäinen valokuvaaja.
Tällaiseen lähestymistapaan Sobieszekin kolmas, teatterillinen, kategoria
soveltuu paremmin.
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kujen henkilökuvat noudattivat steichenilaista, ihmisluonnon universalisoivaa ajatusmallia.45 Kuvien katsoja kuljetettiin ensin kansallisten ja
etnisten erilaisuuksien läpi ja sitten alleviivattiin sitä, että ihonväristä
huolimatta kaikki ihmiset ovat samanlaisia. Lehden henkilökuvista
suurin osa oli potretteja, muotokuvia, ja toiseksi eniten lehdessä oli
ryhmäkuvia eksoottisista ihmisryhmistä. Muotokuva pyrki tyypillisesti
korostamaan kuvatun henkilön persoonallisia piirteitä ja minimoimaan
taustan tai kuvaushetken merkitystä – mutta toisaalta muotokuvissa langettiin helposti tekemään ihmistaksonomioita kaukaisten kulttuurien
edustajista (Lutz ja Collins 1993, 98). Lehdessä julkaistut henkilökuvat
eivät näin ollen sijoittuneet uutispainotteiseen kuvajournalismin traditioon, joka korostaa ilmiöiden ja ihmisille tapahtuvien asioiden hetkellistä, autenttista erityisyyttä. Ne eivät toisaalta myöskään sijoittuneet taidevalokuvan traditioon, koska haastatellut kuvaajat vieroksuivat ”henkilökohtaisia kuvia”, joissa kuvaajan oma esteettinen näkemys sekoittuu
kuvattaviin tosiasioihin (emt., 61). Tästä päätellen National Geographicissa
oltiin kahden tradition välissä ja esitettiin vahvasti näkökulmaistettuja
henkilökuvia yhdestä universaalista ihmisyydestä kuvajournalismille
tyypillisellä luonnollistavalla estetiikalla ja tekniikalla.
Henkilökuva, jossa henkilöt esiintyvät nimettöminä sosiaalisen tai
etnisen ryhmänsä edustajina kuvaushetkellä, joka on satunnainen ja

45

Roland Barthes totesi Edward Steichenin Family of Man -valokuvaprojektista
(1955), että sen kuviin sisällytettiin ensin koko maailman ihmisten kirjo,
”Baabelin kuva”, ja sitten moninaisuudesta tuotettiin taianomaisesti ykseys,
ihmisen ”luonto”, joka on kaikkialla pohjmmiltaan samanlainen. Barthes
peräänkuulutti tällaisen klassisen humanismin sijaan progressiivisempaa
humanismia, joka ilmiöiden yleistämisen ja luonnollistamisen sijaan myöntäisi
”luonnon” käsitteen historiallisuuden (Barthes 1972, sit. Lutz ja Collins 1993,
60–61). Family of Man -projektin tulkinnoista ja universaalista humanismista
katso myös Berlier (1999), Marien (2010) ja Hamilton (1997).

Valokuvan realismit
” Totuus on liukas juttu, mutta sen hylkääminen kokonaan
vasta perverssiä onkin.” (Fairclough 1995, 47.)

Keskustelut siitä, miten valokuva viittaa todellisuuteen tai totuuteen,
ovat yhtä vanhoja kuin valokuva itse ja edelleen voimissaan (Marien
2010, XIII). Näkemykset ovat vaihdelleet kuvan indeksisen todellisuussuhteen korostamisesta siihen ajatukseen, että valokuvat luovat erillisen
todellisuuden, jolla on vähän tai ei ollenkaan tekemistä kuvan ulkopuolisen todellisuuden kanssa (Hardt ja Brennen 1999, 2–5; Lutz ja Collins
1993, 63–64). Valokuvapuhe joutuu aina suhtautumaan todellisuussuhteeseen ja realismiin jollain tavalla. Kun ihminen näkee valokuvan, joka
ei heti näytä miltään tunnistettavalta, hän yleensä kysyy ensimmäisenä,
mitä kuva esittää ja seuraavaksi, miten se on teknisesti tehty.
Allan Sekulan mukaan tarve määritellä valokuvan realismia nousee
luonnollisesti kuvan indeksisestä olemuksesta: kuva viittaa aina johonkin itsensä ulkopuolelle (Sekula 1983, 218; Batchen 1999,9). Sekula puhuu
valokuvan indeksisyydestä luonnollistavalla tavalla, mutta lähtee sitten
purkamaan tätä luonnollisuuden illuusiota. Kysymys siitä, mihin ja miten kuva viittaa, johtaa väistämättä realismin laadun määrittelemiseen.
Sekulalle valokuva on ensisijaisesti ideologinen väline, joka kantaa muka-

46 Sosiosemiotiikasta enemmän alaluvussa Sosiosemiotiikka. Sosiosemiotiikan juuret
ovat lingvisti Peter Hallidayn tutkimuksessaan Language as social semiotic: The social
interpretation of language and meaning (1978) luomissa kysymyksenasetteluissa.
Visuaalisen kulttuurin tutkimuksessa se keskittyy kuvien totuusarvoja määrittäviin modaliteetteihin ja sosiaalisen eriarvoistamisen mekanismeihin. (Esim.
Van Leeuwen 2008; Machin ja Van Leeuwen 2007; Kress ja van Leeuwen 2006;
Jewitt ja Oyama 2001; Hodge ja Kress 1988).
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kaikkien aineistojen kohdalla sosiosemiotiikan46 näkökulmien kautta.
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naan, edistää ja luonnollistaa kulloisenkin valtaintressin määrittelemää
todellisuutta ja päämääriä, mikä määrittää osaltaan realismin kehyksiä.
Toisaalta neutraaliksi ymmärretty valokuva voi myös näyttää joidenkin
olosuhteiden, esimerkiksi luokkaerojen, järjettömyyttä – siis muuttaa
realismin kehyksiä – ja siten saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa.
Valokuvan totuusvaatimus on journalistisessa, erityisesti uutisjournalistisessa kontekstissa yleinen ilmiö, jolla vaalitaan ja ritualisoidaan
kansalaisten luottamusta mediainstituutioon. W.J.T. Mitchellin mukaan
”totuus, varmuus ja tieto ovat rakenteellisesti konnotatiivisessa yhteydessä realistiseen representaatioon: ne muodostavat ideologian, jolla realistisen representaatio voi
rakentaa todellisuuden.” (Mitchell 1994, 357).47 Kuvajournalismin etiikka perustuu suurelta osin valokuvan naturalistiselle argumentille, joka perustuu oikeaan havaintoon todellisuudesta (Lutz ja Collins 1993, 66)48. Usko
kuvien totuudellisuuteen on ylläpitänyt journalismin roolia todellisen
maailman näyttäjänä (Zelizer 2006, 14). Kuvajournalistit varjelevat kuvan
totuutta ja tulevat rangaistuksi henkilökohtaisesti, jos ammatin eettiset
periaatteet eivät täyty (Schwartz 1999; Carlson 2009; Stanley 2012, 981).
Journalistisen valokuvan realistinen diskurssi on myös historiallisesti vahva. Esimerkiksi National Geographicissa ”realistinen koodi” otettiin käyttöön jo silloin, kun piktorialismi ja myöhemmin surrealismi ja
kubismi olivat valokuvauksen huipputrendejä. Katsottiin, että valokuva
on suora käännös ajattomasta, luokittelemattomasta, kielten ja kulttuurien rajat ylittävästä todellisuudesta. Kuvaajan tarkoitusperien, itse
kuvien sekä lukijan kokemuksen katsottiin olevan yhtä. (Lutz ja Collins 1993, 28–29.) Kuvien ja faktojen yhteyttä halutaan journalismissa
edelleen vaalia, vaikka samalla tiedetään, että painetun sanomalehden
historian alusta asti kuvituksilla on ollut erilainen suhde faktoihin kuin
tekstillä (Barnhurst ja Nerone 2001, 110).
Akateemiset keskustelut ja journalistien keskustelut ovat suhtautuneet objektiivisuuden ajatukseen eri tavoin. Akateemisissa diskursseissa objektiivisuus sinänsä on helppo todistaa mahdottomaksi; käytännön journalistisessa työssä sillä on kuitenkin jo kauan sitten osoitettu
olevan ritualistinen merkitys (Tuchman 1978), ja siitä on haluttu ideaalitasolla pitää kiinni. Jonkinlainen objektiivisuus on yhtä aikaa tiedetty

47 Katso myös Mäenpää ja Seppänen (2007).
48 Valokuvan naturalistisen argumentin määritteli alun perin Howard Becker
artikkelissaan Do Photographs Tell the Truth? (Afterimage, February 1978, 9–13).

mahdottomaksi ja tunnettu välttämättömäksi. Sitä on siksi muokattu
ja kierretty erilaisin termein. Esimerkiksi National Geographicin valokuvaajat ovat käyttäneet termiä ”serendipity”, jonka voisi kääntää ”kyvyksi löytää onnenkantamoisia”. Tällainen myyttinen, sattumaa hyödyntävä valokuvaaja on vaistonvarainen olento, joka ei lainkaan suodata
tai muokkaa todellisuutta ennakkokäsitystensä mukaan ja on siksi niin
objektiivinen kuin ihmisen on mahdollista olla (Lutz ja Collins 1993,
64–65). ”Serendipityn” käsitteen käyttö on hyvä esimerkki ammattijournalistien kaksijakoisesta suhtautumisesta todellisuuteen: valittujen on mahdollista uuttaa todellisuudesta objektiivista tietoa, mutta
ensin on tiedettävä, mitä ja millaisia ovat ne onnenkantamoiset, joita
tavoitellaan. Sen määrittelee se konteksti, johon niitä metsästetään.
Valokuvan todellisuussuhteen – sen, millainen yhteys kuvalla ja todellisuudella koetaan olevan – rakentuminen visuaalisessa kulttuurissa
on muuttunut valokuvan digitaalistumisen ja kuvankäsittelymahdollisuuksien lisääntymisen myötä. Vaikka ovatkin muuttaneet valokuvan
ontologiaa (Wells 2004, 74) ja yksityiskohtaistaneet kuvajournalismin
etiikkaa, valokuvatekniikan 1900-luvun lopun ja 2000-luvun alun digitaalinen murros ja kuvankäsittely eivät ole tämän tutkimuksen kohteiden, henkilökuvan ja aikakauslehtikuvan, olennaisimpia kysymyksiä.
Henkilökuvia ja muotokuvia on muokattu ja manipuloitu jo kauan ennen valokuvan keksimistä49. Digitaalistumisen ilmiöt eivät myöskään
ole samalla tavalla olennaisia kysymyksiä aikakauslehtikontekstissa

49 Poikkeuksena tästä voi mainita Englannin lordiprotektori Oliver Cromwellin,
joka kielsi 1600-luvun puolivälissä muotokuvamaalariltaan Peter Lelyltä kaiken
kaunistelun ja halusi ehdottomasti tulla maalatuksi syylineen ja paiseineen.
Cromwellin käytös oli ainutlaatuista. Hänen puritaanista suhtautumistaan omiin
kasvoihinsa hämmästeltiin vielä yli 200 vuotta myöhemmin (1890) Lontoossa
ilmestyneen The Photographic News -lehden artikkelissa, jossa kaunistelua ja
retusointia jo pidettiin henkilövalokuvan olennaisena osana. (Ewing 2006, 163.)
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kuin uutismediassa. National Geographic on lisännyt alkuasukkaille housuja ja tummentanut ihoja (Lutz ja Collins 1993, 82), ja esimerkiksi Fortunessa suorastaan luotiin eräänlainen yhteiskuntaluokka henkilökuvineen ja artikkeleineen (Miller 2003) jo vuosikymmeniä ennen kuin digitaalinen kuvankäsittely tuli valokuvatekniseksi standardiksi. Riitta Brusila on tutkinut suomalaisten aikakauslehtien valokuvia aikana, jolloin
kuvatuotanto oli vielä lähes täysin analogista. Myös hänen tuloksensa
on, että aikakauslehdet fiktivisoivat henkilökuvia (Brusila 1997, 159).
Vaikka tässä tutkimuksessa ei keskitytä varsinaisesti objektiivisuuden ja kuvankäsittelyn kysymyksiin, todellisuussuhteeseen palataan
useassa kohdassa dokumentaarisuuden käsitteen kautta. Valokuvan
dokumentaarisuus on hankala käsite, jota esimerkiksi Janne Seppänen
on hahmottanut puhumalla ”dokumentaarisen (reportaasi)kuvauksen
genrestä”. Seppäsen mukaan tähän ”sinänsä epämääräiseen genreen kuuluu
suoraviivaisuus, manipuloimattomuua, kohteiden ’todellisen olemuksen’ kunnioittaminen ja tätä kautta syntyvä autentisoiva vaikutelma” (Seppänen 2001,
109). Dokumentaarisuuden käsitettä on vaikea jättää käyttämättä valokuvaa käsittelevässä tutkimuksessa. Kun tässä tutkimuksessa viitataan
dokumentaariseen valokuvaan tai dokumentaarisen kuvajournalismiin, tarkoitetaan Seppäsen tapaan länsimaisen kulttuurin ja erityisesti mediatuotannon ja -yleisöjen piirissä historiallisesti muotoutunutta
ja yleisesti tunnistettua, tietynnäköisen kuvakerronnan ja siihen liittyvien tietynlaisten todellisuusoletusten ja työskentelykäytäntöjen muodostamaa valokuvan selvästi rajautumatonta lajityyppiä.50

50 1800-luvun lopulla alkunsa saaneella dokumentaarisella valokuvakerronnalla
oli alun perin sosiaalinen lähtökohta, tarkoitus parantaa kuvattuja olosuhteita.
Peter Hamilton on määritellyt 1930-luvun dokumentaarisen valokuvan ”objektiivisuuteen perustuvaksi mutta subjektiivisesti rakennetuksi tulkinnaksi”
(Hamilton 1997, 81). 1930-luvun FSA-dokumentaarin taustoista on kriittisesti
kirjoittanut esimerkiksi John Tagg (1988). Mary Warner Marienin (2010,
289) mukaan 1930-luvullakaan kaikki valokuvaajat eivät suinkaan ottaneet
kantaa sosiaalisiin kysymyksiin, vaan dokumentaariselta näyttävästä
kuvasta (”documentary look”) muodostui epäpoliittinen visuaalinen tyyli.
Tällainen ”dokumentaarinen tyyli” on nähtävissä 2010-luvun suomalaisissa
aikakauslehdissäkin. Ensimmäisen sosiaalisen dokumentaarin aikakauden
jälkeen on puhuttu ”uudesta sosiaalisesta dokumentaarista” (Marien 2010,
437–442) sekä postdokumentaarista (emt., 404–435). Dokumentaarisuutta genrenä
suhteessa galleriakontekstiin on määritellyt Harri Pälviranta (2012, 161–172).

Puhuttaessa journalististista valokuvista autenttisuuden käsite on totuttu liittämään objektiivisuuden ja todenmukaisuuden käsitteisiin
(Marien 2010, 160; 309; Burke 2001, 21). Sanan ”autenttisuus” merkitys on liitetty vahvasti sekä tekniseen että diskursiiviseen koskemattomuuteen. Esimerkiksi National Geographicin valokuvista on todettu, että
ne ovat tyyliltään realistisia ja ”käyneet läpi rankan objektiivisuus- ja
autenttisuuskylvyn” (Lutz ja Collins 1993, 270). Liz Wellsin (2004) mukaan kuvajournalismi ja dokumentaarinen kuva väittävät antavansa
”todenmukaisen ja autenttisen kuvan maailmasta”. Wellsin mukaan
tämä väite on usein kyseenalaistettu, ja tarvittaessa valokuvan autenttisuus voidaan todentaa kysymällä yksinkertaisesti, onko valokuvaaja
peukaloinut linssin edessä ollutta asiaa, lavastanut sen tai jälkikäsitellyt sitä (Wells 2004, 71). Wellsille valokuvan autenttisuus käsitteenä
tarkoittaa siis kuvatun kohteen ja sitä esittävän kuvan mahdollisimman
täydellistä koskemattomuutta ja yhdenmukaisuutta. Kautta historian
dokumentaarisen valokuvan diskursseissa on syntynyt monia tapoja
todistaa tätä koskemattomuutta, esimerkiksi filmiaikoina vedoksiin
jätetyt mustat reunat, jotka osoittivat, ettei kuvaa ollut rajattu. Enemmän kuin valokuvan itsensä ominaisuus, valokuvan autenttisuuden voi
sanoa olevan käsite, jota monet valokuvan diskursiiviset, ammatilliset
ja sosiaaliset käytännöt ovat rakentaneet ja pönkittäneet ja joka kyseenalaistuu aina kun jokin noista käytännöistä muuttuu (emt., 72–74).
Wells siis määrittelee ihannetta, joka tuskin kenenkään mielestä voi
toteutua käytännössä, mutta joka valokuvaan liitettynä viittaa nimenomaan koskemattomuuteen. Vaikka ihanne on toteutumaton, journalistisen valokuvan koskemattomuuteen perustuvan autenttisuuden ja
kuvankäsittelyn välttämättömyyden välinen dilemma nousee aina uudestaan keskustelunaiheeksi.51
Autenttisuuden ja objektiivisuuden voi kuitenkin ymmärtää myös
ammattitaidon välineinä tai tuloksina. André Bazin on todennut esseessään valokuvan ontologiasta, että objektiivisuus voi olla yksi valokuvan
ominaisuus, mutta se on taiteilijan näkemyksen käytettävissä. Bazinin

51

Esimerkiksi vuoden 2013 World Press Photo -kilpailun voittaneen ruotsalaisen
Paul Hansenin voimakkaasti käsitellyn näköinen kuva herätti mediassa seikkaperäistä keskustelua. Katso esim. Der Spiegel 19/2013, http://www.spiegel.de/

international/world/growing-concern-that-news-photos-are-being-excessivelymanipulated-a-898509.html (luettu 24.5.2013)
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mukaan valokuvalla on vahva tekijä, kuvaaja, joka voi hyödyntää välinettään objektiivisuuden mahdollisuuden avulla. ”Kaikki taiteet perustuvat ihmisen läsnäololle; niistä ainoastaan valokuva hyötyy ihmisen poissaolosta.”
(Bazin 1960, 8.) Analogisina aikoina valokuviin käsittelemättömyyden
merkiksi jätetyt mustat reunat ovat hyvä esimerkki asian luonteesta.
Mustilla reunoilla haluttiin manifestoida kuvan käsittelemättömyyttä,
mutta samalla ne olivat ammattitaitoisen kuvaajan kädenjälki. Kuvan
autenttisuus vaikuttaakin aina olleen diskursiivista, harkittua ja rakennettua. Esimerkiksi Matt Carlson (2009) onkin ehdottanut, että kuvamanipulaation ja yksittäisten kuvaajien tuomitsemisen sekä kiivaan
kuvan eetoksen puolustamisen, kuvajournalismin paradigman korjauksen, sijasta median läpäiseviä toimintatapoja ja kerronnallisia keinoja pitäisi tarkastella kokonaisuutena. Carlson tähdentää, että yksin
objektiivisuus on riittämätön ohjenuora kuvajournalismille, ja objektiivisuuskeskustelun sijaan tulisi herättää kysymys ja avoin keskustelu käsityöstä tai ammattitaidosta.52 Hänen mukaansa hyvä kuva ei tarkoita
ainoastaan todenmukaista kuvaa. (Carlson 2009, 136.)
Ammattitaidon ottaminen puheeksi tarkoittaisi kuvan syntymisen
ja epistemologian avaamista. Myös muissa yhteyksissä journalistisille
valokuville on vaadittu aukikirjoitettua episteemistä rehellisyyttä: on
lukijan etu saada tietää, miten kuvat on tehty ja millä tavalla niiden sisältämä informaatio on koottu. On ehdotettu esimerkiksi käsiteltyjen
valokuvien systemaattista merkitsemistä ei ainoastaan sanoma-, vaan
myös aikakauslehdissä (Fosdick ja Fahmy 2007). Carlsonin ajatus am-

52 Carlson käyttää ilmaisua ”photojournalistic craft”. Sanan ”craft” voi kääntää
ammattialaksi tai käsityöksi. Sana ”käsityö” viittaisi osuvalla tavalla kuvan
tekemiseen valoilla ja pikseleillä, mutta jatkossa tässä käytetään kuitenkin
sanaa ”ammattitaito”, joka sisältää käsityötaidon.
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mattitaidon merkityksen ottamisesta keskusteluun on mielenkiintoinen, koska ammattitaidon ja käsityön avoin esiintuominen tarkoittaa
käytännössä episteemistä rehellisyyttä. Jos vertaillaan uutiskuvaa ja aikakauslehden kuvaa, aikakauslehti on monesti kaikessa rakennetussa
läpinäkyvyydessään tässä mielessä rehellisempi, koska ei pyri näyttämään objektiiviselta. Sen sijaan se luo oman autenttisuutensa ja siihen
liittyvän uskottavuutensa näyttämällä valokuvien ammattitaitoisen
käsityön – kuten valaisun, lavastamisen, suunnittelun, roolituksen,
kekseliään juttutyypin, henkilön suostuttelun – ja korostamalla sen
korkeaa ammatillista laatua. Lukijasopimukseen kuuluu, että lukija
ymmärtää, millaisen realismin lehti on valinnut.
Janne Seppänen on kysynyt, olisiko kuvajournalistien usein ristiriitainen puhe aitoudesta – jolle autenttisuus lienee lähes synonyymi –
olemassa juuri sen takia, että se voisi peittää kaiken kuvajournalismin
konstruktiivisuuden (Seppänen 2005, 273). Mitä aitous tai autenttisuus
tosiaan käytännössä tarkoittaa? Merkitys on journalismissa kulttuurisidonnainen. Mark Hamptonin (2008) mukaan journalistinen ”objektiivisuuden” normi – valokuvan kohdalla voisi tässä yhteydessä puhua ”objektiivisuuden” sijaan autenttisuudesta – on 1900-luvulla merkinnyt eri
asioita Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Erityisesti Britanniassa ”objektiivisuus” on journalistien keskuudessa harvoin käytetty termi, johon on
suhtauduttu varauksellisesti. Mieluummin puhutaan totuudesta, toimituksellisesta riippumattomuudesta ja ”reilusta pelistä”. (Emt., 489.)
Brittiläisen journalismin ”objektiivisuuden” käsite sisältää myös ajatuksen käsityöläisyydestä, ammattitaidosta (craftsmanship) (emt., 477).
Turismin tutkimuksessa on pitkään puhuttu lavastetusta autenttisuudesta, jonka kokeminen riittää turistille aidon elämyksen sijasta (esim.
MacCannell 1973). Ning Wang (1999, 352) on jakanut turistisen autenttisuuden kokemuksen objektisidonnaiseen ja toimintasidonnaiseen autenttisuuteen, joista ensimmäinen jakaantuu vielä objektiiviseen ja konstruktivistiseen – esimerkiksi lavastettuun – autenttisuuteen. Wangin
mukaan toimintasidonnainen autenttisuuden kokemus on eksistentiaalinen. Autenttisuus siinä tarkoittaa turistina olemisen yhteisöllistä kokemusta eikä ole sidoksissa nähtyjen maisemien ja koettujen tapahtumien
”aitouteen”. Ajatus on valokuvan autenttisuuteen rinnastettuna mielenkiintoinen: voihan valokuvan suhteesta todellisuuteen myös puhua samaan tapaan objektiivisena, rakennettuna tai performatiivisena. Tähän
ajatukseen ja autenttisuuden määrittelyyn palataan myöhemmin tässä
luvussa sekä aineistojen analyysien jälkeen tämän tutkimuksen lopussa.

65

Realismi ei välttämättä
ole suoraan kytköksissä
yhteiseen, näkyvään
todellisuuteen.
Tunteen realismi

Suunniteltu kuva

66

Aikakauslehtikuvan realismi vaikuttaa silminnähden olevan suurelta
osin jotain muuta kuin edellä kuvattua objektiivisuushakuisuutta. Realismi ei välttämättä olekaan suoraan kytköksissä yhteiseen, näkyvään
todellisuuteen. Realismin aste ei myöskään välttämättä ole todennettavissa etsimällä kuvan esittämä kohde, vaan vaikkapa kysymällä kuvan katsojalta. Näin on tehnyt Ien Ang vastaanottotutkimuksessaan
Watching Dallas (1985), jonka aineistona ovat Dallas-tv-sarjan katsojien
tutkijalle lähettämät kirjeet.
Angin mukaan niinkin epärealistiseksi mielletyn mediatuotteen
kuin Dallasin katsojat kokivat ”aitouden” henkilöhahmojen arvioinnin
perustaksi. Mitä ”aidompi” henkilöhahmo vaikutti olevan, sitä enemmän katsojat arvostivat sitä. Myös kriittisimmin sarjaan suhtautuvat
katsojat pitivät henkilöhahmojen ”aitoutta” ensisijaisena arviointiperusteenaan. Paitsi henkilöhahmojen, myös heidän asuttamansa fiktiivisen maailman tuli näyttäytyä ”todellisena”. (Emt., 33–34.)
Angin mukaan katsojakirjeistä kävi ilmi kaksi tärkeää aspektia:
se, että realismi oli katsojille tärkeässä roolissa, ja se, että realismin
käsite vaihteli sisällöltään (emt., 34–35). Ang ei tutki valokuvia, mutta
listaa kolme valokuvaankin sopivaa realismin lajia. Empiirisessä realismissa tekstin tai kuvan sisäistä todellisuutta vertaillaan ulkopuoliseen
todellisuuteen. Realistinen illuusio taas tähtää sulkeumaan (closure) ja
vaikutelmaan todenmukaisesta ikkunasta maailmaan riippumatta siitä, miten illuusio vastaa kuvan tai tekstin ulkopuolista todellisuutta.
Kolmanneksi Ang on määritellyt tunteen realismin (emotional realism),
joka tähtää tunteen realistiseen tunnistettavuuteen sinänsä epärealistisessa kuvakerronnassa. (Ang 1985, 45.)

Aikakauslehden henkilökuvat
tutkimuksen kohteena
Se että aikakauslehden valokuvaa journalismina näyttää tutkitun niin
vähän54, voi johtua tutkimuskohteen määrittelemättömyydestä. Jos ”aikakauslehtikuva” määriteltäisiin julkaisukontekstin perusteella, se voisi
sisältää esimerkiksi uutiskuvia, kuvaesseitä, kuvituksia, henkilökuvia,
symbolikuvia ja tuotekuvia eikä siten mahtuisi kokonaan mihinkään
valokuvan tai kuvajournalismin tutkimuksessa määriteltyyn valokuvan
lajityyppiin. Tämän tutkimuksen ”aikakauslehtivalokuvaa” rajatumpi
kohde, aikakauslehden henkilökuva, on yhtä määrittelemätön – voivathan se ja sen syntyprosessi lehdestä ja juttutyypistä riippuen olla millaisia vain. Valokuvan tutkimuksessa aikakauslehtikuva on ehkä juuri tästä
diskursiivisesta rajattomuudestaan johtuen tullut helposti ohitetuksi

53

Ainakin jossain määrin sukua Angin tunteen realismille on Allan Sekulan
määrittelemä sentimentaalinen realismi (Sekula 1983, 911; Batchen 1999, 9).
Sentimentaalinen realismi, jonkinlainen onnen estetiikka, vallitsee Sekulan
mukaan yksityisissä perhealbumikuvissa. Toinen realismin laji on vaikuttamiseen
tähtäävä instrumentaalinen realismi, eikä näitä realismin lajeja voi erottaa toisistaan
kokonaan (Sekula 1983, 191). Aikakauslehden kuvia voisi halutessaan tarkastella
päämäärätietoisen instrumentaalisen realismin käsitteen läpi tarkoitushakuisina
promootioina tai intiimimmän sentimentaalisen realismin käsitteen läpi koskettavina henkilötutkielmina elävistä ihmisistä. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin
sovellettu aineistoihin paremmin sopivaa Angin tunteen realismin käsitettä.

54 Aikakauslehden kuvasta on yksi monipuolinen ja paljon viitattu tutkimus,
Catherine Lutzin ja Jane Collinsin Reading National Geographic (1993).
Katso myös esim. Kitch (2001).
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Tunteen realismi eroaa realistisesta illuusiosta siinä, ettei se tähtää
vaikutelmaan todenmukaisuudesta vaan hyväksyy kerronnalliset tehokeinot ja liioittelut, kunhan katsoja tavoittaa todellisen tunnetilan.
Angin mukaan realistinen illuusio operoi denotaation kautta: asiat
ovat sitä miltä näyttävät. Tunteen realismi taas toimii konnotatiivisella
tasolla: olennaista on, että kuva tai teksti herättää mielikuvan tai mielleyhtymän, joka tuntuu todelliselta ja mahdolliselta. (Emt., 37–41.)53
Aikakauslehden henkilökuvien realismia voi tarkastella luontevasti
Angin tunteen realismin käsitteen avulla. Aikakauslehdessä henkilökuvien ei tarvitse näyttää empiirisellä tai illuusioon tähtäävällä tavalla
realistisilta voidakseen silti olla omassa kontekstissaan ”tosia” ja ymmärrettäviä.
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eri suunnista ilman systemaattista perehtymistä sen tuotantotapaan ja
kontekstiin. Uutiskuvan tutkimuksen piirissä kuvan tuotannon diskursseihin (Mäenpää ja Seppänen 2010; 2007) ja lukijoiden luottamukseen
kuvaa kohtaan (Puustinen ja Seppänen 2010) on kyllä paneuduttu.
Tarkemmin määrittelemättömästä ”lehtikuvasta” (esim. Hietaharju 2006, 207–210) vaihtelevissa julkaisukonteksteissa on kenen tahansa
helppo esittää tulkintoja, jotka kytkevät yksittäiset kuvat sellaisenaan
– ikään kuin todisteina isojen virtausten olemassaolosta – suoraan yhteiskunnan ja kulttuurin ilmiöihin. Jos kuvia tarkastellaan yhteyksistään irrotettuina, esimerkiksi työprosessit tekijöineen, lukijoineen,
syineen ja seurauksineen voivat jäädä pimentoon ja tulkinnat arvausten varaan. Silloinkin kun aikakauslehtikonteksti huomioidaan, sen
sisältämät merkitykset eivät välttämättä avaudu ilman tuotannon tutkimusta. Näin voi tapahtua esimerkiksi representaatiotutkimuksessa
median naiskuvasta, kuten Kimberly Sultze (2003) on todennut, tai
tutkittaessa kuvankäsittelyn etiikkaa journalismissa yleensä ja aikakauslehdissä osana sitä (Fosdick ja Fahmy 2007). Yksittäisten kuvien
kontekstualisoimaton ”todistekäyttö” taas voi osoittautua mielivaltaiseksi. Se johtaa helposti kuvien ensisijaiseen kategorioimiseen yleisillä
yhteiskunnallisilla, eettisillä tai esteettisillä kriteereillä. Se miten kuva
toimii omassa kontekstissaan ja mistä syistä, voi jäädä vaille huomiota.
Aikakauslehtien henkilökuvia yhdistää se, että niiden merkitykset
määrittyvät konteksti- ja tilannekohtaisesti. Siksi aikakauslehden valokuvalla näyttää olevan erilainen todellisuussuhde kuin uutiskuvilla
tai paparazzikuvilla. Sanomalehden dokumentaarinen tilannekuva esimerkiksi jostain politiikan tapahtumasta ja iltapäivä- tai viihdelehden
suttuinen tirkistelykuva saman poliitikon yksityiselämästä ovat valokuvan todellisuusuhteen näkökulmasta tarkasteltuna saman kolikon

Median henkilöityminen
ja henkilökuvan journalismi
Feature-journalismin – joka on kaunokirjallista ja kuvataiteellista sekä
hyödyntää esimerkiksi henkilöllistämisen tekniikoita – yleistymisen
myötä kaikki journalismi on elämyksellistynyt (Steensen 2011). Journalismin tutkimuksessa yleistettiin pitkään uutistyön periaatteet ja käytännöt koskemaan kaikenlaista journalistista toimintaa (Helle 2010b,
81), ja myös arkipuheessa journalismi mielletään usein uutisjournalismiksi (Ruoho ja Saarenmaa 2011, 15). Suurin osa journalismista on
kuitenkin muuta kuin kovia uutisia (Dahlgren 1992; Steensen 2011, 50).
Median henkilöityminen ilmiönä tarkoittaa sitä, että yleisiä teemoja ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sanotaan enenevässä määrin käsiteltävän yksittäisten henkilöiden kautta. Henkilöitymistä luonnehditaan

55

Mika Elo (2005) on määritellyt ”valokuvan totuusdiskurssin”. Hän viittaa
valokuvan todistusvoimaan ja uskomukseen valon valokuvaamalla saavutettavasta objektiivisuutta lähestyvästä todellisuuden representaatiosta (Elo 2005,
10). Katso myös Pitkänen (2012). Totuusdiskurssin kanssa määritelmällisesti
läheisiä ovat myös Jenni Mäenpään ja Janne Seppäsen (2007) määrittelemät
kuvajournalismin objektiivisuuden diskurssit.
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– kuvajournalismin totuusdiskurssin55 – kaksi puolta. Ensimmäinen
esittää sanomalehden totuuden haltijana ja todellisuuden yksinoikeudella representoijana. Jälkimmäinen taas esittää ”viralliselle todellisuudelle” vaihtoehtoisen kuvan ja kilpailee totuuden haltijan asemasta.
Aikakauslehdissä, enemmän kuin sanomalehdissä ja paparazzikuvia käyttävissä sensaatiolehdissä, todellisuus esitetään usein avoimesti
rakennettuna. Aikakauslehden kuvista näkee tai voi usein aavistaa, että
niiden tapahtumat eivät ole nähtyjä vaan tehtyjä. Niillä ei väitetä näytettävän virallista tai epävirallista totuutta, vaan jotain muuta. Samantyyppisen tuntuman aikakauslehtiin on jo 1990-luvulla esittänyt Ullamaija Kivikuru: hänen mukaansa ”lehdistä on tullut katselulehtiä, ei perinteisiä kuvalehtiä, jotka ovat pohjautuneet reportaasiin, liikkeeseen, tapahtumiseen”, ja ”[v]oidaan
sanoa, että [sensaatiolehtien] vulgaarihko kuvilla osoittelu on aidommin vanhan
kuvalehtiperinteen jälkeläinen kuin muoti- ja sisustuslehtien seisahtunut ’stilleben’visualismi, jolla on selvät yhtymäkohdat mainontaan” (Kivikuru 1996, 90).
Mitä aikakauslehden henkilökuvilla halutaan esittää, jos ei kuvan
ulkopuolista todellisuutta? Minkä totuuden haltijoita kuvalla halutaan
olla, jos minkään? Näitäkin kysymyksiä sivutaan tässä tutkimuksessa,
kun henkilökuvien rakentamista tarkastellaan aineistojen kautta.
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usein sanoilla, jotka kuvaavat vakavalle journalismille viihdejournalismin toimesta tapahtuvia asioita. Suomessa on 2000-luvulla puhuttu ”tabloidisoitumisen” ja ”iltapäivälehtimäistymisen” lisäksi myös
”seiskapäiväistymisestä”, jossa journalismin agendaa eivät enää määritä edes iltapäivälehdet vaan Seiskan tapaiset juorulehdet (Herkman
2011,142). Edelleen yksityisen ja julkisen sekoittumista mediassa56 on
tarkasteltu julkisuuden naistapaistumisena, joka yhdistyy iltapäivälehtimäistymiseen ja jonka on koettu uhkaavan perinteistä miestapaista
julkisuutta (Ruoho 2006, 181–184).57 ”Aikakauslehtimäistymisestäkin”
on ollut puhetta. Aikakauslehtimäistymisellä viitataan siihen, että
aikakauslehdistön perinteiset tavat käsitellä vakaviakin aiheita henkilönäkökulman kautta leviävät myös sanomalehtiin. Vaikka vakavan
journalismin on joskus nähty olevan uhattuna, suomalaisista mediatutkijoista esimerkiksi Juha Herkman on nähnyt henkilöperspektiivillä hyviäkin puolia: ”Kun vaikeita yhteiskunnallisia kysymyksiäkin käsitellään
henkilöiden kautta, ne tulevat lukijaa tai katsojaa lähelle, joten niitä on helpompi
hahmottaa.” (Herkman 2011, 143.)
Yksilöllistyminen tai henkilöityminen liitetään usein ”kaupallistumiseen” tai kaupallisuuteen ja sitä kautta myös populaarin käsitteeseen. Populaaria on ollut hankala määritellä, mutta kulttuurintutkimus, joka muutenkin on usein eniten kotonaan populaarin parissa,
ei ole suostunut näkemään populaaria journalismia alempiarvoisena
kuin kovien uutisten harvinaiseksi käyvää perinteistä journalismia
(Dahlgren 1992, 6–7). Yksilöllistävät, populaarit kerronnan tavat ovat
olleet läsnä aikakauslehtijournalismissa aina, mutta eivät ehkä ainoastaan kaupallisista syistä. Maija Töyryn mukaan populaarin rinnastaminen matalaan populistisuuteen on ontuvaa kritiikkiä, ja populaari
pitäisi pikemminkin rinnastaa keskiarvoisuuteen ja laajaan ymmärrettävyyteen (Töyry 2005, 40). Henkilökuvan näkökulmasta populaarius
tarkoittaisi näin ajatellen sitä, että jokin ilmiö esitetään sellaisen hen-

56 Keskustelu liittyy habermasilaiseen julkisuusteoriaan, jonka keskeisiä ajatuksia
ja kritiikkiä suhteessa populaariin lehdistöön on summannut esimerkiksi
Jostein Gripsrud (1992). Gripsrud kirjoittaa oivaltavasti tunteiden ja järjen
keinotekoisesta jakautumisesta eri julkisuustyyppeihin. Populaarilla lehdistöllä
hän kuitenkin tarkoittaa iltapäivälehtiä eikä käsittele ollenkaan aikakauslehtiä.
Habermasista ja julkisuustyypeistä enemmän luvuissa 3 ja 5.
57

Ruoho puhuu artikkelissaan julkisuuden feminisaatiosta ja määrittelee
miestapaisuuden parempana terminä kuin maskuliinisuuden, koska se sopii
konkreettisen toiminnan tarkasteluun eikä yhdisty automaattisesti miehiin.
Nainenkin voi toimia miestapaisesti. (Ruoho 2006, 176.)

kilön kautta, jonka näkökulma tekee ilmiön mahdollisimman monille
lukijoille ymmärrettäväksi.
Kuvajournalismi mielletään arkipuheessa usein dokumentaariseksi ikkunan tarjoamiseksi maailmaan, josta kuvaus- tai jälkikäsittelyvaiheessa ei mitään poisteta ja eikä lisätä. Perinteisessä mielessä journalistinen kuva korostaa ilmiöiden ja ihmisille tapahtuvien asioiden hetkellistä, autenttista erityisyyttä eikä ilmennä kuvaajan henkilökohtaista
estetiikkaa (Lutz ja Collins 1993, 61).58 Tällainen etenkin pohjoisamerikkalaisessa kulttuuripiirissä ja tutkimuksessa tyypillinen kuvajournalismin ideaali pyrkii minimoimaan kuvaajan vaikutuksen ja näyttämään
kuvassa olevan henkilön tapahtumien osana tai kuvaamisesta tietämättömänä kohteena. Jos kuvajournalismi määritellään näin, poseerattua
henkilökuvaa ei ole mahdollista käsittää journalismina vaan muotokuvana. Kuten Richard Avedon on paljon siteeratussa määritelmässään
todennut: muotokuvassa henkilö tietää tulevansa valokuvatuksi.59
Tämän tutkimuksen näkökulman mukaisesti uutiskuva ei tässä
ole ainoa kuvajournalismin laji. Edelleen, dokumentaarinen lähesty-

58 Suomalaisten kuvajournalistien suhteesta journalismin ja ”taiteen”
eroon katso esim. Mäenpää ja Seppänen (2007).
59 ”A photographic portrait is a picture of someone who knows he’s being photographed,
and what he does with this knowledge is as much a part of the photograph as what he’s
wearing or how he looks. He’s implicated in what’s happening, and he has a certain real
power over the result.” Richard Avedon Quotes -sivusto (luettu 26.4.2013).
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mistapa ei ole ainoa tapa tehdä kuvajournalismia.60 Aikakauslehtien
tekijät ovat journalisteja, jotka pyrkivät henkilökuvien avulla tuomaan
aiheitaan lähelle lukijoitaan. Aikakauslehdessä julkaistu henkilökuva –
poislukien mainoskuvat ja jotkin muut lehden ulkopuolella tehdyt kuvat kuten PR-kuvat – on kontekstiinsa sidottua kuvajournalismia.

Mitä lehti tekee kuvalle: konteksti
” [K]aikki Timessa, siis kaikki tuon punaisen kehyksen sisällä,
on tietämisen arvoista - ja kaikki kehyksen ulkopuolella on, no,
ei niin tärkeää.”(Richard Stengel, Time-lehden päätoimittaja)
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Time-lehden 2010 ilmestynyt historiateos (Angeletti ja Oliva 2010) alkaa suoraan kannen punaisesta kehyksestä. Päätoimittaja Richard
Stengelin esipuheen mukaan Henry Lucen ja Briton Haddenin jo lehden alkutaipaleella ideoima punainen kehys61 oli rohkea visuaalinen
symboli sille ajatukselle, että data vaatii editointia, äänet tarvitsevat
moderointia ja ihmiskäden on muokattava informaatio tiedoksi. Timen
idea oli erottaa jyvät akanoista lukijoilleen, ja lehti sisälsi alusta asti
kannen punaisen kehyksen lisäksi muitakin informaatiota järjesteleviä, numero numerolta toistuvia journalistisia muotoiluja. ”[Lehdessä]
oli paikka kaikelle - ja kaikki oli paikoillaan. Lehdessä oli osastoja sekä alku, keskikohta ja loppu. Siinä mielessä lehti oli tapa katsella maailmaa, tapa jäsentää
kaaos ja tavoittaa jotakin selvää ja merkityksellistä.” Time ei päätoimittajansa
mukaan edelleenkään halua kertoa mitä tapahtui, vaan miten ja miksi - ei
siis kertoa uutisia, vaan taustoittaa, muotoilla ja kontekstualisoida niitä. Stengel painottaa myös, ettei Time vain merkitse muistiin historiaa,
vaan tekee sitä. (Stengel 2010, 7.)
Stengelin esipuhe alkaa tärkeimmäksi koetusta – punaisesta kehyksestä – ja nimeää tehokkaasti ja käytännöllisesti, mistä aikakauslehdessä ja sen visuaalisessa suunnittelussa valokuvineen on kysymys.
Lehti luo kehykset, joiden läpi lukija jäsentää maailmaa, ja antaa lukijalleen ohjeet informaatiotulvasta selviytymiseen. Lehti on subjektiivi-

60 Kuvajournalismi muuttuu myös populaarin valokuvan toimesta.
Mielenkiintoisen perspektiivin esimerkiksi siihen, miten muotikuva
on vaikuttanut kuvajournalismiin, on esittänyt John Hartley (2008).
61

Time perustettiin 1923, ja ensimmäinen punakehyksinen kansi ilmestyi
muutamien värikokeilujen jälkeen 3.2.1927. Punainen kehys on siitä asti
pysynyt samanlaisena.

nen – se väittää asioita, kommentoi ja muokkaa historiaa. Ei ole niin
tärkeää, mitä aikakauslehden kuva esittää, vaan olennaista on, miten
se esittää ja miksi. Kuva itsessään ei väitä mitään, mutta aikakauslehti kontekstina tekee siitä väitteen. Aikakauslehti ei anna lukijalle
valokuvia ikkunoiksi maailmaan. Lehti on lukijalle rakennettu ikkuna
maailmaan.
Aikakauslehti on valokuvan kontekstina vahva. Kuvantutkimuksessa kontekstin vaikutukset kuvien merkityksiin on tunnustettu, ja
konteksteja on määritelty eri tavoin. Howard Becker (1995) määrittelee valokuvan kontekstin kehykseksi, joka antaa ainakin jonkinlaisen
taustainformaation kuvan ymmärtämiseen. Valokuvan konteksti voi
Beckerin mukaan sisältyä kuvien itsensä tuottamaan tarinaan, kuten
hänen esimerkkinsä mukaan Robert Frankin klassisten dokumentaaristen kuvien kohdalla, jolloin mitään kuvatekstejä tai selityksiä ei tarvita (Becker 1995, 9). Käsitys valokuvien sisäisestä kontekstista liittyy
Beckerin mukaan myös kuvajournalistien ammatilliseen ideologiaan ja
perustuu ajatukseen kuvan sisäisestä riippumattomuudesta ja kuvakerronnan voimasta (emt., 6). Tämä onkin kuvajournalistien keskuudessa
ollut suosittu ajatusmalli.
Beckerin näkemys on, että valokuvan merkitys ei riipu julkaisukontekstista sen tuotantovaiheessa niin paljon kuin kuvan valinta- ja
julkaisuvaiheessa. Myös Geoffrey Batchen (1999, 4–21) korostaa kontekstin sattumanvaraisuutta summatessaan valokuvan ontologiasta ja
olemuksesta käytyjä teoreettisia keskusteluja. Hän toteaa: ”[V]alokuvalla ei ole omaa koherenttia tai yhtenäistä historiaa muussa mielessä kuin valikoituna dokumentaationa [valokuvan] vaihtelevista käyttötavoista ja vaikutuksista.
Minkä tahansa yksittäisen valokuvan merkitykset ovat samalla tavalla sattumanvaraisia riippuen täysin siitä kontekstista josta kyseinen valokuva itsensä milläkin
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hetkellä löytää.” Valokuva voi Batchenin mukaan tarkoittaa kontekstista riippuen mitä tahansa ja toimia ideologioiden kuljettajana. (Emt.,
5–6.) Janne Seppänen taas tiivistää valokuvan aseman antiessentialistisessa lähestymistavassaan näin: ”Valokuva itsessään voi siis olla konteksti ja
sillä voi olla hyvinkin vahva hetkittäinen identiteetti, mutta tämä ei edellytä sitä,
että valokuvalla olisi jokin kulttuurisiin merkityksiin palautumaton ontologinen
luonne.” Antiessentialistinen näkökulma ei kiellä valokuvan olemuksen
mahdollisuutta, mutta korostaa, että olemukset ja identiteetit ovat väliaikaisia ja kulttuurisesti ehdollisia. (Seppänen 2001, 70.)
Valokuvien merkityksiin Seppäsen tavoin ensisijaisesti kontekstisidonnaisina asioina suhtautuvissa teksteissä on myös muistutettu kuvan itsensä ja sen mekanismien tarkastelun tärkeydestä. Alastonkuvaa
historiallisissa julkaisukonteksteissaan tutkinut Johanna Frigård toteaa,
että vaikka valokuvalla ei olisikaan universaalia kieltä eikä ontologiaa, ei
maagista eikä edes fysikaalista olemusta, niin pelkän kontekstin tarkasteleminen ei riitä, koska vain itsensä kuvien kautta kuvadiskurssit aktualisoituvat ihmisten elämässä ja mahdollistavat merkitysten kokemisen
(Frigård 2008, 18). Barbie Zelizer on korostanut uutiskuvien näennäisen
helposti ajassa ja paikassa liikkuvaa luonnetta, joka yhdessä vahvan indeksisyysoletuksen kanssa piilottaa valokuvan omaa roolia kokemuksen
rakentajana (Zelizer 2006, 5). Zelizerin mukaan valokuvat käyttävät indeksyyttään eri tavoin ja eri tarkoituksiin erilaisissa konteksteissa, joihin
ne asettuvat toimimaan. Uutiskuvat, jotka viittaavat esittämiensä tapahtumien erityisyyteen ja omaan objektiivisuuteensa, näyttävät liikkuvan
kontekstista toiseen paremmin kuin monet muunlaiset kuvat, mitä Zelizer pitää mielenkiintoisena. Indeksisyyden oletusta kuvassa tulisi hänen
mukaansa tarkastella suhteessa kuvan symbolisuuteen, jotta kuvan kontekstisidonnaisen toiminnan lähteille päästäisiin paremmin (emt., 16).
Mikään edellä mainituista kontekstinäkemyksistä ei korosta kontekstin merkitystä kuvan syntyvaiheessa ja ennen sitä. Aikakauslehden
valokuvan kohdalla on kuitenkin katsottava enemmän kontekstista
kuvaan kuin kuvasta kontekstiin päin. Kontekstin merkitystä kuvalle
korostava ajatus lehdestä lukijalle rakennettuna ikkunana maailmaan
kuulostaa hieman samanhenkiseltä kuin Marshall McLuhanin (1964)
paljon kuultu slogan ”väline on viesti” (”medium is the message”). McLuhanin mukaan julkaiseva väline on yksi medium ja se, mitä joskus
nimitetään sisällöksi, on toinen medium (McLuhan 1964, 8). Näin ollen aikakauslehden muotoisessa mediumissa tekstin medium on kieli,
graafisen suunnittelun medium on gridiin sommitellut typografiset

62 Aikakauslehden henkilökuvan voi nähdä myös lehden markkinointielementtinä.
Yksi Roland Barthesin lanseeraama termi on tähän liittyen mielenkiintoinen.
Panzanin spagettimainosta analysoidessaan Barthes mainitsee, että mainoskuva
on olemuksellisesti tarkoituksenmukainen (Barthes 1977, 35). Kun kuvalla
sanotaan jotain, sanotaan myös, että sanotaan. Pelkästään aikakauslehtiä
selaamalla ja niiden kuvia katselemalla pystyy hahmottamaan, että aikakauslehtikuvassa osa merkityksestä muodostuu niiden funktionaalisuudesta ja
niiden olemuksellisesta, avoimesta viittaamisesta omaan sanomiseensa,
omaan markkinointiargumenttiinsa.
63 Luvussa 4, Pääministerin muotokuva, käsitellään Suomen Kuvalehden juttutyyppejä,
ja aineistoista tulee selvästi esiin se ajatus, että kuvan muoto on konkreettinen
esittämisen kehys, kuvan paikka sivulla.

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

elementit sekä juttutyyppien erilaiset visuaaliset muodot. Kuvan medium on esimerkiksi valokuva, piirustus, tietokonegrafiikka tai sekatekniikka. Nämä kaikki yhdessä vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten
valokuvia on mahdollista tehdä ja siihen, miten lukija kokee valokuvan.
Konteksti ei ainoastaan vaikuta valokuvaan, vaan rakentaa sen.62
Erilaisten mediumien ominaisuuksien, kuten tv-ohjelmien leikkauksen, rytmityksen tai kuvakulmien, vaikutusta sisältöjen tulkintoihin
ja katsojassa herääviin tunteisiin on tutkittu monin tavoin. Benjamin
Detenber ja Annie Lang näkevät median käyttämät tarkoitukselliset
visuaaliset keinot enemmän tai vähemmän alitajuiseen vaikutukseen
tähtäävinä ja olettavat siitä päätellen myös katsojien kokemukset alitajuisiksi (Detenber ja Lang 2011, 275–288). Sisällön muotoutumista leikkauksen, rytmityksen ja kuvakulmien mukaan on tutkinut myös Norman Fairclough (1995), joka on analysoinut tv:n visuaalisen kerronnan
etenemistä sanallisen informaation rinnalla. Hän kiinnittää huomiota
television käyttämiin kuvakerronnallisiin muotokeinoihin puuttumatta
kuitenkaan kuviin itseensä – kuvan mediumiin – mahdollisesti luotuihin visuaalisiin tyyleihin tai niiden suunnitteluun. Muoto vaikuttaa siis
olevan Faircloughille enemmänkin jonkin muotoinen esittämisen kehys
kuin visuaalisiin elementteihin sisään implikoitava tyyli tai muu esittämisen tapa. Faircloughin aineistot ovat dokumenttiohjelmia, eikä erilaisia kuvallisia tyylejä tai kuvan rakentamista ole tarvinnut problematisoida, kun tarkasteltavana on ollut rakentamattomuuden ideaan perustuvaa, dokumentaarisella tyylillä tehtyä kuvaa. Samantapainen ajattelu tulee paikoitellen esiin tämänkin tutkimuksen haastatteluaineistoissa.63
Aikakauslehdissä – kuten missä tahansa muussakin mediassa – julkaisevan mediumin osuutta valokuviin tulisi tarkastella tietoisena, ei
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ainoastaan alitajuisiin vaikutuksiin pyrkivänä toimintana. Kuvan muoto ei myöskään ole vain kehys, vaan sitä on tarkasteltava kahta kautta:
kuvan kehyksenä, kokona ja paikkana tai kuvan sisäisenä tyylillisenä ja
teknisenä logiikkana tai jatkumona. Riitta Brusilan (1997) tutkimusaineistot ovat suomalaisten aikakauslehtien henkilökuvia ja vuoden 1994
tienoilla ilmestyneitä lehtiä. Brusila on jakanut henkilökuva-aineistonsa semioottisella nelikenttämetodilla viiteen tyyppiin: realistisiin
ihmiskuviin, simuloituihin luonnollisiin henkilökuviin, simuloituihin
muotokuviin, piktoriaalisesti fiktivisoituihin henkilökuviin ja plastisesti fiktivisoituihin henkilökuviin (Brusila 1997, 98). Luokituksessa
mukana oleva realistisen ihmiskuvan tyyppi, joka tähtää ”luonnolliseen
näköhavaintoon” (emt., 101), kiinnittää lukijan huomion muiden henkilökuvatyyppien rakennetumpaan ja kontekstilähtöisempään luonteeseen. Brusilan tutkimuksessa paneudutaan kuvan ominaisuuksiin
semiotiikan käsitteiden avulla eikä keskitytä tuotantoprosesseihin.64
Brusila näkee aikakauslehden apparaattina, koneistona, joka muodostaa ennakkoon kuville merkityksiä ja jolla on vahva rooli kuvien
merkityksenmuodostuksessa. Hän toteaa kriittisesti, että aikakauslehtien valokuvien ilmaisullinen estetisointi on ”pelkkää dekoraatiota”,
markkinat määräävät tuotannoista ja taloudellinen tavoite asettaa kuvajournalismin rajat. Valokuvien käytön suunnittelusta hän toteaa: ”Kuvan toimittaminen on valintaa, käsittelyä, tekstillisen lukuohjeen tekemistä, siis
kaikkea sitä, mitä pidämme yksiselitteisesti manipulaationa.” (Emt., 161–163.)
Brusilan näkemyksen aikakauslehdestä kuvien merkitysten määrääjänä voi tiivistää niin, että aikakauslehti kontekstina lisää henkilökuviin – poikkeuksena ehkä mainittu ”luonnolliseen näköhavaintoon”
tähtäävä realistisen henkilökuvan tyyppi – merkityksiä ohjaavia kehyksiä ja on itse yksi vahva kehys. Brusila toteaa kuitenkin, että eri aikakauslehtien kuvalliset tyylit eivät juuri eroa toisistaan (emt., 166). Vajaassa parissakymmenessä vuodessa lehdet ovat muuttuneet, ja erilaisten aikakauslehtien kuvalliset tyylit eroavat toisistaan harkitusti. Voi
sanoa, että jokainen aikakauslehti haluaa erottua kilpailijoistaan ja kehystää kuvansa itsellään. Kuten Time tai vaikka Gillian Rosen (2001, 84)

64 Semiotiikan menetelmiä kuvantutkimuksessa on kritisoitu siitä, että tutkija
valitsee usein aineistonsa sen käsitteellisen kiinnostavuuden perusteella.
Analyysi tehdään hyvin läheisessä suhteessa valittuun teoreettiseen kehykseen
tai apparaattiin, ja analysoitujen kuvien määrä saattaa olla suhteellisen pieni.
Tutkimuksen onnistuminen määräytyy siten suhteessa teoriaan, eivätkä tulokset
välttämättä ole yleistettävissä laajempiin materiaaleihin. (Rose 2001, 73.)
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esimerkkinään mainitsema vaaleanpunaiselle paperille painettu sanomalehti Financial Times, joka näkee ja näyttää koko maailman tunnusomaisen värinsä kautta, aikakauslehti manifestoi kuvissaan itseään ja
näyttää maailman itsensä läpi.
Tässä tutkimuksessa aikakauslehti nähdään – Brusilan tavoin – apparaattina, joka muodostaa etukäteen kuvalle merkityksiä. Asiaintilaa
ei hahmoteta ongelmallisena, vaan tarkastellaan näiden merkitysten
syntyprosesseja. Jokaista aikakauslehteä valokuvatuotantoineen voi
tarkastella järjestelmänä, jossa kulloinkin vallitsevat monet ideologiat
ja ristiriitaisetkin diskurssit tulevat käsitellyiksi ja artikuloiduiksi rinnakkain. Kun tarkennetaan apparaattiin, vältetään yleistämisen riski.
Yleisen ja yksittäisen suhdetta aikakauslehtitutkimuksessa, joskaan ei pelkästään valokuviin liittyen, on pohtinut esimerkiksi Laura
Saarenmaa (2010). Hän toteaa julkkiksia ja tähteyttä – laajasti ymmärrettynä tietynlaisten ihmisten monenlaisia henkilökuvia – käsittelevän
tutkimuksen pyrkivän usein koko ilmiökentän kattavaan tarkasteluun,
jolloin yksittäisistä julkkiksista ja tähdistä voidaan puhua suhteessa
laajoihin kategoriointeihin. Tällöin johdetaan konkreettisista asioista myyttisiä narratiivisia rakenteita ja sivuutetaan historia- ja välinespesifit olosuhteet. Saarenmaa asemoi oman tutkimuksensa toisin ja
keskittyy tiettyihin julkkistapauksiin ja niiden erityiskysymyksiin (Saarenmaa 2010, 23). Saarenmaa perkaa muutamille suomalaisille naisille
julkaisukonteksteissa tarjottuja julkisuusmalleja historiallisesta 1960ja 70-lukujen ajanvietelehtiaineistosta ja tarkentaa tiettyjen julkkisten
käsittelyyn tietyissä ajanvietelehdissä. Saarenmaan mukaan tuotannon
mikrotaso tulkintakontekstina korostaa mediatekstien tavoitteellisuutta. Näin tutkittava asia näyttäytyy representaatioiden ja ideologisten diskurssien ohella myös intressien ja intentioiden risteämiskohtana (Saarenmaa 2010, 20). Saarenmaalla tutkittava asia on julkisuus,
tässä tutkimuksessa kuvien merkitysten rakentamisen konkretia.
Maija Töyryn mukaan on ongelmallista, että joissain tutkimuksissa aikakauslehtiaineisto on otettu suorana todellisuuden kuvauksena
pohtimatta lehden tavoitteellista muokkaustyötä. Todellisen elämän
ilmiöt eivät välity lehden sivuilta dokumentaarisen tarkasti, vaan ovat
kunkin lehden arvojen ja tavoitteiden suuntaan muokattuja (Töyry
2006, 208; 2005, 37). Sama ajatus pätee valokuvaan. Artikkeleissaan uutiskuvien määräytymisestä ja merkitysten sisään- ja uloskoodauksesta
Stuart Hall (1984; 1980) on todennut, että median tuotantoprosesseissa rakentuu ja rakennetaan toivottavia merkityksiä ja lukutapoja, jot-
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ka ovat ideologisia. Ideologiat vaikuttavat kuvien merkityksiin yleensä
piilotetusti, ja varsinkin vallitsevan hegemonisen ideologian rakenteita on usein mahdotonta tiedostaa tai hahmottaa (Hall 1984, 182). Hall
on myöhemmin korostanut, että parhaiten merkityksiä voi tarkastella
tulkitsemalla konkreettisia esimerkkitapauksia, niihin suoraan liittyviä käytäntöjä ja niissä käytettyjä merkityksenmuodostuksen tapoja
(Hall 1997a, 9).
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Miten aikakauslehteen julkaisualustana tulisi tarttua, jotta sitä ei tulisi lähtökohtaisesti pitäneeksi valokuvan ilmaisuvoimaa ulkopuolelta
rajoittavana tekijänä? Yksi vaihtoehto on lehden, työprosessin ja lukijan tarkasteleminen kokonaisuutena. Tällaista tutkimusta on tehty
National Geographicista, jonka työprosessia Andrew Mendelson ja Fabienne Darling-Wolf (2009) sekä Catherine Lutz ja Jane Collins (1993)
ovat tutkineet.
Mendelson ja Darling-Wolf selvittivät havainnoinnin ja tekijöiden
haastattelujen sekä testilukijoiden haastattelujen avulla, onnistuiko
yksi lehden Saudi-Arabia-aiheinen reportaasi65 tuomaan kohdettaan
lähemmäs yhdysvaltalaisia lukijoita ja lieventämään heidän ennakkoluulojaan. Reportaasin tekijöiden tietoinen pyrkimys oli rikkoa stereotypioita ja murtaa ennakkoluuloja. Lukijatutkimuksen koehenkilöt oli
valittu yliopisto-opiskelijoiden joukosta. Haastattelut tehtiin opiskelijaryhmien kanssa niin, että ryhmät näkivät joko pelkän tekstin, pelkät
kuvat tai molemmat yhdessä. Tulos oli tutkijoille hämmentävä: luettu
teksti ilman kuvia lievensi testiryhmän ennakkoluuloja, kun taas kuvareportaasi ilman tekstiä vahvisti epäluuloisuutta arabeja kohtaan.
Kuvien ja tekstin näkeminen yhdessä asettui näiden väliin. Tekijöiden
intentio siis toteutui pelkän tekstin, mutta ei pelkkien kuvien keinoin.
Mendelson ja Darling-Wolf päättelevät tästä, että valokuvilla oli
tekstiin verrattuna suurempi taipumus toistaa ja vahvistaa olemassaolevia stereotypioita, ja tämä oli ”totta riippumatta valokuvaajan ja/
tai käsittelevän toimittajan [päinvastaisesta] intentiosta” (Mendelson
ja Darling-Wolf 2009, 812). He ehdottavat myös, että tekstin ja kuvien
vastaanoton ristiriitaisuus voi johtua ylipäätään aikakauslehtiformaa-

65 ”Kingdom on Edge: Saudi Arabia”, teksti Frank Viviano, valokuvat Reza,
julkaistu National Geographic Magazinessa lokakuussa 2003.

66 Tässä tutkimuksessa Lutziin ja Collinsiin viitataan lähinnä tuotannon
tutkimuksen osalta. Lutzin ja Collinsin laajasta sisällönanalyysistä on
kirjoittanut esim. Anita Seppä (2012, 216–229).
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tista, jossa valokuvan ”koherentti kertomus itsessään ja itsestään” ei
pääse oikeuksiinsa, koska se esitetään taitettuna aukeamille yhdessä
graafisten elementtien kanssa (emt., 814). Lopulta päädytään ehdottamaan, että aikakauslehden tarjoamassa visuaalisessa ympäristössä
sinänsä on mahdollisesti jotain valokuvan ”oman” kerronnan tulkinnalle haitallista.
Mendelsonin ja Darling-Wolfin tapaustutkimus ei paneudu National
Geographicin konseptiin eikä erittele sen vuosien saatossa vakiintunutta
valokuvallista tyylilajia. Myöskään haastateltujen lukijasuhteeseen ei
ole kiinnitetty huomiota, vaikka sillä saattaisi olla suuriakin vaikutuksia kuvien tulkintoihin. Pikemminkin kuin valokuvista yleensä tai aikakauslehdistä yleensä, syy siihen, että Mendelsonin ja Darling-Wolfin
tutkimat valokuvat vahvistivat stereotypioita, löytyisi kenties National
Geographicin yksilöllisestä konseptista. Tutkitun artikkelin valokuvissa
saudiarabialaiset esitettiin kaukaa ja nimettöminä. Se on lehden konseptisidonnainen valinta, ei valokuvan kerronnallinen ominaisuus.
Teoksessaan Reading National Geographic (1993) Catherine Lutz ja Jane
Collins avaavat lehden konseptin ja tarkastelevat lehden valokuvia kolmesta näkökulmasta: kuvien tuotantokontekstin, oman tutkijaluentansa
sekä tulkinnan kontekstien kautta. Heidän laaja kuva-aineistonsa kattaa
lehden numeroita 1950-luvulta 1980-luvulle, ja he ovat myös haastatelleet
ja havainnoineet lehden toimitusta. He lähtevät liikkeelle oletuksesta,
että media tuottaa kulttuurista hegemoniaa ja paneutuvat siihen, miten
tuota hegemoniaa tuotetaan. Hegemonia on heidän mukaansa enemmän prosessi kuin rakenne. Kulttuuriset tuotteet syntyvät kompleksisissa tuotannoissa, jotka synnyttävät monimerkityksisyyttä. Kulttuurisia
tuotteita ei myöskään oteta vastaan annettuina, vaan niitä luetaan monimutkaisilla ja yllättävillä tavoilla. (Lutz ja Collins 1993, 11).66
Lutz ja Collins aloittavat argumenttinsa siitä arkisesta ajatuksesta,
että National Geographicin valokuvat ovat suoraviivaisia todisteita maailman tilasta, ”yksinkertainen ja objektiivinen todellisuuden peili”
(emt., xiii). He alkavat systemaattisesti purkaa tätä oletusta osiin. He
taustoittavat historiallisesti National Geographicin valokuvallista tyyliä ja
toteavat, että kuvissa on perinteisesti valittu liioitellun myönteinen,
konflikteja kiertävä tapa kuvata kaukaisia kansallisuuksia. Tästä näkökulmasta huolimatta valokuvien suoraa suhdetta todellisuuteen,
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valokuvan realistista koodia, on lehdessä tietoisesti ja avoimesti korostettu. Valokuvat on nähty universaalina kielenä, jota ymmärtää kuka
tahansa samalla tavalla, myös kuvissa esiintyvä viidakon asukas tai eskimo. Tällä tavalla kuvien näkökulmista on tullut etäisiä, estetisoivia ja
mahdolliset kolonialistiset ajatusmallit piilottavia. Estetisoiva ja harmonisoiva näkökulma on myös vaikeuttanut joihinkin aiheisiin tarttumista ylipäätään: National Geographic ei esimerkiksi käsitellyt Neuvostoliittoa vuosina 1945–1959 ollenkaan eikä julkaissut Kiinan kansantasavallasta vuosina 1950–1979 kuin seitsemän artikkelia. Vietnamin sodan
aikana Japania kuvattiin paljon ja erittäin positiivisessa valossa, mutta
Vietnam osoittautui ongelmalliseksi, kun sekä eksoottisten kansojen
estetisoimisen että sotakuvauksen perinteet lehdessä törmäsivät poliittisen todellisuuden kanssa. Törmäyksen jälkeen lehdessä vallitsikin
yhteiskunnallisesti hieman kantaaottavamman valokuvan kausi. (Lutz
ja Collins 1993, 27–42, 126–130.)
Se, miten lehti ohjeistaa lukijaansa katsomaan maailman tapahtumia, on diskursiivista vallankäyttöä. Lutz ja Collins tulkitsevat National Geographicin tapaa katsoa maailmaa foucault’laisittain ja toteavat,
että lehden katse mahdollistaa kolmannen maailman tarkkailemisen,
jopa kontrolloimisen. Lehden katse esittää ei-länsimaiset maat ja kulttuurit amerikkalaiselle yleisölle niin, etteivät ne välttämättä näyttäydy
moderneina ja sivistyneinä silloinkaan, kun ne voisi sellaisina näyttää.
Lutz ja Collins näkevät lehden katseen järjestelmänä, jossa monien
katseiden erilaiset suunnat ja tyypit yhdistettynä erilaisiin sosiaalisiin
konteksteihin avaavat yksiä tulkinnan tapoja ja sulkevat pois toisia.
Lehden katseen suuntia ja lajeja määrittävät usein esimerkiksi intiimi-

1.6 Keskeiset teoreettiset käsitteet
Tämä tutkimus lähestyy aikakauslehden henkilökuvia ja niiden tuotantoprosesseja kuvien tekemisessä osallisina olevien henkilöiden puheen
ja toiminnan kautta. Tutkimusaineisto on kerätty etnografisin menetelmin useista eri aikakauslehdistä. Aineistot sisältävät monenmuotoista
informaatiota rakenteista, joiden kehyksissä kuvia ja muuta aikakauslehden journalistista materiaalia tuotetaan. Ne sisältävät myös informaatio-

67 Lutz ja Collins jakavat moninaisen, valtaa käyttävän katseen seitsemään:
valokuvaajan, lehtikollektiivin, lukijoiden, ei-länsimaisen kuvan kohteen
ja akateemisen tarkkailijan katseisiin sekä suoraan länsimaiseen katseeseen
ja kuvissa esiintyvien ”toisten” katseeseen itseään kohtaan ”kohti sitä, jona
muut hänet näkevät” (Lutz ja Collins 1993, 192–216).
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ys, mielihyvä, tarkastelu, kohtaaminen ja valta. (Lutz ja Collins 1993,
192.) Katse on termi, joka on helppo ymmärtää aikakauslehtikonseptiin kuuluvaksi. Se määritellään yleisellä tasolla ja kuvan syntyprosessin kohdalla: miten me tätä asiaa haluamme katsoa vai katsommeko
tätä asiaa ollenkaan. Edelleen lehti päättää, mitkä katsomisen tavat se
asettaa lukijalleen etualalle.67
Lutzin ja Collinsin tutkimuksesta välittyy perusteltu kuva siitä,
miksi ja miten National Geographic on valinnut valokuvalliset tyylinsä ja
lähestymistapansa. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä Lutzin ja Collinsinkin jakamasta oletuksesta, että aikakauslehden valokuvaa ei ole
helppo tulkita tai ymmärtää yksittäisen journalistisen valokuvan eettisillä ja esteettisillä kriteereillä eikä toisaalta kovin laajoilla kulttuurisilla kriteereillä. Ei ole viisasta eikä ehkä edes mahdollista arvottaa
tai tulkita kuvia huomioimatta sitä, mihin ne on tarkoitettu. Ei olisi
myöskään hedelmällistä esimerkiksi olettaa lähtökohtaisesti, että aikakauslehtien ihmiskuva yleensä on käsitelty ja epärealistinen tai että
aikakauslehtien kuvat yleensä edistävät markkinatalouden tavoitteita
tai muuta kulttuurista hegemoniaa. Aikakauslehden henkilökuvien –
kuten myös monien muiden mediakuvien – tulkintaan ja niistä puhumiseen tarvitaan väliportaan kontekstiajattelua. Yleisiä johtopäätöksiä
ei voi tehdä yksittäisistä esimerkeistä katsomatta, mitä yleisen ja yksityisen välissä on. Tässä tutkimuksessa tarkennetaan tuotantokonteksteihin, laajojen kulttuuristen merkitysten ja yksittäisten kuvien mahdollisten henkilökohtaisten merkitysten väliin.
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ta ihmisten toiminnasta noiden rakenteiden sisällä sekä esimerkiksi teknologian vaikutuksista sekä rakenteisiin että inhimilliseen toimintaan.
Aineistojen analyysissä ollaan tekemisissä kuvan ja puheen yksityiskohtien kanssa. Myös helposti huomaamatta jääviä eleitä tarkastellaan läheltä. Analyysissä painotetaan kuvan tuotannon sosiaalisen
kontekstin merkitystä ja aikakauslehden diskursiivista kokonaisuutta.
Huomiota kiinnitetään myös aikakauslehden arkkitehtuuriin valokuvan merkitysten tuottajana ja esimerkiksi lukijan näkymiseen työprosesseissa. Aineiston monimuotoisuuden takia tässä tutkimuksessa on
päädytty soveltamaan käsitteitä hieman eri teoriaperheistä, jotka kaikki sijoittuvat kulttuurintutkimuksen sekä yhteiskunta- ja sosiaalitieteiden alueille ja perustuvat ajatukseen jonkin sosiaalisesta rakentumisesta.
Teoksessaan Mitä sosiaalinen konstruktionismi on? (2009) tieteenfilosofi Ian Hacking kysyy, minkä kaiken voidaan sanoa rakentuvan sosiaalisesti ja mitä sosiaalinen rakentuminen tarkoittaa.68 Hän toteaa, että
sosiaalikonstruktionismin on helposti tulkittu väittävän, että kaikki
on sosiaalisesti rakentunutta. Kaikki ei kuitenkaan ole. Edes sosiaalikonstruktionismin ensimmäistä kertaa määritelleet Peter Berger ja
Thomas Luckmann (1966) eivät missään vaiheessa väittäneet todellisuuden olevan kokonaisuudessaan sosiaalisesti rakentunutta, vaan
esittivät mallin siitä, miten tieto todellisuudesta voi rakentua sosiaalisesti. (Hacking 2009, 43–46.)
Hackingin mukaan sosiaalikonstruktionismi on tutkimusote, jonka sisäistänyt tutkija suhtautuu vallitseviin asiaintiloihin kriittisesti ja
tapaa ajatella, että hänen tutkimansa ilmiön ei välttämättä tarvitsisi
olla olemassa – se ei siis ole seurausta mistään ”luonnollisesta” asiaintilasta vaan on muodostunut rakentumalla – ja itse asiassa maailma saattaisi olla parempi ilman kyseistä ilmiötä. Kaikkein radikaalein
kriittinen sosiaalikonstruktionisti pyrkii tutkimuksensa kautta edistämään vallankumousta ja tutkimansa ilmiön poistumista maailmasta.
Maltillisemmat taas tarkastelevat asioiden rakentumista historiallisesti tai ironisesti osana ihmisten arkista elämää.69 (Emt., 20–21; 38.)
Hackingin mukaan kriittiselle sosiaalikonstruktionistiselle tarkastelulle ei kuitenkaan riitä lähtökohdaksi se, että tarkasteltava ilmiö on

68 Hackingin teoksen alkukielinen nimi The Social Construction of What?
kertoo suomennosta paremmin teoksen näkökulmasta.
69 Hacking (2009, 38) määrittelee kuusi konstruktionismin astetta:
historiallisen, ironisen, uudistusmielisen ja/tai naamioita riisuvan,
kapinallisen sekä vallankumouksellisen.
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harmillinen. Sen täytyy myös vaikuttaa itsestään selvältä ja näyttäytyä
vallitsevissa oloissa väistämättömänä (emt., 28).
Hackingin käsitteellistyksessä tulee hyvin esiin se kriittisen sosiaalikonstruktionismin lähtökohta, joka ei sovi kovin hyvin tähän tutkimukseen. Tämä tutkimus ei nimittäin pidä aikakauslehtien valokuvien
tuotantoa sinänsä huonona asiana eikä pyri pääsemään siitä tai sen
ominaispiirteistä eroon. Pyrkimyksenä on näyttää, mistä kaikesta aikakauslehden henkilökuva – jonka ominaisuudet aikakauslehtidiskurssissa vaikuttavat väistämättömiltä ja itsestään selviltä – koostuu, sekä löytää ja osoittaa aikaisemmin löydetyille valokuvan diskursseille rinnakkaisia, aikakauslehtikontekstille ominaisia diskursseja, joiden kautta
kuvien tuotantoa ja merkityksiä voidaan ymmärtää. Tämän enemmän
kuvailevan kuin arvottavan lähtökohdan takia tähän tutkimukseen ei
ole valittu teoreettiseksi pohjaksi ainoastaan kriittistä diskurssianalyysiä. Myös Hacking laventaa sosiaalisen konstruktionismin määritelmäänsä ja esittää, että konstruktionismi tai pikemminkin sosiaalinen konstruktionismi on ”monenlaisia sosiologisia, historiallisia ja filosofisia
projekteja, jotka pyrkivät esittelemään tai analysoimaan todellisia, historiallisesti
paikannettavia sosiaalisia vuorovaikutuksia tai kausaalisia reittejä, jotka johtivat
tai olivat osallisina jonkin nykyisen olion tai tosiasian syntymiseen.” (Emt., 77.)
Teoria muodostuu kantavasta perusajatuksesta, joka tässä on rakentuminen, ja tutkittaviin ilmiöihin soveltuvista käsitteistä. Bruno
Latourin mukaan käsitteet ovat tiedettä koossapitävä voima, ja tieteen
sisällöt ovat oikeastaan käsitteiden säiliöitä. Käsitteet eivät etäännytä
itseään kuvaamistaan maailmoista kaukaisiksi ideoiksi, vaan ”kirnuavat, ohjaavat, liikuttavat ja kokoavat maailmoja” (Latour 1999, 108).
Seija Ridell ja Pasi Väliaho ovat todenneet, että käsitettä ei voi määritellä kuin alustavasti ja osittaisesti, mutta määrittelyprosessin aikana
voi oivaltaa paitsi sen, mitä käsite merkitsee, myös mitä käsite tekee
ja mitä sillä voi tehdä (Ridell ja Väliaho 2006, 9). Käsite on siis erilaisten järjestelmien toiminnan ymmärtämisen väline, mutta käsitteiden
valitseminen ja käyttäminen myös luovat näkökulmia järjestelmiin ja
rakentavat uusia järjestelmiä. Kuten Ridell ja Väliaho toteavat, käsitteet eivät muotoile kohdettaan ”yhden- mutta eivät toisenlaisena, ne
ehdottavat sen hyväksymistä määritellyn kaltaisena”. Näin tutkijan valitsemat käsitteet ilmentävät hänen tiedonintressejään. Tämän tutkimuksen käsitteisiin ensisijaisesti suhteutettava sosiaalinen todellisuus
ilmenee tutkimusaineistoissa. Tutkimusote suhteessa teoriaan ja käsitteisiin on siis sukua sille, mitä suomalaisessa julkisuustutkimuksessa
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on nimitetty deskriptiivis-empiristiseksi (Saarenmaa 2010, 32–33; Nieminen 2003, 18). Tällaisesta ilmiöitä kuvailevasta, käytännönläheisestä
tutkimusotteesta seuraa, että kaikki tässä tutkimuksessa käytetyt käsitteet eivät ole olleet tutkijan tiedossa ennen aineistojen keräämistä ja
analyysiä, vaan ovat syntyneet tai valikoituneet aineistojen pohjalta.70
Seuraavassa esitellään kolme konstruktionistiseen tutkimukseen
sopivaa lähestymistapaa, jotka ovat tarjonneet tämän tutkimuksen
monimuotoisten aineistojen analyysiin tarvittavat käsitteet.

Diskurssianalyysi ja diskurssin käsite
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Diskurssianalyysiä käytetään tämän tutkimuksen yhtenä kehyksenä.
Aineistot analysoidaan diskurssin käsitteen avulla. Näin saadaan ihmisten puheesta osoitettua erilaisia tapoja, joilla valokuvia merkityksellistetään, ja rakenteita, joissa tämä merkityksellistäminen tapahtuu. Myös aiemmassa valokuvan ja journalistisen työn tutkimuksessa
on käytetty diskurssianalyysiä eri muodoissa71.
Michel Foucault’n filosofiassa kaikki inhimillisestä subjektista alkaen nähdään sosiaalisesti rakentuneena. Aina kun voidaan määrittää
säännönmukaisuus kuten järjestys, suhteita, asemia ja toimintoja, voidaan puhua diskursiivisesta muodostelmasta (Foucault 2005, 54; Alhanen 2007, 70–77). Foucault’lle diskurssi tarkoittaa väiteryhmiä, jotka
strukturoivat tapoja, joilla jokin asia ajatellaan ja joilla tuon ajattelun
pohjalta toimitaan. Se tarkoittaa erityisenlaista tietoa, joka muokkaa
maailman ymmärtämistä ja asioiden tekemistä näin ymmärretyssä

70 Laura Saarenmaa (2010, 34) on käyttänyt väitöskirjassaan tutkimusmenetelmää,
jota hän nimittää käsitteellistämiseksi. Hän pohjaa metodinsa kulttuurintutkija
Mieke Balin (1994) käsitykseen teoriasta yhtenä käsitteenä käsitteiden joukossa.
Balin mukaan kulttuuristen tekstien tutkimuksessa ei ole kyse olemassaolevien
teoreettisten apparaattien soveltamisesta sellaisenaan, vaan teoria on yhtä
kontekstuaalinen ja muuttuva kuin sen sovelluksetkin. Teorian merkitys
syntyy vuorovaikutuksessa tutkimuskohteen kanssa: kun kohde muuttuu,
käsitteetkin muuttuvat (Bal 1994, 44–46). Balin ajattelua seuraten Saarenmaa
on olemassaolevien käsitteiden hyödyntämisen lisäksi tuottanut aineistoistaan
skandalisoitumisen, intimisoitumisen ja asiallistumisen käsitteet, joiden
avulla on sekä rakentanut tutkimuskohteensa että tuottanut tulkintansa siitä
(Saarenmaa 2010, 35).
71

Kuvajournalismin objektiivisuuden diskursseista ovat kirjoittaneet Mäenpää
ja Seppänen (2010; 2007), ja valokuvan diskursseista Seppänen (2005; 2001).
Lehtien toimitusten lukijadiskursseista katso Helle ja Töyry (2010).
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maailmassa. Diskurssit artikuloituvat kaikenlaisten tekstien, myös
visuaalisten, ja noiden tekstien sallimien käytäntöjen kautta. Artikuloitumisen moninaisuuden ymmärtäminen edellyttää intertekstuaalisuuden huomioimista: esimerkiksi kuvan merkitykset eivät riipu vain
kuvan omista ominaisuuksista, vaan muiden kuvien ja tekstien muualla sisältämistä merkityksistä. (Rose 2001, 135–136.)
Teoksessaan Tiedon arkeologia (2005) Foucault määrittelee itsensä lähelle strukturalismia, mutta haluaa erottaa diskurssianalyysin
struktuurianalyysistä korostamalla rakenteiden jatkuvaa ja pysyvää
muuttumista historiassa ja muutoksen omia – kysymykseen ”miten”
enemmän kuin kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi” vastaavia – lainalaisuuksia, ei kokonaisrakennetta, johon historia pitäisi saada mahtumaan
(Foucault 2005, 27).
Gavin Kendall ja Gary Wickham (1999) ovat tarkastelleet
foucault’laista arkeologista tutkimusotetta kulttuurintutkimuksessa.
Heidän mukaansa Foucault’ta voi periaatteessa soveltaa mihin tahansa aineistoihin. Heidän mukaansa kaavamainen teoriankäyttö toimii
kuitenkin Foucault’n tapauksessa yhtä hyvin tai huonosti kuin kaikiin
pintoihin sopivaksi mainostettu seinäpakkeli. Se voi hyvin pohjustettuna sopiakin johonkin seinään, mutta joihinkin toisiin seiniin roiskittuna se aiheuttaa pettymyksen tai pahimmassa tapauksessa katastrofin. (Kendall ja Wickham 1999, 118.) Foucault’ta voikin Kendallin ja
Wickhamin (1999, 120) mukaan seurata pikemminkin huomioimalla
sen, että jokaisella historiallisella tapahtumalla on omat erityisyytensä ja lainalaisuutensa, kuin siirtämällä ajatusmalleja ilmiöistä toisiin
ja tekemällä kulttuurisia yleistyksiä.
Yksi syy siihen, että Foucault’ta on vaikea soveltaa suoraan, on
Foucault’n vaikeaselkoisuus analyysimetodien suhteen. Hän hyljeksii
sisällönanalyysia, semiotiikkaa ja psykoanalyysia menetelminä, jotka yrittävät systemaattisesti tunkeutua ilmiöiden taakse ja etsiä sieltä
perimmäisiä tarkoituksia (Kendall ja Wickham 1999, 101–109). Hän ei
hyväksy marxilaista ajatusta siitä, että tuotanto määrittää merkityksiä,
eikä hae ilmiöille antropologisia tai inhimillisiäkään selityksiä (esim.
Foucault 2005, 43). Foucault’n tutkimuskohteet olivat historiallisia ja
sikäli eri tavalla lähestyttäviä kuin tämän tutkimuksen etnografiset aineistot. Silti tähän tutkimukseen on haluttu omaksua foucault’lainen
pohjavire ja vastata kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi” kysymällä ”miten”.
Diskurssiteoriaa, diskurssin käsitettä ja diskurssianalyysimetodia on niiden lähtökohtaisesta joustavuudesta – tai hämäryydes-
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tä – johtuen käytetty monin tavoin. Diskurssien tutkimus on laaja ja
poikkitieteellinen kenttä, joka ulottuu marxilaisesta diskurssiteoriasta
lingvistiikkaan ja painottuu kirjoitetun ja puhutun tekstin analyysiin.
Sitä on käytetty myös valokuvan ja muiden visuaalisten järjestelmien
analyyseissa. Visuaalisen kulttuurin ja valokuvan tutkimus on ottanut
Foucault’n käsitteet luontevasti käyttöön. Esimerkiksi Jessica Evansin
ja Stuart Hallin (1999) mukaan diskurssin käsitteen avulla voidaan pureutua kuvien merkitysten ja käyttöjen suhteisiin yksittäisissä järjestelmissä. Sillä voidaan välttää pelkästään tekstuaalinen semioottinen
analyysi, ja se myös auttaa tutkijaa eteenpäin pelkästään sosiaalisia tai
taloudellisia ilmiöitä tarkastelevista analyyseistä tai yksittäisten kontekstien tutkimisesta ilman kokonaiskuvaa ilmiöön vaikuttavista asioista (Evans ja Hall 1999, 3).

Diskurssianalyysi valokuvan tutkimuksessa
Ian Hackingin sosiaalikonstruktionismin kuusijakoa historialliseen,
ironiseen, uudistusmieliseen ja/tai naamioita riisuvaan, kapinalliseen
sekä vallankumoukselliseen (Hacking 2009, 38) voi tulkita niin, että
foucault’lainen historiallinen valokuvan tutkimus sijoittuu naamioita
riisuvaan luokkaan.72 Sillä pyritään osoittamaan, että tutkittu asia, kuten joidenkin valokuvien totuusefekti, on historiallisten tapahtumien

72 Ian Hacking taustoittaa naamioita riisuvaa konstruktionismia Karl Mannheimin
ajattelulla. Mannheimin (1925) mukaan ”naamioita riisuva mielenlaatu” ei pyri
kumoamaan tai kiistämään ideoita, vaan rapauttamaan niitä. Jos teoreettisia
ideoita lähdettäisiin kyseenalaistamaan ja väittämään, etteivät ne ole totta,
jouduttaisiin operoimaan samoilla käsitteillä ja samoissa kysymyksenasetteluissa
kuin nämä teoreettiset ideat, jolloin niitä ei oikeastaan voitaisi kyseenalaistaa.
Sen sijaan teoreettisia ideoita tulee rapauttaa osoittamalla niiden yliteoreettiset
funktiot, jolloin jonkin yhteiskuntakerrostuman koko maailmankuva rapautuu.
(Mannheim 1925/1952, 144; sit. Hacking 2009, 83–84.)
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kontingentti lopputulos eikä missään mielessä väistämätön tai luonnostaan oikea. Tutkimus voi olla kriittistä kohdettaan kohtaan tai ainoastaan todeta, miten valokuvan merkityksiä tulisi tarkastella jossain
historiallisessa tilanteessa rakentuneina.
Diskurssien läsnäolo merkitsee aina myös vastustuksen läsnäoloa.
Diskurssit sisältävät ja tuottavat vastadiskursseja, ja neuvottelu vallasta
on jatkuvaa (Rose 2001, 137–138). Valokuvan erityistä todellisuussuhdetta ei näin ajatellen ole rakentanut pelkästään kuvan indeksisyyden
ja todistekäytön mahdollistava ainutlaatuinen teknologia vaan myös
ne historialliset ihmisten luokitteluun – ja luokituksen mukaisesti joko
ihailuun tai rankaisemiseen – liittyvät ideologiset tarkoitukset, joihin
valokuvaa on historiansa alusta asti käytetty. Tällainen kriittinen tutkimusote on ollut esimerkiksi John Taggilla, joka käyttää Foucault’n
käsitteitä tuoden kuitenkin tutkimukseensa marxilaisen, konkreettisten ihmisten materiaalisiin intresseihin pureutuvan näkökulman. Esimerkiksi sopii essee Quarry Hillin slummista tehdyistä valokuvista ja
niiden käytöstä sosiaalisen uudistamisen välineenä Leedsissä vuosina
1896–1901. Valokuvia tulkittiin aikanaan osana slummin purkamiseen
tähtääviä ideologisia diskursseja, ja niillä oli sitä kautta suuri vaikutus
historian kulkuun ja joidenkin historiallisten henkilöiden vaurastumiseen. Tagg antaa ymmärtää, että jonkin toisenlaisen diskurssin tai
vastadiskurssin mukainen tulkinta olisi voinut johtaa slummin purkamatta jättämiseen. (Tagg 1988, 117–152.)
Historiantutkijana Tagg tarkastelee kuvan taustalla olevia ilmiöitä
tarkastelemalla kuvia ja niihin liittyviä dokumentteja – merkitysten syntykontekstien ja alkuperäisten tulkintakontekstien sisäänhän olisi mahdotonta enää päästä. Hän korostaa, että on pohdittava sekä kuvan tuotannon että tulkinnan yhteiskunnallisia käytäntöjä ja rituaaleja historiallisissa tilanteissaan – siis tarkasteltava kuvaa marxilaisittain valuuttana,
jolla on tietyssä kontekstissa tietty käyttöarvo. Valokuvien merkityksiä ja
todellisuussuhteita – valokuvan realismia tai realismeja – voidaan tutkia
vain tekniikoiden, käytäntöjen, instituutioiden ja sosiaalisten suhteiden
muodostamissa valtajärjestelmissä, ei koskaan irrallaan merkitysten
muodostumisen ja tulkinnan konteksteista. (Tagg 1988, 4–5.)
Tagg ei halua tarkastella dokumentaarisia esimerkkikuviaan taiteellisina artefakteina eikä suorina dokumentteina siitä, miten asiat
olivat kuvaushetkellä, vaan toteaa, että niiden voima sisältyy suurempiin sosiaalisiin interventioihin ja argumentteihin. Hän tiivistää: ”Meidän ei siis tule kysyä: Mitä nämä valokuvat todentavat? vaan: Miten ne artikuloi-
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tiin ja miten ne artikuloivat väitteen? Kenen tämä väite oli? Miten se perusteltiin?
Kuka sen sanoi? Kenelle? Missä olosuhteissa? Mitä tarkoitusta varten? Millä seurauksilla? Toisin sanoen, ei: Mitä nämä albumit jäljentävät, heijastavat, esittävät? vaan: Mitä ne tekivät?” Näillä kysymyksillä päästään käsiksi kuvien
erityisiin tuotanto-, esitys- ja vastaanottokonteksteihin, joissa kuvien
totuusefektit määrittyvät. (Tagg 1992, 103–104.)
Taggin mukaan äärimmäinen kriittinen näkemys, jonka mukaan
ideologia kutsuu yksilöt subjekteiksi ja subjektit toimintaan, on liian
deterministinen ja näkee ideologiset järjestelmät, kuten valokuvien tuotannon ja käytön, yksioikoisesti porvarillisen valtion ja hallitsevan luokan apparaatteina (Tagg 1988; Seppänen 2001, 23–29; Batchen 1999, 6).
Tagg korostaa kuvien ideologisen toiminnan moniulotteisuutta erottamalla kuviin rakennetut tai rakentuvat myyttiset skeemat kuvien konkreettisesti esittämien historiallisten hetkien todellisuudesta. Täynnä
denotatiivisia merkityksiä olevat valokuvat historiallisista henkilöistä
voivat liittää henkilöt ja tapahtumat johonkin ideologiseen myyttiseen
skeemaan. Toisaalta, kun kuvia sitten tulkitaan myyttisen skeeman kautta, ne menettävät paljon konkretiaa ja historiallista merkitystään tullessaan irrotetuiksi historiasta ja liitetyiksi ”universaaleihin, lähtökohtaisiin totuuksiin.” (Tagg 1988, 158–161.)
Ajatus myyttisistä skeemoista konkretisoituu helposti, kun tarkastellaan vaikkapa uutiskuvaa, joka julkaistaan aikakauslehden taustoittavassa jutussa. Todelliset historialliset tapahtumat alkavat muuttua
myyttisiksi skeemoiksi ja ikoniset kuvat symboleiksi (Hardt ja Brennen
1999, 15). Aikakauslehden tapa käyttää uutiskuvaa on näin ajateltuna
teko, jolla yksittäiset historialliset tai rakennetut todellisuudet halutaan valjastaa aikakauslehden omien myyttisten skeemojen luonnollistajiksi.73 Taggin ajatus siitä, että valokuva toimii ideologisesti siir-
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Roland Barthes (1973) käsittelee aikakauslehden kannen myytinrakennusta
artikkelissaan Paris-Matchin mustaihoisesta kansikuvapojasta. Kuvan denotatiivisesta ilmimerkityksestä tulee myytin tasolla muoto, joka tekee kuvasta
Ranskan imperiumin mahtavuuden merkityksellistyksen (emt., 54). Barthes
toteaa, että myytti ei koskaan ole objekti tai sisältö vaan muoto tai systeemi.
Myytin taso on ilmiöitä naturalisoiva ja ideologinen, ja mistä tahansa asiasta
voi tulla myytti, kunhan se esitetään jonkin diskurssin puitteissa. Hänen
mukaansa myytti ei voi syntyä asioiden ”luonnosta” tai asioista luonnostaan,
vaan se on historian valitsema puhumisen tapa (emt., 51–52). Barthes ei
kuitenkaan mainitse Paris-Matchia kuin nimeltä. Hän on tietoinen siitä, että
diskursseissa rakentuu myytti mustasta pojasta Ranskan mahtavuuden airuena,
mutta hän ei käsittele tarkemmin, millaisia diskursseja hänen kädessään oleva
lehti sisältää tai millaiset diskurssit sen tuotantoon mahdollisesti vaikuttavat.

74

Kendall ja Wickham (1999, 26–28) esittivät alun perin seitsemän
kohdan luettelon arkeologisesta tutkimusotteesta.
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täessään erityisiä merkityksiä luonnollistavalle, universaalille tasolle,
on muunkinlaisten kuvien kuin uudelleen käytettävien uutiskuvien
kohdalla kiinnostava. Taggia seuraten voisi väittää, että aikakauslehdet luonnollistavat henkilövalokuvillaan aikansa ilmiöitä, vaikkapa
kaupallisuutta ja yksilöitymistä. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan
kysytä, mitä ilmiöitä tutkitut lehdet luonnollistavat. Sen sijaan tarkennetaan niihin käytäntöihin, joiden puitteissa ilmiöitä voidaan luonnollistaa, jos niin halutaan. Aineistojen avulla näytetään, miten aikakauslehdet voivat tehdä kuvansa ja itsensä uskottaviksi.
Kuvien ensisijaisten käyttötarkoitusten tärkeyttä merkitysten
muodostumiselle on painottanut myös Rosalind Krauss (1982).
Krauss käyttää esimerkkeinään Eugene Atget’n kuvia 1900-luvun alun
Pariisista ja tulee siihen tulokseen, että kuvien epätasaiseksi todettu
taiteellinen laatu tulee ymmärrettäväksi, kun kuvia ei tarkastellakaan
taiteena. Itse asiassa Atget teki kuvat tilaustyönä Pariisin kaupunkia
esitteleviin katalogeihin, eikä niitä ollut omana aikanaan lainkaan tarkoitettu taidekontekstiin. Tätä kautta jotkut kuvien selittämättömät
ominaisuudet, kuten ”epätasaisuus”, tulevat ymmärrettäviksi. Kraussia seuraten voisi sanoa, että sama kangastus näkyy myös silloin, kun
satunnaisesti poimittuja aikakauslehtikuvia arkipuheessa käytetään
konteksteistaan irrotettuina todisteina kulttuurisista ilmiöistä. Kertooko esimerkiksi kuva, jossa perheenäiti esitetään meikattuna ja laitettuna luonnottomassa ympäristössä, jotain valokuvaajansa naiskäsityksestä tai henkilökohtaisista intentioista? Kertooko se populaarin
median yleisestä halusta alistaa naisia stereotypioihin? Vai kertooko
se enemmänkin yhden mediatuotteen aikaansa kuuluvasta, taitavasti
rakennetusta maailmankuvasta?
Janne Seppänen (2005) on Kendallin ja Wickhamin (1999) Foucaulttulkinnan pohjalta esittänyt nelikohtaisen metodikehikon kuvajournalismin arkeologiseen tarkasteluun.74 Seppäsen mukaan arkeologi kartoittaa sanottavan ja näkyvän välisiä suhteita. Hän myös kartoittaa lausumien välisiä suhteita sekä etsii sääntöjä ja järjestyksiä lausumien käytölle. Edelleen hän kartoittaa toimijoiden asemia ja suhteita lausumiin
sekä sitä, miten kuvajournalismia on tehty ymmärrettäväksi. (Seppänen
2005, 264–265.) Tässä tutkimuksessa toimitaan kaikkien Seppäsen kohtien mukaan: tarkastellaan kuvien tuottamisen välineitä, tiloja ja käytän-
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töjä, haetaan kuvapuheesta säännönmukaisuuksia, selvitetään, ketkä puhuvat sekä viitataan kuvajournalismin aikaisempiin käsitteellistyksiin.75
Se, mikä on nähtävissä ja sanottavissa vaikkapa Pariisin kaupungin kuvakatalogissa tai aikakauslehdessä, liittyy diskursiiviseen valtaan. Foucault’n kirjoituksissa valta on monitahoista, eikä yksittäisten
ihmisten tai instituutioiden vallankäyttöä ole helppo osoittaa: mitään perustavaa valtaa ei oikeastaan sellaisenaan ole (Foucault 1982,
785–786). Analyysin tulisi Foucault’n mukaan keskittyä valtasuhteisiin ja siihen, millaisella toistuvalla logiikalla ne toimivat (emt., 788).
Valtasuhteet liittyvät tietoon ja siihen, mikä kulloisessakin tilanteessa
katsotaan oikeaksi tiedoksi, totuudeksi. Foucault’n mukaan jokaisella yhteiskunnalla on yleinen ”totuuden politiikka”, totuusjärjestelmä
(régime of truth), joka tarkoittaa totuudellisiksi hyväksyttyjä ja totena
toimivia diskursseja sekä mekanismeja ja esimerkkejä, joiden avulla
todet ja väärät väittämät voidaan erottaa. Totuusjärjestelmiin kuuluvat
myös totuuden saavuttamisessa arvokkaiksi katsotut tekniikat ja proseduurit sekä totuudeksi katsotun sanomisesta vastaavien henkilöiden
status. Määrittelemällä totuusjärjestelmän Foucault korostaa, että totuus ei ole jotain vallan ulkopuolista eikä myöskään asia ilman valtaa,
vaan ”asia tästä maailmasta”, jotain, mitä tuotetaan monenlaisten rajoitusten kautta ja joka tuottaa vallan ilmentymiä (Foucault 1980, 131;
Hall 1997b, 49). Edelleen Foucault määrittelee totuusjärjestelmiä niin,
että ”totuus” tulee ymmärtää järjestyneiden väitteiden tuottamisen,
rajoittamisen, levittämisen, kierrättämisen ja toiminnan käytäntöjen
systeeminä. ”Totuus” linkittyy vallan järjestelmiin, jotka tuottavat ja
ylläpitävät sitä, ja vallan ilmenemismuotoihin, joita ”totuus” aikaansaa
ja jotka laajentavat ”totuutta”. (Foucault 1980, 133.)
Aikakauslehden valokuvien tuotannon käytännönläheistä etnografista tutkimusta olisi ehkä vaikea tehdä suoraan Foucault’n vallan
käsitteellistyksiä hyödyntäen, eikä sellaista tehdäkään tässä. Mutta
media sekä sen osana aikakauslehti toimitusjärjestelmineen, työprosesseineen ja valokuvineen voidaan nähdä osana Foucault’n hahmottamaa monitahoista valta- ja totuusjärjestelmää. Voidaan ajatella, että
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Samantyyppisen ohjeen kuvantutkimukseen on antanut Peter Burke
(2001, 187–188). Hänen mukaansa kuvia tulisi tarkastella niiden oman
maailmankatsomuksen kautta, ei sosiaalisen maailman ilmentyminä.
Kuvat tulisi asettaa konteksteihin ja huomioida konteksteihin sidotut representaation tavat, kuvien aiotut tehtävät sekä niihin liittyvien henkilöiden intressit.
Kuvasarjat tulisi nähdä luotettavampina kuin yksittäiset kuvat, ja kuvia tulisi
lukea myös rivien välistä kiinnittäen huomiota siihenkin, mitä kuvista puuttuu.

Sosiosemiotiikka
Henkilövalokuviin kiteytyy monenlaista vallankäyttöä, joka liittyy kuviin rakentuviin totuusväittämiin. Henkilö esitetään jonkinlaisena tai
jonkin rajatun ihmistyhmän edustajana. Kuva voi samastaa tai toiseuttaa esittämällä kohteensa kunnioittavasti tai alistavasti. Sosiosemiotiikka tutkii visuaalisten esitysten erilaisille realismeille perustuvaa
vallankäyttöä. Se tutkii niitä mekanismeja, joiden avulla visuaalisilla
esityksillä rakennetaan sosiaalisia eroja erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa – merkitysten syntyprosesseja ja niihin liittyviä valtasuhteita
(esim. Kress ja van Leeuwen 2006, 6–15; Van Leeuwen 2008; Jewitt ja
Oyama 2001; Hodge ja Kress 1998).
Robert Hodge ja Gunther Kress määrittelevät diskurssin sosiosemiotiikan lähtökohtana näin: ”[T]ekstin ja järjestelmän välinen dialektiikka
ilmenee aina erityisissä merkityksenmuodostuksen tapahtumissa, siis diskurssissa.
Diskurssi on tässä mielessä sosiaalisen järjestyksen muotojen ja merkkijärjestelmien yhdistymistä tekstien tuotannossa niin, että kulttuurin muodostavat merkkija arvojärjestelmät säilyvät tai uudistuvat.” (Hodge ja Kress 1988, 6.) Sosiosemiotiikka kiinnittää huomiota henkilökuvien merkitysten tietoisesti, myös rituaalisesti, rakennettuun luonteeseen ja niiden tuottamaan
sosiaaliseen eriarvoisuuteen.
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aikakauslehden mediakonsepti toimii vallan alueella kahdella tavalla.
Se on toimituksen sisäinen sosiaalinen kehys, johon journalistin on
sopeuduttava ja opittava ”talon tavoille”. Konseptia ei kyseenalaisteta,
vaan päivitetään ja kehitetään tarpeen mukaan. Toinen vallan ulottuvuus liittyy niihin representaatioihin, joita konseptin puitteissa tehdään. Riippuu konseptista, kuka valitaan kanteen tai missä juttutyypissä kukin esitetään.
Kuvajournalismista tiedon tuotantona kirjoittaneiden ja Foucault’n
ajattelua tulkinneiden Jenni Mäenpään ja Janne Seppäsen mukaan tiedon tuotanto on normien ohjaamaa inhimillistä toimintaa. He rinnastavat foucault’laisen ajattelun Gaye Tuchmanin (1972) analyysiin uutisjournalismin strategisista rituaaleista (Mäenpää ja Seppänen 2007, 7).
Näin he pääsevät analysoimaan kuvajournalistisia käytäntöjä tiedon ja
vallan käsitteiden kautta ja haastatteluja analysoimalla määrittelemään
kuvajournalismin objektiivisuuden diskursiiviset kehykset: Kamera,
Taide ja Pimiösääntö (emt., 15). Näille objektiivisuuden diskursseille
tässä tutkimuksessa haetaan vaihtoehtoja.
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Hodgen ja Kressin mukaan sosiaaliset identiteetit rakennetaan ideologisten sosiaalisten eroavuuksien kautta. Erilaiset sosiaaliset ryhmät
muodostavat ja tulkitsevat merkityksiä eri tavoilla. Ideologisten merkityskokonaisuuksien toimintaa määrittävät järjestelmät, joita Hodge ja
Kress nimittävät logonomisiksi systeemeiksi. Niissä merkitykset tekniikoineen, modaliteetteineen ja sääntöineen tuotetaan ja vastaanotetaan. Erilaisten systeemien sääntöjä tuottavat ja valvovat erilaiset instituutiot, kuten vanhemmat, opettajat ja työnantajat, ja toimiakseen
niiden on oltava näkyviä ja avoimia (Hodge ja Kress 1988, 4). Jokainen
merkitys on siis riippuvainen siitä systeemistä, jossa se tuotetaan ja
vastaanotetaan ja joka rakentaa jäsentensä sosiaalisia identiteettejä.
Esimerkiksi Gillian Rose näkee sosiosemiotiikan tarpeellisena siltana perinteisen analyyttisen semiotiikan ja kuvien sosiaaliseen toimintaan keskittyvän kriittisen näkökulman välillä (Rose 2001, 94–95).
Sosiosemiotiikan katsanto kohdistuu siihen, miten henkilökuvien
elementtejä tietoisesti asetellaan tietyillä tavoilla – tai miten ne tiedostamattomasti asettuvat vallitsevien konventioiden tai diskurssien
mukaan – jotta kuvien katsojissa saataisiin aikaan toivottuja lukutapoja tai reaktioita. Merkitysten muodostumisessa yksittäisen kuvatun
henkilön tai kuvaajan identiteetti on toissijainen taustalla vaikuttavien
yhteiskunnallisten voimien ja ideologioiden rinnalla (esim. van Leeuwen 2008, 136–148). Kysymys, eriarvoistavatko aikakauslehden henkilökuvat ihmisiä, on sosiosemiotiikan kysymyksenasettelujen ytimessä.
Kiinnostavaa kysymystä eriarvoistamisesta sivutaan tämän tutkimuksen aineistojen analyysissä, vaikka se ei kuulukaan varsinaisiin tutkimuskysymyksiin. Dokumentaarisella kuvajournalismilla on aina ollut
universaalia humanismia korostava pohjavire. Sitä on kuitenkin kritisoitu ilmiöstä, joka tuskin on monien hyvää tarkoittavien valokuvaajien
päämäärä, mutta hiipii kuviin usein huomaamatta, kuten ideologiset
ilmiöt yleensäkin: ihmisten kategorioimisesta ”meihin” ja ”niihin”
(esim. Rosler 1989, 307)76. Jos puhutaan muusta kuin dokumentaarisesta henkilökuvasta, toiseuttaminen on ehkä erinäköistä mutta yhtä
lailla mahdollista. Aikakauslehden henkilökuvan kohdalla diskursiivinen valta näkyy toiseuttamisessa ja sen vastakohdassa, samastamisessa. Onhan aikakauslehtien henkilövalokuvien yksi silminnähtävä tehtävä esittää, miltä lehden viiteryhmä näyttää tai ei näytä. Lehtien välinen
kilpailu on myös lehtien luomien ”meidän” ja ”niiden” välistä kilpailua.

76 Henkilökuvalla on toiseutettu jo kauan ennen valokuvia.
Katso esim. Burke 2001, 123–139.

Hodgen ja Kressin mukaan viestinnän jokapäiväisessä sosiaalisessa semiotiikassa vastaparit pyrkivät esittämään oman määritelmänsä
”totuudesta” ja ”todellisuudesta” taistelussa sosiaalisesta kontrollista.
Totuus ja todellisuus ovat samojen lakien ja neuvottelujen alaisia kuin
kaikki muukin viestinnän prosesseihin sisältyvä. ”Totuus” on siis asiaintila, jossa saman sosiaalisen merkityksenmuodostamisprosessin
osallistujat yhdessä hyväksyvät jonkin järjestyksen, jolla jokin asia esitetään (Hodge ja Kress 1988, 121–122). Edelleen: totuus on erottamattomasti sidottu tietyn ryhmän sisäiseen vallanjakoon ja solidaarisuuteen (emt., 151). Hodge ja Kress nimittävät modaliteeteiksi niitä – esimerkiksi visuaalisia – järjestelmiä, joilla kutakin totuutta kulloinkin
rakennetaan ja merkityksellistetään. Heidän terminologiaansa käyttäen voi siis sanoa, että ”totuus” yhdestä henkilöstä esitetään vaikkapa
viidessä eri aikakauslehdessä eri modaliteettien avulla ja että jokainen
versio on yhtä ”totta” omille lukijoilleen.
Esimerkiksi sosiosemioottisesta analyysistä käy Hodgen ja Kressin (1988) tulkinta Ville Vallaton (Dennis the Menace) -sarjakuvahahmosta kavereineen Beano-sarjakuvalehdessä. Hodge ja Kress lähtevät
siitä ajatuksesta, että yleistajuisesti ”realistinen” tyyli siihen liittyvine
visuaalisine modaliteetteineen yhdistyy helposti ”totuuteen”. Beano
ja sen lukijat muodostavat kuitenkin yhteisöllisen kulttuurisen vastadiskurssin. Päähenkilö on piirretty ”epärealistisesti”, mutta näyttäytyy
omassa kontekstissaan ”todempana” kuin realistisemmin piirretyt
vihollisensa, jotka realistisuudessaan edustavat sitä diskurssia, jolle
Beano tarjoaa vastadiskurssia. Niinpä epärealistisella hahmolla onkin
yllättäen enemmän uskottavuutta. (Hodge ja Kress 1988, 130–131.)
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Aikakauslehtien henkilövalokuvien yksi silminnähtävä tehtävä on esittää,
miltä lehden viiteryhmä
näyttää tai ei näytä.
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Totuusefekti rakentuu sarjakuvan pienoisdiskurssissa sinänsä epäloogisella tavalla. Näin voi rakentua myös aikakauslehden henkilökuvan
uskottavuus: mitä tiiviimpi yhteisö on, sitä omintakeisempia ja kaikista muista lehdistä poikkeavampia uskottavuuden rakentamisen tapoja
sillä voi olla.
Kenellä on valta artikuloida diskursseja kuviin ja kuka tai mikä on
niihin sisään rakennettu vastaanottaja? Hodgen ja Kressin mukaan
sosiaalinen kontrolli on aina sillä, joka kontrolloi todellisuuden representaatioita. Se joka kontrolloi kunkin merkityksiä muodostavan
systeemin kerronnan modaliteetteja (joiden avulla esimerkiksi Beanon
vastadiskurssi rakentuu), kontrolloi myös sitä, mikä versio todellisuudesta valitaan (Hodge ja Kress 1988, 147). Aikakauslehdessä valta kontrolloida henkilökuvien modaliteetteja on konseptiin kietoutunutta:
journalistit toimivat konseptin edellyttämillä tavoilla ja henkilöt valikoituvat kuviin ja juttutyyppeihin konseptin sanelemilla ehdoilla. Valta
on kaikilla ja toisaalta konseptilla yli kaikkien.
Aikakauslehden henkilökuvan visuaalisten diskurssien ja modaliteettien määritteleminen tarkoittaisi kuvien kompositioiden, diagonaalien, etäisyyksien ja esimerkiksi värien analyysiä suhteessa kontekstiin. Yritykset määritellä yksittäisten kuvien puhtaasti visuaalisia
diskursseja ovat yllättävän usein päätyneet melko strukturalististen
kaaviokuvien pariin (esim. Van Leeuwen 2008; Jewitt ja Oyama 2001;
Kress ja van Leeuwen 2006; Hodge ja Kress 1988). Tässä tutkimuksessa
ei keskitytä kuvien sisäisiin visuaalisiin diskursseihin tai modaliteetteihin, vaan sosiosemioottista näkökulmaa sivutaan enemmän lehtikonseptien ja juttutyyppien tasolla.

Performanssi ja performatiivisuus
” Esimerkiksi diskurssin käsite tulee kielitieteen, strukturalismin ja
semiotiikan suunnasta, kun taas frame-käsitteen taustana on fenomenologia, hahmopsykologia, kognitiivinen psykologia, symbolinen interaktionismi, sosiaalisen kognition tutkimus ja retoriikan
tutkimus. Molemmat käsitteet ovat konstruktionistisia ja ulottuneet kattamaan suunnilleen saman alan omalla käsitteistyksellään.
Toimiessaan samoissa tehtävissä diskurssi- ja frame-teoria ovat
alkaneet muistuttaa toinen toisiaan, vaikka niiden juuret ovatkin
eri suunnilla. Kyllähän kalat ja delfiinitkin näyttävät samankaltaisilta, vaikka niillä on aivan eri esi-isät.” (Karvonen 2000, 83–84.)

77 Goffmanin ja Foucault’n toisiaan täydentävästä ajattelusta ja sen käytöstä
median tutkimuksessa katso myös Jenkins (2008).
78 Goffman oleskeli mielisairaalassa pitkiä aikoja ja kirjoitti sitten teoksensa
Asylums: Studies on the Social Condition of Mental Patients and Other Inmates (1961).
Foucault taas tutki mielisairaalainstituution historiaa väitöskirjassaan
Folie et Déraison: Histoire de la folie dans l’âge de la raison (1961).
79 Goffman itse kirjoittaa, että sosiaalista järjestelmää voi tarkastella teknisesti,
poliittisesti, rakenteellisesti ja kulttuurisesti sekä niiden lisäksi dramaturgisesti
(Goffman 1959, 233).
80 Goffmanin tyyppisiä, toiminnan merkityksiin keskittyviä perspektiivejä on
niputettu symbolisen interaktionismin koulukunnaksi (Hacking 2004, 291;
Laughey 2007, 78–99).
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Edellä olevassa lainauksessa Erkki Karvonen suhteuttaa diskurssin käsitettä Erving Goffmanin (1974) kehyksen käsitteeseen. Goffmanin muitakin teoretisointeja voi suhteuttaa ja peilata diskurssiajatteluun. Kuten
Gillian Rose (2001, 162) toteaa, diskurssianalyysi ei voi jäädä mihinkään
sosiaaliseen kontekstiin ankkuroimattomana vaille konkretiaa. Tässä tutkimuksessa ihmisten puheissa näkyvät diskurssit aktualisoituvat
toimintana ja valokuvina. Toimintaa ja valokuviakin voisi tutkia pelkän
diskurssianalyysin avulla, mutta tässä tutkimuksessa niiden tarkastelussa käytetään lisäksi Goffmanin (1959; 1974; 1979) presentaation, performanssin ja näyttämön/takahuoneen käsitteitä sekä hyödynnetään
Goffmanin näkemystä ihmisen sosiaalisesta toiminnasta.
Ian Hackingin (2004) mukaan Foucault’n tutkimus suuntautuu diskursseista ”alaspäin” kohti yksilöä, jonka sisäpuolelle diskurssit ovat asettuneet, kun taas Goffman valitsee näkökulmansa alhaalta yksilötasolta
ylöspäin ja täydentää siten Foucault’a välttämättömällä tavalla (Hacking
2004, 278).77 Kysymykseen, miten ihmisten omat käsitykset itsestään ja mahdollisuuksistaan vaikuttavat heidän mahdollisuuksiinsa toimia määrätyissä tilanteissa, Foucault ja Goffman antavat Hackingin mukaan erilaiset vastaukset
käyttäen toisistaan tietämättä samaa esimerkkiä: mielisairaalaa.78 Sekä
Foucault että Goffman ovat sitä mieltä, että olemuksellista ihmisluontoa
(human essence) ei ole, ja Foucault osoittaa tämän kertomalla, miten diskurssit ja diskursiivinen valta toimivat ihmisessä, kun taas Goffman kertoo siitä, minkä Foucault jättää mainitsematta: miten yksittäiset ihmiset
toimivat diskursseissa. (Hacking 2004, 288.)79 Aikakauslehden henkilökuvaa tutkittaessa saman ajatuksen voi esittää niin, että foucault’lainen
diskurssianalyysi kertoisi, millaisia valokuvan totuusväittämiä journalistit ovat sisäistäneet. Goffmanilainen perspektiivi tarttuu siihen, millä tavoilla näitä totuusefektejä aktiivisesti rakennetaan ja ylläpidetään.80
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Goffmanin ideoista mediatutkimus on ehkä eniten hyödyntänyt
kehyksen käsitettä ja kehysanalyysiä, jossa on kyse inhimillisen kokemuksen sosiaalisista järjestyksistä (Goffman 1974). Gaye Tuchman
(1978) on kuvannut ruohonjuuritason uutistyöprosesseja suhteessa
kehysanalyysiin ja korostanut, kuten Ian Hacking (2004) myöhemmin,
loppupäätelmissään sitä, että Goffman ei analysoinut rakenteita, vaan
ihmistä niissä. Tuchman tulkitsee: ”Merkitysten tuottaminen sisältyy monimutkaisesti ihmisten toimintaan – heidän toimintaansa liittyvissä instituutioissa,
organisaatioissa ja ammateissa, joita he myös tuottavat ja monistavat, luovat ja
uudistavat.” Uutiset ovat tietoa, jota tuottavat ihmiset luovissa prosesseissa, joihin sisältyy myös valtaa. (Tuchman 1978, 216–217.)
Robert Entman (1993) määrittelee kehystämisen joidenkin havaitun todellisuuden puolien valitsemiseksi ja niiden tekemiseksi erityisen merkitykselliseksi81 tekstissä. Näin edistetään aiheen halutunlaista ongelmanmäärittelyä, kausaalista tulkintaa, moraalista arvotusta ja/
tai käsittelytapaa (Entman 1993, 52). Aikakauslehden henkilökuvissa
tapahtuu monentasoista kehystämistä – mitä dokumentaarisempi
tyyli, sitä enemmän mahdollista kehystämistä pyritään tekemään näkymättömäksi. Dokumentaarisuuteen verrattuna juttutyyppeihin sidotut, tarkkaan ohjeistetut rakennetut henkilökuvat voi hieman yksinkertaistaen nähdä näkyväksi tehtynä kehystämisenä, jossa valittu ”puoli”
kerrotaan lukijalle hyvin yksinkertaisilla vihjeillä heti ja suoraan.
Erkki Karvonen (2000) on tarkastellut diskurssin ja kehyksen käsitteitä ja luonnehtinut diskurssin käsitettä ”digitaaliseksi” verrattuna
”analogiseen” kehyksen käsitteeseen. Diskurssi perustuu Karvosen
mukaan kielipeliin tai sosiaalisiin käytäntöihin, kun kehys perustuu
tilannekontekstien inhimilliseen ymmärtämiseen. Strukturalistinen
diskurssin käsite on kielellisesti deterministinen ja teoreettisesti antihumanistinen. Kehyksessä taas korostuvat ihmisten retorinen luovuus
ja kyky artikuloida uusia ilmaisuja muuttuvan maailman tapahtumille.
(Karvonen 2000, 84.) Kehysanalyysi perustuu samoille perusajatuksille
ja käsitteellistyksille kuin Goffmanin muutkin teokset. Tässä tutkimuksessa ei käytetä kehysanalyysiä, vaan hyödynnetään Goffmanin muita
käsitteellistyksiä. Joka tapauksessa – ainakin, jos otetaan vapaus hieman tulkita Karvosen tämän alaluvun alussa siteerattua tekstiä ja asetetaan ”frame-teoria” -käsitteen paikalle laajemmin käsite ”Goffmanin

81

Entman käyttää tässä ilmaisua ”salient” ja määrittelee sen vielä tarkemmin:
yleisölle helpommin havaittava, merkityksekkäämpi, mieleenpainuvampi
kuin muu sisältö. (Entman 1993, 53.)

ajattelu” – ajatus ”digitaalisesta” diskurssiteoriasta ja ”analogisesta”
Goffmanista on kiinnostava. Se on myös samanhenkinen kuin Ian
Hackingin (2004) aiempana mainittu Foucault’n ja Goffmanin vertailu.
Klassisessa analyysissaan The Presentation of Self in Everyday Life (1959)
Goffman näkee kaiken inhimillisen toiminnan esityksenä, performanssina (Goffman 1959, 32). Sosiaalinen performanssi on Goffmanille minän
esittämistä ja vaikutelman hallintaa. Ihmisen kaikki toiminta – koko elämä – on kasvojen rakentamista ja säilyttämistä nopeasti vaihtuvissa kohtauksissa ja kehyksissä. Sosiaalinen todellisuus esitetään performansseissa, jotka ovat lähtökohtaisesti dramatisoituja ja sisältävät rituaalin ja
juhlan ominaisuuksia. ”Maailma on, pohjimmiltaan, hääjuhla.”82 (Emt., 45.)83
Goffmanin mukaan elämänmittaista performanssia esitetään varsinaiseen näyttämöön (front region) ja takahuoneeseen (backstage) jakautuvissa tiloissa.84 Takahuoneen voi määrittää tilaksi, joka on suhteessa esitettävään performanssiin ja jossa esiintyvä ryhmä voi latautua, neuvotella
ja tehdä esitykseensä liittyviä ratkaisuja suojassa ulkopuolisten katseilta
(Goffman 1959, 114–116). Mediatyössä kaikki, mikä ei näy kuvassa tai kuulu ääniraidalla, on takahuonetta, ja sen raja saattaa olla hyvinkin häilyvä ja
esimerkiksi studiossa konkreettisestikin hatara (emt., 121).
Takahuone ja näyttämö eivät ole pysyviä tiloja. Jos ajatellaan tämän
tutkimuksen aineistoja, esimerkiksi valokuvastudio on toisaalta näyttä-

82 ”The world, in truth, is a wedding.”
83 Goffman viittaa performanssiteoriassaan, kuten myös Nick Couldry (1993)
mediarituaalin käsitteellistyksessään, ranskalaisen antropologin Émile
Durkheimin (1912/1995) käsityksiin uskonnon ja seremoniallisuuden
yhteiskuntia koossa pitävästä luonteesta.
84 Näitäkin Goffmanin käsitteitä on käytetty mediatutkimuksessa,
katso esim. Thornborrow ja Haarman (2012).
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Valokuvastudio on
toisaalta näyttämö,
toisaalta takahuone.
mö, jolla poseerataan kuvatun henkilön roolissa sekä lehden tekijöiden
lukuisissa ammatillisissa rooleissa ja jossa rakennetaan toista näyttämöä:
poseerattua kuvaa, performanssin lopputulosta. Toisaalta se on tila, johon lehden lukijat eivät pääse ja joka siinä mielessä on kaikille studiossa
olijoille takahuone. Goffmanin mukaan mistä tahansa tilasta voidaan
tehdä takahuone alkamalla käyttäytyä takahuonetapaisesti (emt., 130).85
Myöskään yleisön läsnä- tai edes olemassaolo ei ole välttämätön. Goffmanin mukaan ihmisestä voi tulla oma yleisönsä tai performanssi voidaan esittää poissaolevalle tai kuvitellulle yleisölle (emt., 86–87). Näin voi
tapahtua esimerkiksi, kun henkilö esittää aikakauslehden kuvassa omaa
julkisuuskuvaansa ja lehden mallilukijan hahmo on kuvauksissa läsnä.86
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Performanssi ja representaatio mainoskuvissa
” Värikäs poseeraminen, eleellistäminen, kiinnostaa meitä niin
mainoksissa kuin elämässäkin; elämään vain on sen lisäksi jäänyt
huomattavia määriä tylsää materiaalia.” (Goffman 1979, 84.)

Goffman kirjoitti myös valokuvasta. Mainoskuva-analyysissaan Gender
Advertisements (1979) hän lähtee liikkeelle kyseenalaistamalla Darwiniin
pohjautuvan luonnollisen ilmaisun doktriinin sellaisen tulkinnan,

85 Goffman käyttää ilmaisua ”backstage style”. Ilmaisu on tässä suomennettu
takahuonetapaisuudeksi, koska sillä on selvä yhteys feministisessä mediatutkimuksessa käytettyyn naistapaisuuteen, joka on yhdistetty yksityisen
ja julkisen piirin tapojen sekoittumiseen ja median henkilöitymiseen.
(Katso esim. Ruoho 2006.)
86 Goffmanin mukaan jopa performanssi ilman esiintyjiä on mahdollinen,
jos yleisö on tarpeeksi vakuuttunut kokemastaan (Goffman 1959, 86).

87 Goffmanin luokituksessa ”taiteelliset” (”arty”) kuvat kuuluvat human interest
-kuviin. Goffman ei tarkkaan luettele, mitä kaikkea muuta luokkaan kuuluu.
88 Suomen kielessä ”the subject of a photograph” kääntyy ilmaisuksi ”kuvan
kohde”. Myös merkitykseltään vastakkainen sana ”object” kääntyisi suomen
kielellä ”kohteeksi”. Goffman tarkoittaa sanalla ”subject” yksinkertaisesti
kuvan aihetta, sen esittämää henkilöä.
89 Goffmanin mainoskuva-aineiston joukossa on myös muutamia aivan muihin
konteksteihin kuuluvia kuvia, esimerkiksi Dorothea Langen Migrant Mother.
Goffman ei selitä asiaa millään tavalla. (Goffman 1979, 75.)

Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat

että jotkut sukupuolittuneet sosiaalisen ilmaisun tavat olisivat sinänsä
luonnollisia. Hän argumentoi, että ihmiselle on sukupuolesta riippumatta luonteenomaista ainoastaan haluta osallistua eri tavoin kulttuurisesti määrittyviin, esimerkiksi sukupuolittuneisiin, sosiaalisiin leikkeihin, eikä sitä luonnollisempaa käytöstä olekaan (Goffman 1979, 8).
Goffman analysoi henkilökuvia sosiaalisen presentaation representaatioina. Hän jakaa henkilökuvat yksityisiin ja julkisiin korostaen
kuitenkin sitä, että yksityisetkin kuvat on pohjimmiltaan tarkoitettu
jollain tavalla julkisiksi ja että niiden tekeminen vaikuttaa arkiseen elämään yhtä paljon kuin arkinen elämä niihin (emt., 10). Julkiset kuvat
Goffman jakaa mainoskuviin, uutiskuviin, human interest -kuviin87 sekä
henkilökohtaisiin julkisuuskuviin. Henkilökohtaisiin julkisuuskuviin
– termi on lähellä PR-kuvaa – taas kuuluvat julkisuuden henkilöiden
kuvat mainoksissa, kuvat poliitikoista uutistapahtumissa, kuuluisuuksien human interest -kuvat, julkisuuden henkilöiden yksityiset kuvat ja
rituaaliset kuvat yhteiskunnallisen eliitin sosiaalisista tilanteista (emt.,
11). Lähes kaikki aikakauslehtien henkilökuvat kuuluvat johonkin näistä kuvatyypeistä – goffmanilaisittain ne ovat siis kaikki eräänlaisia
PR-kuvia. Edelleen hän vertaa henkilökuvia, kuten koko ihmiselämää,
teatteriin ja esittää, että siinä missä teatterissa on näyttelijöitä, henkilökuvissa on kohteita (subjects)88 ja että siinä missä teatterissa on roolihahmoja, henkilökuvissa on malleja (models) (emt., 13). Henkilökuvista ei hänen mukaansa siis koskaan pidä hakea henkilöiden psykologisia ulottuvuuksia, vaan kuvien henkilöt näyttelevät kuvissa näkyvissä
sosiaalisissa näytöksissä itseään (jos ovat kuvan kohteena) tai jotakuta
muuta roolia (jos ovat kuvassa mallina).
Goffman tutkii laajan aineiston pohjalta mainoskuvia89 ja niiden
representaatioita erilaisista sukupuolittuneista performansseista. Hän
jakaa mainoskuvien sukupuolitetut performanssit eleiden, osallistujien ja näyttämöllepanon perusteella kuuteen luokkaan, jotka ovat
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suhteellinen koko, feminiininen kosketus, toiminnan arvottaminen,
perhe, alisteisuuden ritualisoiminen sekä sallittu vetäytyminen.90
Goffmanin käsittelemien mainoskuvien elekieli, poseeraaminen ja
valokuvallinen asetelmallisuus ovat samankaltaisia kuin joissain aikakauslehtien henkilökuvissa. Esimerkiksi sallittu vetäytyminen –
seesteisesti asetellun henkilön poispäin katsojasta kääntyvä asento ja
ulos kuvasta suunnattu unelmoiva katse – on monien naistenlehtien
sivuilla hyvinkin tyypillinen poseeraustapa. Goffmanin 1970-luvulla
keräämässä aineistossa on kuitenkin myös paljon sellaisia kuvia, joiden tavat esittää heteronormatiivista ideaalia näyttävät kertakaikkisen
vanhanaikaisilta.91
Goffman käyttää mainoskuvien yhteydessä termiä kaupallinen realismi. Sekä aikaisemmin viitattua, Ien Angin (1985) määrittelemää tunteen realismia että kaupallista realismia yhdistää se, että kuvan katsoja
ei välttämättä odota kuvan visuaalisten elementtien olevan kytköksissä mihinkään kuvan ulkopuoliseen todellisuuteen tai tavallisessa
elämässä mahdollisiin tapahtumiin. Katsoja lähtee mukaan kuvan
ehdottamaan leikkiin, johon osallistuminen tuottaa jonkinlaista mielihyvää. Kuvan ei tarvitse muistuttaa ikkunasta näkyvää todellisuutta,
kunhan se tunteen tai kokemuksen tasolla muistuttaa riittävästi sellaista sosiaalista tilannetta, johon katsoja voisi kuvitella haluavansa
heittäytyä. ”Mainoksia, jotka hyödyntävät kaupallisen realismin keinoin tai
muulla tavalla äärimmäisen rakennettuja kohtauksia, voidaan verrata suoraan
siihen, mitä teatterin näyttämöllä tapahtuu. Molemmissa tapauksissa katsojan
tehtävä on osallistua tietoisesti eräänlaiseen mielikuvitusleikkiin, suhtautua
kuvattuun maailmaan kuin se olisi todenkaltainen mutta ei tietenkään oikeasti
tosi.” (Goffman 1979, 15.)
Kaupallisen realismin kohdalla Goffman erottaa sosiaalista kohtausta esittävät henkilökuvat muotokuvista ja edelleen kaupalliset
muotokuvat yksityisistä muotokuvista.92 Hänen mukaansa yksityisessä muotokuvassa kuvan kohde ja malli ovat sama – henkilö siis esittää itseään. Kaupallisessa muotokuvassa taas kuvassa oleva henkilö

90 Catherine Lutz ja Jane Collins (1993) ovat hyödyntäneet näitä luokitellessaan
ei-länsimaisen naisen representaatioita National Geographicin valokuvissa.
91

Goffmanin aineiston kuvien silminnähtävä vanhanaikaisuus ei toki tarkoita,
että heteronormatiivisuus olisi esimerkiksi 2000-luvun aikakauslehtien
mainoskuvista kadonnut tai välttämättä edes vähentynyt – sukupuoliroolien
esittäminen kuvissa on vain mutkistunut ja tullut kenties ironisemmaksi.

92 Goffman käyttää sanoja ”scene” ja ”portrait”.

esiintyy mallina.93 Tässä Goffman ottaa käyttöön varhaisemmista
teksteistään tutut käsitteet: esimerkiksi katsojan rooli tulee selvästi
näkyviin mainosmuotokuvassa, joka hyödyntää katsekontaktia monin tavoin kuvan katsojan osallistamisessa. Muotokuvassa koko kuva
on näyttämöä, ja kaikki muu on taustaa, takahuonetta (emt., 16). Katsojalle rakennetaan paikkaa jo kuvaustilanteessa näyttämällä mallille
katseen suuntia – Goffman puhuu ”kameran lähellä häilyvästä hengestä”, jolle malli kuvaajan pyynnöstä elehtii – ja luomalla kaikin ammatillisin keinoin kuvaa mahdollisesta tilanteesta, johon katsoja voisi
osallistua (emt., 27).
Kaupallinen realismi korostaa ja alleviivaa representoimaansa sosiaalista tapahtumaa eri tavoin, joita Goffman listaa neljä. Kuvassa voi
esimerkiksi näkyä asetelma, jonka osaset ovat yksittäin mahdollisia,
mutta jotka eivät arkielämässä voisi käytännön syistä yhdistyä. Edelleen kuvan henkilöt voivat olla liioitellun sitoituneita ja kiinnittyneitä
toisiinsa. Kolmanneksi tilanteen ylikorostuneisuutta voidaan alleviivata kameran kuvakulmilla, jotka saattavat tarjota sosiaaliseen tilanteeseen sellaisen näkökulman, jota arkielämässä ei voida mitenkään
ainakaan huomiota herättämättä ottaa. Neljänneksi, kuvat korostavat
arkielämän elementtejä nostamalla ne symboliselle tasolle, jolloin
kuva esittää enemmän jonkin asian visuaalista tunnusta kuin itse toimintaa. (Emt., 19.) Aikakauslehtien henkilökuvissa käytetään kaikkia
edellä lueteltuja keinoja.

93 Aikakauslehtien tuottamat kuuluisien henkilöiden roolikuvat, jollaisiin
lehdet usein panostavat paljon aikaa ja rahaa, ovat mielenkiintoisella
tavalla Goffmanin luokitusten välissä: niissä henkilö esittää sekä itseään
että roolia, jota ei muuten esitä.
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Goffmanin mukaan kaupallista realismia esiintyy muuallakin kuin
mainoksissa, esimerkiksi yritysten vuosikertomuksissa. Niissä yritysten oikeita työntekijöitä käytetään malleina suunnitelluissa kuvissa,
joissa he ovat tekevinään omaa työtään. Vuosikertomuksissa ”mallit
eivät ole ammattimalleja, mutta ovat ammattimallin roolissa ’poseeratessaan
malleina, jotka poseeraavat kohtauksen osanottajina’” (emt., 15). Tämäntyyppisiäkin henkilökuvia tehdään aikakauslehtiin paljon. Ihmiset ottavat
vastaan roolinsa malleina kuvissa, joissa esittävät ohjatusti omaa elämäänsä studiossa tai todenmukaisissa ympäristöissä.
Goffmanin mukaan millainen tahansa kaupallisesti realistinen
kuva on representaatio muutenkin keinotekoisesta tilanteesta. Sillä,
onko kuva teknisesti realistinen tai epärealistinen, tai sillä, toimiiko
se denotatiivisesti tai konnotatiivisesti, ei ole Goffmanille realismin
suhteen suurta merkitystä. Kuvalla ei luoda, vaan korkeintaan vahvistetaan keinotekoista asetelmaa. Goffmanille mainoskuvassa, joka saattaa
näyttää asetellulta ja keinotekoiselta, ei itsessään ole mitään keinotekoista. Kuva ei valehtele, koska se ei voi väittää mitään, mitä jo kuvaa
edeltävä sosiaalinen presentaatio ei väittäisi. Kaupallisesti realistiset
kuvat poistavat representoimistaan sosiaalisista performansseista kaiken ylimääräisen ja liioittelevat piirteitä, joita sosiaalisissa presentaatioissa muutenkin on: konventionaalisuutta, tyylikkyyttä, visuaalisia elementtejä. Goffman kutsuu tätä hyperritualisoimiseksi (Goffman 1979,
84; katso myös Rossi 2006, 69). Poseeratut ja hyperritualisoidut kuvat
voivat Goffmanin mukaan olla tärkeämpiä kuin oletetaankaan opettaessaan sosiaalisen yhteisön jäsenille sen rituaalisia tapoja samalla tavalla
kuin kirjoitettu teksti kieltä (emt., 27).

Sukupuoliperformanssi
Sukupuolentutkimuksen piirissä sukupuolijärjestelmää kritisoiva ja
essentialismia vastustava aalto syntyi 1990-luvun alussa. Konstruktionistisen näkemyksen mukaan myös biologista sukupuolta rakennetaan, tuotetaan uudelleen ja muutetaan sosiaalisissa käytännöissä.
Suuntaus perustui paitsi Foucault’hon, myös Judith Butlerin (1990)
performatiivisuuden teoriaan. (Puustinen, Ruoho ja Mäkelä 2006,
19.) Butler puhuu sukupuolesta kulttuurisena performanssina. Hänelle, samoin kuin Goffmanillekin, performatiivisuus määrittää kaikkea sosiaalista toimintaa. Hänen mukaansa sukupuolitetun ruumiin
performatiivisuus tarkoittaa sitä, että ruumiilla ei ole muuta ontologista statusta kuin ne teot, jotka rakentavat sen todellisuuden (Butler
1990, 173). Ajatus on Goffmanilta tuttu. Toisaalta Butler seuraa paljolti
Foucault’n ajattelua ja näkee ihmisen sukupuolidiskurssit sisäistäneenä, jolloin performatiivisuus on pakotettua ja sukupuoliroolit kulttuurisen, diskursiivisen vallankäytön välineitä.
Goffmania on mahdollista lukea ”butlerilaisesti”, niin että sukupuoliperformanssiin tai muuhun sosiaaliseen performanssiin heittäytyminen on ihmiselle pakottavaa – toteaahan Goffman Gender Advertisementsissä yksiselitteisesti, että tämä heittäytyminen on ainoa ihmiselle
olemuksellinen ominaisuus (Goffman 1979, 7). Goffmanin mukaan,
joka tapauksessa, voi olla olemassa ja valittavissa muitakin kuin sukupuolitettuja performansseja (emt., 3).94

94 Goffmanilaisen performanssin ja butlerilaisen
performatiivin suhteesta katso esim. Brickell (2003).
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Goffmanin tekstit ovat ehkä Gender Advertisementsin mainoskuvien
kuusijakoa lukuunottamatta kaikessa tyylikkyydessään melko hankalia soveltaa sellaisenaan empiiriseen tutkimukseen. Sen mikä olisi
mahdollista tulkita nihilistiseksi ”kaikki on vain teatteria” -asenteeksi,
voi kääntää toisin päin toteamalla, että Goffmanille teatteri on kaikkialla (esim. Goffman 1959, 246–247). Sen voi nimenomaan valokuvien kohdalla tulkita myös representaation taakasta vapauttavaksi
lähtökohdaksi, kun performanssin – Goffman kyllä nimittää sitä myös
lainausmerkeissä ”keinotekoiseksi” (emt., 20), mutta ei missään vaiheessa esitä mitään sitä ”aidompaa” olevan olemassa – myönnetään
olevan olemassa jo ennen valokuvaa tai valokuvan kontekstisidonnaisia merkityksiä ohjailevia ideologioita ja instituutioita.
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Butler perustaa teoriansa Goffmanin ja etnometodologian sijasta J.
L. Austinin puheaktiteoriaan (Austin 1962) ja sen ajatukseen jakaa puhe
konstatiiveihin ja performatiiveihin. Siinä missä konstatiivit osoittavat
johonkin itsensä ulkopuoliseen ja synnyttävät vaikutuksia ja seurauksia, performatiivit ovat itsessään merkitseviä tekoja. (Saarenmaa 2010,
86). Performatiivinen kuva olisi siis ei vain jonkin asian representoimista vaan jonkin asian aikaansaamista toistamalla sitä. Austin ei itse
lopulta tehnyt vedenpitävää eroa performatiivien ja konstatiivien välillä
vaan päätyi siihen, että suurin osa puheesta on performatiivista. Yksinkertainen perusta erottelulle olisi kuitenkin se, että konstatiivi voi
olla totta tai epätotta (koska se viittaa itsensä ulkopuoliseen todellisuuteen), ja performatiivi, kuten esimerkiksi ”Pahoittelen käytöstäni”, taas
ei voi olla totta eikä epätotta, koska se viittaa vain itseensä. (Jacobsen
1971, 357, katso myös Butler 1990, 174.) Performatiivisten henkilökuvien suhteen tämä on kiinnostava ajatus. Kuvan suhde todellisuuteen
muuttuu, kun se ei lähtökohtaisesti edes voi olla ”totta”.
Vaikka gender-perspektiivi ei ole tässä tutkimuksessa pääosassa,
itse asia on välttämättä läsnä kaikkialla. Kun käsitellään henkilökuvan
rakentumista, käsitellään aina myös sukupuolen rakentumista. Gender-kysymys nousee selvimmin esiin tämän tutkimuksen kolmannessa
aineistossa, koska kuvattu henkilö on nainen, perheenäiti, puoluejohtaja ja Suomen pääministeri. Naisten ja miesten eri tavalla painottunut
esittäminen mediassa suhteessa heidän ammattistatuksiinsa ja jutuissa käsiteltyihin yleisiin tai yksityisiin asioihin on lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa osoitettu tosiasia (esim. Lutz ja Collins 1993, 166–185;
Ross ja Comrie 2011; Stanley 2012).
Tässä tutkimuksessa painotetaan sukupuolirepresentaatiota enemmän sitä näkemystä, että sukupuolitettuun performanssiin osallistujat
ovat aktiivisia toimijoita. Julkisen ja yksityisen sekoittumista tarkastellaan takahuonetapaisuuden ja naistapaisuuden kautta. Sitä miksi tietyt julkisuuden henkilöt ovat valinneet tietyt tavat esittää sukupuoltaan
ja ovatko he tietoisia valinnoistaan, ei painoteta tässä enempää kuin
minkä katsotaan olevan tarpeellista henkilökuvien tuotantoprosessien
ymmärtämisen kannalta.

Toimijuus ja kollektiivi
Koska sekä Foucault’n että Goffmanin käsitykset sosiaalisesta todellisuudesta perustuvat ajatukseen ihmisestä enemmän ajautujana kuin it-

95 Sosiaalinen konstruktionismi ei kuitenkaan käsitä kaikkea. Kvarkki ei ole
sosiaalinen konstruktio, koska se toimii niin kuin toimii ihmisistä huolimatta.
Siitä tehdyt käsitteellistykset voivat olla sosiaalisia konstruktioita. (Hacking
2009, 50–57.)
96 Kollektiivista myös Latour 2005, 247–262.
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sestään tietoisena toimijana, tässä tutkimuksessa hyödynnetään myös
Bruno Latourin (1999; 2005) tieteenfilosofiaa ja hänen käsitystään sekä
inhimillisten että ei-inhimillisten tekijöiden aktiivisesta toimijuudesta.
Latour on kirjoittanut tieteellisten tosiasioiden rakentumisesta ja
pitää itseään antropologina (Hacking 2009, 62). Hän on konstruktionisti, mutta kritisoi sosiaalista konstruktionismia siitä, että sen mukaan kaikki olisi pelkästään sosiaalisesti rakentunutta.95 Maanjäristys ei
ole diskursiivinen asia, mutta siitä ajateltu ajatus ja siitä kirjoitettu virke jo on. Maanjäristyksen ja siitä lausuttujen asioiden välissä tapahtuu
paljon. Diskurssiin yhdistyy maanjäristyksen jälkeenkin ihmisiä ja esimerkiksi teknologioita, jotka toimivat. Latour käyttää esimerkkinään
biologien tutkimusryhmää ja sitä tietoa, jota ryhmä tuottaa ”todellisuudesta”, joka on Boa Vistan metsä Amazonin sademetsäalueella, ja
tämän metsän suhteesta kielelliseen ilmaisuun ”Boa Vistan metsä”.
Latourin mukaan viitattavan todellisuuden ja viittaavan merkin välinen
suhde on kautta tieteen ja filosofian historian koettu ongelmalliseksi,
koska kaikki käytännön tiedon tuottamiseen tähtäävä toiminta niiden
välillä, inhimillinen puurtaminen monine askelineen, jotta merkki kiteyttäisi jotain referentistään, on jätetty huomiotta ja yritetty kattaa
todellisuuden ja ilmaisun välistä syvyyttä vain ajattelemalla (Latour
1999, 72–74). Latourille todellisuus tapahtuu merkin ja sen viittaaman
asian välisessä kuhinassa, kollektiivissa, jossa esimerkiksi teknologia on
ihmisten kanssa tasavertainen toimija.96 Latour määrittelee kollektiivin käsitteensä: ”Toisin kuin yhteiskunta, joka on modernistisen järjestyksen
asettama artefakti, [kollektiivi] viittaa ihmisten ja ei-ihmisten välisiin liittoihin.
Kun luonnon ja yhteiskunnan välille tehtävä ero hämärtää näkymättömiin sen
poliittisen prosessin, jonka avulla kosmos kootaan elettäväksi kokonaisuudeksi,
sana ’kollektiivi’ tuo tämän prosessin keskiöön. [Kollektiivin] iskulause voisi olla
’ei todellisuutta ilman representaatiota’.” (Latour 1999, 304.)
Latourin mukaan kollektiivin ajatus kumoaa tieteenfilosofian perinteisen jaon, jonka mukaan todellisuus on joko objektiivinen, ihmismielen ulkopuolinen asia tai täysin sosiaalisesti rakentunut tila. Luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välinen juopa on ruumiillistunut tuohon hankalaan asetelmaan, jonka Latour kumoaa toteamalla,
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että emme ole sodassa. Kollektiivin olemassaolon hyväksyminen tekee
absoluuttisen totuuden hakemisen vähemmän tarpeelliseksi ja antaa
sen sijaan tilaa kaiken suhteellisuudelle. Todellisuuden (objektiivisuus)
ja joukkovoiman (sosiaalinen rakentuneisuus) välinen kahtiajako liukenee kollektiiviin, jossa ei tehdä tiedettä vaan tutkimusta ja jossa inhimilliset ja esimerkiksi teknologiset ja taloudelliset tekijät toimivat yhtä
aikaa, samassa todellisuudessa, tavoittelematta lopullisia totuuksia.
(Latour 1999, 15–20.)
Latourilaisittain valta ja hallitseminen eivät ole keskeisiä käsitteitä.
Hänelle todellista tieteen realismia on se, että – yksinkertaistaen – kaikki
on totta ja kaiken voi huomioida, koska ihmismieli ja toiminta ovat todellisuutta. Todellisuuden ymmärtäminen perustuu toiminnan ymmärtämiselle. Latour esittelee uuden, faktan ja fetissin yhdistävän ”factishin” käsitteen. Factish on tietoa maailmasta ja totta, koska on hyvin rakennettu
eikä perustu uskomuksiin ulkopuolisesta todellisuudesta (emt., 214–215).
Teoksessaan Reassembling the Social (2005) Latour esittelee toimijaverkostoteorian (actor-network theory, ANT). Toimijaverkostoteoriassa
on kyse siitä, että yritettäessä ymmärtää, mistä todellisuudessa on kysymys, ei tarkastella ensisijaisesti sosiaalisesti rakentunutta todellisuutta diskursseineen, vaan keskitytään pieniin, rakentaviin tapahtumiin.
Hän haluaa tällä erottautua konstruktionistien siitä koulukunnasta,
joka asettaa sosiaaliset rakenteet yksilöiden edelle ja jota hän nimittää
”sosiaalisen sosiologeiksi” erotuksena ”yhteyksien sosiologeista”. ”Sosiaalisen sosiologeille järjestys on sääntö ja hajoaminen, muutos tai uuden luominen
ovat poikkeuksia. Yhteyksien sosiologeille performanssi on sääntö, ja mikä tahansa
laajempi tai pitkäaikaisempi pysyvyys on poikkeus, joka aiheuttaa päänvaivaa ja
vaatii selittämistä. On kuin näissä kahdessa koulukunnassa taka-ala ja etuala olisi
käännetty toisinpäin.” (Emt., 35.)

Valokuva: todiste, konstruktio,
väline vai jotain muutakin?
Jenni Mäenpää ja Janne Seppänen (2007) ovat esittäneet, että journalistinen valokuva on semioottisessa mielessä samalla tavalla metonymia kuin journalistisen tekstin suora sitaatti. Kummassakin anne-

97 ”Jos artefaktit ovat vain sosiaalisia suhteita, miksi yhteiskunnan sitten täytyy
käyttää niitä itsensä kuvaamiseen jossakin muussa (inscribe itself in something
else)? Miksei se kuvaa (inscribe) itseään suoraan, kun artefaktit eivät kerran
ole mitään? Koska, kriittiset teoreetikot jatkavat, artefaktien mediumin kautta
valta ja ulossulkeminen piiloutuvat luonnollisten ja objektiivisten voimien
valepukuun. Näin kriittinen teoria turvautuu tautologiaan – sosiaaliset suhteet
eivät ole muuta kuin sosiaalisia suhteita – johon se lisää salaliittoteorian:
yhteiskunta piileksii tekniikkojen fetissin takana.” (Latour 1999, 197.)
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Toimijuus on Latourin mukaan aina verkostoissa toimimista, ja
toimija määrittyy sen mukaan, miten hänet pannaan verkostossa toimimaan. Toimija liikkuu verkostossa monien muiden toimijoiden
kohteena. Tässä Latour viittaa Goffmaniin, jolle myöskään ei ole tärkeää, onko jokin performanssi tai presentaation representaatio ”totta” – huomio on joka tapauksessa kiinnitettävä performanssiin, koska
performanssi on kaikki. (Latour 2005, 46.)
Vaikka yksittäinen toimija onkin Latourille toisten sysimä olento, joka ei tiedä mitä tekee (emt., 47), hän haluaa erottaa toimijaverkostoteorian siitä deterministisestä ajatuksesta, että ihmisillä ei olisi
mahdollisuutta vaikuttaa asioihinsa tai että diskursiivinen vallankäyttö
ylittäisi kaiken muun. Toisaalta hän ei näe ihmistä liberalistisesti olosuhteista vapaana oman onnensa seppänä. Hän ratkaisee ristiriidan
toteamalla, että valtaa on ja se vaikuttaa, mutta se on aina jonkun toimijan tekemää ja tuottamaa, ei abstraktisti diskursseissa olevaa. Toimijaverkostoteoriassa valtaa ei nähdä annettuna, vaan haetaan vallalle
konkreettisia ilmenemismuotoja tutkimalla toimijoiden välisiä suhteita ja tapahtumia (emt., 63–64).
Latourin kritiikki kriittistä koulukuntaa kohtaan on kärjistettyä
ja esittää myös kriittisen ajattelun hyvin kärjistetysti.97 Ajatuksen voi
ymmärtää niin, että Latourin mielestä on liian yksisilmäistä nähdä
teknologiat ja artefaktit – kuten esimerkiksi valokuvatekniikka ja aikakauslehti – pelkkinä diskursiivisen vallankäytön välineinä, koska niihin
sisältyy paljon moninaisempaa, tasa-arvoisempaa ja arvaamattomampaakin vuorovaikutusta ja toimijuutta.
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taan heidän mukaansa vaikutelma, että ”todellisuus itsessään puhuisi
jutussa”.98 (Mäenpää ja Seppänen 2007, 8.)
Voi kuitenkin kysyä, kuka on se, jonka puhetta sitaatissa lainataan,
ja kenet valokuva näyttää puhumassa tai lainaustensa vieressä hymyilemässä. Kenelle puhutaan? Edelleen voi kysyä, miksi kuvaajan nimi painetaan lehteen. Goffmanilainen perspektiivi korostaa sitä, miten valokuvat representoivat ihmisten sosiaalisia toimintamalleja väittämättä
olevansa sen enempää ”totta”. Goffmanille henkilökuvassa näkyy sosiaalinen performanssi, jollaisia on olemassa ilman kuvaustapahtumaa
mutta jotka esitetään kuvaustapahtuman avulla ja kaikkien siihen osallistujien myötävaikutuksella. Tähän lisättynä latourilainen ajatus valokuvasta olisi se, että valokuvan ei välttämättä tarvitse representoida
erillistä todellisuutta, vaan se voi samanaikaisesti rakentaa, sisältää ja
representoida prosessimaisen ja performanssimaisen todellisuutensa.
Latourin iskulause-ehdotus kollektiiville, ”ei todellisuutta ilman representaatiota”, on valokuvan kannalta kiinnostava. Valokuvasta on puhuttu painottaen sitä, että ei ole representaatiota ilman todellisuutta
”kuvan takana”. Latour painottaa asetelmaa todellisuuden ja representaation välillä toisinpäin. Latourilainen valokuvateoria ehkä korostaisi
sitä, että ilman tietoa ja kokemusta siitä, miten representaatiot viittaussuhteineen ovat syntyneet, emme ymmärtäisi todellisuudesta tarpeeksi.99 Ajatuksen voi yhdistää myös aikaisemmin viitattuun ”eksistentiaaliseen autenttisuuden” kokemukseen (Wang 1999), joka eroaa
objektiivisesta ja rakennetusta autenttisuudesta.
Vaikka Latour peräänkuuluttaakin ei-inhimillisten asioiden hyväksymistä itsenäisinä toimijoina merkitysten rakentumisen prosesseissa
(esim. Latour 1999, 71), tässä tutkimuksessa ei keskitytä teknologian
itsenäiseen toimijuuteen. Latourin ajattelusta on enemmänkin hyödynnetty sitä perustavaa asennetta, että tieto maailmasta muodostuu

98 Tässä Mäenpää ja Seppänen viittaavat Gaye Tuchmaniin (1972). Tuchman
erittelee suorassa lainauksessa käytettävien sitaattimerkkien tapoja korostaa, että
kirjoittava journalisti ei sano kirjoittamaansa asiaa itse, on siitä itse eri mieltä tai
jopa kyseenalaistaa sen (Tuchman 1972, 668–669). Tuchmanin ajatusta voi lukea
niinkin, että suorien sitaattien käyttö tekee toimittajaa näkyväksi pikemminkin
kuin häivyttää häntä – ja samoin voi ajatella valokuvan suhteen.
99 Teoksessaan Picture Theory W.J.T. Mitchell (1994, 417–425) pohtii kiinnostavasti
sitä, mitä on ”representaation takana”. Mitchell käyttää kautta teoksen sanaa
”representaatio” hyvin kaikenkattavalla tavalla ja päätyy ehdottamaan, että
representaatiota voidaan enemmän kuin patsaana, kuvana tai muuna objektina
ajatella myös toimintana, prosessina ja suhteiden verkkona (emt., 420).

