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TIIVISTELMÄ  

Tämä artikkelimuotoinen pro gradu tutkielma pohjautuu osallistavaan taideperustaiseen 
tutkimukseeni, joka valottaa maahanmuuttajataustaisten suomalaisnuorten kuulumisten ja 
identifikaatioiden kokemuksia. Tutkielman liittyvät artikkelit, joissa analysoin somalitaus-
taisten nuorten kanssa toteutettuja valokuva- ja videotyöpajoja ja niissä tuotettua materiaa-
lia ja produktioita, ovat Nuorisotutkimuslehdessä ilmestynyt katsaus Minun Helsinkini – 
maahanmuuttajanuorten neuvotteluja kuulumisistaan (2010), Journal of Art and Commu-
nity -lehdessä julkaistu artikkeli ’This is my home country or something in-between' – Fin-
nish-Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives (2011), 
kirjassa Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa monikulttuurisessa maailmassa 
mukana ollut artikkeli Kuvakulmia Helsinkiin ja Suomeen somalinuorten silmin (2013) 
ja konferenssijulkaisussa Knowing Inside Out - Experiential Knowledge, Expertise and 
Connoisseurship: EKSIG 2013 Conference Proceedings julkaistu artikkeli Participatory 
Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Participating Second Generation 
Immigrant Youth (2013). Tutkielman taiteellisena osuutena on somalitaustaisten nuorten 
miesten toteutetut, heidän tarinoihinsa ja kuvaamaansa materiaaliin pohjautuvat Mun stadi 
-kirja ja video-dokumentti Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydii Helsinki.  

Yhteenvetoartikkelissa tarkastelen tutkimukseni metodologista ja teoreettista tausta-
ajattelua, nuorten produktioissaan esille nostamia näkökulmia kansallisista, ”rodullisista" ja 
etnisistä identiteeteistään ja kuulumisistaan erilaisiin maantieteellisiin ja metaforisiin paik-
koihin ja tiloihin. Keskeisenä tuloksena hahmottuu nuorten oma asiantuntijuus kulttuuris-
ten välitilojen tulkitsijoina.    

Lopuksi pohdin millaisia avauksia osallistava tutkimus ja tarkastelemissani artikkeleissa 
tekemäni johtopäätökset maahanmuuttajataustaisten nuorten diasporisista kokemuksista, 
heidän asiantuntijuutensa ja tuottamansa tieto voivat avata suomalaisuuden määrittelyihin 
sekä kulttuurienvälisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuuripoliittisiin keskusteluihin.      

Avainsanat: Performatiivinen osallistava tutkimus, kulttuurienväliset tilat, diaspora, kuulumis-
ten neuvottelut, nuorisotutkimus, kehollistunut tieto.   
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PROLOGI 

 

       

      Kuva 1 

Suomessa on kasvamassa sukupolvi nuoria, joilla on juuria eri puolilla maailmaa. Koke-

mustensa kautta he kiinnittyvät usein sekä vanhempiensa kotimaihin, jakamiinsa diaspori-

siin yhteisöihin että Suomeen.   

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Suomessa asuvien somalitaustaisten nuorten kokemuksia 

kansallisuudesta, ulkopuolisuudesta ja kodista heidän kanssatutkijoina tuottamaansa audio-

visuaaliseen ja kirjalliseen materiaaliin tukeutuen.  

Projektissa mukana olleilla nuorilla on kaikilla omanlaisensa kokemukset.  Punnitessaan ja 

neuvotellessaan kiinnittymisiään eri paikkoihin heidän näkemyksensä usein eroavat.   

Vaikka olen tutkimukseeni liittyvissä julkaisuissa tehnyt joitakin yleistäviä johtopäätöksiä 

heidän kokemuksistaan, saattaa olla, että jotkut muut somalitaustaiset nuoret eivät jakaisi 

näitä päätelmiä. 

 



 

1 JOHDANTO 

           

         1.1 Taustaa 

Tämä työ pohjautuu performatiiviseksi määrittelemääni tutkimusprojektiin Suomalainen, 

ulkomaalainen vai ylirajainen hoppari? Taideperustainen, osallistava tutkimus maahan-

muuttajataustaisten nuorten kuulumisten ja identifikaatioiden kokemuksista. Tutkimuksee-

ni liittyen olen tehnyt useita erilaisia projekteja erilaisten tiimien ja työryhmien kanssa.  

Tässä neljään artikkeliin pohjautuvassa sukupuolentutkimuksen maisterin opinnäytetyössä 

keskityn tarkastelemaan vuonna 2009 somalitaustaisen nuorten kanssa aloitettua työskente-

lyä ja heidän kanssaan toteutettuja produktioita.   

Väitöskirjani lähtökohtiin ja päätelmiin pohjautuen lähdin suunnittelemaan ja toteuttamaan 

nykyistä tutkimushankettani, jota opinnäytetyöhöni liittyvät tekstit valottavat.  Ennen kaik-

kea halusin tutkimuksessani kuulla ja olla avoin sille, kuinka maahanmuuttajataustaiset 

nuoret itse kokevat ja kuvailevat arkeaan ja ympäristöään. Halusin myös ymmärtää ”ro-

dun”, etnisyyden, luokan ja sukupuolen paikantumisia ja paikantumatta jäämisiä suomalai-

sessa yhteiskunnassa (vrt. Puuronen 2006).  

Vuonna 2009 vierailin Glocal imaginaries/writing/migration/place -konferenssissa Lancas-

terin yliopistossa ja konferenssiin liittyvässä Moving Manchester–mediating marginalities -

tapahtumassa Manchesterissä, joita professorit Maggie O’Neill ja Lynne Pearce organisoi-

vat. Konferenssissa olin erityisen otettu, kun Lancasterin yliopiston Kulttuurienvälisen kir-

joittamisen ja tutkimuksen laitoksella opiskelevat eri puolilla maailmaa juuria omaavat 

opiskelijat esittelivät opinnäytteitään, jotka oli kirjoitettu monissa tyylilajeissa, esimerkiksi 

proosan tai runojen muotoon. Manchesterin tapahtumassa oli mukana taideteoksia useista 

Keski-Englannissa toteutetuista Maggie O’Neill’in järjestämistä taideperustaisista osallis-

tavista tutkimusprojekteista, joiden puitteissa maahanmuuttaja/pakolaistaustaiset kansalai-

set tuottivat produktioita.  

Vaikka Englannin kontekstit ovat toisenlaisia kuin Suomen ja omassa tutkimuksessani oli 

hieman erilaiset lähtökohdat, sain Englannissa tehdyistä projekteista tukea ajatuksilleni 

performatiivisten toimintatapojen merkityksellisyydestä kulttuurisilla rajoilla toimittaessa 
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ja suunnitelmistani tehdä tutkimusta maahanmuuttajataustaisten nuorten kanssa. Maggie 

O’Neill oli kehittänyt lähestymistavan, jota hän kutsuu etnomimesikseksi. Tämä etnografi-

sen elämäkertatyöskentelyn ja taiteen (mimesis) “potentiaalisena” transformatiivisena tila-

na yhdistävä metodi oli lähellä omaa näkemystäni siitä, millaista tietoa esitykselliset tutki-

musasetelmat voivat tuottaa. Samoin kuin olin omassa projektissani, myös O’Neillin tut-

kimisprojekteissa osallistujat olivat toimijoita yhdessä tutkijoiden ja taiteilijoiden kanssa. 

(O’Neill 2008.)  

O’Neill toteaa, että kulttuurin kenttä on tärkeä osa-alue demokraattista yhteiskuntaa ja sen 

luomiseen ja tuottamiseen jokaisella kansalaisella pitäisi olla oikeus osallistua. Demokratia 

ei kuitenkaan synny itsestään. Walter Benjaminiin (1992) viitaten hän muistuttaa, että so-

siologit (ja muiden alojen tutkijat) ja taiteilijat voivat tulkitsijoina – fenomenologisen tut-

kimuksen ja taiteellisten re-representaatioiden avulla – tuottaa sellaista tieteiden ja taiteiden 

välissä liikkuvaa tietoa eletystä elämästä, joka edesauttaa identiteettien haastamista ja pur-

kamista, tuottaa kriittisiä interventioita ja auttaa meitä tarkastelemaan sosiaalisia yhteisö-

jämme kriittisesti reflektoiden ja osallistujien ääntä kuunnellen. Subjektien tarinoihin, elä-

mään ja kokemuksiin pohjautuvat performatiiviset narratiivit ovat keskeisiä, kun haluamme 

ymmärtää identiteettirakennelmia ja johonkin kuulumisen kokemuksia.  (O’Neill 2008.) 

Tämän tutkielman artikkelit, jotka valottavat muun muassa O’Neillin ajatusten inspiroimaa 

maahanmuuttajataustaisten nuorten kuulumisia käsittelevää osallistavaa taideperustaista 

tutkimustani, on julkaistu kirjoissa, lehdissä ja konferenssijulkaisuissa.  Ne käsittelevät tut-

kimusprosessia, siihen liittyvää toimintaa ja tuloksia jokainen hieman erilaisista näkökul-

mista. Artikkelit ovat: Nuorisotutkimuslehdessä julkaistu katsaus Minun Helsinkini – maa-

hanmuuttajanuorten neuvotteluja kuulumisistaan (2010), Journal of Art and Community -

lehdessä ilmestynyt artikkeli ’This is my home country or something in-between’ – Fin-

nish-Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives (2011a), 

kirjassa Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa monikulttuurisessa maailmassa 

julkaistu artikkeli Kuvakulmia Helsinkiin ja Suomeen somalinuorten silmin (2013a) 

ja konferenssijulkaisussa Knowing Inside Out - Experiential Knowledge, Expertise and 

Connoisseurship: EKSIG 2013 Conference Proceedings mukana ollut artikkeli Participa-

tory Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Participating Second Genera-

tion Immigrant Youth (2013b). Kaikki tekstit ovat käyneet läpi referee-prosessin. 
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Työni liitteenä on myös nuorten kanssa tuotettua materiaalia, jota on käytetty artikkelien 

lähteenä. Näitä ovat nuorten miesten tarinoihin ja valokuviin pohjautuva kirja Mun stadi ja 

videodokumentti Minun Helsinkini/My Helsinki/Magaaladeydii Helsinki. Olen käyttänyt 

lähteenäni myös nuorten kanssa tuotettua radio-ohjelmaa Mis on mun tila? (2011) ja valo-

kuva- ja videonäyttelyitä. Tekstissäni en viittaa tiettyihin artikkeleihin, vaan käsittelen nii-

hin liittyviä keskeisiä kysymyksenasetteluja, joiden voi nähdä olevan lähtökohtina kaikille 

mukana oleville julkaisuille.  Tekstin lomassa on lainauksia produktioista ja nuorten otta-

mia valokuvia.   

 

         1.2 Performatiivisista lähestymistavoista ja kulttuurienvälisistä tiloista  

Nykyisen tutkimukseni tutkimusasetelmat ovat jatkoa taidekasvatuksen väitöskirjatyöni 

(2008a) ja muiden aiempien tutkimuksieni kysymyksenasetteluille. Väitöstutkimukseni 

puitteissa halusin soveltaa erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa ja historiallisissa tilanteis-

sa syntyneitä monikulttuurisuus- ja erilaisuusdiskursseja ja toimintatapoja suomalaisiin 

keskusteluihin ja paikallisiin konteksteihin. Tutkimuksessani, joka peilasi Suomessa ja 

Gambiassa kokoamaani laajaa aineistoa, oli vahva sukupuolinäkökulma. Tukeuduin erityi-

sesti jälkikoloniaaleihin feministisiin lähestymistapoihin ja punnitsin näiden suhdetta jäl-

kistrukturalismiin ja jälkimodernismiin.  

Tarkastelun kohteena olivat kulttuuriset välitilat, joita lähestyin performatiivisiin lähesty-

mistapoihin tukeutuen tuottamalla eri tyylilajein kirjoitettuja tekstejä (Oikarinen-Jabai 

2008b, 2007, 2004, 2003). Näissä teksteissä nojauduin myös omiin kokemuksiini tuottaen 

fiktiivisen ja perinteisemmän etnografisen kirjoittamisen välissä liikkuvia tarinoita. Työhön 

liittyvä monografia Syrjän tiloja ja soraääniä – performatiivista kirjoittamista Suomen ja 

Gambian välimaastoissa (2008a) tarkasteli näitä tekstejä ja aineistoja esimerkiksi sukupuo-

leen, ”rotuun”, etnisyyteen ja rasismiin liittyviä teoreettisia keskusteluja vasten. Pohdin 

työssäni myös performatiivisten ja narratiivisten, moninaisia tietämisen tapoja huomioivien 

lähestymistapojen etuja kulttuurisia välitiloja lähestyttäessä ja kuvatessa.       

Tutkimusta tehdessäni huomasin, että sukupuoleen, ”rotuun” ja etnisyyteen liittyviä kysy-

myksiä tarkasteltiin suomalaisissa kasvatuskeskusteluissa pääosin yksiulotteisesti ja varoen 
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nostamasta esiin olemassa olevia ennakkoluuloja ja asenteita.  Vaikka tällaisen menettely-

tavan pyrkimyksenä on ehkä korostaa yhteiskunnan tasa-arvoisuutta ja suvaitsevaisuutta, 

saattaa se pahimmillaan vaientaa keskustelua ja mitätöidä erilaisista subjektipositioista 

maailmaa tarkastelevien näkökulmia.  (vrt. Oikarinen-Jabai 2011b.)   

Jälkikoloniaaleihin, -strukturalistisiin ja -moderneihin ajatuksiin tukeutuvat keskustelu-

kumppanit auttoivat ja ymmärtämään visuaalisnarratiivisten perinteiden lähtökohtia ja pur-

kamaan suomalaisiksi miellettyjä mielikuvamaailmoja ja kysymyksenasetteluja (esim. 

Canclini 1995, Haraway 2004, hooks 1995, Lather & Smithies 1997, McLaren 1997, Minh-

ha 1991, Ronai 1992, Viswesvaran 1994). Tätä purkamista toteutin muun muassa väitöskir-

jatyöhöni liittyvässä lasten kuvatietokirjassa, joka käsitteli suomalaisgambialaisten kaksos-

tyttöjen kokemuksia ja kirjassa Hyme: Etnografinen tarina ja tarina etnografiasta, joka 

kuvasi tutkijan kokemuksellisia kohtaamisia ja tutkimus- ja kirjoittamisprosesseja (Oikari-

nen-Jabai 2011c).  

Kulttuurien välisissä tiloissa tapahtuvat transformaatiot ja oivallukset olivat keskeisiä väi-

töstyössäni. Tarkastelin näitä esimerkiksi diasporan, kolmannen tilan, ylirajaisuuden ja 

hybridisyyden käsitteiden kautta (vrt. Anzaldua 1999, Bhabha 1994, 1996; Brah 1996, Soja 

1996, Canclini 1995, Yuval-Davis 2007, Vuorela 1999, Trinh 1991). Lähestyessämme kie-

len uusia alueita, on tärkeää kuunnella, kuulla ja tunnistaa ”artikuloituja hiljaisuuksia” ja 

lainata monista traditioista laajentaaksemme ymmärrystämme (Dunlop 1999). Usein nämä 

artikuloidut hiljaisuudet sijoittuvat välitiloihin, joissa myös erilaiset äänet, tuntemukset, 

aistimukset, puhe ja vaitiolo sekä omaelämäkerrat ja fiktio kietoutuvat yhteen.  Näissä ti-

loissa rajoja ylittävät keskustelut mahdollistuvat. (vrt. Oikarinen-Jabai 2008a, 20.) 

Tutkimuksessani tukeuduin esimerkiksi Norman Denziin (1997) ja Laurel Richardsoniin 

(1997), jotka ovat muiden muassa vaikuttaneet performatiivisen ja/tai esitysetnografisen 

tutkimusparadigman kehittämiseen. Brad Haseman näkee performatiivisen paradigman 

kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksellisen lähestymistavan rinnalle ilmaantuneena 

kolmantena, rinnakkaisena lähestymistapana, johon on mielekästä tukeutua erityisesti tai-

de-, media- ja designlähtöisten käytäntöön nojautuvien tutkimusprojektien toteutuksessa. 

Performatiivisessa lähestymistavassa tulokset voidaan ilmaista ja esittää toisin kuin perin-

teisemmissä tutkimustraditioissa: symbolisesti ilmaistu data voi sisältää esimerkiksi sellai-

sia materiaalisia ratkaisuja kuten pysähtyneitä ja liikkuvia kuvia, musiikkia ja ääniä, (elet-
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tyä) toimintaa ja digitaalisesti tuotettua aineistoa. Tällainen materiaali sekä ilmaisee tutki-

musta että on itsessään on tutkimusta. (Haseman 2006.) 

Nira Yuval-Davisiltä omaksumani “keskeneräisen tiedon” (unfinished knowledge) ajatus 

auttoi ymmärtämään ja hyväksymään moninaisia tietämien tapoja sisällyttävään tutkimuk-

seen liittyviä pitkäkestoisia jäsentämisen prosesseja. Yuval-Davisin mukaan tällainen tie-

tämisen tapa kuvaa transversaalia tiedon prosessointia, jossa yhtenäisyys korvataan dialo-

geilla, jotka huomioivat keskusteluun osallistuvien erilaiset positiot ja keskeneräisen tie-

don, jota jokainen positio voi tuottaa. (Yuval-Davis 1997, 130–131.) Kulttuurien rajoilla 

tämän kaltaiset keskeneräiset dialogit, jotka harvoin verbalisoituvat yksiulotteisesti ym-

märrettävälle kielelle, ovat usein avauksia kohtaamiseen ja omien positioitumisten kriitti-

seen tarkasteluun (Oikarinen-Jabai 2011b).   

 

         1.3 Nuoret tuottamassa performatiivisia narratiiveja kokemuksistaan  

 Koska minua kiinnostivat kulttuurien kohtaamiset, välitiloissa tapahtuvat transformaatiot 

ja hybridit ilmiöt, oli luonnollista toimia maahanmuuttajataustaisten toiseen sukupolveen 

lukeutuvien nuorten kanssa. Olin myös jo aiempien tutkimusteni puitteissa huomannut, että 

erilaisissa kulttuurisissa välitiloissa elävien nuorten oli usein Suomessa vaikeaa käsitellä 

avoimesti johonkin kuulumisiaan tai idenfioitumisiaan, eikä niistä ympäristössäkään paljon 

keskusteltu. Minusta olikin tärkeää, että heidän näkökulmansa pääsivät esiin yhteiskunnal-

lisissa keskusteluissa.     

Oletukseni myös oli, että kanssatutkijoina ja osallistujina maahanmuuttajataustaiset nuoret 

tuottaisivat uudenlaista ymmärrystä paikantumisista, tilasta, eroista, erilaisuudesta ja moni-

naisuudesta, mikä puolestaan toisi tuoreita ajatuksia yhteiskunnallisiin keskusteluihin. Bill 

Ashcroft (2001, 193) muistuttaa, että transversaalit diasporisilla, ”horisontaalisilla alueilla” 

performoidut arkipäiväiset toiminnot mahdollistavat omia rajojaan alituisesti haastavia ko-

kemuksia ja identiteettejä. Halusinkin tutkimuksessani valottaa maisemia, joissa marginaa-

lisiksi luetut ja keskeisiksi mielletyt identiteettirakennelmat kohtaavat ja joissa monenlaiset 

erojen tuottamisen käytänteet ja identifioitumisten (uudelleen)neuvottelut tapahtuvat.  
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Arvelin, että tällainen toiminta tuottaisi myös laajempaa ymmärrystä suomalaisuudesta, eu-

rooppalaisuudesta ja globaalista kansalaisuudesta. Mielestäni tällaista ymmärrystä kaivat-

tiin esimerkiksi suomalaisissa kasvatus- ja monikulttuurisuuskeskusteluissa. Moniin mui-

hin Euroopan maihin verrattuna maahanmuutto erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

ulkopuolisista maista on Suomessa uusi ilmiö ja esimerkiksi suhdetta kolonialismin ja jäl-

kikolonialismin herättämiin kysymyksenasetteluihin on käytännön tasolla tarkasteltu ver-

rattain vähän.  

Halusin myös tarkastella, edesauttaisivatko performatiiviset interventiot nuoria moninais-

ten positioidensa ja ylirajaisten identifikaatioidensa hahmottamisessa ja jakamisessa. Yli-

päätään minua kiinnosti performatiivisen tutkimuksen suhde tiedon tuottamiseen ja esi-

merkiksi olemassa oleviin audiovisuaalisiin ja kirjallisiin kulttuureihin. Tärkeänä pidin 

myös osallistavaan tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksenasetteluja ja tutkijan ja osal-

listujien paikantumisten pohdintaa.  

Olen tällä hetkellä kirjoittamassa julkaisuja, joissa pohdin syvällisemmin performatiivisen 

lähestymistapani metodologisia taustoja, osallistavaan tutkimukseen liittyviä eettisiä ky-

symyksenasetteluja ja audiovisuaalisiin menetelmiin perustuvan tutkimuksen kenttää. Jat-

kan myös työskentelyä nuorten kanssa. Tähän työhön liittyvissä artikkeleissa paneudun 

pääasiallisesti tarkastelemaan tutkimusprojektiin osallistuneiden somalitaustaisten nuorten 

kanssa tehtyjä projekteja ja heidän niiden puitteissa esiin nostamia ja esittämiä kokemuksia 

kuulumisistaan, samaistumisistaan ja paikantumisistaan. Sen vuoksi myös tämä johdanto-

osuus painottuu näihin kysymyksiin.   
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2 METODOLOGISET JA TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT  

           

         2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Artikkeleja kirjoittaessani olen lähestynyt aineistoani hieman erilaisista näkökulmista.  Ar-

tikkeleissa myös näkyy myös tutkimuksen ajallinen kehitys, tutkimuksen ja siihen liitty-

vien produktioiden pitkäkestoisuus ja prosessiluontoisuus. Kaikkia artikkeleita yhdistäväk-

si tutkimusongelmaksi hahmotan tutkimukseen osallistuvien nuorten erilaisten kuulumisten 

ja kansallisuuden neuvottelut ja ylirajaisuuden kokemukset sekä osallistavien, esityksellis-

ten ja performatiivisten menetelmien mahdollisuudet ja haasteet nuorten kanssa toimiessa.  

Tämän johdantoartikkelin keskeiset tutkimuskysymykset ovat: Miten kansalaisuuden, ko-

din, ”rodun”, etnisyyden ja sukupuolen kuulumisten neuvottelut ilmenevät nuorten kanssa 

yhdessä tuotetuissa performatiivisissa tutkimusprosesseissa ja -raporteissa? Valottavatko 

osallistavat audiovisuaaliset ja kirjalliset tutkimus- ja raportointimenetelmät kulttuurisia 

välitiloja ja elettyä kokemusta laajemmin kuin perinteisemmät tutkimusmenetelmät ja jos 

näin on, mitä se merkitsee osallistujille ja vastaanottajille? Näihin kysymyksiin liittyy lisä-

kysymyksiä, kuten: Millaista tiedon jakamista ja ymmärtämistä performatiiviset ja taidepe-

rustaiset tutkimus- ja raportointimenetelmät tukevat ja voiko tällainen tieto auttaa uuden-

laisten rajoja murtavien ilmiöiden ja näkökulmien avaamisessa?      

 

2.2 Artikkelit konteksteissaan 

Varhaisin mukana olevista julkaisuista on Nuorisotutkimuslehden Taiteellinen toiminta ja 

hyvinvointi teemanumerossa vuonna 2010 katsauksena julkaistu Minun Helsinkini – maa-

hanmuuttajanuorten neuvotteluja kuulumisistaan. Kuten teemanumeron otsikko kertoo, 

lehti esittelee taidelähtöisyyttä ja tutkimusta yhteen nivovia hankkeita sekä taiteellisen toi-

minnan ja hyvinvoinnin mahdollisia sidoksia. Omassa katsauksessani esittelen tutkimukse-

ni taustoja ja tavoitteita, pohdin toimintaa nuorisotyön kentällä ja esittelen tutkimuksessa 

mukana olleiden nuorten näkökulmia helsinkiläisyyteen, suomalaisuuteen ja maahanmuut-

tajakeskusteluihin. Pohdin myös sitä, millaisia tärkeitä Suomessa laajemminkin kaivattuja 



12 

 

resursseja maahanmuuttajataustaisilla nuorilla kehittyy kulttuuristen välitilojen asiantunti-

joina.  

Ajallisesti seuraava artikkeli ‘This is my home country or something in-between’ – Finnish-

Somali Youth Sharing Their Experiences Through Performative Narratives, joka julkaistiin 

Journal of Art and Community -lehden pohjoismaisia yhteisötaideprojekteja esittelevässä 

numerossa. Virallinen julkaisuvuosi on 2011, mutta lehti ilmestyi vasta vuonna 2012. Täs-

sä artikkelissa kerron hieman performatiivisesta metodologisesta ajattelusta työssäni ja pro-

jektissani. Artikkelin keskiössä ovat nuorten kokemukset ennakkoluuloista ja rasismista ja 

siitä miten he ymmärtävät ja käsittelevät kohtaamaansa toiseuttamista ja rajattamista. Poh-

din myös heidän suhdettaan sekä suomalaisuuteen että ylirajaisuuteen.  

Artikkeli Kuvakulmia Helsinkiin ja Suomeen somalinuorten silmin on julkaistu vuonna 

2013 ilmestyneessä kirjassa Kaikille lapsille: Lastenkirjallisuus liikkuvassa monikulttuuri-

sessa maailmassa, joka nimensä mukaisesti käsittelee lastenkirjallisuuden suhdetta ja mer-

kityksiä muuttuneeseen ja monikulttuuristuneeseen maailmaan ja Suomeen. Tässä artikke-

lissa pohdin erityisesti Mun stadi -kirjan tekemisprosessiin ja sisältöihin tukeutuen muun 

muassa kysymystä siitä, voisivatko osallistavat projektit tuoda nuorten ääntä esiin ja näin 

edesauttaa ymmärrystä heidän elämästään ja heidän näkökulmiensa liittymistä osaksi kir-

jallisesti jaettuja kaanoneja. Nostan esiin myös nuorten asiantuntijuutta ja tietotaitoa, erityi-

sesti liittyen kansalaisuuden ja kansallisuuden neuvotteluihin ja rajojen ja rajattamisten (ra-

jojen asettamisten) kysymyksenasetteluihin. Esitän, että moninaisten perspektiivien huo-

mioiminen rikastuttaisi myös suomalaista taide- ja kulttuurikenttää.      

Neljäs julkaisu Participatory Art Based Research as a Tool to Restructure Notions of Par-

ticipating Second Generation Immigrant Youth on mukana 2013 ilmestyneessä Knowing 

Inside Out – Experiential Knowledge, Expertise and Connoisseurship – konferenssijulka-

isussa, joka syntyi vuosittaisen EKSIG –konferenssin esitelmien pohjalta. EKSIG (Expe-

riential Knowledge Special Interest Group) on designtutkijoiden yhdistys, joka kutsuu yh-

teen taide- ja käytäntölähtöisistä metodeista ja tiedon monimuotoisuudesta kiinnostuneita 

tutkijoita ja toimijoita.  Tässä julkaisussa pohdin metodologisia lähestymistapojani ja sitä 

miten osallistava tutkimus mahdollistaa nuorten kokemusperäisen tiedon esiin nostamista 

ja näkyväksi tekemistä. Koska mukana aineistossa on somalitaustaisen nuoren naisen vi-

deoinstallaatio ja hänen ottamiaan valokuvia, joista suurin osa oli ensimmäistä kertaa esillä 
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vuonna 2013 Turussa siirtolaisinstituutissa esillä olleessa näyttelyssä Mun silmin – Suo-

messa asuvien somalinuorten kuvakulmia maailmaan, sukupuolinäkökulma raottuu artik-

kelissa enemmän tai ainakin toisella tavoin kuin muissa julkaisuissa.    

  

2.3 Aseman seudun monikulttuurisella olohuoneella, osallistujat ja aineisto  

Mukana olevien artikkelien metodisena punaisena lankana on osallistavuus ja performatii-

vinen taideperustainen lähestymistapa. Niin osallistavuutta, performatiivisuutta kuin taide-

perusteisuuttakin voidaan tarkastella ja ymmärtää monin tavoin. Omassa tutkimuksessani 

ne kulkevat käsi kädessä ja toisiaan tukien.  

Kun lähdin työskentelemään projektin parissa, en tiennyt millaista materiaalia tulisimme 

nuorten kanssa tuottamaan. Lähtökohtani oli, että toiminta tapahtuisi mahdollisimman pal-

jon nuorten ehdoilla. Olin suunnitellut, että projektiin sisältyisi monenlaista mediatoimin-

taa, valokuvausta ja perehtymistä visuaaliseen kulttuuriin. Ennen kuin aloitin Aseman seu-

dun monikulttuurisella olohuoneella syksyllä 2009, olin yrittänyt saada kokoon nuorten 

ryhmää eräällä toisella nuorisotalolla – huonolla menestyksellä. Tästä kokemuksesta opin 

myös, että nuorisotalon kontekstissa toimittaessa on oltava kärsivällinen ja toiminnan sisäl-

löt on määriteltävä nuorten lähtökohdista käsin.  

Aseman seudun monikulttuurinen olohuone poikkesi muista nuorisotaloista siinä, että sin-

ne olivat tervetulleita myös kahdeksantoista vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmatkin. Tästä 

syystä monet nuoret olivat olleet paikan asiakkaina pitkään ja heillä oli kiinteät suhteet 

myös henkilökuntaan. Eräs harjoittelijana toiminut henkilö oli aikaisemmin järjestänyt va-

lokuvakurssin, jonka puitteissa oli valmistunut valokuvanäyttely, joka oli osana myös en-

simmäistä Kirjasto 10:ssä Helsingissä esillä olevaa näytteillepanoamme. Nämä seikat var-

maankin auttoivat ryhmän kokoamisessa. Henkilökunta tuki tiedon levittämisessä, mukana 

olijoiden kokoon kutsumisessa ja kurssien järjestämisessä.     

Vuodenvaihteessa 2010–2011 Kirjasto 10:een rakentamastamme Minun Helsinkini näytte-

lystä, tuli myös eräänlainen hyvästijättö Aseman seudun monikulttuuriselle olohuoneelle, 

joka päätettiin sulkea vuonna 2010. Myös projektissamme mukana olleet nuoret ottivat vi-

deoissaan kantaa ikäväksi kokemaansa päätökseen.   
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Aloittaessamme työskentelyn Aseman seudulla syksyllä 2009 olimme saaneet kahden va-

lokuvaajan kanssa työskentelyapurahaa työpajojen järjestämiseen. Olin myös keskustellut 

Aalto-yliopiston mediaosaston kulttuuriperintöön erikoistuneen professorin ja osaston jat-

ko-opiskelijan kanssa kännykkäsovellukseen perustuvasta työpajasta, johon tulisi osallis-

tumaan myös muita osaston opiskelijoita. Ajatuksena oli, että aloittaisimme syksyllä 2013 

nuorisotoimintaan sovelletulla voimauttavan valokuvauksen kurssilla. Tämän kurssin oh-

jaaja oli kuitenkin niin kiireinen, että kurssi voitiin pitää vasta marraskuussa ja ehkä ajan-

kohdan vuoksi sille ilmoittautui kymmenen nuorta, joista suurin osa ei ollut Aseman seu-

dun monikulttuurisen olohuoneen asiakkaita eikä kuulunut aiemmin kokoamaamme ryh-

mään.  

Sitä ennen olimme jo antaneet kuvaaja Sami Sallisen kanssa muutaman alustuksen ja lyhy-

en perehdyttämisen jälkeen videoryhmään ilmoittautuneille video- ja valokuvakamerat ja 

vapaat kädet kuvata kokemuksiaan ja tuntemuksiaan Helsingistä ja ympäristöstään. Tapa-

simme nuoria säännöllisesti viikonloppuisin ja muulloinkin Aseman Seudun monikulttuu-

risen olohuoneen tiloissa. Kävimme myös editoimassa materiaalia nuorisoasiankeskuksen 

Happi-keskuksen tiloissa. 

”Vakituisia” ryhmäläisiä oli mukana viisi, jotka kaikki olivat somalitaustaisina nuoria mie-

hiä. Heidän lisäkseen mukana muutamia muita nuoria miehiä ja pari nuorta naista, jotka 

olivat mukana sattumanvaraisesti. Valokuvaamassa oli kanssamme ja myös yhdessä ”vaki-

tuisten” kanssa muutaman kerran joitakin muita nuoria miehiä. Olin myös aloittanut kesällä 

2009 valokuvatyöskentelyn muutaman nuoren naisen kanssa Aseman seudun ulkopuolella. 

Nämä nuoret naiset kuvasivat itsenäisesti omalla ajallaan.   

Life-Breather kännykkäsovellustyöpajaan, joka pidettiin yhteistyössä Aalto-korkeakoulun 

mediaosaston professorin Lily Diazin, jatko-opiskelija Jurgen Scheiblen ja osaston vaihto-

opiskelijoiden kanssa keväällä 2010 osallistui muutamia ”vakituisia” ryhmäläisiämme ja 

muita nuoria.  Tässä työpajassa nuoret kertoivat Jurgen Scheiblen kehittämän kännykkäso-

velluksen audiovisuaalisia tarinoita, jotka valaisivat heidän suhdettaan Helsingin kulttuuri-

perintöön ja siihen liittyviin paikkoihin ja teoksiin. Lopputuloksena oli pieni elokuva, jossa 

kaikkien tarinat yhdistyivät. Se näytettiin nuorisotalolla.  
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Kevään 2011 aikana teimme työryhmän, johon kuului minun ja nuorten lisäksi Lea Tajak-

ka, Kai Ranta ja Hannu Karisto Yleisradiolle radio-ohjelman Mis on mun tila? Ohjelma pe-

rustui pääosin viiden nuoren miehen ja yhden nuoren naisen äänityksiin ja haastatteluihin 

sekä studiotyöskentelyyn. Ohjelma esitettiin Ylen Todellisissa Tarinoissa lokakuussa 2011.  

Kirjaa Mun stadi aloimme valmistella nuorten kanssa jo projektimme alussa. Valmiiseen 

muotoonsa se muotoutui prosessin kuluessa. Teksti rakentui nuorten projektin kuluessa 

nauhoitetuista keskusteluista, haastatteluista ja vapaamuotoisemmasta kerronnasta.  Taitta-

ja Ville Kamppinen tuli mukaan vuonna 2011. Rahoituksen puutteen vuoksi kirja painettiin 

vasta 2012, mikä oli tavallaan hyvä, sillä meille jäi näin aikaa viimeistellä kirjan visuaalista 

ilmettä.  

Vuosien 2010–2013 aikana Aseman seudun nuorten valokuvat ovat olleet esillä useissa 

näyttelyissä, joko omana kokonaisuutenaan tai osana laajempaa näyttelyä. Näyttelyt on teh-

ty yhteistyössä eri tahojen kanssa ja ne ovat esitelleet myös muualla Helsingin seudulla 

nuorten kanssa tuotettua materiaalia. Näyttelyjen puitteissa nuorten kokemuksia ovat pääs-

seet jakamaan esimerkiksi museovieraat, kirjastokävijät ja vierailevat koululuokat.  

  

         2.4 Osallistavasta taideperustaisesta tutkimuksesta  

Osallistavat menetelmät ovat viime aikoina kasvattaneet suosiotaan erityisesti nuorisotyön 

kentällä ja vähemmistöjen tutkimuksessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä nuoret samoin 

kuin vähemmistöihin lukeutuvat jäävät usein tutkimuksessa ja päätöksenteossa heitä mää-

rittelevän valtaväestön ja aikuisten jalkoihin.  Parhaimmillaan osallistavat projektit voivat-

kin auttaa marginalisoitujen äänten ja näkökulmien mukaan ottamisessa keskusteluun. Jon 

Prosserin ja Andrew Loxleyn mukaan yhteistyöhön ja osallistavuuteen perustuva yhteis-

kunnallinen tutkimus on johtanut tutkijoiden ja tutkittavien tasa-arvoisempaan vallan ja 

tiedon jakamiseen. Erityisesti valokuvien ja videoiden käyttö on auttanut ymmärtämään 

yksilöiden ja ryhmien, erityisesti lasten ja nuorten elämää. (Prosser & Loxley 2008.)  

Osallistavia menetelmiä on myös kritisoitu siitä, että tällaisia menetelmiä käyttävät tutkijat 

eivät pohdi ja jäsennä osallistaviin prosesseihin liittyviä vallan mekanismeja tarpeeksi sel-

keästi (Kesby & all 2007). Osallistavan työskentelyn luonne kun tuo tutkijan eteen sellaisia 
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käytännön kysymyksiä ja eettisiä kysymyksenasetteluja, joita ei tavallisesti tarvitse pohtia 

perinteisempiin paradigmoihin nojauduttaessa. (Manzo & Brightbill 2007, 33, myös Wang 

ja muut 2004). Vaikka audiovisuaaliset ja muut osallistavan tutkimusprosessin aikana tuo-

tetut produktiot voivat toimia eräänlaisena kommunikatiivisena ja kasvattavana välineenä 

niin tutkijoille, osallistujille kuin yleisöllekin, niin kääntämiseen ja tiedon välittämiseen 

liittyvät jännitteet ja valtasuhteet ovat olemassa. (vrt. Tolia-Kelly 2007,134.)  

Olenkin pitänyt erittäin tärkeänä, että olen kääntäjän, tulkitsijan ja välittäjän roolissani ollut 

tietoinen omasta positioistani ja siitä, että tutkijan ja tutkittavan välistä subjekti-objekti 

roolia on vaikea kokonaan häivyttää osallistavan tutkimukseen liittyvästä dialogisuudesta 

ja vallan siirtämisestä huolimatta (vrt. O’Neill 2011, Pain & all 2007, 30). Erityisesti aka-

teemisissa yhteyksissä kirjoittamani julkaisut, kuten tämän työn pohjana olevat artikkelit, 

ovat keskustelleet akateemisten lähestymistapojen ja teorioiden kanssa. Vaikka ne ovatkin 

esitelleet nuorten tuottamaa materiaalia ja nuorten näkökulmat käsiteltyihin ovat olleet 

keskiössä, niin konteksti ja kieli ovat olleet usein tiukan rajattuja ja julkaisut kapealle tie-

tynlaista tutkimusjargonia omaksuneille suunnattuja.     

Nuorten kanssa yhdessä tehdyissä produktioissa nuoret ovat voineet vaikuttaa enemmän jo 

tekemisvaiheessa päättäessään mitä kuvaavat ja miten. Siitä huolimatta meidän ohjaajien 

päätökset ovat vaikuttaneet esimerkiksi siihen, mitä kuvia on asetettu näytteille ja miten 

videota, radio-ohjelmaa ja kirjaa on editoitu. Tutkimuksen puitteissa tapahtuvat kohtaami-

set ja tekemisen prosessit ovat kuitenkin merkityksellisiä kaikkien osallistujien kannalta ja 

suuntautuvat johonkin, mitä kukaan mukana olijoista ei ennalta käsin tiedä. Näenkin itseni 

kanssatutkijana, joka tehdessään oppii koko ajan muilta osallistujilta. Tutkijan on tärkeää 

pyrkiä lähestymään ja jakamaan muiden osallistujien elettyjä kokemuksia, sen sijaan, että 

hän yrittäisi kääntää ne ”omalle kielelleen”. (vrt. Oikarinen-Jabai 2011b.)  

Tällainen lähestymistapa lähentää tutkimustani performatiiviseen tutkimukseen ja tutki-

muskirjoittamiseen. Performatiivisiksi määritellyissä tutkimuksissa painottuu usein tutkijan 

rooli koetun tiedon välittäjänä, missä puolestaan oikeanlaisen tyylilajin ja ilmaisutavan löy-

täminen on tärkeää. (vrt. Richardson 1992, St Pierre 2005, Smith 2013). Tutkimukseni 

puitteissa olen huomannut, että esimerkiksi tuottamamme visuaalinen, audiovisuaalinen ja 

kirjallinen materiaali kommunikoivat eri tavoin ja suuntautuvat osittain erilaisille yleisöille.  
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Tutkimukseen osallistuvien voimaannuttaminen määritellään usein osallistavien projektien 

yhdeksi keskeiseksi tehtäväksi (Kesby & all 2007). Tässä voimaannuttamisen prosessissa, 

unohtamatta sen ongelmallisuutta, näen monta tasoa. Henkilökohtaisella tasolla voimaan-

tumista tapahtuu kaikkien osallistujien käsitysten ja toimintatapojen muuttuessa. Yhteis-

kunnallisella tasolla voimaantumista voi tuottaa esimerkiksi se, että osallistujat pääsevät 

jakamaan näkemyksiään laajemmilla areenoilla.  Projektissamme nuoret ovat voineet esi-

tellä töitään galleriatiloissa, seminaareissa ja mediassa. Tämä on tuonut nuorille itsevar-

muutta, kun he ovat huomanneet, että heidän näkökulmistaan ollaan kiinnostuneita.  

Uudenlaisia kommunikaatiotapoja tarjoava media on mahdollistanut ala-kulttuureihin kuu-

luville ryhmille kannanoton modernismin luomaan vastakkainasetteluun, mikä puolestaan 

on edesauttanut arkipäiväisen ja poliittisen kulttuurin demokratisoimista (Canclini 1995, 

265).  Minh-ha (2011, 83) muistuttaa, että audiotyöskentely auttaa ääntä löytämään oman 

tiensä, joka on haavoittuvaisuudessaan vahva ja yksinkertaisuudessaan maaginen.  

Maggie O’Neillin (2008) mukaan etnografian ja taiteen väliin jäävässä tilassa ”potentiaali-

sessa tilassa” toimivat mahdollistavat biografian/kertomusten (etnografian) ja taiteen inter-

tekstuaalisuuden sekä transformatiivisten käytänteiden synnyn. Luodessaan moniäänisyyttä 

osallistava tutkimus tarjoaa mukana oliojoille vaikuttamisen ja tiedon tuottamiseen osallis-

tumisen mahdollisuuden. (O’Neill 2011.) Omaelämäkerrallisuuteen ja narratiivisuuteen 

pohjautuva tutkimus pitää sisällään ymmärryksen erityisen ja yleisen suhteesta ja tarpeen 

sisällyttää laajempien yhteiskunnallisten ilmiöiden analyysiin myös niihin sisään kietoutu-

neita henkilökohtaisia ilmiöitä (O’Neill 2011, 21). Omassa tutkimuksessani olen myös 

huomannut, kuinka tärkeää on laajempia yleistyksiä tehdessään tunnistaa niiden takana 

olevia kehollistuneita, yksilöllisiä kokemuksia.  

Performatiiviset taiteelliset osallistavat tutkimukselliset lähestymistavat, nojaavatpa ne sit-

ten kirjallisuuteen, oraalisuuteen, visuaalisuuteen, kinesteettisyyteen tai johonkin muuhun 

lähestymistapaan tuottavat tietoa, joka poikkeaa tieteen kentässä tavallisesti tuotetusta ja 

välitetystä tiedosta.  Perinteisemmän ”tietämiseen, että” ja ”tietämiseen jostakin” rinnalle 

nousee erilaisiin aistisiin lähteisiin nojaavaa ymmärrystä, joka nojaa enemmän ”tietämiseen 

kuinka ja kuka” (vrt. Conquergood 2009, 319). Tällainen tieto voi auttaa myös osallistujia 

ilmaisemaan itseään erilaisten välineiden kautta ja erilaisilla tiedon ja taidon kentillä. 
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         2.5 Välitilojen käsittelyä julkaisuissa 

               

                                         

Kuva 2  

Kulttuurien väliset tilat avautuvat nuorten kertomuksissa monin tavoin. Ne liittyvät esi-

merkiksi kansalaisuuden ja ulkopuolisuuden kokemuksiin, etnisyyteen, ”rotuun”, uskon-

toon ja kasvatukseen, kuten yllä olevassa Mun stadi -kirjasta poimitussa lainauksessa. 

Työssäni erilaiset teoreettiset lähestymistavat ovat helpottaneet näiden tilojen ja niissä ta-

pahtuvien kokemusten käsittelyä artikkeleissani. Osallistava toiminta on mahdollistanut 

osallistujille kuvailla kokemuksiaan kulttuurien välissä ja ylirajaisissa tiloissa monin ta-

voin.  O’Neillin mukaan osallistujat mukaan ottava toiminta huomioi käytännön merkityk-

sellisenä tietona ja tämä puolestaan raottaa meille millaista on ”tuntea olevansa kotona” ja 

”kokea kuuluvansa”. Tutkimuksen puitteissa avautuu “dialogisia tiloja”, jotka voivat tukea 

“kulttuurista kuvittelua” ja lisätä ymmärrystä johonkin kuulumisen prosesseista. (O’Neill 

2011.) Osallistavat lähestymistavat voivat myös auttaa osallistujia tunnistamaan subjektii-

visen ja yleisemmän kokemuksen väliin avautuvia ”mahdollisia tiloja” ja tukea heitä iden-

titeettiensä muodostamisessa (O’Neill 2008; Turner 1984; Winnicot 1971).  
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Ashcroftin mukaan ylirajaisissa tiloissa tapahtuvia jälkikoloniaaleihin subjektiviteetteihin 

liittyviä prosesseja voi ymmärtää horisontaalisuuden käsitteen kautta. Länsimaiselle tilal-

listen suhteiden ymmärrykselle rajojen tekeminen on keskeistä. Horisontti puolestaan tar-

joaa perspektiivin, jossa erilliset suljetut paikat ja tilat voivat kohdata ja sulautua toisiinsa. 

(Ashcroft 2001, 183.) Homi Bhabha (1998, 38–39) näkee ”kolmannen tilan” kulttuuristen 

merkitysten kääntämisen ja neuvottelun mahdollistavana alueena.  

Avtar Brah puhuu diasporatilasta, jossa diaspora, raja ja paikallistumiset/niiltä siirtymät 

leikkaantuvat taloudellisten, poliittisten, kulttuuristen ja psyykkisten prosessien kanssa. 

Tässä tilassa ”syntyperäinen on yhtä paljon diasporinen kuin diasporinen on syntyperäi-

nen”. (Brah 1996, 208–209.) Garcia Canclini (1995) on analysoinut modernismin, kolo-

nialismin ja neokolonialismin mukanaan tuomia kulttuurien, kielien, talouksien ja yksilöi-

den kreolisoitumis- ja hybridisoitumisprosesseja ja kuvannut kulttuuristen prosessien il-

mentymistä ja uudelleen muokkautumista, mikä tapahtuu samanaikaisesti populaarikulttuu-

rissa, joukkotiedotusvälineissä, uudessa mediassa, nykytaiteessa ja myös ihmisten arjessa 

erilaisissa ympäristöissä. 

Projektiin osallistuville nuorille sekä rajojen tekeminen, niiden ylittäminen ja sulauttami-

nen olivat tuttuja ja he käsittelivät omalla tavallaan jälkikoloniaaleihin haarautuneisiin me-

taforisiin ja elettyihin todellisuuksiin liittyviä ilmiöitä. Projektin kuluessa kävi ilmi, että 

molempiin sukupuoliin lukeutuvat nuoret neuvottelivat paikoittumisistaan kulttuurien sisäl-

lä, välissä ja yhtymissä. Erityisesti mukana olevat nuoret naiset näyttivät pohtineen kuulu-

misiaan tietoisemmin ja erilaisten yhteisön rakenteellisia ongelmia havainnoiden. Radio-

ohjelmassa nuori nainen kertoi:  

Mulla on henkilökohtaisesti ollu vähän aikaa sellanen, että asioiden ei pitäis olla 

tälleen, että näiden lasten tai näiden nuorten ei pitäis koko ajan vaan ettiä omaa 

paikkaansa, vaan niille pitäis tehä oma paikka yhteiskunnassa, että ne tuntee sopi-

vansa johonki, koska loppujen lopuksi me ei sovita paljo mihinkään. Somaleina 

me ollaan kotonakin siltoja kaikkeen, sä hoidat esimerkiksi kaikki tämmöset ul-

komaailmaan liittyvät sun perheen asiat. Sit ku sä oot ulkomaailmassa susta odote-

taan, että sä oot ihan umpisomali, tyypillinen somali. Meidän pitäis keksiä tähän 

keskelle, tähän identiteettikriisin keskiöön joku hieno laatikko mihin kaikki vois 

mennä, mihin ne sopis. 
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Vaikka nuoret etsivät omaa paikkaansa, he korostivat sitä, että Helsinki on kotikaupunki ja 

Suomi on heille tutuin maa/valtio. Videoinstallaatioon pohjalla olevassa tarinassa nuori 

nainen sanoi ”Mä ajattelen, että mä oon somalialainen, joka on asunut Suomessa ja mä ar-

vostan Suomea ja kyllä se tuntuu myös kodilta...kai sitä sitten on kaksi kotia, Suomi sinän-

sä vahvempi, että tänne suurin osa muistoista niinku perustuu.” Uskoakseni moni mukana 

olleista nuorista jakaisi ainakin osittain saman kokemuksen. Usein heidän identifikaationsa 

ja identiteettinsä eivät kiinnity kulttuureihin tai traditioihin, vaan ovat ehdollisia (vrt. 

Viswesvaran 1994, 12). Myös Brah (1996, 193) toteaa, että on mahdollista tuntea olevansa 

kotonaan sellaisissakin paikoissa, joissa sosiaalinen ulkopuolelle jättäminen saattaa tehdä 

tällaisten tuntemusten ilmaisemisen vaikeaksi. 

Diasporatilan moniakselisella vallan kentällä samanlaisuutta ja eroa luokittelevat määreet – 

kuten luokka, sukupuoli ja rasismi – artikuloivat ja kiistelevät toistensa kanssa (Brah 1996, 

208–209). Erityisesti nuoret miehet kokivat, että vaikka he itse tuntisivat kuuluvansa Suo-

meen, heidät usein määritellään ulkopuolisiksi ja jopa uhaksi. Projektin aikana armeijassa ol-

lut nuori mies kertoi videolla:  

Jos totta puhutaan ja unohdetaan ne ristiriidat, mä sain armeijassa enemmän kunnioi-

tusta esimerkiksi mun uskonnon ja ihonvärin takia. Varsinkin kun olin lomilla, niin 

monet tuli puhuun esimerkiksi metrossa, että on todella hienoo, että sä oot Suomen 

armeijassa. Me kunnioitetaan sua todella paljon. Sitten kun ne näkee sut siviilissä, ne 

miettii, ainakin useimmat niistä: taas yksi ulkomaalainen tai maahanmuuttaja, joka 

pummii. (Minun Helsinkini/My Helsinki/ Magaaladeydii Helsinki).  

Kaikki nuorista ovat kokeneet itseensä ja/tai lähipiiriin kohdistuneita ennakkoluuloja ja ra-

sismia. Vaikka Suomi koettaisiinkin kotimaana, niin samalla ollaan tietoisia siitä, että mo-

net suomalaiset pitävät erityisesti Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta tulleita 

maahanmuuttajia vähempiarvoisina. Eräs nuori puki asian sanoiksi seuraavasti:  

Mun mielestä jokaisella suomalaisella on sellainen piirre, että ne haluaa näyttää sul-

le, että sun pitää tietää paikkas. Sä oot second class citizen, toisen luokan kansalai-

nen, tullut kehitysmaista. Kaikki eurooppalaiset ajattelee, että Afrikan ja Aasian 

maat on kehitysmaitaja niissä nähdään nälkää, vaikka se on vaan osa totuus Afrikas-

ta ja Aasiasta. (Mun stadi, 71) 
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Vaikka ympäröivässä yhteiskunnassa vallitsevat asenteet ja erityisesti vuosina 2009–2010 

päätään nostanut niin sanottu maahanmuuttokriittisyys ja sen mukanaan tuoma avoin en-

nakkoluuloisuus ja vihamielisyyden ilmaisut arkipäiväisissäkin tilanteissa, he pohdiskelivat 

rasistisia ja niin sanottuja maahanmuuttokriittisiä ilmiöitä kypsästi, yrittäen ymmärtää syitä 

niiden takana. Heidän mielestään vastakkainasetteluja ja stereotypistämistä olisi mediassa-

kin parempi välttää ja sen sijaan antaa tilaa monenlaisille toimijoille ja keskustelijoille. Lii-

an ruusuista kuvaa ei ulkomaalaisistakaan tulisi antaa: ”Jos suomalaisille sanotaan, että sun 

pitää tykkää kaikista maahanmuuttajista, se on niinku mulle sanottais, että sun pitää tykkää 

kaikista suomalaisista. Eihän se kellekään käy, että tykkää kaikista, en mä voi rakastaa 

kaikkia suomalaisia.” (Mun stadi, 104.) 

Eräs nuori pohtii Mun stadi -kirjassa, johtuuko suomalaisten ulkomaalaispelko siitä, että 

”koska ulkomaalaisilla on yleensä vahva kulttuuri, niin suomalaiset pelkää, että ne jää alle, 

että Suomi kulttuuri häviää”….”Jos ihminen epävarma itsestään, se luulee, että se menettää 

itsensä.” (Mun stadi, 72.) Tummaihoisten vihaaminen mielletään myös vihaajan henkilö-

kohtaisena ongelmana ” Ei enää tarvitse miettiä omia ongelmia vaan voi ajatella, että joku 

toinen on se ongelma. Jos mä oon surullinen, niin se johtuu susta, sun pitää lähtee pois. 

Eiks se oo helppoo. Ehkä mäkin tekisin niin, jos mulla ois joku ketä vihata. (Minun Helsin-

kini/My Helsinki/Magaaladeydii Helsinki.) 

Diasporisten perhesiteiden kautta nuoret ovat tottuneet neuvottelemaan erilaisten kulttuu-

risten välitilojen kanssa ja niiden sisällä. Tämä auttaa heitä käsittelemään myös heihin 

kohdistuvia ennakkoluuloja ja yhteiskunnassa vallitsevia epätasa-arvoisia ilmiöitä. Radio-

ohjelmassa nuori nainen totesi: 

Opettajilla on liian vähän vaikutusvaltaa. Ne ei tee tarpeeksi, mitä niiden pitäis tehdä. 

Ihan ala-asteesta tulee koko ajan jotain sellasta, että tummat lapset tulee, että toi 

haukku mua ja sit mä hakkasin sen, mut kukaan ei sano, et miks sä haukuit ja miks sä 

hakkasit…. Ne välttelee tälläsiä niin sanotusti arkoja aiheita. Ne ei oo oikeesti niin 

arkoja. Se on kuitenkin tän lapsen elämää niinku loppu sen elämän. Se, että joku kut-

suu sua n-sanalla ei tarkota välttämättä sitä, että se on kokonaan rasisti. Se vaan halus 

ärsyttää sua ja se tietää miten ärsyttää sua. Meidän pitäis puhua siitä, mistä ihme ra-

sismi tulee ja mitä se on ja millasta se on. Koska loppujen lopuksi pelkästään valko-

set ihmiset ei oo rasisteja. Rasismia on kaikenlaista. Tummat ihmiset osaa olla rasis-
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teja. Mutta, että kategorisoidaan sillain, että valkoset vaan on rasisteja mustia ihmisiä 

kohtaan, niin se on täysin törkeetä.  

Brah (1996, 193) huomauttaa, että vaikka diaspora sisältää eristäytymisen ja paikaltaan 

siirtymisen, diasporat ovat myös mahdollisia uusien alkujen paikkoja. Tällaisena monet 

nuoret ne mieltävätkin. Vaikka ulkopuolistaminen ja omat tai toisten syrjintäkokemukset 

”saa mielen matalaksi”, he myös ovat tietoisia siitä, että kulttuuristen järjestelmien ja sym-

bolisten prosessien sekoittuminen ja tyylien ekspansio edesauttavat kulttuurisen hybridi-

saation prosesseja. (vrt. Canclini 1995, 206–263.) Toisaalta nuoret ajattelevat, että tämä ei 

tapahdu hetkessä, vaan on pitkä prosessi. Mun stadi kirjassa nuori mies toteaa:  

Tulevaisuudessa Suomessakin on varmaan enemmän erilaisia ihmisiä 

muttei meidän aikakaudella 

nyt pitää asua kiven alla ja toivoa sormet ristissä 

että kohta on enemmän porukkaa 

ja monen taustaisia ihmisiä kaikkialla yhteiskunnassa (Mun stadi, 95) 

Nuorten käyttämässä kielessä hybridisaatio näkyy selkeästi. Usein keskenään keskustelles-

saan he käyttävät suomea, somalia ja englantia rinnakkain. Suomen kieleen tämä tuo uusia 

vivahteita ja myös tuoreita retorisia lähestymistapoja. Tutkimukseen osallistuvat nuoret 

ovat itse ylpeitä siitä, että he kaikki osaavat äidinkieltään. Monet muualla Euroopassa ja 

Pohjois-Amerikassa asuvat serkut ovat lähes unohtaneet vanhempiensa puhuman kielen.  

Keskusteluissaan nuoret usein rikkovat esimerkiksi etnisyyteen, ”rotuun”, sukupuoleen ja 

luokkaan liittyviä kategorioita ja käsittelevät näitä jaotteluja tuoreilla tavoilla. Omista läh-

tökohdistaan käsin heillä on mahdollisuudet ymmärtää ja transformoida käsitteellisiä rajoja 

ja kansallisuuteen/ etnisyyteen/”rotuun” liitettyjä mielikuvia ja näin luoda normittuneita 

käsityksiä murtavaa ilmaisua (vrt. Ifekwunigwe 1999, 190). Vastapuhetta tuottaessaan nuo-

ret miehet tukeutuvat usein afroamerikkalaisesta mediasta lähtöisin oleviin puhetapoihin. 

Naispuoliset osallistujat puolestaan nojaavat useammin ylirajaisia kohtaamisia ja ekumeni-

aa painottaviin keskusteluihin. (vrt. Brah 2001, Jackson & Russo 2002, Sawyer 2000, 184–

85.) 
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Esimerkiksi videodokumentissa nuoret miehet rasismista puhuessaan pilailevat nimittely-

jen kustannuksella stereotypioita viljellen, tyyliin ”italialainen, tällainen Mussolini…arabi, 

kohta räjähtää…Obama, sinä teet sen, black power. Why do you give a racist attack on a 

black man, okay, just for him, then that is okay, just cool.” Tällainen pilke silmäkulmassa 

kuvattu materiaali on monelle vähemmistöryhmään kuuluvalla voimauttavaa ja voi auttaa 

enemmistöön kuuluvan oivaltamaan oman näkökulmansa rajoittuneisuutta. 

Nuoret myös tietävät, että esimerkiksi populaarimedian ja oppikirjojen visuaaliset tarinat 

ovat osaltaan olleet ja ovat tuottamassa eksotisoivia ja toiseuttavia stereotypioita ja mieli-

kuvia (vrt. Ajagan-Lester 2000, 241, Araaen 2002). He tiedostavat, että vaikka identiteettiä 

korostavat kuvat ovat tärkeitä välineitä väli-tilojen näkyväksi tekemisessä ja mielikuvien 

purkamisessa, ne saattavat myös kiinnittyä asenteellisiin ja alistaviin representaatioihin se-

kä uudistaa niitä (vrt. Phelan 2001, 6–9). bell hooks muistuttaa, että valokuvat auttavat 

marginalisoituja ihmisryhmiä muistamaan, mikä myös helpottaa radikaalien ja kolonialis-

tista katsetta rikkovien identiteettien luomista (hooks 1995, 64). Nuorten kuvaamassa mate-

riaalissa sekä muistaminen että sosiaalisten sidosten merkitys kuvaamistilanteessa liittyi 

tulkintani mukaan usein uudenlaisten identiteettien luomiseen. Nuoren naisen videoinstal-

laatiossa hän kertoo seuraavalla sivulla olevasta valokuvasta (kuva 3):    

Tää on mun mielestä tosi hieno kuva siinä mielessä, että joka käsi on yhen maanosan 

asukkaalta. Itse halusin niinko katsoa että heijastaako vesi, mutta siinä huomas kave-

rit, että mitä se Najma tekee. Heti kaikki tuli mukaan ja siinä sitten vielä mietittiin, 

että minkälainen viesti juuri tästä kuvasta tulee ja siinä vähän niinku näkyy, että mi-

ten tärkeetä on, että ihmiset on vuorovaikutuksessa toistensa kanssa ja vaikka saattais 

olla paljonki erilaisia mielipiteitä niin ne ei sais olla mikään rajoittava tekijä. Et jo-

kaisella on vapaus omaan mielipiteeseen ja omaan ajattelutapaan. Mut se juuri, että 

pystyy kommunikoimaan muitten kanssa ja voi olla että muilla on tarjota jotain ihan 

erilaista, mitä itse ei oo edes ajatellukaan ja sitten tykkääki siitä. 
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Kuva 3 

 

Artikkelien puitteissa en ole kovin syvällisesti tarkastellut sitä, millaisia uusia näkökulmia 

nuorten näkökulma voisi tuoda visuaalisen kulttuurin ja median konteksteihin. Ajattelen 

kuitenkin, että esimerkiksi koulutuksen yhteydessä olisi hyvä löytää keinoja tukea maa-

hanmuuttajataustaisten nuorten kokemuksellista asiantuntijuutta, esimerkiksi suomalaisesta 

yhteiskunnasta ja diasporatiloilla liikkumisesta. Näin avautuisi tilaa heidän omille tulkin-

noilleen ja näkökulmilleen. Nuoret omaksuvat länsimaisen esteettisen katsomis- ja kuvaa-

mistavan, mutta sen rinnalla monilla heistä nuorilla on kosketus eri kulttuurien esteettisiin 

arvotuksiin ja sitä kautta sellaiseen visuaaliseen hahmottamiseen, joka rikastuttaisi myös 

suomalaista visuaalisnarratiivista perinnettä (vrt. Oikarinen-Jabai 2011c). Tilan antaminen 

tälle nuorten omaksumalle, voisiko sanoa intuitiiviselle ymmärrykselle, on mielestäni tut-

kimuksellinen ja pedagoginen haaste.    
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          2.6 Intersektionaalinen lähestymistapa  

Tutkimuksessani olen tarkastellut erilaisia muuttujia intersektionaalisista lähtökohdista. 

Tämä on mielestäni väistämätöntä, sillä nuorilla, olivatpa he mies- tai naispuolisia, on usei-

ta identifikaatioita, joista sukupuoli on yksi.  Monissa tilanteissa esimerkiksi sukupuoli, 

kansallisuus, etnisyys ja ”rotu” risteävät ja niitä ei ole mielekästä käsitellä yksittäisinä 

muuttujina. (vrt. Brah, 2011.)  

Intersektionaalisuus liittyy myös tapaani tulkita aineistoa. Moya Lloudin mukaan tutki-

muksellisen poliittisen vaikuttamisen tulisi olla jatkuvaa kiistämistä, uudelleen koostamis-

ta, elähdyttämistä ja kriittistä asioihin perehtymistä. Näin voidaan myös haastaa havainnol-

listavien esimerkkien tuottamaa auktoriteettiä ja oletetulle tietämykselle tyypillistä alistet-

tujen subjektien normalisointia ja patologisointia.  (Lloud 2005, 175–177; Oikarinen-Jabai 

2008a, 210; ks. myös Kosofsky Sedwick 1990, 12.)   

Vaikka en ole lähestynyt nuoria ”somalialaisen kulttuurin tai sukupuolen viitekehyksessä”, 

tutkimusprojektini aikana on noussut esiin, että usein nuorille naisille ja nuorille miehille 

asetetaan erilaisia odotuksia kodin piirissä. Sekä pojilta että tytöiltä odotetaan perheessä 

osallistumista ja kuuliaisuutta. Pojille on tyypillisempää kapinoida – joko avoimesti tai pei-

tellen - ja rikkoa kulttuurisia rajoja. Usein tytöt ja pojat kulkevat vapaa-aikanaan eri poru-

koissa. Mun stadi kirjassa eräs nuorukainen kuvaa näin:  

Somalialaisessa kulttuurissa tytöt pitää hauskaa erilaisella tavalla, ku miehet pitää 

hauskaa, siihen kasvatus vaikuttaa. Esimerkiksi me kuljetaan yleensä kaverien kanssa 

baareissa. Mun siskot varmaan tekee ihan erilaisia asioita, vaikka menee leffaan ka-

verien kanssa tai käy kahvilla, mut ei tykkää bilettää. Mä oon vähän enemmän baari-

henkinen. Kyllä baarissakin on joskus somalityttöjä, muttei meiän porukoissa.  

Tähän projektiin osallistuvien nuorten produktioissa nais- ja miespuoliset toivat samankal-

taisia asioita esiin, joskus hieman eri näkökulmista. En kuitenkaan lähtisi tekemään laajoja 

yleistyksiä tämän aineiston pohjalta.  Kysymys voi olla yksilöllisistä eroista. Toinen nais-

puolisista osallistujista esimerkiksi opiskeli kuvausaikanaan Englannissa ja vieraili Soma-
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liassa. Tämä väistämättä vaikutti myös siihen, mitä hän kuvasi, millaisia asioita ja ajatuksia 

kuvat herättivät hänessä ja mitä hän pohti niiden äärellä.  

Jos jonkinlaisia yleistyksiä haluaa tehdä nuorten miesten ja nuorten naisten kuvaamiseen 

liittyen, niin voi todeta, että kuvien aihepiireissä on eroa. Aiemmassa alaluvussa kerroin, 

että afroamerikkalainen media on yksi tärkeä identifikaatiomallin antaja nuorille miehille. 

Esimerkiksi alla olevassa kuvasarjassa nuoren miehen omakuvissa – joita hän otti kymme-

niä erilaisia – voi tunnistaa viittauksia muun muassa afroamerikkalaisiin ja myös afrikka-

laistaustaisia stereotypisoiviin mediakuvastoihin (kuvat 4, 5 ja 6). Näihin tukeutuen kuvaa-

ja tarttuu rohkeasti peilaamaan ja kommentoimaan erilaisia mahdollisia paikantamisia ja 

samaistumismahdollisuuksia. Nuoren naisen omakuvissa hänestä näkyy usein vain jokin 

ruumiinosa, esimerkiksi jalat tai kädet tai hän on mukana ikään kuin heijastuksena (kuvat 

7, 8 ja 9). Tätä voisi tulkita omien samaistumisten avoimeksi jättämisenä. Myös vahva 

suhde luontoon ja ympäröivään yhteisöön heijastuu nuoren naisen omakuvissa. Kuvissa on 

usein mukana myös muita tai ainakin viittauksia läsnä oleviin henkilöihin.   

                                                                                                           

       

Kuva 4  
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Kuva 5                                                                                                    

Kuva 6 
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Kuva 7 

            

                      

Kuva 8     
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Kuva 9   

Molemmille sukupuolille kaverien kanssa yhdessä oleminen ja näiden hetkien kuvaaminen 

oli tärkeää. Nuoret miehet eivät kuvanneet perheenjäseniään, naispuolinen kuvaaja kuvasi 

heitä ja korosti perheen läheisyyttä ja sen merkitystä itselleen, samoin kuin toinen projek-

tiin osallistunut nainen. Toki nuoret miehetkin toivat perheen merkityksen esille, mutta 

useammin kuvaustilanteiden ulkopuolella. Myös uskonto näkyi enemmän nuorten naisten 

audiovisuaalisessa materiaalissa, mutta kaikki nuoret painottivat uskonnon merkitystä, 

huolimatta siitä kuinka määrittelivät itsensä uskonnon harjoittajana. Valokuvaukseen osal-

listunut nuori nainen kuvasi myös uskonnon harjoittamiseen liittyvää arkeaan (kuva 10). 

Installaatiossa hän kertoi:      

Islam, oma uskonto. Se on niinku ehkä muokannu mua ihmisenä kaikist eniten. Jopa 

vanhempien opit ja kaikki nää on aina perustunu loppujen lopuksi myös Koraaniin. 

Juuri nää viis päivän rukousta niin itselläni on se, että jos jää väliin se yksi rukous, 

niin tuntuu siltä että jotain tärkeää on jäänyt välistä, että se on vähän niinku sellanen 

lääke. Jotkut ihmiset ajattelee, että jotenki uskontoo pakotetaan nuoriin. Pitäisi ehkä 

heidänki lukea ihan niinku mielenkiinnosta koraania, niin hekin ehkä ymmärtäisivät, 

että koraanin mukaankaan ei voi pakottaa ihmisiä mihinkään. 
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Kuva 10         

Naispuoliset henkilöt kokivat, että heihin suhtauduttiin muun muassa uskonnon ja siihen 

liittyvien symbolien – esimerkiksi huivin käyttö – vuoksi usein alentuvasti ja vihamielises-

tikin. Nuoret miehet puolestaan ajattelivat, että heidät saatettiin nähdä etnisen taustansa ja 

uskontonsa vuoksi uhkana ja vanhanaikaisia arvoja tukevina, naisia alistavina julmureina.  

Myös Veronika Honkasalon (2011, 12) väitöstutkimuksen mukaan maahanmuuttajatyttöjä 

tarkastellaan usein julkisuudessa ja nuorisotyönkin kentällä uhriuttavasta näkökulmasta, 

jossa tyttöjen nähdään toimivan perheensä ehdoilla, jota puolestaan määrittävät patriarkaa-

lisiksi ja sivistymättömiksi tulkitut miehet.  

Brah (1996, 83) kertoo, että Englannissa maahanmuuttajataustaiset naiset ovat liittyneet 

yhteen taistellakseen tummaihoisiin kohdistuvaa rasismia vastaan. Samantyyppisiä ten-

denssejä ja toiveita oli havaittavissa projektiin osallistuneiden nuorten naisten tuottamassa 

materiaalissa. Molemmat sukupuolet pohtivat ja olivat huolestuneita yhteisöjensä ja niihin 

kuuluvien yksilöiden toiseuttamisesta ja olemassa olevista diskriminoivista keskusteluista, 

mutta naispuoliset näyttivät kantavan paljon huolta sekä perheestään että koko diasporassa 

olevasta somaliyhteisöstä ja koko yhteiskunnasta.  He myös korostivat vahvuuttaan, kyky-

ään kohdata ja käsitellä ennakkoluuloisia asenteita ja toimia monenlaisissa tilanteissa.    
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  2.7 Kodin ja kotimaan pohdintaa 

Vaikka mä en nää itteeni suomalaisena, niin tää on mun kotimaa tai jotain siltä välil-

tä. Mulla on paljon kavereita täällä. Mä oon syntyny, käyny kouluu, kasvanu täällä. 

Mä viihdyn Suomessa. Koulun jälkeen haluaisin nähdä vähän maailmaa, mut luulen 

että mä jään tänne asumaan. Olen tottunut elämään täällä. Mun kaveritkin on joka 

puolelta maailmaa, mut usein mä puhun suomee niiden kaa. Kai me ollaan jonkinlai-

nen uusi sukupolvi suomalaisia ja itse kukin vähän kaikkee muuta.” (Mun Stadi, 3.) 

Yllä oleva lainaus kuvaa useimpien projektiin osallistuneiden kokemusta suomalaisuudes-

taan. Nuori nainen toteaa videoinstallaatiossa: ”Mä ajattelen, että mä oon somalialainen, 

joka on asunut Suomessa ja mä arvostan Suomea ja kyllä se tuntuu myös kodilta...kai sitä 

sitten on kaksi kotia, Suomi sinänsä vahvempi, että tänne suurin osa muistoista niinku pe-

rustuu.”         

Vaikka suhde suomalaisuuteen koetaankin usein ristiriitaisena, koti on kuitenkin siellä 

missä on synnytty tai kasvettu suurin osa varhaislapsuudesta. Brah (1996, 193) muistut-

taa, että kodin kaipuu (homing desire) ei ole sama asia kuin kotimaan kaipaaminen (desi-

re for a ‘homeland’). Nuorten tuottamassa materiaalissa kodin kaipuu tai kotoisuus liittyi 

moniin paikkoihin, joissa he olivat elämänsä aikana asuneet. Ne saattoivat olla muita 

paikkakuntia Suomessa ja ulkomailla tai Helsingin eri kaupunginosia. Somalia koettiin 

kotimaana, jossa omat juuret ovat.    

Ajattelen, että audiovisuaalista materiaalia tuottaessaan osallistuvat nuoret myös loivat ti-

laa itselleen ja paikoille, joissa he tunsivat olonsa kotoisiksi. Nämä paikat saattoivat olla 

Suomessa, kuten enimmäkseen nuorten miesten kuvaamassa materiaalissa (kuvat 11,12, 

13) tai myös muissa maissa (14, 15,16) nuoren naisen kuvaamassa materiaalissa. Heidän 

oma tutkimusprosessinsa avasi tiloja, joissa oli mahdollista kohdata kuvan keinoin omia 

arkisia tai erityisempiä paikkoja ja elettyjä tilanteita, rakentaa siltoja katsojan kanssa ja 

luoda vaihtoehtoista kuvastoa (vrt. Tolia-Kelly 2007, 132).  
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Nuoren naisen valokuvista monet kuvaavat luontoa. Hän näkee luonnon tärkeän merkityk-

sen somalien ja suomalaisten kulttuuria yhdistävänä asia. Molemmissa kulttuureissa suuri 

osa väestöstä on siirtynyt maalta kaupunkeihin verrattain vähän aikaa sitten. Samalla tavoin 

kuin Suomessa ”mennään kesäpaikkaan” on vanhemmilla kertomansa mukaan ollut tapana 

kotimaassa asuessaan mennä lomilla maaseutuasunnoille. ”Se oli sellainen asia lapsuudessa 

jota jäi kaipaamaan, kun kaikki sanoivat että mennään mökille”, hän muistelee. Hän kuvai-

lee yrittäneensä siirtää vanhemmilta omaksumaansa läheistä suhdetta luontoon ja maahan 

pienemmille sisaruksilleen. Luonto toimii myös metaforana perhesuhteille. Alla olevasta 

valokuvasta (kuva 17) hän kertoo:   

Aika paljon omista valokuvista on maisemia ja luontokuvia ja mä aina yritän saada 

tietynlaisia viestejä, että esimerkiksi tässä kuvassa mä juuri ajattelin sitä, että nuo 

kaks kukkaa on painoitettu tohon noin, niin juuri se miten läheisyys on tosi tärkee ja 

juuri ehkä mulle tuli omaisten läheisyys tossa noin ja loppujen lopuksi kaikista eniten 

jää jäljelle ja kaikki muu on niinku siinä sumeena sen ympärillä.  

    

           

Kuva 17 
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Nuoret miehet keskittyivät enemmän kuvaamaan paikkoja Helsingissä, osittain myös alku-

peräisen avoimen tehtävänannon vuoksi. Heidän kuvissaan luonto näyttäytyy usein paikkoi-

na, joissa ollaan yhdessä ja pidetään hauskaa. Omat kotikulmat ovat rakkaita ja suhdetta nii-

hin käsitellään myös esimerkiksi videodokumentissa, jossa yksi nuorista kertoo lapsuutensa 

ympäristöstä ja suhteestaan siihen rakkaudella. Yksi projektiin osallistuneista nuorista vart-

tui pikkukaupungissa. Hän kertoi tuntevansa ”maalaispoikana” yhteenkuuluvuutta lapsuu-

tensa kotipaikkojen ja muiden siellä varttuneiden kanssa.  

Vaikka nuorten on vaikea kokea itseään kokonaan suomalaisiksi, niin ulkomailla oleskel-

lessa, “jos joku kysyy, mistä mä tulen, niin ensiksi sanon, että Suomesta. Sitten, jos se kat-

soo mua, että Suomesta, niin mä sanon että Itä-Afrikasta.” Useimmiten nuorten identiteetit 

ja samaistumiset eivät kiinnittäydy yhteen tiettyyn kansallisuuteen tai paikkaan vaan ovat 

tilanteista riippuvaisia (vrt. Viswesvaran 1994, 12). On myös mahdollista tuntea olonsa ko-

toisaksi jossakin paikassa, vaikka kokemus sosiaalisesta poissulkemisesta rajoittaisi tällais-

ten tunteiden julkista esittämistä (Brah 1996, 193).  

 Myös vanhempiensa kotimaassa vierailleessaan nuoret kokevat itsensä erilaisiksi. Sekä 

nuoret naiset että miehet kertoivat, että heidät miellettiin Somaliassa ulkopuolisiksi. Monet 

asiat ja toimintatavat olivat ainakin aluksi itselleen vieraita. Videoinstallaatiossa tekijä ker-

too:  

Sen näki heti kun meni lentokentälle, niin oli ihan eri oltavat siellä. Se lentokone me-

ni niinku melkein Saharaan, tai sellaisen autiomaan keskelle. Se alko ehkä siitä jo se 

kokemus. Siinä kun katto sitten veljien ilmeitä niin siinä nauratti, että ne oli ihan 

kulttuurishokissa. Mutta oli tosiaan hienoo mennä sinne, että näki vähän että mistä on 

tullut tai minkälaista elämää vanhemmat on eläny. 

Minh-ha (2011b, 27) kirjoittaa, että matkustava minä voidaan nähdä jonakuna, joka siirtyy 

paikasta toiseen seuraten julkisia reittejä ja totuttuja polkuja, mutta joka samanaikaisesti 

lähtee määrittelemättömille matkoille, neuvotellen alituisesti kodin ja ulkomaailman välis-

sä, vaeltaen täällä, tuolla ja toisaalla. Tutkimukseen osallistuvien nuorten kokemusta voisi 

mielestäni kuvata tällaisella matkustuksen metaforalla. Vaikka he eivät matkustaisi fyysi-

sesti, he ovat koko ajan ikään kuin matkalla puikkelehtien eri kielten, kansallisuuksien ja 
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kulttuurien välillä.  Toisaalla on aina läsnä.  Tämä johtaa tietynlaiseen kuulumisen ambiva-

lenssiin, joka nousee selkeästi esiin nuorten tuottamasta materiaalista.   

  

2.8 Tutkimuksen keskeneräisyys  

Tutkimusprojektini kannalta tiedon ja toiminnan ymmärtäminen keskeneräisenä on ollut 

tärkeää. Lähtökohtanani on ollut yrittää antaa tilaa nuorille ilmaista kokemuksiaan maise-

missa, jotka hahmotan Brahin kuvaamien diasporatilojen kaltaisiksi. Näissä laskostuvissa 

tiloissa, joita me kaikki asutamme ja joissa monenlaiset henkilökohtaiset, sosiaaliset ja 

globaalit prosessit risteävät on mahdollista luoda uudenlaisia dialogeja, joissa syrjät sijoit-

tuvat keskiöön ja moninaiset erilaistamisen käytänteet avautuvat tarkastelulle yhtäaikaises-

ti. Subjektien sisäiset ja keskinäiset moninaiset ja rinnakkaiset paikantumiset eivät myös-

kään sulje toisiaan pois, vaan rikastuttavat toinen toistaan (Oikarinen-Jabai 2008a, 19; ks. 

myös Brah 1996, 208–209; Rich 1986, 212; Haraway 1991, 191; Yuval-Davis 2007). 

Hahmotan myös Ashcroftin kuvaaman horisontaalisen tilan jatkuvasti elävänä, dialogeille 

avoimena ja transformaatioille alttiina. Tämänkaltainen tila sallii leikin, tunnistaa toiston 

voiman ja haastaa omia rajojaan. 

Oletan, että omat kokemukseni juurtumisista erilaisiin yhteisöihin, samoin kuin Aseman 

Seudun olohuoneella kanssani projektia vetäneen Sami Sallisen moninaiset kuulumiset aut-

toivat meitä siirtymään nuorten maailmaan. Koen myös, että nuorissa herätti luottamusta 

tieto siitä, että me ohjaajat olimme molemmat asuneet Afrikassa ja että meillä oli perhesi-

doksia Afrikan mantereelta kotoisin olevien kanssa. Myöskin se, että olemme molemmat 

joutuneet pohtimaan paikoittumisiamme ja tunnistamme omakohtaisesti esimerkiksi toi-

seuttamisen problematiikkaa ja toisiaan leikkaavien identiteettien monimutkaisuutta, edes-

auttaa kokemusten jakamista ja niiden vaikeaselkoisuuden ja rihmastoisuuden hyväksymis-

tä.  

Projektini puitteissa olen oppinut arvostamaan aikaa, pitkäkestoisen työskentelyn tuottamia 

oivalluksia ja kokemuksellista tietoa, joka mahdollistaa myös transversaalin tiedon proses-

soinnin sekä moninaisista positioista kasvavan tiedon ja näkökulmien kohtaamisen ja huo-

mioimisen tutkimuksen kentällä ja raportoinnissa. Tiedon ymmärtäminen keskeneräisenä ja 

prosessiluontoisena on ollut keskeistä tutkimusprosessille. Oletan, että se on auttanut meitä 
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kaikkia osallistujia tarkastelemaan sisäistämäämme, kokemaamme ja sen ilmaisemista uu-

sista näkökulmista. Esimerkiksi Mun stadi -kirjan taittaja Ville Kamppinen yhdisti kirjan 

visuaalisessa ilmeessä hienosti omaa kuvataiteilijan näkemystään nuorten kokemaan Hel-

sinkiin.  

Nira-Yuval Davisin mukaan transversaali politiikka perustuu buberilaiselle (Buber 1993) 

symmetriselle Sinä-Minä lähestymistavalle. Samanarvoiset subjektit kohtaavat unohtamat-

ta omaa juurtumistaan ja samaan aikaan pyrkien siirtymään toisen kokemukseen. Tällaisen 

lähestymistavan puitteissa eri ryhmiin kuuluvat tai joidenkin rajojen määrittelemät osallis-

tujat eivät ole edustamassa identiteettikategorioitaan vaan pikemminkin he ovat kertomas-

sa, miten he toteuttavat ja heijastavat juurtumistaan ja siirtymistään.  (vrt. Yuval-Davis 

2011, 12.) Tällainen lähtökohta, joka itsessään edesauttaa maahanmuuttajataustaisten nuor-

ten moninaisten positioiden hyväksymistä ja näkemistä – mikä nuorten kertomusten mu-

kaan näyttää olevan monissa yhteyksissä hankalaa – sopii tämän kaltaiseen tutkimukseen.  

Erityisesti se auttaa ohjaajia ja tutkijaa uudelleen arvioimaan omia näkemyksiään tiedosta 

ja ottamaan etäisyyttä omiin epistemologisiin ja teoreettisiin lähtökohtiinsa.    

Keskeneräisen tiedon perspektiivi rikkoo yhtenäisen tarinan myyttiä, ja sallii näin tarkastel-

la tuotettuja audiovisuaalisia kertomuksia ja niiden rakennetta näkökulmia vaihdellen ja 

transformoiden. Tämä mahdollistaa dynaamista mielipiteiden vaihtoa, toimintaa ja vuoro-

vaikutusta osallistujien, tutkija mukaan lukien, ja yleisön välillä tutkimuksen eri vaiheissa 

(vrt. Denzin 2003, Finley 2005, Oikarinen-Jabai 2011b.) Kun tutkimukseen osallistujien 

erilaiset oivallukset ovat osana tutkimusta, yllättävät näkökulmat ja kriittiset, voimauttavat 

keskustelut ovat läsnä koko tutkimusprosessin ajan osallistujien tuottaessa tietoa yhdessä 

(O’Neill & Hubbard 2010).  

Projektimme pitkäkestoisuus on mahdollistanut reflektoida meidän osallistujien näkemys-

ten kehittymistä ja muutosta.  Monien nuorten elämäntilanne on muuttunut paljon ja heitä 

kiinnostavat osittain erilaiset kysymyksenasettelut kuin aloittaessamme.  On ollut myös 

mielenkiintoista peilata nuorten tuottamaa materiaalia yhteiskunnassa tapahtuviin ilmiöi-

hin. Viime vuosina julkisuuteen on noussut useita maahanmuuttajataustaisia nuoria tekijöi-

tä, jotka ovat lähestyneet moninaisuuteen, historiaansa ja kokemuksiinsa liittyviä asioita 

monenlaisiin tekemisen tapoihin nojaten.   
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           3 YHTEENVETO  

 

         3.1 Produktioiden ja tiedon jakaminen  

 Audiovisuaaliset ja kirjalliset menetelmät tarjoavat osallistujille mahdollisuuden ottaa tut-

kimustilaa haltuun ja tarjoavat heille välineitä toimia kanssatutkijoina. He ovat tutkimuk-

sen keskiössä osallistuessaan tutkimuksen kuluessa muotoutuviin produktioihin.  Tässä 

tutkimuksessa nämä produktiot olivat sellaisia, että ne kiinnostavat myös laajempaa ylei-

söä, eivät ainoastaan akateemista kenttää. Tällä tavoin syntyy keskusteluja erilaisten yh-

teiskunnallisten ryhmien välille. Produktiot myös osaltaan tuottavat tietoa ensimmäisen 

Suomessa kasvaneen somalitaustaisen sukupolven kokemuksista ja kulttuuriperinnöstä.  

Tutkimuksen aikana osallistuvat nuoret ovat päässeet jakamaan ajatuksiaan ja näkemyksi-

ään yleisön kanssa. He ovat myös olleet puhumassa ja jakamassa tietoaan erilaisissa semi-

naareissa ja muissa tilaisuuksissa. Siirtolaisuusinstituutin julkaisemaa Mun stadi -kirjaa on 

tilattu kirjastoihin ja järjestöjen käyttöön eri puolelle Suomea. Olemme saaneet sen käytös-

tä hyvää palautetta. Videota on kopioitu ja sitä on tarjottu kirjastoille ja järjestöille. Näytte-

lyissä on käynyt paljon eri-ikäisiä vierailijoita. Kirjasto 10:n näyttelyssä vieraskirjaan kir-

joitettu viesti ”You show the bright side of Helsinki! It is always gonna be our Helsinki. 

Photos that bring a smile!” kiteyttää monen nuoren katsojan tunnot.  

Työstäessään ja esille pannessaan omia produktioitaan nuoret joutuvat meidän muiden 

osallistujien tavoin palaamaan tuottamiinsa sisältöihin ja reflektoimaan niitä.  Tämä voi 

joskus olla raskastakin, mutta auttaa käsittelemään sellaisiakin asioita, joista esimerkiksi 

koulussa usein vaietaan ja jotka tutkimuskentällä etäännytetään. Palautetta saadessaan nuo-

ret tulevat tietoisiksi siitä, kuinka tärkeää heidän näkökulmiensa esiin nostaminen on. Tut-

kijalle yhteistyö erilaisten tahojen kanssa ja palautteiden saaminen monilta kentiltä on sil-

miä avartavaa. Myös akateemisessa kontekstissa käytänteet, kieli ja toimintatavat vaihtele-

vat oppiaineiden ja tutkimuksellisten paradigmojen myötä. Onkin ollut mielenkiintoista 

kirjoittaa tutkimuksestani eri alojen julkaisuihin.  
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           3.2 Audiovisuaaliset ja narratiiviset menetelmät performatiivisessa tutkimuksessa 

 Performatiivinen lähestymistapa tutkimukseen pitää sisällään mahdollisuuden tukeutua mo-

ninaisiin teksteihin ja ilmaisuihin tutkimusraportoinnin tuottamisessa. Tällaista tekstejä ja 

näytteillepanoja voi olla vaikea jakaa perinteisempien tutkimusmenetelmiin nojautuen. Kun 

kulttuurisia yhteisöjä ei tarkastella vaiheittaisina, tyylistä toiseen muuntuvina ykseyksinä vaan 

monenlaisten historiallisten voimien, tietämisen tapojen ja toimintakulttuurien risteytymisinä, 

niin kulttuuristen järjestelmien sekoittuminen, symbolisten prosessien etäännyttäminen ja 

”epäpuhtaiden” tyylien ekspansio edesauttavat kulttuurisen hybridisaation prosesseja. (vrt. 

Canclini 1995, 206–263). 

Etelä-Amerikan synkretistisestä kontekstista kirjoittaessaan Canclini nostaa esiin ryhmien 

metaforisen kamppailun esimerkkeinä poliittisen satiirin, karnevaalitanssit, journalistisen 

huumorin, graffitin, sarjakuvat, myytit ja kirjallisuuden. Näiden tuottamat metaforat tulevat 

pikkuhiljaa tutuiksi ja tuottavat ajan kuluessa muutoksia käytänteisiin (Canclini 1995, 206–

263).  Vaikka toimisimme Suomessa eräänlaisen kuvitellun homogeenisuuden kontekstis-

sa, emme ole immuuneja kulttuurisia todellisuuksia ja ajattelutapoja yhteen sulauttaville 

toiminnoille ja metaforille. Canclinin (1995, 266) mielestä eteläamerikkalaisten yhteiskun-

tien synkretististien luonne mahdollistaa traditionaalisten, modernien ja jälkimodernien 

käytänteiden samanaikaisen läsnäolon ja hyödyntämisen. Vähän kääntäen ajattelen, että 

traditionaalisten, modernien ja jälkimodernien vaikutteiden purkaminen voi auttaa ymmär-

tämään suomalaisen yhteiskunnan synkretisoituneisuutta ja monimuotoisuutta.   

Tällaisessa purkamisessa audiovisuaaliset mediat ja tarinallisuus ovat keskeisiä välineitä, 

sillä erilaisia mielikuvia ja ajattelu- ja toimintatapoja tuotetaan niihin tukeutuen. Kansalli-

suuteen, etnisyyteen ja niihin kuulumisiin kuuluva kuvasto ja narratiivit ovat usein kovin 

kapea-alaisia ja normittuneita (vrt. Hubbard, O’Neill 2010).  Mediassa, lastenkirjoissa ja 

oppikirjoissa on tuotettu näkemystä valkoisesta, sukupuolittuneestakin suomalaisuudesta, 

joka rakentuu toista, erilaista vasten. Useimmiten koulun kontekstissa ensimmäinen ei-

valkoiselle oppilaalle tarjoutuva identiteetti on olla vieras tai ulkomaalainen (vrt. Lappalai-

nen 2002; 2004,52; Oikarinen-Jabai 2011c, ks. myös Heikkilä Halttunen 2013; Rastas 



41 

 

2013). Esimerkiksi tällaisten lähtökohtien tuottamia mielikuvia ja representaatioita nuorten 

projektissamme tuottama aineisto ja vastapuhe voi haastaa ja muuttaa.  

 

Tässä työssä kuvatussa tutkimuksessa prosessi on osaltaan suunnannut sitä, millaisia pro-

duktioita olemme tuottaneet. Prosessiin on olennaisena osana kuulunut valo- ja videoku-

vaaminen ja keskustelu kuvaamisen ja siihen liittyvien kokemusten ympäriltä. Tässä vai-

heessa tutkimustani visuaalisen aineistomme, visuaalisen kulttuurin ja sen viimeaikaisen 

murroksen näkökulmasta on vielä ohutta ja vaatii jatkotutkimusta. Voin kuitenkin todeta, et-

tä tutkimukseen osallistuvat nuoret ovat median käyttäjien uutta sukupolvea, joka toimii ko-

ko ajan suhteessa visuaaliseen kulttuuriin ja mediateknologiaan.  

 

Olen saman mieltä kuin Laura Chernaik (1999, 91; ks. myös Haraway 2004), jonka mielestä 

kuvallista nyky-yhteiskuntaa tulisi analysoida materiaalis-semioottisten käytänteiden kautta, 

performoiden ja konkreettisesti. Näin voitaisiin tutkia ja löytää yhteyksiä muun muassa tek-

notieteen, transnationalismin, ”rodun”, sukupuolen ja seksuaalisuuden välillä. Visuaalisuutta 

tulisikin lähestyä arkipäiväisenä subjektivoinnin ja objektivoinnin projektina ja prosessina 

tieteenaloja ylittäen (Sandwell & Heywood 2012). Visuaalinen kulttuuri on maailman teke-

mistä (world-making) ja visuaalisuus liittyy valtarakenteiden järjestelyyn. Takaisin katso-

malla voidaan kyseenalaistaa ja muokata niitä maailmankatsomuksia, joita länsimainen vi-

suaalisuus tuottaa ja välittää. (Baetes 2013, 184; ks. myös Mirzoeff 2011.)  

 

3.3 Nuoret elämänsä asiantuntijoina  

O’Neillin mukaan (2008) osallistavan taideperustaisen tutkimuksen puitteissa avautuva po-

tentiaalinen tila mahdollistaa osallistujille mahdollisuuden nostaa esiin erilaistamisen käy-

tänteitä ja liikkua subjektiivisten ja objektiivisten todellisuuksien ja niissä tarjoutuvien 

identifikaatioiden välissä. Useimmille maahanmuuttajataustaisille nuorille tässä tilassa 

liikkuminen on tuttua ja arkistakin. Kun he ilmaisevat tätä kokemusta audiovisuaalisin tai 

tarinallisin menetelmin, he tulevat itsekin tietoisemmiksi siitä tietotaidosta, jota heillä on.  

Monilla projektiin osallistuneilla nuorilla on kokemus, että heidän näkökulmiaan ja toiseu-

tetuksi tulemisen kokemuksiaan on vähätelty arkisissa tilanteissa.  He toteavat usein, että 
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he ovat kouliintuneet olemaan välittämättä ja olemaan vahvoja. Mielestäni olisi tärkeää, et-

tä opettajat ja kasvattajat oppisivat tunnistamaan ja käsittelemään ryhmästä pois sulkemi-

seen liittyviä mekanismeja ja niihin liittyviä hierarkioita ja eron tekoja ja kuuntelemaan 

nuorten omaa asiantuntemusta. Toiseuttamisen käytännöistä monilla maahanmuuttajataus-

taisilla nuorilla on usein paljon enemmän ruohonjuuritason tietoa kuin valtaväestöön itsen-

sä lukevilla aikuisilla. Muun muassa tällaisen tiedon esiin nostamisessa ja keskustelun he-

rättämisessä osallistavat menetelmät ovat paikallaan.  

Tunnistan, että asiantuntemuksen esiin nostamisessa on se vaara, että nuori saattaa kokea 

tulevansa jälleen kerran toiseutetuksi. Raja ”umpisomaliksi” nimeämisen ja ”asiantuntijuu-

den” korostamisen välillä voi joissakin tilanteissa olla hiuksenhieno. Etnografiasta ja etno-

grafisesta filmistä puhuessaan Minh ha (1991, 68) muistuttaa, että länsimaisessa konteks-

tissa ajatus paremmin tietämisestä ja objektivisuudesta, silloinkin kun ”annetaan ääni” toi-

sille, on syvään juurtunut.  Valtaväestöön kuulumattomat tai marginaalisiksi mielletyt toi-

mijat asetetaan usein lähtökohtaisesti ulkopuolisen positioon, jossa heidän odotetaan ym-

märtävän ja määrittelevän omia paikoittumisiaan valtaväestön asettamien odotusten mukai-

sesti. Tällainen ajattelu näkyy esimerkiksi virallisessa kulttuuripolitiikassa (vrt. Saukkonen 

2013).     

Ulkopuolisiksi nimettyjen vahvuus on siinä, että he toisin kuin useimmat sisäpuolisina itse-

ään pitävät ovat tottuneet katselemaan maailmaa sekä ulko- että sisäpuolisen näkökulmista 

(vrt. Minh ha 1991, 74). Tunnistan tämän projektiin osallistuneiden suomalaisten soma-

linuorten tarinoista. He jakavat paljon samoja kokemuksia kuin ikäisensä valtaväestöön 

kuuluvat nuoret, mutta samalla he ovat osa somalidiasporaa ja joutuvat edustamaan ”rotu-

aan”, etnisyyttään ja esi-isiään (vrt. Fanon 1986, 112). Arkisessa elämässään he kohtaavat 

väistämättä tilanteita, joissa heidän on pohdittava ja neuvoteltava esimerkiksi kansalaisuu-

teen, kotiin tai kotimaahan, uskontoon, ”rotuun”, sukupuoleen ja etnisyyteen liittyvistä po-

sitioitumisistaan.  Heidän tuottamassaan materiaalissa tämä näkyy esimerkiksi teemojen 

valinnoissa ja produktioiden sisällöissä, joissa edellä mainitut pohdinnat ovat usein tavalla 

tai toisella läsnä.  Usein he käsittelevät paikantumisiaan vastapuheen kautta, stereotypioita 

ja jähmettyneitä asenteita purkaen ja uusia näkökulmia esiin nostaen.  

Audiovisuaaliset menetelmät auttavat nostamaan esiin nuorten näkökulmia, mutta myös 

kielen ja kirjoitettujen narratiivien merkitystä ei tule unohtaa. Ashcroftin mukaan horisontti 
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luodaan kielessä (2001,185). “Kieli on avain henkilökohtaiseen ja kulttuuriseen matkaan.” 

(Ashcroft 2001, 48). Oletan, että jatkuva kielien vaihtaminen, joka on tuttua useimmille 

projektiin osallistuneille nuorille, tukee heitä uudenlaisten tuoreiden näkökulmien ja repre-

sentaatioiden tuottamisessa. Tässäkin osallistavat ja taiteelliset tutkimusmenetelmät voivat 

olla osaltaan tukena heidän oman erityisen kulttuurisen tietonsa jakamisessa (vrt. Finley 

2005).  Itse olen kokenut, että tietynlainen poeettinen lähestymistapa yhdistettynä visuaali-

seen leikkiin, esimerkiksi Mun stadi -kirjaa tehdessämme mahdollisti tutkijan tavoittaa jo-

takin nuorten eletystä kokemuksesta.  

Kun jaamme tietoja nuorten kanssa, niin herää myös kysymyksiä muun muassa siitä, mitä 

suomalaisuus on 2010-luvulla ja millaisessa ylirajaisessa, glokaalissa maailmassa eläm-

me.   Tämä antaa myös uusia näkökulmia kansalaisuuden ja kansallisuuden määrittelyille 

ja tuottaa tuoreita suomalaisuuden representaatioita. Visuaalisen kulttuurin laajemman tar-

kastelun lisäksi haluan paneutua jatkossa syvällisemmin näihin kysymyksenasetteluihin.  

 

3.4 Tutkimuksen anti pedagogialle 

Omassa elämässäni oppiminen on yleensä tapahtunut konventionaalisia rajoja rikkoessani. 

Oivallukset ovat syntyneet kokonaisvaltaisten, aististen prosessien myötä, usein yllätyksel-

lisissä tilanteissa, joutuessani kohtaamaan omia rajoitteitani ja mahdollisesti kyseenalais-

tamaan näkemyksiäni.  Siksikin minun on vaikea uskoa valmiiksi annettuihin pedagogisiin 

malleihin ja opinkappaleisiin. Luotan enemmän heittäytymiseen.  

Tässä tutkimuksessa käyttämäni pedagogiset lähestymistavat ovat mahdollistaneet heittäy-

tymisen. Ne ovat pohjautuneet lähinnä performatiivisiin ja taideperustaisiin tutkimukselli-

siin lähestymistapoihin, osallistavuuteen sekä kriittisiin ja feministisiin tutkimuspedagogi-

siin lähtökohtiin tukeutuvien toimijoiden ajatuksiin. Olen soveltanut niitä vapaasti ja tilan-

teista riippuen, kuten käsittääkseni kuuluukin tehdä. Se, mistä mielestäni on tärkeä pitää 

kiinni, on jatkuva uudelleen arviointi, dialogi ja mahdollisuus uusien keskustelujen synnyt-

tämiselle.        

Esityksellisten ja taideperustaisten menetelmien käyttö antaa tilaa muistoille, kehollistu-

neelle tiedolle ja aistisuudelle. Oppimisessa nämä kaikki ovat keskeisiä, sillä ne auttavat 
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merkityksellistämään ja ymmärtämään elettyä kokemusta ja ulkopuolelta tarjoutuvaa tie-

toa. ”Kuinka ja kuka tietäminen” auttaa prosessoimaan ”tietämistä jostakin” ja tutkimaan 

näiden tietämisen tapojen kohtaamispintoja, joilla oivalluksia usein syntyy (vrt. Conquer-

good 2009, 319). 

Interaktiivisia, tarinallisia ja audiovisuaalisia tutkimusmenetelmiä ja toimintatapoja voisi 

tuoda myös koulun kontekstiin enemmän. Osana integroitua ja tutkivaa oppimista tällaiset 

lähestymistavat tukisivat sekä oppilaiden että opettajien mahdollisuutta vaikuttaa kouluyh-

teisöjensä ilmiöihin ja ottaa haltuunsa sekä symbolisia että fyysisiä tiloja, käytänteitä ja tie-

tämisen tapoja.  

Intersektionaalinen ja tiedon keskeneräisyyttä kunnioittava lähestymistapa mahdollistaa 

erilaisuuksien ja yksilön erilaisten identifikaatioiden käsittelyn niitä kunnioittaen ja niiden 

rikkauden ymmärtäen. Yhteiskunnassa vallitseva monimuotoisuus tulisi nähdä ja sitä tulisi 

lähentyä varantona, ei uhkana. Projektiin osallistuva nuori nainen puki tämän sanoiksi 

näin:      

Tämmönen integroitumishöpötys, siitä pitäs päästä mun mielestä eroon. Kukaan ei 

ikinä mieti haluaako ihmiset oikeesti integroituu. Ne haluu opiskella ja tehdä työtä ja 

elää elämäänsä. Mun mielestä tämmöset maahanmuuttajakeskustelut, joita ne pitää 

täällä eduskunnassa, ne jopa objektivoi näitä ihmisiä… silleen, että tää maahanmuut-

tajamassa täällä, ne ei oikein tee mitään, niistä ei oo mitään hyötyä. Miten ihmisestä 

tällaisessa massassa voi olla hyötyy, jos se yksilö ei tunne itseään tarpeeksi muka-

vaks. Massahan on yksilöistä tehty.  
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EPILOGI  

 

               

               Kuva 18  

Tutkimukseen osallistuneet Suomessa kasvaneet somalitaustaiset nuoret joutuvat kohtaa-

maan toiseuttamista ja sen mukanaan tuomaa rajojen asettamista, mitä tulee esimerkiksi 

kansallisuuteen ja kuulumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan. He eivät suostu uhrin ase-

maan, vaan vastaavat poissulkemiseen vastapuheella puolustaen paikkaansa tasavertaisina 

kansalaisina ja yksilöinä. He ovat myös tietoisia resursseistaan, joita samanaikainen ulko- 

ja sisäpuolelle paikantuminen heille tarjoaa. 

Tästä paikantumisesta käsin he voivat nostaa esiin ja käsitellä asioita, joita vain sisäpuolel-

le itsensä paikantavan on vaikea nähdä ja ymmärtää. Tämä tuo suomalaisen yhteiskunnan 

tarkasteluun raikkaita näkökulmia ja avaa ymmärrystä suomalaisuuden representaatioiden 

taustoista, olemassa olevista uskomuksista ja tulevaisuuden visioita.  
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