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TIIVISTELMÄ:
Taidekasvatuksen tutkimuksessa maailmaa tehdään näkyväksi 

kirjoittamalla. Tämän tutkielman tavoite on paljastaa, minkälaisia pii-
lotettuja taustaoletuksia kokemuksesta kirjoittamisesta autoetnogra-
fiaan ja a/r/tografiaan on rakennettu ja miten nämä taustaoletukset 
ohjaavat näkemään maailman tietyllä tavalla. Tarkoituksena on etsiä 
kysymyksiä ja käsitteellisiä työkaluja, jotka auttavat ymmärtämään 
kokemuksesta kirjoittamisen monimutkaisuutta. 

Tutkielman aineistona ovat autoetnografiaa ja a/r/tografiaa 
määrittelevät artikkelit. Ne edustavat omaan historialliseen konteks-
tiinsa sidottua näkemystä siitä, mitä autoetnografia ja a/r/tografia 
ovat. Lukemalla tekstejä tarkasti ja huolellisesti vastakarvaan tutkiel-
ma pyrkii paljastamaan, millä tavalla ne ymmärtävät kokemuksesta 
kirjoittamisen. Tekstejä murentamalla ja löydettyjä ajatuksia jäsen-
telemällä artikkeleista paljastuu mielenkiintoisia kysymyksiä.

Tutkielma koostuu kolmesta esseestä. Ensimmäisen esseen tavoit-
teena on näyttää, miten autoetnografia pyrkii välittämään kirjoittajan 
kokemuksia lukijalle. Kirjoittajan ja lukijan välissä on kuitenkin teks-
ti, joka ei salli kokemusten siirtyvän sellaisinaan. Autoetnogra finen 
kirjoittaminen paljastuu tekstilajiksi, joka perustuu voimakkaan 
tunnevaikutuksen luomiseen ja tekstin muotoilemiseen “todentun-
tuiseksi”. Tämä tavoite näyttäisi sokeuttavan autoetnografian sille, 
miten teksti konstruktiona ohjaa kokemuksesta kirjoittamista.



Toinen esseistä tutkii, miten a/r/tografiaa käsittelevässä artikke-
lissa esitetyt ajatukset “kolmannesta tilasta” ja “elävästä tutkimuk-
sesta” suuntaavat tutkijaa kohti jännitteistä tilaa, jossa maailma ja 
Toinen paljastuu tutkijalle. Purkamalla artikkelin ajatuksia saavutaan 
yllättävän jatkokysymyksen äärelle: johtaako kohtaamisen odottami-
nen tilanteeseen, jossa subjekti kohtaa oman fantasiansa, luullen tätä 
Toiseksi? Essee pyrkii näyttämään, miten tästä seuraa tilanne, jossa 
a/r/tografia joutuu hallitsemattomaan re-representaation kierteeseen, 
josta tulisi löytää jonkinlainen ulospääsy.

Kolmas esseistä analysoi W.G. Sebaldin kirjaa Saturnuksen ren-
kaat suhteessa autoetnografiassa esitettyihin ajatuksiin narratiivista ja 
tekstin suhteesta tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen. Essee esittää 
autoetnografialle kysymyksen: sen sijaan, että ajattelisimme “toden-
mukaisuuden” olevan sitä, että teksti yrittää piilottaa rakenteensa 
ja pyrkii maagisesti välittämään kirjoittajan kokemuksia lukijalle, 
olisiko mahdollista kirjoittaa tavoilla, jotka pyrkisivät paljastamaan, 
millä tavalla tekstit itsessään ohjaavat sitä, miten näemme maailman? 

Tutkielma on keskustelunavaus. Kun kerronnalliset keinot 
ovat taidekasvatuksen tutkimuksessa niin keskeisessä roolissa, tar-
vittaisiin lisää tutkimusta siitä, miten narratiiviset ja kerronnalliset 
taustaoletukset vaikuttavat siihen, miten maailma avautuu tutkijalle. 
Tästä syystä kirjallisuustieteen ja taidekasvatuksen risteyskohdassa 
näyttäisi olevan paljon tutkittavaa. Nostamalla esiin kokemuksesta 
kirjoittamiseen liittyviä ongelmia tarkoitus on herättää keskustelua 
siitä, tulisiko meidän miettiä uudelleen suhdettamme kokemuksesta 
kirjoittamiseen.

AVAINSANAT: autoetnografia, a/r/tografia, taideperustainen 
tutkimus, kirjoittaminen, kokemus, narratiivi, kerronnallinen käänne
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ABSTRACT:
In art education we often use writing to reveal what we feel, 

know and experience. The research questions that guide this thesis 
are: What kind of hidden beliefs and assumptions guide experien-
tial writing in autoethnography and a/r/tography? How do these 
assumptions steer the way experience is represented in text? The pur-
pose of this thesis is to find questions and concepts that would aid in 
mapping the complexity of experiential writing.

My main research material consists of articles that explain what 
autoethnography and a/r/tography are and how experiential writing 
is supposed to be done. These articles represent a historical view of 
these research methodologies. A close reading of each of the articles 
reveal slowly and methodically how the relationship between writing 
and experience and the world is understood within autoethnography 
and a/r/tography. 

The core of this thesis is formed by three essays, which deal with 
questions of experiential writing from different angles. The first essay 
seeks to reveal how autoethnographic writing attempts to use text as a 
vehicle to mediate experience from the writer to the reader. However, 
this is easier said than done. Instead autoethnography is revealed to 
be a genre of writing that is based on evocative storytelling and a very 
specific idea of verisimilitude. The essay aims to show how the goals 
of autoethnography become their own undoing. 



The second essay explores the ideas of a “third space” and “living 
inquiry” that are found in a/r/tography. In a/r/tographic inquiry the 
researcher is driven towards a “third space” where a meeting with the 
world and the Other is about to happen. By deconstructing the ideas 
presented in the article we find an interesting question: is the third 
space really a place for encountering the Other, or does the researcher 
only encounter his/her own fantasy as Other? 

The third essay features an analytic reading of the novel Rings of 
Saturn by W. G. Sebald. In this reading we explore questions of nar-
rative structure and how a text can have a complex relationship with 
the world outside the text. Through this reading the essay then poses 
a question at autoethnography: instead of seeking “verisimilitude” in 
some sort of futile imitation of “reality”, could experiential writing 
be a form of writing that seeks to reveal how writing itself affects the 
way we see the world?

The aim of this thesis is to open the topic of experiential writing 
for further conversation. Experiential writing is a core element in art 
education research. That’s why we should pay more attention to the 
ways in which narrative and writing itself affect the way we under-
stand the world around us. The crossroads between art education and 
literary theory seem to be fertile land for further research. I hope my 
thesis can be a helpful tool in understanding the complex questions 
of experiential writing hidden in plain sight. 

KEYWORDS: autoethnography, a/r/tography, arts-based research, 
writing, experience, narrative, narrative turn
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Apparently we read only because what is written is already there, 
laying itself out before our eyes. Apparently. But the first one to 
write, the one who cut into stone and wood under ancient skies, 
was hardly responding to the demands of a view requiring a 
reference point and giving it a meaning; rather, he was changing 
all relations between seeing and the visible. What he left behind 
was not something more, something added to other things; it 
was not even something less — a subtraction of matter, a hollow 
in relation to a relief. Then what was it? A gap in the universe: 
nothing that was visible, nothing invisible. I suppose the first 
reader was engulfed by this non-absent absence, but without 
knowing anything about it.
 Maurice Blanchot, infinite conversation1

1. Blanchot 1993, 422–423.
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JOHDANTO

Tämä tutkielma sai alkunsa innostuksesta, joka muuttui 
hämmennykseksi, josta lopulta muotoutui tutkimuskysymys. 
Aloittaessani opinnäytettäni seminaarissa puhuttiin useaan 
otteeseen autoetnografiasta. Käsitys autoetnografiasta oli 
usein ihmisten puheissa suurin piirtein tämänlainen: “se on 
metodi, jolla voi tehdä tutkimusta käyttäen aineistona omaa 
kokemusta”. Tämä oli hyvin jännittävää, vetovoimaista, lähes 
maagista. Itselleni (ja, kuten myöhemmin kävi ilmi, myös auto-
etnografiaa luoneille kirjoittajille) tämä tarjosi uudenlaisen, 
mielekkään näkökulman tieteelliseen kirjoittamiseen. Se tuntui 
antavan mahdollisuuden tehdä tutkimusta enemmän sellaisella 
tavalla kuin halusin tehdä. Ajattelin silloin, että autoetnografiaa 
hyödyntämällä voisin kirjoittaa siitä, mitä oikeasti tapahtuu, il-
man, että kokemukset täytyisi pilkkoa ja vääristää jonkinlaisen 
tieteellisen apparaatin läpi. Niinpä päätin, että tekisin itsekin 
opinnäytteen, jonka keskeinen metodi olisi autoetnografia.

Lukiessani autoetnografiaa käsittelevää kirjallisuutta aloin 
kuitenkin tuntea epämääräistä hämmennystä ja vaivaantu-
neisuutta. Autoetnografiassa oli paljon hyvää, paljon sellaista, 
mihin halusin uskoa, mutta sen ytimessä ja perusasetelmassa 
tuntui olevan jotain, joka vaivasi minua eikä jättänyt rauhaan. 



2

Mitä enemmän aiheesta luin, sitä voimakkaammaksi tämä 
tunne kävi. Niinpä huomasin, että tutkielmani tavoite alkoikin 
mielessäni muuttua. Aloin etsiä tapoja muotoilla mielekästä ky-
symystä, joka antaisi minun etsiä vastauksia siihen, mikä minua 
autoetnografisessa kirjoittamisessa vaivasi. 

Ymmärsin jo työni alkuvaiheessa, että pohtimani kysy-
mykset liittyvät hyvin olennaisesti siihen, miten kirjoitamme 
omiin kokemuksiimme perustuvaa tekstiä. Mitä tapahtuu, 
kun kirjoitamme kokemuksesta? Onko olemassa jokin “alku-
peräinen kokemus”, josta kirjoittaja valikoi ja luo tarinoita? 
Kun kirjoitan menneistä tapahtumista, millä tavalla tämä men-
neisyys on kirjoitushetkellä läsnä? Onko kokemusta ylipäätään 
mahdollista tavoittaa kirjoittamalla, vai jäävätkö nämä yritykset 
aina vajaiksi? Mitä lukijassa tapahtuu, kun hän lukee voimak-
kaasti subjektiivisia tekstejä, jotka puhuvat henkilökohtaisista 
kokemuksista? Millaisiin kysymyksiin representaatiosta ja sen 
ongelmista olen oikein kietoutumassa? Aihe on tällaisenaan 
aivan käsittämättömän laaja ja kattaa helposti koko ihmiskun-
nan historian niin kauan kuin on ollut kieltä. Tutkielmani siis 
joko onnistuisi tai hajoaisi paljolti sen mukaan, miten hyvin 
onnistuisin rajaamaan kysymykseni. Koen, että olen useiden 
toisiinsa liittyvien, mielenkiintoisten kysymysten äärellä. Nämä 
kysymykset kytkeytyvät uusiin, laajoihin kysymyksiin kielestä, 
olemisesta ja identiteetistä. Tämä monimutkaisuus on erittäin 
kiehtovaa, mutta tuntuu myös että tutkimani asiat osoit-
tautuivat hankalasti määriteltäviksi ja ikään kuin liukkaiksi, 
vaikeiksi tavoittaa. Näistä laajoista kysymyksistä olen pyrkinyt 
löytämään mielekkään rajauksen, joka antaa minun tarkastella 
kokemuksesta kirjoittamisen kysymyksiä taidekasvatuksen tut-
kimuksessa.

Toisaalta käsittelemieni aiheiden monimutkaisuus tar-
koittaa myös sitä, että kysymykset ovat laajoja ja niihin tuskin 
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löytyy mitään yksiselitteisiä tai lopullisia vastauksia. Koska 
esiin nostamani kysymykset ovat kuitenkin alamme kannalta 
tärkeitä ja niistä pitäisi pystyä keskustelemaan, tutkielmani on 
yritys muotoilla ratkaisua siihen, miten ylipäätään voisimme 
käsitellä näitä kirjoittamisemme taustalla vaikuttavia asioita. 
Näin koko tutkielmassa on oikeastaan kyse siitä, että olen 
yrittänyt parhaani mukaan muotoilla tästä aiheesta järkevän ja 
mielenkiintoisen kysymyksen. 

Toisaalta kysymykset kirjoittamisen ja “todellisuuden” suh-
teesta kietoutuvat myös ajankohtaisiin aiheisiin. Tutkielmaa 
teh dessäni keskustelu valeuutisten (fake news) ja totuuden-
jälkeisen ajan ympärillä alkoi kiihtyä. Valeuutisilla ei liene 
mitään vakiintunutta määritelmää, mutta niillä tarkoitetaan 
uutisia, joiden välittämä tieto on valheellista: tarinat ovat 
keksittyjä, ilman vahvistettavia faktoja tai lähteitä.2 Totuuden-
jälkeinen aika tuntui vievän keskustelua pois faktoista ja kohti 
tilannetta, jossa “totuus” on avoin kenttä, jossa jokainen voi 
valita itselleen sopivan totuuden. Miten siis kirjoittaa tällaisessa 
maailmassa faktan ja fiktion välimaastossa?

Myös Suomessa tilanne on herättänyt akateemista mielen-
kiintoa. Tampereella Kertomuksen vaarat -tutkimusprojekti on 
ottanut tavoitteekseen selvittää “miksi ja miten kertomuksesta on 
tullut hyvinvointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä 
muoto, mitä riskejä tähän liittyy ja miten tutkijat voivat lisätä 
kriittistä ymmärrystä kertomusmuodon voimasta ja vaaroista”. 
Projekti on keskittynyt erityisesti “kokemuksellisen puheen […] 
tunteita herättävien ja elämäntyyliä rakentavien “mallikertomus-
ten” […] jakamisen sekä narratiivisuuden yhteiskunnallisen ja 
poliittisen hyötykäytön kysymyksiin”.3

Näin tutkielmani aihe alkoi asettua kahden hyvin jännit-

2. Ks. esim. University of Michigan Library 2018.
3. Kertomuksen vaarat 2018.
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teisen ääripään välille. Toisessa päässä oli ajatus autoetnogra-
fisen tekstin todellisuussuhteesta, jossa kirjoittaja kirjoittaa 
omista kokemuksistaan tunteita herättäviä kertomuksia, jotka 
välittävät jotain oleellista maailmassa olemisesta. Tähän tun-
tui sisältyvän jonkinlainen oletettu tai luonnollistettu ajatus 
siitä, että kirjoittaja voi välittää tekstin kautta lukijalle jotain 
omasta kokemuksestaan. Toisessa ääripäässä on postmoderni ja 
totuudenjälkeinen maailma, jossa kertomukselliset tekstit ovat 
kriisissä. Henkilökohtaisia kokemuksia käsittelevä teksti joutuu 
vastaamaan vakaviin kysymyksiin siitä, minkälaisessa suhtees-
sa teksti on todellisuuteen, millaista tietoa se voi antaa meille 
maailmasta ja kokemuksesta, sekä millä tavoin meidän tulisi 
suhtautua näihin vahvasti subjektiivisiin ja kokemusperäisiin 
teksteihin. 

Yksi merkittävä syy siihen, että tutkin tällaisia kysymyksiä 
tällaisella tavalla, on varmastikin oma taustani kirjallisuus-
tieteessä. Opiskelin useita vuosia yleistä kirjallisuustiedettä 
Helsingin yliopistossa samaan aikaan kun tein opintojani 
taidekasvatuksen osastolla. Kiinnostukseni tutkia kirjoittami-
seen ja tekstiin liittyviä kysymyksiä juontaa näiltä ajoilta. Myös 
tapani lähestyä tutkittavia tekstejä on saanut voimakkaasti vai-
kutteita kirjallisuustieteestä. Luen tutkielmassani artikkeleita 
“itsenäisinä” teksteinä, jotka sisällyttävät itseensä merkitysmaa-
ilman, jota voidaan analysoida sellaisenaan. Tämä lukemisen 
tapa on saanut vaikutteita lähiluennasta ja uuskritiikistä. Kirjal-
lisuutta opiskellessani minua kiinnosti erityisesti kirjallisuuden 
ja historiankirjoituksen suhdetta kartoittava tutkimus. Tässä 
yhteydessä puhuttiin usein tekstin viittaussuhteesta tekstin 
ulkopuoliseen todellisuuteen. Esimerkiksi puhtaasti fiktiivisten 
romaanien viittaussuhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen 
voi olla hyvin heikko, jos sitä on ollenkaan. Kysymykset “fak-
tasta” ja “fiktiosta” muuttuvat paljon mielenkiintoisemmiksi ja 
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jännitteisemmiksi, kun tutkitaan omaelämäkerrallisia, kirjoit-
tajan omiin kokemuksiin perustuvia tai historiallisia tilanteita 
muulla tavoin suoraan käsitteleviä teoksia. Emme voi sanoa 
niiden olevan täyttä faktaa, mutta mielestäni emme voi väittää, 
etteikö niillä olisi jonkinlainen merkityksellinen viittaussuhde 
tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen. 

Näiden lisäksi ajatteluuni ovat voimakkaasti vaikuttaneet 
Maurice Blanchot’n ajatukset kielestä ja kirjoittamisesta poissa-
olona, sekä kirjoitetun tekstin Toiseudesta. Blanchot’n teoksissa 
kirjoitettu teksti irtautuu kirjoittajasta ja perustuu perustavan-
laatuiselle poissaololle. Hänen ajatuksensa ovat tutkielmassa 
läsnä teemoja viitoittavina sitaatteina sekä tietynlaisena asen-
teena: miten lähestyä kirjoittamisen mysteeriä. Blanchot’n kir-
joitukset ovat kulkeneet ajatteluni rinnalla tutkielmaa tehdessä, 
ja pitäneet mielessäni ajatuksia siitä perimmäisestä outoudesta, 
joka kirjoitetun tekstin ytimessä vallitsee. 

Tämä tutkielma koostuu kolmesta esseestä, joissa käsit-
telen kokemuksesta kirjoittamisen ongelmia taidekasvatuksen 
tutkimusperinteessä. Ensimmäinen esseistä käsittelee autoetno-
grafiaa, toinen a/r/tografiaa ja kolmas sitä, kuinka W. G. 
 Sebald lähestyy romaanissaan Saturnuksen renkaat samantyyp-
pisiä ongelmia kaunokirjallisuuden kautta.4 Esseitä yhdistää 
pyrkimys pureutua kokemuksesta kirjoittamisen kysymyksiin. 

Esittelen seuraavaksi tutkielmani taustalla vaikuttavan 
teoria- ja ajatusmaailman tarkemmin. Pyrin sijoittamaan 
taidekasvatuksen tutkimusperinteessä käytettyjä kokemuksesta 
kirjoittamisen keinoja historialliseen kontekstiinsa avaamalla 
kerronnallista käännettä ja narratiivin käsitettä. Tämän jäl-
keen muotoilen tarkemmin tutkimuskysymykseni ja kuvaan 
käyttämiäni metodeja, lähiluentaa ja esseististä kirjoittamista. 

4. Sebald 2010.
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teoreettinen tausta: 
kokemuksesta kirjoittaminen

On helppoa ajatella, että kun kirjoitan omista kokemuk-
sistani, niin riittää, kun kirjoitan ne ajatukset, jotka tulevat 
mieleeni reflektoidessani omia kokemuksiani. Tällöin loppu-
tuloksena pitäisi olla teksti, joka kuvaa kokemuksiani ja välit-
tää nämä kokemukset lukijalle, eikö? Ainakin itse olen usein 
sortunut tällaiseen ajatukseen “maagisesta oikopolusta”, joka 
auttaisi meitä välittämään kokemuksia sellaisinaan. Tuntuu, 
että usein liitämme kokemuksesta kirjoittamiseen jonkinlaisen 
luon nollisen tuntuisen tai suoran suhteen “todellisuuden” ja 
 “tekstin” välillä. Tällöin uskomme tekstin kykenevän välit-
tämään lukijalle jotain kirjoittajan kokemuksesta. Tämä rinnas-
tuu mielessäni ajatukseen valokuvan dokumentaarisuudesta. 
Valokuvaa on aikoinaan pidetty eräänlaisena “todistusaineis-
tona” siitä, että jokin on tapahtunut todella.5 Samalla tavalla 
kokemusperäiselle tekstille monesti oletaan jonkinlainen suhde 
todellisuuteen, joka on vahvempi kuin se, että kokemukselli-
nen teksti olisi täyttä fiktiota. 

Asia on kuitenkin kaukana yksinkertaisesta. Yksi kokemuk-
sesta kirjoittamisen keskeisiä kysymyksiä on, että kirjoitus ei ole 
“kokemusta sinänsä” vaan tekstiä, kieltä. Kirjoittajan henkilö-
kohtaiset kokemukset välittyvät lukijalle tekstin kautta. Sekä 
kokemuksen muotoilussa tekstiksi että tämän tekstin luke-
misessa tapahtuu paljon välittymistä, tulkintaa ja valikointia. 
Voidaan siis kysyä, välittyykö kirjoittajan kokemuksesta mitään 
lukijalle, vai tapahtuuko tässä kirjoittamisen ja lukemisen 
tapah tumassa jotain aivan muuta.

5. Ks. esim. Wolff 2014; Furst 2008.
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Teksteillä, kertomuksilla ja kielellä itsellään on myös 
omat muotonsa, rakenteensa ja sääntönsä, jotka vaikuttavat 
siihen, miten asioita voidaan ilmaista ja minkälaisen muodon 
ne saavat. Tekstin pintatasolla on kyse kielen elementeistä: 
asioita ilmaistaan kirjallisuuden keinoin, käyttäen hyväksi 
kielen ilmaisu voimaa, poeettisia keinoja, sanavalintoja ja lause-
rakenteita. Ne vaikuttavat myös siihen, miten puemme sanoik-
si arkisetkin kokemuksemme. Esimerkiksi päiväkirjaa kirjoit-
taessa käy helposti niin, että huomaa kirjoittavansa jostain ihan 
muusta kuin siitä “kokemuksesta”, josta ajatteli kirjoittavansa. 
Sen sijaan oudot fraasit, maneerit ja kielikuvat alkavat ohjata 
tekstiä. Näin voi huomata olevansa sen vieraannuttavan tun-
teen äärellä, kun teksti tuntuu hallitsevan kirjoittavaa kättä ja 
jo kirjoittaessa se, mitä yrittää tavoitella, jää tavoittamattomiin.

Kirjoittaja tekee valintoja, jotka koskevat esimerkiksi teks-
tin kerronnallisia rakenteita: sitä, minkälaiseen narratiiviin 
tekstin sisällöt asetetaan, ja sitä, onko narratiivi koherentti vai 
ei. Tämän lisäksi tehdään tietoisesti tai tiedostamatta valintoja 
siitä, millainen on tekstin sisälle rakennettu kertoja, minkälaisen 
ideaalilukijan teksti itselleen olettaa ja minkälaisen position 
teksti rakentaa lukijaa varten. Tältä kannalta katsottuna käsitys 
narratiivista on tutkielmani kannalta hyvin keskeinen. Palaan 
narratiivin käsitteeseen tarkemmin hieman tuonnempana.
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kokemuksesta kirjoittaminen 
taidekasvatuksen tutkimus-

perinteessä

Mitä tekemistä tällä kaikella sitten on taidekasvatuksen 
tutkimuksen kanssa? Nopea vastaus olisi sanoa, että koska 
auto etnografia ja a/r/tografia ovat taidekasvatuksessa käytettyjä 
tutkimusmenetelmiä, näiden menetelmien taustalla vaikut-
tavien ajatusten ja perusväitteiden filosofinen pohdiskelu on 
itsessään arvokasta. Tätä voi miettiä esimerkiksi seuraavien 
kysymysten kautta: Millaisiin kysymyksiin autoetnografialla 
tai a/r/tografialla haetaan vastauksia? Minkälaisen ikkunan ne 
avaavat maailmaan, joka muuten jäisi tavoittamattomiin? Millä 
tavalla tämä ikkuna rajaa sitä, mitä näillä metodeilla voidaan 
maailmasta paljastaa?

Autoetnografia ja a/r/tografia ovat mielenkiintoisia tutki-
muskohteita, koska molemmilla menetelmillä on vahvat, oma-
leimaiset tapansa tehdä tutkimusta. Tässä tutkielmassa käsitellyt 
artikkelit sisältävät paljon tieteenfilosofista pohdiskelua siitä, 
millä tavalla kokemus tuodaan osaksi tutkimusta. Tämä tarjoaa 
oivallista aineistoa tutkittavaksi. Tarkastelen sitä, miten näiden 
tutkimusperinteiden tavat määritellä kokemuksesta kirjoit-
taminen vaikuttavat siihen, millaista tutkimusta alalla tehdään. 
Millaisiin vastauksiin tämä alkuasetelma ohjaa tutkijaa, ja mitä 
se ehkä jättää huomioimatta?  

Tutkielmani skaalan voi nähdä kuitenkin myös paljon 
laajempana. Tutkielmani tavoite on tutkia sitä, miten henkilö-
kohtaiset kokemukset rakennetaan osaksi tutkimustekstiä. 
Pyrin ymmärtämään, millä tavalla kokemukset “muuntuvat” 
tai “välittyvät” tässä prosessissa. Tämä on erittäin tärkeää 
pohdintaa taidekasvatuksen alalla, jossa hyvin suuri osa siitä, 
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mitä teemme, on jollain tavalla ei-kielellisen kokemisen, tap-
ahtumisen, tekemisen, tuntemisen, kohtaamisen, taiteen teke-
misen tai vastaanottamisen sanallistamista ja näihin liittyvän 
tiedon muotoilemista. 

Kokemuksesta kirjoittaminen on työkalu, jolla me kasvat-
tajina ja pedagogeina voimme ottaa sen, mitä luokkahuoneessa 
tapahtuu, siellä tapahtuvat ilmiöt, yhteiskunnalliset voimat 
ja tapahtumat, ja tuoda ne tekstiin asioiksi, joita voimme 
käsitellä, joista voimme keskustella ja joita voimme tutkia.  
Käytännössä siis monenlaiset kokemisen ja tietämisen tavat 
tulevat alallamme näkyviksi puhumisen ja kirjoittamisen kaut-
ta. Siksi ei ole yhden tekevää, minkälaiselta perustalta tämä 
näkyväksi tekeminen ponnistaa. Kokemuksesta kirjoittamisen 
voi  nähdä eräänlaisena “ikkunana” luokkahuoneeseen. Sen 
avulla teemme näkyväksi aivan erityislaatuista ja professiomme 
kannalta oleellista tietoa. Kokemukselliset narratiivit ovat se 
väline, jolla ohikiitävästä tapahtumasta luodaan tekstuaalinen 
artefakti. Tämä tutkielma on yritys ymmärtää jotain oleellista 
tuon ikkunan luonteesta ja siitä, miten tämä ikkuna itse vai-
kuttaa siihen, minkälaisia käsityksiä maailmasta me tuotamme.

kokemuksesta kirjoittamisen 
historiasta

Taidekasvatuksen tutkimukseen kuuluvan taideperustaisen 
tutkimustiedon on nähty rakentuvan hyvin monenlaisista 
tutkimus perinteistä. Se on yhdistynyt usein fenomenologiseen, 
hermeneuttiseen tai pragmatistiseen tutkimusperinteiseen. 
Näissä tutkimuksissa taiteellinen tietäminen tuodaan esiin 
kirjoittaen. Tällöin tutkimuksen tavoitteena on kirjoittamalla 
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tehdä näkyväksi erilaisia havaittuja ja koettuja asioita, luoda 
merkityksiä ja paikallistaa tutkija-kirjoittajan oma positio osa-
na laajempaa kontekstia. Tällaisessa tutkimuksessa tieto on aina 
sitoutunut tutkijan omaan positioon, eikä yhtä “oikeaa” tietoa 
tai totuutta ole olemassa, vaan maailma on aina kilpailevien 
totuuksien temmellyskenttä. Tutkimuksen yksi tavoite onkin 
paljastaa ja osoittaa näitä valtarakenteita ja antaa ääni niille, 
jotka ovat vaiennettuja. Taiteellista ja kokemuksellista tietoa 
pidetään vaikeasti tavoitettavana ja tunnustetaan, että kun tätä 
tietoa käännetään kirjoitukseksi, sen luonteesta katoaa jotain, 
joka on pohjimmiltaan saavuttamatonta. Silti nähdään, että 
näin tekemällä pystytään paljastamaan arvokasta ymmärrystä 
maailmasta.6

Kokemuksesta kirjoittamiseen on monia teitä. Suoma laisen 
taidekasvatuksen tutkimuksen metodologisen moninaisuuden 
historia välittyy hyvin lukiessa teosta Me tutkimme — Taide-
kasvatuksen jatko-opiskelijoiden menetelmällisiä puheenvuoroja7, 
joka kokoaa yhteen Taideteollisen korkeakoulun (nyk. Aalto -
yliopisto) jatko-opiskelijoiden menetelmällisiä lähestymistapo-
ja  tutkimukseen. Kieltä ja kokemusta on lähestytty esimerkiksi 
sosiaalisen konstruktionismin kautta, jossa kieli nähdään 
yhteisenä sosiaalisen todellisuuden muotona, jonka avulla 
muokkaamme sitä, miten ymmärrämme maailman. Puhe 
muodostuu teoista, joilla yritämme vaikuttaa toisiimme ja sosi-
aaliseen todellisuuteemme.8 Tällöin kielen avulla rakennetaan  
todellisuutta ja kieli on erilaisten voimien pelikenttä, jossa 
käydään jatkuvaa neuvottelua siitä, kenellä on valta määritellä 
asioita.  Eräskin teoksessa käsitelty tutkimus kuvaa tutkimus-
asetelmaansa niin, että se tutkii puhetta ja tekstiä “sosiaalisena 

6. Kallio 2010, 15–16, 23–24.
7. Saarnivaara & Sava (toim.) 1998.
8. Aiheesta esim. Jokinen ym. 1993.
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tekstinä, joka konstruoi ja rekonstruoi todellisuutta. Se on tari-
na eletystä kokemuksesta…”, jonka taustalta etsitään piileviä 
 merki tyksiä.9

Toinen vahva perinne on hermeneuttis-fenomenologinen 
tutkimusperinne, jossa maailmaa ja sen paljastumista tutkijalle 
käsitellään kokemuksen ja ilmiön käsitteiden kautta. Eräs jatko -
opiskelija kuvaa tutkimusasetelmaansa näin: “Aistihavainnot ja 
oma kokemus ovat myös tieteellisen tiedon perusta.”10

Taidekasvatuksen osaston maisterin opinnäytteessään Outi 
Koivisto  on tutkinut  kuvataidekasvatuksen maisterin opin-
näytteiden tiedonkäsitystä vuosina 2010–2015 ja todennut, 
että opinnäytteet sitoutuvat useimmiten edelleen jollakin  tavalla  
hermeneuttiseen tai fenomenologiseen lähestymistapaan.11

Koettujen ja elettyjen tapahtumien ja kokemusten sanallis-
tamisella on siis ollut hyvin rikas ja moninainen perinne 
tieteen alallamme. Luonnollisesti kokemuksesta kirjoittaminen 
sellaisenaan taidekasvatuksen kaikissa eri tutkimusperinteissä 
olisi aivan liian laaja aihe maisterin opinnäytteen tutkimus-
kysymyksen alueeksi. Tästä syystä olen valikoinut taide-
kasvatuksen tutkimusmetodologioista kaksi, autoetnografian 
ja a/r/tografian, käsitelläkseni sitä, miten kokemuksesta kirjoit-
tamista käsitellään näissä tutkimusperinteissä.

Tarkastelen seuraavaksi, miten tutkielmani aiheina olevia 
autoetnografiaa ja a/r/tografiaa on käsitelty taidekasvatuksen 
tutkimusperinteessä.

9. Saarnivaara & Sava (toim.) 1998, 192–193.
10. Mt., 21–22.
11. Koivisto 2016.
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autoetnografia 
taidekasvatuksen metodina

Aaltodoc-julkaisuarkistosta12 etsimällä hakusanalla auto-
etnografia löytyy taidekasvatuksen osastolta 14 maisterin opin-
näytettä, 13 kandidaatin opinnäytettä sekä kaksi väitöskirjaa. 
Näiden lisäksi taiteen laitokselta on julkaistu yksi autoetno-
grafiasta ammentava väitöskirja, Leena Valkeapään  Luonnossa.13 
Maisterin opinnäytteet ovat vuosilta 2014–2017, ja vain 
kuudessa niistä autoetnografia on mainittu pääasiasanana. 
Näissä autoetnografia on selvästi merkittävässä roolissa tutki-
musasetelman määrittämisessä. Muissa kuin näissä kuudessa 
työssä autoetnografiaa on käytetty erilaisin tavoin, usein peruste-
lemaan omasta kokemuksesta kirjoittamista  tutkimustekstissä. 
Monesti taidekasvatuksen tutkimuksessa autoetnografiaa ei 
käytetä tutkimusmetodina sellaisenaan, vaan tutkimusote on 
“autoetnografis-henkinen”, jolloin omaelämäkerrallinen kirjoit-
taminen, päiväkirjatekstit tai muunlaiset omia kokemuksia 
käsittelevät metodit yhdistetään muihin tutkimussuuntauksiin. 

Autoetnografisista väitöskirjoista Valkeapään Luonnossa 
luo tutkimusnäkökulman, jossa autoetnografinen kirjoittami-
nen yhdistyy taiteelliseen ajattelemiseen. Teoksessa kuvataan, 
miten “[a]utoetnografinen kirjoittaminen on keino päästä lähelle 
kokemusta tutkimustekstissä”.14 Autoetnografinen kirjoittaminen 
on siis keino tehdä näkyväksi henkilökohtaisia kokemuksia. 

Helena Oikarinen-Jabain väitöskirjassa Syrjän tiloja ja 
soraääniä: Performatiivista tutkimista ja kirjoittamista Gambian 
ja Suomen välimaastoissa käytetään performatiivista tutkimista 

12. Aaltodocista löytyy Aalto-yliopiston julkaisuja, kuten opinnäytteitä.
13. Valkeapää 2011.
14. Valkeapää 2011, 103.
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ja kirjoittamista kulttuurien välisten tilojen  hahmottamisessa. 
“Kuuntelemalla, kuulemalla ja tunnistamalla ”artikuloituja 
hiljaisuuksia” lähestymme kielen uusia alueita, joilla voimme 
vapaasti lainata monista traditioista laajentaaksemme ymmär-
rystämme.” Uudenlaisen kielenkäytön ja kertomisen tavan on 
nähty pystyvän kuljettavan lukijaa kohti “rajamaastoa”, jossa 
voidaan “...puhua asioista ja nostaa esiin tiloja, jotka muunlaisen 
kirjoittamisen kautta eivät ainakaan helposti lihallistuisi”.15

Myös Jaana Houessoun väitöskirjassa Teoksen synty  puhutaan 
autoetnografiasta nimenomaan tutkimuksina, “joiden lähtö-
kohtana on tutkijan omaan henkilökohtaiseen kokemusmaail-
maan ja tuntemuksiin liittyvä tieto”.16

Taidekasvatuksen osastolla on siis käytetty, ja käytetään 
edelleen, autoetnografiaa metodina tai vähintään inspiraationa 
omalle tutkimusasetelmalle, kun halutaan tuoda tutkija-kirjoit-
tajan henkilökohtaisia kokemuksia ja niihin liittyvää erityistä 
tietoa näkyväksi. Kirjoittamisella tuntuu olevan ihmeellinen 
voima paljastaa maailmasta jotain, joka muuten jäisi näky-
mättömäksi. 

kerronnallisen käänteen 
lyhyt historia

Kokemuksesta kirjoittaminen ei ilmesty tieteelliseen kes-
kusteluun tyhjästä. Tähän liittyvien käsitteiden historiallinen 
taustoitus on tarpeellista ymmärtääksemme paremmin niitä ta-
poja, joilla kokemuksesta kirjoittaminen sijoittuu  historiallisesti 
paikallistettuun käsitykseen narratiivista. Käsittelemieni tutki-

15. Oikarinen-Jabai 2008, 19–22.
16. Houessou 2010, 83.
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mussuuntausten taustalla on laajempi tieteessä ja kulttuurissa 
vaikuttanut murros, jota kutsutaan kerronnalliseksi käänteeksi. 
Kerronnallisessa käänteessä on kyse siitä, ovatko narratiivit ja 
kokemus erotettavissa toisistaan. Yhtäällä on ajatus siitä, että 
narratiivit ovat kielen ilmiö, jolla voidaan järjestää, valikoida ja 
kertoa kokemuksia, joiden alkuperä on “todellisuudessa” ennen 
narratiivia. Jälkimmäisen käsityksen mukaan narratiivi on kes-
keinen tapa, jolla ihminen käsittää maailmaa, eikä kokemusta 
ja sen narratiivista muotoa voida erottaa toisistaan.17

Tämän mukaan maailmamme rakentuu erilaisista nar-
ratiiveista, kertomuksista, joita kerromme itsellemme ja joita 
kohtaamme ympärillämme yhteiskunnassa hyvin monenlaisilla 
tavoilla. Kerronnallinen käänne nostaa esiin kysymyksen, ovat-
ko nämä narratiivit jotain mitä ihmiset luovat ja kertovat vai 
onko narratiivi itsessään jonkinlainen kokemisen perusrakenne.

Kerronnallisen käänteen syntyhistoriaa ja vaiheita on 
käsitellyt kirjallisuustieteen professori Hanna Meretoja teokses-
saan The Narrative Turn in Fiction and Theory.18 Kerronnallisen 
käänteen taustalla on Meretojan mukaan “tarinankerronnan 
kriisi”, joka alkoi 1900-luvun alkupuolella kirjallisuudessa. 
Maailmansotien jälkeen esimerkiksi ranskalainen uusi romaani 
hyökkäsi perinteistä narratiivia vastaan, kritisoiden romaania 
siitä, että sen ei pitäisi kertoa koherentteja tarinoita, joissa on 
hahmoja, joihin lukija voi samastua. Narratiivien ja tarinoiden 
nähtiin luovan “valheellisen” järjestyksen maailmaan, joka oli 
pohjimmiltaan fragmentoitunut ja kaoottinen. Tarinankerron-
taa kritisoitiin siitä, että se luo valheellisen käsityksen kohe-
renssista ja häivyttää näkyvistä maailman todellisen, jatkuvasti 
muuttuvan luonteen.19

17. Deciu Ritivoi 2013, 289.
18. Meretoja 2014.
19. Meretoja 2014, 13–14.
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Noin 1970-luvulle asti narratiivin teoreettista keskustelua 
oli hallinnut historiankirjoituksen narratiivisuutta käsittelevään 
keskusteluun liittyvä ajatus, jonka mukaan narratiivi antaa 
“valheellisen” muodon aidolle kokemukselle.20 Nähtiin, että 
on olemassa jokin esikielellinen “aito” kokemus, josta narratiivi 
sitten valikoi ja järjestelee kertomuksen. Tätä pidettiin “aidon” 
kokemuksen vääristämisenä.

“Tarinankerronan kriisi” väistyi 1970-luvulla. Ymmärret-
tiin, että humanistisen tieteen selityksissä on aina narratiivi-
nen ulottuvuus. Tältä pohjalta narratiivien tutkimus laajeni 
1980-luvulla koskemaan sitä, miten narratiivit muokkaavat 
ymmärrystämme maailmasta, ja narratiiveja alettiin tutkia 
subjektiin ja identiteettiin liittyvissä kysymyksissä.21 Näin syn-
tyi käsitys siitä, että tarinankerronta ja narratiivit ovat erotta-
maton osa ihmisen olemista. Narratiiveja ei enää ymmärretty 
“toissijaisena” rakenteena, joka vääristää jotain alkuperäistä 
kokemusta. Tämä kysymyksenasettelu ei ole kerronnallisen 
käänteen jälkeisessä maailmassa enää mielekäs. Sen sijaan nar-
ratiivien tutkimus alkoi keskittyä siihen, miten maailma on 
täynnä kulttuurisesti eri tavoin välittyneitä narratiiveja, jotka 
muokkaavat meitä. Tällä paradigman muutoksella oli laajamit-
taisia seurauksia, kun eri aloilla alettiin kriittisesti pohtia, millä 
tavoin maailmamme on rakentunut narratiiveista.22 Toisin sa-
noen alamme ymmärtää, että tieto on aina tiettyyn henkilöön 
ja hänen henkilökohtaiseen näkökulmaansa sidottua.

Samalla kun erilaiset narratiivisen tutkimuksen muodot 
yleistyvät eri tieteenaloilla, myös muualla yhteiskunnassa 
erilaiset kokemuksesta ammentavat kerronnalliset asiatyylit 
(creative non-fiction) yleistyvät esimerkiksi uutiskirjoittamisessa 

20. Ks. esim. White 1987.
21. Meretoja 2014, 5.
22. Meretoja 2014, 2–3, 17–18.
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(ks. esim. new journalism). Nämä ovat erilaisia tekstityylejä ja 
kirjoittamisen tapoja, joissa käytetään subjektiivista kokemusta 
ja fiktiivisen kirjallisuuden keinoja asiateksteissä.23

Kerronnallisen käänteen aallokossa ovat syntyneet myös 
tässä tutkielmassa käsitellyt tutkimussuuntaukset. Autoet-
nografia syntyi radikaalina vastareaktiona perinteiseen tieteelli-
seen kirjoittamiseen. Se on vaikuttanut hyvinkin merkittävästi 
henkilökohtaisista kokemuksista kirjoittamiseen laadullisessa 
tutkimuksessa.24 Taidekasvatuksen tutkimuksen alalla taidepe-
rustaisessa ja taiteellisessa tutkimuksessa on kehitetty metodeja 
taiteen menetelmillä syntyvästä tutkimuksellisesta tiedonmuo-
dostuksesta. Tällaisessa tutkimuksessa taiteellisen prosessin 
sanallistaminen ja käsitteellistäminen, kokemusten avaaminen 
sanallisesti, on merkittävässä roolissa.25

Kerronnallisessa käänteessä on siis kyse laajasta maail-
mankuvan muutoksesta. Siinä keskiöön nousevat aivan uudella 
tavalla kysymykset siitä, miten inhimillisissä tavoissa tuottaa 
tietoa ja ymmärrystä on aina kyse jonkinlaisesta narratiivista, 
joka on kirjoitettu jostain aikaan, paikkaan ja arvoihin sido-
tusta näkökulmasta. Kerronnallisen käänteen myötä saavutaan 
tilanteeseen, jossa kokemus mielletään niin, että ei ole mitään 
kategoriaa ymmärtää kokemusta ilman narratiivia, vaan käsi-
tyksemme kokemuksesta on aina narratiivisesti rakentunut. 
Tästä syystä narratiivi on keskeinen käsite oman tutkielmani 
kannalta. Tutkimalla autoetnografiassa ja a/r/tografiassa esi-
tettyjä narratiiveja kokemuksesta kirjoittamisesta ja siitä, 
minkälainen on “hyvä” kokemuksesta kertova narratiivi, 
voidaan itse asiassa paljastaa, mitä maailmaa, olemista ja koke-
mista koskevia taustaoletuksia näiden tutkimusmetodien taakse 

23. Leavy 2018, 8. 
24. Ellis ym. 2011.
25. Ks. esim Suominen ym. 2018; Kallio 2010. 
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oikein kätkeytyy.
Nyt kun narratiivisuus ja subjektiivisista kokemuksista 

kertominen ovat vahvasti korostuneet erityisesti tietyissä tie-
teellisissä menetelmissä (ja kulttuurissa, uutisissa, sosiaalisessa 
mediassa ylipäänsä), mitä seurauksia tällä kaikella on? Jos on 
totta, että elämme “narratiivien aikaa”, onko tietynlaisesta ker-
tomuksellisuudesta ja henkilökohtaisen kokemuksen korosta-
misesta tullut eräänlainen uusi paradigma?

mitä autoetnografinen 
kirjoittaminen on?

Autoetnografia on etnografian piirissä syntynyt tutkimus-
suuntaus, joka sai alkunsa 1900-luvun puolivälin jälkeisissä 
tieteellisissä murroksissa, joissa modernistinen tieteenihanne 
väistyi uusien näkemysten tieltä. Etnografien joukossa levi-
si turhautuminen “perinteiseen” objektivistis-positivistiseen 
tapaan tehdä tutkimusta, jossa tutkijan ja tutkittavien omaa 
kokemusta ja sidonnaisuuksia pidettiin esteinä objektiiviselle 
ja rationaaliselle tutkimukselle. Vanhan paradigman murtuessa 
1970–1980-luvuilla ajatus siitä, että ihmisten elämää voitaisiin 
kuvata niin, että tutkija on neutraali tarkkailija, joka käyttää 
neutraalia kieltä kuvatakseen “raakaa dataa”, kävi mahdotto-
maksi. Tämä johti käsitykseen, jonka mukaan objektivistinen 
ja positivistinen tiede ei yksinkertaisesti kykene kuvaamaan 
ihmistä ja maailmaa tavalla, joka tavoittaisi inhimillisen elämän 
rikkauden ja monimutkaisuuden tai subjektiivisen kokemuk-
sen merkityksen. Päädyttiin tilanteeseen, jossa haluttiin  kes-
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tävämpi tapa tutkia ihmisten elämää ja kokemuksia.26

Autoetnografia oli siis tapa kirjoittaa toisin, lähestyä maa-
ilmaa ja kokemusta eri näkökulmasta kuin mitä etnografises-
sa kirjoittamisessa oli aiemmin tehty. Kirjoittamalla omista 
kokemuksista ja kytkemällä niitä laajempaan etnografiseen 
näkökulmaan pyritään ymmärtämään jotain asiaa tai ilmiötä 
nimenomaan yksittäisen ihmisen kokemuksen kautta. Auto-
etnografia pyrkii esittämään tietoa yksittäisestä elämästä, 
kokemuksista ja ihmisten välisistä suhteista sen sijaan että tar-
joaisi yleistettävää tilastotietoa.27 Autoetnografiset narratiivit 
nähdään monimutkaisina, merkitystä rakentavina ilmiöinä, 
jotka tuovat uusia tapoja ajatella ja kokea ja auttavat sekä kir-
joittajaa että lukijoita ymmärtämään vaikeita kokemuksia, joita 
kirjoittaja on käynyt elämässään läpi. Autoetnografian yksi 
tavoite onkin  tuoda esiin marginaaliin jääviä kokemuksia, jot-
ka muuten jäisivät kuulumattomiin. Esimerkiksi sairaus-nar-
ratiiveja (illness narratives) kirjoittavat vakavasti sairaat ihmiset 
kamppailevat uhriutumista vastaan ja yrittävät kirjoittaa 
itsestään selviytyjinä. Näin ruumillisuus ja haavoittuvuus py-
ritään muuttamaan heikkoudesta voiman ja tiedon lähteeksi.28 

Autoetnografia siis syntyi tilanteessa, jossa vakiintuneet ta-
vat tehdä tutkimusta ja tiedettä eivät yksinkertaisesti riittäneet 
kuvaamaan maailmaa autoetnografien mielestä “oikein”. Siksi 
oli  löydettävä ja kehitettävä uusia tapoja puhua ja kirjoittaa, 
tutkia ja raportoida, jotka paljastaisivat maailmasta sen, mikä  
heidän käsityksensä mukaan on oleellista. Autoetnografia 
tarjoaakin yhden vastauksen kysymykseen, miten kirjoittaa 
kokemuksesta kerronnallisen käänteen jälkeen.

26. Ks. esim. Ellis ym. 2011; Ellis ym. (toim.) 2015., luku 1.
27. Ellis ym. (toim.) 2015, luku 2; Adams ym. 2017, 2–3.
28. Ellis & Bochner 2000, 749.
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kokemuksesta kirjoittaminen 
taideperustaisessa tutkimuksessa

Toinen käsittelemistäni tutkimusmenetelmistä on a/r/to-
grafia (a/r/tography), joka on osa taideperustaista tutkimusta. 
Taideperustaisessa tutkimuksessa on kyse taiteellisessa tekemi-
sessä ja taiteen kanssa vuorovaikutuksessa syntyvästä kokemuk-
sellisesta tiedosta. Keskeistä taideperustaiselle tutkimukselle on 
taiteellisen tekemisen, tietämisen tai ajattelun jatkuva läsnä-
olo tutkimusprosessin eri vaiheissa. Taide ei siis ole vain jokin 
tutkimuksesta erillinen osio, joka tukee “tieteellistä analyysiä”, 
vaan taiteellinen tekeminen ja tietäminen ovat yksi tutkimuksen 
tekemisen tapa, joka on läsnä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. 

Taideperustaisessa tutkimuksessa kokemusperäinen ja 
kehollinen tietäminen saadaan tuotua esiin sanallistamalla ja 
käsitteellistämällä tuntemuksia ja kokemuksia sekä tuomalla 
näkyväksi sitä, mikä muuten jäisi kätketyksi. Keskeistä on, 
että taiteellista tietoa ei voida täysin kääntää kirjoitukseksi tai 
puheeksi, tai muutenkaan tyhjentävästi selittää. Näiden meto-
dien etuna on pidetty niiden rikkautta ja ennalta-arvaamat-
tomuutta, joka sallii tutkijan liikkumisen uusille tietämisen 
 alueille, joita ei ole vielä kielellisesti selitetty. Näin myös 
ajatukset “oman itsen tutkimisesta” tai “itsen käyttämisestä 
tutkimuksen työkaluna” ovat taideperustaisen tutkimuksen 
ymmärtämisen kulmakiviä.29 Tietämisen tapoja on useita er-
ilaisia, ja nämä voivat olla ei-kielellisiä. Taiteelliset keinot ovat 
tie tämän tiedon äärelle.30 

Tätä kautta ymmärrettynä oma kokemus ei ole taidepe-
rustaisessa tutkimuksessa vain jotain “mennyttä”, josta ammen-

29. Suominen ym. 2018, 103–108; Kallio 2010, 15.
30. Leavy 2018, 5–9.
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netaan tärkeää tietoa ja kokemusta kirjoittamista varten, vaan 
oma aktiivinen kokeminen on oleellinen metodi siinä,  miten 
löydetään uuden tiedon äärelle.

A/r/tografia on syntynyt osana pohjoisamerikkalaista taide-
perustaista tutkimusta. On hyvä ymmärtää, että vaikka suoma-
laisessa ja pohjoisamerikkalaisessa taideperustaisessa tutkimuk-
sessa on kehitelty samantyylisiä asioita, suomalainen tutkimus 
on kehitetty itsenäisesti omiin tarpeisiin.31

A/r/tografisen tutkimuksen perusta on jatkuvasti muut-
tuva, elävä ja ennalta määrittelemätön tutkimustilanne (living 
inquiry). Tutkijan omaa elämää ja kokemushistoriaa ei nähdä 
tutkimuksesta erillisenä, vaan kaikki tutkijan elämän aspektit 
vaikuttavat tutkimusprosessiin ja sen lopputulokseen.32 A/r/
tografia rakentuu ajatukselle “kolmannesta tilasta”, joka sijait-
see taidekasvattaja-tutkijan kolmen eri roolin välissä (taiteilija, 
tutkija, opettaja, eli Artist, Researcher, Teacher). Sen sijaan, että 
roolit olisivat erillisiä ja tuottaisivat toisistaan irtonaista tietoa, 
kolmas tila on paikka, jossa roolien tuoma tieto yhdistyy taval-
la, jossa roolien tuoma tieto ei kadota erityispiirteitään. A/r/
tografian mukaan taiteilija-tutkija-opettajat elävät tässä roolien 
välisessä rajatilassa, jossa taidekasvattaja-tutkijan identiteetti 
syntyy näiden roolien monimuotoisuudesta.33 A/r/tografian 
tietokäsitys pohjautuu ajatukselle jatkuvasta muutoksesta. Kol-
mas tila on avoin ja haavoittuva, ja siinä merkitykset määrittyvät 
aina uudelleen, muuttuvat ja tulevat uudelleentulkituiksi.34 
Kolmannessa tilassa on siis kyse muutoksesta, jonkin kohta- 
esiin-nousevan, odottamattoman ja yllättävän kohtaamisesta. 
Nämä toiseuden kohtaamisen tilat luovat mahdollisuuksia tie-

31. Suominen ym. 2018, 102. 
32. Kallio 2010, 18. 
33. Kallio 2010, 18; Irwin ym. 2018, 46–50.
34. Irwin ym. 2008., xx.
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tämiselle ja ymmärtämiselle.35

Vaikka tutkielmassani keskityn tarkastelemaan ensisijaisesti 
pohjoisamerikkalaisessa a/r/tografian metodologiassa luotu-
ja teorioita, esille nostamani kysymykset ja näkökulmat ovat 
sellaisia, jotka toivottavasti antavat aihetta pohdintaan myös 
kotimaisen taideperustaisen tutkimuksen alueella. 

metodi ja tutkimuskysymys:  miten 
lähestyä tutkimuskohdetta

Kokemusperäiset havainnot ja niistä kirjoittaminen ovat 
kietoutuneet erottamattomasti yhteen taidekasvatuksen tut-
kimuksessa. Miten lähestyä kokemuksesta kirjoittamista, 
kun se on aiheena niin tavattoman laaja? Kuten johdannossa 
totesin, yksi keskeisiä tavoitteita tälle tutkielmalle oli, että 
pystyisin ylipäätään muotoilemaan mielekkään kysymyksen, 
joka johtaisi minut sen äärelle, mikä minua autoetnografisen 
kirjoittamisen teoriassa häiritsee. Tätä kautta olen päättänyt 
lähteä lähestymään aihetta nimenomaan kokemuksesta kirjoit-
tamista määrittelevien tekstien kautta. Olen valinnut autoet-
nografiasta ja a/r/tografiasta kummastakin yhden tarkoin vali-
tun artikkelin, jonka katson edustavan omaan historialliseen 
kontekstiinsa sidottua näkemystä siitä, mitä autoetnografia ja 
a/r/tografia ovat. Autoetnografiaa käsittelevät esseeni ottavat 
pääajatuksekseen lähteä tutkimaan sitä, mitä  tarkoitetaan, kun 
autoetnografian tavoitteeksi asetetaan, että kirjoittamalla tun-
teisiin vetoavia henkilökohtaisia kertomuksia voidaan kirjoittaa 

35. Irwin ym. 2018, 49–50.
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“lähempänä kokemusta”? Mitä tämä lähempänä kokemusta 
oleminen on? Miten se avautuu tekstiä lukemalla? Lukemalla 
tekstiä huolellisesti läpi nostan esiin keskeisiä poimintoja, joissa 
kuvataan autoetnografista kokemuksesta kirjoittamista. Tavoit-
teeni on toisaalta viedä artikkelissa esitetyt ajatukset “loppuun 
asti” ja kysyä, mitä tapahtuu, jos todella kirjoitamme näin. 
Tätä kautta artikkelissa esitetyt ajatukset murenevat hiljalleen. 
Tavoitteenani on muotoilla autoetnografian kritiikki tämän 
murentamisen kautta. A/r/tografiaa käsittelevässä osiossa tutkin 
samanlaisen intensiivisen lähilukemisen ja teksin merkitysten 
analyysin ja murentamisen kautta, miten a/r/tografiassa raken-
netaan narratiivia “kolmannesta tilasta”, joka on artografi-tut-
kijan maailman kohtaamisen paikka. Tämän tilan analyysin 
tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään, mitä tarkoittaa “elävä” 
a/r/tografian “elävässä tutkimuksessa”. Miksi juuri tämä sana on 
otettu käyttöön? Miten tämä elävä eroaa muusta tutkimukses-
ta? Tutkielmaani kannattelee ajatus siitä, että autoetnografia ja 
a/r/tografia rakentavat vahvaa narratiivia siitä, minkälaista on 
“hyvä” tutkimus. Tämä näkökulma ohjaa näkemään maailman 
tietyllä tavalla ja sisältää runsaasti pinnan alle jääviä, helpos-
ti huomaamattomia, luonnollistettuja käsityksiä siitä, mitä 
kokemuksesta kirjoittaminen ja miten sitä pitäisi tehdä. Tut-
kielmani tavoitteena on siis näiden tutkimusmetodologioihin 
kätkettyjen kokemuksesta kirjoittamiseen liittyvien pohjaole-
tusten paljastaminen. Pyrin siis tutkimuksessani lukemaan 
valitsemiani artikkelitekstejä vastakarvaan ja sitä kautta pal-
jastamaan, minkälaisia piilotettuja taustaoletuksia kokemuk-
sesta kirjoittamisesta näihin metodologioihin on rakennettu 
ja  miten nämä taustaoletukset ohjaavat näkemään maailman 
tietyllä tavalla. Näin analyysini tavoitteena on pyrkiä löytämään 
käsitteellisiä työkaluja, joilla hahmotamme paremmin sitä, 
mitä kokemuksesta kirjoittaminen tarkemmin sanottuna on 
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näissä metodologioissa ja nouseeko tämän kautta esiin kysy-
myksiä, joihin meidän olisi syytä kiinnittää tarkempaa huo-
miota. Erityi sesti autoetnografian käsittelyssä keskeiseksi nou-
see kysymys eheäksi kirjoittamisesta. Tällä tarkoitan eräänlaista 
pyrkimystä narratiiviseen koherenssiin, jossa fragmentoituneet 
merkitykset järjestellään eheäksi kokonaisuudeksi. Tämä tilanne 
on kuitenkin mielenkiintoinen, koska näyttää siltä, että eheäksi 
kirjoittaminen jää aina jotenkin vaille sitä, mitä se tavoittelee. 
Autoetnografian osalta tuntuukin siltä, että kokemuksesta kir-
joittaminen yrittää ikään kuin peittää jotain oleellista aukkoa 
tai poissaoloa kokemuksen tavoittelussa. Koherenssin luominen 
muodostuu strategiaksi piilottaa tekstin konstruoitu luonne.
Lienee hyvä mainita, että kritiikkini tarkoitus ei ole kumota tai 
mitätöidä käsittelemiäni tieteenaloja vaan kiinnittää huomio-
ta asioihin, joihin mielestäni on pakko kiinnittää huomiota. 
Kritiikin tarkoituksena on kirkastaa näiden metodologioiden 
lähestymistapoja, tai kenties osoittaa niihin sisäänrakennettuja 
ongelmakohtia, joiden ratkaiseminen voisi johtaa kohti uusia 
oivalluksia. Nämä ovat ajankohtaisia kysymyksiä, jotka ovat 
keskeisiä sille, miten miellämme tutkimuksen kohteen näillä 
aloilla ja millä keinoin pystymme ottamaan maailmasta kiinni. 

narratiivista

Hermeneuttinen narratologia korostaa sitä, miten kokemus 
itsessään on aina välittynyttä. Meretojan mukaan kokemus on 
aina aikaan, paikkaan ja  kulttuuriin sidottua. Keskustelu “alku-
peräisestä” kokemuksesta on mahdotonta, koska kaikki ym-
märryksemme kokemuksesta on jo lähtökohtaisesti tulkintaa. 
Tietyssä mielessä mitään “alkuperäistä” ei ole olemassakaan. On 
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vain loputon määrä tulkintoja.36 Meretojan mukaan olemassa-
olomme on peruuttamattomalla tavalla kietoutunut siihen, 
miten kuvittelemme mennyttä, nykyhetkeä ja tulevaa, ja nämä 
kuvitelmat ovat aina narratiivisesti rakentuneita. Tätä taustaa 
vasten katsottuna oma ymmärryksemme omasta kokemukses-
tamme on aina meille narratiivisesti välittynyttä.37 Kokemus-
peräinen kirjoittaminen on taas kahdesti tulkittua siinä mie-
lessä, että narratiivisesti välittynyt käsityksemme kokemuksesta 
on kirjoitusprosessin aikana tulkittu uudelleen kirjoitukseksi. 
Jos lukija sitten päätyy tämän kokemuksesta kirjoitetun teks-
tin lukemaan, tulee ketjuun taas uusi tulkinnan taso lisää. 
Narratiivit ovat siis hyvin monimutkaisilla ja moninkertaisesti 
välittyneillä tavoilla kietoutuneet siihen, miten ymmärrämme 
maailman.

Käytän työssäni narratiivin käsitettä työkaluna, joka auttaa 
hahmottamaan sitä tapaa, jolla teksti hahmottaa maailman. 
Tätä voi ajatella kerronnallisen käänteen kautta: narratiivi 
ymmärretään historiallisesti toisaalta käsitteenä, jolla annetaan 
“valheellinen” järjestys kokemuksille. Toisaalla on ymmärrys 
narratiivista rakenteena, joka on oleellinen ihmisen tavalle 
ymmärtää maailmaa. Ymmärryksemme kokemuksesta on siis 
aina narratiivisesti välittynyttä, ja kirjoittaminen itsessään on 
narratiiveja rakentavaa toimintaa. Analysoimalla kokemuksesta 
kirjoittamisen narratiiveja pyrin paljastamaan sen, minkälaisen 
ikkunan nämä narratiivit tarjoavat kokemuksesta kirjoitta-
miseen, ja miten kokeminen on ylipäätään rajattu narratiivin 
sisälle. 

36. Meretoja 2016, 3.
37. Mt., 11.
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essee metodina

Valitsin tutkielmani metodiksi esseen, koska se antaa mah-
dollisuuden käsitellä näinkin laajoja ja monimutkaisia aiheita 
jokseenkin vapaamuotoisesti. Pidän tätä ilmaisun vapautta 
välttämättömänä, jotta pystyisin tuomaan esiin sen, mikä 
kokemuksesta kirjoittamisen pohtimisen kannalta on oleellis-
ta. Täten tutkielmani ei ole tiukasti jäsennelty systemaattinen 
teks ti, joka etenisi hypoteeseistä analyysin kautta johtopäätök-
siin. Käytännön tasolla esseeni ovat eräänlaista kokemuksesta 
kirjoittamisen filosofishenkistä kritiikkiä. Tarkoitukseni ei 
kuitenkaan ole kirjoittaa filosofiaa sellaisenaan.

Kolmen erillisen esseen kirjoittaminen antaa minulle mah-
dollisuuden valottaa kokemuksesta kirjoittamisen ongelmaa 
kolmesta eri näkökulmasta. Vaikka nämä näkökulmat liittyvät 
toisiinsa, erityisesti autoetnografian osalta läheisestikin, tavoit-
teena ei ole yhtenäinen teos, jonka lopputuloksena on kaiken 
muun pois sulkeva johtopäätös. Kuten edellä olen esittänyt, 
tavoitteenani on ottaa hyvinkin raskas ja kompleksi aihe — 
kokemuksesta kirjoittaminen — ja pystyä muotoilemaan, 
mikä sen määrittelemisessä ja ymmärtämisessä on oleellista ja 
haastavaa ja millä tavalla autoetnografia ja a/r/tografia eivät 
tunnu mielestäni löytävän tarpeeksi selkeää alustaa. Esseen 
heikkoudeksi voisi toisaalta katsoa yksittäisen esseen lyhyyden, 
jolloin essee on pikemmin lyhyt täsmäisku keskeiseen kysy-
mykseen, jonka tarkoitus on nostaa esiin kysymyksiä ja herättää 
ajatuksia.

Käytän tutkielmassani esseetyylin avoimuutta ja poeettisia 
mahdollisuuksia pystyäkseni pohdiskelemaan ongelmaa, joka ei 
ole helposti tavoitettavissa mutta jonka läsnäolon voin tuntea, 
kun luen autoetnografiaa tai a/r/tografiaa käsittelevää teoriaa. 
Se on oikeastaan jonkinlainen vaivaava tunne siitä, että jokin 



26

jää kesken tai ei tule nähdyksi, että jotain puuttuu. 
Tämän polttavan kysymyksen pohdiskelu, pyörittely ja 

analysointi on johtanut matkalle kertovan kielen olemukseen 
ja syvenevään ymmärrykseen siitä, että tähän kysymykseen on 
kenties mahdotonta saada mitään lopullista vastausta. Siitä 
huolimatta koen äärimmäisen tärkeäksi taideperustaisen tut-
kimuksen kannalta, että tämä kysymys nostetaan selkeästi esille 
ja pohditaan mitä tämä tarkoittaa.

Kuten edellä mainitsin, esseessä tekemäni pohdinnat pe-
rustuvat valittujen yksittäisten artikkelien “vastakarvaan” luke-
miselle. Tämä on eräänlaista tieteenfilosofista lähiluentaa, jossa 
tavoitteenani on päästä mahdollisimman lähelle yksittäistä 
artikkelitekstiä ja sen ajatuksia, pureutua tekstinostojen kautta 
tekstissä esitettyihin ajatuksiin. Näiden ajatuksien kaivamisen 
kautta tavoitteenani on näyttää, minkälaisia tieteenfilosofisia 
ja narratiivisia taustaoletuksia kokemuksesta kirjoittamisesta 
ja kokemuksen representoinnista kätkeytyy näiden metodolo-
gioiden sisälle. Esseistinen tyyli on tapa nostaa esiin tekstistä 
nousevia ajatuksia ja rakentaa kysymyksenasettelua hitaasti ja 
kerrostuneesti. Lähiluenta on oleellista, jotta esseessä säilyy 
selkeä suhde alkuperäiseen tekstiin, jolloin alkuperäisteksti voi 
ikään kuin puhua puolestaan, ja sen esittämät ajatukset muren-
tua pikku hiljaa ja paljastaa sisältään jotain oleellista. Esseissä 
käytän tarkoin valittuja toisia tekstejä “keskustelukumppa-
neina”, valottamaan tärkeäksi kokemiani näkökulmia. Tästä 
kokonaisuudesta kritiikkini rakentuu.



27

lopuksi: miten tutkielma etenee 

Tutkielma rakentuu siis kolmesta esseestä. Ensimmäisen es-
seen tavoite on lähestyä autoetnografian ymmärrystä kokemuk-
sesta kirjoittamisesta analysoimalla, mitä artikkelissa oikein 
tarkoitetaan, kun todetaan, että kirjoittamalla henkilökohtaisia 
kokemusnarratiiveja voidaan kirjoittaa “lähempänä kokemus-
ta”. Tätä pakenevaa kokemusta lähestytään tutkimalla sitä, mil-
laiseksi artikkelissa määritellään autoetnografisen kirjoittamisen 
tavoite ja miten autoetnografinen kokemusnarratiivi itse asiassa 
määritellään. Hypoteesina toimii ajatus, että autoetnografia 
pyrkii välittämään kirjoittajan kokemuksia lukijalle ja että 
autoetnografia jää jollain tavalla paitsi sitä, mitä se tavoittelee. 
Tätä lähestytään analysoimalla autetnografisen tekstin suhdetta 
tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen ja autoetnografian ajatusta 
“eheäksi kirjoittamisesta”. Tämä tarkoittaa tekstin tavoitetta 
järjestellä kokemuksen fragmentit jäsentyneeksi kokonai-
suudeksi ja sitä, millä tavalla autoetnografiset tekstit ovat 
problemaattisessa jännitteisessä suhteessa tekstin ulkopuoliseen 
todellisuuteen nähden.

Esseessä käsittelen Carolyn Ellisin ja Arthur Bochnerin 
yhdessä kirjoittamaa artikkelia “Autoethnography, personal 
narrative, reflexivity: researcher as subject.”38 Heidän mukaansa 
tämä on yksi kaikkein lainatuimpia artikkeleita autoetnografian 
alalla.39 Artikkeli on kirjoitettu yleisesitykseksi autoetnografian 
perusajatuksista. Siinä esitetään vahva agenda siitä, miten au-
toetnografisissa teksteissä käsitellään kokemusta ja mitä autoet-
nografinen kirjoittaminen voi saada aikaiseksi. Valitsin tekstin, 
koska se kokoaa selkeästi yhteen autoetnografian perusajatuk-
set. Vanhempaa tekstiä on helpompi lukea osana omaa histo-

38. Ellis & Bochner 2000.
39. Adams ym. 2017.
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riallista kontekstiaan. Etäisyys auttaa huomaamaan seikkoja, 
jotka aikalaistekstistä olisi vaikeampi erottaa. Tarkoitukseni 
on kiteyttää esiin autoetnografian ydin ja pohtia, millä tavalla 
se vaikuttaa edelleen nykypäivän keskustelussa. Miten autoet-
nografinen ajattelu on laajentunut oman piirinsä ulkopuolelle 
kerronnallisen käänteen puskiessa eteenpäin?

Carolyn Ellis ja Arthur Bochner ovat erittäin vaikutusval-
taisia tutkijoita autoetnografian alalla. He ovat julkaisseet useita 
autoetnografiaa käsitteleviä teoksia.40 Näiden lisäksi he ovat toi-
mittaneet kahta kirjasarjaa: Ethnographic Alternatives ja Writing 
Lives. Tämän lisäksi Carolyn Ellis on yhdessä Stacy Hilman 
Jonesin ja Tony Adamsin kanssa toimittanut autoetnografian 
alaa kokoavan teoksen The Handbook of Autoethnography41 sekä 
julkaissut oppikirjan Autoethnography.42

Toinen esseistä käsittelee a/r/tografiaa. Tässä tutkin, miten 
a/r/tografiassa rakennetaan narratiivia “kolmannesta tilasta”, 
joka on artografi-tutkijan maailman kohtaamisen paikka. 
Tämän tilan analyysin tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään, 
mitä tarkoittaa “elävä” a/r/tografian “elävässä tutkimuksessa”. 
Miksi juuri tämä sana on otettu käyttöön? Analysoimalla elävän 
tutkimuksen ja kolmannen tilan käsitteitä pyrin paljastamaan 
jotain oleellista a/r/tografian luonteesta ja siitä, miten kokemus 
itse asiassa ymmärretään a/r/tografiassa. Kolmannen tilan 
määrittelyn ytimeen on ladattu ajatus kokemuksesta “kohta 
tapahtuvana Toisen kohtaamisena” , jonain, joka on vielä tu-
lossa.

A/r/tografian ajattelua edustamaan valitsin Rita Irwinin, 
Stephanie Springgayn ja Sylvia Wilson Kindin kirjoittaman 

40. Ellis & Flaherty (toim.) 1992; Ellis & Bochner 1996; Bochner & Ellis 
2002; Ellis 2004; Bochner 2014.
41. Ellis ym. (toim.) 2013.
42. Ellis ym. (toim.) 2015. 
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artikkelin “A/r/tography as living inquiry through art and 
text”.43 Artikkeli on hyvin poeettisesti kirjoitettu, joten yksi 
tavoitteistani on selkeyttää a/r/tografista ajattelua, purkaa sii-
nä käytettyjä metaforia ja käsitteitä. Kysyn tekstiltä, mikä on 
kolmannen tilan luonne ja miten kokemus määrittyy sen kon-
tekstissa. Tätä kautta pyrin ymmärtämään sitä, mitä on elävä 
tutkimus. Analyysin myötä käyn haastamaan ajatusta “elävästä 
tutkimuksesta” lukemalla artikkelia vastakarvaan. Minua kiin-
nostaa se, minkälaisen käsitteistön varaan kokemuksen kohtaa-
minen rakennetaan.

Artikkelin kirjoittajat ovat kirjoittaneet paljon artografiasta 
ja kehittäneet alaa omalla työllään eteenpäin. Erityisen kiinnos-
tavaksi artikkelin tekee se, että se on ilmeisesti kirjoitettu aikana, 
jolloin a/r/tografia on ollut nuori ja sen metodologia on ollut 
vasta muotoutumassa. Näin artikkeli on ollut omalta osaltaan 
vaikutusvaltainen teksti sen määrittelemisessä, mikä tekee ar-
tografiasta artografiaa. Artikkelin kirjoittajat ovat toimittaneet 
teoksen Being with A/r/tography44 yhdessä Carl Leggon ja Peter 
Gouzouaksen kanssa. Tämän lisäksi Rita Irwin on toimittanut 
yhdessä Alex de Cossonin kanssa teoksen A/r/tography: render-
ing self through arts-based living inquiry.45

Kolmas esseistä käsittelee W.G. Sebaldin kaunokirjallista 
teosta Die Ringe des Saturn. Eine englische Wallfahrt (suom. 
Satur nuksen renkaat).46 Analysoin kirjan rakennetta Sebaldia 
käsitteleviin tutkimusartikkeleihin47 tukeutuen. Pyrin es-
seessäni selvittämään ajatuksia narratiivista ja tekstin suhtees-
ta tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen. Tämä antaa minulle 

43. Irwin ym. 2005.
44. Irwin ym. 2008.
45. Irwin & de Cosson (toim.) 2004.
46. Sebald 2010.
47. Gray 2009; Hyvärinen 2012.
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käsitteellisiä työkaluja, joita peilaan autoetnografian käsityk-
seen kokemuksesta kirjoittamisesta. Näin autoetnografian 
narratiivin agenda alkaa näyttäytyä aivan uudenlaisessa valossa. 
Sebaldin teoksen monisyinen rakenne käsittelee nimenomaan 
kysymyksiä narratiivisesta koherenssista ja tekstin kyvystä vii-
tata itsensä ulkopuolelle. Sen sijaan, että toisi näihin mitään 
“lopullisia vastauksia”, teksti monisyisesti tuo nämä represen-
taation ongelmat valoon. Teoksen syvemmän analyysin kautta 
lähestyn autoetnografian teoriaa kokemuksesta kirjoittamisesta 
näiden ajatusten kautta. Voisi sanoa, että Sebaldin poetiikka 
kriisiyttää autoetnografian ajatukset narratiivisesta koherenssis-
ta ja kokemuksen välittämisestä lukijalle tekstin kautta.

Ja nyt asiaan.
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AUTOETNOGRAFIA JA 
PAKENEVA KOKEMUS

“To write is to break the bond that unites the word with myself.“ 
Maurice Blanchot, the space of literature 48

Vaikuttaisi siltä, että niin kauan kuin on ollut kieltä, ih-
mistä on vaivannut ajatus kielen rajallisuudesta. Ikään kuin 
kieleen sisälle olisi rakennettu ajatus, että sen yrittäessä kuvata 
maailmaa jotain oleellista jää puuttumaan. Onko juuri tämä 
kielessä kohdattu perimmäinen keskeneräisyys synnyttänyt ih-
misen mielessä fantasian siitä, että olisi olemassa jokin toinen 
kieli tai ilmaisumuoto, joka toisi meidät lähemmäksi totuutta? 
Ihmiskunnan historia näyttäisi olevan täynnä erilaisia kieli-
projekteja, mystikkojen kieliä, maagisia kieliä, filosofian kieliä, 
taiteen kieliä, jotka pyrkivät kuumeisesti löytämään vastausta 
tähän samaan ongelmaan: miten kieli voisi kuvata maailmaa 
paremmin?49

Autoetnografian synnyn voi nähdä siirtymänä yhdenlaises-
ta tieteen paradigmasta toiseen,  modernistisesta tieteellisestä 
kirjoittamisesta uuteen järjestelmään, joka perustuu henkilö-

48. Blanchot 1982, 26.
49. Ks. esim. Eco 1995.
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kohtaisiin kokemuksiin ja tunteisiin vetoavaan kerrontaan. 
Autoetnografian taustalla kytee unelma uudenlaisesta kirjoit-
tamisesta, autoetnografian kielestä ja narratiivin voimasta, 
jolla tutkija-kirjoittaja voisi päästä “lähemmäs kokemusta”. 
Tämän esseen tarkoituksena on tutkia sitä, minkälainen käsi-
tys kokemuksesta kirjoittamisesta vaikuttaa autoetnografian 
taustalla sen mukaan, miten autoetnografia on esitetty Ellisin 
ja Bochnerin artikkelissa “Autoethnography, personal narrative, 
reflexivity: researcher as subject”.50

Kuten edellä kuvasin, autoetnografia syntyi syvästä turhau-
tumisesta perinteistä tieteen tekemisen tapaa kohtaan. Vanhan 
tiedeparadigman murtuessa yleistyi näkemys, jonka mukaan 
objektiivinen tieto kävi mahdottomaksi. Näin tiedosta tuli 
paikallista, aina tietävään subjektiin liittyvää. Tämän myötä 
etnografien joukossa yleistyi käsitys, että positivistinen tiede-
paradigma kuvaa maailmaa väärin. Tarvittiin uusi kieli, joka 
sopisi paremmin inhimillisen elämän kuvaamiseen ja tempaisisi 
lukijat mukaansa: “…[W]e need a form that will allow readers to 
feel the moral dilemmas, think with our story instead of about it, 
join actively in the decision points that define an autoethnograp-
hic project, and consider how their own lives can be made a story 
worth telling.” 51

Autoetnografian keskeiseksi tavoitteeksi tuli tutkijan hen-
kilökohtaisten kokemusten, arjen ja tunteiden käsittelemi-
nen. Vastaus siihen, mitä vanhasta paradigmasta puuttui, oli 
kokemuksen ja tunteiden tuominen kirjoittamisen keskiöön. 
Kun tiede oli etäännyttänyt kokemuksen kirjoittamisesta, 
suoraan omasta kokemuksesta kirjoittamisen nähtiin olevan 
ratkaisu representaation kriisiin: “So why not observe the obser-
ver, focus on turning our observations back on ourselves? And why 

50. Ellis & Bochner 2000. 
51. Mt., 734–735.
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not write more directly, from the source of your own experience? 
Narratively. Poetically. Evocatively.” 52

Autoetnografiassa kerronnallinen tiedeparadigman mur-
tuminen koettiin vapautumisena: nyt kun olemme vapaat van-
han järjestelmän kahleista, miksemme kirjoittaisi suoraan oman 
kokemuksen lähteestä. Nähtiin, että kokemukselliset narratiivit 
auttaisivat pääsemään lähemmäksi tekstin ulkopuolista todelli-
suutta. Ajatus “lähempänä kokemusta” olemisesta on erittäin 
keskeinen autoetnografian analyysin kannalta, sillä tämä aja-
tus otetaan artikkelissa annettuna eikä sitä sen kummemmin 
määritellä. Kuitenkin määrittelemätön lähempänä kokemusta 
oleminen esitetään syyksi autoetnografiselle kirjoittamiselle. 
Mielestäni voi hyvin sanoa, että autoetnografian perusajatuk-
sissa vaikuttaa jonkinlainen fantasia siitä, että kokemusperäiset 
narratiivit voisivat ihan oikeasti tuoda kokemuksen jotenkin 
todellisemmin läsnä kirjoitukseen kuin muilla kirjoittamisen 
tavoilla. Tämän problematiikan analyysi vie meidät autoet-
nografian ytimeen: mitä lähempänä kokemusta oleminen edes 
tarkoittaa? Onko sinne pääsyä?

koherenssi kokemustekstin ideaalina

Autoetnografinen kirjoittaminen perustuu ajatukseen, että 
narratiivi on identiteetin perusta. Tämä käsitys narratiivista 
identiteetin perusrakenteena on saanut vahvasti vaikutteita nar-
ratiivisesta psykologiasta, joka korosti nimenomaan sitä, miten 
tärkeitä koherentit narratiivit ovat identiteetin kannalta.53

Autoetnografia perustaa käsityksensä narratiivista teoriaan, 

52. Mt., 747.
53. Artikkelissa viitataan esim. teoksiin Freeman 1993; 1998; Kerby 1991.
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jonka mukaan itsellemme kerrottu elämäntarina on erottama-
ton osa minuutta54. Identiteetin perusta on siis narratiivi, jota 
kerromme itsestämme itsellemme. Autoetnografia tukeutuu 
ajatukseen, jonka mukaan tälle identiteettitarinalle on ominais-
ta pyrkimys koherenssiin, selkeään rakenteeseen ja järjestykseen. 
Koherentti identiteettinarratiivi on toimivan subjektin perusta:

Personal narrative, the project of telling a life, is a response 
to the human problem of authorship, the desire to make 
sense and preserve coherence over the course of our lives. 
Our personal identities seem largely contingent on how well 
we bridge the remembered past with the anticipated future 
to provide what Stephen Crites (1971) calls “a continuity 
of experience over time. [...] The work of self-narration 
is to produce this sense of continuity: to make a life that 
sometimes seems to be falling apart come together again, by 
retelling and restorying the events of one’s life. [...] personal 
narrative is part of the human, existential struggle to move 
life forward.55

Autoetnografisen kirjoittamisen idea on siis kirjoittamal-
la järjestellä oman elämän kaoottiset, fragmentaariset ja 
epämääräiset palaset jonkinlaiseksi selkeäksi kokonaisuudeksi, 
narratiiviksi. Artikkelin kirjoittajat näkevät näiden henkilö-
kohtaisten kokemusnarratiivien olevan ehdottoman tärkeitä 
yksilön kannalta. Mikäli mikään ei yhdistäisi ajan virtaa ja 
muistamiamme kokemuksia yhtenäiseksi kokemuksen jat-
kumoksi, olisi minuutemme vain muodoton läjä välähdyksiä 
ja fragmentteja. Artikkelin mukaan koko elämämme perustuu 
kykyymme liittää menneitä tapahtumia narratiiveiksi, hen-
kilökohtaiseksi tarinaksi, jonka jonkinlaisena lopputuloksena 
olemme tässä ja nyt.  

Autoetnografian perustan tuntuvat muodostavan kerron-

54. Ellis & Bochner 2000, 746.
55. Mt., 746.
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nallisen käänteen myötä tapahtuneet muutokset siinä, miten 
narratiivin käsite ymmärretään. Autoetnografia käsittää nar-
ratiivin nimenomaan subjektia rakentavana voimana ja merki-
tysrakenteena. Sen rinnalla autoetnografiassa tuntuu kuiten-
kin olevan toinen, syvempi juonne. Kerronnallisen käänteen 
innoit tamana autoetnografia lähtee viemään ajatusta pidem-
mälle: “Through the narrative activity of self-creation we seek to 
become identical to the story we tell.” 56Autoetnografia vaikuttaa 
vihjaavan, että ihminen ei vain rakennu narratiiveista vaan kir-
joittamalla näitä oman elämänsä narratiiveja “uudelleen” hän 
voi tietoisesti muokata omaa identiteettiään. 

Jos tätä ajatusta katsotaan puhtaasti autoetnografisen 
kirjoittamisen ja tekstin tasolla, nousee esiin kiinnostava ky-
symys: jos identiteetti on näin muovautuvainen, millä tavalla 
autoetnografinen kirjoittaminen suhtautuu ajatukseen tekstin 
ulkopuolisesta todellisuudesta? Onko tekstin ulkopuolella jokin 
kokemus, johon viitataan, vai mistä nämä identiteettinarratiivit 
tulevat? Mikäli narratiivi on fiktiivinen, minkä kanssa oikein 
olemme tekemisissä?

kokemusteksti ja tekstin 
ulkopuolinen todellisuus

Tarkastelen seuraavaksi sitä, miten autoetnografia vastaa 
kysymykseen tekstissä käsitellyistä kokemuksista: ovatko ne 
tekstin sisällä, vai onko niillä jokin suhde tekstin ulkopuoliseen 
todellisuuteen? 

Artikkelissa sanotaan suoraan, että menneeseen kokemuk-

56. Ellis & Bochner 2000, 746.
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seen ei ole minkäänlaista pääsyä57. Näin autoetnografisen teks-
tin tarkoitus ei ole kuvata faktoja, asioita niin kuin ne tapahtu-
ivat, vaan sen sijaan välittää niitä merkityksiä, joita kirjoittaja 
itse liittää menneeseen kokemukseen. Autoetnografin tehtävä 
on valita henkilökohtaisesti tärkeä aihe, eritellä siitä ne asiat, 
jotka itselle ovat kaikista tärkeimpiä, ja sen jälkeen rakentaa 
mahdollisimman voimakas, henkilökohtainen ja mukaansa-
tempaava tarina, joka välittää kirjoittajan kokemuksen mah-
dollisimman hyvin lukijalle.58 

Koska autoetnografiset narratiivit ovat selkeästi kirjoit-
tajansa rakentamia ja valikoimia narratiiveja, herää kysymys, 
onko autoetnografialla jotain kriteerejä sille, millainen on hyvä 
autoetnografinen tarina. Jos kokemukseen ei siis ole pääsyä, 
mistä sitten autoetnografiset kokemuskertomukset kirjoite-
taan? Ottaako autoetnografia kantaa siihen, milloin kertomus 
kertoo jotain tekstin ulkopuolisesta maailmasta, vai onko auto-
etnografinen teksti aina puhdasta fiktiota?

Mielenkiintoisesti autoetnografia nostaa kuitenkin men-
neen kokemuksen takaisin pöydälle: “Narrative truth seeks to 
keep the past alive in the present. Stories show us that the meanings 
and significance of the past are incomplete, tentative, and revisable 
according to contingencies of our present life circumstances, the pre-
sent from which we narrate.” 59 Vaikka menneeseen tai kokemuk-
seen ei ole pääsyä, autoetnografia silti jollain tavalla pitää “men-
neisyyttä” läsnä nykyhetkessä. Toisaalta myös hyväksytään, 
että kokemusnarratiivit järjestelevät, muokkaavat, poistavat 
ja keksivät asioita. Tätä perustellaan sillä, että kokemusnar-
ratiivin tarkoitus ei ole peilata elettyä elämää sellaisenaan eikä 
löytää “alkuperäisiä totuuksia”. Menneeseen kokemukseen ei 

57. Mt., 750.
58. Mt., 751.
59. Mt., 745.
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yksinkertaisesti ole pääsyä, kaikki käsitys kokemuksesta on jo 
narratiivisesti tulkittua, eikä ole mitään “alkuperäistä” ja “oi-
keaa” tulkintaa.60 Toisin sanoen, kokemukseen sinänsä tekstin 
ulkopuolella ei ole pääsyä, ja kirjoitus on aina välittynyttä ja 
moninkertaisesti tulkittua.

Kun mitään kriteeriä “oikealle” narratiiville ei ole, autoet-
nografia asettaa kokemusnarratiivin legitimoinnin kriteeriksi 
sen, miten todentuntuiselta se tuntuu (verisimilitude). Näin 
kokemuksesta kirjoittamisen peruslähtökohta vaihtuu kysy-
myksestä “mitä oikeasti tapahtui” kysymykseen “luoko nar-
ratiivi uskottavan kuvan siitä, että asiat olisivat voineet tapahtua 
näin”. Artikkeli sanoo tämän hyvin suoraan: “To me validity 
means that our work seeks verisimilitude; it evokes in readers a 
feeling that the experience described is lifelike, believable and possi-
ble.”61 Jos asiaa miettii yhtään pidemmälle, ajatus todentuntui-
suudesta, siitä, miten uskottavasti teksti kuvaa tapahtumia, on 
hyvin merkillinen valinta. Juuri edellähän todettiin, että tekstin 
ulkopuolella oleva todellisuus on tekstille hankalasti tavoitetta-
vissa. Silti validiteetin kriteeri on se, luoko teksti vaikutelman, 
että tapahtumat voisivat olla tosia. Toisaalta siis kielletään teks-
tin viittaussuhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen, mutta 
samalla viitataan tähän samaan todellisuussuhteeseen toisaalla.

Tässä kohtaa tarinan koherenssi otetaan yhdeksi tekijäksi, 
joka vaikuttaa todentuntuisuuden taustalla “…the story evokes 
in readers the feeling that the tale is true. The story is coherent. It 
connects readers to writers and provides continuity in their lives”.62 
Todentuntuisuuden kriteeriksi asettuu se, miten koherentiksi 
narratiivin tapahtumat on onnistuttu kirjoittamaan. Autoet-
nografian validiteetiksi muodostuu merkillisesti kysymys “ai-

60. Ellis & Bochner 2000, 745–746.
61. Mt., 745–746.
62. Mt., 753.
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toudesta”: tärkeää ei ole, kuvastavatko tekstissä esitetyt asiat 
“sitä, mitä tapahtui”, vaan se, onko tekstin tapahtumat kuvattu 
uskottavasti ja todentuntuisesti. Eikö tässä juuri nimenomaan 
viitata johonkin “alkuperäiseen” todellisuuteen? Vai saako 
jokai nen lukija itse valita, onko autoetnografinen teksti toden-
tuntuinen vai ei?

Autoetnografia tuntuu kamppailevan tämän kysymyksen 
kanssa – niin tosin kamppailee kaikki muukin kirjoittaminen. 
Kerronnallisessa käänteessä on kyse juuri tästä: miten merkit-
tävä rooli narratiivisella ja jopa “fiktiivisellä” on erityisesti 
humanistisen ja taidealojen tieteen selityksissä. Kun maailma 
koostuu narratiiveista eikä totuudella ole mitään “lopullista” 
perustaa, ei ole mitään “oikeaa” näkökulmaa, joka asettuisi 
muiden yläpuolelle, vaan kaikki tietäminen on aina subjektiin 
sidottua.

Autoetnografia pyristelee irti hankalista representaation 
kysymyksistä kääntämällä tilanteen toisin päin: “So the question 
is not, “Does my story reflect my past accurately?” as if I were hold-
ing a mirror to my past. Rather I must ask, “What are the conse-
quences my story produces? What kind of a person does it shape me 
into? What new possibilities does it introduce for living my life?”63 
Auto etnografia ei siis keskity kysymyksiin siitä, mikä on autoet-
nografisen tekstin suhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen, 
vaan niihin vaikutuksiin, joita tekstillä on: miten teksti vaikut-
taa kirjoittajaansa ja lukijoihinsa.

Artikkelin perusteella ei liene epäilystäkään, etteikö autoet-
nografisen tekstin poetiikka rakentuisi nimenomaan ajatuk-
selle siitä, että lukijalle välitetään mahdollisimman voimakas 
tunnekokemus. Artikkeli nostaa jatkuvasti esiin eri muodoissa 
ajatuksen siitä, että autoetnografian tavoite on osallistaa lukijaa, 

63. Mt., 746.
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saada lukija kokemaan jotain ja tavoitella mahdollisimman voi-
makasta tunnevaikutusta. Artikkeli vaikuttaisi jopa väittävän, 
että autoetnografisen kirjoittamisen tavoite on nimenomaan 
siirtää kirjoittajan kokemuksia lukijalle:

You’d want to tell a story that readers could enter and feel a 
part of. You’d write in a way to evoke readers to feel and think 
about your life, and their lives in relation to yours. You’d want 
them to experience the experience you’re writing about — in 
your case, breast cancer.64 

Mikä sitten voi olla se kokemus, joka tekstistä välittyy 
lukijalle? Kuten edellä on osoitettu, mihinkään alkuperäiseen 
kokemukseen ei ole pääsyä. Sen sijaan autoetnografia asettaa 
tavoitteekseen kirjoittaa tekstiä, joka luo vaikutelman todel-
lisuudesta esittämällä asiat sellaisina, että ne olisivat voineet 
tapah tua. Tästä taas päästään autoetnografian “oman kokemuk-
sen” problematiikan ytimeen. 

Kun “todellinen, alkuperäinen kokemus” on perustavalla 
tavalla saavuttamaton, saavuttamattoman kokemuksen paikalle 
liukuu autoetnografisissa teksteissä kirjoittajan luoma poeetti-
nen kokemus, joka asettuu “todellisen kokemuksen” referen-
tiksi. Tämä kokemus on kirjoittajan luoma konstruktio, josta 
on tarkoitus tehdä mahdollisimman todentuntuinen. Karkeasti 
sanottuna: asioista, jotka olisivat hyvin voineet tapahtua, tulee 
korvikkeita asioille, jotka tapahtuivat. Tämä on tavallinen kir-
joittamiseen ja lukemiseen liittyvä tilanne, eikä siinä sinänsä 
ole mitään järisyttävää. Mielenkiintoiseksi tilanteen tekee 
auto etnografian asetelma, jossa autoetnografinen teksti luetaan 
tutkimustekstinä. Sille oletetaan tietynlainen, erityinen suhde 
“todellisuuteen”. Tällöin sen ajatellaan pystyvän jollain merkit-

64. Ellis & Bochner 2000, 751, kursivointi minun.
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tävällä tavalla paljastamaan meille jotain maailmasta. 
Palatakseni pohdintaan autoetnografian kokemuksesta 

kirjoittamisesta, tilanne alkaa siis vaikuttaa siltä, että “oma 
kokemus” on kieleen luotu positio, jonka sanotaan olevan 
“lähempänä kokemusta”. Näin alkaa näyttää siltä, että autoet-
nografiaa kannattelee fantasia “autenttisesta kokemuksesta”, 
joka on yhtä aikaa saavuttamaton, mutta jota lähemmäksi 
voimme päästä kirjoittamalla, kuten Ellis ja Bochner sanovat: 
“... write more directly, from the source of your own experience? 
Narratively. Poetically. Evocatively.”65 

Onko autoetnografian paradoksi siis siinä, että sitä ajaa 
toisaalta vahva halu “kirjoittaa lähempänä omaa kokemusta” ja 
välittää kirjoittajan tärkeiksi kokemia asioita lukijalle? Samaan 
aikaan kuitenkin kirjoittamisen ja representaation ongelmat 
koko ajan kaivavat maata tämän tavoitteen alta. Mihinkään 
alkuperäiseen kokemukseen ei ole pääsyä. Silti autoetnografia 
tuntuu rivien välissä koko ajan yrittävän viitata jonkinlaiseen 
tekstin ulkopuoliseen merkittävään kokemukseen, jonka pitäisi 
välittyä lukijalle. 

Voiko siis olla niin, että kun autoetnografisessa tekstissä kir-
joitetaan “omasta kokemuksesta”, tekstin sisälle on rakennettu 
positio, joka lukijan mielessä ikään kuin aktivoi jonkinlaisen 
“oman kokemuksen” rekisterin? Autoetnografia tyylilajina 
viittaa jatkuvasti kokemukseen tekstin ulkopuolella ja hakee 
validiteettia olemassaololleen kyvyllään käsitellä todellisia 
kokemuksia, samalla kun artikkelissa eksplisiittisesti sanotaan, 
että viittaavuussuhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen ei 
ole mahdollinen.

Hämmentävämmäksi tämän tekee se, että autoetnografiset 
tekstit on muotonsa ja rakenteensa puolesta monesti rakennet-

65. Ellis & Bochner 2000, 747.
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tu niin, että teksti näyttää siltä kuin se kuvaisi tutkijan omaa 
kokemusta “niin kuin se tapahtui”. Tekstin sisäinen kertoja 
on rakennettu niin, että hän on kuin hän olisi sama henkilö 
kuin se, joka on tekstin kirjoittanut. Hän reflektoi omia sisäisiä 
ajatuksiaan, kohtaa tekstissä ihmisiä, joita oikeasti tuntee ja 
käy paikoissa, jotka ovat olemassa myös tekstin ulkopuolisessa 
todellisuudessa. Eikö tässä käy niin, että mitä enemmän auto-
etnografia yrittää näyttää “mahdollisimman todelliselta”, sitä 
enemmän autoetnografisen kirjoittamisen luonne fiktiivisenä 
konstruktiona korostuu? 

Entäpä kysymykset tutkimuksen etiikasta? Autoetnogra-
finen tekstihän tähtää tunnevaikutuksen maksimointiin ja 
kokemusten välittämiseen lukijalle. Mihin tämä tunteita 
herättävä teksti sitten perustuu?

autoetnografisen 
kirjoittamisen etiikka

Autoetnografinen kirjoittaminen on siis kirjoittamista, joka 
käsittelee kirjoittajan henkilökohtaisia kokemuksia. Näistä 
kokemuksista (tai niiden tulkinnoista) on valikoitu, muokattu 
ja kirjoitettu narratiivi. Tämän narratiivin tavoitteena on olla 
mahdollisimman vaikuttava, herättää tunteita, tempaista luki-
ja mukaansa ja saada hänet eläytymään tekstin tapahtumiin. 
Autoetnografinen kirjoittaminen tunnistaa kirjoittamisen ja 
kokemusten representoinnin ongelmat ja ratkaisee tilanteen 
niin, että alkuperäiseen kokemukseen ei ole pääsyä. Autoet-
nografinen kirjoittaminen on siis korostuneen fiktiivistä. Näin 
autoetnografisen kirjoittamisen validiteetin kriteereiksi tulevat 
toisaalta se, miten voimakkaan kokemuksen se pystyy tar-
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joamaan lukijalle, ja toisaalta se, miten todenmukaiselta teksti 
tuntuu.

Kertomuksen vaarat on vuonna 2017 alkanut projekti, jon-
ka tavoitteena on tutkia, miten kertomuksista on tullut hyvin-
vointia ja yhteiskunnallista osallistumista määrittävä muoto ja 
mitä riskejä tähän liittyy. Yksi projektin painopisteistä on tutkia 
nimenomaan itsestä kertovia tekstejä, jotka tähtäävät voimak-
kaiden tunnereaktioiden herättämiseen.66 Voisi siis sanoa, että 
Kertomuksen vaarat -projekti tutkii kerronnallisen käänteen 
seurauksia nyt vuosikymmeniä käänteen alkamisen jälkeen. 
Mitä kulttuuristamme kertoo se, että kokemuksellinen ja ker-
ronnallinen ilmaisu on löytänyt tiensä monenlaisiin medioihin, 
aina tieteestä uutisteksteihin ja sosiaaliseen mediaan?

Projektin mukaan “[T]arinallistunutta nykykulttuuria ku-
vaa parhaiten kokemuksellinen kertomuskäsitys: ihminen kertoo 
jostakin tapahtumasta, koska se merkitsee hänelle jotakin tunne-
tasolla. Kertomus välittää siis inhimillistä kokemusta ihmisen 
fyysisestä olemisesta maailmassa.“ 67 

Autoetnografiaa koskevan keskustelun kannalta erittäin 
oleellista on se, millä tavoin Kertomuksen vaarat -projektissa 
kuvataan niitä tapoja, joilla henkilökohtaiset, tunnevaikutuk-
seen perustuvat narratiivit ovat problemaattisia: 

…myötätuntoa herättävä ja samastuttava tai motivoiva 
ja opettava ”tositarina”, joka kertoo ensisijaisesti yksilön 
mullistavasta kokemuksesta. […] Ominaista [näille] on, 
että vaikka tarina olisi sepitetty, sen jaettavuus, suosio ja 
kuviteltu edustavuus tekevät siitä immuunin kritiikille ja 
faktantarkistukselle. Siten kokemuskertomusten kritiikitön 
levittäminen kaikille elämän osa-alueille on nimenomaan 
”totuudenjälkeisen” ajan tarinalogiikkaa. 68

66. Kertomuksen vaarat 2018.
67. Mäkelä ym. 2018, 92. 
68. Mt., 92.
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Vaikka Kertomuksen vaarat -projekti kartoittaa sosiaali-
sessa mediassa tapahtuvaa narratiivien jakamista ja käyttöä, 
nähdäkseni tämä kritiikki tunneimpaktiin perustuvan kirjoitta-
misen vaaroista vaatii myös vakavaa pohdintaa autoetnografian 
saralla. Jos autoetnografiaa lukee “kirjoitusohjeena”, sen voi 
tulkita tarkoittavan nimenomaan samanlaista kirjoittamista, 
jota Kertomuksen vaarat -projektissa on ryhdytty kriittisesti 
analysoimaan. 

Eikö autoetnografian tavoite nimenomaan ole kirjoittaa 
myötätuntoa herättäviä, samastuttavia ja opettavaisia “tositari-
noita”, joilla olisi voima muuttaa kirjoittajansa ja lukijoidensa 
elämää? Eikö artikkelissa nimenomaan rohkaista kertomaan 
subjektiivisista, mullistavista kokemuksista?

Äärimmilleen vietynä autoetnografian validiteetti perustuu 
tekstin “suosioon” ja sen välittämän tunnevaikutuksen voi-
makkuuteen. Kun autoetnografinen teksti on toisaalta puettu 
omasta kokemuksesta kirjoittamisen tekstilajiin, lukijan on 
helppo automaattisesti olettaa, että tekstillä on jonkinlainen 
vahva viittaussuhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen. Kun 
kertoja siis kuvaa omia kokemuksiaan, nämä kokemukset ovat 
jollain tavalla “tosia”. 

On erittäin tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tut-
kimani artikkeli ei ohjaa lukijaansa kirjoittamaan autoetnogra-
fiaa tavalla, jolla teksti yrittäisi tehdä näkyväksi sitä, miten voi-
makkaasti narratiivit ohjaavat lukijan käsitystä todellisuudesta. 
Kirjoittajat eivät myöskään tuo esiin, että henkilökohtaiseen 
kokemukseen perustuvat tekstit ovat epäluotettavia, tai sitä, 
miten kompleksia ja moninaista autoetnografinen tietäminen 
on.

Läpinäkyvyyteen pyrkivän kerronnan sijaan artikkelia voi 
lukea hyvin vahvana ideologisena esityksenä siitä, miten auto-
etnografinen teksti pitäisi kirjoittaa niin, että teksti yrittää 



45

nimen omaan piilottaa oman konstruoidun luonteensa. Autoet-
nografisissa teksteissä toistuu usein rakenne, jossa (tekstinsisäin-
en) kertojahahmo ja tekstin todellinen kirjoittaja ovat olevinaan 
sama henkilö69 mutta teksti ei välttämättä yritä millään tavoin 
problematisoida tätä tilannetta. Artikkelissa myös kehotetaan 
voimakkaasti tekemään tekstistä “todentuntuista” ja luomaan 
tarinalle sellainen narratiivinen koherenssi, että se vaikuttaisi 
uskottavalta. Näyttäisikin siltä, että autoetnografian tulisi pys-
tyä muotoilemaan jonkinlainen mielekäs vastaus siihen, miten 
autoetnografia kykenee vastaamaan tähän “totuudenjälkeisen 
ajan tarinalogiikan” myötä esiin nousseesseen ongelmaan ker-
tomuksen vaaroista. 

eheäksi kirjoittaminen 
autoetnografiassa

Mitä tämä kaikki sitten oikein tarkoittaa? Autoetnogra-
finen kirjoittaminen otti tavoitteekseen, että kirjoittamalla 
kertomuksia omista kokemuksistamme, pääsisimme jotenkin 
“lähemmäksi kokemusta.” Tämä tavoite ohjasi kirjoittamista 
niin, että se muuttui joksikin, jota kutsun eheäksi kirjoitta-
miseksi. Eheäksi kirjoittamisen ytimessä tuntuu olevan vah-
va halu kirjoittaa narratiiveista koherentteja ja koherenssiin 
pyrkimällä peittämään sitä, miten autoetnografia ei kykene 
saamaan kiinni siitä kokemuksesta, jota se kuitenkin lopulta 
tavoittelee. Kokemuksesta kirjoittamisessa näkyy yhtä aikaa 
halu pyrkiä tavoittamaan jokin kokemus tekstin ulkopuolel-
la ja sitä vastaan kamppaileva kielen perustavanlaatuinen 

69. Teoksella voi myös olla useita kirjoittajia, jotka esiintyvät tekstissä 
omina kirjoittajahahmoinaan.
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 mahdottomuus kurottaa itsensä ulkopuolelle. Näin narratiivin 
koherentiksi kirjoittamisesta ja kertomusten mahdollisimman 
todenmukaiseksi tekemisestä tulee itse asiassa korvike sille, että 
kieli, jota käytämme, ei kykene koskaan täysin saavuttamaan 
sitä, mitä se tavoittelee. Palaan vielä hetkeksi siihen, mistä tämä 
essee alkoi, eli lainaukseen Maurice Blanchot’lta: “To write is to 
break the bond that unites the word with myself.“ 70 Blanchot on 
kirjoittanut kirjallisuuden filosofiasta, kirjallisuuden olemuk-
sesta ja representaation ongelmasta muun muassa teoksessaan 
L’Espace littéraire (engl. The Space of Literature).71 Tulkitsen 
hänen kirjoituksiaan niin, että kirjoitettu teksti perustuu 
perustavan laatuiselle poissaololle: kun olen kirjoittanut tämän 
tekstin, olen poissa, teksti irtautuu minusta ja alkaa elämään 
omaa elämäänsä. Minä en voi hallita sitä, miten teksti luetaan, 
eikä teksti kanna eteenpäin mitään oleellista minusta. Teks-
ti on tekstiä, jota kieli hallitsee. Blanchot’lle kieli näyttäytyy 
nimenomaan jonain vieraana, toisena. Tekstin suuri poissaolo 
on se, että kieli toimii nimenomaan siksi, että sanat eivät ole 
asioita:

“The writer belongs to a language which no one speaks, 
which is addressed to no one, which has no center, and which 
reveals nothing. He may believe that he affirms himself in 
this language, but what he affirms is altogether deprived of 
self. To the extent that, being a writer, he does justice to what 
requires writing, he can never again express himself, any 
more than he can appeal to you, or even introduce another’s 
speech.”72

Kirjallisuudella on paradoksaalinen luonne: voimme tekstis-
sä viitata tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen (esim. kokemuk-

70. Blanchot 1982, 26.
71. Blanchot 1982. 
72. Mt., 26–27. 
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seen) samalla, kun teksti armottomasti ei kykene kurottamaan 
itsensä ulkopuolelle vaan perustuu ainaiselle negaatiolle ja 
poissaololle. Teksti on pohjimmiltaan yhtä aikaa läsnä ja vieras, 
irti kirjoittajasta, irti lukijasta ja irti maailmasta, jota se pyrkii 
kuvaamaan. Tämä on se sama kuilu, jota kokemuksesta kir-
joittaminen pyrkii ylittämään. Tämä yritys jää kuitenkin aina 
kesken, koska se on mahdoton. Kirjoittajan kokemus ei siirry 
tekstiin, eikä lukija löydä tekstistä sitä, mitä kirjoittaja yrittää 
välittää.73

Autoetnografian tavoitteena oli vapautua tieteelliseen kir-
joittamiseen liittyvistä representaation ongelmista ja pystyä ku-
vaamaan maailmaa todentuntuisemmin. Mutta kun katsomme 
tilannetta tässä valossa, eikö autoetnografia ole vain vaihtanut 
yhden kirjoittamisen paradigman toiseen? Tässä uudessa para-
digmassa emme ole juuri lähestyneet sitä, millä tavalla nar-
ratiivien luonne ja representaation ongelmat aiheuttavat koko 
tämän ongelmallisen tilanteen. Toisin sanoen, jos haluamme 
kirjoittaa “todentuntuisesti” kokemuksesta ja samalla hyväksyä 
sen, että kokemus tekstin ulkopuolella on pohjimmiltaan 
tavoittamaton, eikö kokemuksesta kirjoittamisen tulisi pal-
jastaa niitä rakenteita, joilla kokemuksesta kirjoittaminen on 
välittynyttä, monimutkaista ja jopa mahdotonta? Eikö meidän 
tulisi kääntää katseemme kohti kirjoittamista itseään, tekstiä 
ja dokumenttia, ja tarkastella, miten nämä käyttämämme il-
maisemisen muodot jäävät aina jollain tavalla vajaiksi sitä, mitä 
tavoittelemme? 

Tähän aiheeseen palaan kolmannessa esseessä. Seuraavak-
si teen välipysähdyksen a/r/tografiaan ja tutkin kokemuksen 
lähestymistä kolmannen tilan kautta.

73. Blanchot’a on luettu myös niin, että hän kirjoittaa negaatiota vastaan. 
Blanchot’n teksteissä negaatio tuodaan esiin, sille sanotaan “kyllä,” mikä 
johtaa hänen omalaatuiseen kirjoitustyyliinsä.
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ARTOGRAFIA – FANTASIA 
MAAILMAN KOHTAAMISESTA

“Ironically, hollowness only increases the eerie quality of oth-
erness inherent in any echo. Delay and fragmented repetition 
create a sense of another inhabiting a necessarily deserted place. 
Strange then how something so uncanny and outside of the self, 
even ghostly as some have suggested, can at the same time also 
contain a resilient comfort: the assurance that even if it is imag-
inary and at best the product of a wall, there is still something 
else out there, something to stake out in the face of nothingness. 
[…] An echo, while implying an enormity of a space, at the same 
time also defines it, limits it, and even temporarily inhabits it.
When a pebble falls down a well, it is gratifying to hear the even-
tual plunk. If, however, the pebble only slips into darkness and 
vanishes without a sound, the effect is disquieting.” 

Mark Z. Danielewski, house of leaves74 

Tässä esseessä tutkin vuonna 2005 ilmestyneessä “A/r/to-
graphy as living inquiry through art and text” -artikkelissa75 
esitettyjä näkemyksiä a/r/tografiasta. Artikkeli on erityisen 
mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä sen mukaan a/r/togra-
fia on ollut tässä vaiheessa nuori tutkimusala, joka on etsinyt 

74. Danielewski 2000, 46. 
75. Irwin ym. 2005.



51

identiteettiään ainutlaatuisena tutkimusmetodina.76 Esseeni 
näkökulma eroaa jonkin verran autoetnografiaa käsitelleestä 
esseestä. Siinä tavoitteena oli tutkia, minkälainen käsitys nar-
ratiivista vaikuttaa  kokemuksesta kirjoittamisen taustalla. 
Tässä painopiste on eri, ja keskityn analysoimaan a/r/tografias-
sa muotoiltua ajatusta “elävästä tutkimuksesta” (living inquiry). 
Mikä tämä mystinen elävä on? Mitä sillä tarkoitetaan?

Tutkimassani artikkelissa esitetään kuusi erilaista näkökul-
maa tai tulkintaa (renderings) a/r/tografiasta. Nämä tulkinnat 
eivät ole täysin toisistaan erillisiä, mutteivät myöskään sovi sau-
mattomasti yhteen. Tulkinnat on jätetty tietoisesti avoi miksi, 
jotta niiden välillä voisi tehdä uusia tulkintoja ja kyseenalais-
tuksia tai havaita ristiriitoja. Taustalla on ajatus, että a/r/togra-
fian teoria muodostaa tiloja, joiden kautta lukija voi tutkia tai-
teellisia tietämisen tapoja.77 Artikkeli ei siis ole systemaattinen 
esitys, jossa asiat ovat selkeässä hierarkkisessa ja loogisessa suh-
teessa toisiinsa. Se on eräänlainen teoreettis- taiteellinen teos, 
joka on yhtä aikaa asioiden tulkintaa ja esittelyä, mutta myös 
elävä, avoin tila, joka mahdollistaa uudenlaisten näkemysten 
syntymisen. 

A/r/tografia suuntaa teorianmuodostustaan tietoisesti kohti 
tilaa, joka on alati muuttuva, jatkuvassa liikkeessä ja vaikeasti 
määriteltävissä. Jäykän ja systemaattisen apparaatin sijaan a/r/
tografian käsitteet ovat joustavia, dynaamisia ja intersubjektiivi-
sia tiloja (locations), joiden analyysi ja pohdinta luo käsitteille 
aina uusia merkityksiä.78 Tämän ajatuksen taustalla on halu säi-
lyä “elävänä” ja avoimena muutokselle, uusille tulkinnoille. On 
siis vaikeaa puhua a/r/tografian “teoriasta” sinänsä, koska se voi 
tarkoittaa monia eri asioita. Artikkelin perusteella vaikuttaisi 

76. Mt., 898.
77. Mt.,  899.
78. Mt.,  898.
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jopa siltä, että a/r/tografia jättää tilaa sille, että jokaisella voi 
olla oma käsityksensä siitä, mitä a/r/tografia on. Tapa puhua 
a/r/tografiasta tällä tavalla juontaa juurensa tavoitteeseen luoda 
jonkinlainen uudenlainen kieli tai käsitteellinen väline puhu-
miseen. Tämän kielen tavoite tuntuu olevan tila, jossa merki-
tykset ja asiat voivat vuorovaikuttaa vapaasti ja kahlitsematta. 
A/r/tografian puhe on tietoinen strategia puhua toisin. 

elävä tutkimus ja kolmas tila 

Kuten johdannossa kuvasin, a/r/tografia on taideperustai-
nen tutkimusmenetelmä, jonka perustana on elävä ja ennalta 
määrittelemätön tutkimustilanne. Tutkija on mukana tutki-
mustilanteessa koko persoonallaan. Keskeinen käsite a/r/togra-
fian ymmärtämiseksi on “kolmas tila”, joka on taidekasvattaja -
-tutkijan kolmen eri roolin, taiteilijan, tutkijan, ja opettajan, 
välissä oleva tila. Siinä roolien kautta saatu tieto yhdistyy me-
nettämättä yksittäisen roolin tuomia erityispiirteitä.79 Elävässä 
tutkimuksessa tekeminen, oppiminen ja tietäminen limittyvät 
toisiinsa. Sen sijaan, että a/r/tografia löytäisi sen, mikä on jo 
olemassa, se suuntautuu löytämään jotain, mikä on vielä tois-
taiseksi tuntematonta.80

Tämän kolmannen tilan lisäksi artikkelissa esitetyt ajatuk-
set a/r/tografiasta nojaavat vahvasti menetyksen (loss),  aukon 
(opening) ja repeämän (rupture) käsitteille. Artikkelin mukaan 
nämä käsitteet ovat tärkeitä, koska ne pystyvät luomaan aukkoja 
ja mahdollistamaan uuden kohtaamisen ja muutoksen.81 Huo-

79. Kallio 2010, 18.
80. Irwin ym. 2018, 37.
81. Irwin ym. 2005, 898, 905.
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mionarvoista on, että nämä käsitteet perustuvat nimenomaan 
jonkinlaiselle negaatiolle tai poissaololle. Yksi artikkeleissa esi-
tellyistä a/r/tografian kuudesta tulkinnasta käsitteleekin a/r/
to grafiaa aukkojen kautta.

Näin siis a/r/tografian perustaa lähdetään rakentamaan 
tietynlaisen negatiivisen tilan, tyhjyyden ja aukkojen varaan. 
Ollakseen tyhjyyteen tai poissaoloon viittaavia käsitteitä nämä 
käsitteet ovat kuitenkin yllättävän täynnä asioita. Artikkelin 
ajattelussa negatiivinen tila ei paradoksaalisesti näytäkään edus-
tavan mitään perustavanlaatuista tyhjyyttä, vaan mahdollisuut-
ta johonkin vielä tuntemattomaan. Aukot, repeämät ja välitilat 
nähdään nimenomaan tiloina, joissa uusien asioiden, ajatusten 
ja mallien syntyminen on mahdollista, koska ne perustuvat 
poissaolon ja läsnäolon väliselle jännitteelle. Ymmärrän tämän 
jonkinlaiseksi “aktiivisen poissaolon” ja odottamisen tilaksi. 
Artikkelissa toistuu jatkuvasti erilaisin variaatioin tämä ajatus 
roolien, käsitteiden ja ideoiden välissä olevasta tilasta. Tässä ti-
lassa kytee ei-tunnettu, ei-vielä-tapahtunut mahdollisuus, joka 
tekee a/r/tografisen tiedon mahdolliseksi. Se on kohtaaminen, 
joka ei ole vielä tapahtunut, mutta joka on ihan kohta tulossa. 

Pystyäkseni lähestymään a/r/tografian luonnetta tyhjyytenä 
ja aukkona tutkin seuraavaksi sitä,  millä tavalla artikkelissa 
tarkalleen puhutaan tämän tyhjän tilan luonteesta. Koska artik-
keli on niin poeettisesti kirjoitettu, lienee parasta antaa tekstin 
puhua puolestaan:

…openings are not passive holes through which one passes 
easily or that allow one to see through with distinct clarity. 
These openings are cuts, cracks, slits, and tears; refusing 
comfort, predictability, and safety— deliberately seeking 
out “the difficult, the unknown, the ambiguous, [and] the 
unpredictable […] Other openings are cut deliberately and 
act as invitations to enter into and look through, offering 
new views and perceptions, encouraging dislocations and 
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disruptions. Openings that are torn, shredded, and ripped 
in acts of violence and disruption remind us that living 
inquiry is difficult, that it is filled with dis/comfort and loss, 
ruptures of ecstasy and pleasure that trouble and pull at the 
holes of existence. These holes are not empty spaces needing 
to be filled. They are located in space and time, allowing 
artist/researcher/teachers to move within the research text, 
penetrate deeply, and shift the boundaries of perspective. It 
is discourse characterized by fluidity, the open interplay of 
elements, and the possibility of infinite re-combinations.82

A/r/tografinen ymmärtäminen tai tietäminen siis perustuu 
näille aukoille. Aukot eivät ole passiivisia koloja, jotka odot-
tavat tiedonjanoista tirkistelijäänsä, vaan reikiä ja repeämiä, 
häiriöitä tasaisessa pinnassa. Tilat eivät ole staattisia ja rau-
hallisia vaan jännitteisiä, yhtä aikaa tyhjiä. Tämä tyhjyys on 
kuitenkin ikään kuin täynnä patoutunutta, jossain tietoisuuden 
rajamailla aistittua potentiaalienergiaa, jonka läsnäolon voiman 
voi tuntea mutta joka ei sanallistu tai muutu ymmärrykseksi 
helposti tai vaivattomasti. Artikkelissa esitetyn perusteella tämä 
jännitteinen tila on mahdollisuus toisenlaiseen johonkin, joka 
lymyää kaikissa a/r/tografian valkoisissa tyhjyyksissä, odottaen 
oikeaa hetkeä. 

A/r/tografian mallissa siis syvempi ymmärtäminen on aina 
tulossa, se asetetaan tapahtuvaksi “joskus tulevaisuudessa”, sa-
malla se on myös “pois tästä hetkestä”.  Samalla kuitenkin kir-
joitamme ja luomme jatkuvasti uudelleen sen, keitä me olemme 
ja mihin uskomme: “We are re-writing and re-creating who we 
are and what we believe not as didactic representations but as 
re- representations…”.83 Representaatio siis muuttuu jatkuvak-
si, ikuiseksi re-representaatioksi, jossa merkitys ei ole pysyvää 
eikä mikään tila ole pysyvä; olemme jatkuvassa muuttumisen 
ja uuden odottamisen tilassa. Lienee aiheellista tarkastella kriit-

82. Irwin ym. 2005, 905–906.
83. Irwin ym. 2005, 903.
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tisesti sitä, mikä tämä a/r/tografian tila, tämä uskomattomien 
mahdollisuuksien, elävän elämisen ja uuden odottamisen väli-
tila oikein on.

kritiikki

Tutkimaani artikkelia voi lukea myös niin, että siinä raken-
netaan tietoisesti narratiivia elävästä tutkimuksesta, joka tapah-
tuu tässä kolmannessa tilassa. Tämä kolmas tila ja kohtaa misen 
odottaminen määrittää juuri sitä tilannetta, jossa tutkiva subjek-
ti kohtaa Toiseuden ja jossa syntyy niitä kokemuksia, joita tut-
kija sitten tuo mukaan tutkimustekstiinsä tai teoksiinsa. Kuten 
edellä esitin, tämän tilan perustana on ajatus tyhjyydestä ja 
poissaolosta, joka on täynnä potentiaalienergiaa, mahdollisuut-
ta siihen, että mitä tahansa voi tapahtua. Narratiivin mukaan 
tyhjä tila nähdään jotenkin maagisena, täynnä mahdollisuuksia 
olevana paikkana, josta kohtaamiset maailman ja Toisen kanssa 
tulevat mahdollisiksi. A/r/tografi kykenee elämään jatkuvassa 
uuden löytämisen elävässä tilassa. Tämä on narratiivi tutkijan 
identiteetistä, johon tutkija-taidekasvattaja voi tukeutua oman 
tutkimuksensa tekemisessä.

Tämä a/r/tografian tila tuntuu kuitenkin perustuvan hyvin 
merkilliselle paradoksille tyhjyydestä. Eikö tämä tyhjyys ole 
nimen omaan suuri, ääretön tyhjyys, joka kuitenkin hetkenä 
minä hyvänsä voi täyttyä millä tahansa? Kuinka tämä jännit-
teinen, merkillinen tyhjyys on yhtäkkiä se aukko, jonka kautta 
maailman äärettömyys avautuu tutkijalle?

Yksi artikkelin kuudesta a/r/tografiaa käsittelevästä tulkin-
nasta käsittelee kaikuja (reverberations). Kirjoittajien mukaan 
nämä kaiut liittyvät siihen liikkeeseen, joka tuo merkityksen 
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pinnalle. Kaiut voivat olla esimerkiksi muita tekstejä, joiden 
äänen voi kuulla yksittäisen tutkimustekstin sisällä. Mielen-
kiintoisesti kaiut muuttuessaan myös mahdollistavat merkitys-
ten muuttuminen: “Research, thus, becomes an act of unsettling, 
an evocation that calls out, asking for a response, a living inquiry, 
transforming static moments into momentum, multiplying and 
metamorphosing“.84  Samalla kun äänet kaikuvat, ne myös 
oudolla tavalla monistuvat ja menettävät alkuperänsä. Jos tilas-
sa on tarpeeksi kaikuja, mistä kuulija enää tietää, mitä mitäkin 
on? 

Artikkelissa kaiku viittaa myös tilaan: kaiku vaatii tilan toi-
miakseen, ja kaiun olemassaolo viittaa aina johonkin, joka saa 
kaiun aikaiseksi. Kaiku perustuu myös etäisyydelle ajassa: kaiku 
palauttaa ääneni Toisena. On mahdollista, että kuulen oman 
ääneni, mutta kaiun muuttamana ja vääristämänä, jopa tunnis-
tamattomana. Saattaisin luulla sitä jopa vieraaksi ääneksi. Mitä 
sitten tapahtuu, jos huudan tyhjyyteen? 

Tämän poeettisen sillan tarkoituksena on johdatella ajatusta 
kohti a/r/tografian kriittistä pohdintaa. Tarkoitukseni on ottaa 
nämä a/r/tografian poeettiset käsitteet tyhjyydestä, aukosta ja 
kaiusta vakavasti ja viedä niiden ajatuksia pidemmälle. Mikäli 
a/r/tografia hakee “tyhjyydestä”, “aukosta” tai “poissaolosta” sitä 
tilaa, jossa tutkiva subjekti voi kohdata Toiseutta, asetelmaa on 
syytä miettiä tarkemmin.

Esitän seuraavaksi kaksi hyvin erilaista näkemystä, jotka 
pyörivät mielessäni, kun pohdin tätä a/r/tografisen odotta-
van tyhjyyden tilaa. Ne saattavat tuntua hieman yllättäviltä 
ajatushypyiltä, mutta niiden tarkoitus on tarjota käsitteellistä 
liikkumatilaa ja horjuttaa a/r/tografian poetiikkaa. Pyrin myös 
palauttamaan ajatukseni maan tasalle tämän sivupolun jälkeen. 

84. Irwin ym. 2005, 906–907.
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Lähestyn ensin artografian ajatuksia kolmannesta tilasta 
pohtimalla Maurice Blanchot’n ajatuksia yöstä ja sen lähesty-
misestä. Teoksessaan The Space of Literature85 Blanchot puhuu 
inspiraatiosta ja luovan työn tekemisen tilasta jonkinlaisena 
ytimen, merkityksen ja poissaolon lähestymisenä. Tässä  hän 
käyttää apunaan poeettisia käsitteitä “yö” (night)86 ja “toinen 
yö” (the other night).87 Nämä ajatukset ovat monimutkaisia, 
eikä tarkoitukseni ole tässä kyetä tyhjentävästi tulkitsemaan 
Blanchot’n teorioita. Käytän Blanchot’n ajatuksia käsitteel-
lisenä työkaluna paljastaakseni a/r/tografiasta jotain oleellista. 

Blanchot’lla ensimmäinen yö on eräänlainen kuvajais-
ten hetki, jonka subjekti kokee, kun hän lähestyy etsimäänsä 
merki tystä. Tällöin hän lähestyy poissaoloa — hiljaisuutta ja 
yötä. Mutta tyhjyys itsessään ei ilmesty tässä tilassa, vaan ajatus 
siitä, että “kaikki on kadonnut”.88 

Ensimmäinen yö on tyhjyys, jossa erilaiset kuvajaiset ja 
unikuvat ilmestyvät. Kuvajaiset viittaavat tyhjyyteen ja poissa-
oloon, mutta tämä tila on nimenomaan täynnä Jotain, eikä ol-
lenkaan tyhjää. Toisin sanoen subjekti ei koe tyhjyyttä, poissa-
oloa, vaan tyhjyyden representaatiota. Toinen yö on sen sijaan 
toista maata. Siinä tyhjyys on tyhjyyttä, ja poissaolo poissaoloa. 
Toista yötä ei voi käsittää, koska siellä ei ole mitään mistä sub-
jekti saisi otteen. Toisessa yössä Toiseus on Toiseutta ja Tyhjyys 
on Tyhjyyttä. Tyhjyys voi paljastaa itsensä vain poissaolollaan.89 

Blanchot kuvaa lähestymisen tilaa analysoimalla Franz Kaf-

85. Blanchot 1982.
86. Ensimmäinen yö viittaa Blanchot’lla Hegelin negaatioon, joka lopulta 
palautuu sublimoituun affirmaatioon, ts. jatkuvuuteen. 
87. Toinen yö on pyrkimys päästä eroon dialektiikan oravanpyörästä: 
sanomalla “kyllä” negaatiolle se ei pääsekään tekemään dialektista työtään, 
vaan tuo esiin sen radikaalin toiseuden, josta tässä puhutaan. 
88. Blanchot 1982, 163.
89. Blanchot 1982, 163–164, 170–171.
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kan Der Bau -novellia (suom. Pesä):

“There is always a moment when, in the night, the beast 
hears the other beast. This is the other night… […] What 
the beast senses in the distance — that monstrous thing 
which eternally approaches it and works eternally at coming 
closer — is itself. And if the beast could ever come into this 
thing’s presence, what it would encounter would be its own 
absence: itself, but itself become the other, which it would 
not recognize, which it would not meet. The other night is 
always the other, and he who senses it becomes the other. 
He who approaches it departs from himself, is no longer he 
who approaches but he who turns away, goes hither and yon. 
He who, having entered the first night, seeks intrepidly to 
go toward its profoundest intimacy, toward the essential, 
hears at a certain moment the other night — hears himself, 
hears the eternally reverberating echo of his own step, a step 
toward silence, toward the void. But the echo sends this step 
back to him as the whispering immensity, and the void is 
now a presence coming toward him.90 

Kyseessä on siis tila, jossa voi kokea jonkinlaisen inspi-
raation, merkityksen tai kokemuksen lähestyvän. Mutta se, 
mikä tuntuu olevan lähestymässä, tulossa ihan kohta tähän, 
vääjäämättömällä varmuudella, on peto itse. Jos se, mikä on 
tulossa, ikinä pääsisi tähän, kohtaisin oman poissaoloni: it-
sen muuttuneena toiseksi. Blanchot’lla jonkinlainen kaiku tai 
kokemus oman äänen kuulemisesta itsen ulkopuolella palaut-
taa pedon oman äänen takaisin hänelle itselleen Toisena. A/r/
tografian ajatus jännitteisestä poissaolon tilasta, jonkin kohtaa-
misen odottamisesta, tuntuu rakentuvan juuri samankaltaisen 
jännitteen varaan. Näitä kaikuja kuulin mielessäni kun luin, 
miten artikkeli käsitteli elävää tutkimusta ja poissaolon tilaa, 
joka on äärettömän täynnä mahdollisuuksia. Näiden ajatusten 
kautta haluaisin esittää seuraavaksi muutamia kysymyksiä a/r/

90. Mt., 168.
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tografialle.Ensinnäkin, miksi a/r/tografia ylipäätään käyttää 
niin perustavanlaatuisena käsitteenä ajatusta poissaolosta ja 
tyhjyydestä, mutta jättää huomioimatta kaikki ne tavat, jolla 
Tyhjyys on ihmiselle vierasta ja käsittämätöntä? Eikö a/r/togra-
fian käsitys kolmannesta tilasta, joka on täynnä poissaoloa, 
täynnä mahdollisuutta kohtaamiseen, muistuta nimenomaan 
Blanchot’n “ensimmäistä yötä”, jossa tyhjyys täyttyy unikuvilla 
ja kuvajaisilla, joita subjekti sinne heijastaa, fantasioilla jonkin 
kohtaamisesta? Eikö todellisessa tyhjyydessä ja poissaolossa ole 
jotain ihmiselle täysin vierasta, kammottavaa, pelottavaa ja 
käsittämätöntä? Minkälaisia kohtaamisia maailman kanssa sen 
kautta voi ylipäätään syntyä? 

Toisaalta, Blanchot’n ajatuksia mukaillen, eikö tämä kol-
mas tila, jossa odotamme että kuulemme Toiseuden äänen, 
muistuta jollain kammottavalla tavalla Blanchot’n petoa, joka 
omaan työhönsä kaivautuneena kuulee yössä Toisen äänen, jota 
kohti se valpastuu ja alkaa suuntautua? Samalla tämä Toiseus 
on kuitenkin vain heijastus, kangastus, ja suuntaamme kohti 
jonkinlaista oman subjektimme peilikuvaa.

Lähestyn tätä kohtaamista toisen kaiun kautta. Azade Sey-
han käsittelee teoksessaan Representation and Its Discontents91 
kielen ja representaation ongelmia tutkimalla saksalaista var-
haisromantiikkaa. Teoksessa varhaisromantiikkaa tutkitaan 
nimenomaan kriittisenä liikkeenä, joka vaikutti merkittävästi 
oman aikansa keskusteluun representaatiosta. Teoksen tavoittee-
na tuntuukin olevan osoittaa, millä tavalla varhaisromantiikan 
filosofisella perinnöllä on vielä sanottavaa tänäkin päivänä. 

A/r/tografian analyysin kannalta Seyhanin ajatuksissa on 
merkityksellistä se, miten Seyhan puhuu subliimista. Kuten 
edellä totesin, a/r/tografiassa kuvatut aukot, tyhjyys ja “kol-

91. Seyhan 1992.
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mas tila” selkeästi viittaavat jonkinlaiseen äärettömyyteen, 
äärettömään tapahtumisen potentiaaliin, jota kolmas tila on 
täynnä.

Seyhanin analyysin mukaan kokemus subliimista syntyy, 
kun mielikuvitus kohtaa jotain, joka on pohjimmiltaan muo-
dotonta tai ääretöntä. Kohdatessaan jotain, mikä ylittää mieli-
kuvituksen rajat, ihmisen kyky kuvitella menee eräänlaiseen “oi-
kosulkuun”.  Kun kaikki järkevät tai sopivat merkitysrakenteet 
hajoavat, mielikuvitus kokee huumaavaa vapautta, joka koetaan 
subliimina. Kun mielikuvitus ei löydä mitään järkevää raken-
netta, johon perustaa itsensä, tämä “irtoaminen” on itsessään 
äärettömyyden representointia. Seyhan kuitenkin lopulta toteaa, 
että tämän subliimin kokemuksen paikka on edelleen subjektissa 
eikä sen ulkopuolella.92 Toisin sanoen kokemus äärettömyydestä 
ja Toiseudesta, jonka subjekti saa pohtiessaan esimerkiksi 
äärettömyyttä tai tyhjyyttä, joka on täynnä potentiaalienergiaa, 
ei johda subjektin ulkopuolelle. Se, mikä kokevalle subjektille 
vaikuttaa olevan subjektin ulkopuolelta tulevaa äärettömyyttä, 
on vain itsen heijastumista Toisena takaisin itselle.93

Rakentaako a/r/tografia siis narratiivia kolmannesta tilasta, 
jossa maailman kokeminen ja kohtaaminen tulee mahdollisek-
si? Perustuuko a/r/tografian tila (in-between, se odottava, heku-
mallinen, ahdistava, potentiaalinen tyhjyys/aukko, jossa uusi 
tulee mahdolliseksi) subjektin kyvyttömyydelle löytää mitään 
Toiseutta kolmannesta tilasta? Voiko olla, että a/r/tografian 
kolmas tila ei välttämättä ole tila, jossa subjekti kohtaa maa-
ilman itsensä ulkopuolella?  Onko niin, että artografian tila ei 
ole tyhjyyttä vaan subjektin halua peittää poissaoloa jollakin, 

92. Seyhan 1992, 32–36.
93. Ääretön merkitsee myös absoluuttia, jonka kokemisen mahdottomuus 
kääntyy fragmentiksi; ts. paradoksaalisesti fragmentti on ainoa tapa saada 
kiinni absoluutin kokonaisuudesta.
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millä tahansa, välttääkseen Toiseuden kohtaamista? Jotenkin 
tässä “kolmannen tilan” tyhjyydessä kulminoituu a/r/tografian 
fantasia ja halu kohtaamiseen. Epäonnistuuko tämä kohtaami-
nen jollain perustavanlaatuisella tavalla?

Tarkastelen tätä tilannetta kolmannen artografian tulkin-
nan, ylijäämän (excess) kautta.

tulviva ylijäämä

Erityisen painokkaalta tämä pohdinta tuntuu, kun lukee 
a/r/tografia-artikkelin kuudetta tulkintaa, joka kuvailee a/r/to-
grafiaa ylijäämän kautta:

Trinh Minh-ha (1989) wrote expressively on the power of 
writing— writing beyond simply expressing oneself, that is, 
writing to become. This becoming through writing reveals fears, 
inhibitions, desires, and pleasures: To write from within and 
through the body is a writing of excess. Excess is an ongoing 
practice concerned not with inserting facts and figures and 
images and representations into language but with creating an 
opening where control and regulation disappears. Excess is a 
way to re-image ourselves into being; re-assembling the mundane 
of our experiences. Excess is the flesh of being, the space-between 
interiority and exteriority, where touching touches and touches 
back in continual reverberations (see Springgay, 2003a). It is in 
the space of excess that knowledge is negotiated as intimate and 
sensuous. 
Georges Bataille (1985), in Visions of Excess, re-imagines 
excess as a doubling, a point of rupture between absolute 
knowledge and sheer loss. Vacillating between conservation 
and destruction, excess becomes a movement toward 
anything; everything returning in a dynamic momentum. 
[…] It is the nature of excess as an activity of the sublime, the 
horrible, and the magnificent intertwined and moving that is 
central to his claims about excess’ generativity. It is the motility 
of touch, the reverberation that folds back on itself, that allows 
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excess to un/ravel, un/write, and re-image in a continual process 
of exploration.94

Näin yksi a/r/tografian peruskäsitteistä on artikkelin mu-
kaan jonkinlainen subliimi, yhtä aikaa ihmeellinen ja kam-
mottava re-representaation spiraali. Voiko a/r/tografiaa lukea 
niin, että sen ajatukseen “aukoista”, jotka ovat täynnä kohtaa-
misen mahdollisuutta, on ladattu fantasia siitä, että jokin uusi 
 kohtaaminen tulee aina mahdolliseksi? Mutta että tämä kohtaa-
minen käy jollain tavalla mahdottomaksi, ja subjekti pyrkii 
jatkuvasti täyttämään aukon tyhjyyttä loputtomasti jollakin? 
Eikö tämä saavuttamaton tyhjä piste ole nimenomaan yli-
jäämän syntymisen paikka? Loputon pulppuava lähde “Jotain” 
ylijäämää, jota subjekti synnyttää lähestyessään maailmaa/Toi-
seutta? Onko niin, että tässä ylijäämässä voi paljastua jotain 
maailmasta ja Toisesta? Vai uhkaako ylijäämä peittää Toisen 
alleen?

Eikö tämä ajatus “loputtomasta representaatiosta” tuo 
kuitenkin mukanaan myös aivan omanlaisiaan ongelmia? Jos 
a/r/tografia etsii kohtaamista maailman kanssa nimenomaan 
ylijäämän kautta, eikö lopulta saavuta siihen tilanteeseen, jos-
sa a/r/tografian tavoite on tuottaa loputtomia, ylitsevuotavia 
teoksia, jotka ovat seurausta siitä, että tutkiva subjekti kohtaa 
itsensä alueilla, joita kuvittelee tyhjyydeksi johon hän projisoi 
fantasioitaan?

Välillä minusta tuntuu, että a/r/tografian perusajatus vai-
kuttaa olevan, että mitä enemmän erilaisia representaatioita 
jostain asiasta tuotetaan, sitä enemmän tiedämme maailmasta. 
Tämä taas tuntuu nojaavan jonkinlaiseen modernistiseen fan-
tasiaan tiedosta resurssina. Siis tietoon, joka vain kasvaa kas-
vamistaan loputtomiin. Onko vain määrällä väliä, ei laadulla? 

94. Irwin ym. 2005, 907–908, kursivointi minun.
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Mitä tämä narratiivien ja representoinnin loppumaton, hallit-
sematon räjähdys tarkoittaa?

Millaiseen valoon tällainen näkökulma sitten asettuu totuu-
denjälkeisellä aikakaudella? Kun käsitys totuudesta on muut-
tunut, faktat ovat menettäneet perustansa. Onko maailma vain 
subjektiivisten valintojen pelikenttä? Voiko jokainen valita sen, 
mihin itse päättää uskoa? 

Huomaan päätyneeni hyvin samankaltaiseen tilanteeseen 
kuin autoetnografian kanssa. Eikö meillä kasvattajilla, tutkijoilla 
ja taiteilijoilla ole jonkinlainen velvollisuus kyetä luovimaan tai 
löytämään parempia vastauksia tähän tilanteeseen? Eikö meillä 
ole eettisiä velvoitteita pyrkiä olemaan lisäämättä hälyn määrää 
maailmassa? Kyse ei voi olla vain siitä, että “mitä enemmän 
asias ta on representaatioita, sitä enemmän siitä tiedämme”.
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SATURNUKSEN RENKAAT 
- MITEN LÄHESTYÄ 

KOKEMUSTA?

If language isolates itself from man, as it isolates man from ev-
erything, if it is never the act of someone who is speaking in the 
presence of someone who hears him, we come to understand that 
to one who contemplates it in this state of solitude, it offers the 
spectacle of a singular and completely magical power. It is a kind 
of awareness, without subject, that, separated from being, is de-
tachment, questioning, infinite ability to create emptiness and to 
place itself within loss. But it is also an incarnate consciousness, 
reduced to the material form of words, to their sonority, their 
life, and giving us to believe that this reality opens up who knows 
what path to us into the obscure heart of things. Perhaps that 
is an imposture. But perhaps that trickery is the truth of every 
written thing.

Maurice Blanchot, work of fire 95

Kaiken tähän asti käsitellyn jälkeen nousee esiin kysymys, 
miten voimme ylipäätään kirjoittaa kokemuksesta kerronnal-
lisen käänteen jälkeen. Miten suhtautua tilanteeseen, jossa nar-
ratiivit on todettu perustaltaan epäluotettaviksi ja tekstin suhde 
tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen jää parhaimmillaankin ky-

95. Blanchot 1995, 42.
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seenalaiseksi? Onko meillä mitään tapaa tavoittaa kokemusta? 
Jääkö teksti aina kauas siitä, mitä tavoittelemme? 

Kerronnallinen käänne sai alkunsa kirjallisuudesta, kun 
ranskalaisen uuden romaanin kirjoittajat pohtivat narratiivi-
suuteen liittyviä kysymyksiä. Kenties voimme nytkin etsiä 
vastauksia näihin kysymyksiin kaunokirjallisuuden puolelta. 
Käsittelen tässä esseessä W. G. Sebaldin romaania Die Ringe des 
Saturn: Eine englische Wallfahrt (suom. Saturnuksen renkaat).96 
Tavoitteeni on tutkia sitä, millä tavalla tässä teoksessa hahmo-
tellaan tekstin suhdetta tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen, 
ja vertailla teoksesta esiin nousevia ajatuksia narratiivisuudesta 
siihen, mitä autoetnografiassa on esitetty.

näkökulmia kokemuksesta 
kirjoittamiseen

Saturnuksen renkaat on pintatasolla tarkasteltuna eräänlai-
nen matkakertomus, joka kuvaa kirjan minä-kertojan vaeltelua 
Englannin rannikolla. Kirja kertoo matkan aikana tapahtuvista 
kohtaamisista, joiden herättämien assosiaatioiden kautta ker-
ronta lähtee harhailemaan hengästyttäville sivupoluille länsi-
maisen historian vaiheisiin. Käsiteltyjen teemojen kirjo on laaja, 
mutta yhtenä kantavana teemana on eräänlainen tuhoutumisen 
tai alistamisen luonnonhistoria. Toinen keskeinen teema on ih-
misen yritys järjestellä ja luokitella maailmaa ymmärrettäväksi 
loogisten järjestelmien avulla ja se, kuinka nämä pyrkimykset 
kuitenkin aina epäonnistuvat.

Jos tekstiä vertailee autoetnografisen kirjoittamisen ominai-

96. Sebald 2010.
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suuksiin, Sebaldin romaanin ja autoetnografian piirteissä on 
yllättäviä peilauskohtia. Tietyssä mielessä Saturnuksen renkaita 
voisi jopa lukea jonkinlaisina autoetnografisina kenttämuis-
tiinpanoina henkilökohtaisista kokemuksista ja pohdinnoista, 
jotka liittyvät historiaan, filosofiaan ja olemassaolon universaa-
leihin kysymyksiin. Kerronnan tasolla teksti muodostuu nimen-
omaan minä-kertojan vaelluksellaan tekemistä havainnoista ja 
pohdinnoista ja näiden herättämistä mielikuvista. Sebaldin 
tekstiä voi lukea niin, että kirjoittaja ja kertoja olisivat ikään 
kuin sama henkilö. Tämä on asetelma, joka tuntuu toistuvan 
autoetnografisissa teksteissä usein. Vaikka autoetnografista kir-
joittamista ja tätä romaania ei voi luonnollisesti samastaa täysin 
toisiinsa niin, että niissä olisi kyse samasta tekstityypistä, Satur-
nuksen renkaat tarjoaa kuitenkin kiehtovan näkökulman siihen, 
miten näistä samoista kokemuksellisista aineksista voi kirjoittaa 
hyvin erilaisella tavalla. Rakenteen tasolla Sebaldin teoksessa on 
kuitenkin kyse kaikesta muusta kuin koherentista kerronnasta, 
joka tähtää jonkin suuren henkilökohtaisen tunnekokemuksen 
välittämiseen. Rönsyilevän narratiivin ja teemojen säikeiden 
tavoitteena ei ole ajatus lopullisesta koherenssista, vaan teos 
avautuu kohti kokemuksen hämärää.

kerronnan monet tasot

Saturnuksen renkaat on muodoltaan minä-kertojaan sidottu 
matkakertomus, vaikka tämän kertomuksen sisältä aukeavat ala-
narratiivit ovat niin ensyklopedisia ja rönsyileviä, että joidenkin 
tutkijoiden mielestä teosta on vaikea pitää yhtenäisenä tarinana. 
Pikemminkin teosta on pidetty kokoelmana fragmentteja, jotka 
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on löyhästi kiedottu yhteen matkakertomuksen avulla.97 
Teoksen ytimessä on minä-kertoja, joka monella tapaa viit-

taa kirjoittaja-Sebaldiin. Teos ei kuitenkaan missään vaiheessa 
eksplisiittisesti väitä, että kirjan kertoja olisi sama henkilö kuin 
kirjailija. Tämä kertoja liikkuu tekstin sisällä paikoissa, joille 
on vastineensa myös tekstin ulkopuolisessa maailmassa. In-
nokkaimmat lukijat ovat jopa luoneet reittikarttoja, joita kuka 
tahansa voi seurata ja käydä samoissa paikoissa, joita teoksessa 
kuvataan.98 Näissä paikoissa kohdatuista asioista ja ihmisistä 
teoksen kerronta harhautuu lukemattomille sivupoluille, jot-
ka käsittelevät hyvin tarkkanäköisesti ja huolelliseti milloin 
mitäkin yksityiskohtaa sillinkalastuksen historiasta Thomas 
Brownen pohdintoihin maailman olemuksesta, silkinkutomi-
sesta Taiping-kapinan vaiheisiin. 

Teoksen perusrakenteena on siis minä-kertojan kehys-
kertomus99, joka kertoo matkasta Englannin rannikolla.100 
Minä-kertojalle sattuvista kohtaamisista syntyy lukemattomia 
sivupolkuja, sisäkertomuksia, joille kerronta jatkuvasti poik-
keaa, mutta jotka kuitenkin välittyvät lukijolle minä-kertojan 
muistelun ja ajattelun kautta. Kirjan kertoja toimii eräänlaisena 
painovoimapisteenä, jonka ympärillä kaikki nämä kohtaamiset, 
muistot, ajatukset ja harhapolut kiertävät radallaan – viittaa-

97. Gray 2009, 27.
98. Hui 2018.
99. Kehyskertomus: 1) kertovan proosan rakenne-elementteihin kuuluva 
varsinaisesta ydinkertomuksesta tai kertomussikermästä eroava tausta-
kertomus 2) kertomus, johon on upotettu toinen kertomus. Lähde: 
Tieteen termipankki 2018.
100. Saturnuksen renkaissa kehyskertomus on matkakertomus, joka kulkee 
teoksen läpi ja josta kertojan pohdinta poikkeaa sisäkertomuksiin. Nämä 
sisäkertomukset eivät sinänsä kiinnity matkakertomuksen maailmaan, vaan 
ne ovat omia itsenäisiä kertomuksiaan kehyskertomuksen sisällä. Sisäkerto-
mukset kuitenkin aukeavat lukijalle minä-kertojan ajattelun välittäminä.
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han teoksen nimikin Saturnus-planeettaan ja sitä ympäröiviin 
massiivisiin renkaisiin, jotka muodostuvat “…jääkiteistä ja 
ilmeisestikin meteoriittisista pölyhiukkasista, jotka ovat jääneet 
kiertämään planeettaa sen päiväntasaajan tasossa.” 101Matti 
Hyvärinen toteaa artikkelissaan102, että vaikka tämä minä-ker-
toja, teoksen “minä” on niin keskeinen, hän jää yhtä aikaa 
yllättävän hämäräksi ja jollain tapaa teoksen taustalle: “For sure, 
the traveler observes, experiences and thinks. But even then the 
reader must be awake—is it truly the traveler who thinks, or is 
it the narrator of the novel who does the reflecting while draft-
ing the manuscript, or a merger of these instances?“ 103 Kertoja 
tuntuu viittaavan yhtä aikaa vahvasti “todelliseen Sebaldiin” 
ja lokalisoivan kertojahahmon aikaan ja paikkaan. Yhtä aikaa 
kerronnan tasolla kertojahahmo häipyy taustalle ja muuntuu 
narratiivin ääneksi vailla ruumista. Teoksen kerronnan hetki 
on kuin litteä, sokea piste, ikuinen “nyt”, joka matkaa silmän-
räpäyksessä vuosisadasta toiseen, maailman ympäri, erilaisten 
temaattisesti toisiinsa kietoutuvien kokemusten, ajatusten ja 
muistojen välillä. 

Hyvärinen käyttää artikkelissaan käsitteitä heikko ja vahva 
narratiivisuus (weak/strong narrativity) selittääkseen teoksen 
rakennetta. Vahva narratiivisuus tarkoittaa tarinoiden kerto-
mista “hyvin”, niin, että palaset sopivat toisiinsa, kertomus 
etenee kohti koherenttia päämäärää ja loppuratkaisu sitoo tari-
nanpätkät tyydyttävästi yhteen. Heikko narratiivisuus tarkoit-
taa tarinoiden kertomista “huonosti” ja epämääräisesti, niin, 
että palaset eivät sovi toisiinsa. Heikot narratiivit herättävät 
ajatuksen narratiivin koherenssista, mutta eivät sido kerronnan 
säikeitä mihinkään nippuun vaan itse asiassa kaivavat maata 

101. Sebald 2010, 9.
102. Hyvärinen 2012.
103. Hyvärinen 2012, 32.
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koko koherenssi-ajatuksen alta.104 Heikot narratiivit ovat siis 
epäluotettavia ja epävakaita. 

Hyvärisen Saturnuksen renkaita koskevan analyysin idea 
on se, että teoksen eri tasoilla ilmenee erilaista narratiivisuut-
ta. Minä-kertojan matkakertomus on narratiivisesti heikkoa 
ja epäluotettavaa, tarina katkeaa ja sitä on välillä vaikea seu-
rata. Kirjan sisäiset tutkielmat ja esseet romaanin teemoista 
ovat jopa antinarratiivisia siinä mielessä, että ne käsittelevät 
nimen omaan esimerkiksi historiallisia tai filosofisia kysymyksiä 
ilman minkäänlaista varsinaista kytköstä tarinan kerrontaan. 
Sen sijaan ala-narratiivien sisällä, kertojahahmon muistoissa ja 
pohdinnoissa, paikkojen herättämissä ajatuksissa ja kohdattu-
jen ihmisten tarinoissa on intensiivistä, vahvasti narratiivista 
tarinankerrontaa.105 

Teos siis koostuu toisaalta heikosta narratiivisuudesta, 
jossa minä-kertoja matkaa paikasta toiseen, hänen tajunnan-
virtamainen huomionsa kiinnittyy asiasta toiseen ja nämä 
kiin nittymisen hetket tarjoavat narratiiville kiinnekohtia, 
joissa narratiivi siirtyy yhtäkkiä episodimaisiin kertomuksiin 
 Rembrandtin maalauksista tai Joseph Conradin matkoista 
kolonisoidussa Kongossa. Teoksen teemat sitovat kaikki nämä 
villisti poukkoilevat sisäkertomukset jonkinlaiseksi heikosti ra-
joiltaan määritellyksi temaattiseksi kokonaisuudeksi. 

Kuten Hyvärinen asiaa tulkitsee, tämä rakenne aiheuttaa 
sen, että romaani on kokonaisuutena hyvin fragmentaarinen. 
Katkeilevan kehyskertomuksen sisäkertomuksissa käytetään in-
tensiivistä tarinankerrontaa, joka pitää narratiivisuuden vahva-
na. Näin teos on yhtä aikaa pintatasollaan heikosti narratiivi nen, 
mutta sisätasoiltaan välillä vahvasti narratiivinen, välillä taas 
jopa antinarratiivinen. Lopputuloksena on fragmentaarinen 

104. Mt., 25.
105. Mt., 32.
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joukko toisiinsa limittyviä mikronarratiiveja. Narratiivista ko-
herenssia ei kuitenkaan saavuteta, vaan asioiden yhteenkietomi-
nen siistiksi loppupäätelmäksi ja teoksen teemojen “loppuun-
saattaminen” jää täysin auki.106 Teos ei pyri muodostamaan 
mitään koherenttia loppuvaikutelmaa. Kirja pysyy päättyessään 
lähes yhtä avoimena kuin se oli alkaessaankin.

Artikkelissaan Hyvärinen viittaa siihen, että tarinanker-
ronta on sosiaalista ja poliittista toimintaa. Oli tarinan loppu-
tulos mikä tahansa, narratiivinen sulkeuma (narrative closure) 
voidaan kyseenalaistaa ja tulkita uudelleen. Tästä perspektiivistä 
Sebaldin romaani on episodimainen ja fragmentoitunut pilvi 
lukemattomia kiinnostavia narratiivinpätkiä, jotka viittaavat 
toisiinsa ja kommentoivat toisiaan, ilman mitään yhtä “lopul-
lista, oikeaa tulkintaa”, joka narratiivin lopussa asettaisi palaset 
oikeaan valoon. Tämä ohikiitävien kokemusten ja mieleen 
juolahtavien ajatusten kudelma, toisiinsa viittaavien fragment-
tien pölypilvi, on suljettu yhden minä-kertojan kertoman nar-
ratiivin sisään.107 Näin Saturnuksen renkaat onnistuu kirjallise-
na tekstinä kuvaamaan maailmaa, jossa totuus on pirstoutunut 
ja ajatus “lopullisesta tulkinnasta” ei ole mahdollinen. Kirja ei 
tukeudu ajatuksiin koherenssista tekstin validiteetin takaajana 
tai jonkinlaiseen ajatukseen “todentuntuisuudesta”, siis siihen, 
että teksti voisi kyseenalaistamatta paljastaa sen, mitä “todelli-
suudessa” tapahtui. Sen sijaan Saturnuksen renkaissa nostetaan 
voimakkaasti esiin teoksen luonne konstruktiona, tekstinä ja 
tekstinsisäisinä rakenteina, jotka ohjaavat lukijaa havainnoi-
maan maailmaa tietyllä tavalla. 

106. Hyvärinen 2012, 34. 
107. Mt., 34.
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kertoja narratiivia kasassa 
pitävänä voimana

Mielenkiintoista on, että Saturnuksen renkaiden kehyskerto-
muksen minä-kerronta ei korosta niinkään tarinan tapahtumia 
vaan kerronnan hetkeä ja kerronnan tapahtumaa itsessään. Kir-
ja luo vaikutelman, että narratiivi olisi jatkuvasti jonkin “ker-
tovan mielen” meille välittämää. Kerronta tapahtuu jatkuvasti 
kerronnan “nyt-hetkellä”, ja tämä piste voi matkata halki ajan 
ja paikan silmänräpäyksessä. Kuten Hyvärinen huomauttaa, 
tämä minä-kertojan positio on hyvin vahvasti ruumiillisuu-
teen, aikaan ja paikkaan kytketty: “All these beginnings locate the 
speaker, the exact point of time, and the rationale motivating the 
trip. All of these equally point in the direction of non-fiction, to 
something really experienced and witnessed by Sebald.” 108 

Käytännössä siis teoksen kerronta linkittyy kertojahahmon 
ruumiilliseen ja ajalliseen positioon, ja kaikki teoksen sisäkerto-
mukset avautuvat lukijalle tämän ikkunan läpi. Vaikutelma on 
hämmentävä. Toisaalta tämä kerronnan nykyhetken korostami-
nen sitoo kertojan hyvin vahvantuntuiseen suhteeseen tekstin 
ulkopuoliseen todellisuuteen. Toisaalta taas teoksen rakenne 
äärimmäisen fragmentoituneena ja antinarratiivisena tekstinä 
taistelee nimenomaan tätä todellisuussidosta vastaan. Frag-
mentoituneen rakenteen vuoksi teoksen narratiivit eivät välity 
lukijalle niin, että lukija voisi kuvitella “tapahtumien kertovan 
itse itsestään”, vaan näkökulma on aina välittynyt. Usein tämä 
välittyminen on moninkertaista: jonkun hahmon kertomia tari-
noita, joita minä-kertoja muistelee ja välittää lukijalle kehysker-
tomuksen sisällä. Tämä kertominen on itse asiassa kehystetty 

108. Hyvärinen 2012, 29.
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osaksi kirjan kirjoittamista. Sebaldille ominaiseen tyyliin teksti 
tuntuu itse humoristisesti viittaavan omaan lähestymistapaansa 
esimerkiksi käsitellessään Thomas Brownen kirjoitustyyliä: “On 
kuin katsoisi yhtaikaa sekä kaukoputkeen väärästä päästä että 
mikroskooppiin. Ja silti, niin Browne toteaa, jokaista oivallusta 
ympäröi läpitunkematon pimeys.” 109 

Tuntuu, että Sebald suhtautuu ironisesti ajatukseen, 
että kirjoitettu teksti voisi olla minkäänlainen “dokumentti” 
kokemuksesta, joka sisältää sen kirjoittamiseen käytetyn ajan 
ja kokemuksen. Tähän viittaa se, miten Saturnuksen renkaita 
voi lukea kirjana, joka käsittelee itsensä kirjoittamista. Kuiten-
kin kehyskertomuksen tasolla minä-kertoja aloittaa ja lopettaa 
tekstin kirjoittamisen moneen kertaan. Kun tekstin sisällä kirja 
on saatu viimeisen kerran päätökseen, lukijan lukema teos vielä 
jatkuu. Vaikka teos viittaa itseensä kirjana ja tekstuaalisena 
representaationa, se myös murtaa ajatuksen siitä, että kuvatut 
kokemukset ja niistä kertova teksti olisivat mitenkään yksiselit-
teisesti yhteydessä toisiinsa.

Sen sijaan, että teos “ratkaisisi” kysymyksen siitä, mikä on 
tekstin viittaavuussuhde tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen, 
kysymystä käsitellään teoksessa hyvin monipuolisesti ja ristirii-
taisesti. Toisaalta teos on täynnä elementtejä, jotka viittaavat 
selvästi tekstin ulkopuolelle. Näitä ovat esimerkiksi tekstin 
minä-kertojan sidokset Sebald-kirjoittajaan, kertojaposition 
kiin nittämineen kehoon, aikaan ja paikkaan. Toisaalta taas 
teksti tietoisesti ironisoi ja hämärtää näitä samoja asetelmia, 
kehyskertomus on täynnä irrallisia narratiivisia fragmentteja ja 
teos tuntuu tämän tästä viittaavan omaan luonteeseensa kon-
struktiona. Lopputulos on huumaava ja kaikkea muuta kuin 
selkeä. 

109. Sebald 2010, 30.
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mitä tekemistä tällä kaikella 
on autoetnografian kanssa?

Saturnuksen renkaiden kautta avautuu hyvin virkistävä ikku-
na kokemuksesta kirjoittamiseen. Tutkielmani kannalta oleel-
linen kysymys on, miten Sebaldin teos auttaa ymmärtämään 
autoetnografian tapaa käsittää kokemuksesta kirjoittaminen. 
Minkälainen suhde tekstillä voi olla tekstin ulkopuoliseen 
todellisuuteen? Saturnuksen renkaat vaikuttaa olevan kertoja-
kirjailijan kokemuksista ja ajatuksista kertova teos. Ajatukset 
kirjoittajan kokemuksen ulottumisesta tekstin kautta lukijalle 
kuitenkin murskautuvat tekstin painovoimakenttien ristiaal-
lokossa narratiiviseksi tomuksi. Saturnuksen renkaat rakentuu 
hyvin toisenlaisen todellisuus- ja kokemuskäsityksen varaan 
kuin autoetnografia. 

Miten autoetnografinen kirjoittaminen sitten näkee 
kokemuksesta kirjoittamisen? Ensimmäisessä esseessä käsittelin 
“eheäksi kirjoittamista”, jonka idea oli järjestellä oman elämän 
kokemusten fragmentaariset palaset selkeäksi kokonaisuudeksi. 
Koherenssia pidettiin hyvän kokemusnarratiivin tärkeimpänä 
vaatimuksena. Tätä ajatusta jatkettiin vielä pidemmälle jonkin-
laiseen haaveeseen siitä, että kirjottamalla voimakkaasti tun-
teisiin vetoavia tarinoita voidaan jakaa yhteisiä kokemuksia. 
Kertomusten tunnevaikutuksen voimakkuudesta tuli monella 
tapaa niiden “todentuntuisuuden” mittari. Autoetnografinen 
kirjoittaminen siis tavoittelee kokemusta nimenomaan kirjoit-
tamalla kokemuksista koherentteja narratiiveja, jotka ihmeel-
lisesti välittävät kirjoittajan kokemuksen lukijalle. Tätä välitty-
mistä ei sen kummemmin määritellä tai problematisoida, vaan 
se asetetaan kirjoittamisen tavoitteeksi. Pyrkimyksellä koher-
enssiin on eräänlainen tuplaefekti: kun tekstin ulkopuoli nen 
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kokemus on pohjimmiltaan kirjoittamiselle saavuttamaton, 
tärkeäksi tuli kirjoittaa nimenomaan koherentteja narratiiveja. 
Tästä kerronnan yhdenmukaisuudesta ja siitä, miten hyvin teks-
ti onnistui luomaan vaikutelman todellisuudesta (mitä ikinä se 
sitten onkaan), tuli autoetnografiassa tekstin validiteetin tae. 
Näin ollen autoetnografian piirissä kirjoitetaan narratiiveja, 
joissa totuuden tavoittelu tuntuu jäävän yksiulotteiseksi.

koherenssia vastaan - eheäksi 
kirjoittamisen mureneminen

Yksi Saturnuksen renkaiden tärkeimpiä elementtejä on se, 
miten yksikään elementti ei ota “pääelementin” paikkaa siinä 
merkitysten verkostossa, joka teoksen sisään on rakennettu. 
Tuntuu kuin Saturnuksen renkaiden sisäinen maailma olisi 
itsessään kerronnallisen käänteen jälkeinen mikrokosmos: se 
koostuu lukemattomista narratiivien fragmenteista, joita ker-
toja pohtii. Monimutkaisella ja hienovaraisella tavalla tämä 
narratiivien verkosto kietoutuu hämäräksi kokonaisuudeksi. 
Tämä kokonaisuus ei kuitenkaan ole suljettu, paikalleen sidot-
tu tai koherentti, vaan avoin ja muuttuva. Teos ei pyri saavut-
tamaan mitään “lopullista totuutta” tai merkitystä, joka olisi 
kaiken muun merkityksen perusta. Se ei myöskään yritä antaa 
sellaista kuvaa, että näitä kokemuksia käsittelemällä ja pohti-
malla voidaan saavuttaa jonkinlainen päätepiste, jossa maailma 
yhtäkkiä asettuisi paikoilleen. 

Ajatus koherenssista narratiivin keskeisenä ominaisuutena 
on kohdannut kritiikkiä myös narratologian tutkimuksessa. 
Hyvärinen ja kumppanit toteavat aihetta käsittelevässä artik-
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kelissaan,110 että kerronnallisen käänteen alkuajoista lähtien 
narratiivia koskevaa keskustelua on ohjannut niin sanottu 
koherenssin paradigma. Tämä paradigma on suunnannut 
hyvin vahvasti ymmärystämme narratiiveista ja saanut meidät 
ajattelemaan, että narratiivi ja koherenssi ovat erottamattomia. 
Artikkelissa todetaan, että koherenssiparadigman mukaisessa 
keskustelussa narratiiveja analysoitiin koherenssiin liittyvillä 
käsitteillä ja koherenssin katsottiin olevan narratiivien laatua 
määrittävä tekijä – mitä yhtenäisempi narratiivi, sitä parempi. 
Tämä narratiivinäkemys rakentui ajatuksille, että hyvät nar-
ratiivit etenevät kronologisesti ja päättyvät siten jonkinlaiseen 
loppuratkaisuun. Toinen koherenssiparadigman pääajatuksista 
oli, että  tarinankerronnan tarkoitus on nimenomaan luoda ko-
herentteja narratiiveja kokemuksesta. Kolmanneksi ajateltiin, 
että ihmisten elämä on parempaa, jos heidän elämäntarinansa 
tai identiteettinsä ovat koherentteja.111

Saman artikkelin mukaan tämä on johtanut tilanteeseen, 
jossa koherentteja narratiiveja suositaan tutkimuksessa epä-
koherenttien kustannuksella. Koheesion nähdään tuottavan 
“parempia” kuvauksia todellisuudesta. Tätä merkittävämpää on 
se, että koherenssin painottaminen tärkeimpänä elementtinä 
johtaa myös tutkijoita ymmärtämään maailmaa ja kokemusta 
koherenssin perusteella: nimenomaan etsimään koherenssia ja 
pitämään tätä jotenkin “totuuden” takeena.112

Tästä näkökulmasta autoetnografian positio alkaa muren-
tua lopullisesti. Jos koherenssi ja “autoetnografinen todenmu-
kaisuus” ei takaa työlle validiteettia ja jos koherenssihakuisuus 
voi itse asiassa johtaa tilanteeseen, jossa tutkija alkaa tiedosta-
mattaan valikoida todellisuutta koherentiksi epäkoherenttien 

110. Hyvärinen ym. 2010.
111. Hyvärinen ym. 2010, 1–2, 5.
112. Hyvärinen ym. 2010, 7–10.
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piirteiden kustannuksella, emmekö ole tulleet takaisin siihen 
pisteeseen, josta lähdimme? Autoetnografia syntyi pyrkimyk-
sestä vapautua tieteellisen kirjoittamisen paradigmasta, jossa 
oli löydettävä uusi kirjoittamisen tapa, joka kuvaisi maailmaa 
paremmin. Nyt uusi paradigma on korvannut vanhan, mutta 
edelleen painimme samojen representaation kysymysten kans-
sa: miten kieli voisi kuvata maailmaa paremmin, miksi yrityk-
semme kuvata maailmaa jäävät aina jotenkin vajaiksi? Pitäisikö 
autoetnografian pysähtyä muotoilemaan paradigmansa uudel-
leen? Voisiko olla jokin tapa kirjoittaa kokemuksesta niin, että 
representaation ongelmat otettaisiin huomioon?

Analyysini pyrkimys on ollut tarjota käsitteellisiä työkaluja, 
joilla hahmottaa paremmin sitä, miten vahvasti autoetnogra-
fisen kirjoittamisen “lähtöasenne” ohjaa sitä kohti tietynlaisia 
kokemusnarratiiveja ja miten vahvasti autoetnografian teoriassa 
“ohjeistetut” narratiiviset muodot muovaavat kokemusta kohti 
tietynlaista muottia toisenlaisen kokemuksen kustannuksella. 
Saturnuksen renkaat onnistuu kirjallisena tekstinä kuvaamaan 
maailmaa, jossa totuus on pirstoutunut ja ajatus “lopullisesta 
tulkinnasta” on mahdoton. Kirja ei tukeudu ajatuksiin kohe-
renssista tekstin validiteetin takaajana tai jonkinlaiseen ajatuk-
seen “todentuntuisuudesta”. Teksti ei oleta, että se voisi suora-
viivaisesti paljastaa sen, mitä “todellisuudessa” tapahtui. Sen 
sijaan Saturnuksen renkaat korostaa vahvasti omaa luonnettaan 
kirjallisena teoksena ja tekstinsisäisinä rakenteina, jotka ohjaa-
vat lukijaa havainnoimaan maailmaa tietyllä tavalla. 
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teksti on konstruktio

Yksi ensimmäisen esseeni tärkeitä johtopäätöksiä auto-
etnografisesta kokemuksesta kirjoittamisesta oli, että auto-
etnografian piirissä pyritään usein kirjoittamaan tekstejä, 
joiden tavoitteena on häivyttää pois kertomuksen luonnetta 
rakennettuna tekstinä. Ajatus “todentuntuisuudesta” tuntuu 
johtavan käytännössä ajatukseen, että tärkeintä on, että teks-
ti luo vaikutelman että “asiat olisivat voineet tapahtua näin.” 
Tämä onnistuu pyrkimällä koherenssiin ja vetoamalla vahvasti 
lukijan tunteisiin. Saturnuksen renkaiden analyysin jälkeen 
auto etnografian näkökulma kokemuksesta kirjoittamiseen 
alkaa näyttää kapealta. Kirjoittamisen perusajatukset siitä, 
minkälainen konstruktio teksti on ja millä tavalla teksti on jän-
nitteisessä suhteessa tekstin ulkopuoliseen todellisuuteen alka-
vat näyttää paljon monimutkaisemmalta ja hienosyisemmältä 
vyyhdiltä kuin mitä autoetnografia-artikkeli antaa ymmärtää. 
Sebald tuntuu räjäyttävän koko kysymyksen representaatiosta 
ja narratiivien fragmentoitumisesta levälleen. Tämä räjäyttämi-
nen ei johda mihinkään “ratkaisuun”, vaan tekstin monimut-
kaisuuden paljastaminen on koko kirjoittamisen representaa-
tioon liittyvien kysymysten monimutkaisuuden paljastamista. 

Lopulta autoetnografian kysymys siitä, miten kirjoittaa 
lähempänä kokemusta, tuntuukin muuntuvan kysymykseksi, 
voimmeko ylipäätään kirjoittaa lähempänä kokemusta. Onko 
meillä mitään keinoa kurottaa kielen “yli”, vai pitävätkö kie-
li ja kirjoittaminen meidät aina etäällä maailmasta tekstin 
ulkopuolella? Kirjoittaminen itsessään, teksti ja sen rakenteet 
ovat aina kirjoittajan ja kokemuksen ulkopuolella. Kokemuksen 
matka kirjoittajalta tekstiksi ja tekstin kautta lukijan tulkinnak-
si on  monin tavoin kerrostunutta ja välittynyttä. Kenties sen 
sijaan, että autoetnografia tavoittelisi jotain ideaalia “lähempänä 
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kokemusta” olemisesta ja kirjoittajan kokemusten siirtämisestä 
lukijalle, se voisi keskittyä tutkimaan ja kuvaamaan lähemmin 
sitä, minkälainen etäännyttävä ja välittävä linssi teksti ylipäätään 
on. Voisiko autoetnografinen teksti ajatella itsensä toisin?

Palatakseni vielä kysymykseen “todentuntuisuudesta”: 
eikö kerronnallisen käänteen jälkeisessä maailmassa “toden-
tuntuisempi” kirjoittaminen nimenomaan ole sellaista, joka 
kykenee paljastamaan tekstin luonnetta rakenteena ja linssinä, 
eikä kirjoittamista, joka pyrkii piilottamaan tekstin luonteen 
konstruktiona? Tällöin keskiöön nousisivat kysymykset siitä, 
millä tavalla tekstit ohjaavat, muokkaavat ja luovat ymmärrystä 
maailmasta. Kuten Saturnuksen renkaiden analyysissä todet-
tiin, kysymykset tekstin ja tekstin ulkopuolisen todellisuuden 
suhteesta ovat hyvin monimutkaisia eikä niihin ole yksiselit-
teisiä vastauksia.  On monia tapoja, joilla teksti voi “aktivoida” 
ajatuksia kytköksistä tekstin ulkopuolelle, ja on monia tapoja 
joilla se voi tehdä näkyväksi omaa luonnettaan konstruktiona. 
Kokemuksesta kirjoitetut narratiivit ovat aina konstruktioita, 
rakennettu tuottamaan oman näkökulmansa kautta tietynlaista 
tietoa ja kokemusta maailmasta. 
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LOPPUPÄÄTELMÄT

Tutkielmani tavoitteena oli muotoilla mielekäs kysymyksen-
asettelu, joka paljastaisi jotain oleellista siitä, mitä kokemukses-
ta kirjoittaminen tarkoittaa autoetnografiassa ja a/r/tografiassa. 
Nyt, kun esseet on käsitelty, vaikuttaisi siltä, että autoetnogra-
fian ja a/r/tografian tekstit todella ovat murentuneet ja paljas-
taneet teorioihin sisäänrakennettuja ennakko-oletuksia, jotka 
vaikuttavat siihen, mitä nämä metodit pystyvät kertomaan 
maailmasta.  Olin itsekin yllättynyt, miten paljon vastauksia 
artikkeleista loppujen lopuksi löytyikään. Jos ajatus kokemuk-
sesta kirjoittamisesta tuntui tutkielmani alkuvaiheessa joten-
kin “luontevalta ja helpolta”, tutkielmani on paljastanut, että 
tilanne on paljon monimutkaisempi ja jännitteisempi kuin 
osasin kuvitella. 

Tutkielmani tavoitteena oli paljastaa, minkälaisia piilo-
tettuja taustaoletuksia kokemuksesta kirjoittamisesta autoet-
nografiaan ja a/r/tografiaan on rakennettu, ja miten nämä 
taustaoletukset ohjaavat näkemään maailman tietyllä tavalla. 
Lukemalla tekstejä vastakarvaan ja purkamalla niihin ladat-
tuja käsitteitä olen onnistunut mielestäni paljastamaan teo-
rioiden oleellisia piirteitä. Autoetnografinen kirjoittaminen 
tuntuu olevan jonkinlaisen kriisin äärellä. Autoetnografia 
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pyrki luomaan uudenlaisen tavan kirjoittaa, joka toisi kirjoit-
tajan ja lukijat lähemmäksi kokemusta. Tutkielmassani olen 
pyrkinyt osoittamaan, miten autoetnografinen kokemuksesta 
kirjoittaminen itse asiassa määrittelee itseään paradoksaalisen 
kokemukseen viittaamisen kautta. Tämä ratkeamaton jännite 
kokemukseen viittaamisen ja sen saavuttamattomuuden välillä 
on johtanut kestämättömään tilanteeseen. Kokemuskertomus-
ten kriteereiksi on valittu “totuudenmukaisuus” ja koherent-
tien narratiivien luominen. Autoetnografia pyrkii kuvaamaan 
maailmaa “totuudenmukaisesti”, ja tämä totuuden tavoittelu 
tuntuu asettuvan esteeksi sille, mitä autoetnografia yrittää saada 
aikaiseksi. Tilanne tuo mieleeni Lauren Berlantin “julman opti-
mismin” (cruel optimism) käsitteen.113 Siinä on kyse tilanteesta, 
jossa se, mitä haluaa ja tavoittelee, muuttuu esteeksi sen saman 
asian saavuttamiselle. Optimismi nähdään voimana, joka lii-
kuttaa meitä ja saa etsimään jotain, mitä ei voi luoda itse, mutta 
jonka aistii lähestymällä Toista: “…the affective structure of an 
optimistic attachment involves a sustaining inclination to return 
to the scene of fantasy that enables you to expect that this time, 
nearness to this thing will help you or a world to become different 
in just the right way.” Suhde subjektin ja halun kohteen välillä 
tekee mahdottomaksi saavuttaa sen, mitä haluaa, ja julmuus 
vain monistuu, kun tämä “lähelle pyrkimisen” ideaali pitää 
subjektia etäällä halun kohteesta. Pyrkiminen lähelle itsessään 
tuottaa kuitenkin mielihyvää. 114

Tutkimalla autoetnografian palavaa halua päästä “lähem-
mäksi kokemusta” paljastin tämän pyrkimyksen sisältä moni-
mutkaisen kysymyksen siitä, millä tavalla kokemuksesta 
kertova teksti on ylipäätään suhteessa tekstin ulkopuoliseen 
todellisuuteen. “Kokemus itse” paljastui saavuttamattomak-

113. Berlant 2011.
114. Mt., 1–2.



84

si. Kun autoetnografinen kokemusteksti ei pysty mitenkään 
saavuttamaan kokemusta tekstin ulkopuolella, autoetnografian 
teoriasta alkoi löytyä viitteitä siitä, miten autoetnografinen 
kokemusteksti pyrkii piilottamaan tai peittämään tätä aukkoa 
tekstin ja maailman välillä kirjoittamalla “todenmukaisesti” ja 
tavoittelemalla koherentteja narratiiveja, joista on siivottu pois 
kaikki todellisuuden epämääräinen ja häiritsevä. Alkoi näyttää 
siltä, että nimenomaan autoetnografian pyrkimys päästä lähem-
mäksi kokemusta ja tämän pyrkimyksen perimmäinen mah-
dottomuus muuttui esteeksi kirjoittamiselle. Autoetnografinen 
kirjoittaminen ohjautui muotoihin, jotka yhtä aikaa pyrkivät 
muotoilemaan itsensä mahdollisimman vahvasti kertomuksell-
isiksi luodakseen kuvan siitä, miten asiat olisivat voineet tapah-
tua, ja siten jotenkin kauemmas siitä kokemuksesta, jota ne 
pyrkivät kuvaamaan ja aina vain enemmän kohti kirjallisuutta.

Pohdintani jatkui ajatuksiin siitä, että kenties autoetnogra-
fisen kokemuksesta kirjoittamisen keinoja ja tavoitteita tulisi 
punnita uudelleen. Pyrin Saturnuksen renkaita analysoimalla 
osoittamaan, että itse asiassa yksi olennainen elementti tekstin 
suhteessa kokemukseen ovat nimenomaan monenlaiset tekstis-
sä tehdyt narratiiviin, rakenteeseen ja muihin seikkoihin liit-
tyvät ratkaisut. Tämä vaatisi autoetnografian piirissä uudenlais-
ta asennoitumista. Olisikin kenties aika pohtia auto etnografian 
paradigman asettelua uudelleen: sen sijaan, että siirrytään yh-
destä representaation paradigmasta toiseen, olisiko mahdollista 
pyrkiä luomaan sellaista kokemuksesta kirjoittamista, joka 
pyrkisi nimenomaan paljastamaan sen, miten teks tit muotona 
ylipäätään ohjaavat ja määrittävät suhdettamme kokemuksesta 
kirjoittamiseen? Sen sijaan, että ajattelisimme “todenmukai-
suuden” olevan sitä, että teksti yrittää mahdollisim man huolel-
lisesti piilottaa rakenteensa ja vaikuttaa siltä, että teksti vastaa 
sen ulkopuolista todellisuutta ja pystyy jotenkin maagi sesti 
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välittämään kirjoittajan kokemuksia lukijalle, olisiko mah-
dollista kirjoittaa tavoilla, jotka pyrkivät nimenomaan paljas-
tamaan, miten tekstit ja kirjoittaminen ovat erottamaton osa 
ihmisen maailmaa? Millä tavalla tekstit itsessään määrittävät ja 
muokkaavat tapaamme hahmottaa todellisuutta ja representoi-
da kokemusta?  

Tähän myös liittyy esiin nostamani ajatus autoetnograf-
isen tutkimuksen etiikasta ja Kertomuksen vaarat -projektista. 
Maail massa, jossa kokemuksen henkilökohtaisuuteen ja tarinan 
tunneimpaktin voimakkuuteen perustuva kirjoittaminen on 
niin vahvassa roolissa, autoetnografian pitäisi pystyä tekemään 
jonkinlainen pesäero siihen, ja osoittaa, millä tavalla sen tekstit 
erottautuvat tästä. Mielestäni olisikin tärkeää, että autoetnogra-
fia pyrkisi myös tekemään näkyväksi sitä, miten sen tekstit luo-
vat voimakkaasti lokalisoituja ja latautuneita käsityksiä todel-
lisuudesta, ja avaamaan autoetnografisen tietämisen moninai-
suutta — sen sijaan, että tekstin tavoitteena olisi jonkinlainen 
hyperrealistiseen “todentuntuisuuteen” pyrkivä samastuttava 
voimaantumistarina.

A/r/tografian kohdalla taas tutkin sitä, miten teoriassa 
muotoillut ajatukset kolmannesta tilasta ja elävästä tutkimuk-
sesta suuntaavat tutkivaa subjektia kohti jännitteistä tyhjyyden 
tilaa, joka on ladattu täyteen odotusta, Toisen kohtaamisen 
ennakointia. Analysoimalla a/r/tografian käsitteitä tarkem-
min esitin kriittisiä kysymyksiä siitä, onko tämä kohtaamisen 
paikka todella sellainen kuin teoriassa määriteltiin. Koska elävä 
tutkimus ja kolmas tila ovat keskeisiä käsitteitä sille, miten 
kokemus, maailman kohtaaminen ja niistä kirjoittaminen 
ymmärretään a/r/tografiassa, esseeni jätti ilmaan kysymyksen 
siitä, olisiko täällä teorian alkulähteillä jotain selvennettävää. 
Johtaako kohtaamisen odottaminen vain tilanteeseen, jossa 
subjekti kohtaa oman halunsa ja fantasiansa Toisena siinä pai-



86

kassa, johon kohtaaminen on asetettu tapahtuvaksi? Toinen 
keskeinen tavoite a/r/tografian suhteen oli esittää kriittinen ja 
avoin kysymys siitä, miten a/r/tografian filosofiset lähtökohdat 
johtavat tilanteeseen, jossa tuotetaan loputtomasti uusia rep-
resentaatiota. Nostin esiin kysymyksen siitä, vaikuttaako a/r/
tografian taustalla ajatus siitä, että mitä enemmän representaa-
tiota jostain asiasta tuotetaan, sitä enemmän tiedämme maail-
masta? Olisiko meillä kasvattajina, tutkijoina ja taiteilijoina 
jonkinlainen eettinen vastuu pyrkiä näkemään tilanne toisin? 

Miksi käsittelen teorioita, jotka on kirjoitettu 2000-luvun 
alussa? Missä määrin tästä on hyötyä nykypäivänä? Tähän voi 
vastata kahdella tavalla. Ensinnäkin, “vanha” teoria ei ole van-
hentunutta, vaan etäisyys nykyhetkestä tarjoaa ikkunan siihen, 
millä tavalla nämä metodologiat ovat historiallisesti rakentuneet 
ja muovautuneet reaktiona oman aikansa tieteenfilosofisiin ky-
symyksiin. Teorian “vanhentuneisuus” voi tarjota juuri sopivan 
kriittisen etäisyyden paljastaa niiden sisältä jotain oleellista. 
Toisekseen, tässä tutkitut artikkelit ovat hyvin vaikutusvaltaisia 
omalla alallaan, ja ymmärtääkseni näihin teksteihin viitataan 
edelleen, kun puhutaan siitä, mitä autoetnografia ja a/r/tografia 
ovat. Jos lukee uutta kirjallisuutta, joka käsittelee autoetnogra-
fiaa tai a/r/tografiaa115 tässä esiteltyjen ajatusten vaikutus on 
selvästi nähtävissä teorian taustalla, jonkinlaisena kompassina, 
jonka mukaan suunnistetaan tai historiallisina kerrostumina, 
ideologisina juonteina. 

Tässä käsittelemiäni kysymyksiä narratiivin vaikutuksesta ja 
kokemuksesta kirjoittamisen ongelmista on toki voitu käsitellä, 
ratkoa ja viedä paljon pidemmälle yksittäisissä autoetnografi-
sissa tai a/r/tografisissa teksteissä ja teoksissa. Molemmat tutki-
musalat ovat hyvin laajoja, ja niiden kenttä koostuu käytännön 

115. Irwin ym. 2018; Ellis ym. (toim.) 2015.
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tutkimusteksteistä, jotka puskevat alaa eteenpäin ja laajentavat 
käsitystä siitä, mitä nämä käsitteet tarkoittavat. Tietyllä tavalla 
lähestymistapani “epäreiluus” on siinä, että olen tutkinut vain 
ja ainoastaan sitä peruslähtökohtaa, perustekstiä, josta tutkimus 
lähtee liikkeelle — en sitä, mihin konkreettisissa yksittäisissä 
tutkimuksissa on päästy. Tästä huolimatta, mielestäni alojen 
perusteksteissä ja teoksissa ei olla kyetty tarpeeksi vahvasti kiin-
nittämään huomiota näihin perustavanlaatuisiin kysymyksiin, 
joita olen tässä tutkielmassa nostanut esiin. Tämän tutkielman 
löydösten relevanssi on nimenomaan siinä, että teorian pitäisi 
kyetä määrittämään tutkimuskenttä ja alue tavalla, joka tuo 
esiin sen erityisyyden.

Toki on myös totta, että tutkielmani on vain pintaraapai-
su, peruslähtökohdiltaan hyvin lavea ja esseemäinen. Olisi 
hulluutta väittää, että tämä olisi jonkinlainen “viimeinen sana” 
aiheesta. Kuten edellä totesin, tavoitteenani on ollut muotoil-
la järkevä kysymys kokemuksesta kirjoittamisesta, selvitellä 
toisiinsa kietoutuneita käsitteitä niin, että pystyisimme jatka-
maan keskustelua selkeämmillä käsitteillä. Vaikka esseemäisen 
lähestymistavan etuna oli nimenomaan vapaus liikkua ja 
lähestyä tekstejä vapaasti, esseet jäivät fokusoiduiksi pistoiksi. 
Aihe on laaja, ja yhden opinnäytteen puitteissa sitä on hankala 
analysoida syvällisesti. Sen sijaan olen mielestäni onnistunut 
paljastamaan, että epäilykseni osuivat oikeaan ja tässä suunnassa 
olisi paljon mielenkiintoista tutkittavaa. Tutkittavien aiheiden 
laajempi kartoittaminen olisi ehdottomasti tarpeen. 

Koska taidekasvatuksen tutkimusalan selitykset ovat usein 
niin vahvasti narratiivisia ja sidoksissa kokemuksen kuvaami-
seen, näen paljon mahdollisuuksia ja tutkittavaa siinä, miten 
tutkimuksen rakenne tekstimuotona ohjaa ja rakentaa sitä, 
miten teemme maailmaa näkyväksi. Jos kerran kerronnalliset 
keinot ovat tämänlaisissa tutkimusmetodeissa niin keskeisiä ja 
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tutkimus perustuu vahvasti kirjoitettujen tekstien kaunokirjal-
listen piirteiden varaan, vaikuttaisi siltä, että kirjallisuustieteen 
ja taidekasvatuksen tutkimuksen risteyskohdassa olisi todella 
paljon mielenkiintoista tutkittavaa. Kokemukseen perustuva 
tutkimusteksti tekstilajina on parhaimmillaan hyvin rikas ja 
monipuolinen tutkimuskohde. Uskon, että kirjallisuuden-
tutkimuksen käsitteiden avulla voisimme paljastaa tutkimus-
kohteesta lukuisia uusia kysymyksiä. Parhaimmillaan tämä voi-
si vaikuttaa siihen, miten ylipäätään näemme tutkimusalueen ja 
sen tavoitteen, kuten autoetnografian kohdalla olen ehdottanut. 
Koska narratiivinen teksti on niin keskeinen linssi, ikkuna tai 
kaukoputki, jolla paljastamme ja teemme näkyväksi maailmaa, 
tämän ikkunan syvällisempi analyysi voisi olla tarpeen.

Toki taidekasvatuksen tutkimuksen tavoilla tehdä kokemuk-
sesta kirjoittamista, pyrkiä käsittelemään tekstin ulkopuolista 
todellisuutta ja tuoda jotain “elävää” tekstiin olisi annettavaa 
myös kirjallisuustieteen suuntaan. Taidekasvatuksen tutkimuk-
sen kannalta on myös selvää, että kokemuksien sanallistamiselle 
ja niiden auki kirjoittamiselle ja sitä kautta maailman paljasta-
miselle on edelleen tarvetta. Tämän tutkielman tarkoituksena 
oli yrittää raottaa sitä monimutkaisuutta, joka tähän ilmiöön 
liittyy, ja toivoakseni pyrkiä synnyttämään ajatuksen kipinöitä, 
jotka voisivat rikastaa keskustelua siitä, minkälaista keskustelua 
aiomme tehdä tulevaisuudessa.
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