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Tiivistelmä 
Tutkielmassani pohdin elokuvanteon prosessia osallistavuuden ja kanssatutkimuksellisuuden 
näkökulmasta. Opinnäytetyöni ydin koostuu kahdesta, yhdessä toisen sukupolven 
maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa tuottamastani ja tekemästäni elokuvasta. Elokuvien 
tekoprosessi on liittynyt osallistavaan, suomalaisten maahanmuuttajataustaisten nuorten johonkin 
kuulumista (belonging) tutkivaan projektiin. Nuoret ovat kanssatutkijoina audiovisuaalisin ja 
kirjallisin keinoin tutkineet omia kuulumisen kokemuksiaan. Elokuvat Soo Dhawoow – Tule 
lähemmäs ja Joga Bonito ovat itsenäisiä tutkimuksellisia elokuvia.  

Elokuvissa on käytetty eri kerronnallisia ja tutkimuksellisia lähestymistapoja. Tarkastelen miten 
osallistavia ja etnografisia menetelmiä hyödyntävän dokumenttielokuvan teon prosessi on 
muuttanut myös omaa tapaani tehdä tutkimuksellisia elokuvia. Olemme pyrkineet yhdessä nuorten 
kanssa tuottamillamme elokuvilla siihen, että heidän äänensä, näkökulmansa ja kokemuksensa 
ympäröivästä todellisuudesta (emic-taso) nousevat esille sekä elokuvien tekoprosesseissa, että 
valmiissa elokuvissa.  

Kirjallisessa osiossa vertailen elokuvien tekoprosessissa heränneitä kysymyksiä dokumentaarisen 
elokuvan teoriaan ja toimintamalleihin sekä visuaalisen antropologian tuottamaan ajatteluun. 
Erityisesti tarkastelen uusien, taide- ja videoperustaisten etnografisten tutkimusmenetelmien 
potentiaalia kanssatutkijuuden keinoina.  

Nuorten ja erityisesti maahanmuuttajataustaisten nuorten on vaikeaa saada ääntään kuuluviin 
taideinstituutioissa ja perinteisissä medioissa. Media- ja taidekasvatuksellisesta näkökulmasta 
opinnäytetyöni pohtii millä keinolla ensimmäisen ja toisen sukupolven maahanmuuttajataustaisten 
nuorten näkökulmaa voisi tehdä yhteiskunnassamme näkyvämmäksi osallistavan ja etnografisen 
elokuvan keinoin.  

Opinnäytetyöprosessini on ollut hermeneuttinen. Uudet käsitteellistämisen tarpeet ovat tuottaneet 
polveilevan ja pitkän prosessin, jonka aikana niin menetelmät ja näkemykset ovat tarpeen vaatiessa 
korvautuneet uusilla paremmin prosessia tukevilla määritelmillä ja menetelmillä. Tavoitteeni onkin 
kirjallisessa osiossa pyrkiä avaamaan sitä menetelmällistä kirjoa, johon opinnäytetyöni tukeutuu.  

 

Avainsanat: Videografia, etno-mimesis, etnografia, visuaalinen antropologia, dokumenttielokuva, ei-

fiktiivinen, toimintatutkimus, kanssatutkijuus, osallistava, taideperustainen, hermeneuttinen, 

prosessi, maahanmuuttajataustainen, refleksiivisyys, retoriikka, postmoderni, post-positivistinen, 

kriittis-realistinen paradigma, video, pragmaattinen tieto, toiminnallisuus, Helsinki 

 



4 
 

Author Joel Gräfnings 
Thesis Soo Dhawoow & Joga Bonito – The process of filmmaking as participatory practice  
School Aalto University, School of Arts, Design and Architecture 
Supervisor Helena Oikarinen-Jabai 
Department Department of Art 
Program Art Education 
Year 2016 Pages 75 Language Finnish 

Abstract 
In this thesis I explore the process of filmmaking from the perspective of participatory practice and 
co-researching. The core of my thesis consists of two films that I have produced and made together 
with young second generation Finns with immigrant background. The process of making these films 
was part of a research project focusing on researching, in a participatory way, the belongings of 
second generation Finns with immigrant background. The youth were involved as researchers 
themselves, exploring their own experiences of belonging using audiovisual and literal methods. The 
two films Soo Dhawoow - Tule lähemmäs and Joga Bonito are independent, research-based films.  
 
The films employ several different narrative and research based approaches. In my thesis I study 
how the documentary film process, which implements participatory and ethnographic methods, 
have changed my way of making research based films. Together with the youth, our aim was to 
make their voice, perspective and experience of the surrounding reality (emic-level) visible both in 
the filmmaking process and in the final films.  
 
In the written part of my thesis I compare the questions that have risen during the filmmaking 
process with the theory and approaches of documentary film and visual anthropology. I focus my 
study on the potential of new art- and video based ethnographical research methods as a method 
for co-researching.  
 
Young people and especially young people with immigrant background have difficulties in getting 
their voices heard within art institutions and traditional media. I discuss from a perspective of 
media- and art education, how the experience of youth with immigrant background could be made 
more visible using the methods of participatory and ethnographical film.  
 
The process of this thesis work has been hermeneutic. The need for conceptualisation has produced 
a long and meandering process during which methods and approaches have been replaced by new 
ones that support the process in a better way. Therefore my aim in this paper is to unfold the 
methodology that my thesis is based on.  
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1. JOHDANTO 
1.1 Audiovisuaalisen ilmaisun opettelu 

 

Videokuvaamisesta ja elokuvakerronnasta muodostui minulle jo ensimmäisten opiskeluvuosieni 

aikana merkittävä ilmaisun muoto. Eteenkin dokumentaariseen elokuvaan, sen teoriaan ja sen 

käytäntöön tutustuminen oli vaikuttava kokemus, joka tuntui tarjoavan loputtomasti uutta opittava 

ja pohdittavaa.  

Vain tekemällä dokumenttielokuvia on mahdollista ymmärtää taiteenmuodon haasteellisuus. 

Tekemäni ensimmäinen dokumenttielokuva oli klassinen seurantaan perustuva henkilökuva. 

Tekoprosessin aikana tekniset haasteet olivat usein keskeisessä osassa ja naiivi ajatus siitä, että 

todellisuuden tallentamien itsessään tuottaisi kaiken tarvitsemamme sisällön, ohjasi toimintaamme.  

Saimme elokuvamme valmiiksi. Täyttymyksen sijaan koin pettymystä ja häpeää, tunteita jotka 

yllättivät, ja jotka vaativat revanssia. Rationaalisesti ajateltuna olimme saavuttaneet projektilla 

paljon, sillä elokuva oli esitetty parilla pienellä elokuvafestivaalilla ja Yle Areenassa: Kyse ei 

kuitenkaan enää ollut ulkoisista arvoista. Olimme tehneet pinnallisen elokuvan, joka ei saavuttanut 

sisäistä syvyyttä tai tuottanut samaistumisen kokemusta, enkä ollut lopputulokseen tyytyväinen. 

Aiheen valinta vaikuttaa tietenkin aina osittain siihen minkälainen elokuvasta tulee. En kuitenkaan 

ollut valmis hyväksymään sitä kokemani pettymyksen ainoaksi syyksi, koska sehän olisi tarkoittanut 

sitä, että dokumenttielokuva vain olisi positivistisessa mielessä maailman peili. Vaikuttavuuden 

haasteen oli oltava syvemmällä, itse taiteenmuodon rakenteessa ja siinä miten elokuva toteutetaan.   

1.2 Seminaarityö lähtökohta Opinnäytetyölle 
 

Leikatessamme ensimmäistä elokuvaamme valmiiksi aloitin sivuaine-opinnot ELO:lla. Kanerva 

Cederströmin intensiivikurssit johdattivat ajattelemaan dokumenttielokuvaa kokeilevuuden kautta. 

Kokeilevuudesta tulikin uusi johtotähteni, jonka avulla pyrin irti omista maneereistani.  

Kokeilevuus tuntui toimintamenetelmänä hyvältä lähtökohdalta uuden muodon löytämiselle, 

kaipasin kuitenkin sen rinnalle teoreettista pohdintaa. Alkuperäistä aihettani seminaarityölleni; 

Sergei Eisensteinin cinedialektiikka ja ne haasteet, jotka syntyvät, kun teoreettista tekstiä yritetään 

kääntää elokuvallisen muotoon, voi myös pitää lähtölaukauksena opinnäytetyölleni. 

Asettamalla itselleni tutkimuskysymyksen: "Onko tieteellinen teksti käännettävissä elokuvalliseen 

muotoon?" Olin asettanut itseni varsin hankalaan asemaan. Työstäessäni aihetta ja joutuessani 
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toteamaan, että alkuperäiset hypoteesini olivat naiiveja, opin kuitenkin jotain todella olennaista 

tutkimuksenteon luonteesta: Tavoitteena ei ole tietää etukäteen mitä tuleman pitää, vaan prosessi, 

joskin välillä ranka, johdattaa hermeneuttisesti kohti uutta ymmärrystä. 

Lopullinen seminaarityöni; "Elokuvallinen etnografia – elokuva tieteellisen tutkimuksen välineenä", 

keskittyikin kääntämisen ongelman sijaan pohtimaan audiovisuaalisen muodon potentiaalia 

itsenäisenä tutkimusmenetelmänä visuaalisen antropologian ja uusien kokeellisten etnografioiden 

teoriaan tukeutuen.  

Tieteenfilosofiaan pureutuminen oli mielestäni upeaa, ja elokuvan mieltäminen tutkimuksen 

välineenä sekä taiteellisesta, että tieteellisestä näkökulmasta oli avartavaa. Näin 

menetelmällisyydessä keinon kyseenalaistaa käsikirjoituksen hegemonian ja saatuani seminaarityöni 

valmiiksi aloin rakentaa omaa menetelmää, uuteen teoreettiseen tietämykseeni tukeutuen.  

Käsitetaide, konemainen toimintojen sarja, joka toteuttaa taideteoksen taiteilijan asettamien 

sääntöjen mukaan, on aina ollut lähellä sydäntäni. Jossain mielessä, oma kehittelemäni menetelmä 

saikin vaikutteita juuri tästä ajattelusta. Seminaarityössäni määrittelemä; elokuvallinen etnografia, 

sai kuitenkin väistyä löydettyäni jo olemassa olevan audiovisuaalisuuteen perustuvan 

tutkimusmenetelmän videografian.  

1.3 Ensiaskeleet kohti tutkimuksellisen elokuvan 
tekoa 

 
Videografia on visuaalisen antropologian muoto, joka käsittää visuaalisen materiaalin keräämisen, 

analyysin ja esittämisen. Se on siis audiovisuaalisuuteen perustuva etnografia, joka on osallistuvaan 

havainnointiin perustuvan tutkimusmenetelmän tulos, joka tallentaa haastatteluita ja havaintoja 

tiettyjen valittujen ihmisten ja ryhmien kulttuurisista artefakteista, hyödyntää niitä datana, sekä 

editoi siitä elokuvan tutkimustuloksen esittämistä varten (Farny 2012:51, Kozinets & Belk 2006:311, 

oma käännös). 

Ideaalisesti osallistuvalla havainnoinnilla pyritään kohti emic-tasoa; ymmärrystä jonka avulla 

yhteisön kuvaus ’sisältä käsin’ olisi mahdollista. Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998) määrittelevät 

etnografista tutkimusmenetelmää ennen kaikkea kokemalla oppimiseksi. Tutkimusaineisto kerätään 

monista lähteistä, joista havainnoinnin eri muodot ja haastattelut kuitenkin ovat pääosassa.  

Alkuperäisenä ajatuksenani oli tehdä elokuva tatuoinneista. Tarkoituksenani oli, että elokuvastani 

tulisi lyhyt, muodollisesti tarkasti hallittu kokonaisuus, jonka myötä saisin mahdollisuuden pohtia 

videografian teoriaa visuaalisen kulttuurikasvatuksen piiristä ponnistaen.  
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Tein runsaasti esityötä ja tein aiheen tiimoilta tutkimussuunnitelman, kuvaussuunnitelman sekä 

kirjoitin teoriaan tukeutuvaa prosessipäiväkirjaa, johon tarkasti kirjasin tekemäni huomiot ja joita 

pyrin sitä mukaan tuomaan mukaan omaan tutkimusprosessiini. Ehdin myös aloittaa elokuvan 

kuvaukset.  

Elokuvan päähenkilöksi lupautunut tatuoija, koki menetelmäni raskaaksi. Olin niin uppoutunut 

teoriaan ja tekniikkaan, että todellinen haaste henkilöön tutustuminen ja elokuvateon prosessin 

jakaminen hänen kanssaan jäi liian vähälle. Vähä vähältä aikataulujen sopiminen vaikeutui, sovitut 

kuvaukset eivät toteutuneet, kunnes oli vaan todettava, että projektista tuskin tulisikaan mitään. 

 

1.4 Nuorten toisen sukupolven maahanmuuttajien 
kanssa työskentely 

  

Ensimmäisen projektini kariuduttua, koin haastavaksi aloittaa uuden aiheen etsimistä. Koin, että 

aiheen olisi tultava itseni ulkopuolelta. Kun Helena Oikarinen-Jabai tiedusteli kiinnostustani 

osallistua projektiin, jonka tarkoituksena oli tuottaa dokumentaarinen elokuva yhdessä toisen 

sukupolven maahanmuuttajanuorten kanssa, koin tarjouksen kiinnostavana haasteena. En 

kuitenkaan tässä vaiheessa osannut edes ajatella, että tästä yhteisestä projektista myöhemmin 

kehittyisi suurempi kokonaisuus, josta opinnäytetyöni muodostaisi osan.     

Taiteen tohtori Helena Oikarinen-Jabai oli tutkimusprojektinsa: ’SUOMALAINEN, ULKOMAALAINEN 

VAI YLIRAJAINEN HOPPARI?; Performatiivisen taide- ja mediaperustaisen osallistavan tutkimuksen, 

joka tutki maahanmuuttajataustaisten nuorten, (johonkin) kuulumisia ja identifikaatioita, puitteissa 

työskennellyt maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa eri ympäristöissä. Helsingin 

Nuorisoasiainkeskuksen monikulttuurisella olohuoneella hän oli yhdessä projektiin osallistuvien 

somalitaustaisten nuorten kanssa tehnyt nuorten tarinoihin ja valokuviin pohjautuvan kirjan Mun 

stadi (2012) ja radio-ohjelman Mis on mun paikka? (2011). Yhteistyössä viiden nuoren 

somalialaistaustaisen nuorukaisen ja kuvaaja Sami Sallisen kanssa he olivat tuottaneet Minun 

Helsinkini/My Helsinki/Waa Magaaleydi Helsinki videodokumentin (2011). Nuorten teoksia oli ollut 

esillä myös useissa näyttelyissä. 

Syksyllä 2011 aloitimme työskentelyn nuorisotaloilla Itä-Helsingissä. Tavoitteenamme oli 

mahdollistaa nuorille, eteenkin toisen sukupolven maahanmuuttajanuorille, oman ympäristön ja 

identiteetin käsitteleminen audiovisuaalisin keinoin. Olimme jo aiemmin työskennelleet yhdessä 

mutta, Niilo Helanderin työryhmällemme myöntämä apuraha mahdollisti kuitenkin 

pitkäjänteisemmän ja laajemman yhteistyön aloittamisen.  
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Alusta asti tavoitteenamme oli työpajojen kautta pyrkiä tarjoamaan nuorille mahdollisuus tuottaa 

audiovisuaalista materiaalia itsenäisesti. Lainasimme nuorille kameroita ja opastimme niiden 

käytössä. Kameroilla oli mahdollista kuvata sekä laadukkaita valokuvia, että HD-laatuisia videoita.  

Kävimme Itiksen nuorisotalolla varsin ahkeraan ja juttelimme paljon nuorten kanssa, mutta 

todellisen yhteyden saaminen oli varsin haastavaa. Tarkoituksena oli, että nuoret itse kuvaisivat 

meidän avustuksellamme heitä kiinnostavia asioita ja heidän omaa todellisuuttaan. Tutustuminen 

nuoriin ei sinänsä ollut vaikeaa, itse projektin edistäminen osoittautui kuitenkin melko haastavaksi, 

kunnes puheeksi tuli jalkapallo. Nuorten, joiden kanssa olimme parhaiten tutustuneet, kertoessa 

meille ”Joga bonitosta” heidän kasvoistaan paistoi ylpeys ja innostuneisuus.  

Jos ensikosketus nuorisotalon nuoriin oli merkittävä ja silmiä avaava kokemus niin tekonurmella 

pohjustetun jääkiekkokaukalon laidalta viidenkymmenen nuoren yhteisöllisen futisjengin pelailun ja 

oleilun seuraaminen vasta oli sitä. Myös meidät ja kamera toivotettiin lämpimästi tervetulleeksi ja 

kaikista paikalla olleista paistoi ylpeys omasta jengistä; Myllypuron Jogasta. Nuoret, jotka aiemmin 

olivat arastelleet sekä kuvaamista että kuvatuksi tulemista, olivat sinut kameran kanssa kentän 

laidalla. Kuvaaminen ja kuvatuksi tuleminen tuntuivat kuuluvan kokonaisuuteen.  

Nuorten kuvaama video Myllypuron Jogasta oli esillä osana Suomen Valokuvataiteen museossa 

järjestettyä Nuori Helsinki-näyttelyä.  Vaikka nuorten elokuva lunasti paikkansa muiden 

helsinkiläislasten ja nuorten videoiden ja valokuvien rinnalla, koin, että Myllypuron Jogasta olisi vielä 

paljon kerrottavaa. Neuvoteltuani asiasta Helenan kanssa päädyimme yhdessä siihen, että pidempi 

dokumentaarinen elokuva Myllypuron Jogan nuorista varmasti toimisi mainiosti osana 

opinnäytetyötäni. 

 Näyttelyn ja työpajojen järjestämisen mahdollisti Niilo Helanderin säätiöltä saamamme apuraha, se 

myös mahdollisti pidemmän elokuvan kuvaamisen aloittamisen. Päätimme myös hakea lisää 

rahoitusta. Helena Oikarinen-Jabai, Sami Sallinen, Akram Farah, Moe Isse, Ahmed Muhamed, Hassan 

Omar ja Jabril aka Dice suunnittelivat myös jatko-osaa tekemälleen Minun Helsinkini/My 

Helsinki/Waa Magaaleydi Helsinki dokumentille. Koska Sami Sallinen estyi osallistumasta, hyppäsin 

mukaan myös tähän projektiin. 
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1.5 Opinnäytetyöelokuvien kuvausprosessin tausta 
 

Aloitimme Joga Boniton kuvaukset keväällä 2012. Työpajojen ansiosta olimme hyvissä väleissä 

nuorten kanssa ja olimme siten myös tervetulleita pallokentän laidalle seuraamaan Jogan menoa. 

Olin päätynyt siihen, että halusin kuvata tämän elokuvan itse, jotta nuoret omien performanssiensa 

kautta voisivat välittää omaa ymmärrystään ja näkemystään omasta elinpiiristään ja maailmastaan. 

 Ensimmäinen puolitoista vuotta oli pitkälti porukkaan tutustumista ja luottamuksen rakentamista. 

'Kentälle pääsy' on sekä etnografisessa tutkimuksessa, että dokumentaarisen elokuvan teossa 

ensisijaisen tärkeää ja usein melko haastavaa. Vähitellen porukasta alkoi nousta esiin nuoria, jotka 

olivat kiinnostuneita puhumaan myös kameran edessä.  

Kuvausten edetessä alkoi myös herätä ymmärrys ympäröivien puitteiden tärkeydestä. Myllypuron 

urheilupuiston hyvin hoidetut kentät ja nuorisotalojen ohjaava toiminta ei ollut sattumaa. Tuntui 

välttämättömältä alkaa kerätä asiantuntija-haastatteluita aiheeseen perehtyneiltä tahoilta. 

Kuvausten jatkuessa nuorten parissa olin yhteydessä Helsingin kaupungin liikuntavirastoon, Suomen 

palloliittoon, nuorten maahanmuuttajien etujärjestöön Walter Ry:hyn sekä Nuorisotutkimus 

verkoston tutkijoihin. Haastatteluiden kautta kertyi arvokasta tietoa, joka valoi ymmärrystä 

tilanteeseen kokonaisvaltaisemmin. Myös Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki suostui 

haastatteluun, joka puolestaan antoi mahdollisuuden pohtia aihetta yhteiskunnalliselta tasolta. 

Haastatteluiden tiivistelmät liitteenä.  

Valintani kuvata itse tätä tutkivaa elokuvaa osoittautui kuitenkin haastavaksi. Sain kerättyä runsaasti 

materiaalia, mutta materiaali ei saavuttanut sitä syvällistä tasoa, jota tavoittelin. Sain taas kerran 

todeta, että oma ennakkokäsitykseni rajoitti tutkimusprosessia. Kaikki se jo tekemäni työ ei 

kuitenkaan ollut turhaa, se ei vaan vielä ollut saavuttanut sitä etnografista tai elokuvallista tasoa, 

jonka koin oleelliseksi, jotta elokuvasta tulisi refleksiivinen ja eloisa. Jo kuvaamani materiaali 

kuitenkin antoi pohjan tutkielmani/elokuvani etic-tasolle. 

Menetelmäni oli siis muututtava, minun olisi taas kerran unohdettava ne rakenteet ja puitteet, jotka 

olin projektille luonut löytääkseni jotain uutta. Onnekseni Amir al-Shara, elokuvan 

kanssatutkija/ohjaaja, otti ohjat käsiinsä ja tiedusteli, eikö tekemääni elokuvaan tarvittaisi 

päähenkilöä. Ja siitä hetkestä lähtien voi mielestäni sanoa, että ensimmäistä kertaa olin 

etnografisessa mielessä päässyt kentälle ja elokuvan kuvaukset olivat alkaneet. 

Toinen elokuva oli prosessiltaan hyvin erilainen. Helena, Sami ja nuoret olivat työskennelleet 

yhdessä pitkään. He olivat siis jo tehneet yhdessä yhden elokuvan. He olivat siis jo ennestään tuttuja, 
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ja heidän välilleen oli rakentunut vahva luottamus. Myös usko omaan tekemiseen oli vahva, kiitos 

onnistuneiden produktioiden.  Jo aloittaessamme projektia Ylen kanssa oli sovittu yhteistoiminnasta 

ja nuorten ja tuottajan kanssa neuvottelimme siitä, minkälainen tuotannon lopullinen muoto voisi 

olla. YLE:ltä tarjottiin mahdollisuus, että he hoitaisivat kuvaamisen. Nuorten mielestä kuitenkin 

nimenomaan omatoiminen työskentely ja materiaalin tuottaminen olivat mielekkäin vaihtoehto. 

Nuorille oli merkittävää saada oma ääni kuuluviin ja sen kautta haastaa niitä pinttyneitä käsityksiä ja 

esittämisen tapoja, jotka heidän mielestään ovat tavallisia, kun maahanmuuttajataustaisia henkilöitä 

käsitellään mediassa. Heille tärkeää oli siis oman näköisen sisällön lisäksi myös ote, jolla tätä sisältöä 

tultaisiin käsittelemään. Heidän luottamuksensa siihen, että me avustaisimme heitä onnistumaan 

oman näköisen ja kuuloisen materiaalin tuottamisessa oli ja on minulle suuri kunnia.   

Elokuvien keskiössä on tekemämme osallistava toimintatutkimus, jossa koko työryhmä on ollut 

tasavertainen. Moniäänisen ja monimenetelmällisen tutkimuksen tekemisessä taideperustainen 

audiovisuaalinen menetelmä on ollut keskeinen tutkimuksen menetelmällisenä välineenä ja 

tutkimustulosten välittäjänä.  
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 
2.1 Antropologia, visuaalinen antropologia ja 

videografia 
 

Etymologia antaa hyvän lähtökohdan käsitteen ”Antropologia” avaamiselle. Sana Antropologia on 

yhdistelmä kreikankielisistä sanoista anthropos ja logos. Anthropos on käännettävissä ihmiseksi ja 

sana logos puolestaan järjeksi tai tiedoksi. Antropologia on siis ”tietoa ihmisistä”. (Hylland-Eriksen 

2005:19).  

Sosiaaliantropologialla tarkoitetaan tietoa ihmisistä yhteiskunnissa ja kulttuuriantropologialla, 

ainakin yhden tulkinnan mukaan, puolestaan tarkoitetaan ”tietoa ihmisistä kultivoituina, 

kulttuuristettuina olentoina” (Hylland Eriksen 2005:20, oma käännös). Kulttuuriantropologia 

käsittelee siis niitä puolia ihmisyydestä, jotka eivät ole luonnollisia vaan liittyvät hankittuihin ja 

opittuihin ominaisuuksiin. Kulttuuri on myös suoraan sidoksissa yhteiskuntaan, ja se onkin usein 

määritelty ”…niiksi kyvyiksi, käsityksiksi ja käyttäytymisen tavoiksi, jotka ihminen on omaksunut 

yhteiskunnan jäseninä” (Hylland Eriksen 2005:43-44). Samalla käsite ”kulttuuri” on moniselitteinen. 

Antropologiassa kulttuuri viittaa ihmisten samanlaisuuteen (kaikki ihmiset ovat yhtä lailla kulttuurisia 

jonkin kulttuurin jäseninä) ja samalla erilaisuuteen (ihmiset eri kulttuurien jäseninä sekä kulttuurin 

eri tavalla omaksuvina yksilöinä) (Hylland Eriksen 2004:45). Antropologia on kulttuurisen ja 

sosiaalisen elämän vertailevaa tutkimusta. Sen tärkein menetelmä on osallistuva havainnointi, joka 

koostuu pitkäaikaisesta kenttätyöstä tietyssä sosiaalisessa ympäristössä (Hylland Eriksen 2004:70-

71). Laadullisessa tutkimuksessa tutkija on usein itse, jos ei tärkein niin ainakin merkittävä, työkalu 

omassa tutkimuksessaan ja sitä kautta siis hyvin syvällisesti osa sitä. Eteenkin kun kyseessä on 

etnografisista menetelmistä, kuten osallistuvasta havainnoinnista, tutkijan aktiivisuus ja oma 

persoonallisuus ovat keskeinen lähtökohta (Eskola&Suoranta 1998).  

 

Visuaalisen antropologian lähtökohta on olettamus, että kulttuuri ilmentyy näkyvien symbolien 

kautta. Nämä symbolit ovat nähtävissä eleissä, seremonioissa sekä artefakteissa (ihmisen 

valmistama esine) ja siis sitä kautta koettavissa. Perusteesi on yksinkertainen: Jos kulttuuri on 

koettavissa näkyvien symbolien välityksellä, on kulttuurin ilmentymä myös oltava tallennettavissa 

audiovisuaalisesti tieteellisesti pätevällä tavalla. Tutkimus keskittyy ensisijaisesti etnografisten 

elokuvien ja valokuvien tutkimiseen tarkoituksena selvittää niiden potentiaali antropologisen tiedon 

välittäjänä. (Ruby 1996) 
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Videografiaa koskien on vielä hyvin vähän käytäntöön ja empiiriseen tutkimukseen perustuvaa tietoa 

(Hietanen 2012:139, Halkier, Katz-Gerro & Martens 2011, myös Reckwitz 2002a, Schatzki 2002, 

Warde 2005). Useimmiten, video on antropologisessa tutkimuksessa edelleen alisteinen tekstille 

lähinnä apuvälineen muodossa. Sekä Joel Hietanen, että Steffen Farny ovat kuitenkin löytäneet 

runsaasti teoreettista tukea videografialle itsenäisenä tutkimusmenetelmänä. 

Nykyaikainen postpositiivinen ja postmoderni näkemys visuaalisesta antropologiasta rakentuu 

ajatukselle todellisuudesta sosiaalisena rakennelmana. Kaikkeen visuaaliseen etnografiseen työhön 

vaikuttaa siis kaksi keskeistä näkökohtaa; tutkittavan yhteiskunnan kulttuuri ja sosiaaliset rakenteet 

sekä antropologin oma tausta (kulttuuri, uskonto, kieli, perhetausta jne. (Ruby 1996). Tämä 

historiallisesti uusi suhtautuminen, jonka mukaan kaikki kuvat ovat jonkin ideologian ja 

kulttuuritaustan sävyttämiä, on johtanut refleksiiviseen otteeseen etnografisissa elokuvissa. Sama 

muutos on myös ollut huomattavasti laajemmassakin mittakaavassa antropologian kentällä (Geertz 

1973). Nykyaikainen antropologia onkin yleensä tulkitsevaa, dialogista, refleksiivistä, 

jälkikolonialistista ja kriittistä. Tieto käsitetään fragmentaariseksi, epätäydelliseksi ja toisinaan myös 

ristiriitaiseksi (Aaltonen 2006:57).   

2.2 Refleksiivisen otteen kritiikki 
 

Etnosentrismi on kuitenkin edelleen haaste kuten Trinh T. Minh-Ha selvästi osoittaa artikkelissaan 

”Outside in Inside out” (Questions of Third Cinema 1988). Minh-haa lainatakseni: ””Pätevän” 

kulttuuria käsittelevän elokuvan perusolettamus on, että afrikkalaiset käsittelevät Afrikkaa; 

aasialaiset Aasiaa; ja euro-amerikkalaiset...maailmaa” (oma käännös). Minh-ha vie ajatuksen vielä 

pidemmälle väittäessään, että on hyväksyttyä, että ei-länsimaalaisen kulttuurin edustaja toimii oman 

kulttuurinsa kuvaajana, ei välttämättä elokuvantekijänä vaan ennen kaikkea yhteisön jäsenenä. 

Auktoriteetti syntyy tällöin siitä, että elokuvantekijä on kykeneväinen kuvaamaan kulttuuriaan sisältä 

käsin ja toimimaan informanttina valkoiselle länsimaiselle tieteelle. Minh-ha kritisoi myös 

refleksiivistä antropologia. Hänen mukaansa puheenvuoron antaminen tutkittavan yhteisön jäsenille 

on vain ongelman kiertämisen keino koska informantin rooli edelleen säilyy samana ja lopulliset 

merkitykset luo länsimainen etnografi: Toimintatapa ei siis Minh-han mukaan muuta itse asetelmaa.  
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2.3 Audiovisuaalinen muoto läpinäkyvyyden ja 
refleksiivisyyden tuottajana  

 
Minh-Han esittämä kritiikki on mielestäni todella keskeinen ja se on ehdottomasti menetelmällinen 

haaste myös refleksiivisyyteen pyrkivissä etnografisissa tutkimuksissa. Audiovisuaalisen muodon etu 

on mielestäni kuitenkin se, että sen myötä tutkijalla on mahdollisuus pyrkiä toimimaan kanavana 

kanssatutkijoilleen/informanteilleen. 

 Steffen Farnyn videografinen tutkimus Haitin katastrofialueella osoittaa mielestäni hyvin juuri 

tämän mahdollisuuden purkaa ennakkokäsityksiä tutkimuskohteesta sekä ohjata 'kiitosta' 

tutkimuksen kirjoittajalta 'informanteille'. Farneyn videografiassa tämä ilmenee mielestäni parhaiten 

kun hän haastattelee kahta haitilaista, Yhdysvalloissa opiskellutta, avustustyön järjestäjää Gabrielle 

Vincentiä ja Steve Mathieuta. Farnyn videografiassa ei voi välttyä sen ymmärtämiseltä, että nämä 

haitilaiset toimijat ovat kehittäneet ne toimintamenetelmät, jotka ovat Farnyn tutkimuksen mukaan 

kaikkein kestävimmät niin sosiaaliset, taloudellisesti kuin ekologisesti (Farny 2012:15). Farny 

onnistuu tutkimusmenetelmänsä läpinäkyvyyden avulla haastamaan etnosentrisen stereotypian 

avustustyön luonteesta.  

2.4 Elokuva tutkimuksellisena keinona 
 

Dokumentaarisen elokuvan teoria ja visuaalisen antropologian teoria, ainakin videografian osalta, 

ovat lähentyneet toisiaan huomattavasti. Kolonialismin aikana tehdyt antropologiat ja niiden 

tiedekäsitys leimaa kuitenkin edelleen antropologiaa ja erityisesti visuaalista antropologiaa.  

Audiovisuaaliset tutkimusmenetelmät joutuvat edelleen jatkuvasti kyseenalaistetuiksi, uusi 

vaihtoehtoinen näkökulma tarkastella elokuvaa on kuitenkin sekä tieteen, että taiteen piirissä viime 

vuosikymmeninä saanut hyväksyntää osakseen. Aaltosen väitöskirjasta huokuu dokumentaarisen 

elokuvan tekijöiden ja teoreetikoiden vahva pyrkimys pitää kiinni taiteenmuodon autonomisuudesta 

suhteessa esimerkiksi puhtaasti journalistisiin sisältöihin. Yllättävintä onkin ehkä se, että juuri ne 

samat ominaisuudet, jotka pönkittävät dokumentaarisen elokuvan roolia taiteena ovat myös vahvin 

yhteys videografiaan tutkimusmenetelmänä perustelevaan tieteenfilosofiseen teoriaan.  

Aaltosen (2006:51) mukaan "tietyllä tavalla kaikki elokuva on antropologista" johtuen siitä, että 

"elokuva on kulttuurin tuote, jossa kulttuurin ominaispiirteet ovat enemmän tai vähemmän selkeästi 

havaittavissa".  Hänen mukaansa "termillä 'etnografinen elokuva' viitataan tavallisesti 

yläkäsitteeseen, kulttuuria kuvaavaan elokuvaan, jossa ei välttämättä ole antropologista teoriaa 
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taustalla". Jari Kupiaisen mukaan (Julkaisematon lähde), jota Aaltonen lainaa, antropologinen 

elokuva puolestaan on etnografista elokuvaa rajatumpi käsite: "Antropologinen elokuva perustuu 

antropologiseen tutkimukseen, jonka taustalla on antropologinen teoria, se käyttää antropologien 

metodeja ja noudattaa antropologista etiikkaa. Antropologinen elokuva heijastaa antropologista 

ymmärrystä ja myös hierarkia on selvä: Elokuva on väline, antropologia päämäärä (Aaltonen 

2006:51, Heider 1990). Perinteisesti antropologinen elokuva täydentää kirjallista antropologiaa ja 

perinteinen antropologi suhtautuukin (antropologiseen) elokuvaan antropologisen tekstin 

varianttina ja lukee sitä sellaisena. Heider tiivistää: Jos "elokuvalliset ja tieteelliset intressit joutuvat 

ristiriitaan, tiede voittaa" (Aaltonen 2012:51, Heider, 1990).  

Nykyaikainen, itsenäinen, kokeileva ja luova dokumenttielokuva on noussut marginaalista suuren 

yleisön tietoisuuteen viimeistään 2000-luvulla. Dokumenttielokuvat täyttävät tänä päivänä 

suurimmat teatterit, niin festivaaleilla kuin myös kaupallisina näytöksinä, ja toimivat 

striimauspalveluiden vetonauloina. Antropologinen ja etnografinen elokuva puolestaan on, ainakin 

katsojamäärissä laskettuna, varsin marginaalinen ilmiö, jonka yleisö koostuu usein lähinnä tutkijoista 

ja piintyneistä harrastajista. 

Antropologiset ja etnografiset elokuvat pyrkivät ensisijaisesti olemaan kommunikaatiota; tiedon 

välitystä. Myös dokumentaarinen elokuva on filosofisesti lähentynyt ajatusta siitä, että elokuva on   

kommunikaatiota.  

2.5 Elokuva kommunikaationa 
 

Kun kommunikatiiviset intentiot nousevat ensisijaisiksi, se myös käytännössä asettaa elokuvanteon 

prosessille uusia vaatimuksia. Aaltonen viittaa Trevor Ponechin ajatteluun määritellessään, ettei 

elokuvantekijän läsnäolo riitä, vaan hänen on myös aktiivisesti toimittava painottamiensa sisältöjen 

hyväksi (2006:41, Ponech 1999:105). Elokuvan esittämän väitteen luonne nousee siis keskeiseksi 

taltioinnin sijaan (Aaltonen 2006:44). Elokuvilla, kuten myös etnografioilla on aina tekijä, joka 

kontrolloi sisältöä ja muotoa kohti vastaanottoa (Aaltonen 2006:41, Ponech 1999:112). 

Esseessä “Seeing Through Pictures: The Anthropology of Photography” Jay Ruby esittää, että 

kommunikaatio on sosiaalinen prosessi, joka sisältyy johonkin tiettyyn kontekstiin, jossa tuotettu 

merkki (sign) välitetään, vastaanotetaan ja käsitellään viestinä, josta merkitykset ovat pääteltävissä 

(inferred) (Ruby 1981, Worth & Gross 1974:30). Pääpiirteissäään se siis tarkoittaa sitä, että kulttuuri 

säätelee määritykset sille missä kontekstissa mikäkin viesti voi ilmetä (Ruby 1982).  
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Ruby vie asian askeleen pitemmälle soveltamalla kyseistä mallia elokuvantulkintaan. Elokuvan 

ollessa kommunikaatiota, malli mahdollistaa väitteen, että on mahdollista luoda 

tarkoituksenmukaisia elokuvallisia diskursseja, joista osaa tarkastellaan taiteellisista lähtökohdista ja 

osaa tieteellisistä (Ruby 1982).  

Yksi elokuvan rikkauksista tieteellisenä menetelmänä piilee Rubyn mukaan juuri siinä että kaikki tieto 

ymmärretään oman elämismaailman kautta todellisuutta subjektiivisesti peilaavana. Juuri siinä, 

elokuvalla on mahdollisuus tuoda jotain uutta ja siten rikastaa tieteen kenttää. Kuten Jay Ruby niin 

nasevasti kirjoittaa artikkelissaan Ethnography as Trompe L’oeil: Film and Anthropology: 

”Antropologisessa elokuvassa emme koskaan näe maailmaa tutkittavan yhteisön tai kulttuurin 

jäsenen silmin, mutta jos olemme onnekkaita, voimme nähdä yhteisön ja kulttuurin antropologin 

silmin” (Ruby 1982, oma käännös). 

2.6 Elokuva: Retorinen väline 
 

Retoriikka nousee vahvasti esille Aaltosen määritellessä nykyaikaisen dokumentaarisen elokuvan 

teorian ääriviivoja. Hän tukeutuu Bill Nicholsin ajatteluun määritellessään että, "katsoja ei odotakaan 

niinkään tarinaa vaan argumentaatiota, dokumenttielokuva on teksti, joka argumentoi 

sosiaalihistoriallisesta maailmasta" (Aaltonen 2006:39, Nichols 1991:3-5). Aaltonen esittelee myös 

Richard M. Barsamin ajatuksen, että dokumenttielokuvista puhuttaessa tulisi puhua Ei-fiktiivisestä 

elokuvasta, joka dramatisoi faktaa ja on siten todellisuuden luovaa tulkintaa (Aaltonen 2006:39, 

Barsam 1991, 3-5). Ei-fiktiviisessä elokuvassa oletuksena on, että elokuvan esittämät objektit todella 

esiintyvät todellisessa maailmassa siten kuin ne elokuvassa esitetään. Tärkeä huomio on myös, että 

väittämät voivat olla ja usein myös ovat ei-kielellisiä (Aaltonen 2006:40, Plantingan 1987:44-53). 

Totuutta ei konstruoida, vaan väitteen esittäminen on tekijän kommunikatiivinen teko ja niin ollen 

esittämisen strategia, jossa tekijä suorittaa viittaamisen aktin tietoisesti, avoimesti ja tarkoituksella; 

katsoja puolestaan tunnistaa tarkoitetut ominaisuudet ja elokuvan todistusaineiston kohtuullisella 

päättelyllä (Aaltonen 2006:41, Ponech 1999:105). Elokuva nähdäänkin siis ennen kaikkea retorisena 

välineenä, jossa intentio määrittää onko elokuva fiktio vai dokumentti (Aaltonen 2006:44). 

2.7 Dokumentaarinen elokuva, postmoderni käänne 
 

Dokumentaarinen elokuva on saavuttanut vahvan autonomisen aseman taiteena ja onnistunut 

vapauttamaan itsensä alistukselta elokuvatulkinnan realismin perinteelle (Aaltonen 2006). 

Semioottisen käänteen myötä, jolla oli myös suuri vaikutus dokumenttielokuvaan, ajatus yhdestä 

yhtenäisestä todellisuudesta kävi mahdottomaksi. Samaan tapaan kuin etnografisenkin elokuvan, 
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myös suoran ja havainnoivan moodin elinehtona oli uuden filosofisen kannan, refleksiivisyyden, 

hyväksyminen (Aaltonen 2006:89, Bruzzi 2000:125).  

Uudesta filosofisesta kannasta huolimatta, tai ehkä juuri kiitos sen, dokumenttielokuvan 

yhteiskunnallinen tehtävä ja merkittävyys säilyi. Tänä päivänä katsoja ei odota tarinaa vaan 

argumentaatiota, toisin sanoen dokumenttielokuva on siis teksti, joka argumentoi 

sosiaalihistoriallisesta maailmasta ja niin ollen siitä on muodostunut ennen kaikkea retorinen väline 

(Aaltonen 2006:39, Nichols1991:3-5).  Post-modernilla post-positivistisella ei-fiktiivisellä elokuvalla 

on siis edelleen suhde todellisuuteen. Sillä voidaan siis sanoa jotakin maailmassa vallitsevien 

asioiden tilasta (Aaltonen 2006:40, Plantingan 1987:44-53).  

Osallistuva havainnointi on elimellinen osa etnografista tutkimusotetta. Tutkija kuuntelee, kyselee ja 

katselee oppiakseen näkemään ympäröivän todellisuuden/maailman yhteisön tavalla. Osallistuva 

havainnointi on myös keskeinen toimintatapa toimintatutkimuksessa, jossa refleksiivisen 

etnografisen otteen ja poststrukturalistisen filosofian hyväksyneen dokumenttielokuvan tapaan 

tutkijan/kameran/tekijän paikallaolo aina vaikuttaa tilanteeseen. Toimintatutkimuksessa keskeinen 

ajatus on tutkimuksen kautta tietoisesti vaikuttaa tutkittavaa yhteisöä, ja tietyssä mielessä tämä 

ajatus on osallistavuus-käsitteen myötä myös löytänyt tiensä sekä etnografisiin menetelmiin, että 

dokumentaariseen elokuvaan.  

Antropologin ja myös dokumenttielokuvan ohjaajan eettinen vastuu liittyy siis tiiviisti 

nykytilanteeseen. Kenelle tieto on tarkoitettu? Miten yhteisöstä, joka tulee olemaan lopputuloksesta 

tietoinen, tulisi kirjoittaa ja miten sitä tulisi kuvata? Tulisiko tutkimus suunnata tutkittavalle 

yhteisölle ja miten eettistä suora vaikuttaminen on? Keskeisiä kysymyksiä ovat siis antropologin ja 

ohjaajan vastuu sekä tiedon pätevyys. Paulo Freiren ajatus osallistuttaa yhteisöjä 

toimintatutkimuksen kautta ja videografian tarjoama mahdollisuus toteuttaa se elokuvan keinoin 

tarjoaa suunnan, joka pyrkii ottamaan huomioon nämä ongelmat. Freiren ajatus perustuu 

kommunikaatiolle, ja dialoogisuudelle. Lainaus Freiren kirjasta; Sorrettujen pedagogiikasta, summaa 

ajatuksen mielestäni hyvin: ”Koska dialogi on yhteyttä niiden välillä, jotka nimeävät maailmaa, se ei 

voi olla tilanne, jossa jotkut nimeävät toisten puolesta” (Freire 2005:97).  

2.8 Taiteen ja tieteen raja hämärtyy 
 

Hietanen painottaa, ettei video digitaalisena viestintävälineenä ole representaatio tai toisinto 

todellisuudesta, vaan päinvastoin täysin abstrahoiva viestintäväline, jonka avulla on mahdollista 

luoda vakuuttavia todellisuudenkaltaisia illuusioita (Hietanen 2012:94). Keskeistä on Hietasen 

mukaan Deleuzen videolle viestintävälineenä määrittelemä ominaisuus "powers of the false" 
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(Hietanen 2012:94, Deleuze 1989:126). Käytännössä Deleuze Hietasen mukaan väittää, että sen 

sijaan, että videolla olisi mahdollista tallentaa todellisuutta, on sen todellinen luonne täysin 

päinvastainen: "Tehdessään mahdottomia väitteitä niin vakuuttavilla tavoilla, että se saa kehon 

tuntemaan ja mielen syöksymään yli sen mikä on mahdollista. Se on rohkea illuusio, jota ei tule 

kuvata tai ymmärtää totena/valheena, vaan niiden ainaisesti uutena määrittelemättömyytenä” 

(Hietanen 2012:157, Deleuze 1989, oma käännös).  

Deleuzen ajatuksenjuoksu voi ensinäkemältä tuntua käytännöstä täysin irralliselta, se kuitenkin avaa 

oven niille tieteenfilosofisille määritelmille, joiden kautta video on mahdollista valjastaa tieteellisen 

tutkimuksen menetelmäksi. Hietasen mukaan, kun videografiaa tarkastelee jälkistrukturalistisesta 

perspektiivistä; "materiaalin totuudenmukaisuudella ei ole tärkeintä prioriteettia – ajatuksia 

herättävällä ja eloisalla tarinankerronalla puolestaan on” (Hietanen 2012:181). Hietasen mukaan, on 

nimenomaan merkittävää, minkä paradigman piirissä antropologi toimii. Hän viittaa Catherine 

Russelliin todetessaan, että modernistiseen ja realistiseen suuntaukseen nojaavien visuaalisen 

antropologian tutkijoiden toimesta liikkuva kuva ja audiovisuaalinen materiaali liian helposti 

määrittyvät ainoastaan empiiriseksi todistusaineistoksi (Hietanen 2012:46, Russell 1999). 

Länsimainen dikotomia ja sen luoma dualismi, joka muun muassa jakaa tieteen ja taiteen toistensa 

vastakohdiksi, on murtumassa (Hietanen 2012:46, Belk 1998, Denzin 2001b, Sherry & Schouten 

2002, Ellis & Bochner 2003, Kozinets & Belk 2005a, Kozinets & Belk 2006, Van Maanen 1995, Russell 

1999).  

2.9 Kriittis-realistinen paradigma 
 

Paradigma on kokonaisuus yhdistettyjä olettamuksia maailmasta, jonka yhteisö tutkijoita, jotka 

tutkivat maailmaa jakavat. Paradigma puolestaan koostuu ontologiasta, epistemologiasta ja 

metodologiasta. Ontologia on se todellisuus, jota tutkijat tutkivat, epistemologia on suhde 

todellisuuden ja tutkijan välillä ja metodologia on se menetelmä, jota tutkija hyödyntää tutkiakseen 

tätä todellisuutta. (Farny 2012:48-49, Healy & Perry; 2000) 

Kriittis-realistisessa paradigmassa ontologia painottuu, ja Farnyn mukaan kyseinen ontologia 

pureutuu ennen kaikkea sosiaalisiin rakenteisiin (Farny 2012:49, Sharpe 2004:2). Sosiaaliset 

rakenteet ovat keskeisiä siitä syystä, että ne sekä mahdollistavat että rajoittavat inhimillistä 

käyttäytymistä samanaikaisesti. Siitä syystä kriittis-realistinen paradigma pyrkiikin mahdollistamaan 

myös tutkimisen ja sen menetelmien tutkimisen. Kaikki sosiaaliset rakenteet, johon myös tutkimisen 

konventiot ja tavat kuuluvat, kehittyvät ja tämän muutoksen kautta muuttuu myös toimintaa 
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mahdollistavat ja rajoittavat rakenteet, joka on keskeinen tavoite kriittis-realistisen paradigman 

piirissä (Farny 2012:49, Bhaskar 1975).  

Hietasen mukaan nämä ontologiset ja epistemologiset perustelut mahdollistavat sen, että 

tutkimusprosessin aikana on helpompi ottaa huomioon kaikkien osallisten hermeneuttinen prosessi. 

(Hietanen 2012:165). Kun ihmiset reflektoivat samanaikaisesti sekä itseään että maailmaa, he 

laajentavat havaintoympäristöään, jonka kautta on mahdollista tarkastella aiemmin huomaamatta 

jääneitä seikkoja (Freire 2005:118). 

Sosiaalinen maailma koostuu moninaisista sosiaalisista käytännöistä, joita kannatellaan ja 

järjestetään tutkivien, ihmisten välisten, sosiaalisten performanssien kautta (Hietanen 2012:136, 

Schatzki 2002). Näiden performanssien kautta on mahdollista tulkita ja tutkia kulttuuria. 

Antropologinen elokuva puolestaan kertoo siitä, miten yksilöt elävät ja välittävät kulttuuria 

(Aaltonen 2006:58, MacDougall 1998:81). Antropologisen elokuvan voi siis nähdä performatiivisena, 

esittävänä antropologiana (Aaltonen 2006, MacDougall 1998:81). Keskeiseksi nousee siis se, että 

elokuva ei voi koskaan yhdenmukaisesti esittää todellisuutta, mutta se voi esittää henkilön esityksen 

(Aaltonen, 2006:89).   

Kulttuurin käsittäminen esityksenä on yksi Clifford Geertzin strategioista tehdä ei-objektiivista, ei-

positivistista antropologiaa, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kaikki inhimillinen käyttäytyminen 

nähdään sarjana kulttuurisesti konstruoituina esityksinä (Aaltonen 2006, Ruby 2000:243-244).  

Richard Schechnerin mukaan esitykset ovat toimintaa (Schechner 2002:1). Hänen mukaansa kaikkea 

toimintaa, joka on jotenkin rajattua, esitettyä, korostettua tai esille asetettua voi pitää esityksenä 

(Schechner 2002:2). Jotta elokuvasta voisi puhua tiheänä (vertaa Geertz 1973 thick description) 

elokuvana on siis löydettävä kuvattavissa oleva käyttäytyminen, yleistää se erityisestä, tehdä 

konkreettinen abstraktiksi, kadottamatta kuvattavien yksilöllisyyttä ja inhimillisyyttä (Aaltonen 2006, 

Ruby 2000:243-244).  

Aaltosen mukaan kuvaa voi pitää tiheän kuvauksen kaltaisena, "jopa kirjoitusta enemmän, koska se 

tavoittaa kulttuurin ei-verbaalisen puolen, ihmisten toiminnan, eleet ja ilmeet" (Aaltonen 2012:55, 

Bogaart 1983:18-19, Meronen 2000:7, oma käännös). Aaltonen viittaa David MacDougallin 

ajatteluun todetessaan, että elokuvan voima piilee juuri siinä mitä aiemmin pidettiin sen 

heikkoutena; kyky kuvata ruumiillista, aistimellista, henkilökohtaista ja paikallista (Aaltonen 2006:55, 

MacDougall 2006:273).  

MacDougallille elokuva on lähtökohtaisesti konstruoitu toisin kuin kirjoitettu, hänelle ne eivät siis 

ainoastaan kerro asioita eri tavalla vaan ne myös käsittelevät eri asioita. Hänen mielestään elokuva 
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onkin omimmillaan hahmotellessaan suhteita, ja niiden analyyttisyys rakentuu siitä, mitä niissä 

valitaan esitettäväksi (Aaltonen 2012:55, MacDougall 1998:252). Tiheän kuvailun ja tiheän elokuvan 

ajatukseen kuuluu Aaltosen mukaan myös olennaisesti refleksiivisyys. Aaltonen viittaa Edward 

Burnersin ajatukseen, jonka mukaan antropologisten elokuvien tulisi olla "meidän tarinoitamme 

heidän tarinoistaan, tulkitsemme ihmisiä heidän tulkitessaan itseään" (Aaltonen 2006:56, Ruby 

2000:266).  

Sekä videografiat, että muut ei-fiktiiviset elokuvat pystyvät siis parhaimmillaan tarjoamaan katsojille 

toisten välityksellä koetun kokemuksen, joka syventää ymmärrystä ja kasvattaa empatiaa. Kuten 

Cubitt sen tiivistää: Tämä on välkkyvän kuvan voima: vaikka se paradoksaalisesti perustuukin jaetulle 

erilaisuuden tunnistamiselle, se on kuitenkin kutsu muuttua samaksi: muuttua tummaihoiseksi, 

naiseksi, työväenluokan edustajaksi, homoksi videokuvan häipyessä (Hietanen 2012:113; Cubitt 

1991:143, oma käännös).1  

Kuten Henry Bacon kirjoittaa, kyse on visuaalisen tiedon hyväksymisestä osaksi inhimillisen tiedon 

kokonaisuutta ja erityisesti sellaiseksi tiedon lajiksi, joka ei ole sanoin tavoitettavissa. Elokuvalla 

voidaan tavoittaa jotakin totuudellista, joka muutoin jäisi tavoittamatta. Baconille tätä on 

intuitiivisesti hahmotettava tuntu elämän tekstuurista, rytmeistä ja nyansseista (Aaltonen 2012:54, 

Bacon 2001:35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 This is the power of the flickering image: though: pardoxically, ased on mutual recognitionof diffrence, it is a 
invitation to become the same: to become black, a women, working class, gay...at the moment of the video 
fading. 



24 
 

3. MENETELMÄ 
 

3.1 Kriittis-realistinen paradigma 
 

Kriittis-realistisen paradigman piirissä teoria ja ne menetelmät jonka kautta data on tuotettu, 

ennemmin kuin tuotettu data itse, on keskeinen ontologiaa ruodittaessa. Keskeistä on, että tuotettu 

data liittyy teoriaan, on sitten kyseessä olemassa oleva teoreettinen rakennelma tai teoria, jota 

luodaan tutkimusprosessin myötä. (Robson 2002:29,167) 

Kriittinen realismi tukeutuu fallibilistiselle periaatteelle sille, että ihminen on erehtyväinen. Tiede ei 

tarjoa absoluuttisia ja lopullisia kriteereitä tulosten totuudellisuudelle. Parhaimmillaankin voidaan 

vain toivoa, että tulokset vähä vähältä lähestyvät totuutta virheiden ja puutteiden eliminoinnin 

kautta. Kriittis-realistisen paradigman perusajatus on, että tutkittaessa itse tutkimisen akti on myös 

osa tutkittavaa kokonaisuutta. (Robson 2002:60) 

Teorioiden ja niille perustuvien toimintatapojen kyseenalaistaminen on keskeistä, koska vain siten 

virheelliset tulkinnat ovat löydettävissä, joka puolestaan mahdollistaa systeemisen muutoksen. 

(Bhaskar 1986, Robson 29). Koska kaikki tutkimusmenetelmät parhaimmillaankin voivat ainoastaan 

tuottaa arvioita todellisuudesta ja epätäydellistä ymmärrystä tutkituista ilmiöistä, ovat moninaiset 

joustavat tutkimusmenetelmät kriittis-realistisen paradigman piirissä yhtä perusteltuja kuin 

perinteisemmät tutkimisen tavat. (Robson 2002:60) 

3.2 Videomuoto 
 

Tekninen kehitys ja sen myötä videoinnin ja jälkituotannon hinnan lasku on mahdollistanut 

audiovisuaalisten menetelmien käytön tutkijoille ja ryhmille (Farny 2012:53). Etu, saavutettavuuden 

lisäksi, suhteessa kalliiseen ja työlääseen filmiin on mahdollisuus etääntyä keskeisestä 

tutkimuskohteesta, jonka kautta jotain uutta tutkimuksellisesti arvokasta voi löytyä (Farny 2012:56, 

MacDougall 2001:20). 

Kirjalliselle tekstille perustuvat tutkimusmenetelmät luottavat pitkälti tapahtumien jättämiin 

muistijälkiin, uskottavan audiovisuaalisen tutkimuksen tuottamiselle keskeistä on laadukkaan 

audiovisuaalisen materiaalin tuottaminen (Hietanen 2012:187). Kuvatun materiaalin on lisäksi 

näytettävä olemassa olevat suhteet autenttisessa ympäristössä (Farny 2012:53, Hietanen 2011).  
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3.3 Kuvaus 
 

Kuvausprosessi tarjoaa hyvin erilaiset lähtökohdat oppimiselle kuin pelkkien muistiinpanojen teko. 

Yksi oleellinen tekijä on mielestäni kuvauksen vaatima valppaus ja täydellinen tilanteeseen 

syventyminen, kuvatessa on oltava erittäin läsnä, jotta nopea reagointi sekä improvisaatio ovat 

mahdollista. Täydellinen keskittymisen tila on luonteeltaan hyvin opettavainen. Kyky ennakoida 

tilanteita on riippuvainen kuvaajan omasta aiheen tuntemuksesta. Niinpä yhden ja saman ilmiön 

kuvaus opettaa kuvaajalle nimenomaan tutkittavan ilmiön tapoja ja konventioita ilmaista itseään 

sekä kehollisesti että äänellisesti.  

Kuvausprosessin lähtökohdat ovat varsin erilaiset kuin perinteisten muistiinpanojen teko. Liikkuvan 

kuvan ja äänen tallentamien eroaa myös monelta osin valokuvauksesta. Mielestäni on myös 

huomion arvoista se, että on suuri ero, tuleeko kuvattu materiaali ainoastaan toimimaan tutkijan 

muistin apuvälineenä vai onko siitä tarkoitus käyttää audiovisuaalisen tutkimukseen. Oleellinen ero 

syntyy mielestäni siitä, että tuotettaessa materiaalia, jota on tarkoitus käyttää lopullisessa 

tutkimuksessa, tutkijan on oltava valppaana saadakseen kaiken tärkeän materiaalin tallennettua ja 

mielellään vielä niin kiinnostavalla tavalla kuin mahdollista. Tämä puolestaan edellyttää kuvaajalta, 

tutkijalta ja ohjaajalta kykyä ennakoida ja valmistautua tilanteiden syntyyn. Väitänkin, että tästä 

syystä oppiminen tietyissä tilanteissa tapahtuu juuri audiovisuaalisuuden kautta. Esimerkkinä voi 

käyttää tilannetta, jossa kuvattava kohde tekee jotain yllättävää ja kuvaajan on reagoitava 

tilanteeseen muuttamalla kuvarajausta. Kun sama ilmiö toistuu, samassa yhteydessä yhä uudestaan, 

kuvaaja on jo tietoinen olemassa olevasta kaavasta ja pystyy täten reagoimaan tilanteeseen 

huomattavasti sujuvammin. Samalla tilanteen toistuminen voi auttaa tutustumaan tutkittavaan ja 

edesauttaa tunnistamaan tutkimuksen kannalta tärkeitä asioita. 

3.4 Leikkaus 
 

Elokuvan leikkaus ei ole pelkästään tekninen suorite, se ei myöskään ole pelkästään 

jälkituotannollinen kokonaisuus. Leikkaus on läsnä jo ennen kuvauksen aloittamista, valittaessa 

kuvauksen kohteita ja rakennettaessa tarinallisuutta kohtausten välille. Se on myös läsnä kuvatessa, 

kuvarajauksissa, kuvauksen toteutuksessa. Itse leikkausta toteutettaessa se on vertailua koetun 

kokemuksen ja tallentuneen materiaalin välillä. Yleisö puolestaan vertaa elokuvan retoriikkaa siihen, 

miten he kokevat maailman. 
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3.5 Etnografia 
 

 Kenttätyö on perusteellinen, lähikuvamainen tutkimus tietystä sosiaalisesta ja kulttuurisesta 

ympäristöstä, jossa tutkijan oletetaan tavallisesti viipyvän vuoden ajan tai kauemmin. Etnografinen 

tutkimus koostuu yleensä aidossa ympäristössä tehtävästä kenttätyöstä, joka sisältää osallistuvaa 

havainnointia, haastatteluja ja muita tiedonkeruutapoja. Työn pitkäkestoisuutta, yhtäjaksoisuutta 

sekä sen osallistuvuutta perustellaan sillä, että antropologia edellyttää erilaisten yhteiskuntien 

ymmärtämistä sellaisina kuin ne näyttäytyvät ”sisältä käsin”.  

Kentälle pääsy on yksi keskeinen haaste etnografisessa menetelmässä. Vapaaehtoisuuteen ja 

vastavuoroisuuteen perustavan menetelmän pyrkimys kuvata tutkittavaa yhteisöä sisältä käsin on 

lähtökohtaisesti aina haastavaa. Kun pyrkimys on kertoa yhteisöstä sisältä käsin se tarkoittaa 

käytännössä sitä, että tutkijan on tultava hyväksytyksi yhteisön jäseneksi tavalla tai toisella. 

Luottamuksen synnyttäminen tutkijan ja yhteisönjäsenien välillä on ensisijaista ja ilman sitä ei 

tutkimusta ole mahdollista tehdä etnografisesti.  

Etnografioiden yhteydessä yleisesti käytetty termi ”emic”, viittaa tutkittavien näkökulmaan; 

pyrkimykseen kuvata tutkimuskohdetta ”sisältä käsin”. Ideaalisesti osallistuvalla havainnoinnilla 

pyritään kohti emic-tasoa; ymmärrystä jonka avulla yhteisön kuvaus ”sisältäkäsin” olisi mahdollista. 

Jari Eskola ja Juha Suoranta (1998) määrittelevät etnografista tutkimusmenetelmää ennen kaikkea 

kokemalla oppimiseksi. Etnografiassa tutkija elää tutkimassaan yhteisössä sen arkipäivää määrätyn 

pituisen ajanjakson. Tavoitteena on oppia tuon yhteisön kulttuuri, sen ajattelu- ja toimintatavat ns. 

”sisältä käsin”. Tutkimusaineisto kerätään monista lähteistä, joista usein havainnoinnin eri muodot ja 

haastattelut kuitenkin ovat pääosassa. 

3.6 Etno-mimesis 
 

Maggie O’Neillin etno-mimesikseksi (ethno-mimesis) nimeämä fenomenologis-hermeneuttinen 

lähestymistapa on etnografisia ja taideperustaisia menetelmiä yhdistelevä osallistava menetelmä, 

jonka puitteissa biografiat, narraatiot (etnografia) ja taiteellinen toiminta (mimesis)  muodostavat 

yhdessä tilan (potential space), joka mahdollistaa transformaation ja  muutoksen (Oikarinen-Jabai 

2011; O’Neill 2009). 

 O'Neill (2002) näkee tutkimuksellisesti merkittävänä sen, minkälaista toimintaa ja käytännön tietoa 

performatiivinen osallistava toimintatutkimus tuottaa siihen osallistuville ihmisille. Artikkelissaan 

Renewed methodologies for social reserach: ethno-mimesis as performative praxis (2002) hän avaa 
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osallistavan toimintatutkimuksen mallin eri vaiheita ja   niiden tarjoamia mahdollisuuksia 

muutokseen seuraavasti:  

• Elämänkaarihaastattelun suorittaminen voi vahvistaa haastateltavan kokemusta 

voimauttavalla tavalla 

• Kun haastateltavia osallistutetaan tutkimukseen kanssatutkijoina se voi toimia 

voimauttavana vahvistuksena, joka synnyttää rakentavia ja luovia reaktioita heissä ja heidän 

yhteisössään. 

• Osallistavan tutkimuksen tulokset voivat tarjota tietoa, kasvattaa, muistuttaa, haastaa ja 

voimauttaa sekä prosessiin osallistuneita, että tutkimustuloksen yleisöä 

• Tutkimustulokset voivat olla kirjallisia, performatiivisia tai taide/näyttely perusteisia. 

O'Neillin (2002) mukaan etnografisen tiedon taiteellisessa muodossa esittäminen auttaa 

ymmärtämään elettyjen kokemusten monimutkaista ja monisyistä luonnetta, joka puolestaan voi 

valaista laajempia sosiaalisia rakenteita ja prosesseja. Tämänkaltainen tutkimus voi myös saavuttaa 

laajempia yleisöjä akateemisten yhteisöjen ulkopuolelta ja luoda näin tilaa ymmärrykselle ja 

toiminnalle. Etnografisen tiedon vaihtoehtoiset esittämisen tavat voivat tuottaa moniäänisiä, 

dialogisia tekstejä, jotka puolestaan kykenevät liikuttamaan yleisöjä läpi kokemuksen, jota voi kuvata 

aisteihin perustavaksi tiedoksi tai mimesikseksi (O'Neill et al. 2002). 

Myöntäessään avoimesti tiedon rakennetun luonteen etno-mimesis riisuu tutkimuksen tekijältä 

kaikkitietäväisyyden manttelin, sillä moniäänisyys rikkoo stereotyyppisen tekijäkeskeisen "äänen". 

Sen sijaan että etnografi nähtäisiin tutkimuksen tekijänä, hän näyttäytyy kanavana, jonka kautta 

kanssatutkijoiden tarinat välittyvät (O’Neill et al. 2002). Koska osallistavat taideperustaiset 

tutkimusmenetelmät lähestyvät käytäntöä ja käytänteitä tärkeinä tiedonlähteinä, jotka voivat avata 

ymmärrystämme siitä miltä tuntuu ’olla kotona’ ja ’kuulua johonkin’, ne ovat erityisen hyödyllisiä 

silloin, kun käsitellään ylirajaisia ja diasporisia kokemuksia (Oikarinen-Jabai 2015; O’Neill, 2008). 

Etnografisen tutkimuksen tekemiseen sisältyy itsestään selvästi myös etnografisten menetelmien ja 

kuvauksien uudelleenmäärittely sekä tutkimustulosten esittämisen kehittäminen kokeellisuuden 

kautta, eteenkin kun kyseessä on etnisyys tai sukupuoli (O'Neill et al. 2002). Oman työni kannalta 

erityisen merkittävää on O'Neillin ajatus mahdollisuudesta etno-mimesiksen kautta ilmaista se mikä 

on sanoin kuvaamattomissa. Taideteoksien kautta meillä on mahdollisuus päästä käsiksi 

yhteiskunnan sedimenttiin, eli siihen osaan joka yleensä on näkymättömissä, piilossa, tai joka 

yleensä sivutetaan. O'Neill esittääkin, että etno-mimeettisellä tekstillä onkin mahdollista "sanoa 

sanomattomissa oleva", se joka jää kielen ulkopuolelle, ja sen kautta luoda tila, jossa myös yleisöt 

voivat kokea osallisuutta ja lähestyä näkemäänsä kriittisesti ja stereotypioita purkaen.  



28 
 

Näen opinnäytteeni elokuvat eräänlaisina itsenäisinä etno-mimeettisinä tutkimuksina, 

tutkimuksellisina teksteinä, jotka pyrkivät saavuttamaan ja tuottamaan moniäänistä, 

monimenetelmällistä, toiminnallista, kokeellista, refleksiivistä ja hiljaista tietoa. Elokuvat ovat siis 

itsenäisiä audiovisuaalisia tutkimuksia, jotka eivät ole alisteisia kirjalliselle tekstille.  
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4. PROJEKTIN KUVAUS 

4.1 Valokuvataiteen museo 
 

Helena oli tehnyt yhteistyötä tutkimusprojektinsa puitteissa Suomen Valokuvataiteen Museon 

kanssa tuottaakseen valokuva- ja videonäyttelyn Nuori Helsinki yhteistyössä eri tahojen kanssa. 

Näyttelyssä olivat mukana muun muassa Helsingin Nuorisoasiainkeskuksen Maahanmuuttajien 

olohuone, Kallahden nuorisotalo, Helsingin yhteislyseo, Helsinki International School, Ruoholahden 

ala-asteen koulu ja muita omaehtoisesti vapaa-ajallaan kokoontuvia nuorten ryhmiä.2  Työskentelin 

tuolloin opettajana Tölö Gymnasiumissa ja oppilaani tekivät näyttelyyn videon. Helenan kanssa 

vierailin myös Helsinki International School:ssa, jonka oppilaat valmistivat teoksia näyttelyyn.  

Esittelimme myös Helenan kanssa näyttelyä useilla nuorisotaloilla, joista Itäkeskuksen Nuorisotalon 

väki, sekä henkilökunnan että nuorien osalta, osoittautui kaikkein kiinnostuneimmaksi tekemään 

yhteistyötä videotyöskentelyn parissa. 

4.2 Itäkeskuksen nuorisotalo 
 

 Ensi alkuun kävimme Itäkeskuksen nuoristalo Kipinässä muutaman kerran viikossa tutustumassa 

nuoriin. Vaikka nuoret olivat alustavasti innostuneita, tuntui kameroiden mukanaolo selvästi 

monesta nuoresta hieman vaivaannuttavalta. Muutaman pienen haastattelun, nuorten kuvaaman 

’musiikkivideon’ ja kuvatun keskustelun jälkeen mietimme, kuinka aktivoida nuoret kuvaamaan 

arkeaan.  Silloin nuoret itse kutsuivat meidät jalkapallokentän laidalle.   

4.3 Myllypuron Joga 
 

Noin puolentoista kilometrin päässä nuorisotalosta, Myllypuron urheilupuistossa, sijaitsi 

jalkapallokaukalo jossa iso porukka eri taustaisia ja ikäisiä nuoria säännöllisesti kokoontui. Nuoret 

nimittivät porukkaa Joga Bonitoksi ja tuttavallisemmin pelkäksi Jogaksi. Käydessämme tutustumassa 

porukkaan ensimmäistä kertaa oli jo syksy ja ulkona oli pimeää. Kenttä oli kuitenkin valaistu ja sen 

laidalla ja jalkapalloa pelaamassa oli noin 40-50 nuorta. 

 

Olimme sopineet nuorten kanssa, että tapaisimme kentän laidalla ja saapuessamme paikanpäälle 

                                                            
2 Yhteistyötä tekivät muun muassa taidekasvattajat Pirjo Houtsonen, Hanna Masih ja Monica Joensuu sekä 
valokuvaajat Sami Sallinen ja Pira Cousin.  

 



30 
 

ojensimme kamerat nuorille, jotka alkoivat kuvata toimintaa. Olimme yrittäneet rohkaista nuoria 

lainaamaan meiltä kamerat, jotta he olisivat voineet mennä kuvaamaan itsenäisesti. He kuitenkin 

vierastivat ajatusta, ennen kaikkea sitä, että olisivat olleet vastuussa arvokkaista kuvausvälineistä, 

mutta myös ihan yleisesti sitä, että he olisivat itsenäisesti menneet kuvaamaan porukan pelailua. 

Olikin onni, että nuoret saivat meidät ylipuhutuiksi mukaan kentänlaidalle. Minulle työpajojen 

järjestäminen nuorisotalolla oli jo ollut vaikuttava kokemus, joka todella auttoi ymmärtämään, miten 

tärkeää nuorisotalojen toiminta on tänä päivänä. Moni nuorista, joihin olimme tutustuneet 

nuorisotalolla, oli myös mukana Jogan toiminnassa, ero oli kuitenkin se, että tätä toimintaa he 

pyörittivät täysin itsenäisesti. 

Nuorten mukaan Joga oli jo ollut olemassa yli kymmenen vuotta ja, että sen toiminta oli jo 

muutamaan otteeseen siirtynyt seuraavalle sukupolvelle. Välillä pelailuun liittyi yli kolmikymppisiä 

miehiä, jotka aikoinaan ovat "vieneet Jogalla kaikkia".   

4.4 Nuori Helsinki 
 

Kävimme kentän laidalla useaan otteeseen ja saimme hyvän kontaktin nuoriin, jotka olivat 

innoissaan ja ylpeitä siitä, että kuvasimme heidän toimintaansa. Saadaksemme itse hieman 

enemmän tietoa Jogasta ja pystyäksemme koostamaan materiaalin lyhyeksi videoksi Nuori Helsinki -

näyttelyä varten järjestimme pienen haastattelun/studiokeskustelun nuorisotalolla.  

Kun lyhytelokuva oli valmis, järjestimme pienen näytöksen nuorisotalolla. Nuokkarin TV-huone 

täyttyikin pian nuorista ja katsoimme valmiin videon useaan otteeseen raikuvien aplodien ja naurun 

saattelemana. 

4.5 Projektille jatkoa 
 

Osallistuin näyttelyyn myös auttamalla suunnitteluvaiheessa videoiden esillepanossa. Monien 

yhteistyötahojen näkemysten yhteen saattaminen ei ollut helppoa.  Kaikki olivat kuitenkin 

tyytyväisiä kokonaisuuteen ja useat projektiin osallistuneet nuoret auttoivat pystyttämisessä ja 

tulivat avajaisiin. Joga-porukasta, emme onnistuneet saamaan ketään paikalle. Siitäkin syystä 

näytöksen järjestäminen nuorisotalolla oli ollut todella tärkeää. 

Seuratessamme nuorten toimintaa kentän laidalta oli mielessäni virinnyt ajatus siitä, että haluaisin 

kuvata Jogasta dokumenttielokuva ammattilaislaittein. Tekemämme projekti tuntui pintaraapaisulta 

ja halusin tietää lisää mainiosta nuorten pyörittämästä toiminnasta. 
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4.6 Joga Bonito 
 

4.6.1 Myllypuron urheilupuisto 
Olin jo käydessämme ensimmäisiä kertoja kentän laidalla huomioinut ympäröivät puitteet. Kaukalo, 

jossa Joga-porukka kokoontuion tekonurmella pohjustettu jääkiekkokaukalo. Amir painotti 

myöhemmin haastattelussa, että se on alueen ainoa kenttä, jota ei voi varata etukäteen, eli vain 

paikalle saapuminen lasketaan. On kuitenkin huomion arvoista, että kenttä on hyvin hoidettu ja 

myös pimeällä hyvin valaistu, lisäksi heti vieressä on pukuhuonetilat, jotka ovat auki ja kaikkien 

käytössä. Kaukalon läheisyydessä myös sijaitsee useita muita jalkapallokenttiä; täyskokoisia 

tekonurmi- ja nurmikenttiä, sekä sisäkenttiä Pallomyllyssä ja lähellä sijaitsevassa "kuplassa". 

Ensimmäinen syy siihen, että reagoin ympäristöön, oli se miten, kuvauksellinen ympäristö oli 

syysillassa. Valaistut kentät, hallien siluetit kirkasta tähtitaivasta vasten, kentältä nouseva höyry 

valonheittimien valossa, se miten kaikki huomio keskittyi pelaajiin kentällä ja taidokkaasti 

liikuteltavaan palloon, energia ja sen intensiteetti oli mukaansatempaavaa. 

Yksi syistä siihen, että koin niin mielekkääksi pidemmän projektin aloittamisen, oli se, että sen lisäksi, 

että, koin tarinan todella tärkeäksi kertoa koin, että tarina olisi parhaiten kerrottavissa juuri 

audiovisuaalisesti. 

4.6.2 Kuvausten aloittaminen 
Nuoret olivat jo tottuneet meihin ja siihen, että avustimme kuvaamisessa kentän laidalla. Kun me 

puolivuotta myöhemmin, Helenan kanssa, saavuimme taas kentän laidalle nuoret kyselivät 

kuulumisia ja kerroimme, että toivoimme, että saisimme jatkaa projektia ja tehdä Jogasta pidemmän 

dokumentaarisen elokuvan. Kerroimme myös, että kyseessä olisi opinnäytetyöhön ja tutkimukseen 

liittyvä elokuva. Nuoret suhtautuivat ehdotukseemme myönteisesti ja niin ollen saatoimme aloittaa 

dokumenttielokuvan kuvaukset.   

4.6.3 Mikä tekee dokumenttielokuvan? 
Näin jälkikäteen ajateltuna olimme kuitenkin vielä kaukana itse dokumenttielokuvan kuvausten 

aloittamisesta sinä keväisenä iltapäivänä, kun ensimmäistä kertaa saavuimme kentän laidalle kevyin 

ammattilaisvarustein. Projektin lopun häämöttäessä se mikä silloin tuntui alulta, näyttäytyykin nyt 

jatkona projektin esityölle. 

Koimme hyvin tärkeäksi edetä rauhallisesti, ryhmän ehtojen mukaisesti. On hyvä muistaa, että nämä 

nuoret tuntuivat muuten hieman vierastavan kameraa, ja oikeastaan ainoa paikka, jossa se heidän 

mielestään oli ok, oli jalkapallokenttä, jossa se jopa tuntui kuuluvan luontevalla tavalla 
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kokonaisuuteen. Ylipäätänsä uskon, että audiovisuaalinen toimintatapa on tässä projektissa ollut 

ennen kaikkea ovia avaava asia. Dokumenttielokuvan teko oli nuorista itsestäänkin kiinnostavaa.   

He myös tiesivät edellisestä projektista, että kuvaamamme materiaali olisi mahdollista nähdä, ennen 

kuin sitä näytettäisiin muualla. Kamera antoi meille siis legitimiteettiä, oli ymmärrettävää, että 

olimme paikalla ja meidän tekemisemme oli selkeästi määriteltävissä heidän näkökulmastansa. 

Silti, jotkut nuoret vierastivat ajatusta elokuvasta, joka kertoisi heidän elämästään. Monesti syynä 

vaikutti olevan käsitys siitä, että dokumenttielokuvat lähiöiden nuorista eivät yleensä olleet erityisen 

mairittelevia. Jalkapallo ja Joga oli kuitenkin heille selkeästi asia, josta he olivat todella ylpeitä ja 

josta he toivoivat, että tarinoita kerrottaisiin. Siispä menimme nuorten ehdoilla ja löysimme aiheen, 

joka meidänkin mielestä todellakin oli kertomisen arvoinen. 

Olimme vaihtaneet yhteystietoja muutaman nuoren kanssa ja sovimme tapaamiset yleensä kentälle. 

Se, että nuoret kokoontuivat kentälle samoina päivinä ja samoihin aikoihin, olikin tärkeä taustatekijä 

projektin onnistumiselle.  Mitä enemmän aikaa me vietimme kentän laidalla, sitä enemmän aloin 

pohtia, mitkä kaikki asiat olivat vaikuttaneet siihen, että niin hieno yhteisö kuin Joga Bonito oli 

syntynyt. Uskoakseni se, että Joga on pitänyt pintansa sukupolvelta toiselle, johtuukin ainakin 

osittain toiminnan paikkasidonnaisuudesta. Mitä paremmin ymmärsin Jogan sosiaalisen merkityksen 

ja sen tärkeyden näille nuorille sitä enemmän sitouduin projektiin. Aloin myös kaivata 

tutkimuksellista tietoa tueksi niille asioille, joita aloin pitää merkittävinä Jogan toiminnan 

mahdollistajina. 

4.6.4 Elokuvan muoto muuttuu 
Olin kuvatessani oppinut paljon siitä, miten Joga porukkana toimi ja mitä kaikkea toimintaan liittyi. 

Samaan aikaan tuntui kuitenkin siltä, että projekti ei edennyt ja etten päässyt aiheeseen sisälle. 

Talven aikana olin saanut kerättyä arvokasta tietoa asiantuntijahaastatteluiden kautta ja niiden 

avulla pystyin hahmottamaan suurempaa kokonaiskuvaa siitä, mikä Jogan merkitys oli sosiaalisesti ja 

yhteiskunnallisesti. Ymmärrys suuremmasta viitekehyksestä rohkaisi myös aktiivisemmaksi ja 

samalla ymmärrys siitä, että elokuva ja minä kaipasimme nuorta, tarvitsi nuoren, joka sitoutuisi 

pitkäaikaiseen yhteistyöhön, alkoi kirkastua.   

Joga-porukka, joka kesällä on erittäin aktiivinen, joutuu talvella tyytymään lauantaisin 

järjestettävään kolikkovuoroon Pallomyllyssä. Lauantaisin kaikki halukkaat saavat nimittäin 

muutamalla kolikolla käyttää sisähallin tekonurmea yhdeksästä aamulla keskipäivään. Koin tärkeäksi 

dokumentoida myös tätä puolta Jogan toiminnasta. Suomessa on todella haastavaa harrastaa 

jalkapalloa talvella, jos ei ole seuran jäsen. 
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4.6.5 Amir 
Ilman Amirin mukaantuloa elokuvan kanssaohjaajaksi tätä elokuvaa ei olisi. Hänen välitön 

persoonansa, hyvä tuulensa ja tapansa toivottaa minut ja kamera tervetulleeksi osaksi hänen 

elämäänsä tekivät minuun oitis suuren vaikutuksen. Heti yhteistyömme ensi metreillä hän toivotti 

minut tervetulleeksi kotiinsa syömään päivällistä ja tapaamaan hänen perhettään. Siitä alkoi 

muutaman vuoden yhteinen uurastus, jonka lopputulos on elokuva nimeltä Joga Bonito. 

4.7 Joga Bonito – Kohtaus kohtaukselta 
 

4.7.1 Bollis 
Dokumenttielokuva Joga alkaa "Bolliksen" jalkapallokentältä Olympiastadionin ja Sonera stadionin 

kupeesta. Alun pitkät kuvat, jotka eivät vielä paljasta henkilöitä tai anna viitettä tarinasta pyrkivät 

tekemään katsojan tietoiseksi siitä näyttämöstä, siitä paikasta, jossa elokuvan esittämät esitykset 

tapahtuvat. Ilta on laskeutunut ja kenttää valaisevat suuret valonheittimet. Kentältä kaikuvat 

harjoittelun äänet, jotka kimpoilevat Nordenskjöldin kadun jäähallin lasiseinästä. 

Pyrin tietoisesti ensimmäisessä kohtauksessa näyttämään katsojalle sen paikan visualisuuden ja 

vaikuttavuuden, joka on monille nuorille niin tärkeä, ei ainoastaan paikkana jossa jalkapalloilijan 

taitoja hiotaan, vaan myös paikkana jossa arki vietetään ja jossa käydään läpi unelmia ja pettymyksiä 

valonheittimien valossa. 

Joga Bonito elokuvan kohdalla on tärkeää, ettei jalkapalloa sivuuteta banaalina viihteenä ja 

ajanvietteenä. Siitä syystä elokuva pyrkiikin alusta asti rikkomaan sitä stereotypioita luovaa tapaa, 

jolla jalkapalloa ja sen harjoittajia usein mediassa kuvataan. Samaan aikaan on myös tärkeää välittää 

katsojalle, että elokuva ei kerro jalkapallosta tai jalkapalloilijasta ensisijaisesti: Jalkapallo on, kuten 

alussa nähtävä pallokenttä, osa elämän rakennetta, se on elämäntapa ja se on tuki ja turva.  

Vähitellen kohtauksen ote muuttuu, näemme lähikuvan valmentajasta ja pelaajista. Huomio 

kiinnittyy Amiriin.  

4.7.2 Käpa 
Tutustuessani Amiriin hän pelaili jalkapalloa Myllypuron Joga- porukassa, mutta hän pelasi myös 

Käpylän Pallon A-junnuissa ja jalkapallo oli hänelle todella kaikki kaikessa. Käpan treeneissä ei 

pelleilty, hyvin alkanut kausi lupaili joukkueelle mahdollisuutta nousta SM-sarjaan, ja joukkueen 

treenit olivatkin sen mukaiset.  

4.7.3 Isä 
Hetken seurattuamme intensiivisiä harjoituksia kuulemme Amirin ensimmäisen Voice Overin (tästä 

lähtien VO), joka lomittuu harjoitusten raskaimman vaiheen, juoksujen, kanssa. Amir kertoo isän 
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olleen se taho, joka sai hänet innostumaan jalkapallosta ja siitä, miten isän lähdettyä harrastuksen 

jatkaminen oli tuntunut raskaalta. Kohtauksen lopussa Amir kertoo ylpeänä, että ensimmäisen 

raskaan vuoden jälkeen hän alkoi hyväksyä sen tosiasian, että isä oli lähtenyt ja siitä lähtien hän on 

"hoitanut omat jalkapallo asiat ihan itse". 

4.7.4 AliI – Pikkuveli 
Amirin pikkuveli on täyttämässä kaksitoista, Alin seuratessa Amiria Lidlissä kuulemme Amirin 

kertovan siitä, miten hän huolehtii pikkuveljestään ja auttaa tätä jalkapallon suhteen. Leikkauksen 

kautta siirymme Amirin perheen kotiin ja näemme jalkapallon olevan läsnä myös kotona 

Playstationin Fifa-pelin muodossa. Amirin äiti ja pikkusisko näkyvät myös kohtauksessa, ja näemme, 

Amirin ottavan vastuuta sisaruksistaan. 

4.7.5 Myllypuron Joga 
Myllypuron urheilupuisto kevättalvella. Myllypuron Jogan pääasiallinen kenttä, tekoruoholla 

päällystetty jääkiekkokaukalo on jo houkutellut muutaman nuoren pallottelemaan. Suurin osa 

porukasta on kuitenkin vielä sisällä Pallomyllyssä, hyödyntämässä "kolikko-vuoroa" jolloin kuka 

tahansa saa tulla halliin pelaamaan 9-12 lauantaisin. Amir kertoo Jogan olleen olemassa kymmenisen 

vuotta ainakin, ja sen, että moni ei aloita seurassa koska ei ole varaa kuukausimaksuun. Amirin 

mukaan Joga korvaa seurassa harrastamisen, ja tärkeää on, että kaikki viihtyvät siellä, koska siellä on 

kaikki kaverit. 

Yhdellä Pallomyllyn kentistä näemme usean kymmenen nuoren kokoontuneen, meneillä on peli, ja 

kuten Amir sen VO:ssa ilmaisee: "silloin kun aletaan pelaa, niin ei se oo pelleilyä, et siel kaikki haluu 

voittaa ja tahdon halu on kova" samaan aikaan hän kuitenkin myös painottaa sitä, että vaikka 

kentällä välillä pelataan kovaa, se pysyy kentällä ja pelin jälkeen pyydetään anteeksi, jos osu 

johonkin; "kentän jälkeen ollaan kaikki kavereita". 

Tärkeää jalkapallokulttuurissa on myös "oman" joukkueen kannattaminen ja pelien ja 

ammattipelaajinen pelaamisen seuraaminen. Amirin soittaessa pienenstä kaiuttimesta Raja 

Casablancan, marokkolaisen jalkapallojoukkueen, kannatuslaulua yksi nuorista kentän laidalla 

lähestyy Amiria ja näyttä, että hänellä on päällään Rajan pelipaita, Amirin antaessa hänelle 

kaiuttimen kuulemme hänen myös sanovan "Vittu mä tulin onnelliseksi, se on Rajan musiikki, se on 

fani...ultrasin", hänen äkätessään kameran hän lähestyy sitä ja suutelee joukkueen logoa sanoen 

"Raja Casablanca".   

4.7.6 Sisätreenit 
Käpan treenissä Liikuntamyllyssä juokseminen jatkuu, tällä kertaa yleisurheiluvalmentajan johdolla. 

Kuten esimerkiksi Lasse Keskilopin haastattelusta ilmenee, on jalkapallon valmennus 
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ammattimaistunut ja samalla kuukausimaksut ovat nousseet. Kuten Amirin VO:sta kuulemme, 

hintakehitys on suhteessa ikävuosiin exponentiaalinen;  

"kun mä aloitin jalkapallon, kuukausimaksu oli kymmenen euroa, mun isä sano et ei se oo mitään 

mee vaan harrastaa, sit se nousi kolmeenkymppiin, mun isä sano, että okei, kyl se käy, sit se nous 

viiteenkymppiin, sit se nous seittemään kymppiin ja mä olin kakstoistavuotias". 

Juoksutreenien jatkuessa kuulemme Amirin VO:n kertovan nykytilanteesta, harrastamisesta A-

junioritasolla:  

"Sataviiskytkin joka kuukaus, kyl sekin tekee... jos se perustuisi pelkään siihen kuukausimaksuun, niin 

okei sen pystyy maksamaan, mut kun tulee kaikkia noita lisämaksuja, jäsenmaksu, lisenssit, kaikki 

kyl... jalkapalloon menee noin kolme, kolme tonnii vuodessa". 

4.7.7 Käpä - Tps 
Matsi Tepsiä vastaan ei oikein ota sujuakseen. Vaikka Käpän yritys on kova vie TPS pitemmän korren. 

Amirin hermot pettävät, osittain kentän laidalta kuuluvasta huutelusta johtuen. Kun, hänet on 

vaihdettu kentältä, hän sanoo pelikaverilleen, "kuuskymppinen jätkä sanoo neekeriksi". Pukukopissa 

valmentaja ilmaisee pettymyksensä päivän suoritukseen "ei auta, täs ei oo ku yks tie, ylöspäin, 

virheist pitää oppii, virheitä tuli ihan helvetisti tänään, et jos ei tämmöset virheet opeta, niin sit se on 

niinku ihme, sit se on vaan niinku ihme". Huoli SM-liiga paikan menettämisestä on myös mielessä: 

"Jokainen, ku  rupee kattoo sarjataulukkoo, niin näkee koko ajan, että se meidän hyvä alku niin se on 

koht niinku... mut ei se mitään lähdetään kohti stadii". 

4.7.8 Irak-turnaus 
Irakin suurlähetystön tukema Irak-turnaus kokoaa joukkueita useasta kaupungista. Joukkueet 

ottavat turnaukset tosissaan ja kaikilla joukkueilla on omat valmentajansa, jotka keräävät pelaajia. 

Helsingistä on ainakin kolme joukkuetta, joista yhdessä, parhaiten menestyneessä, Amir pelaa. 

Turnaukset järjestetään eri kaupungeissa ja joukkueet vastaavat järjestelyistä suurlähetystön 

rahallisesti tukemana.  

Matkalla kohti Tampereen turnausta, pidettäessä taukoa bensiksen parkkipaikalla, Amirin 

joukkuekaveri kertoo Amirin ensimmäisestä Irak turnauksesta:  

"Se oli hyvä Amir, on ollut ensimmäistä kertaa meijän kans ykstoistavuotiaan, sit kaikki yllätty, kun 

Amir oli mukana, niin se (valmentaja Muje) päästi sen kentälle, sit ne muut, vanhat ihmiset, ne oli, 

mitä sä päästät ton kentälle, sano oottakaa vähä aikaa, niin teki maalin ja syötti, oli hyvä, ja nyt on 

mennyt kuus vuotta".  
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 Joukkueiden kokoontuessa kuuntelemaan Irakin suomen suurlähettilään terveiset, on helposti 

nähtävissä, että pelaajat ovat ennen kaikkea paikalla tavatakseen toisiaan, naureskelu, moikkailu ja 

pelejä varten lämmittely vie suurimman osan huomiosta. Kohtauksen aikana kuultava Amirin VO 

avaa kuitenkin sitä miten merkittävä asia jalkapallo on Irakissa ja sen myötä myös Suomessa asuville 

irakilaisille ja heidän jälkeläisilleen:  

"Irakissa jalkapallo on se joka yhdistää ne, jotenkin, vaikka siellä on sotaa ja näin, mut se esim. 2007 

Irak voitti Aasia-cupin, niin se oli tosi iso yllätys kaikille irakilaisille, koska ne olosuhteet missä ne on, 

ei ne voi treena eikä mitään, et se kenttä jossa ne treena on hiekkaa, et ei oo nurmii ei oo mitään, ja 

sieltä ne voitti Aasia-cupin, kokonaan, et jalkapallo on se joka yhdistää”.  

Merkittävää on myös se, että mukana on niin shioja, sunneja että Irakin kurdeja.  

Karvas tappio semifinaalissa vei Amirin joukkueelta voittomahdollisuudet, ja pronssi ei Amirista 

oikein tunnu miltään, kun on "tottunut voittamaan". Voittajan ratketessa kotijoukkueen fanit 

vyöryvät kentälle ja tunnelma on katossaan. Pahimman harmituksen laannuttua myös Amirin 

joukkueen pukukopissa otetaan ilo irti. 

4.7.9 Ali ja Malmi 
Amir ja Ali kävelevät Malmin läpi jutellen Fifasta ja jalkapallosta samalla moikkaillen kaikille tutuille, 

jotka kohtaavat. Päivän aikataulu on selvä, Alin sanoin: "Syödään, sit pelataan Fifaa, ja sit me 

lähetään pelaa". Amir kertoo, että häntä huolestuttaa Alin häämöttävä murrosikä ja tulevat kaverit 

yläasteella. Ennen Jogalle menoa näemme Amirin ja Bobin pelaavan pikkuveljen ja tämän kavereiden 

kanssa. Amir tiivistääkin VO:saan, että seuraava sukupolvi jo odottelee pääsyä mukaan isojen poikien 

Joga peleihin:  

"Toi on hauskaa, pienemmät pelaa, tota, mä oon huomannut, pienemmillä on päivä, ne pelaa niin 

kun päivällä, niin kun kahesta viiteen, ja sit viidestä yheksään valtaa isommat pojat".   

4.7.10 Joga kaukalossa 
Amirin VO: "Ei ole ikinä pelkästään irakilaisia tai pelkästään suomalaisia, siellä on vähän kaikki, 

Nigeria, Kongo, somalit, suomalaisii, Kosovo, Afganistan, kaikki on niin kun sekasin, ja jotain kielt 

pitää puhuu mitä muutkin ymmärtää, et se on tosi hyvä, semmosille jotka... koska kaikki puhuu siel 

suomee".  

VO: Jogalla kokoontuu kaikki, taustasta ja myös lähiöstä riippumatta. Jalkapallo on keskiössä, mutta 

sosiaalisuus ja kaverit vähintää yhtä tärkeitä. Amir myös toteaa, että suomea oppi tosi moni, "kaks 

vuotta niin puhuu jo suomee". 
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Amirin mukaan Jogalla myös käy paljon "hiljaisia poikia" jotka ovat Jogalta saanut paljon kavereita 

sosiaalisuus ja sosiaalistuminen on siis merkittävä osa Jogan toimintaa: "Amirin sanoin (VO):  

"Sit kun käy Itäkeskuksessa niin kaikille vaan moi, moi, moi; äitikin sanoo, että joka toinen on sun 

kaveri, älä moikkaa enää ketään, se ei jaksa pysähtyä koko ajan, kun aina kun mä moikkaan mä jään 

puhuu vähän aikaa, sit äiti sanoo et mä en lähe ulos sun kanssa, se on viimeinen kerta". 

4.7.11 Koulu 
T-junassa Amir törmää vanhaan valmentajaan junnuajoilta. Amir kertoo aloittavansa lukion Eiran 

aikuislukiossa, jonka jälkeen tavoitteena on ammattikorkea. Opiskelumotivaatiosta hän kertoo 

VO:ssaan:  

"Mä haluun, tehä sen mitä äiti haluu multa, et äiti haluu, et mä käyn kouluu ja saan todistuksen ja sit 

jatkan opintoja ja samalla teen mitä mä haluun kuhan mä jatkan opintoja, joo, äitin takia teen sen, 

ehkä myöhemmin harkitsen itseni takia, mutta nytten äitin takia". 

4.7.12 Irak ja Suomi 
Amir kuvailee suhdettaan Irakiin VO:ssaan:  

"Mun äiti on tosi avoin, että siellä ei mulla vois olla korvakoruu, mul on nyt korvakoru, et jos mä 

menisin siellä korvakorun kaa, niin ei hyvää kuvaa tulis, et tuskin kukaan puhuis mulle siellä. Tai 

hiukset värjätty, pitkä tukka, tatuointi, kaikki tommonen, siellä on tosi kireetä, mun sisko ei sais 

lähteä toisen miehen kans ulos esim. sanotaan poikakaveri, ei siellä oo semmosta, että naisella on 

poikakaveri, et ei semmosta hyväksytä todellakaan, siel on tosi kireet säännöt, et en vois ikinä 

kuvitella, että asuisin siellä, käymään joo mut asua ei". Ja suhdettaan Suomeen: "Suomi on se missä 

mä oon kasvanut ja minkä tyyliin mä oon oppinut kaikki asiat ja sen takii kans, meijän perhe on 

avoisempi (avoimempi, oma huomio) niin se syy on Suomi ja se elämäntapa". 

4.7.13 Sota 
Olosuhteet Irakissa huolestuttavat häntä ja hänen perhettään, hänen VO:ssaan kuulemmekin:  

"Olosuhteet siellä, työn, työn kannalta, sodan kannalta, epäturvallista, esim. nyt Irakissa on todella 

epäturvallista. Sinne on tullut Wahabi-muslimeita, joo tullut tonne Irakiin ja tota jos sul on vähänkin 

toi vähänkin jenkkimäinen tukka, tai eurooppalainen muotitukka sut tapetaan samantien. Vaatteet 

vähänkin muotii, sut tapetaan samantien, sä et rukoile, tapetaan, sult kysytään ootko sä shia vai 

sunni-muslimi, sä sanot että sä oot shia-muslimi, sut tapetaan, mun perhe me ollaan kaikki shia-

muslimeita. Toivotaan et loppuu koht, et ei jatku pidempään, et äiti on tosi huolissaan hänen 

perheestään, et sillä on koko ajan stressantunut, koko ajan soittaa hänen perhettään: et hei kai 

kaikki on hyvin? Et ei siinä lähellä oo käynyt mitään?".  
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4.7.14 Sm-liiga 
Samaan aikaan elämä myös jatkuu Suomessa. Käpa voittaa paikan SM-liigaan jota juhlistetaan 

kavereiden kanssa "Mäkkärissä". Amir sanoo kaverille, joka on muuttanut Turkuun ojentaessaan 

hänelle yhden hampurilaisistaan; "Se on tottunut Turkuun, eri meininki, siellä jengi ei tarjoile yhtään, 

kaikilla on omat rahat..." Kaverin nyökytellessä myöntymisen merkiksi. Amir on helsinkiläinen, siitä 

ei ole kysettäkään. 

4.7.15 Takaisin Bolliksella 
Amir treenaa kahdestaan kaverinsa kanssa Bolliksella sumuisessa syysillassa. Viereiseltä Sonera-

stadionilta kantautuu yleisön mylvintä HJK:n tehdessä maalin. Kuulemme Amirin VO:n:  

"Mä sanoin pienenä aina äitille, kun äiti sano: miks sä tuhlaat niin paljon aikaa jalkapalloon, et rupee 

siihen kouluu, sit mä sanoin äitille: kato joku päivä kun mä ostan sulle talon niin sit sä et enää sano 

mulle tolleen, sit äiti sano odotetaan sitä päivää, jos sitä ei tuu, sit sä: Kouluun. Sit ä oon okei."  

Amirkin myöntää, että aina pitää ajatella omaa elämää ja sitä että se riippuu sitä mitä valintoja 

elämässään tekee (VO): "et mitä ratkaisuja mä nyt teen, se vaikuttaa mun loppuelämään". Amirin 

toive on, että jonain päivänä hän voisi tarjota koko perheelleen hyvän elämän (VO): "Meillä päin 

tota, niin kun mummo, vaimo, lapset, kaikki niin kun, koko suku... asuu samassa talossa, niin mä 

haluun sitä samaa, et iso talo ostetaan ja siel asutaan kaikki". Jalkapallo ei kuitenkaan ole pelkästään 

työkalu rahallisen menestyksen ansaitsemiseen vaan ennen kaikkea se on elämäntapa, joka tarjoaa 

tasapainoa hektisessä ja epävarmassa elämässä:  

Amirin VO: "Mä otin tatuoinnin, siinä lukee usko, perhe, jalkapallo, joo ja sit siinä on neljä lehtee ja 

ne on mun kolme sisarusta ja äiti, joo, et se jalkapallo, se on pahemmissakin ongelmissa aina 

auttanut, jos pääs on vähänkin ollut semmost et nyt, nyt mua stressaa ja näin, meen pelaa 

kaverieden kaa jalkapalloo se unohtuu se asia hetkeks, sen hetken, se on mulle kaikki kaikes". 

4.8 Soo Dhawoow – Tule lähemmäs 
 

4.8.1 Nuori Helsinki uusien tuttavuuksien luojana 
Akram, Ahmed, Moe, Hassan ja Jabril osallistuivat myös Nuori Helsinki -näyttelyn suunnitteluun ja 

rakentamiseen ja heidän elokuvansa ja heidän ottamiaan valokuvia oli esillä näyttelyssä. Moen olin 

jo tavannut Itäkeskuksen nuorisotalolla, jossa hän silloin tällöin toimi nuoriso-ohjaajana ja olimme 

ystävystyneet.  Muut nuoret tapasin avajaisissa. Olimme jo tässä vaiheessa alustavasti sopineet 

Helenan kanssa, että olisin mukana uudessa projektissa ja niinpä tavatessamme kerroin, että olisin 

tulossa mukaan toteuttamaan jatkotyöskentelyä. Helenan ja nuorten yhteistyö oli alkanut jo kolme 

vuotta aikaisemmin ja nuoret olivatkin ihailtavan sitoutuneita projektiin. He olivat esimerkiksi 
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moneen otteeseen osallistuneet yleisökeskusteluihin tilaisuuksissa ja festivaaleilla, jossa elokuvaa oli 

näytetty.    

4.8.2 YLE 
Helena oli myös sopinut YLE:n kanssa yhteistyöstä ja nuoret olivat halunneet nimenomaan tehdä itse 

jatko-osan Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydii Helsinki dokumentille. Kävimme porukalla 

tapaamassa tuottajaa. Hän   tarjosi mahdollisuutta tehdä YLE:lle sarja lyhyitä jaksoja eli niin 

sanottuja "fillereitä", joita olisi mahdollista ripotella muun ohjelmiston joukkoon.  

4.8.3 Muoto haasteena 
"Fillereiden" teko aiheestamme tuntui heti lähtökohtaisesti erittäin haastavalta. Vaikkakin muoto 

asetti meidät hieman hankalaan asemaan, koimme kuitenkin, että yhteistyö YLE:n kanssa olisi siitä 

huolimatta tärkeää projektimme kannalta. 

Muoto olikin koko projektin ajan keskeisessä osassa ja sen ohjaamana jouduimme hyvin pitkälle 

käsitteellistämään ryhmänä mitä missäkin jaksossa käsiteltäisiin, miten me sen kuvaisimme ja kuka 

olisi vastuussa mistäkin osiosta.  

Viisi minuuttia on todella lyhyt aika, kun tavoitteena on kyetä saamaan jakso toimimaan itsenäisesti. 

Kävimme nuorten kanssa pitkiä keskusteluja siitä, mitä asioita he haluaisivat näissä pätkissä käsitellä. 

Ideoita ei puuttunut, mutta joskus niitä oli vaikea konkretisoida. Kaikista hahmottelemistamme ja 

tekemistämme jaksoista ravintolapäivä-kokonaisuus istui mielestäni parhaiten viiden minuutin 

raameihin, mutta osana laajempaa kokonaisuutta sekin toimi paremmin.   

4.8.4 Mikä on todellista elämää 
 Tuottajan mielestä tärkeintä oli, että materiaali kertoisi nuorten "todellisesta" elämästä, joka toki 

meidänkin mielestä oli keskeinen tavoite. Meidän näkemyksen mukaan se, että me Helenan kanssa 

mahdollistimme esimerkiksi ravintolapäivään osallistumisen tai käynnin Helinä Rautavaaran museon 

Arooska - Somalihäät - näyttelyssä ei kuitenkaan ollut ristiriidassa sen kanssa. Tuottaja epäili näitä 

suunnitelmia, koska ne eivät hänen mielestään ollut sellaista mitä nuoret "oikeasti" tekisivät. Me 

olimme kuitenkin nuorten kanssa sitä mieltä, että nämä tilanteet tarjosivat kehikon lähestyä ja 

käsitellä nuorille tärkeitä asioita.  

Keskeistä työskentelytavassamme oli se, että olimme yhtenäinen ryhmä, joka teki asioita yhdessä. 

Osassa suunnitelluista kokonaisuuksista päädyimme siihen, että ne olisivat parhaiten toteutettavissa 

pienemmällä porukalla kuten esimerkiksi Akramin ja Hassanin kuvaamaa tutkimusmatka öisessä 

Kontulassa. Toisissa tilanteissa puolestaan päädyimme siihen, että me ryhmänä kokeilisimme 

minkälaisia kokemuksia ennakolta suunnitellut ja käsitteellistetyt tilanteet meille tarjoaisivat.  
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4.8.5 Tuottaja vaihtuu 
Työskenneltyämme projektimme parissa noin puoli vuotta ja kuvattuamme materiaalia noin neljää 

viiden minuutin jaksoa varten, tuottajamme jäi eläkkeelle ja Uuden Kinon tuottaja lupasi ottaa 

tuotannon vastuulleen. Hänen mielestään Uuteen Kinoon sopi paremmin pidempi kokonaisuus, 

mihin olimme tyytyväisiä.  Merkittävää oli myös se, että neuvottelut musiikin esityskorvauksista 

etenivät, mikä mahdollisti sekä kotimaisen että ulkomaisen levymusiikin käytön elokuvassa. 

Kun jaksojen mitat eivät enää rajoittaneet muotoa, kokonaisuudesta muotoutui vapaampi ja 

eheämpi. Elokuvaan syntyi myös yhteyksiä eri kohtausten välille, joka olisi ollut mahdotonta, jos 

muoto olisi ollut se, jota sille alun perin oli ehdotettu. Tavallaan alkuperäisen filleri-muodon 

asettamat haasteet antoivat myös lopulliselle muodolle ryhtiä.  

4.8.6 Studiokeskustelu 
Lyhyitä eri kokonaisuuksia yhteen sitovaksi muodostui luonnollisella tavalla studiossa kuvattu 

keskustelu. Projektin alusta asti nuorille oli erittäin tärkeää, ettei lopputuloksesta tulisi valitusvirttä. 

Etenkin Ahmed painotti moneen otteeseen sitä, että hän toivoi ohjelman olevan heidän näköisensä 

eli positiivinen ja asiallinen ja sen sisällöt pyrkisivät kääntämään päälaelleen median luomia 

stereotypioita maahanmuuttajista. Yhteisessä keskustelussa nuoret saivat esittää vapaasti 

näkemyksiään ja pohtia heitä askarruttavia kysymyksiä, mikä jo itsessään oli raikas näkökulma ja 

vaihtelua mediassa usein asetetuille ’maahanmuuttaja’ rooleille.  

4.9 Soo Dhawoow – Tule lähemmäs: Kohtaus 
kohtaukselta 

 

4.9.1 Intro 
Halusimme, että alku olisi mielenkiintoa herättävä, eikä liian pitkä, jotta se ei veisi liikaa aikaa itse 

sisällöltä. Se on 15 sekuntia kestävä studiossa kuvattu hupailu, jossa Ahmed, Akram, Moe sekä 

Hassan hauskasti ottavat yhteyttä katsojaan.  Lyhyt intro asettaa myös pojat heti ensimmäisistä 

sekunneista lähtien aktiiviseen rooliin, sen sijaan, että he pelkästään olisivat elokuvan hahmoja joita 

kamera ja katsoja seuraa, heistä muodostuu heti alussa kuva tekijöinä, juontajina sekä aktiivisina 

osallistujina, jota he myös todellisuudessa olivat. 

4.9.2 Elokuvan nimi Soo Dhawoow – Tule lähemmäs 
Projektia lähdettiin alun perin työstämään nimellä Uusi sukupolvi, Jabrilin ehdotuksesta. Omasta 

mielestäni nimi toimi varsin hyvin, sen haastaessa käsityksen nuorista maahanmuuttajina 

jättäessään heidän taustansa mainitsematta elokuvan nimessä. Nimi sai myös mielestäni tukea Mun 

stadi (2012) kirjassa siteeratusta nuoren miehen ajatuksesta: 
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 "Vaikka mä en nää itteeni suomalaisena, niin tää on mun kotimaa tai jotain siltä väliltä. Mulla on 

paljon kavereita täällä. Mä oon syntynyt, käyny kouluu, kasvanu täällä. Mä viihdyn Suomessa. 

Koulun jälkeen haluaisin nähdä vähän maailmaa, mut luulen että mä jään tänne asumaan. Olen 

tottunut elämään täällä. Mun kaveritkin on joka puolelta maailmaa, mut usein mä puhun suomee 

niiden kaa. Kai me ollaan jonkinlainen uusi sukupolvi suomalaisia ja itse kukin vähän kaikkee muuta" 

(Oikarinen-Jabai 2012). 

 

Elokuvan työnimi olikin aivan loppuun asti Uusi sukupolvi, vaikka se ei missään vaiheessa saanut 

vastakaikua tuottajilta.  Kaikki sisältöä liikaa määrittelevät ja kategorisoivat nimet olivat 

mielestämme poissuljettuja, niiden asettaessa elokuvan sisällölle aivan vääränlaisen ennakko-

oletuksen sekä määrittäessään nuoria ja heidän toimiaan ulkoapäin, joka olisi ollut täysin koko 

toiminta ajatuksemme vastaista. 

Lopulta katsoessamme jo viittä vaille valmista elokuvaa nuorien kanssa, Akram pitkällisen pohdinnan 

jälkeen ehdotti nimeksi Soo Dhawoow, joka on Somaliaa ja tarkoittaa tervetuloa sekä kirjaimellisesti 

tule lähemmäs. Nuoret muistelivat myös, että muinoin Soo Dhawoow oli ollut kutsu nuotiotulelle, 

keskustelemaan rinkiin tulen ympärille.  Nyt he kutsuivat potentiaalisia katsojia jakamaan 

ajatuksiaan kanssaan.  

4.9.3 Vinjetti / Nuorten esittely 
Nuorten esittelyssä koimme tärkeäksi nostaa esille nuoret toimijoina, esimerkiksi kameran kanssa. 

Vinjetin voi ymmärtää nuorten esittelyn lisäksi eräänlaisena lukuohjeena tulevasta. Sen vuoksi 

vinjettiin valikoituu otoksia elokuvan erilaisissa tilanteissa ja elokuvan eri kohtauksissa. Vinjettiä 

seuraa studiokohtaus, jossa nuoret yhdessä keskustelevat siitä, mitä merkitsee olla suomalainen.  

4.9.4 Kontula 
Huumori ja vallitsevien normien kyseenalaistaminen olivat luonnollinen osa prosessiamme. Nuoret 

tekivät kuvausmatkoja eri puolille Helsinkiä asettautuen yllättäviin tilanteisiin ja haastatellen 

tapaamiaan ihmisiä. Elokuvan alkuun valitsimme Hassanin ja Akramin toteuttaman tutkimusmatkan 

Kontulaan.  Katsojalle on kohtauksen alkaessa epäselvää, millä asenteella kuvausryhmä on liikkeellä, 

joka ehdottomasti lisää sen kiinnostavuutta. Akramin sanoessa, huuli poskella, kameran takaa; 

"Tervetuloa Kontulaan, yhteen Suomen vaarallisimmista lähiöistä", on vaikea sanoa kuinka tosissaan 

hän on. Kun selviää, että urhea aisapari onkin selvittämässä kuinka vaarallisia kantasuomalaisten 

täyttämät kuppilat ovat, on ilmiselvää, että he eivät ole tosissaan.  Vitsillä on kuitenkin teränsä, sillä 

se kääntää päälaelleen median kuvan maahanmuuttajista turvattomuuden tuojina.  
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Kun Hassan kertoo työpaikastaan yhden paikallisen kuppilan, Pub 94, portsarina ja haastattelee 

työkavereitaan, katsoja joutuu haastamaan muodostumassa olevaa käsitystään ruudulla näkyvästä 

nuoresta miehestä. 

4.9.5 Sanomatalo 
Nuoret olivat montaa eri mieltä monesta asiasta studiossa käydyn keskustelun aikana, kuten 

esimerkiksi Sanoma-talossa tapahtuvaa kohtausta edeltävästä studiokeskustelusta voi aistia: Akram 

pistää Hassanin lujille ja pyytää häntä kertomaan, miten on mahdollista, että Hassan pitää itseään 

suomalaisena. Ahmedin kysymykseen: "Kuka voi kutsua itseään suomalaiseksi" Hassan vastaa: 

”Kaikki, jotka kantaa Suomen kansalaisuutta” ja saa myötämielistä nyökkäilyä tuekseen. Akram 

suhtautuu Hassanin näkemyksiin varautuneimmin.   

Myös lyhyessä Sanoma-talossa käydyssä keskustelussa hän kyseenalaistaa Jerryn näkemystä siitä, 

että rasistisesti käyttäytyvä henkilö voisi muuttua ja muuttaa mielipidettään. Ahmed kiteyttää 

ennakkoluulojen ja rasismin eroja:   

"Ei voi sanoa, että suomalaiset on rasisteja, suomalaiset ovat ennakkoluuloisia, mis kaikki muutkin, 

mekin ollaan ennakkoluuloisia, suomalaiset on ennakkoluuloisia se on totta, siinä ei ole mitään vikaa 

mun mielestä", mutta rasismi ”on niinkuin mielenterveysongelma jos sä oikeasti oot rasisti, tai sä 

ajattelet, et valkoiset on arvokkaampia kun mustat, mun mielestä se on, sit on jotain vikaa päässä, 

silloin ei saa niin kuin edes ajatella, et siit ei saa edes oikeasti suuttua, jos ollaan rehellisiä". 

4.9.6 Keinutien ala-aste  
Leikkauksen myötä keskustelu siirtyy käsittelemään ala-astetta ja yhteisiä opettajia. Akram muistelee 

vanhaa opettajaansa "Juhaa" kunnioituksella: 

"Joo, mielenkiintoinen opettaja...pojista miehiä, se on mun mielestä hyvä asia...koska oikeesti se oli 

silleen, että sulla pitää olla kaikki järjestyksessä, kun sä tuut kouluun ja mennään riviin ja (…) ja sit jos 

sä olit myöhässä niin Wooppa Chaos". Ahmed puolestaan muistelee "Se oli kyllä ilkeä maikka, mut 

ihan hyvä, se oli hyvällä tavalla ilkeä kuitenkin, jos mekin muistetaan se.”  

Kummankin puheesta paistaa läpi, että ala-aste, opettajat ja kokemukset ovat olleet tärkeitä asioita 

heidän elämässään.  

Samaa kieltä puhuu myös se, että osio, jossa Akram vierailee Keinutien ala-asteella. Kohtaus 

muistuttaa Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydii Helsinki dokumentissa mukana olevaa 

Akramin lapsuus- ja koulumuistojen muistelua.  

Jo varhaisessa vaiheessa suunnittelua oli selvää, että Akram tekisi uuden reportaasin Keinutien Ala-

asteesta. Itse yritin ehdottaa, että kohtaus toteutettaisiin perinteisemmin, niin, että joku muu 
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kuvaisi Akramia hänen kertoessaan kokemuksistaan koulussa ja koulun pihalla. Nuoret tekivätkin 

yhden yhteisen kuvausmatkan paikalle. Pohdimme myös mahdollisuutta mennä tutustumaan ja 

kuvaamaan kouluun arkipäivänä, kun koululaiset olisivat olleet paikalla. Akramin mielestä kaikkein 

luonnollisimmalta kuitenkin tuntui, että hän kuvaisi itsenäisesti ja lauantaina, kun koulut olisivat 

kiinni. Vastustin tätä ratkaisua pelätessäni, että siitä helposti tulisi turhan pitkäveteinen kohtaus. 

Vielä siinä vaiheessa, kun tutkailimme kuvattua materiaalia leikkausohjelmassa, olin sitä mieltä, että 

kohtaus olisi kuvattava uudestaan. Helena kuitenkin taivutteli minut näkemään arvon siinä, että 

Akram kuvasi kohtauksen omalla tavallaan. Näytettyämme elokuvan varhaisia versioita testiyleisölle 

kohtaus jakoi mielipiteet, yllätyksekseni se oli kuitenkin valtaosan mielestä yksi kokonaisuuden 

koskettavimmista kohtauksista. 

Akramin kertomus, joka mielestäni on mainio, sekä tyypillinen sumuinen ja syksyinen lauantai aamu 

luovat oman tunnelmansa. Mielestäni samaistumisen kokemus on tässä kohtauksessa 

vahvimmillaan, koska Akramin tapa kertoa ja kuvata on niin intiimi. Myös kohtauksen teema; lapsuus 

ja koulu ovat asioita, jotka kaikille suomalaisille näyttäytyvät aika samanlaisena. Ala-aste on jaettu 

kokemus melkein kaikkien kesken. Akramille, kuten muillekin elokuvan nuorille ala-aste on ollut 

myös paikka käydä somalin tunneilla.   

4.9.7 Koraanikoulu 
Ala-asteelta leikataan varsin saumattomasti koraanikoulua käsittelevään osioon. 

Koraanikoulukohtaus oli aluksi osa myöhemmin elokuvassa nähtävää moskeijavierailua, se kuitenkin 

löysi luontevamman paikan Akramin lapsuutta kuvaavan osion jälkeen. Akramin rento ote 

puhuessaan Koraanista; "Koraani, pyhä kirja, todella pitkä, en ole kyllä ikinä lukenut loppuun asti", 

sekä tutkiessaan koraanikoulun oppimateriaaleja tarjoavat katsojalle mahdollisuuden nähdä vilaus 

moskeijan ja muslimien arjesta, joka usein jää ei-muslimeilta näkemättä. 

4.9.8 Nuorisotalo 
Moen kontaktia ottavan hauskan haastattelevan tyylin myötä pääsemme kurkistamaan Itäkeskuksen 

Nuorisotalon Kipinän arkeen nuoriso-ohjaajan näkökulmasta. Lyhyessä kohtauksessa vilahtaa muita 

ohjaajia, harjoittelijoita sekä myös nuorisotalossa käyviä nuoria. Moe oli myös suureksi avuksi 

aloittaessamme Jogan kuvausta samaisella nuorisotalolla kertoessaan nuorille projektista, jossa hän 

oli aiemmin itse ollut mukana ja sitten onnistuen innostamaan nuoria mukaan projektiimme.  

4.9.9 Kulosaari 
Moen opastama kierros lapsuutensa Kulosaareen toimii tietyllä tavalla pienenä hengähdystaukona. 

Kaunista talvista päivää on mukava katsella ja Moen soljuvaa tarinointia lapsuudestaan on mukava 

kuunnella. Vaikka Moen kokemukset tietenkin ovat henkilökohtaisia ja uniikkeja, toimii tämä osio 
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tässä elokuvassa mielestäni hyvin eräänlaisena Akramin osion sisällöllisenä toistona, kuitenkin 

erilaisissa ympäristöissä ja viitekehyksissä 

4.9.10 Arooska - Somalihäät 
Vierailu WeeGee-talossa sijaitsevaan Helinä Rautavaaran museoon on mielestäni koko elokuvan 

onnistunein kokonaisuus. Museoon tehty vierailu antoi nuorille mahdollisuuden pohtia ja keskustella 

Somaliasta, somalialaisesta kulttuurista, sekä ruotia omaa suhdettaan toiseen kotimaahansa. 

Näyttely oli koostettu todella oivaltavasti ja sen runsaat, moniaistiset ärsykkeet tarjosivat paljon 

pohdittavaa ja nostivat esille muistoja ja tarinoita. 

Moen ja Jabrilin keskustellessa perinteisistä paimentolaisvaatteista, häiden ruuista ja muista 

perinteistä keskenään ja myös museon oppaan kanssa heidän puheestaan kuulee, kuinka paljon 

tietoa heillä on somalialaisista perinteistä ja miten paljon ne heille merkitsevät. Jabrilin kertoessa 

kiinnostuksestaan esi-isiensä paimentolaiselämään ja toiveestaan joskus päästä kokeilemaan sitä 

elämää kaipuun ”toiseen kotimaahan” voi aavistaa.  Silti, oppaan kysyessä ovatko Jabrilin tulevat 

lapset vielä maahanmuuttajataustaisia hän vastaa:  

"Mä en usko, että ne on maahanmuuttajataustaisia, mä voin vielä olla maahanmuuttajataustainen, 

mutta jos mä saisin lapsia täällä niin en mä usko, mä olen asunut täällä yli puolet elämästäni, joo, 

mä oon somali ja suomalainen ja somali-suomalainen, mut kuitenkin, se ei tarkoita sitä, että mun 

pitäisi lähteä omasta kulttuurista tullakseni joksikin toiseksi, mä voin pitää omasta kulttuurista, 

kunnioittaa yhteiskuntaa ja elää sen mukana, mä oon varttunut, mä oon  oppinut  kulttuurit, tavat 

täällä ja mulla on myös osaksi suomalaisuutta, alitajunnassa".   

Tämä osoittaa mielestäni hyvin sen miten tärkeää on, että omat juuret ovat tiedossa ja, että sen 

kautta oma identiteetti on henkilön itsensä määriteltävissä; kuten Moe viimeisen studiokeskustelu 

kohdan lopussa tiivistää: "Jokaisen identiteetti on hänen identiteetti ja hänen mielipide ja on täysin 

oikeutettu siihen, piste". 

 

4.9.11 Somalia 
 Arooska-näyttelyssä oli Somaliaa ja sen naapurimaita esittävä kartta, joka herätti todella 

mielenkiintoisen keskustelun Somaliasta ja maan historiasta, sekä tulevaisuuden toiveista. Somalia 

on nuorten keskustelun avulla mahdollista nähdä toisella tavalla kuin mihin olemme tottuneet. 

Vaikka nuoret surevat sitä, että maassa on ollut sisällissota melkein koko heidän elämänsä ajan, he 

kuitenkin näkevät Somalian ja Mogadishun laajemmassa perspektiivissä. He keskustelevat Somalian 

historiasta Italian ja Iso-Britannian siirtomaana ja ajasta ennen sisällissotaa.  Monet myös 

haaveilevat voivansa jonain päivänä palata rakentamaan maata uudelleen.  Heidän kuvansa on 
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monimuotoisempi kuin mediassa usein nähdyt Al-Shabaabin musta lippu, merirosvot kumiveneissä 

sekä tuhoisten räjähdysten jäljet runnellussa Mogadishussa. 

Diasporan tarinaa Moe tiivistää:  

"Kaikilla ei ollut varaa lähteä, mut silloin kun sulla on hätä et sun perhe on... et sisällissota on 

tapahtunut maassa, vaikka sulla ei ole rahaa, sä keksit sen tavan millä jollain tavalla sä pääset pois, 

oli se sitten rajan yli Keniaan”...”esimerkiksi Keniassa on miljoonia somaleita, ja sisällissodan jälkeen 

lähtenyt sinne, asettunut sinne ja rakentaneet niiden elämän uudelleen ja niillä menee tosi hyvin, ja 

sitten Etiopiassa on yli noh viis miljoonaa somalia ainakin". 

4.9.12 Kuvitus 
Heti Somaliaa käsittelevän kohtauksen alussa, K'naanin soidessa taustalla näemme kuvan 

Mogadishusta, rannalta, jossa turkoosi vesi välkehtii ja paikalliset viettävät upeaa päivää auringossa 

paistatellen ja jalkapalloa pelaten. Nuorten, eteenkin Moen, kertomukset Mogadishusta herättivät 

meidät ajatukseen, että tähän osioon olisi hyvä yrittää saada mukaan kuvia siitä Mogadishusta, josta 

he puhuvat. Ensimmäinen rantakuva on Sahan Journalin Somaliaa käsittelevästä blogista, jonka 

löysimme, tutkiessamme minkälaista kuvastoa Somaliasta oli mahdollista löytää. 

Valitettavasti suurin osa kuvastosta, jota löysimme, oli sisällissotaa ja terrorismia käsittelevää, mutta 

löysimme myös kuvastoa, jossa näkyi Somalia, sellaisena kuin se on tänä päivänä, edelleen 

poikkeustilassa elävä, mutta myös synkästä menneisyydestään irti pyristelevä. Rantakuva oli niin 

päinvastainen kuin stereotypiat Somaliasta ja Mogadishusta, että koimme tärkeäksi yrittää saada 

kuva mukaan projektiimme. Olimme yhteydessä Sahan Journaliin sähköpostitse ja saimme luvan 

käyttää kuvaa osana elokuvaamme.   

Moen kertoessaan kavereistaan, jotka ovat muuttaneet takaisin Somaliaan, hän myös mainitsee 

ystävänsä ’Dudin’ joka on muuttanut takaisin ja lataa runsaasti kuvia elämästään ja arjesta 

Mogadishussa facebookiin:  

"Mulla on paljon kavereita, jotka ovat menneet takaisin, mikä sen... Khotaa...Dudi! Kaveri meni 

tännenäin, tekee kans mediahommii, on nt Mogadishussa, siellä ottaa videoo, lähettää paljon kuvia 

facebookkiin, joka päivä eri ruokia, ja sitten menee siihen rannalle, ei tykkää hirveesti vedestä 

näköjään, mut anyway on vaan siinä rannalla..." 

Dudi, oikealta nimeltään Mahad Omar, joka oli ennen muuttoaan työskennellyt Aseman Seudun 

monikulttuurisella olohuoneella ja oli sitä kautta myös Helena tuttu, antoi luvan meille käyttää 

ottamiansa kuvia. Kaikki kuvat, paitsi ensimmäinen rantakuva, jotka näyttävät Somaliaa 2010-luvulla 

ovatkin Mahadin ottamia.  
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Saimme myös lainata vanhoja postikortteja Somaliassa 1980-luvulla työskennelleeltä Inari 

Virmakoskelta. Niiden lisäksi löysimme myös blogin, joka koostaa vanhoja valokuvia ja postikortteja 

Somaliasta ja Mogadishusta, joka sopi hyvin kuvittamaan Moen kertomusta pitämästään esitelmästä 

Ammattikorkeakoulussa.  

4.9.13 Muistojen ja toiveiden Somalia 
Moen pohdinta maansa menneisyydestä; "Italialaiset rakasti olla siin Somalian rannalla... Ei sillä ole 

niin väliä, että italialaiset rakasti, kun se on niin kuin meijän ranta niin nyt se on edelleen meidän 

ranta" tiivistää hyvin mielestäni sen optimistisen asenteen, joka sävyttää hänen suhtautumistaan 

Somaliaa kohtaan. Moenkin kohtaamat yllättyneet reaktiot hänen pidettyään esitelmänsä 

Somaliasta ennen sisällissotaa, kertovat paljon siitä yksipuolisesta kuvasta, jota mediakin ruokkii. 

Halusimme elokuvassa haastaa suppeaa, negatiivista kuvaa Somaliasta ja somalialaisista tarjoamalla 

vaihtoehtoisia, monipuolisempia näkökulmia ja kuvastoja.  

Sekä Moen, että Jabrilin puheesta tulee vahvasti esille, se että heidän mielestään tilanne Somaliassa 

on paranemaan päin ja monet diasporassa elävät palaavat takaisin jälleen rakentaakseen maataan. 

Kartan äärellä Moe kertoo:   

"Kaikkialta maailmalta tulee Istanbuliin ja Istanbulista Mogadishuun on täysii koneita, ennen se lähti 

kerran kaks viikossa nyt se lähtee muutaman kerran päivässä, viis kertaa viikossa, et on kyllä niin 

kuin liikettä takaisin päin, et ihmiset haluu tulla takaisin päin, et se on vaan se, tilanne on parempaan 

päin niin ihmisii tulee takaisin"  "Ja nytten jos katsoo kaikki näitä luonnonvaroja ja kaikkee niin 

kunhan saadaan asiat kuntoon niin mä uskon, että siellä on tosi valoisa tulevaisuus, koska tulee 

kaikkialta ihmisiä, jotka on tehnyt liiketoimia ja kaikkea niin haluaa tietenkin laajentaa tännekin". 

Moen asenne kuvaa mielestäni hyvin diasporassa asuvien tärkeää osaa Somalian 

jälleenrakennuksessa. Se on myös vahva merkki siitä, että diasporassa elävillä somaleilla on olut 

mahdollisuus säilyttää ja myös siirtää jälkikasvulleen ainakin osaksi somalialainen identiteetti. 

"Rauha on kaiken avain, jos on rauhaa, niin on toivoa, mä uskon", tiivistää Jabril. 

4.9.14 Moskeija ja Imaami Anas Hajjarin haastattelu 
Akram koki tärkeäksi, sekä itselleen ja myös yleisesti sen, että elokuvaan saataisiin mukaan kohta, 

jossa islamiin liittyviä yleisiä harhakäsityksiä setvittäisiin ja, että kysymyksiin vastaisi taho, jolla on 

aiheeseen liittyvää auktoriteettia. Hän ehdotti vierailua Suomen Islamilaisen yhdyskunnan 

Moskeijaan ja Imaami Anas Hajjarin haastattelemista. Moskeija, jossa vierailimme, oli ollut myös 

Akramin koraanikoulu. Aikuisenakin hänellä oli tapana käydä siellä. Anas Hajjar oli siis hänelle myös 

ennestään tuttu.  
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Menimme Akramin ja Helenan kanssa tapaamaan Anas Hajjaria ja kuvaamaan moskeijaa, johon 

olimme saaneet etukäteen luvan. Akram oli tehnyt listan kysymyksiä, jotka hänen mielestään olivat 

tärkeitä. Anas Hajjar oli varannut meille runsaasti aikaa. Haastattelumateriaalia kertyikin yhteensä 

reilu puolitoista tuntia, jonka leikkaaminen noin viiden minuutin kohtaukseksi oli hidasta ja vaativaa.  

Akramin kysymykset olivat loppuun mietittyjä ja hänen tapansa esittää kysymyksenä 

lisäkysymyksineen, kunnes sai tyhjentävät vastaukset, oli vaikuttavaa. Haastattelija ja haastateltavan 

vanha tuttavuus ja varmaankin myös yhteinen uskonto auttoivat syvällisen keskustelun luomisessa.  

Anas Hajjarin paikoitellen todella pitkät vastaukset olivat tyhjentäviä ja hyvin perusteltuja.  

Elokuvassa Akram ja myös me koimme tärkeäksi pitää mukana vastaukset kysymyksiin: "Mitä Jihad 

tarkoittaa?”, ”Miksi naiset eivät saa ajaa autoa Saudi-Arabiassa?” sekä "Kuuluuko naisten 

ympärileikkaus islamin uskontoon?", koska nimenomaan väärien käsitysten oikaisu oli yksi 

kohtauksen keskeisistä tavoitteista. Eteenkin Imaamin vastaus kysymykseen sanan Jihad oikeasta 

merkityksestä oli mielestäni todella avartava; se, että islamissa ei ole olemassa määritelmää "pyhä 

sota" vaan, että Jihad tarkoittaa ensisijaisesti henkistä kilvoittelua ja toisekseen nimenomaan omaa 

maata puolustavaa aseellista vastarintaa on varsin kaukana valtavirtaistuneesta käsityksestä sanasta. 

Kohtauksen merkittävin anti on mielestäni Imaamin vastaus Akramin kysymykseen "Miten näet 

muslimien tulevaisuuden länsimaisessa yhteiskunnassa, että minkälaisia muutoksia voi tapahtua 

tulevaisuudessa mielestäsi länsimaissa asuvien muslimien arvomaailmassa?". Anas Hajjarin vastaa:  

"Muslimit eivät elä tyhjiössä, vaan vaikuttavat ja vaikuttuvat" ja "He, jotka ovat syntyneet täällä ja 

kasvaneet tällä, niin oppivat enemmän, toivottavasti näin tapahtuu, niin tätä... uskonnonvapauden 

oikeata merkitystä, demokratian oikeata merkitystä" sekä "niin tällaiset vapauden arvot, niin kauan 

kuin eivät riko toisten vapauksia tai toisten vapauden raja niin on minun mielestäni asia, jota täällä 

opitaan"… "Kyllä maahanmuuttajat ylipäätään, muslimit tai ei muslimit oppivat näistä arvoista ja 

myös tuovat omia arvoja myös mukanaan”. 

Tietyllä tavalla Anas Hajjar kiteyttää yhden elokuvan keskeisistä ja tärkeistä sisällöistä; onnistunut 

maahanmuuttajien omaa kulttuuria ja taustaa kunnioittava integraatio mahdollistaa uuden 

sukupolven suomalaisia, somalialaisia ja suomensomalialaisia, jotka ovat osa yhteiskuntaa ja 

vaikuttavat yhteiskunnassa positiivisella tavalla muun muassa tuomalla omia hyviä arvojaan osaksi 

yhteiskuntaamme. Imaamin sanoin: "Vieras pysyy vieraana kunnes tutustut häneen".  

Kohtauksen lopussa näemme otteen jumalanpalveluksesta, johon sekä Akram, että Anas Hajjar 

osallistuivat.  
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4.9.15 Ravintolapäivä 
Ravintolapäiväksi perustamamme "ravintola" Samosa Saturday oli suuri menestys. Teimme yhteensä 

noin sata samosaa, alun perin intialaista somaliaan juurtunutta herkkua, joista kaikki menivät 

kaupaksi alle tunnissa, lisäksi tarjolla oli somalialaista teetä, eli mustaa teetä, joka on maustettu 

kardemummalla ja neilikoilla sekä sokerilla. 

Elokuvan tuotannon aikana puhuimme paljon rasismista. Aihe osoittautui vaikeasti lähestyttäväksi. 

Toisaalta nuoret olisivat halunneet nostaa esiin yhteiskunnassa vallitsevaa ennakkoluuloisuutta ja 

rasismia, toisaalta heistä oli tärkeää, ettei elokuva olisi heitä uhrin rooliin tai surkuttelisi heidän 

asemaansa. Rasismi yhteiskunnassamme on kuitenkin mielestäni läsnä koko elokuvan läpi nuorten 

arkeen kuuluvana realiteettina, pinnalle se kuitenkin nousee vasta viimeisessä kohtauksessa nuorten 

kävellessä kotiin kaupasta. Hassanin kysyessä missä he ovat, hän saa tylyn vastauksen: "Ei ainakaan 

sun kotona". Kun tilanteen epäoikeudenmukaisuus on käyty läpi ja turhautuminen purettu 

tuntemattoman herja unohtuu omaan arvoonsa ja ruoanlaitto ystävien seurassa voi alkaa. 
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5. ANALYYSI 
5.1 Oma tekeminen muutoksessa 

 

Seminaarityötä tehdessäni halusin oman määritelmäni ’elokuvallisen etnografian’ avulla rajata tietyn 

osa-alueen 

 etnografisen elokuvan hyvinkin laajasta kentästä. Koin tärkeäksi painottaa visuaalisen tiedon 

keskeisyyttä, visuaalisen antropologian hengessä, mutta myös osallistavan toimintatutkimuksen 

voimaantumiseen tähtäävää menetelmällisyyttä.  

 Maisterin opinnäytetyötä aloittaessani löysin menetelmän videografia ja ”Elokuvallinen etnografia” 

jäi taka-alalle. Hermeneuttisen kehän nyt sulkeutuessa olen kuitenkin tullut siihen tulokseen, etten 

omassa työskentelyssäni pyri tekemään videografisia elokuvia, vaikka teoreettisella tasolla 

videografian tieteisfilosofiseen perusteluun tukeudunkin. Hermeneutiikan hengessä en myöskään 

ole valmis palaamaan käyttämään omaa menetelmän raakilettani, ja siitä syystä onkin syytä 

uudelleen määritellä sitä menetelmällistä kirjoa, jolle näkemykseni osallistavasta 

toimintatutkimuksellisesta elokuvallisesta toimintatavasta perustuu.  

Omasta tavastani tehdä olen oppinut sen, että hermeneutiikka on aina läsnä. Se on läsnä laadullista 

tutkimusta tehdessä ja ennen kaikkea ei-fiktiivistä elokuvaa tehdessä. Näkemys siitä, että laadullinen 

tutkimus nähdään toimintatapana, jonka ”avulla voi löytää uusia näkökulmia, ei vain todentaa 

ennestään epäilemäänsä” (Eskola & Suoranta 1996), on toiminut keskeisenä ohjenuorana 

opinnäytetyöprosessini aikana. 

Myös dokumenttielokuvan teorian saralta ajatus siitä, että uuden löytäminen on ei-fiktiivisen 

elokuvanteon keskiössä saa vastakaikua. Jouko Aaltonen nostaa esimerkiksi Jean-Luc Godardin ja 

Alexander Astrucin ajatuksen siitä, että koska elokuva itsessään on ajattelun väline, ei ajattelun 

kuvittamista tai esittämistä, on sen ennalta käsikirjoittaminen mahdotonta. Aaltosen mukaan heidän 

mielestään: 'Ajattelu ei tapahdu paperilla vaan elokuvassa. Astruc jopa ajattelee, että ohjaaja 

kirjoittaa kamerallaan kuten kirjailija kynällään. (Aaltonen 2006:126, Helke 2006)   

Lopullisen hypoteesin kehittelemistä ja todellisuutta tutkivan dokumenttielokuvan käsikirjoittamista 

voikin hyvin verrata keskenään. Lähtökohtaiset hypoteesit ja käsikirjoitusluonnokset saavat usein 

väistyä tiedon karttuessa uusien tiedollisesti rikkaampien näkemysten edeltä.    

Hypoteesit, väärätkin, kuten myös naiivit käsikirjoitukset, ovat kuitenkin sekä tutkielman että 

elokuvan kannalta ensisijaisen tärkeitä, koska ilman niitä tulosta ei syntyisi. Jokainen uusi hypoteesi 

ja käsikirjoituksen uudelleen luonti on askel eteenpäin ja jokaisen uudenkäsitteellistämisen myötä 
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tutkittavan ilmiön ymmärrys syvenee. Kuten aiemmin totesin, dokumenttielokuvan teon prosessia ja 

laadullisen tutkimuksen kirjoittamista yhdistää prosessin kehämäisyys, joka vie tutkijaa/ohjaajaa 

syvemmälle aiheeseensa sekä uuden ymmärryksen että myös uusien haasteiden ja 

käsitteellistämisen tarpeiden äärelle.   

5.2 Käsikirjoitus esteenä elokuvalliselle prosessille 
 

Miten käsikirjoittaa elokuva, jonka perimmäinen tarkoitus on olla tutkimuksellinen? Tätä kysymystä 

pyörittelin jo ensimmäisessä tutkimussuunnitelmassani. Keskeinen kysymys on mielestäni se, että 

miten on mahdollista määrittää jotain käsikirjoituksessa, joka selkiintyy vasta elokuvallisen prosessin 

myötä: Eli miten käsikirjoittaa kokonaisuus, jonka nimenomainen tarkoitus on viedä uuden tiedon 

äärelle? On paradoksaalista pyrkiä pysymään suunnitelmassa, joka tähtää siihen, että uusi tieto 

jatkuvasti muuttaa omaa käsitystä tutkittavasta ilmiöstä. Tieto omien ennakkokäsitysten 

rajallisuudesta sekä pyrkimys niistä eroon ovat siis välttämättömiä lähtökohtia ryhdyttäessä 

tuottamaan alustavaa käsikirjoitusta tutkimuksellisuuteen tähtäävälle elokuvalle. 

Aaltosen esittää ajatuksen, että kirjallinen ja kielellinen vastustaa elokuvallista avointa, spontaania 

maailman kohtaamista. Hän kyseenalaistaakin kokonaisuudessaan käsikirjoituksen tekemisen, kun 

kyseessä on ei-fiktiivinen elokuva jopa siinä määrin, että määrittelee että "käsikirjoitus on tavallaan 

dokumenttielokuvan vastainen" (Aaltonen 2006:126).  

Aaltosen esittämä ajatus on merkittävä eteenkin filosofisessa mielessä, hän kuvaakin käsikirjoitusta 

arkiseksi työkaluksi: "teksti jolla ei sinänsä ole arvoa, sen totuudellisuuskin on itse asiassa aika 

merkityksetöntä" (Aaltonen 2006:133). Esimerkiksi voi myös nostaa Krzysztof Kieslowski tapa 

kirjoittaa käsikirjoituksia ainoastaan saadakseen rahoituksen elokuvilleen, jonka jälkeen sensuurista 

vastaaville neuvostoviranomaisille runoiltu käsikirjoitus oli tehnyt tehtävänsä ja elokuvan teko voitiin 

todella aloittaa (Kieslowski on Kieslowski 2003:104). Kieslowskin hengessä Aaltonen määrittelee, 

että "tekemällä väljän käsikirjoituksen ohjaaja voi säilyttää kontrollin itsellään" (Aaltonen 2006:133).  

5.3 Ei käsikirjoitusta vaan menetelmä 
 

 Yksi keskeinen syy sille, että ylipäätänsä aloin pohtia ei-fiktiivisen elokuvan tekoa tutkimuksellisesta 

näkökulmasta, juontuu siitä, että käsikirjoituksen teko dokumentaarista elokuvaa varten on omasta 

mielestäni aina tuntunut vieraalta. Tämän pitkällisen, seminaarityön ja opinnäytetyön kestäneen 

prosessin myötä olen vihdoin löytänyt perustelut omalle intuitiolleni ja ehkä ennen kaikkea 

kykenemättömyydelleni kirjoittaa tyydyttävää käsikirjoitusta.  
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Osittain kokemani käsikirjoittamisen haasteellisuus johtui taustatyön puutteesta, toisaalta se myös 

johtui siitä itsestään; kaipuusta löytää jotain itseni ja omien ajatusteni ja määritelmien ulkopuolelta. 

Seppo Rustanius kuvaa elokuvantekoa matkana, jonka päämäärää tai lopputulosta ei voi etukäteen 

asettaa; "koska muuten sä et ole uskollinen dokumenttielokuvan essentialliselle, sisäiselle 

olemukselle, koska sehän on tutkimusta, sehän on tutkimusmatka" (Aaltonen 2006:160). 

 Oman kokemukseni mukaan, jopa liian tiukan kuvaussuunnitelman teko alkaa ohjata omia käsityksiä 

tekeillä olevasta elokuvasta. Oman kokemukseni mukaan juuri liian pitkälle viedyt suunnitelmat 

"laiskistavat" ja vieraannuttavat aiheesta, kun kyseessä on ei-fiktiivisen elokuvan teko. Vaikka itse 

tiedostaa suunnitelmiaan kirjatessaan, että ne ovat ainoastaan alustavia ja usein täysin 

spekulatiivisia, näistä omista kirjauksista alkaa helposti muodostua jonkin asteinen totuus itselle.  

Daniel Kahneman (2011) kirjoittaa kirjassaan; "Thinking, Fast and Slow", kahdesta ajatteluamme ja 

ongelmanratkaisukykyämme hallitsevasta erillisestä systeemistä (Kahneman 2011:21- 30). 

Ensimmäinen systeemi, "System 1", toimii nopeasti, automaattisesti, aina pyrkien tekemään niin 

vähän työtä kuin suinkin mahdollista, kun taas toinen systeemi, "System 2", on hitaampi ja työläämpi 

mutta myös analyyttisempi, eli se osa ajattelustamme, jonka eteen meidän on nähtävä vaivaa. 

Kahnemanin ajattelussa System 1 on se toiminto, joka aina on käynnissä kuin autopilotti konsanaan 

ja System 2 puolestaan vaatii käynnistyäkseen tietoisen päätöksen ryhtyä työstämään ajatuksiaan. 

Oma kokemukseni vahvistaa Kahnemanin ajatusta.  

Tutkivan elokuvan teosta olen tullut siihen tulokseen, että juuri hätäisesti sutaistu ensimmäinen 

versio käsikirjoituksesta tai kuvaussuunnitelmasta vaikeuttaa uuden tiedon tuottamista. Kuten 

Aaltonen (2006:135) sen ilmaisee: "Asioiden pistämistä paperille pidätetään ja pantataan, eikä se 

selvästi johdu laiskuudesta. Käsikirjoituksen vähättely kertoo pyrkimyksestä avoimeen suhteeseen 

maailman kanssa... kyseessä on aidosti avoin prosessi, ei vain etukäteissuunnitelman 

toteuttaminen". 

Suunnitelmia ei tietenkään voi olla tekemättä. Toimintaa ohjaa aina tietty näkemys siitä mitä on 

tekemässä ja mikä on oleellista. Omassa työskentelyssäni menetelmällisyys kuitenkin tarjosi 

vaihtoehdon käsikirjoittamiselle, tavan tehdä elokuvaa sitä kuvatessa eikä sen suunnitelmaa 

kirjoitettaessa.  

5.4 Menetelmää etsimässä 
 

Aivan ensimmäisessä tatuoijaa käsittelevässä opinäytetyöhöni liittyvässä elokuvasuunnitelmassa 

Pirjo Honkasalon elokuva ITO – Kilvoittelijan päiväkirja inspiroi minua. Keskeinen syy sille, että 
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innostuin elokuvasta, niin suuresti oli, että näin elokuvan etsiessäni menetelmää, jota seuraten olisi 

mahdollista alkaa kuvata tutkivaa elokuvaa. Mielestäni Honkasalon ote "Seitissä" tarjosi siihen hyvän 

lähtökohdan. Elokuvan kohtaukset olivat intiimejä ja koskettavia ja tuntui, että päähenkilöä pääsi 

elokuvassa todella lähelle, erityisen mielenkiintoista siitä teki se, että pitkien kohtausten kuvaustapa 

tuntui elokuvan sisällön vastakohdalta, kylmältä ja tiukkaan määritellyltä. Pitkät keskustelut oli 

kuvattu kahdella kameralla, jotka kuvasivat tiukkaa lähikuvaa, kuin fiktiossa konsanaan, keskustelua 

käyvistä henkilöistä. 

Kuvaustapa, joka olisi saattanut toimia, jos tatuointeja käsittelevä elokuva olisi toteutunut, ei 

kuitenkaan koskaan ollut vaihtoehto kumpaakaan tähän opinnäytetyöhön kuuluvaan elokuvaan. 

Aaltosen mukaan elokuvan kuvaustapa kehittyykin elokuvan henkilöiden mukaan, Virpi Suutari 

kuvaa, että Joutilaat (2001) elokuvan kuvaustapa johtui "nuorten miesten energiasta" (Aaltonen 

2006:142).  

Tehdessäni tilauselokuvaa Suomen Rautateiden 150 Juhlavuoden kunniaksi kiinnostunut Nicolaus 

Geyrhalterin tavasta tehdä elokuvaa ja tietyssä mielessä myös omaksunut hänen staattiseen laajaan 

kuvaan perustavan tyylinsä, joka selvästi näkyy ohjaamassani lyhyessä dokumentissa Rautatie. 

Geyrhalterin elokuva Unser täglich brot (2005) kuvaa ruoan tuotantoa staattisesti, ilman lisättyjä 

ääniä tai puhetta ainoana tarinankerronnan keinonaan leikkaus. Aloittaessani Joga Boniton 

kuvaukset olivat nämä opit vielä vahvasti mielessäni ja tavoitteenani olikin vielä siinä vaiheessa 

pyrkiä tuottamaan elokuvaa joka olisi muodoltaan ollut Frederick Wisemanin At Berkeley (2013) 

dokumenttielokuvan tapainen, observoiva ja ulkoapäin tapahtumia seuraava. Lopullisessa 

elokuvassa tätä perinteistä etnografisen esittämisen tapaa edustaa lähinnä ympäristöä esittelevät 

laajat kuvat, joita elokuvassa esiintyy tasaisin väliajoin.  

Kun tasaisin väliajoin kävimme kentän laidalla, liikuimme myös kentän ympäristössä. Aloin ymmärtää 

miten suuri merkitys, sillä oli, että vanha jääkiekkokaukalo, jossa Myllypuron Joga kokoontui 

pelaamaan ja oleilemaan, oli Liikuntaviraston ylläpitämä. Omasta mielestäni tämä ymmärrys nousi 

juuri kuvatessani laajoja kuvia, katsoessani kenttää ja sen ympäristöä kameran etsimen läpi. 

Aaltonen käyttää kuvaillessaan tätä ilmiötä Jean Rouchin termiä Cine-transsia, jossa tekijä 

eläytyessään kameran läpi kokee voimistuneen todellisuuskokemuksen (Aaltonen 2006:185, Rouch 

2003:39,182-183). Kameran rajatessa ympäröivää maailmaa se samalla luo merkityksiä ja näitä 

merkityksiä pohtiessaan ohjaaja/kuvaaja puolestaan tuottaa uutta tietoa ympäröivästä maailmasta.  

Alkuperäinen ajatukseni laajoista staattisista kuvista osoittautui nopeasti sopivan huonosti kentällä 

pallon perässä ympäri säntäävien nuorten kuvaamiseen, kuvaustavan huonosti tallentaessa tilanteen 

vauhtia ja liikettä. Kuvaustavan muutos oli siis välttämättömyys, jotta tilanne oli mahdollista 
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tallentaa subjektiivisen rehellisesti ja jotta materiaali olisi eloisa ja yllättävä. Kuten Hietanen 

(Hietanen 2012:180) sen ilmaisee: "Etnografisena osallistujana, kamera ei ole jotain ulkopuolista, 

joka tulisi piilottaa, koska se on välttämätön osa, tai osallistuja videografisessa tutkimusryhmässä" ja 

jatkaa lainauksella Deluzeilta: Kehot ei ainoastaan törmäile toisiinsa, vaan myös kamera törmäilee 

niihin (Hietanen 2012:180, Deleuze 1989, 193-194, oma käännös).  

Nuorten pelaamisen kuvaaminen ja kentän laidalla oleileminen on näin jälkikäteen helppo nähdä 

ennen kaikkea taustatyön tekona ja pyrkimyksenä tutustua nuoriin riittävästi, jotta ns. "kentälle 

pääsy" olisi mahdollista. Mitä paremmin tutustuin nuoriin, sitä enemmän projekti myös alkoi merkitä 

minulle henkilökohtaisesti. Aloin myös kaivata tukea sille empiiriselle tiedolle, jota olin kentän 

laidalla oleillessani ja Helenan kanssa keskustellessani alkanut kokonaisuudesta tuottaa. Olin ehkä 

myös jäänyt kuvausten suhteen hieman polkemaan paikallani, ja kun en tiennyt mikä seuraava askel 

kohti tavoittelemaani emic-tasoa olisi otin askeleen taakse päin kohti etic-tasoa.  

5.5 Asiantuntijahaastattelut 
 

Ensimmäinen henkilö, jolta pyysin haastattelua, aiheeni tiimoilta oli, Maurizio Pratesi, entinen 

koripalloammattilainen ja maajoukkuepelaaja, nykyinen Suomen Palloliiton 

Monikulttuurisuusasiantuntija ja Monikulttuurisuuden edistämisyhdistys Walter ry:n 

toiminnanjohtaja. Maurizion suosituksesta päädyin myös haastattelemaan Lasse Keskiloppia 

(haastattelu 11.12.2012), Palloliiton harrastejalkapallon kehittäjää. Hän puolestaan suositteli 

haastateltavaksi Nuorisotutkimusverkoston tutkijaa Helena Huhtaa. Kerran alkuun päästyäni 

haastattelin myös Helsingin kaupungin Liikuntaviraston liikuntasuunnittelijaa Tytti Soinia, 

Liikuntaviraston johtajaa Anssi Rauramoa sekä silloista opetus ja kulttuuriministeriä Paavo 

Arhinmäkeä. 

Tekemäni haastattelut auttoivat jäsentämään mistä tutkivan elokuvani aiheessa oikein oli kyse. 

Haastatteluiden kautta saamani laajempi kuva auttoi minua ehdottomasti paremmin ymmärtämään 

mikä oli oleellista. 

Kuvasin kaikki haastattelut ja leikin myös ajatuksella, että ne jollain tapaa muodostaisivat osan 

elokuvasta. Asiantuntijoiden puhuvien päiden lisääminen tuntui kuitenkin elokuvalleni asettamien 

tavoitteideni vastaiselta, ja niinpä päädyin siihen, että jos tulisin niitä jossain muodossa käyttämään 

muuna kuin taustatutkimusmateriaalina, niille olisi ainakin löydettävä jokin elokuvan hengen 

mukainen vastapaino. Haastatteluiden tiivistelmät liitteenä. 
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5.6 Askel ulkopuolelta sisäpuolelle 
 

Se etäinen ote, jolla olin kuvannut projektia tähän asti, ei kiinnittynyt mihinkään. Olin toki 

haastatellut nuoria, kysellyt kuulumisia ja jutellut heidän kanssaan jalkapallosta, mutta en koskaan 

päässyt kiinni siihen sisältöön, jonka olemassaolon intuitiivisesti tiedostin. Toinen suuri haaste oli se, 

että jo kuvaamallani materiaalilla ei ollut potentiaalia itsenäisesti kuljettaa tarinaa eikä se myöskään 

vienyt minua sisään aiheeseeni.  

Tietyssä mielessä olin vielä tässä vaiheessa ennakkosuunnitelmani vanki. Pyrin omaan teoreettiseen 

näkemykseeni tukeutuen toteuttamaan elokuvan joka olisi tutkimuksellinen. Käytännön kautta olen 

nyt oppinut, että siitä lähtökohdasta se oli mahdotonta ainakin etnografisessa. Tutkiva elokuva voi 

olla tutkimuksellinen ainoastaan, jos prosessi on aidosti audiovisuaalisesti tutkiva. Kuten Aaltonen 

sen laajemmin, dokumenttielokuvan kenttää kokonaisuudessaan pohtiessaan, määrittelee: 

"Dokumenttielokuva ei ole väline teorian esittämiseen. Tämän voi tulkita myös välineen autonomian 

korostamisena, se ei ole alisteinen teorialle, filosofialle tai ideologialle"(Aaltonen 2006:117). 

Se, joka teoriassa olikin jo itselleni itsestään selvää, tuntui käytännössä edelleen vieraalta. 

Etnografisia menetelmiä hyödynnettäessä tutkija ei voi olla sivustakatsoja, seuraaja, vaan hänen on 

laitettava myös itsensä likoon. Kuten Hietanen (Hietanen 2012:57, oma käännös) sen hyvin ilmaisee: 

"...kun tutkija astuu sisään sosiaalisen ilmiön piiriin ja oppii siitä, hän muuttuu, kuten myös 

tutkimuksen kohteena olevat henkilöt ja koko tutkittava ilmiö (toiminnan kautta, joka vaikuttaa 

tulevaan toimintaan)"3. Tutkijaohjaajan kokiessa, osallistuessa ja samaistuessaan ympäröivään 

todellisuuteen ja kanssaihmisiinsä, hänen saavuttaessa emic-tason, hän muuttuu ja se, muutoksesta 

kasvava sisäistetty tieto, subjektiivinen totuus, on mielestäni ainoa perusteltavissa oleva 

etnografisen tiedon tuottamisen tapa. 

5.7 Kuvattu materiaali (Footage) 
 

Ilman kuvattua materiaalia (footage) ei ole elokuvaa. Tutkivaa elokuvaa tehdessä, sillä materiaalilla, 

joka tallentuu kuvattaessa, on ensisijainen merkitys. Toisin kuin kirjallista tutkimusta tehdessä 

tutkivaa elokuvaa ei voi rakentaa muistista, vaan se rakentuu kuvatusta materiaalista, jonka on 

oltava korkealaatuista niin sisällöllisesti kuin audiovisuaalisesti (Hietanen 2012:187). Onnistuakseen 

kuvaamaan ihmisten välisiä suhteita, on kuvatun materiaalin kyettävä näyttää olemassa olevat 

                                                            
3 (...when the researcher enters into and learns about the social context and relations s/he is changed, but 
likewise, so are both those under study and the very constituent material context itself (through action or 
relation that will bring about future action) (2012) 
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suhteet todellisissa tilanteissa (Farny 2012:53, Hietanen 2011). Videoidun materiaalin vakuuttavuus 

puolestaan koostuu siitä, että se tallentaa kehonkieltä, tilanteiden non-verbaalista viestintää ja 

aikaan ja paikkaan sidottuja ulottuvuuksia inhimillisestä käyttäytymisestä (Hietanen 2012:142). 

Ilman, kuvattua materiaalia, jotka täyttävät nämä vaatimukset on hyvin vaikeaa perustella miksi 

elokuvamuoto on valittu esittämisen keinoksi alun perin (Farny 2012:53).  

5.8 Videomuoto mahdollistajana 
 

Pyrkimys ei objektivoivaan, ei-esineellistävään ja ei-toiseuttavaan kuvaustapaan on ollut tärkeässä 

osassa kummankin elokuvan teon prosessissa. Kummatkin projektit lähtivät alun perin liikkeelle 

ajatuksesta, että nuoret kuvaisivat omaa arkeaan, elämäänsä ja heitä ympäröivää kulttuuria johon 

he identifioituvat. Akram, Moe, Hassan, Ahmed ja Jabril olivat jo tehneet omakohtaista tutkimusta 

audiovisuaalisiin menetelmiin tukeutuen ja he tiesivät mihin ryhtyivät sitoutuessaan tekemään uutta 

produktiota, jonka työnimi oli aluksi yhteisiin keskusteluihin nojautuen Uusi sukupolvi. He olivat 

myös itse aktiivisesti mukana suunnittelemassa sisältöjä ja kuvauskohteita.  

Kuvattavien ääni onkin noussut hyvin keskeiseksi keskustelun aiheeksi, kun kyseessä on 

antropologinen elokuva, "kenen elokuva oikeastaan on, onko se ulkopuolisen näkemys (etic) vai 

kohteen omaa ääntä (emic)?"(Aaltonen 2006:204). Soo Dhawoow – Tule lähemmäs elokuvasta 

puhuttaessa Jay Rubyn määritelmä "antropologinen elokuva ei enää puhu ihmisten puolesta vaan 

pikemminkin heidän kanssaan" (Aaltonen 2006:204, Ruby:2000:204) kuvaa prosessia varsin 

mainiosti.  

Yhä edelleen useat antropologiset lähestymistavat tutkimukseen luovat mielestäni konnotaatioita, 

jotka vahvistavat valta-asetelmia.  Jako tutkijoihin ja tutkittaviin on yksi niistä. Käytännön tasolla ne 

eivät mielestäni onnistu tavoittamaan sellaista tasa-arvoisuutta, horisontaalisuutta ja 

voimaannutusta osallistavuuden keinoin, johon tekemämme elokuvat ovat pyrkineet.  

5.9 Etno-mimesis – osallistuvuutta, etnografiaa ja 
monenlaisia menetelmiä 

 

Soo Dhawoow – Tule lähemmäs elokuvan kohdalla jaettuun kameraan ja etno-mimesikseen 

tukeutuvan taideperustaisen performatiivisen tutkimuksen on helpompi nähdä toteutuvan. Oman 

käsitykseni mukaan kuitenkin myös Joga Bonito on luettavissa ainakin osittain samojen määreiden 

piiriin. Ehkä siinä kuitenkin itse taideteos tai esitys on merkittävämpi kuin yhteinen tekeminen.  
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Soo Dhawoow - Tule lähemmäs dokumenttia tehdessämme nuoret kanssatutkijat osallistuivat 

aktiivisesti suunnitteluun, sisältöjen määrittelyyn ja koko tekemisen prosessiin. Näin he haastoivat   

stereotypioita ja rakentamassa aktiivista kulttuurista kansalaisuutta tuottamalla uudenlaista tietoa ei 

vain itsestään, vaan myös ryhmästään, suhteestaan ympäristöön ja yhteisöistään (Oikarinen-Jabai 

2015, O’Neill et al. 2002). Joga Bonito elokuvan toteutus puolestaan lähestyi sellaista 

performatiivista tutkimusta, jossa tutkija tulkitsee ja muokkaa yhdessä kanssatutkijan kanssa 

kokemaansa, ja tekee siitä teoksen (vrt. Oikarinen-Jabai 2011). 

5.10 Taidejalkapallo ja performanssi 
 

Max Ryynäsen artikkelista Taidejalkapallo (2015) löytyy tukea tälle ajatukselle. Ryynänen kirjoittaa 

nimittäin jalkapalloon liittyvästä tekijyydestä ja taiteilusta. Ryynänen perustaa ajattelunsa John 

Deweyn estetiikalle, jonka ydin on kokemuksen antoisuudessa ja sen elämää rikastuttavissa 

vaikutuksissa: Taiteellinen tekeminen voi myös jalkapallon kautta tarjota lisäarvoa elämälle. 

Ryynäsen mukaan nimenomaan omatoimisessa harrastejalkapallossa taidejalkapallo puhkeaa 

kukkaansa ja hän peräänkuuluttaakin, että joku tarttuisi siihen: "Meillä on siis elävä taiteilun muoto, 

joka muistuttaa tanssia ja jota harrastavat miljoonat pojat ja nykyään tytötkin ympäri maailman. 

Mikä kulttuuriperintö! Kerääkö sitä kukaan? Onko jossakin jo Lönnrot liikkeellä kuvaamassa pihojen 

van Basteneita?" (Ryynänen 2015).  

Ryynäsen määritelmä taidejalkapallo tiivistää myös syyn sen tutkimiselle; "...elämäntavan lisäksi kyse 

on elämän kaunistamisesta, käsityömäisestä leikistä ja itseilmaisusta" (Ryynänen 2015), ja myös sen 

miten sen ilmentymä on tutkijan tavoitettavissa performanssin kautta: "Huipputason kilpaurheilun 

merkitys taidejalkapallolle on toimia tunnelmien, mielikuvien ja koreografioiden generaattorina. 

Sieltä, maalikimaroiden joukosta, poimitaan ne "teokset", jotka halutaan toistaa. Mimeettinen 

toiminta alkaa, kun saavutaan pihalle." 

 Jalkapallo on tosiaan elämäntapa, joka siirtyy sukupolvelta toiselle. On tärkeää, että nuorilla on 

rakentava tapa purkaa turhautumista ja paineita ja että homma pidetään kasassa yhdessä ja toisista 

pidetään huolta. Jalkapallo synnyttää myös yhteisöllisyyttä ja rakentaa siltoja eri kulttuurien ja eri 

taustoista tulevien ihmisten välille. Kun ollaan jalkapallokentällä kaikki ovat yhdenveroisia ja kaikilla 

on samat säännöt. Omasta kokemuksesta tiedän, että kun kaveri samasta joukkueesta syöttää sulle 

tai tekee maalin, sinun syötöstäsi, siinä syntyy yhteys, kun juhlitaan yhteistä saavutusta. Tappion 

sattuessa se myös kärsitään yhdessä. Joukkueurheilun kautta on mahdollista voittaa ennakkoluuloja, 

kun yhdessä taistellaan saman asian eteen. Lasse Keski-Loppi (haastattelu 11.12.2012) tiivisti 
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mielestäni hyvin höntsäilyjalkapallon merkityksen: ”Osaamisen kokemus on hirveän tärkeä, ja 

futiksen kautta voidaan kasvattaa kuuluvuutta, minäkuvaa”.  

Nuorten uskomattoman hieno ryhmähenki, positiivinen asenne ja huoli toisistaan (jota voisi kuvailla 

veljeytenä), kaupungin investoinnit urheilua tukevaan toimintaan Myllypurossa (positiivinen 

diskriminointi) sekä kaikki se pedagoginen tuki, jota nuoret ovat saaneet koulusta, nuorisotaloista 

urheiluseuroista on edistänyt heitä löytämään oman identiteettinsä "itäläisinä", helsinkiläisinä ja 

suomalaisina. Vaikka koenkin tärkeäksi nostaa esille eri tasojen mahdollistajia, haluan kuitenkin 

painottaa, että nuorten oma ennakkoluuloton toiminta on kaikista merkittävin ainesosa tässä 

onnistumisessa. Samanaikaisesti koin, intuitiivisesti, että tämän elokuvan keskiössä tulisi olla se mikä 

nuorille itselleen oli tärkeintä ja jossa he luonnollisesti kilvoittelivat ja johon heidän, ainakin sen 

hetkinen, elämäntapansa perustui; jalkapallokentällä taituroimiseen.  
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6. POHDINTAOSUUS 
6.1 Kirjallisen osan merkitys 

 

Opinnäytetyön kirjallisen osion kirjoittaminen on ollut minulle todella merkittävä kokemus. Sen 

kirjoittaminen on auttanut minua jäsentelemään tätä viisi vuotta kestänyttä prosessia ja myös 

käsittelemään kaikkia niitä tunteita, joita se on minussa herättänyt. Se on myös ollut keino 

sanallistaa se intuitiivinen hiljainen tieto, joka on ohjannut omaa prosessiani. Siinä mielessä voinkin 

ehkä todeta, että tämän kirjallisen osion tuottaminen on tapahtunut hermeneuttisen paradigman 

piirissä, kun taas kriittisrealistinen paradigma ehdottomasti on ollut itse elokuvanteon prosesseissa 

vallitseva.  

Deleuze kirjoittaa siitä, että kirjoitamme ainoastaan tietämyksemme rajoilla, sillä rajalla joka erottaa 

tietämyksemme tietämättömyydestämme samalla muuntaen yhtä toiseksi (Hietanen 2012:51, 

Deleuze 1994:xxi). Aloittaessani tämän moniuloitteisen projektin parissa työskentelyn olin 

ensisijaisesti kiinnostunut dokumentaarisen ja tutkivan elokuvan muodosta ja teoriasta sekä 

mahdollisuudesta käyttää audiovisuaalisia menetelmiä etnografisen tutkimuksen välineenä. Tämän 

projektin myötä teoriasta ja sen pohtimisesta on kuitenkin tullut alisteinen käytännölle ja 

monimenetelmällisyydestä, osallistavuudesta ja refleksiivisyydestä on muodostunut minulle jotain 

todellista, sisäistettyä, pelkkien teoreettisten määritelmien sijaan. 

Kirjoittaessani kirjallista osaa olen saanut myös todeta, että teorian ja käytännön kohdatessa 

ristiriidoilta on vaikea välttyä. Omassa työssäni se nousee esiin eteenkin pyrkiessäni sanallistamaan 

prosessia ja sen tuloksia, jotka perimmäiseltä luonteeltaan ovat moniäänisiä, sitä rajoittavassa 

kirjallisessa muodossa.  

Oma ymmärrykseni aiheestani on kuitenkin kasvanut sanallistamisen kautta ja olen omasta 

mielestäni onnistunut tämän prosessin kautta luomaan sillan omaan tiedostamattoman tietooni ja 

tyydyttävällä tavalla sen myötä myös kyennyt artikuloimaan sen, joka näen merkityksellisenä. 

Kirjallisen osion kirjoittaminen on ollut suhteessa tuotettuun tutkimukselliseen materiaaliin sekä 

retrospektiivistä että induktiivista ja siinä mielessä hyvin eriytynyttä itse elokuvien teosta, jotka 

puolestaan ovat yhteisen toiminnan tulosta. Siinä mielessä kirjallisessa osiossa tekemäni tulkinnat 

ovat ulkokohtaisia, henkilökohtaisia ja käsitteellisiä. Koenkin vielä kertaalleen tärkeäksi painottaa, 

että elokuvat eivät missään mielessä ole alisteisia kirjalliselle osiolle, vaan ne on nähtävä itsenäisinä 

taiteellisina ja osallistavina toimintatutkimuksellisina teksteinä.  
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Kirjallisella osiolla on siis ennen kaikkea merkitystä minulle, se on itsereflektiota ja samalla kaikkien 

työhön vaikuttaneiden osa-alueiden analyysiä, jonka suurin anti on tarjota minulle mahdollisuus 

rekonstruoida omaa tiedollista ja menetelmällistä tietotaitoani. Toisin sanoen, kirjallisessa osiossa 

oman tulkintani rooli on auttaa luomaan tiedollisia määritelmiä audiovisuaalisen tekstin ulkopuolelta 

ja sen kautta analyysin keinoin määritellä kokonaisuuksia, joita elokuvat ainoastaan sivuavat. 

Tulkitseminen merkitsee Turusen (1995) mukaan sitä, että ihminen näkee ympäristönsä ”esineet” 

siitä näkemyksestä käsin, mikä hänellä on. Tulkitsemisessa ei ole ongelmia silloin kun liikkuu tuttujen 

ja tunnistettavien esineiden ja tapahtumien keskellä. Kun puolestaan törmää johonkin vieraaseen 

puuttuu riittävä kokemus, jotta ilmiö olisi ymmärrettävissä ja tulkittavissa. Vasta kun ilmiöön liittyvät 

asiat tiedostetaan, alkaa kohde käydä tutuksi ja sen myötä on mahdollisuus käsitteellistää kyseinen 

ilmiö.   

Sama pätee myös luettuun tekstiin. ”Tekstin tulkinta on aina kehämäistä, sillä luettu asia tulkitaan 

oman kokonaiskuvan kautta. Tämä taas muuttaa kokonaiskuvaa, joten tulkinnan kehästä ei pääse 

eroon” (Mikkeli & Pakkasvirta 2007). Juha Varto toteaa kirjassaan Kauneuden taito (2003), että 

”...jokainen uusi lukutapa paljastaa kaksi eri asiaa: ensinnäkin se vie lähemmäs tekstin yleistä, 

mahdollista mieltä, avaa tekstiä sen todellisten mahdollisuuksien suuntaan, toiseksi se kerii auki 

koko ajan minua itseäni, syventää itseymmärrystäni.” 

Tässä mielessä kirjallinen osio on mahdollistanut minulle kokonaisuuden pohdinnan, josta 

ainoastaan pieni osa on päätynyt opinnäytetyöni osaksi. Kirjallinen osa ei siis missään nimessä 

tavoita kaikkea sitä pragmaattista tietoa, jota olen opinnäytetyöprosessini kautta kartoittanut. 

Osittain se johtuu siitä, että en kykene sitä sanoin ilmaisemaan ja osittain siitä, että se niin vahvasti 

liittyy omaan henkilööni, siihen mitä olen oppinut kansalaisena, pedagogina ja kanssaihmisenä.  

Haluan kuitenkin päätelmissä yrittää hieman avata sitä uutta ymmärrystä, jonka äärelle 

opinnäytetyöprosessini on minut johdattanut, suhteessa yhteiskuntaamme ja ennen kaikkea 

suhteessa osallistavan taideperustaisen toimintatutkimuksen potentiaalin muutoksen välineenä.  

Paulo Freiren hengessä käymiämme keskusteluja voisi kuvata teemojen luomisena. Teemojen 

luomisen tavoitteena on ollut ymmärryksen kasvattaminen kaikkien osallistujien kesken ja luotujen 

teemojen suhteen. Generatiivisten teemojen tutkiminen edellyttää, että teeman tutkijat toimivat 

kaikki tutkijoina yhdessä (Freire 2005:117). Tavoitteena on siis teemojen tutkimisen kautta syventää 

kriittistä tietoisuutta todellisuudesta.  

Tutkijalle temaattisen tutkimuksen teemojen havaitseminen ja ymmärtäminen merkitsevät 

samanaikaisesti niiden ihmisten ymmärtämistä, joiden teemoista on kyse, sekä sen todellisuuden 
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ymmärtämistä, johon ne viittaavat. Tästä syystä, ei ole mahdollista ymmärtää teemoja irrallaan 

ihmisistä, on kuitenkin välttämätöntä, että ihmiset itsekin ymmärtävät ne. Teemattisesta 

tutkimuksesta tule näin ollen pyrkimys kohti tietoisuutta todellisuudesta ja itsestä. Näin ollen se on 

niin vapauttavan kasvatusprosessin kuin vapauttavan kulttuurisen toiminnan lähtökohta. (Freire 

2005:118) 

6.2 Empatian kokemus osallisuuden kokemuksen 
luojana 

 
Toimintatutkimuksen perusperiaatteen mukaisesti tutkimuksen ensisijaisien hyötyjien tulisi olla 

tutkimukseen osallistuvat kanssatutkijat. O'Neillin ajattelussa tämä tavoiteltava "hyöty" on 

tutkimuksessa yhdessä tuotettava toimintaan aktivoiva pragmaattinen tieto. Myös yleisö on hänen 

mielestään tärkeä toimija ja se osallistetaan jakamalla tutkimuksen tulokset taiteen keinoin. (O’Neill 

et al.2002) 

Hietanen perustelee videografiaa tutkimusmenetelmänä muun muassa sillä, että se tarjoaa yleisölle 

mahdollisuuden kanssaelää kokemus, jonka seurauksena yleisölle tarjoutuu mahdollisuus kasvattaa 

ymmärrystä koettavasta toiminnasta ja tilanteesta sekä kasvattaa empatiaa tutkimukseen 

osallistuneita henkilöitä kohtaan (Hietanen 2012:45, Kozinets & Belk 2006:340). O'Neill (2002) 

puolestaan perustelee empatian herättämisen tarvetta sillä, että elämme post-emotionalisuuden4 

aikakaudella. 

Empatian herättämisen merkitys on siis se, että sen kautta on mahdollisuus osallistaa yleisöjä. On 

myös tärkeää huomata, että empatiasta puhuttaessa tässä suhteessa kyse on ennen kaikkea 

samaistumisen kokemuksesta eikä pateettisesta tehtaillusta kliseestä. Visa Koiso-Kanttilan mukaan 

                                                            
4 Stepan Meštrovićin mukaan länsimaiset yhteiskunnat ovat siirtymässä uuteen kehityksen vaiheeseen jossa 

synteettiset, kvasi-tunteet luovat pohjan itsemanipulaatiolle. Postemotionalismi on Meštrovićin teoreettinen 

rakennelma, jolla hän pyrkii käsittelemään Balkanisaatiota, etnistä väkivaltaa, ja muita erittäin emotionaalisia 

"ilmiöitä" myöhäisellä 1990-luvulla, joita käsitellään mekaanisesti ja tunnekylmästi (O'Neill et al. 2002). O'Neill 

nostaa keskeiseksi Meštrovićin ajatuksen siitä, että ns. kvasitunteet ovat itsetarkoituksellisia; vahvatkaan 

tunteet eivät johda toimintaan. Post-emotionaalisessa yhteiskunnassa tunteet eivät siis ole hävinneet, niiden 

vaihtoehdoksi on kuitenkin kehittynyt uusi hybridinen, intellektualisoitu, mekaaninen, massatuotettu 

kvasitunne (O'Neill et al. 2002). Postemotionalisuutta on O'Neillin mukaan vastustaa jokapäiväisessä elämässä 

tiedostamalla sen poliittisuus ja toimimalla sen mukaisesti.   
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yleisön samaistuminen ei-fiktiivisen elokuvan henkilöihin on onnistuneen elokuvan ominaisuus eikä 

tekovaiheen mietitty strategia (Aaltonen 2006:214). Keskeistä on siis se, että tutkimuksen yleisö 

osaltaan osallistutetaan toimintaan ja yleisölle mahdollistetaan esiintyjien kokemusten ja tunteiden 

kanssakokeminen (O'Neill et al. 2002, Becker et al. 1989, 93). O'Neillin määritelmä siitä, että uusien 

etnografioiden kyky liikkua tekee etnografioista refleksiivistä, perustuu samalle ajatukselle. Liikkeellä 

hän viittaa siihen, että uudet etnografisten tutkimustulosten esitykset mahdollistavat yleisöilleen 

tunteen maailmassa olemisesta, joka puolestaan innostaa toimintaan sen herättämän empatian ja 

tunteiden poliittisuuden kautta (O'Neill et al. 2002).  

6.3 Transkulttuurinen ja interkulttuurinen elokuva 
 

Elokuva synnyttää kokemuksen esittämällä kokemuksen; erityisyydellään se luo yleisen inhimillisen 

kokemuksen, joka ylittää kulttuuriset rajat (Aaltonen 2006:52). Etnografisella elokuvalla on siis 

potentiaali olla transkulttuurista. Ylittäessään ja kyseenalaistaessaan kulttuurisia rajoja se tarjoaa 

meille havaintoja muista ja itsestämme samalla muistuttaen, että kulttuurierot ovat särkyviä 

käsityksiä (Aaltonen, 2006:56). Transkulttuurisuuden lisäksi ei-fiktiivinen elokuva voi myös olla 

interkulttuurista, tarjotessaan vaihtoehtoisia tulkintoja ja täyttäessään välitiloja, luodessaan tarinoita 

ja muistoja kyseenalaistaakseen virallisten "tarinoiden" hiljaisuudet ja valheet (Hietanen 2012:113, 

Marks 2000:24). Se on askel pois binäärisestä ajattelusta, joka haastaa lineaariset historialliset 

narratiivit. Kaikkea elokuvaa voi pitää poliittisena johtuen siitä, että elokuva aina, joko vahvistaa tai 

vastustaa olemassa olevia valtasuhteita (Aaltonen 2009:186).  

6.4 Refleksiivisyys 
 

Post-modernin etnografisen kommunikaation tarkoitus on kyseenalaistaa käsitystä toiseudesta. 

Tässä mielessä onkin erittäin tärkeää, että elokuva on avoin, refleksiivinen, vähemmän 

autoritaarinen ja moniääninen, jotta yleisöille mahdollistetaan tilaisuus päästä eroon etnosentrisistä 

asenteistaan muun muassa samaistumisen ja empatian kokemuksen kautta. Älykkäästi käytetty 

refleksiivisyys siis tekee elokuvasta eettisemmän. Vakavasti otettavalla elokuvantekijällä tai 

etnografisia menetelmiä hyödyntävällä tutkijalla onkin siis eettinen, esteettinen ja tutkimuksellinen 

velvoitus olla refleksiivinen (Aaltonen 2006:230, Ruby 2000:148). 

Refleksiivisen otteen taustalla on pyrkimys selventää katsojalle etnografisen materiaalin 

kontekstisidonnaisuus ja samalla sen subjektiivisuus. Etnografisen elokuvan on siis onnistuttava 

välittämään katsojalle, että se mitä he katsovat on itsetutkiskelua, tiheää kuvausta, joka perustuu 

etnografin omiin kokemuksiin hänen yrittäessä ymmärtää kuvaamiensa henkilöiden sosiaalista 
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todellisuutta (Hietanen 2012:44). Se puolestaan on tutkimukseen osallistuvien henkilöiden 

esityksistä koostuva kokonaisuus, jota ohjaavat moninaiset tiedostetut ja tiedostamattomat 

päämäärät (Schechner 2002:174, Goffmann 1959:73-74) 

6.5 Todellisuus ja esitys 
 

Kun kyseessä on selkeästi ilmaistusta esityksestä, kuten teatteriesityksestä, sekä katsojat, että 

näyttelijät tiedostavat, että näyttelijä ei ole se jota hän esittää. Kun kyse puolestaan on oikeasta 

elämästä ja todellisuudesta ihmiset samanaikaisesti sekä ovat että esittävät itseään. Median ja 

eteenkin internetin luoman mullistuksen seurauksena ihmiset esittävät monia eri rooleja tai 

paremminkin itsejään päivittäin5 (Schechner 2002:177).   

Vahvasti visualisoitunut ja fragmentoitunut yhteiskuntamme on yksi perustelu audiovisuaalisten 

tutkimusmenetelmien tarpeelle. Taideperustaisten tutkimusmenetelmien tueksi olisikin kehiteltävä 

teoreettisia ja ennen kaikkea refleksiivisiä ja menetelmällisiä lähtökohtia, jotta ne rikastuttaisivat 

akateemista tutkimusta.  (O'Neill et al.2002).   

Schechnerin mukaan toistettu käytös (restored behaviour), eli esitys, ei ole sidottu niihin kausaalisiin 

järjestelmiin jotka ovat synnyttäneet sen, vaan ne ovat itsenäisiä. Schechner jopa vertaa toistettua 

käytöstä siihen miten elokuvaohjaaja käsittelee kuvattua materiaalia leikkauksessa: "Nämä 

käytöksen kaistaleet voidaan järjestää ja koota uudestaan" (Schechner 2002:28). Tämä tukee 

Aaltosen esittämää Bahtinin ajatusta siitä, että elokuvantekijä myös hyödyntää esityksiä 

polyfonisesti elokuvassa (Aaltonen 2006:90). 

6.6 Esityksen ja elokuvan dialogisuus 
 
Ilmaisu on aina dialogista, ja sillä on aina todellinen tai oletettu vastaanottaja (Aaltonen 2006:44). 

Elokuvasta puhuttaessa kohteen ääni, ilmaisu, on aina kohdistettu joko kuvaushetkellä tilassa läsnä 

oleville toimijoille, kameralle tai jopa laajemmalle yleisölle, se on siis esitystä, esitystä jollekin. 

(Aaltonen, 2009:90) 

                                                            
5 In the theatre, the actor and the audience both know that actor is "not" who she is playing. But in real life a 

person is simultaneously performing herself and being herself... Through the media and more recently by 

means of the internet, people in everyday life paly many roles, have access to numerous Avatars... As never 

before, people are performing their multiple selves all day every day. (177)  

 



63 
 

Schechnerin (2002) mukaan kaikki performanssit koostuvat toistetusta käytöksestä, mutta jokainen 

performanssi/esitys eroaa aina muista performansseista/esityksistä. Tämä pätee myös elokuvaan ja 

digitaalisiin toisintoihin esimerkiksi performanssitaiteessa. Se, että digitaalinen kopio mahdollisesti 

on täsmälleen sama tilaisuudesta toiseen ei tässä suhteessa ole merkittävää, merkittävää on sen 

sijaan tilaisuus, jossa teos näytetään tai jossa se on nähtävillä. Tilaisuuden ainutkertaisuus kumpuaa 

sen interaktiivisuudesta, sen materiaalisuuden sijaan. (Schechner 2002:23)  

Yleisöt eivät ainoastaan vastaanota informaatiota vaan niiden on myös aktiivisesti tuotettava 

merkityksiä uppoutumalla performanssiin, näkemänsä ja kokemansa tunnistamiseen sekä otettava  

etäisyyttä ja pohdittava koettua kriittisesti (O'Neill et al. 2002).  

6.7 Brechtiläinen vieraannutus ja sen refleksiivisyys 
 
Jay Ruby esittää vaatimuksen, että etnografin/ohjaajan/tutkijan on jollain tavoin tehtävä katsoja 

tietoiseksi, etnografisen tekstin konstruoidusta luonteesta (Aaltonen 2006:230, Ruby 2000:156). 

Vaatimus illuusion rikkomisesta on myös vahvasti läsnä brechtiläisessä teatterissa.  

Bertolt Brechtin määrittelemä Verfremdungseffekt (vieraanuttaminen), jossa näyttelijä asettuu 

itsensä ja tapahtumien ulkopuolelle niiden samanaikaisesti tapahtuessa tekee esityksestä 

refleksiivisen (Schechner 2002:128). Brechtiläinen teatteri ei vastusta realistista näyttelemistä, vaan 

se pyrkii täydentämään sitä. Brecht pyrki voimaannuttamaan näyttelijöitään suhtautumaan rooliinsa 

aktiivisesti, jotta näyttelijä ei katoaisi näyttelemänsä roolin taakse. Brechtille tärkeää oli sekä 

esitettävä draama, että näyttelijöiden toimijuus. Pohjimmainen pyrkimys oli luoda tilanne, jossa 

näyttelijällä oli mahdollisuus kehittää dialektinen suhde näyttelemään rooliinsa. (Schechner 

2002:152)    

Tekemissämme elokuvissa; Joga Bonito ja Soo Dhawoow – Tule lähemmäs toteutuu mielestäni moni 

Brechtin ajatuksista. Elämänkaari-haastattelut mahdollistavat kanssatutkijoille etäisyyden ottamisen 

omista arjen performansseista ja myös niistä esityksistä, jotka vaikuttavat kuvaamissamme 

tilanteissa ja tapahtumissa. Studiossa kuvatut keskustelut antavat kanssatutkijoille ja myös meille 

kanssatekijöinä mahdollisuuden tarkastella tutkimaamme pienen etäisyyden päästä. Se mahdollistaa 

myös analyysiin, syventymisen ja hiljaisen tiedon artikulaation sekä uuden sanallisen tiedon 

tuottamisen suhteessa muuhun projektiin. Yleisöille se puolestaan viestii refleksiivisyydestä, samoin 

kuin ne hetket jolloin kanssatutkijat puhuvat suoraan kameralle, eli tulevaisuuden oletetulle 

yleisölle. (myös Schechner 2002:152-154) 
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 Tärkeässä osassa on myös leikki, sarkasmi, ironia ja huumori, jonka kautta on mahdollista 

kyseenalaistaa määrittyneitä yhteiskunnallisia rooleja ja sosiaalisia rakenteita. Sen sijaan, että 

tekemämme elokuvat pyrkisivät esittämään kuvaaviamme tapahtumia realistisen elokuvatulkinnan 

piiriin sopivalla tavalla, olemme pyrkineet luomaan tilanteita, jotka herättävät aitoa keskustelua ja 

samalla myös luovat uusia mahdollisia rooleja kaikille tuotantoon osallistuneille osapuolille. 

Brechtiläisen ajattelun mukaisesti tavoitteena on ollut synnyttää taideperustaista tutkimusta, jossa 

tutkimusten ja elokuvien lopputulema ja niitä määrittämä historiallinen konteksti ei ole ennalta 

määriteltyä, joka puolestaan edesauttaa sosiaalista muutosta. (Schechner 2002:152-154)  

Schechnerin mukaan esitystutkimus, johon myös O'Neill osaltaan nojaa perustellessaan etno-

mimesistä menetelmänä, mahdollistaakin brechtiläisen otteen ja etäisyyden oton, ja sen myötä 

ironian, kritiikin, henkilökohtaiset huomautukset sekä samaistuvan osanoton. Käytännössä 

osallistuva havainnointi ja kenttätyö ovat esitystutkimuksen näkökulmasta nähtynä performanssi 

itsessään. Kriittisen etäisyyden ottaminen itseen ja tutkittaviin kanssatutkijoihin vaatii tutkijalta 

jatkuvaa tarkistamista ja uudelleen muovailua. (Schechner 2002:1) 

6.8 Elokuva toiminnallisen tiedon tuottajana 
 

Ruby ajattelee, että kun elokuvaa käsitellään kommunikaationa, eli kulttuurin määrittelemien 

merkkien rakennelmana, se mahdollistaa semioottisen käsittelytavan. Ruby ilmaisee selvästi 

tarkoittavansa elokuvateoriaa, joka mahdollistaa elokuvan (sign-event/film) jäsentelyn siten, että 

sen kautta voi korostaa elokuvan syntaktisia (esteettisiä), semanttisia (informatiivisia) tai 

pragmaattisia (toimintaan kehottavia) elementtejä (Ruby 1982).  

Toiminta ja toiminnan aikaansaama muutos ovat siis keskeisiä päämääriä ja uudet etnografiat voivat 

auttaa muutoksen aikaansaamisessa (O'Neill et al. 2002, Denzin 1997, xxi). O'Neillin mielestä tämä 

on saavutettavissa antamalla tavallisten ihmisten puhua ja tulkitsemalla ja kuvailemalla niitä 

moninaisia tapoja joiden kautta he jäsentelevät ja tekevät omaa elämäänsä itselleen 

ymmärrettäväksi (O'Neill et al. 2002).  

Uusien etnografisten ja taideperustaisten menetelmien tehtävänä on siis löytää ja kertoa niistä 

löydöistä tarinoita eletyn elämän suhteiden monimutkaisuudesta ja monimuotoisuudesta 

transformatiivisella, muutosta luovalla tavalla. Ne toimivat vastavoimana post-emotionaalisille, 

intellektualisoiduille, konemaisille, massatuotetuille tunteille, ja sille, että tila ajatella ja tuntea 

vapaasti ja kriittisesti koko ajan vähenee.  
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Kuva 3. Joga Bonito. Amirin joukkue odottaa Irak-turnauksen alkamista.  

Kuva: Joel Gräfnings 

 

 

 

Kuva 4. Soo Dhawoow – Tule lähemmäs. Akram, Ahmed, Moe, Hassan & Jabril tekevät yhdessä Samosia 

Ravintolapäivää varten.  

Kuva: Joel Gräfnings 
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8. LIITTEET: 
8.1 Elokuvat 

 

8.1.1 Soo Dhawoow – Tule lähemmäs 
Viisi helsinkiläisnuorta kuvaa arkeaan ja kokemuksiaan siitä millaista on olla suomalainen, jolla on 
vanhempien kautta juuret Somaliassa ja siteitä eri puolilla maailmaa. Suomi 2015. Työryhmä Akram 
Farah, Muhamed Isse, Hassan Omar, Muhamed Ahmed Jabril aka Dice, Joel Gräfnings, Helena 
Oikarinen-Jabai. Tuotanto: Bricoleur, 2015. (YLE) Ensiesitys: 12.09.2016, Uusi Kino, Yle Teema. 

8.1.2 Joga Bonito 
Amir suhtautuu jalkapalloon intohimoisesti. Ystävistä koostuvan Joga Bonito-joukkueen lisäksi hänen 
seurajoukkueensa pyrkii SM-liigaan ja suomen Irakilaisten jalkapalloturnauksen voittajan titteliä on 
puolustettava. Jalkapallo on Amirille elämäntapa ja keino löytää paikkansa suomalaisessa 
yhteiskunnassa. Työryhmä: Joel Gräfnings, Amir al-Shara, Helena Oikarinen-Jabai. Tuotanto:Bricoleur 
(2016) 

8.2 Haastattelut 
 

8.2.1 Maurizio Pratesi, Walter RYn toiminnanohjaaja 12.12.2012 
Maurizio Pratesin mukaan nuoret haluavat nykyään itse päättää ja luoda toimintaa. Seuratoimi 

puolestaan on jäykkää ja aikuisten luomaa ja säännöstelemää. Pratesin mukaan matalan kynnyksen 

toiminta on tällä hetkellä todella suosittua, eivätkä nuoret ole samaan aikaan yhtä kiinnostuneita 

siitä, mitä heille järjestetään. Pratesin mukaan kaikilla nuorilla on tarve kuulua johonkin ryhmään ja 

mitä positiivisempaa toiminta, sen parempi nuorelle. 

Pratesi kertoo omasta suhteesta urheiluun, että "Itte oon niin kuin tavallaan päässyt elämässä 

eteenpäin sillä, että oon löytänyt koulun lisäksi harrastuksen". Pratesi pelasi koripalloa 

ammattilaisena ja myös parikymmentä vuotta maajoukkueessa.  

Pratesi on huomannut, että kynnys lähteä mukaan seuratoimintaan on korkea ja hän pohtii syitä 

sille, miksi seuratoiminta on aiemmin  tavoittanut nuoria nykyistä paremmin. Hänen mukaansa 

muutokseen on vaikuttanut moni asia. Ensinnäkin seuratoiminnasta on tullut kalliimpaa, joka johtuu 

urheilun ammattilaistumisesta; vapaaehtoiset ovat kadonneet ja tilalle ovat tulleet 

ammattivalmentajat. Pratesi toteaa: "...vapaaehtoistoiminta, valtio tukee, että saadaan ihmisiä 

mukaan, ennen se oli itsestään selvyys. Mihin yhteisöllisyys on katoamassa?” 

Maahanmuuttajataustaisilla nuorilla osallistumiseen vaikuttavat myös kulttuuriset tekijät, 

vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä, miksi pitäisi maksaa tai edes ylipäätään urheilla.  
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Pratesin mielestä tarvitaan lisää kenttiä, joita ei voi varata. Pratesi näkee tärkeänä, että kynnystä 

liikkua madallettaisiin ja peräänkuuluttaa, että seurat profiloituisivat, niin että mukaan mahtuisi 

myös harrasteseuroja.  

Pratesin mielestä; "olisi hyvä nähdä turnauksia joissa  on sekaporukka". Haasteena hän kuitenkin 

näkee eri kulttuurit: Maahanmuuttajien turnaukset vedetään täysillä, kun taas kantasuomalaiset 

enemmän höntsää fiiliksellä. Näitä kahta on vaikea yhdistää.  

 

8.2.2 Lasse Keskiloppi, Harrastejalkapallon kehittäjä, Suomen 
Palloliitto 11.12.2012 

Pohtiessaan harrastejalkapallon tulevaisuutta Lasse Keskiloppi sanoo, että "me ollaan ihan samojen 

asioiden äärellä; miten saadaan näitä vapaita ryhmiä mukaan". 

Palloliitto panostaa koulukenttäohjelmaan, joka tarjoaa pienpelimahdollisuuksia. Sen lisäksi 

rakennetaan 25 täysimittaista tekonurmikenttää vuosittain ja 20 Ässä-kenttä ministadionia 

vuosittain. Palloliiton tavoitteena on tarjota 1 jalkapallonurmi (teko tai aito) per 1000 "harrastajaa". 

Keskilopin mukaan talviharjoittelu ei kuitenkaan tule olemaan mahdollista kaikille. Keskilopinkin 

mielestä matalan kynnyksen edullista toimintaa on liian vähän. 

Keskiloppi tiivistää omaa näkemystään: "Osaamisen kokemus on hirveän tärkeä. Futiksen kautta 

voidaan kasvattaa yhteenkuuluvuuden kokemusta ja minäkuvaa. Liikunta on hänen mielestään 

sosiaalisuuteen kasvamisen työkalu; "kanssakäymistä joutuu opettelemaan”. (Schechner 2002:1) 

Kun puhutaan jalkapallosta ja ammattilaiseksi kasvamisesta hän painottaa, että pitää treenata 20 

tuntia viikossa, jos haluaa päästä huipulle. Tärkeää on myös ns. virallisten harjoitusten ulkopuolella 

tehtävä treeni, koska yksikään seura Suomessa ei tarjoa niin paljoa treeniä. Pihapelit, joissa 

treenataan kikkoja ovat siis tärkeitä myös tässä mielessä. Hän peräänkuuluttaa myös lisää eri 

profiileja seuroille, ruohonjuuritasolta huippujalkapalloon asti.  

Jalkapallo on Keskilopin mukaan vahvasti syrjäytymistä ehkäisevää, mutta jos joukkueen ilmapiiri ei 

ole oikea, toiminnasta jäädään helposti pois. Keskiloppi näkee selkeänä ongelmana sen, että 

omatoiminen liikunta/arkiliikunta jää liian vähälle ja tämä puolestaan on johtanut siihen, että jo joka 

viidennellä nuorella on ylipainoa.  

Ongelmana Keskiloppi näkee suomalaisten liikuntaa rajaavan kurin ja sensuurin, ilman sitä liikunta 

voisi alkaa jo kotiovelta: "kenttä ei ole ainoa paikka jossa voi liikkua”.   
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Keskilopin mielestä tulevaisuudessa voitaisiin hyödyntää esimerkiksi maahanmuuttajia koskevaa 

tutkimusta toiminnan kehittämiseen. Sen kuinka suuri ja ajankohtainen haaste on edessä hän 

tiivistää seuraavasti: "Kyllä tässä ollaan sellaisen asian äärellä, jos tähän ei vastata lajiliittona, niin 

joku siihen varmasti vastaa".  

8.2.3 Helena Huhta, Sosiologi, Nuorisotutkimus verkosto 15.1.2013 
Huhta on ollut mukana isossa tutkimusprojektissa, joka käsittelee huippu-urheilijoita ja 

monikulttuurisia huippu-urheilijoita. Tutkimukseen osallistui 94 urheilijaa joista 20 oli 

monikulttuurisia. Huhdan mukaan tutkimuksesta selviää, että kantasuomalaiset huippu-urheilijat 

ovat tavallisesti ylempää keskiluokkaa ja he ovat lähtöisin ehjistä perheistä.  

Monikulttuuristen huippu-urheilijoiden kohdalla taas useimmat olivat työväenluokkaa. Moni heistä 

oli ero-perheistä ja toisen vanhempansa menettäneitä oli myös useita. Huhta kuitenkin painottaa, 

että perheet olivat ns. ”vahvoja” monikulttuurisia perheitä, joissa saatettiin puhua suomea 

kotikielenä (kieli ei ongelma) ja vanhempien hyvä työllisyys oli myös keskeistä. Suomeen oli myös 

tultu jäädäkseen. Huhta myös painottaa, että tällainen urheilu ura ei välttämättä ole mahdollinen 

kenelle tahansa maahanmuuttajanuorelle, aineiston monikulttuurisista huippu-urheilijoista 

esimerkiksi vain yksi oli tullut Suomeen pakolaisuuden takia.  

Monikulttuurisille urheilijoille harrastemaksut olivat olleet haaste. Keskeistä olikin Huhdan mukaan 

se, että urheilijuus syntyi kaveriporukassa. Tavallista oli myös, että "höntsäilyjengit" kokoontuivat 

uskontoryhmittäin. Moni pelasi myös kaupunginosa-jengeissä ja lähikentät ja edulliset hallit olivat 

olleet todella merkityksellisiä, myös siitä syystä, että perhe ei antanut kulkea liian kauas. Huhdan 

materiaalista nousi myös huomio siitä, että kavereiden kanssa pelattiin tosissaan ja toiminta oli 

tavoitteellista, seurojen harjoituksia pidettiin usein liian löysinä. Huhdan mukaan monikulttuuriset 

nuoret olivat konservatiivisempia sen suhteen, että harjoituksiin panostettiin kaikki mahdolliset 

voimavarat. Perheen merkitys nousi myös keskeiseksi siinä, että perhe vei treeneihin ja usein 

isoveljet, sisarukset olivat jo treenanneet jotain lajia. Myös kavereilla oli suuri merkitys lajivalinnassa. 

Urheilu ei myöskään ollut ollut nuorille ainoa vaihtoehto, vaan todella moni oli myös hankkinut 

akateemisen koulutuksen ja pärjänneet opinnoissaan erittäin hyvin.  

Valmentajat olivat myös monessa tapauksessa olleet erittäin merkityksellisiä. Parhaimmillaan 

valmentajat olivat ottaneet kasvatuksellista vastuuta ja auttaneet siinä perhettä. Joissain tapauksissa 

valmentajat olivat myös ottaneet nuoret "siipiensä suojiin" (sic) ja järjestäneet kuljetuksia, 

rahoitusta jne.  

Huhdan mukaan rasismi on sellainen aihe, että sitä ei voi tällaisessa yhteydessä sivuuttaa: "Mun 

haastateltavat puhuivat aiheesta aika avoimesti". Yksilölajeissa ei koettu juuri ollenkaan rasismia, 
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kun se taas joukkuelajeissa kokemus siitä oli yleisempää. Miehet kohtasivat myös enemmän rasismia 

kuin naiset. Yleisintä rasismi oli ollut vieraspeleissä toisella paikkakunnalla. Rasismi oli myös johtanut 

harrastuksen lopettamiseen, kun rasismia ei enää jaksettu.  

Huhta kyseenalaistaa harrastusmaksuja: "Halutaanko sellainen liikuntakulttuuri, että ainoastaan 

keskiluokkaisilla perheillä on varaa laittaa lapsensa harrastamaan?" Hänen mukaansa tietyissä 

yhteiskuntaluokissa urheilun harrastaminen on mahdollista ainoastaan, jos kaikki varat priorisoidaan 

siihen. Hänen mielestään nykytilanne ei luo sellaista liikunnallista yhteiskuntaa, jonka me haluamme. 

Tämä ei liity pelkästään huippu- urheiluun: "Kyse ei ole pelkästään huippu-urheilijoista, vaan myös 

siitä, että nuoret voisivat hyvin ja liikkuisivat". 

"Kun liikuntaa ja maahanmuuttoa on tutkittu, on oltu erityisen kiinnostuneita siitä, että onko 

liikunnalla kotouttavia vaikutuksia?" Huhdan mielestä sen suhteen on oltava optimistisia.  

8.2.4 Tytti Soini Liikuntavirasto Lasten ja nuorten liikuntahankkeet 
5.12.2012 

Kun liikuntaseurat eivät enää tavoita nuoria samalla tavalla kuin ennen, on liikuntavirasto vastannut 

tähän uuteen haasteeseen perustamalla Fun Action toiminnan. Periaatteena on, ettei vanhempien 

tarvitse olla ilmoittajina, vaan nuoret voivat ilmoittautua saapumalla paikalle. Fun Action-toiminnan 

alaisuudessa toimii noin sata ryhmää.  

Toiminta perustuu ajatukseen, että jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus harrastaa liikuntaa. 

Tällä hetkellä harva lapsi ja nuori liikkuu riittävästi. Vain 34 % lapsista ja nuorista kuuluu johonkin 

urheiluseuraan. Kustannukset ovat niin korkeat, että 20 % lapsista ja nuorista jää toiminnan 

ulkopuolelle siksi, että ei ole varaa osallistua. Kaikille avoin, matalan kynnyksen Fun Action on 

osoittautunut hyvin toimivaksi toimintatavaksi.  

Yksi merkittävä havainto on ollut monikulttuuriset ryhmät. Eteenkin koulujen loma-ajat ovat Soinin 

mukaan "monikulttuurista aikaa".  

8.2.5 Anssi Rauramo Liikuntavirasto Helsingin kaupungin 
liikuntajohtaja 20.3.2013 

Rauramo linjaa, että vapaita harjoitteluvuoroja tulee lisätä ja vapaille ryhmittymille tulee pystyä 

tarjota vuoroja eri liikuntapaikoista.  

Rauramon mukaan Helsingissä harrastaa liikuntaa kolmannes nuorista. Hän näkee liikuntavirastolle 

haastavana projektina tavoitta ne nuoret, joita seurat eivät tavoita. Fun Actionin suhteen hän 

kuitenkin kertoo olevansa ensimmäistä kertaa vakuuttunut siitä, että on löydetty keino, jolla 

tavoittaa nämä nuoret. Rauramo näkee, että "aina on nuoria, jotka haluavat kilpa-urheilla, mutta 

varmaan tulevaisuudessa on entistä isompi joukko, joka vain haluaa harrastaa". 
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Rauramo kertoo, ett Itä-Helsingissä on Suomen suurin liikuntakeskittymä: "Koko keskittymän 

tarkoitus on ollut se, että pystytään keskitetysti tarjoamaan itähelsinkiläisille nuorille monimuotoista 

liikuntaa monimuotoisesti". Hänen mukaansa esimerkiksi Pallomylly on hyvin monipuolinen ja 

monikulttuurinen liikuntapaikka.  

Rauramon mielestä "...liikunnan parissa opitaan paljon sellaisia asioita, joita on vaikeaa tämän 

päivän yhteiskunnassa muuten oppia... oppeja, joita ei missään kohdassa saa vähätellä... urheilusta 

saadaan elämään lisäarvoa". 

 

8.2.6 Paavo Arhinmäki Opetus- ja kulttuuriministeri 23.1.2013 
Arhinmäen mukaan "...kohta jo kolmasosa sanoo, että lasten ja nuorten harrastamisen esteenä on 

se, että maksut ovat liian korkeat". Tähän isoon ongelmaan on yritetty puuttua. Arhinmäen aikana 

valtion tuki seuroille kaksinkertaistui, tuki jaetaan seuroille, jos he sitoutuvat siihen, että 

harrastaminen maksaa korkeintaan 50 euroa kuukaudessa. Arhinmäen mukaan eteenkin 

maahanmuuttajataustaiset nuoret, joiden perheillä on keskimääräisesti pienemmät tulot, kärsivät 

nousevista kuluista.  

Urheilupoliittisesti Arhinmäki linjaa näkemystään seuraavasti: "Huippu-urheilua ei ole ilman laajaa 

liikuntaharrastusta, Suomi on niin pieni maa... jos jokaisella lahjakkaalla ja innostuneella lapsella ei 

ole mahdollisuutta harrastaa, niin meille ei myöskään tule huippu-urheilijoita... mä näen sen niin, 

että pitää olla tarpeeksi mahdollisuuksia oman tason ja halun mukaan lapsena ja nuorena". 

Huippu-urheilun ja urheiluharrastamisen suhteen Arhinmäki näkee seuraavasti: …"huippu-urheilun 

kaks tehtävää on tietenkin luoda kansakunnalle sellaista yhteistä ylpeyttä niin kuin kulttuurilla ja 

taiteella on. Jotain positiivista, joka yhdistää meitä, ja toinen on, että saa innostumaan. Jos joku 

suomalainen pärjää se näkyy aina harrastajamäärissä". Tärkeintä liikunnassa ja urheilussa on 

Arhinmäen mielestä kuitenkin se, että lapset ja nuoret harrastavat ja saavat siitä elämäntavan koko 

elämäksi.  

Arhinmäen mukaan "harrastusmahdollisuudet tai niiden fasiliteetit" ovat parantuneet huomattavasti 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. "Tän kääntöpuoli on ollut sit se, että kun on tullut entistä 

parempia niin ne on myös entistä rajatumpia". Esimerkiksi Arhinmäki nostaa sen, että kenttien 

ympärille on rakennettu aidat "että siellä saa vain harjoitella varatuilla vuoroilla”.  

Arhinmäen mukaan suomalainen "seuratoiminta on perustunut tämmöiseen talkootyöhön, 

vapaaehtoistyöhön, sellaiseen seurahenkeen. On ollut yhteinen seura ja tähän varmaan vaikuttaa, 
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että urheiluseurat oli ennen enemmän poliittisia. Talkoohenkeä ei kuitenkaan ole enää samalla 

tavalla.” 

Arhinmäki näkee, että "maahanmuuttajat eteenkin on tuoneet uutta tapaa liikkua, johon ei olla 

osattu vastata, koska meidän järjestelmä on ollut se, että kaikki liikkuu niissä seuroissa".  

Puhuttaessa urheilusta ja sen merkityksestä laajemmin Arhinmäki toteaa: Tietysti urheilussa saa 

kavereita, se ei ole vaan sitä urheilua, liikunnallisuutta ja fyysisyyttä, vaan tietenkin myös sitä, että 

harrastetaan kavereiden kanssa yhdessä. Se on niin kuin sosiaalinen muoto, se vahvistaa sitä omaa 

itsetuntoa ja valmentajalla on hirveän tärkeä rooli siinä. Lopuksi hän toteaa että: "se iso asia, josta 

me puhuttiin , että Joga Bonito, että sen mahdollistaa se että näitä vapaita kenttiä, että kyllä se 

osoittaa sen, että niitä tarvitaan”. Arhinmäen mukaan tässä on myös mahdollisuus sosiaalityölle, 

joka ryhmäyttää: "Jonkunhan se pallo pitää tuoda". 
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