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Summary:
The question of how to get people to take part in alleviating suffering has been the main
concern of charities and humanitarian organisations from the beginning of 21st century. In
this thesis I analyse one of the main charity events in Finland, the Finnish Red Nose Day
equivalent Nenäpäivä, through which the logic of helping in the neo-liberal era can also be
scrutinised. Held for the 7th time in 2014 the ending show of the charity campaign is a five
hour live TV-spectacle bringing together the most luminous pop stars, celebrities and public
figures to enjoy the show with the aim of raising money for some of the poorest countries in
the world. The show brings together the enjoyment of the western spectators and the suffering of some selected individuals from the global south. It is this paradox, the bringing together of different spectrums of emotions, which lie at the heart of my thesis.
Through social semiotics the thesis focuses on the visual representations and the stories of
suffering Nenäpäivä-show shares with the spectators as well as the different ways of motivating action in spectators and businesses alike. The thesis shows how visual representations of suffering are constructed from a certain perspective, framing both the people in
need as well as the helper in particular ways.
The thesis suggests that the spectators are called to take part in an imaginary collective of
solidarity that is a mix of two different technologies: politics of pity and ironic solidarity.
By helping, we identify ourselves with the positions posed by ironic solidarity This is a
post-humanitarian attribute that instead of urging for public action and judgement of injustice, concentrates on the narcissistic and consumerist qualities of the spectators and asks us
to identify with the passions of the celebrities. Politics of pity, on the other hand, portrays
suffering in an emotional context, whereby the active agency of the sufferer is reduced to
acts of our kindness. By taking this identity of the feel-good-altruism, the show neglects the
possibility of public action and the imperative to help is reduced to self-reflection. While we
construe ourselves as caring individuals enjoying the act of helping, the distant sufferers
remain distant, and their fate remains separate from ours.
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1

JOHDANTO
Avaruusalus laskeutuu lavan reunalle, folioasuisten tyttöjen tanssiryhmä, punapukuinen
sirkustirehtööri sekä monikymmenpäinen julkkiskaarti astelevat aluksesta lavalle tanssien ”Ghost Busters” -kappaleen tahdissa. Live-yleisö taputtaa innoissaan mukana. Kamera kohdistaa lavan reunalla olevaan suureen punaiseen televisioruutuun. Ruudussa
on puolivartalokuva laihasta afrikkalaisesta lapsesta, jonka hoikkuutta ylisuuri, väärinpäin oleva likainen paita korostaa. Lapsi on ilmeetön, ei surullinen eikä iloinen, eikä
hänen sukupuoltaan voi kuvan perusteella päätellä. Kuva afrikkalaisesta lapsesta siirtyy
katsojien televisioruudun yläreunaan ja nyt saman tilan jakavat iloiset, tanssivat juontajat sekä vaaleista, puhtaista ja hyvinvoivista suomalaisista lapsista ja heidän vanhemmistaan koostuva yleisö. Lapset nauravat ja vilkuilevat kameraan. Punareunaisen television liikkumaton kuva vaihtuu otokseen lapsen jaloista: sandaalit, roikkuvat puolihousut, kuivunut heinikko. Kamera zoomaa pois ja afrikkalainen lapsi jää lopulta kokonaan
piiloon televisiokatsojien ruudusta. Sitten juontajat aloittavat: ”Tämän illan tähdet olette kaikki te siellä kotikatsomossa, jotka osallistutte Nenäpäivään!”

Yllä oleva kertomus on kuvaus 7.11.2014 Nenäpäivä-show’n televisiolähetyksestä. Nenäpäivä-show on hyväntekeväisyysohjelma, jolla kerätään varoja yhdeksän suomalaisen kehitysyhteistyöjärjestön tekemälle työlle Afrikassa, Väli-Amerikassa ja Aasiassa. Nenäpäivän
avulla kerätyt varat käytetään erityisesti työhön, jota tehdään lasten oikeuksien toteutumiseksi ja lasten aseman parantamiseksi. Nenäpäivä-keräys on toiminut Suomessa vuodesta
2007 alkaen, ja YLE:n lähettämä tv-show on huipennus syksyiselle keräyskampanjalle.
Huumori ja julkisuuden henkilöiden mukanaolo on olennainen osa Nenäpäivää. Katsojille
halutaan tarjota elämyksiä ja kannustaa heitä lahjoittamaan. Varsinaisen ohjelman lisäksi
myös kampanjakuukauden aikana toimivia paikallisia hyväntekeväisyystiimejä kannustetaan järjestämään hauskoja tempauksia, joiden avulla saadaan ihmiset innostumaan; osallistumaan tapahtumiin ja lahjoittamiseen. Nenäpäivä-formaatin esikuva on Iso-Britanniassa
vuodesta 1985 järjestetty Red Nose Day -tapahtuma, ja Nenäpäivä -säätiö maksaa taustalla
toimivalle Comic Relief -järjestölle konseptin käyttöoikeudesta jokaisen vuoden keräyssummasta viisi prosenttia. Suomen ja Iso-Britannian lisäksi kampanja järjestetään Islannissa, Saksassa, Belgiassa ja Yhdysvalloissa. (Nenäpäivä 2017.)
Nenäpäivässä erilaiset tunteet ja eri asemissa olevat ihmiset tuodaan yhteen saman kokonaisuuden osiksi. Jossain tuolla kaukana eletään köyhyydessä ja vailla vaihtoehtoja, samalla
kun täällä kotimaassa innostunut live-yleisö välittää tv-katsojille hyväosaisuuden ja rajatto6

mien vaihtoehtojen sanomaa. Tämä epäsuhta toimii pontimena auttamiselle, sillä meillä katsojilla on mahdollisuus tehdä hyvää. Nenäpäivän mainoskuvasto kannustaa auttamisen tekoihin sanaleikein, kuten ”Lahjoita, jos huvittaa” (Nenäpäivä 2017), ja prameilla punaisilla
nenillä varustettujen julkkisten kuvat kutsuvat samaistumaan hyväntekijän kanssa. Aihe on
monellakin tapaa yhteiskunnallisesti merkityksellinen. Ensinnäkin hyväntekeväisyyskampanjoiden kuvasto rakentaa suhtautumistamme globaaliin epäoikeudenmukaisuuteen, ja
osallistuu näin yhteiskunnallisena toimijana asenteiden muokkaamiseen. Toiseksi, kun kehitysapu kohtaa jatkuvasti leikkauksia, siirtyvät auttamistehtävät entistä enemmän järjestöjen
itsenäisen varainhankinnan tehtäväksi (esim. Hopgood 2008). Apukentällä toimii lukemattomia järjestöjä, jotka asettuvat tahtomattaankin valta-asemiin suhteessa autettaviin (Kotilainen 2016; Johansson 2013; Lidchi 1999). Muiden muassa Antonio Donini (ks. Johansson
2013, 243) muistuttaa, että ”toimiessaan hallinta- ja hallintokoneistona avustustyöntekijät
käyttävät poliittista valtaa. Tätä valtaa on vaikea myöhemmin palauttaa paikallisille demokratioille”. Vaikka auttaminen lähtisi pyyteettömistä lähtökodista, samalla kuitenkin muokataan, hierarkisoidaan ja tehdään eroa autettavien ja avun kohteiden välille.
Tulevaisuudessa hyväntekeväisyysjärjestöjen tarve ulkoiselle rahoitukselle kasvaa entisestään, kun valtioiden rooli apurahojen allokoijana pienenee. Uusliberalismi on jo jättänyt jälkensä auttamisen kenttään, ja rahankeruussa on alettu hyödyntää mainonnan keinoja ja voittomarginaaleja, jotta humanitaaristen organisaatioiden ja järjestöjen toimintaa kyetään ylläpitämään (Kotilainen 2016; Hopgood 2008; Lidchi 1999). Yksityisihmisten ja yritysten lahjoitukset ovat nousseet tärkeään rooliin hyväntekemisen rahalähteinä. Yhteistyö humanitaaristen järjestöjen kanssa tuo yrityksille näkyvyyttä ja on samalla keino tuoda oma brändi
esiin positiivisessa yhteydessä. Myös Nenäpäivässä yritysten ja hyväntekeväisyysjärjestöjen
liittouma näkyy monella tapaa. Nenäpäivän nettisivuilla (2014) on kampanjan aikaan nähtävissä ”Wall of Fame” -listaus, jossa suurimmat yrityslahjoittajat logoineen pääsevät näkyvästi esiin. Wall of Fame -lista näytetään myös muutamaan otteeseen Nenäpäivä-show’ssa,
ja tärkeimmät yrityskumppanit ovat ohjelmassa muutoinkin näkyvästi esillä muun muassa
sketseissä ja juontopuheissa. Ruudussa näytetään rahaa lahjoittaneiden yksityishenkilöiden
ja yritysten tekstiviestitervehdyksiä. Katsojien lähettämiä some-kuvia esitellään Nenästudiossa ja julkkispuhelinvastaajat kertovat lahjoittajista.
Sen lisäksi, miten katsojia pyritään suostuttelemaan lahjoituksiin, hyväntekeväisyyden teemassa on tärkeä tarkastella sitä, miten käytetyllä kuvamateriaalilla ja kertomuksilla rakenne7

taan ymmärrystä itse kärsijästä ja kärsimyksen syistä. Ei ole yhdentekevää, miten etäistä
kärsimystä esitetään, mitä kerrotaan ja mitä jätetään kertomatta, kuka puhuu sekä millaisia
syy-seuraussuhteita kärsimykseen liitetään. Tässä tutkimuksessa ymmärrän hyväntekeväisyyden valintoja sisältävänä toimintana, jolla on konkreettisia vaikutuksia paitsi keräystuloksiin, myös kuulijoiden ja katsojien maailmankuvan muokkaamiseen. Tarkemmin, ymmärrän tutkimuksessa Nenäpäivä-show’n hyödyntävän helläsydämisyyden tuntemuksia rakentaessaan tietynlaisesta toimijuuden kehystystä. Tämä kehys asemoi auttajan ja autettavan
eri tavoin ja varustaa heidät kyvyillä, puutteilla tai tavoitteilla. Tulen esittämään, että tämä
on säälin politiikkaa, joka yhdessä ohjelman viihteellisten elementtien kanssa pitää globaalin eriarvoisuuden loitolla julkisesta toiminnasta.
Rahankeruuseen elimellisesti kytkeytyneillä kärsimyksen kuvauksilla tuotetaan representaatio kärsivistä, heidän tunteistaan, asemastaan, onnettomuuden syistä sekä ihmisten haluista
ja tarpeista. Kaukaisen kärsimyksen esittäminen sisältää eettisiä valintoja, joiden seurauksena tietyt tunteet ja toiminta näyttäytyvät toivottavana tai ylipäätään mahdollistuvat (esim.
Boltanski 1999; Chouliaraki 2008). Suppea karttakuvin varustettu tv-uutinen kaukana Aasiassa tapahtuneesta onnettomuudesta ei vaadi lukijoiltaan erityisiä toimia tai tuntemuksia.
Live-kuvien värittämä hetki-hetkeltä terroritekoja seuraava television uutiskuvasto taas tuo
tapahtumat katsojia lähelle ja kutsuu tuntemaan hädänalaisten mukana. (Chouliaraki 2006;
2008.) Frank Johansson (2013, 247) esittää toimittamassaan teoksessa Hyvän tekeminen ja
valta, että ”humanitaarinen apu ja kriisinhallinta ovat siis aina kytköksissä valtaan, mutta
niillä on tarve luoda kuva tästä vallasta riippumattomana ja epäpoliittisena”. Vallankäyttö ei
sovi auttamisen imagoon, mutta samaan aikaan voi esittää, että humanitäärisen avun representaatiolla on aina valtaa (esim. Fiske 2003, Silverstone 2007).
Hyväntekeväisyyteen on aina liittynyt kärsimyksen kuvaamisen tarve, jotta voidaan herättää
halu auttaa etäistä kärsijää. Kärsimyksen esittämisen muodot ja hyväksyttävinä pidetyt tavat
kuvata autettavaa ovat kuitenkin vaihdelleet vuosikymmenten saatossa, eikä järjestöjen kesken edelleenkään ole olemassa konsensusta ”oikeanlaisesta” kuvastosta (esim. Chouliaraki
2006; Orgad 2013; Lidchi 1999). Järjestöt ovat pitkään kamppailleet negatiivisen ja positiivisen kuvaston käyttämisen välillä. Näistä ensimmäisen on kritisoitu epäinhimillistävän
avun kohdetta, kun jälkimmäistä järjestötoimijat itse ovat kritisoineet siitä, ettei se aktivoi
samalla tavalla toimintaan kuin perinteisempi kurjuuskuvasto (Orgad 2013). Millaiseen
mahdolliseen toimintaan tai reaktioon kuvia näyttämällä pyritään, on luonnollisesti yhtey8

dessä kulloinkin käytettyihin kuvastoihin. Mikäli kuvia ”vain näytetään” (esimerkiksi uutisten yhteydessä), ilman tarkoitusta erityisemmin aktivoida mihinkään, voidaan tätä kuitenkin
jo pitää tekona, joka vaatii katsojaa reagoimaan näkemäänsä jollain tapaa – oli tämä sitten
vaikka katsojan sisäisesti käymä keskustelu (Boltanski 1999).
Hyväntekeväisyyden kenttää ja humanitarismia on tutkittu runsaasti, muun muassa julkkishumanitarismin näkökulmasta (Chouliaraki 2013b; Yrjölä 2014), uutisten sisältämien
kärsimyksen kuvastojen ja median roolin näkökulmasta (Benthall 1993; Moeller 1999;
Chouliaraki 2006; Silverstone 2007; Fenton 2008; Kotilainen 2016) ja hyväntekeväisyyteen
liittyvien arvojen näkökulmasta (Boltanski 1999; Fassin 2012; Pessi 2009; Douzinas 2013).
Lisäksi esimerkiksi humanitarismin valtasuhteita on tarkasteltu laajasti maailmanpoliittisessa kontekstissa (esim. Barnett & Weiss 2008; Calhoun 2010; Johansson 2013; Alt 2016).
Pyrkimykseni on tällä tutkimuksella tuoda uutta näkökulmaa siihen, miten hyväntekeväisyyskampanjoiden käyttämät kuvastot karnevalistisen viihdeohjelman raameissa muovaavat
yhteiskuntamme suhtautumista globaalin hätään, auttamiseen ja eriarvoisuuteen.
Tutkimukseni aineisto on viisi tuntia kestävä live-taltiointi vuoden 2014 Nenäpäiväshow’sta (esitetty 7.11.2014). Ohjelma on erikoinen sekoitus viihdettä, kärsimystä ja markkinointistrategioita. Nenäpäivässä saman kokonaisuuden osaksi tuodaan toisilleen vastakkaisia asioita ja tunteita – iloa, surua, puutetta, yltäkylläisyyttä, hauskanpitoa ja kamppailua
elämän perusedellytyksistä. Tutkin Nenäpäivä-show’ta hyväntekeväisyyden spektaakkelina,
jossa muodostetaan kuvaa auttajasta ja autettavasta. Kysyn,
1) miten avun kohdetta ja hänen toimintamahdollisuuksiaan muokataan ja määritellään;
2) miten ihmisiä ja yrityksiä motivoidaan ryhtymään auttajiksi; sekä
3) mitä tunteilla tehdään Nenäpäivä-show’ssa ja yleisemmin hyväntekeväisyydessä.
Samalla kysymys on solidaarisuuden, säälin, kärsimyksen ja humanitarismin suhteiden tarkastelusta globaalissa kapitalismissa. Lähtökohtani on, että uutiset ja kertomukset tuntemattomien koettelemuksista rakentavat kuvastojensa kautta eettistä suhtautumistamme ympäröivään maailmaan. Ne myös oikeuttavat ”toisia” koskevia tekoja.
Esittelen seuraavaksi tarkemmin teoreettisen kehyksen (luku 2) sekä aineiston ja menetelmän (luku 3). Luvussa neljä suuntaan tarkastelun show’ssa esitettäviin insertteihin (14 kpl),
9

jotka ovat 2-6 minuutin mittaisia videopätkiä apukohteista ja Nenäpäivä-show’n keskeinen
keino kuvata kärsimystä ja avun tarvetta. Kysyn, mitä asioita ja ominaisuuksia autettaviin
inserttien avulla liitetään ja millaisina heidän toimintaympäristönsä mahdollisuudet katsojille näyttäytyvät. Luvussa viisi tarkastelen auttamisen motivointia ja kysyn, millainen Nenäpäivän auttaja on ja miten Nenäpäivä-show’ssa katsojia ja yrityksiä motivoidaan lahjoittamaan. Olennainen osa katsojien motivointia universaalien ihmisoikeuksien toteuttamisen
lisäksi on julkisuuden henkilöiden osallisuus toiminnassa sekä osallistumisen kaupallinen
potentiaali.1 Esittelen seuraavaksi tarkemmin tutkimukselliset lähtökohdat ja käsitteet, joiden avulla lähestyn aihetta.

2

SOLIDAARISUUTTA RAKENTAMASSA: TEOREETTINEN KEHYS

Tutkimukseni teoreettinen ja käsitteellinen tausta kytkeytyy keskusteluihin posthumanitarismista, ironisesta solidaarisuudesta ja säälin politiikasta hyväntekeväisyyden kommunikatiivisena rakenteena. Näistä ajatuksista muodostuu lähestymistapani perusta, joka auttaa tarkastelemaan ja pohtimaan Nenäpäivä-show’ta uusliberaalin ajan solidaarisuuden spektaakkelina, joka pyrkii aktivoimaan ihmiset mukaan viihtymään hetkellisessä lahjoitustoiminnassa. Teoreettista keskustelua kärsimyksen katsojista, kärsimyksen esitystavoista eri medioiden kautta sekä spektaakkeleista hyväntekeväisyyden ja humanitarismin legitiimeinä
muotoina on käyty runsaasti muun muassa mediatutkimuksen, kulttuurintutkimuksen, kehitysmaatutkimuksen ja politiikan tutkimuksen kentillä. Tarkastelen teoreettista keskustelua
solidaarisuuden kommunikaatiosta, joka liittyy erityisesti säälin tunteisiin. Esittelen Luc
Boltanskin (1999) näkemyksen säälin politiikasta välttämättömänä solidaarisuuden teoille
sekä Hannah Arendtin (1963) käsityksen säälistä ja solidaarisuudesta. Esittelen myös näkemyksiä ja kritiikkiä humanitarismin teatterillisuudesta ja teknologisoitumisen sekä uusliberalismin tuomista muutoksista solidaarisuuden osoituksille. Esittelen humanitaarisen työn
mediavälitteisyyttä tarkastelleen mediatutkimuksen ja viestinnän professori Lilie Chouliarakin (esim. 2008, 2011, 2013a) teoretisointeja posthumanitarismista ja ironisesta solidaarisuudesta humanitaarisen kommunikaation uutena suuntana. Lopuksi esittelen lyhyesti teoreettisia näkökulmia kärsimyksen kuvausten ymmärtämisestä toimijuuden ja hädänalaisten
kannalta.
1

Nenäpäivä-kampanjaan liittyy paikallisia tapahtumia, keräyksiä ja kansalaisten tempauksia. Aineiston laajuuden vuoksi rajaan tämän tutkimuksen ulkopuolelle näiden lisäksi pääosin show’n sketsit ja mainonnan elementit.
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Sääli, myötätunto ja solidaarisuus
Kärsijän ja katselijan suhde, tarkemmin heidän välisensä etäisyys ja sen umpeen kurominen
auttamisen halun sytyttämiseksi, on keskeinen ajatusrakennelma tutkimuskohteeni ymmärtämisen kannalta. Teoreettisina käsitteinä sääli, myötätunto ja solidaarisuus auttavat tarkastelemaan auttamisen logiikkaan sisältyvää auttajan ja autettavan suhdetta. Näistä erityisesti
sääli koskettaa yksilöstä etäällä tapahtuvaa kärsimystä ja on itse asiassa välttämätön elementti prosessissa, jossa pyritään saamaan ihmiset toimimaan kaukaisen tuntemattoman
puolesta. Myös myötätunnon, ja sen mukana auttamisen halun, herääminen liittyy välimatkaan kärsijän ja katselijan välillä, mutta perustuu etäisyyden sijaan kärsimyksen läheisyyteen (esim. Arendt 1963; Boltanski 1999; Chouliaraki 2011, 2013a). Kun kyseessä on etäinen kärsimys2, joka ei tapahdu välittömässä elinpiirissämme, jota emme kohtaa suoraan, ja
missä kärsijä on täysin eri kulttuurisesta taustasta kuin me, myötätunnon rakentumiselle on
hyvin vähän tilaa.
Hannah Arendt (1963) on kiteyttänyt, että myötätunto syntyy katsojan lähellä ja on paikkaan sidottua. Myötätunto voi realisoitua vain tilanteissa, joissa ihminen, joka ei kärsi, kohtaa kärsivän ihmisen. Tällöin myötätunto on välitöntä vastaamista tiettyyn kärsimykseen.
Arendtille myötätunnon pääelementti onkin sen suuntautuminen tiettyjä yksilöitä kohtaan
ilman että kärsimys tarvitsisi yleistää koskemaan laajempaa ihmisjoukkoa. Tästä käytännöllisestä luonteestaan johtuen myötätunto ei ole argumentoivaa ja puheliasta (Arendt 1963,
81), eikä tunteilla ole suurta roolia sen muodostumisessa (Boltanski 1999, 6). Tunteita tarvitaan sen sijaan säälin muodostumiseen, sillä ainoastaan tunteiden herättämisen avulla ihmisiä voidaan houkutella kokemaan sääliä kaukaista kärsimystä kohtaan. Jotta kärsijää kohtaan voidaan tuntea ja toimia, kärsimyksen kohde on tuotava jollain tapaa lähelle – etäisyyttä auttajan ja autettavan välillä on kurottava umpeen.
Nenäpäivän inserteissä esitetty kärsimys pyritään yleistämään koskemaan laajempaa ihmisjoukkoa, sillä ohjelma joutuu operoimaan säälin logiikan mukaisesti kärsivien ja katsojien
välisen etäisyyden vuoksi. Yhdistääkseen katsojat kaukaiseen kärsimykseen, sääli joutuu
turvautumaan kokemusten yleistämiseen representaatioiden avulla. Emme katsele vain yhden ihmisen avun tarvetta, sillä se ei ehkä riittäisi motivoimaan meitä toimintaan, se ei toisi

2

Käännös Luc Boltanskin (1999) käsitteestä ”distant suffering”.
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tuota yksittäistä kärsimystä tarpeeksi liki. Katsojat eivät teollaan auta tiettyjä yksilöitä, kuten myötätunnon tapauksessa, vaan laajempaa joukkoa, jota katsojille representoivat muutamat valikoidut ”kärsijä-yksilöt”. Sääli voi kuitenkin menettää fokuksensa, kun tiettyyn
kärsimykseen kohdistuneesta myötätunnosta tullaan tunteiden rajoittamattomuuden piiriin,
maailman moninaisuuden rajattomaan kärsimykseen (Arendt 1963, 85).
Arendt (1963, 84) näkee, kuten Boltanski ja Chouliaraki myöhemmin, säälin tunteen olevan
olennainen mekanismi, joka herättää ihmisten valppauden heikompiosaisia kohtaan. Solidaarisuuden ansioksi Arendt taas lukee yhteyksien luomisen heikompiosaisiin. Koska sääli
on kaukana kärsimyksen tapahtumapaikasta, se voi pitää tunteellisen etäisyyden kärsimyksen fyysiseen tapahtumaympäristöön. Näin sääli pystyy, toisin kuin myötätunto, lähestymään ja ymmärtämään moninaisuutta. Sääli ei kuitenkaan kykene solidaarisuuden tavoin
katsomaan tasa-arvoisesti esimerkiksi rikkaita ja köyhiä, sillä sääliä ei ole olemassa ilman
epäonnen läsnäoloa. Täten sääli tarvitsee epäonnisten olemassaoloa. Koska sääli on tunne,
siitä voidaan myös nauttia sellaisenaan, mikä johtaa helposti tunteen lähteen eli muiden kärsimisen ”glorifikaatioon”.
Solidaarisuus laajentui 1800-luvun lopussa juridisesta termistä ilmentämään yhteiskunnallisia, moraalisia ja poliittisia suhteita. Käsite alettiin ymmärtää ensin kuvaamaan perhettä ja
lähiyhteisöä kohtaan tunnettua velvollisuutta ja vastavuoroisuutta, mistä se laajeni edelleen
koskemaan myös lähipiirin ulkopuolisia ihmisiä. Solidaarisuuden käsite muovaantuu moneksi ja sitä on käytetty yhteiskuntateoriassa poliittisesti latautuneena3 tai enemmän yhteisöjen harmonista yhteiseloa kuvaavana. (Liukko 2013, 44–45.) Sosiologi Èmile Durkheimin
(1990/1893) esittämä määrittely lienee vaikutusvaltaisin solidaarisuuden käsitteen kehittelyssä. Durkheim näkee solidaarisuuden yhteiskuntia koossa pitävänä liimana, joka pohjautuu modernien yhteiskuntien työnjaon eriytymiseen ja tätä kautta ymmärrykseen ihmisten
välisestä riippuvuudesta ja vastavuoroisuuden tarpeesta.
Solidaarisuuteen liittyy aina keskinäisriippuvuuden ja vastavuoroisuuden ajatus, ja käsitettä
käytetään varsin usein kuvaamaan länsimaiden reaktioita kulttuuripiirin sisäisiin tragedioihin, kuten terrori-iskuihin. Tällöin sosiaalisen median kanavat täyttyvät ja Eiffel-tornit valaistaan solidaarisuuden osoituksena muita länsimaita kohtaan. Solidaarisuudesta puhutaan
3

Max Weber ja Karl Marx käyttävät yhteiskuntateoriassaan solidaarisuuden käsitettä poliittisempana käsitteenä, esim. Marx kuvaa sillä työväenluokan yhtenäisyyttä, jolloin käsite on toimintaohjeen kaltainen (Liukko
2013, 44–45).
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kuitenkin taajaan myös kehitysmaiden kontekstissa, vaikka tämä suhde harvoin on vastavuoroinen. On syytä terävöittää, että ”solidaarisessa suhteessa avun saajaa ei katsota alaspäin eikä avun antajaa ylöspäin”, vaan suhde perustuu yhteiseen etuun (Liukko 2013, 46).
Toisaalta Arendt (1963, 84) ymmärtää solidaarisuuden myötätunnon yhtenä intohimon muotona ja säälin tunteena, joka voi inspiroida ja ohjata toimintaan. Tässä tulkinnassa solidaarisuus laajenee sisältämään säälin tuntemuksen, joka voi toimia pontimena auttamiselle selkeämmän yhteisen nimittäjän puuttuessa. Voidaankin ajatella, että solidaarisuus toimii myös
kaukaisille kärsijöille lahjoittamisen kontekstissa, mikäli auttaja ymmärtää olevansa ”samassa veneessä” autettavan kanssa (Liukko 2013, 46). Nenäpäivä-show’ssa pyritään rakentamaan solidaarisuuden kollektiivi korostamalla yhteenkuuluvuutta ja kohtalonyhteyttä erityisesti yhteisen ihmisyyden, universaalin vanhemmuuden ja ohjelmassa mukana olemisen
kokemusten avulla.
Kuvio 1. Myötätunto, sääli ja solidaarisuus humanitaarisessa kontekstissa.

MYÖTÄTUNTO

SÄÄLI

SUHDE
KÄRSIMYKSEEN

LÄHTÖKOHTA

Kärsimys nähdään lähietäisyydeltä.

Myötätunto suuntautuu tiettyjä yksilöitä kohtaan.

Kaukana kärsimyksen tapahtumapaikasta.
Ulkopuolelta katsomista.

Ollaan itse läsnä, jaetaan
SOLIDAARISUUS
ahdinko.

Perustuu kärsimyksen yleistämiselle koskemaan suurempaa joukkoa.
Säälin perustana inhimillisyys ja myötätunto.
Vastavuoroisuus.
Lähtökohtana yhteinen ihmisyys.
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Kärsimyksen spektaakkeli ja säälin politiikka
Technology closes the moral distance between spectators and sufferers and so cultivates a cosmopolitan disposition in public life, yet, at the same time, it fictionalizes
suffering and leads spectators to indifference. This is the paradox of technology.
Lilie Chouliaraki 2006, 37–38
Kärsimyksen representaatioiden tutkiminen problematisoi julkisen toiminnan luonteen median kontekstissa ja nostaa esiin kysymyksen siitä, miten kärsimyksestä tulee kerrottava tarina.
Näin päästään käsiksi niihin toiminnan vaatimuksia sisältäviin diskursiivisiin strategioihin,
joita humanitaarisessa kommunikaatiossa on fyysisen etäisyyden olemassaolon vuoksi välttämätöntä käyttää. (Chouliaraki 2006, 2.) Luc Boltanski (1999) nimittää näitä diskursiivisia
strategioita, joita esimerkiksi televisio käyttää tehdäkseen kärsimyksen spektaakkelin ymmärrettäväksi ja eettisesti hyväksyttäväksi katsojalle, säälin politiikaksi. Boltanskin (1999, 11–12)
mukaan kärsimys on esitettävä vaikuttavalla tavalla, jotta se kykenisi herättämään säälin tunteita katsojissa. Esimerkiksi kuva yleistävästä tilastosta ei herätä säälin politiikalle olennaisia
tunteita, vaikka voikin olla hyödyllinen poliittisen suunnittelun apuväline. Myöskään esimerkiksi pelkkä tieto sodan puhkeamisesta jossain ei välittömästi herätä ihmisissä säälin tunteita,
kun taas vaikkapa visuaalinen kuva sairaasta lapsesta kykenee koskettamaan ihmisiä välittömästi. Kärsimyksen esitystavalla on siis merkitystä kohtaamisesta seuraavien tunnereaktioiden kannalta.
Säälin politiikka käyttää ihmisten huomion kiinnittämisessä yleistämistä, jotta se voisi ratkaista jollain tavalla etäisyyden tuottaman ongelman (Boltanski 1999, 6). Boltanski (mt., 12) esittää, että säälin politiikan on samalla tuotava esiin huono-osaisten tilanteiden moninaisuus ja
ne tavat, joilla kärsivät ovat sekä samanlaisia että erilaisia kanssamme. Säälin politiikan on
siis samanaikaisesti kyettävä yleistämään, mutta toisaalta myös pitämään yllä kontaktia paikallisten, yksittäisten tapausten tasoon. Säälin politiikka joutuu näin operoimaan kaksoisstandardien ohjaamana, jolloin sen on toisaalta yritettävä ratkaista etäisyyden ongelma yleistämisen keinoilla ja toisaalta säälin tunteen herättämisen ongelma, pitämällä katsojien mielessä
paikalliset kärsimyksen tapaukset. Kärsimyksen yksityiskohtia lisäämällä näkyväksi ja ihmisiä koskettavaksi tehdyn kärsimyksen on aina myös kuitenkin kyettävä muodostamaan yhtenäinen, esimerkinomainen representaatio. Kun kärsijät rakennetaan näihin lähtökohtiin tukeutuen, he eivät ole vihollisia eivätkä ystäviä. Epäonnisten on oltava samanaikaisesti hyperyksilöllisiä (singularized), mikä saavutetaan kärsimyksen yksityiskohtia lisäämällä, ja aliluokitel14

tuja (underqualified) niin, että kuka tahansa voi ottaa kuvatun kärsijän paikan. (Boltanski
1999, 12.) Paikallisen tason yksittäinen epäonni on säälin politiikassa korvattavissa, sillä etäisyys katsojan ja kärsijän välillä on pysyvä ominaisuus.
Tunteiden inspiroiminen on olennaista säälin politiikalle ja herättääkseen sääliä kärsimys on
esitettävä niin, että se aiheuttaa katsojissa tunnekokemuksen. Säälin politiikka joutuu käsittelemään kärsimystä etäisyyden takaa ja tämä on itse asiassa koko säälin olemassa olon ehto.
Säälin politiikka nojaa toisaalla sijaitsevien epäonnisten kokoonpanon massoittamiseen – kun
he saapuvat samaan tilaan hyväosaisten kanssa, ei heitä enää nähdä epäonnisina ja samassa
säälin politiikan kehys menettää toimintakykynsä (Boltanski 1999, 12–13). Säälin politiikka
ja ylipäätään kehityskenttä tarvitsee siis jaottelua hyvä- ja huono-osaisiin, minkä poistaminen
on kuitenkin ristiriitaisesti koko humanitarismin tavoite.
Lilie Chouliaraki (2013a) lähestyy humanitaarista kommunikaatiota teatterillisena rakenteena,
jonka avulla pyritään saamaan ihmiset toimimaan heistä kaukana tapahtuvan kärsimyksen lievittämiseksi. Humanitarismin teatterillisessa kommunikaatiossa kärsimys ja haavoittuvaisuus
esitetään spektaakkelina – visuaalisena katselun kohteena ja katsojissa tunnekokemuksia aikaansaavana elämyksenä. Teatterimaisen esityksen avulla tavoitellaan yleisön toimintaan aktivoimista herättämällä heissä säälin tunteita. Humanitarismin teatterillisuus asettaa kärsimyksen lännen moraalikasvatuksen ytimeen ja tulee samalla asemoineeksi solidaarisuuden kommunikoinnin tietynlaiseen, säälin politiikasta voimansa saavaan kehykseen (Chouliaraki
2013a, 32). Sääli on politiikan muoto, joka nojaa kärsimyksen visuaaliseen esittämiseen, haavoittuvuuden spektaakkeliin, asettaakseen toiminnan perustaksi universaalin ihmisyyden sisältämän moraalisen vaatimuksen (Arendt 1963; Boltanski 1999; Chouliaraki 2013a).
Humanitarismin teatterillisuuden taustalla on ajatus spektaakkelista kykenevänä mobilisoimaan tunteita, jotka ovat keskeisiä länsimaiden julkisen elämän moraalikudoksen kannalta
(Marshall 1984; Nussbaum 2003; Ahmed 2004). Tämä ajatus on noussut 1700-luvulla skeptisestä spektaakkelin epistemologiasta, jonka mukaan kärsimyksen näkeminen sellaisenaan ei
välttämättä ohjaa solidaarisuuteen, vaan ainoastaan tietynlainen kärsimyksen kommunikaatio
kykenee kannustamaan katsojien myötätuntoa kärsiviä kohtaan ja tätä kautta aktivoida toimintaan. Jo antiikin Kreikan teatterissa tragedian tarkoitus oli herättää katsojissa sääliä ja pelkoa.
Ajatus nousi jälleen esiin varhaismodernissa Euroopassa uudenlaisena teatterillisen performanssin arvostamisena solidaarisuuden herättämisessä. (Chouliaraki 2013a, 29.) Teatterillisia
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performansseja voidaan siis perustellusti ajatella tarvittavan kärsimyksen lievittämiseksi. Samalla vahvistetaan katsojan turvallisuuden tunnetta, sillä hän ei ole kärsimyksen kohteena,
ainoastaan sen todistajana.
Esimerkiksi Luc Boltanski (1999) ja Hannah Arendt (1963) tunnistavat säälin heräämisen ja
toiminnan motivoitumisen olevan ongelmallista tilanteissa, joissa kärsimystä ei kohdata suoraan. Teatterilla voi siis ajatella olevan hallussaan moraalista potentiaalia tuottaa samaistumista ja toimia näin moraalikasvatuksen välineenä, ohjata ja opastaa tuntemaan ja toimimaan
haavoittuvien toisten eteen. Näkemys moraalitajua kultivoivasta teatterista on kuitenkin myös
kiistanalainen. On esimerkiksi esitetty epäilyjä siitä, että moraalia kehittävien vaikutusten sijaan kärsimyksen esitys ennemminkin tuottaisi narsistista nautintoa katsojille (Chouliaraki
2013a, 30). Boltanski (1999, 21) esimerkiksi toteaa, että teatteri tarjoaa sekä mahdollisuuden
orientoitua altruistisesti4 kärsivää toista kohtaan, jolloin kärsimyksen halutaan nähdä loppuvan, että mahdollisuuden orientoitua itsekkäästi, jolloin annetaan valta kärsimyksen spektaakkelin herättämille tunteille kuten lumoutumiselle, kiinnostukselle, jännitykselle ja nautinnolle.
Humanitarismin teatterillisuuden todellisten vaikutusten ambivalenssi onkin Chouliarakin
(2013a, 30) mukaan teatterin kommunikatiivisen rakenteen sisäsyntyinen ominaisuus. Humanitarismin teatteri on yhtäaikaisesti vastuussa eettisten ja poliittisten asemien kehittämisestä ja
samalla syyllinen mahdollisten narsististen tunteiden tuottamisesta.
Boltanski (1999, 46–48) esittää, että herättääkseen säälin ja näin toiminnan mahdollisuuden,
kärsimyksen esityksellä on kaksi mahdollisuutta laajentaa katsojan tuntemuksia ja ohjata niitä. Nojautumalla helläsydämisyyden tunteisiin, jonka resurssit tulevat myötätunnosta, ohjataan hyväntekeväisyyden tekoihin. Nojautumalla taas suuttumuksen tai närkästyksen tunteisiin, joiden perusta on oikeudenmukaisuudessa, ohjataan kohti julistusta ja syytöstä. Boltanski
(1999, 48) ymmärtää helläsydämisyyden ja suuttumuksen säälin tunteiden täsmentymiseksi.
Säälin täsmentyminen suuttumukseen tai helläsydämisyyteen riippuu siitä, samaistuuko katsoja epäonnisen tunteisiin pahantekijää kohtaan (suuttumus) vai kiitollisuuden tunteisiin auttajaa
kohtaan (helläsydämisyys). Säälin politiikka kutsuu katsojia samaistumaan hahmojen representoimiin moraalisiin vaatimuksiin, joko kärsimyksen vääryyden julistukseen tai huolenpidon ja helläsydämisyyden tunteisiin. Vaikka Boltanski (1999, 79) huomauttaa, että säälin ohjautumiselle ei aina ole selkeää suuntausta jompaankumpaan, esimerkiksi Nenäpäiväshow’ssa katsojia ohjataan vahvasti kohti helläsydämisyyden tunneulottuvuutta.
4

Altruismi viittaa pyyteettömään haluun auttaa.
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Edellä esitellyt näkökulmat ovat kiinnittäneet huomiota säälin ja teatterin rakenteelliseen epätasapainoon. Vaikka teatterillisen hyväntekeväisyyden voi nähdä eräänlaisena yleisön moraalikasvatuksen muotona ja toimintaan aktivoivana välineenä, sisältää se myös riskin kärsimyksen esityksen muuttumisesta puhtaaksi viihteeksi ja nautinnolliseksi spektaakkeliksi vailla
käytännön vaikutuksia katsojien moraalitajuntaan. Kriittinen teoriaperinne suhtautuukin epäilevästi teatterillisten esitysten välittävään rooliin solidaarisuuden kultivoinnissa. Kärsimyksen
lavastamisen ei nähdä kurovan umpeen moraalista etäisyyttä yleisön ja kärsivien välillä vaan
itse asiassa vahvistavan sitä, sillä katselija alistuu näyttelemisen manipuloivalle voimalle, joka
siirtää kärsimyksen todellisen maailmasta fiktion maailmaan, saaden aikaan reaktion ainoastaan teatterin kontekstissa. Tämän logiikan mukaan reagoiminen kärsimykseen irrottautuu
toiminnasta heti, kun toimija asettuu teatterin ulkopuolelle. Kritiikin perusteella mediateknologioiden välittämä kärsimys tuottaa solidaarisuuden asemien kultivoinnin sijasta epäaidon
todellisuuskäsityksen, jossa harjoitetaan yksityisiä tunteita ilman julkista vaikuttavuutta.
(Chouliaraki 2013a, 36–37.)
Vaikka teatterillisen kärsimyksen representoinnin voi toisaalta nähdä positiivisena kommunikaation välineenä, joka opastaa katsojia ajattelemaan, tuntemaan ja toimimaan kaukaisten
toisten puolesta, liittyy säälin teatteriin ja spektaakkelin toimintalogiikkaan ainakin kaksi historiallista ristiriitaa suhteessa sen aitouteen ja toimijuuden inspiroimiseen. Teatterin aitouden
ristiriita sisältää ensinnäkin riskin, että säälin välitys ennemminkin turruttaa kuin mobilisoi
yleisön moraalisia tunteita. Toiseksi toimijuuden ristiriidassa hyväntahtoisen antamisen voi
nähdä legitimoivan lännen ja etelän välistä eriarvoisuutta tuottaen uudelleen erot ”meidän” ja
”heidän” välillä. (Chouliaraki 2013a, 35–36.)
Kiista teatterin autenttisuudesta, siitä toimiko se totuuksineen moraalikasvatuksen vai mielten
korruption välineenä, on syntynyt yhdessä humanitarismin kuvaston ja sen teatterillisen rakenteen kanssa. Kohdatessaan seremoniallisen humanitarismin mediatapahtumat nämä kaksi
näkökantaa saavat uusia piirteitä. Positiivisen argumentin mukaan esimerkiksi Live Aidin kaltaiset mega-hyväntekeväisyyskonsertit voivat mobilisoida aitoa globaalia sitoutumista ja tehdä kärsivien elämän paremmaksi. Negatiivinen argumentti sen sijaan kiinnittää huomion suurten spektaakkelien epäaitouteen ja niiden epäonnistumiseen solidaarisuuteen sitoutumisen aikaansaamisessa. Konserttien nähdään lisäksi kaupallistavan solidaarisuuden ja vahvistavan
kolonialistisia stereotypioita niiden haastamisen sijaan. (Chouliaraki 2013a, 106–137.) Soli17

daarisuus voi teatterin tavoin esittää olevansa hyväntahtoisuuden ilmentymä globaalissa maailmassa, mutta kuitenkin lopulta edesauttaa eriarvoisen, kolonialistisen lännen perinnölle rakennetun maailmanjärjestyksen uudelleen tuottamisessa (Chouliaraki 2013a, 35, Douzinas
2007).
Guy Debordin (1967/2005) mediatutkimuksen klassikkoteos Spektaakkelin yhteiskunta on
kriittinen näkökulma teknologian välittämiin spektaakkeleihin. Teoksen tausta on marxilaisessa kapitalismin kritiikissä. Debord laajentaa Karl Marxin vieraantumisen ajatuksen koskemaan modernien yhteiskuntien kuvallisia representaatioita. Aivan kuten tuotantosuhteet määrittivät Marxille ihmisten ja asioiden välisiä suhteita, muuttaen lopulta työn hyödykkeeksi,
määrittää Debordille spektaakkeli ihmisten ja todellisuuden välistä suhdetta, muuttaen inhimillisen kokemuksen illuusioksi: ”Spektaakkeli ei ole kuvien kokoelma vaan ihmisten välinen
yhteiskunnallinen suhde, jonka kuvat välittävät” (Debord 2005, 31). Sen sijaan, että kohtaisimme suoraan toiset ihmiset, kohtaamme spektaakkelissa suoraan vain kuvat. Esimerkiksi
television välityksellä representoitu kärsimys perustuu erotteluun yleisön ja kärsivien välillä
käyttäen esteettisiä kieli- ja kuvavarantoja katsojien mielikuvituksen voiman herättämisessä
(Chouliaraki 2013a, 31). Debordin ajatukset spektaakkelista ovat herättäneet esittämisestään
lähtien keskustelua ja ne ovat nykyisin osa laajempaa spektaakkelin kritiikki -näkökulmaa.
Spektaakkelin kritiikki (esim. Debord 2005, Baudillard 1993; Habermas 1989) haastaa näkemyksen, jonka mukaan inhimillisen kärsimyksen teatterillisuus voisi toimia moraalikasvatuksen muotona, sillä teknologisoituneet markkinat muuttavat esityksen sisällön esteettiseen
muotoon spektaakkeliksi. Spektaakkeli taas riistää kärsimyksen sen aitoudesta tehden siitä
itsetutkiskelun kohteen aktiivisen toiminnan sijaan (Chouliaraki 2013a, 39).
Postkolonialismista nouseva ”imperiumin” kritiikki tuomitsee lännen hegemonisen aseman
muiden maiden suvereniteetille perustuvana eriarvoistavana valtasuhteena. Imperiumin kritiikki suuntaa näkökulman spektaakkelin teatterille olennaisesta aitouden ja epäaitouden kysymyksestä sekä todellisuuden ja fiktion erottamisesta ihmisen ja ei-ihmisen erottamiseen.
Ihmisten asemoiminen ihmisiin ja ei-ihmisiin tuotetaan kärsivien epäinhimillistämisen tekniikoilla. (Chouliaraki 2013a, 41.) Biopolitiikka5 on yksi keskeinen keino, jonka avulla köyhälle
etelälle tuotetaan passiivinen ja toimijuukseton ruumiinpolitiikka (Douzinas 2007). Kärsimyksen mediavälitteiset representaatiot toimivat taas biopolitiikan välineenä esittäen katsojil5

Michel Foucault’n kehittelemä käsite biopolitiikka viittaa vallan mekanismeihin, jotka muokkaavat yksilöä,
käytäntöjä, ymmärrystä ja elämää. Biopolitiikka voi toimia ruumiiden hallinnan keinona ja tuottaa esimerkiksi
luokitteluja ihmisten välille.
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le, ketkä ovat pahoja ja ketkä hyviä, ja ovat näin mukana oikeuttamassa esimerkiksi humanitaarisia sotia ”toisia” vastaan. Chouliaraki (2013a, 42) esittää, että imperiumin teoreetikot näkevät mediavälitteisen kutsun solidaarisuuteen naamioivan asioiden taustalla olevat muuttumattomat valtasuhteet. Näin humanitaarinen kommunikaatio itse asiassa peruu toiminnan potentiaalin, ei niinkään kärsimyksen aitoutta. Solidaarisuuden mahdollistamisen sijaan imperiumin biopolitiikka tuottaa epäinhimillistettyjä toisia ja torpedoi kosmopoliittisen, rajat ylittävän toimijuuden syntymisen, vaikka väittää mahdollistavan sen.
Kriittinen teoriaperinne suhtautuu siis hyvin kielteisesti humanitarismin paradokseihin – teatterin autenttisuuteen ja toiminnan mahdollisuuteen. Ymmärtämällä teatterin spektaakkelina,
todellisuuden ja fiktion suhdetta hämärtävänä kulttuurintuotannon osana, kriittinen teoria suhtautuu kärsimyksen mediavälitteiseen esitykseen epäaitona representaationa asiantiloista ja
näkee teatterillisuuden kykenemättömänä toimimaan katsojien moraalikasvatuksen muotona.
Toisaalta ymmärtämällä solidaarisuuden Douzinasin tavoin biopoliittisena valtasuhteena kriittinen teoria pitää humanitaarista kommunikaatiota epäinhimillistävänä ja kykenemättömänä
muodostamaan kosmopoliittisia solidaarisuuksia. (Chouliaraki 2013a, 42.) Kriittisten näkökulmien suhtautuminen humanitaarisen kommunikaation tilaan vaikuttaa kiteytyvän pessimistiseen diagnoosiin mediavälitteisestä teatterillisuudesta debordlaisena spektaakkelina ja täten
voimattomana muuttamaan sosiaalista maailmaa.
Lilie Chouliaraki (2013a, 42–43) pitää solidaarisuuden kannalta olennaisena, että positiivinen
näkemys teatterista moraalikasvatuksen muotona, jollaisena sitä on antiikin ajoista saakka totuttu pitämään, kyettäisiin elvyttämään. Tämä edellyttäisi kahden humanitarismin ulottuvuuden, normatiivisia kannanottoja sisältävän kritiikin ja kommunikaatiotapojen toimintaa eri
aikoina tarkastelevan analyysin pitämistä erillään. Kun kritiikki ja analyysi pidetään erillään,
voidaan ristiriidat nähdä kehittävinä jännitteinä, jotka rakentuvat eri tavoin solidaarisuuden eri
aikoina ja erilaisten julkisten moraalien sisällä – ei niinkään solidaarisuutta ennalta määräävinä tosiasioina. Chouliaraki (mt., 52) esittää, ettei aitouden ristiriitaa tulisi lähestyä lukittuna
diagnoosina kärsimyksen spektaakkelista vaan kamppailun kenttänä, jossa kärsimyksen välitys joko näyttäytyy tai ei näyttäydy fiktiona. Toimijuuden ristiriitaa taas ei olisi syytä lähestyä
lopullisena epäinhimillistämisen tekona, vaan kamppailuna niistä humanitaarisen kommunikaation moralisoivista strategioista, jotka saattavat mahdollistaa kaukaisten kärsijöiden inhimillistämisen, tai eivät. Näin mahdollistuu humanitarismin teatterillisuuden historiallisuuden
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tarkastelu, muutosten poliittisten ja moraalisten merkitysten tehokkaampi arviointi ja humanitarismin teatterillisuuden ambivalenttius voidaan tavoittaa kokonaisuudessaan.
Humanitarismia ja hyväntekeväisyyttä eri tulokulmista lähestyvät näkemykset auttavat pohtimaan Nenäpäivä-show’ta, joka suureellisena kärsimystä ja nautintoa sisällään pitävänä viihdekimarana täyttää vaivatta spektaakkelin määritelmän. Tarkastellessa Nenäpäivää tutkimuskohteena on syytä pitää mielessä spektaakkelin logiikkaan liittyvät uhkakuvat, mutta samalla
myös ne mahdollisuudet, joita ohjelmalla olisi valjastettavissaan.

Posthumanitarismi
Teknologisen kehityksen myötä mielipiteiden ja tunteiden esittämiselle sekä humanitarismin
kommunikaatiolle on muodostunut runsaasti uusia kanavia ja mahdollisuuksia. Blogikirjoitukset, twiittaukset, some-kuvat ja televisiovälitteiset spektaakkelit ovat muutamia välityskanavia niin ihmisten itseilmaisulle, julkiseen keskusteluun osallistumiselle kuin monenlaisille solidaarisuuden osoituksille. Mediateknologioiden kehitys on samalla tuottanut uusia
kanavia myös kärsimyksen esityksille. Chouliaraki (2011, 2013a) on kuvaillut tilannetta posthumanitarismin tekstuaalisuuksien ja ironisen solidaarisuuden esiintulona, jonka yksi ilmenemismuoto on solidaarisuuden osoittaminen some-kuvien tai twiittien avulla. Hauskat, auttajalle hyvän mielen tuottamiseen keskittyvät kampanjat, ovat toinen osoitus auttamisen tapojen
kehittymisestä posthumanitarismin suuntaan.
Solidaarisuudella on performatiivinen kyky välittyä eri kanavien, kuten internetin, kautta. Natalie Fenton (2008, 52) kuitenkin osoittaa, että vaikka teknologisoituminen on tuonut uusia
mahdollisuuksia poliittiselle toiminnalle ja solidaarisuuden kommunikaatiolle, voi toiminnan
helppous itse asiassa olla myös ongelmallista ja jopa haitallista solidaarisuudelle. Esimerkiksi
internet-aktivismi voidaan nähdä laiskana politiikkana, joka tekee ihmisille hyvän mielen,
mutta jolla on hyvin vähän muita vaikutuksia. Blogeilla ja twiittauksilla kuka tahansa voi
osallistua solidaarisuuden performansseihin, mutta kuten Fenton (mt., 52–53) toteaa, solidaarisuudessa on itse asiassa kyse kytkeytymisestä kaukaiseen kärsijään hiiren klikkausta syvemmin. Mahdollisuus helppoon ja nopeaan ilmaisuun kohdistaa huomion helposti lyhyen
aikavälin ongelmiin, ei niinkään pitkäaikaiseen sitoutumiseen.
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Chouliaraki (esim. 2006; 2011; 2013a; 2013b) on tutkinut humanitaarista kommunikaatiota ja
siinä tapahtuneita muutoksia erityisesti uutisten, mediavälitteisten vetoomusten, julkkishumanitarismin sekä suuria massoja liikkeelle saavien hyväntekeväisyyskonserttien, kuten Live
Aidin avulla. Chouliaraki esittää, että perinteisestä empatian, säälin ja universaalin moraalin
läpäisemästä kärsimyksen esittämisestä ollaan siirtymässä kohti uudenlaista humanitarismin
kommunikatiivista rakennetta, posthumanitarismia, jolle on tyypillistä ironinen solidaarisuus.
Ironisen solidaarisuuden esiinnousulla on poliittinen, ammatillinen ja teknologinen tausta.
Humanitarismin kentän sisäisiin jännitteisiin on vastattu nojaamalla kasvavassa määrin mediakulttuurin digitaalisiin teknologioihin ja korporatiiviseen markkinalogiikkaan. Chouliaraki
(2013a, 4) osoittaa yhteiseen ihmisyyteen vetoavan säälin politiikan suurten kertomusten murtuneen ja tilalle tulleen uusliberaalia elämäntyyliä juhlistava hyvän mielen alturismi. Uusliberalismin alaisuudessa tapahtunut solidaarisuuden instrumentalisoituminen on johtanut markkinoiden käytäntöjen omaksumiseen myös muilla kuin taloudellisilla toiminnan kentillä.
Ironian kulttuuri viittaa juuri instrumentaloitumiskehitykseen, jossa solidaarisuudesta on tullut
itseilmaisun väline ja haavoittuvien toisten auttamisesta vapaa valinta, joka voi tuottaa moraalista täyttymystä. Katsojat supistuvat näin tunteellisiksi yleisöiksi, joilla on vain vähän kykyä
arviointiin ja empatiaan, kärsivien pelkistyessä äänettömiksi hahmoiksi ilman ihmisyyttä.
(Chouliaraki 2011, 372.)
Vaikka auttamiseen voi nähdä aina kuuluvan jonkinasteinen egoistisen altruismin elementti,
esimerkiksi lahjan antajan saamana hyvänä mielenä, eroaa ironinen solidaarisuus muista solidaarisuuden muodoista Chouliarakin (2013, 4) mukaan siinä, että se eksplisiittisesti asettaa
yksilön nautinnon moraalisen toiminnan perustaksi. Näin ironinen solidaarisuus ei enää ole
kiinnostunut inhimillisen kärsimyksen poliittisista oloista, vaan sille tulee keskeiseksi minän
nautinto ja auttajan hyvä mieli. Teatterillisena rakenteena länsimaisen katsojan ja kärsivän
kohtaaminen on perinteisesti ollut poliittinen ja eettinen tapahtuma. Humanitarismin kommunikatiivisessa rakenteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena solidaarisuuden teatterillinen
rakenne on kuitenkin antanut tilaa peilimäiselle rakenteelle, missä kohtaaminen katsojan ja
kärsijän välillä redusoituu narsistiseen itsereflektioon.
Chouliaraki (2013a) näkee posthumanitarismin olevan ongelmallinen solidaarisuuden lähteenä juuri siksi, että se nojaa länsimaalaisten ihmisten minänrakennusprosesseihin. Ironinen solidaarisuus korostaa katsojien konsumeristisia haluja ja tuottaa harhan universaalista läheisyydestä kärsiviin. Chouliaraki kritisoi sekä ironista solidaarisuutta että säälin politiikkaa hu21

manitarismin historiallisina paradigmoina siitä, että ne ovat epäonnistuneet tarjoamaan moraalisesti kestävää alustaa toiminnalle haavoittuvien toisten eteen. Chouliaraki lisäksi näkee todellisena uhkana markkinasuhteiden ja teknologian kyvyn manipuloida kärsimyksen spektaakkelia, riistäen kärsimyksen sen aitoudesta ja moraalisesta painoarvosta. Vaikka posthumanitaarinen tyyli pystyy paikkaamaan säälin politiikan rajoitukset irrottamalla kärsimyksen
kommunikaation suurista tunteista, se samalla myös tukahduttaa julkisesta toiminnasta eettisen diskurssin muodostamisen (Chouliaraki 2010, 122).
Sääli liittyy universaalin läheisyyden solidaarisuuteen, joka nojaa yhteiseen ihmisyyteen ja
tukahduttaa kulttuuriset erot meidän ja toisten välillä. Ironia sen sijaan ottaa minän moraalin
lähteeksi ja olettaa harhaanjohtavasti radikaalin eron meidän ja toisten välille. Chouliaraki
(2010, 363–377) esittää solidaarisuuden agonismina olevan kolmas mahdollisuus. Tällöin
toiminnan vaatimus ei perustu universaaliin läheisyyteen eikä minään. Agonistinen solidaarisuus on Chouliarakin sovellus Hannah Arendtin ja Roger Silverstonen (2007) teoretisoinneista. Solidaarisuus agonismina on inhimillisen haavoittuvuuden kommunikaatiota poliittisena
epäoikeudenmukaisuuden kysymyksenä, joka voi olla niin kollektiivisen reflektion, empatian
tunteiden, kuin muutosta aikaan saavan toiminnan kohde.

Kärsimyksen representaatiot
Kärsimyksen visuaalisesta representaatiosta on käyty kriittistä keskustelua siitä lähtien, kun
kohteita on ryhdytty esittämään kuvallisin keinoin. On keskusteltu esimerkiksi siitä, miten
julkinen kuvasto luo käsityksiä kaukaisista kärsijöistä ja yleensäkin ihmisyydestä. Osa teoreetikoista näkee ongelmakohdista huolimatta kärsimyksen visuaalisten representaatioiden sisältävän mahdollisuuden katsojien sosiaalisen omantunnon herättämiseen, solidaarisuuden kultivoimiseen ja tätä kautta myös poliittisen muutoksen aikaansaamiseen (esim. Chouliaraki
2006, 2013a; Boltanski 1999; Silverstone 2007). Toisaalta muun muassa Susan Sontag (1984;
2003) ja Susan Moeller (1999) ovat esittäneet vastakkaisia näkemyksiä huomauttaen, että kärsimyksen esittäminen kuvien ja välitysten kautta ei tee koskaan oikeutta kuvauksen kohteelle.
Vaikka visuaalisella representaatiolla on kyky herättää mielikuvitusta, irrottaa se väistämättä
kärsimyksen sen fyysisestä kontekstista heikentäen esityksen moraalista vetovoimaa:
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On toista kärsiä kuin elää kärsimystä esittävien valokuvien parissa, mikä sinänsä ei
välttämättä vahvista omaatuntoa ja myötätunnon kokemisen kykyä. Päinvastoin se voi
olla niille vahingoksi. Kun on kerran nähnyt näitä kuvia, on astunut tielle, jolla haluaa
nähdä niitä yhä enemmän. Kuvat lamaannuttavat meidät. Ne turruttavat meidät tunnottomiksi. (Sontag 1984, 24.)
Televisio esittää meille inhimillisen kärsimyksen spektaakkelimaisuuden, muttei sen autenttisuutta. Kuvat eivät ehkä sittenkään itsestäänselvästi kultivoi solidaarisuutta ja synnytä eettistä
yhteyttä haavoittuvaan toiseen. Tämä näkemys tulee ilmi Sontagin (1984, 23) teoksessa Valokuvauksesta: ”Valokuvat eivät voi synnyttää moraalista asennetta, mutta ne voivat kyllä vahvistaa sitä – ja auttaa muodostumassa olevan asenteen muokkaamista”. Kuva ei siis sellaisenaan kykene luomaan tyhjästä moraalista asetelmaa tai yksistään muuttamaan yleisön suhtautumista maailmaan, mutta voi toimia välineenä asenteiden muokkaamisessa. Mikäli päämääränä on moraalisen asenteen kultivoiminen, tarvitaan tueksi myös muita keinoja, kuten keskustelua ja näkemyksiä kärsimyksen syistä ja epäoikeudenmukaisuuksien läsnäolosta.
Mediatutkimuksen piirissä television roolista kärsimyksen välittäjänä on olemassa pessimistinen ja optimistinen näkökulma. Pessimistinen näkökulma on syvästi skeptinen teknologiaa
kohtaan, nähden teknologian luovan illuusion julkisesta osallistumisesta, vaikka katsojat itse
asiassa taantuvat ainoastaan kuuntelemaan tai katselemaan esitystä (Chouliaraki 2006, 24–
26). Pessimistinen kertomus tuo esiin teknologian ristiriitaisuuden sen kyvyssä luoda läheisyyttä ja olla samanaikaisesti kyvytön luomaan todellisia yhteyksiä ihmisten välille. Optimistinen näkökulma (mt., 26–29) on osa laajempaa kommunitaristista traditiota, jonka piirissä
television välittämien representaatioiden ajatellaan lähentävän ihmisiä toisiinsa. Television
katselija nähdään olevan yhteydessä toisiin katselijoihin ja näin osa kuvitteellista katselijoiden
yhteisöä, globaalia kylää. Näkemyksen mukaan katselu sisältää myös vastuun kaukaista toista
kohtaan.
Aivan kuten Sontag kyseenalaistaa kuvien voiman, myös se on kyseenalaistettavissa, millaista
vastuullisuutta television katselu tuottaa. Esimerkiksi Chouliaraki (2006, 29) esittää, ettei teknologisen yhteyden välityksellä tapahtuva kärsimyksen näkeminen välttämättä yhdistä eettiseen vastuullisuuteen tai yhtäaikainen katseleminen kultivoi demokraattisia yhteisöjä. Toisaalta Luc Boltanski (1999, 13) esittää, ettei katselija kotisohvalla voi paeta moraalista auttamisen velvollisuuttaan ainoastaan siitä syystä, että autettava ei ole paikalla ja on jossain kaukana. Sääliä ei olisi olemassa ilman tiettyjä, jo olemassa olevia kulttuurisia moraalikäsityksiä.
Juuri näihin moraalikäsityksiin kuvauksilla pyritään vetoamaan.
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Ymmärrän tässä tutkimuksessa hyväntekeväisyyden perustan esittelemieni näkökulmien valossa säälin tuntemuksia ja solidaarisuuden tekoja välttämättä tarvitsevana, mutta samalla moraalikasvatuksen potentiaalin omaavana kenttänä. Saadaksemme tietoa Nenäpäivä-show’n
solidaarisuuden kommunikaatiosta, on tarkasteltava ohjelman tuottamia kärsimyksen tarinoita
ja sitä tulkintakehikkoa, jossa kertomukset esitetään katsojille. Semioottisen luennan avulla
päästään käsiksi juuri niihin asemointeihin, joita Nenäpäivä-show’ssa hyväntekeväisyyden
spektaakkelina visuaalisella ja tekstuaalisella kerronnalla luodaan. Esittelen seuraavaksi tarkemmin aineistoni ja sen analyysissä käyttämäni semioottiset menetelmät.

3

TUNTEIDEN VUORISTORATA: AINEISTO & MENETELMÄT

Keskeisiksi tutkimusmenetelmiksi valikoituivat narratiivisuus, aktanttiroolit ja pragmaattiset
modaliteetit, joiden avulla Nenäpäivä-show’n tarinoiden sisältämät syy-seuraussuhteet sekä
toimijoiden ominaisuudet on mahdollista saada näkyville. Käytän aktanttimallia ja pragmaattisia modaliteetteja työkaluina, joiden avulla tarkastelen, miten avun kohdetta ja hänen toimintamahdollisuuksiaan muokataan ja määritellään. Hyödynnän analyysissa narratiivista luentaa ja pohdin kuvan ja tekstin vuoropuhelua kiinnittämällä huomiota kuvan ankkuroimiin
merkityksiin ja sen sisältämiin konnotaatioihin – kuva, ääni ja kerronta osallistuvat yhdessä
merkitysten tuottamisen prosessiin.

Aineiston kuvaus
Nenäpäivä-show’n dramaturginen käsikirjoitus perustuu tarkasti harkittuun, organisoituun ja
kontrolloituun formaattiin. Ohjelma on aineistona multimodaalinen sisältäen musiikkia, kuvaa, tekstiä ja puhetta. Show on intertekstuaalinen kokonaisuus, jonka eri osat kuten sketsit,
esitykset ja narratiivit, kommunikoivat keskenään. Nenäpäivä-show’n rakenteellinen oivallus
perustuu erityyppisten ohjelmanumeroiden keskinäiseen vaihteluun. Nämä muutamasta minuutista korkeintaan kuuteen minuuttiin kestävät ohjelmasegmentit sisältävät usein oman tarinansa, minkä ansioista show’ta voi helposti lähteä seuraamaan missä vaiheessa tahansa.
Mediatutkija Jostein Gripsrud (2002) määrittelee segmentit puoli-itsenäisiksi osakokonai-
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suuksiksi, joiden vaihtelusta tv-ohjelmien rakenne muodostuu. Omina mininarratiiveinaan
segmentit representoivat selkeästi eri tuntemuksia ja erilaisia jännityksen asteita.
Viisituntinen taltiointi oli ensin muutettava helpommin käsiteltäväksi aineistoksi, mitä varten
purin ohjelman rakenteen yksityiskohtaiseksi käsikirjoitukseksi. Näin sain näkyviin ohjelmasegmentit, joihin sisältyy muun muassa sketsejä, musiikkiesityksiä, livelähetyksen ohjelmanumeroita, eri tempauksista kuvattua materiaalia, juontoja ja inserttejä. Paloiteltuani aineiston osiin pystyin tarkastelemaan osien suhdetta toisiinsa ja koko käsikirjoitukseen. Jokainen ohjelman tunti rakentuu melko samankaltaisella kaavalla, noin 30:stä ohjelmasegmentistä, joista kukin on kestoltaan noin minuutista korkeintaan kuuden minuutin mittaisia. Kehitysmaista kertovat insertit on ripoteltu tasaisin väliajoin esitettäviksi tarinoiksi viihdeelementtien joukkoon. Alla on esimerkkinä ensimmäisen tunnin rakenne. Tutkimuksen liitteistä (liite 1) löytyy viisituntisen Nenäpäivä-show’n ohjelmarakenne kokonaisuudessaan.
Ensimmäinen tunti, klo 19-20:
1. Show alkaa! Avaruusmatka Nenäplaneetalle.
2. Juonto 1, Arja & J-P.
3. Kooste ”mitä tulossa”: esiintymiset,
sketsit, tarinat.
4. Nenäbaarin & puhelinpisteen esittely,
Pasi & Rakel (jos soittaja lahjoittaa yli
20e julkkis voi vastata). Esko Valtaojan partahaasteen esittely.
5. Nenäbaarissa Sami Hedberg & Ransu.
6. Ransu presidenttiparin luona.
7. Nenäbaari.
8. Juonto 2, Arja & J-P, Nenäpäiväjärjestöjen esittely.
9. Insertti 1, Mina.
10. Vetoomus 1, Janna Hurmerinta: ”jokainen lapsi ansaitsee koulutuksen”.
11. Musiikkiesitys Robin & Diandra: ”Sir
Duke”.
12. Sketsi, Herra 47 (Petelius) soittaa Marja Tyrnille.
13. SOME-piste, Rakel Liekki.
14. Nenäpuhelin, Pasi & Satu Tuomisto,
vetoaa lahjoittamaan.
15. Juonto 3, Arja & J-P.
16. Insertti 2, Manisha.

17. Vetoomus 2
18. Juonto 4, keräyssumma.
19. Sketsi, Kuustoset.
20. Nenä-Lounge: Hedberg, Robin, Diandra & tanssitytöt esittävät nenätanssin
ja tekevät ihmispyramidin.
21. Juonto 5.
22. Tampereen ala-asteen hyväntekijät.
23. Nenäpuhelin, Pasi & Hjallis Harkimo,
vetoaa yrityksiin ja varakkaisiin.
24. Juonto 6, Arja & J-P, järjestöjen logot
Nenä-tv:ssä.
25. Insertti 3, Puunkantajaäiti Mariama.
26. Musiikkiesitys, Juha Tapio: "Aito rakkaus", afrikkalainen bongorumpali
mukana.
27. Vetoomus 3, Hjallis Harkimo.
28. Nenä-studio, Rakel Liekki & Esko,
Liekin edellisvuoden julkkishaaste.
Katsotaan kuvia Eskon parrasta vuosien varrella.
29. Tartu mikkiin -tyynyt ja julkkikset,
artistien nimikirjoituksilla varustetut
tyynyt ovat huudettavissa netissä.
30. Juonto 7, Arja & J-P.
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Grisprud (2002, 217) esittää, että ennemminkin kuin viedä juonta eteenpäin, ohjelmasegmentin tärkein tehtävä on representoida jotain tiettyä tunnetta. Hän on havainnut, että ”segmentit tuovat tunteellisia ’kiksejä’ puoli-itsenäisinä ohjelmanumeroina”. Ohjelmanumeroiden ajallinen suhde ei oikeastaan edes ole olennaista, vaan se, mikä on niiden keskinäinen
jännitysasteen tai tunteiden vaihtelu: ”Jokaisen kohtauksen tunteellinen laatu omaa arvon,
joka on itsenäinen suhteessa yleistarinaan. Jokaisen kohtauksen tärkein tehtävä on representoida jotain emotionaalista ominaisuutta, jokainen kohtaus on itsessään pieni draama”
(Gripsrud 2002, 217). Mikäli tarkastelemme Nenäpäivä-show’ta tästä näkökulmasta, asettuvat emootiot aivan keskeiseen asemaan ohjelman tuottamien representaatioiden kannalta.
Tunteiden läsnäolo tulee esiin jo Nenäpäivän nettisivuilla (2014), jossa ohjelman luvataan
olevan ”tunteiden vuoristorataa”. Tunteiden vaihtelun keskeisyys tulee hyvin esiin myös
seuraavassa sierraleonelaisen Ramatun tarinaan pohjustavassa juonnossa: Nenäpäivän mukana koetaan niin ilon kuin surunkin kyyneleitä. Peltsillä ja Sannalla on nyt koskettava tarina kerrottavana (Rakel Liekki). Ohjelmasegmenttien tarkkaan harkittu järjestäminen suhteessa toisiinsa tukee vuoristoratamaista katselukokemusta. Nenäpäivä-show’n kehittyvissä
maissa kuvattujen inserttien emotionaalisen tehtävän voi tulkita olevan herättää huolenpidon, säälin ja myötätunnon tunteita. Muut Nenäpäivä-show’n segmentit herättävät katsojissa
toisenlaisia tuntemuksia, kuten iloa tai jännitystä. Erilaisia tunne-elementtejä sisältävien ohjelmanumeroiden perättäisyys ohjaa katselukokemusta vuoristoratamaiseksi tunteiden vaihteluksi. Tunteiden vuoristorata tulee erityisen hyvin esiin kuviossa 2, jossa esitän show’n
ensimmäisen tunnin tunnerakenteen kuvion muodossa. Vaikka tulkinta tunteista on subjektiivinen näkemykseni, tunnetilojen syntyyn vaikuttavat yhteiset kulttuuriset ja historialliset
merkitysvarannot, jotka ohjaavat reagointia ja tulkintaa (Ahmed 2004). Nenäpäivä-show
hyödyntää näitä länsimaisessa kulttuurissamme yhteisiä median lukutapoja. Niiden avulla se
säätelee katsojien tunteita.
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Kuvio 2. Ensimmäisen tunnin tunnerakenne

ILO /
HAUSKUUS /
JÄNNITYS /
NAUTINTO

Show alkaa!
Avaruusmatka
Nenäplaneetalle

Musiikkiesitys:
Robin & Diandra

Musiikkiesitys:
Juha Tapio

Sketsejä, juontoja, tanssiesityksiä ym.

SÄÄLI
/ SURU

Insertti 1;
Mina

Insertti 2;
Manisha

Insertti 3;
Mariama

60 min

Tunneskaala

Nenäpäivä-show’n ensimmäinen osio on tarkoitettu koko perheelle. Yleisössä on paljon alaasteikäisiä lapsia ja heille esiintyvät muun muassa Robin ja Diandra. Inserteissä julkkisvierailijoina ovat Jussi-Pekka Rantanen, Krista Siegfrieds sekä Juha Tapio. Ohjelman toiseen
osaan siirrytään klo 20.00. Yleisö on vaihdettu varttuneempiin lapsiin ja aikuisiin, ja juontajat kehottavat myös kotiyleisöä laittamaan perheen pienimmät hampaiden pesulle. Ohjelman
toinen puolisko on selvästi vakavampi inserttien osalta, ne kertovat esimerkiksi Sierra Leonen sodan uhrien varsin järkyttävistä kokemuksista: prostituutiosta, läheisten menettämisestä ja sodan kauheuksista. Heti inserttien jälkeen esitettyjen kappaleiden sävy on koskettavampi kuin show’n ensimmäisen puoliskon musiikkiesitysten. Kehityskohteissa vierailee
edellä mainittujen lisäksi Rakel Liekki. Viimeisen kahden tunnin aikana Esko Valtaojan
julkkishaaste saa show'ssa suuren roolin, kun aletaan jännittää, riittääkö illan keräyssumma
siihen, että haaste toteutuu ja Eskolta leikataan Rakel Liekin toimesta parta ensimmäistä
kertaa hänen elämässään.
Nenäpäivä-show’ssa insertit, musiikkiesitykset, juonnot ja sketsit ovat kaikki eri tapoja esittää asioita yleisölle. Tätä voidaan tarkastella teatterillisena kommunikaationa (esim. Chouliaraki 2013; Kotilainen 2016), tai sitä voidaan lähestyä spektaakkelimaisena viihteellisyy27

tenä (Deboard 1967/2005). Show kommunikoi yleisölle teatterillisen rakenteen avulla, jossa
keskiöön asettuu näyttämöllä esiintyminen, performanssit ja tunteiden herättäminen. Ohjelmassa erottuu lukuisia toimijaluokkia. Nenäpäivä-show’ssa katsojat ja esiintyjät on erotettu
toisistaan ja kärsijä on erotettu sekä esiintyjistä että katsojista. Show’ssa on tapahtumaa paikan päällä seuraava live-yleisö ja kotona oleva kotisohvayleisö, siinä ovat ohjelmaa juontavat julkimot ja esiintyjät sekä kuvamateriaalin kautta välittyvät kaukaiset kärsijät, joita julkkikset ovat käyneet tapaamassa.
Kehityskohteissa kuvatut 14 inserttiä ovat lyhyitä, 3–6 minuuttia pitkiä kertomuksia Nenäpäivä-keräyksen varoilla tuettavista kohteista, ja ovat tutkimuksen pääaineisto. Inserteissä
on aina mukana suomalainen julkisuuden henkilö, joka toimii tarinassa kertojan ja todistajatarkkailijan roolissa. Vuoden 2014 Nenäpäivä-show’n kehityskohteet sijaitsevat Nepalissa,
Sierra Leonessa ja Burundissa. Nepaliin matkustivat julkkikset muusikko Krista Siegfrieds
ja YLE:n uutisjuontaja Jukka-Pekka Rantanen (J-P). Sierra Leonessa vierailivat muusikko
Juha Tapio ja toimittaja Rakel Liekki. Burundissa kuvattu insertti on muistelmapätkä edellisvuoden (2013) Nenäpäivä-matkasta, vierailijana niin ikään YLE:n uutisjuontaja AnnaLeena Tilus (Ansku). Nepalissa kuvatut insertit (7 kpl) liittyvät tiilitehtaan alueella eläviin
ja työskenteleviin perheisiin. Nepal-inserttien sekä Burundi-insertin läpileikkaavana teemana on lasten aseman parantaminen. Sierra Leonessa kuvatuissa inserteissä (6 kpl) korostuu
erityisesti nuorten naisten ja tyttöjen asema yhteiskunnassa sekä sukupuolten välinen tasaarvo.
Inserttien sanallista kertomusta vahvistetaan visuaalisen kuvakerronnan ja usein myös musiikin avulla. Esimerkiksi nepalilaisen Minan tarinassa taustalla soi toiveikas, iloinen musiikki duurissa, kun kuvataan tytön lähtöä kouluun sisartensa kanssa. Hyvänmielen musiikki
jatkuu koko insertin ajan, jossa seurataan lasten koulupäivää ja kerrotaan esimerkiksi miten
koulu on näille lapsille oikeesti ihan mahtava paikka ja mä uskoisin et ne tulee tänne tosi
mielellään (J-P). Nepalilaispoika Nabinin tarinaa taas elävöittää varsin toisenlainen sävellys
ja visuaalinen kuvasto. Insertti alkaa, kun kuvataan J-P:n matkaa pimeää tietä pitkin kohti
Kathmandun laakson tiilitehdasta. Taustalla tiivistunnelmainen, synkkä mollikappale virittää katsojia oikeaan tunnelmaan. Pian kerronta vahvistaa ahdistavan musiikin merkityksen:
Vaimeat kumahdukset rikkovat hiljaisuuden. Ääni syntyy, kun tiilimuotti isketään maahan.
Yksitoistavuotias Nabin on aloittanut työt jo kahden aikaan aamuyöstä (J-P).
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Narratiivisuus
Tarinarakenteen käyttö on leimallista kaikille ihmisyhteisöille. Tarinat, narratiivit, antavat
välineet yhdistää oman elämämme tapahtumat toisiinsa osaksi ehyttä kokonaisuutta. Tarinat
myös liittävät meidät johonkin laajempaan paikalliseen, historialliseen ja kulttuuriseen narratiiviin. Ilman narratiiveja kansoilla ei olisi käsitystä yhteisestä historiasta, eikä meillä olisi
välineitä jäsentää elämämme aikana tapahtuneita asioita ja muutoksia. (Gripsrud 2002, 192,
197.) Ymmärtääksemme, oppiaksemme ja kehittyäksemme tarvitsemme monenlaisia ja tasoisia narratiiveja. Roland Barthes (1977, 79) on esittänyt, että tarinamuodon käyttäminen
on aina ollut luonteenomaista ihmislajille, eikä ole olemassa ainuttakaan yhteisöä tai yhteiskuntaa, josta ei löytyisi narratiiveja. Tarinamuodon käyttö asioiden selittämiseksi opitaan
samalla kun opimme kielen.
Narratiivin voi määritellä monin tavoin. Yksinkertaisimmillaan narratiivi on kertomus, jossa
on alku, keskikohta ja loppu (Elliot 2005, 7). Narratiivi sisältää myös jonkinasteisen kausaalisen yhteyden tapahtumien välillä, ja tapahtumilla on jokin ajallinen ja tilallinen ulottuvuus.
Lista yksittäisistä, toisiinsa liittymättömistä tapahtumista ei siis ole narratiivi, vaan narratiivissa tapahtumien välille muodostuu enemmän tai vähemmän vahva kausaalinen yhteys.
(Gripsrud 2002, 196; Bordwell & Thomason 1986, 55.) Vaikka kyseessä olisi suppeakin
tarina, lukijalla on tapana kuvitella esitettyjen asioiden välille linkki opitun tarinarakenteen
logiikan myötä. Tarinamuoto asettaa tapahtumat järjestykseen ja liittää ne yhteen. Kronologinen järjestys tapahtumien välillä on Jane Elliotin (2005, 8) mukaan tekijä, mikä erottaa
narratiivin pelkästä kuvauksesta.
Narratologit painottavat usein eron tekemisen tärkeyttä tarinan ja narratiivin käsitteiden välille. Tarinan voi ajatella olevan tapahtumien oletettu peräkkäisyys, narratiivi on taas se tapa, miten tarina esitetään tai representoidaan. (Hyvärinen 2016, 56.) Käytän tutkimuksessani
narratiivin ja tarinan käsitteitä synonyymeina, sillä tarkastelen inserttien tarinaa (tapahtumien peräkkäisyyttä) sekä inserttien narratiivia (miten tarina kuvallisesti ja kerronnallisesti esitetään) samanaikaisesti, eikä käsitteiden tarkempi erottelu ole tutkimukseni kehyksessä tarkoituksenmukaista.
Narratiivien representatiivinen voima liittyy läheisesti ihmisten empatian kykyyn. Pystymme kuvittelemaan itsemme toisten asemaan ja samaistumaan toisten kokemuksiin ja tuntei29

siin. Empatian kyky on olennaista myös myötätunnon, säälin ja solidaarisuuden tuntemusten
kehittymiselle. Sen ansioista voimme samaistua tarinoiden henkilöihin, heidän kokemuksiinsa, iloita onnistumisia ja surra menetyksiä. Empatia on läheinen identifikaation käsitteen
kanssa, ”joka tarkoittaa, että meistä tulee yhtä sen tai niiden kanssa, keneen identifioidumme” (Gripsrud 2002, 222; ks. Hall 2003). Media hyödyntää tehokkaasti ihmisten kykyä samaistua toisten ihmisten tai ihmisten kaltaisten hahmojen kanssa. Myös Nenäpäiväshow’ssa suomalaisista julkkiksista ja etäisistä kärsijöistä tehdään identifikaation kohteita –
tarinoiden ja tunteiden voimalla. Tarinat ovat myös oivia retorisia välineitä, joiden kautta
esimerkiksi erilaisia ideoita ja uskonnollisia, moraalisia ja ideologisia ajatuksia voidaan tehdä kiinnostaviksi ja helpommin lähestyttäviksi (Gripsrud 2002, 223).
Sosiologisesta näkökulmasta tarkasteltuna tarinankerronta perustuu eri tyylien ja ennalta
saatujen esimerkkien verkostoon (Hyvärinen 2016, 52). Tarinoilla on esimerkiksi kyky saada kuulijakunta sympatisoimaan sellaisia positioita, jotka eivät normaalisti saisi samankaltaista puheenvuoroa (mt., 54). Tarinat ovat luonteeltaan avoimia tulkinnoille. Tästä syystä
kuulijat voivat tehdä tarinoista jossain määrin omia päätelmiään, mutta näitä kuitenkin osin
suuntaavat kulttuuriset ennakkoehdot ja konventiot (Ahmed 2004). Sosiologi Francesca Polletta (2012, 239, 718) esittää, että tarinoiden avoimuus tulkinnalle on seurausta tarinoiden
kaksoisluonteesta, jossa tarinat ovat toisaalta normatiivisia ja toisaalta vihjailevia. Tällöin
tarinat antavat vähemmistöille mahdollisuuden tuoda omia näkökulmiaan julkiseen keskusteluun ilman, että he suoraan hyökkäisivät totuttuja ajatusrakennelmia kohtaan.

Aktanttimalli ja pragmaattisten modaliteettien analyysi
Tutkimusaineiston insertit ovat narratiiveja, joissa määrittyvät tarinan keskeiset toimijat,
heille osoitetut päämäärät, sekä ongelmat ja vastustajat. Tarinat sisältävät aina myös selitysmalleja, toimintakehotuksia ja käsityksiä maailmasta, jotka taas perustuvat eettisille tai
moraalisille valinnoille (esim. Chouliaraki 2006; 2008). Tarkastelen Nenäpäivä-show’n inserttejä semioottisina, merkityksiä sisältävinä narratiivisina representaatioina. Olen tehnyt
jokaisesta analysoimastani 14:sta tarinasta tiivistelmän sekä aktanttimallin että pragmaattisten modaliteettien avulla. Nämä löytyvät tutkimuksen liitteistä (liite 3).
Semiootikko A. J. Greimasin kehittämän aktanttimallin avulla voidaan kuvata monentyyppisessä kerronnassa esiintyvien toimijoiden välisiä suhteita, ja sitä voidaan soveltaa hyvin
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myös Nenäpäivä-show’n inserttien tarkastelussa. Aktanttimalli koostuu eri rooleista eli aktanteista, joissa eri toimijat, aktorit, voivat toimia. Aktanttiroolin voivat ottaa ihmisten lisäksi myös abstraktimmat asiat ja ei-inhimilliset toimijat. Esimerkiksi yhteiskunta tai turvaverkkojen puuttuminen voivat toimia aktantteina. Tekstin toimijat eli aktorit edustavat tiettyjä toimijarooleja (aktantteja), ja samat toimijat voivat saada eri rooleja samassa tekstissä.
(Autto 2012, 60–61; Veivo & Huttunen 1999, 74–75.) Greimas erottaa kuusi aktanttia: subjektin, objektin, auttajan, vastustajan, lähettäjän ja vastaanottajan (Tarasti 1990, 73). Näiden
lisäksi voidaan erottaa vielä vastasubjektin aktanttirooli (esim. Sulkunen & Törrönen 1997).
Aktanttimallin toimijarooleista subjekti on tekstin päätoimija ja objekti hänen tavoittelemansa päämäärä. Subjektin päämäärä voi olla esimerkiksi jokin halu, toive tai tahto. Se voi olla
konkreettinen pyrkimys tai toive jostain, kuten sielunkumppanin löytämisestä tai halu ymmärtää itseään paremmin. (Gripsrud 2002, 192.) Samassa tekstissä voi olla myös useampia
toimijasubjekteja, jos he kaikki tavoittelevat yhdessä samaa päämäärää. Tutkimusaineistoni
inserteissä toimijasubjektiksi asemoituu aina etäinen kärsijä tai potentiaalinen avun kohde.
Subjektilla on apunaan inhimilliset tai ei-inhimilliset auttajat, jotka tukevat subjektin päämäärän saavuttamista, kun taas vastustaja tukee vastasubjektia päämäärän estämisessä (Veijola 1997, 130). Yksi inserttien tyypillinen auttaja on Nenäpäivä ja rahaa lahjoittavat katsojat. Vastasubjektin rooli auttaa hahmottamaan ne keskeiset haasteet, esteet tai ongelmat, jotka toimivat päämäärän saavuttamista vastaan, tai muutoin asettuvat ongelmiksi subjektin
maailmassa. Vastustajalla tarkoitetaan ongelman laajempaa syytä tai aiheuttajaa. (Esim.
Autto 2012, 60– 61; 2015, 30.) Esimerkiksi köyhyys asemoituu tarinoissa usein vastustajaksi. Tarinan vastaanottaja hyötyy subjektin toiminnasta ja lähettäjä ”antaa subjektille oikeuden, velvollisuuden tai motivaation tavoitella objektia” (Autto 2012, 61). Lähettäjänä voi
toimia esimerkiksi tiedollinen oikeutus sille, että koulutuksen kautta naisten asema paranee,
mistä syystä esitettyä päämäärää (koulun perustamista) kannattaa tavoitella.
Syvennän aineiston analyysia pragmaattisten modaliteettien tarkastelun avulla, jolloin subjekti nähdään osaavana, haluavana, tahtovana tai velvoitettuna (Veijola 1997, 131). Nämä
kompetenssia, tilannekohtaista toimintakykyä, pakon edestä toimimista sekä toimintaan liittyvää halua tai haluttomuutta ilmentävät modaliteetit tuottavat kertomusten subjektille, hänen päämäärälleen ja toiminnalleen arvoja. Nämä arvot tulevat näkyviin, kun kuulemme
kertomuksen modaalisen subjektin toiminnasta ja sosiaalisen todellisuuden tapahtumista
(mt.). Modaliteettien analyysi auttaa vastaamaan kysymykseen siitä, miksi toimija toimii
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tietyllä tavalla, tai miksi hänen pitäisi toimia niin. Tavallisia modaliteetteja ovat osaaminen,
kykeneminen, haluaminen ja täytyminen (Törrönen 1999, 46; Autto 2012, 62; vrt. Jyrkämä
2008). Tarkastelemalla subjektin modaalisia ominaisuuksia saamme vihjeitä niistä yleisistä
tai yksittäisistä arvoista, jotka ohjaavat kohti tiettyä toimintaa, tai asettavat jonkin toiminnan
normatiivisesti mielekkääksi. Modaalisuuden lajien avulla voidaan pohtia, mistä haluamisen, kykenemisen, osaamisen ja täytymisen motivaatiot tulevat ja miten ne ilmenevät tekstissä. (Autto 2012, 61; 2015, 30–31; Veivo & Huttunen 1999, 75.)
Haluamisen ja osaamisen modaliteetit ovat usein subjektin henkilökohtaisia ominaisuuksia,
eli ne ovat endotaktisia (Autto 2015, 30; Sulkunen & Törrönen 1997, 83). Haluamisen modaliteetti rakentaa kärsijälle sisäisen motivaation toimia, ja se voi näyttäytyä esimerkiksi
tavoitteina tai päämäärinä (Jyrkämä 2008, 195). Osaaminen viittaa subjektin tietoihin ja taitoihin eli kompetenssiin tavoitella haluttuja asioita. Kykeneminen ja täytyminen ovat usein
ulkopuolisen asian tai toiminnan aikaansaamia voimavaroja tai toiminnan motiiveja, eli ne
ovat eksotaktisia. Kykenemisen voi ymmärtää toimijan tilannekohtaisena toimintakykynä ja
fyysisinä, psyykkisinä ja sosiaalisina resursseina toteuttaa päämäärä. Täytyminen liittyy
toimijan kohtaamiin esteisiin, pakkoihin ja rajoitteisiin. (Autto 2015, 30; Sulkunen & Törrönen 1997, 83.) Täytymisen modaliteettiin sisältyvät esimerkiksi normatiiviset ja moraaliset esteet, pakot ja rajoitteet (Jyrkämä 2008, 195). Esimerkiksi vaihtoehtojen puuttuminen
tai velvollisuuden tunne perheen selviämistä kohtaan voivat rajoittaa subjektin toiminnan
vaihtoehtoja ja liittää näin toimijaan täytymisen ulottuvuuden. Kykenemisen modaliteetin
puuttuessa subjektilla ei taas esimerkiksi ole sosiaalisia verkostoja, joiden avulla parantaa
asemaansa.
Modaliteettien tarkastelun avulla voidaan saada esille millaisia kykyjä, resursseja ja osaamista tekstissä arvostetaan. Aineistossa voidaan kytkeä toisiinsa esimerkiksi taidot ja tietämys (osaaminen) sekä mahdollisuudet toimia tämän mukaisesti (kykeneminen) (ks. Autto
2012, 62). Esimerkiksi Terveysleiri-insertissä vanhempien parempi tietämys oikeasta ravinnosta ja hygieniasta kytketään yhteen lasten paremman terveydentilan kanssa, ja korostetaan, että katsojat voivat auttaa tämän mahdollistamisessa. Tarinan tasolla voidaan seurata
modaalisten ominaisuuksien kehitystä, sillä sosiaalinen vuorovaikutus tai tarinan käänteet
voivat vaikuttaa toimijoiden modaliteettien muuttumiseen (Veivo & Huttunen 1999, 75).
Yksi Nenäpäivä-show’n inserteille tyypillinen modaliteettimuunnos on täytymisen tai haluamisen muuttuminen kykenemiseksi tai osaamiseksi, Nenäpäivän tukitoimien vaikutuk32

sesta. Esimerkiksi Sierra Leonesta kotoisin oleva nuori äiti Ramatu on joutunut elättämään
itseään prostituutiolla (täytyminen), mutta on saanut Nenäpäivän tukemassa ammattikoulussa taitoa ja tietämystä ompelijan ammatista (osaaminen) ja pystyy pian elättämään itsensä
täysin ompelutyöllä (kykeneminen).

Tutkimuksen eettisyys
Nenäpäivä-show on julkinen materiaali, joten tässä mielessä sitä on mahdollista käyttää vapaasti myös tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Aineistoon liittyy sen näennäisen julkisuuden
vuoksi kuitenkin muutamia ongelmallisia seikkoja. Vaikka Nenäpäivä-show on tuotettu ja
tarkoitettu laajan yleisön nähtäväksi, ja siihen osallistuneet henkilöt ovat suostuneet siinä
esiintymään, tästä suostumuksesta ei ole varmuutta kehitysmaan ihmisten ja erityisesti lasten kohdalla. Voimmeko olla varmoja siitä, että kaikilta kuvattavilta on pyydetty lupa kuvaamiseen ja materiaalin levittämiseen televisiossa ja internetissä? Ovatko kuvatut kärsijät
varmasti ymmärtäneet osallistuvansa näin laajaan spektaakkeliin ja suostuneet materiaalin
jatkolevitykseen? Henkilötietolain mukaan ilman henkilön suostumusta ei saa julkaista esimerkiksi mielenterveydellisen tilan tai sosiaalisen aseman kaltaista tietoa, mikä saattaisi
asettaa tutkittavan epäedulliseen valoon (Henkilötietolaki 1999). Miten tällaista lakia ja tutkimus-eettisten periaatteiden toteutumista voidaan valvoa ja miten niihin tulisi suhtautua
suhteessa kehitysmaiden kärsijöihin?
Nenäpäivä-show’n inserteissä kuvatut kärsijät kertovat hyvinkin arkaluontoisia ja henkilökohtaisia asioita, mikä tieteellisen tutkimuksen ollessa kyseessä johtaisi tutkittavien henkilöllisyyden suojeluun ja anonymisointiin. Nämä kertomukset ovat kuitenkin Nenäpäiväshow’ssa keskeisessä asemassa kommunikoimassa avun vaatimusta, ja varmasti voimistavat
suomalaisessa yleisössä tunnetta avun merkityksellisyydestä. Voidaan ajatella että kuvamateriaalin käyttö on perustellumpaa, jos se tuottaa kohteelleen enemmän hyötyä kuin haittaa.
Nenäpäivän kuvaesitykset on epäilemättä toteutettu hyvää tarkoitusta varten, pyrkimyksenä
auttaa kuvattuja. Kehitysmaiden ihmisistä kertovien esitysten toteuttamistavat voidaan kuitenkin myös kyseenalaistaa, ja pohtia toteutuuko henkilötietolain vaatimus olla asettamatta
osallistujia epäedulliseen valoon. Nenäpäivän kuvallisissa esityksissä ihmiset esitetään
päinvastoin korostetun epäedullisessa valossa, heidän jokapäiväinen elämänsä näyttäytyy
usein likaisena, onnettomana ja surkeana. Heidän kuviaan käytetään viihde-show’ssa herät33

tämään säälin tunteita katsojissa, ja heidän ruumiidensa likaisuutta korostetaan auttajan puhtaan kehon läsnäololla.
Tutkittavien kunnioittaminen, heidän kulttuurinsa ja oikeuksiensa huomioiminen on tutkimusetiikan perusta (Turtiainen & Östman 2013, 55), eikä tutkimukseni tarkoitus ole repostella kuvattujen kärsijöiden tilanteilla tai asettaa heitä huonoon valoon. En halua tutkimuksessani toistaa kuvia, jotka mielestäni epäinhimillistävät kärsijää. Tutkimukseni taustalla on
näkemys kärsijöistä elävinä, kokevina ja tuntevina subjekteina, ei passiivisina ja apua odottavina, tai kanssakansalaisten julmuudesta kärsivinä uhreina. Tutkimuseettisesti näen aineiston käytön perusteltuna. Lähtökohtaisesti luotan siihen, että Nenäpäivän toteuttaneet hyväntekeväisyystyötä tekevät järjestöt sekä YLE tuotantoa valvovana elimenä ovat huolehtineet
kuvattavien itsemääräämisoikeuksien toteutumisesta ja ohjelmassa esiintyvien suostumuksesta. Tutkimukseni tuottaa kärsijöistä tietoa, joka ei rajaudu heistä Nenäpäivässä tehtyihin
kuvauksiin, vaan problematisoi kärsijöiden kuvausten käyttämisen ja toteuttamisen tapaa.
Kun kyseessä on julkinen aineisto, ei aineiston turvallinen säilytys tai tuhoaminen ole ongelmallinen kysymys. Aineisto on katseltavissa YLE:n arkistossa maksua vastaan. Säilytän
nauhoitetun aineistomateriaalin itselläni digitaalisessa muodossa mahdollista jatkokäyttöä
varten. Henkilöiden anonymisointi ei ole tarpeen julkisen aineiston kohdalla. Julkisuuden
henkilöt ovat olennaisessa roolissa viemässä ohjelmaa eteenpäin ja herättämässä katsojissa
tunteita, ja heidän sisällyttämisensä kerronnallisiin kuvauksiin on nähdäkseni tutkimuseettisesti perusteltua. Aineiston toimijoita ei tutkimuksessa irroteta siitä kontekstista, jossa he
suostumuksellaan esiintyvät, toimivat ja puhuvat. Tarkoituksena ei ole myöskään asettaa
ohjelmassa esiintyviä henkilöitä epäedulliseen valoon. Pohdin kuitenkin tutkimuksessani
julkisuuden henkilöiden roolia hyväntekeväisyydessä yleisemmällä tasolla.
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KÄRSIMYKSEN TARINA
Stories are not lived; there is no such thing as a real story.
Stories are told or written, not found.
Hayden White 1999, 9

Narratiivit eivät kuvaa todellisuutta sellaisenaan, ne ovat aina konstruoinnin ja valikoinnin
tulosta. On syytä ottaa huomioon, että kriisien, kärsimyksen ja köyhyyden kuvasto on lähtöisin ”globaalin pohjoisen kosmopoliittisista keskuksista”, ei lähtökohtaisesti periferioista
itsestään (Calhoun 2010, 54). Pyrin tässä luvussa vastaamaan siihen, millaiseen asemaan
etäiset autettavat asemoidaan Nenäpäivä-show’n inserteissä, eli miten avun kohdetta ja hänen toimintamahdollisuuksiaan muokataan ja määritellään. Sara Ahmed (2004) painottaa
tunteiden roolia oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden tarinoissa. Ahmed kysyy, miten tunteet ”liikkuvat” teksteissä näyttäen epäoikeudenmukaisuuden haavoittumisina, mutta myös avaten mahdollisuuksia parantumiselle ja korjaamiselle. Tarkastelen tässä
luvussa näitä tarinoita ja niiden tunteiden avulla tuottamia asemointeja autettavista.
Klassisen draaman kaaren mukaan tarinan alkuosa on nousevaa toimintaa juonen esittelystä
ristiriidan kautta sen kärjistymiseen eli käännekohtaan. Käännekohtaa seuraavat loppuratkaisu ja laskeva toiminta. Käänteen jälkeen päähenkilön tilanne on tyypillisesti dramaattisesti erilainen kuin tarinan alkaessa. (Gripsrud 2002, 192–193.) Gripsrud (mt.) puhuu käänteen sisältävistä tarinoista ehyinä tarinoina, sillä käänne mahdollistaa sen, että tarina saadaan tyydyttävään, eheään päätökseen. Osa Nenäpäivä-show’n narratiiveista on draamallisesti ehyitä tarinoita, osin eheyttävä voima annetaan katsojille. Ehyissä tarinoissa alun epätoivoinen tilanne muuttuu niin, että autettavat ovat saaneet tarvitsemaansa apua. Esimerkiksi
Burundiin sijoittuvassa muistelutarinassa6 tapahtuu merkityksellinen käänne: orpokolmikko
on saanut Nenäpäivän ansiosta apua ja pärjää nyt lähiyhteisön tuella.
Suurimmasta osasta Nenäpäivä-show’n inserttejä käännekohta kuitenkin puuttuu ja se jää
tulevaisuuteen Nenäpäivän ja katsojien varaan. Tarinoiden keskeneräisyys haastaa katsojan
toimintaan; haluatko mahdollistaa onnellisen lopun? Ehyet tarinat toimivat kannustavina
esimerkkeinä avun saavutuksista, kun taas keskenjääneet tarinat osoittavat avun tarpeen
olevan edelleen todellinen. Umberto Eco (1981, 33–34) luonnehtii selkeän ongelmanratkai6

Käsittelen kyseistä Danielin tarinaa tarkemmin sivulla 65.
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sun saaneita tarinoita suljetuiksi tarinoiksi. Avoimiksi Eco kuvailee tarinoita, joiden aktanttimalli sekä loppuratkaisu on avoin – tarinan sulkeminen jää yleisön tehtäväksi. Katsojia
muistutetaan merkityksellisen käänteen konkreettisista positiivisista vaikutuksista myös
toistamalla videopätkä, jossa näytetään lukuina ja kuvina niitä asioita, joita edellisvuonna
kerätyillä varoilla on saavutettu.
Nenäpäivä-show’n inserttien tarinat vaikuttavat ensi alkuun keskenään samankaltaisilta.
Niiden visuaalinen ilme on varsin yhdenmukainen ja kaikissa tarinoissa on julkkiskertoja,
joka asemoituu tietyllä tilannekohtaisella tavalla suhteessa tarinan subjektiin, enemmän tai
vähemmän aktiivisesti/passiivisesti – etäisesti/läheisesti. Kaikkiin 14:sta inserttiin liittyy
ajatus lasten oikeuksien toteutumisesta, vaikka toiminnalle esitetään myös muita päämääriä
ja oikeutuksia. Tarinan päähenkilö on aina etäinen kärsijä, joka representoi laajempaa joukkoa samankaltaisia ihmisiä ja toimii esimerkkinä suuremman ihmisryhmän kärsimyksestä
(Ahmed 2004, 192). Tarinoiden objekti eli päämäärä koskee aina autettavien elämään ja
kohtaloon vaikuttamista. Kun tarinoita tarkastellaan Gripsrudin (2002) tarinankaarinäkökulmasta, inserteistä muodostuu kuitenkin kaksi poikkeavaa päätarinatyyppiä. Olen nimennyt nämä pysähtyneiksi tarinoiksi ja muutostarinoiksi. Lähestyn tarinatyyppejä ensin aktanttimallin avulla, jotta kertomusten toimijaroolien asemoinnit ja keskinäiset suhteet saataisiin
tarkemmin näkyville.

Pysähtyneet tarinat
Nenäpäivä-show’n 14:sta insertistä pysähtyneitä tarinoita on kuusi ja muutostarinoita neljä.
Neljä tarinaa ei edusta selkeästi kumpaakaan tarinatyyppiä, vaan sisältää elementtejä molemmista. Pysähtyneet tarinat kuvailevat autettavan elämää ja rutiininomaista toimintaa, mikä jatkuu saman kaltaisena päivästä, jopa vuodesta toiseen. Pysähtyneiden tarinoiden päähenkilö on useimmiten 7-12-vuotias lapsi. Yhdessä tarinassa päähenkilö on isä ja yhdessä
äiti, mutta näissäkin tarinoissa itse kertomus koskee perheen lapsia. Perhe on yksikkönä läsnä kerronnan tasolla, mutta perhettä ei kuvata kertaakaan kokonaisena yhdessä. Tyypillisesti
tarinan päähenkilö on kuvissa nuorempien sisarustensa kanssa keskenään. Pysähtyneiden
tarinoiden objekti on aina lasten oikeuksien toteutumisen tukeminen. Näissä tarinoissa positiivinen käänne ja objektin saavuttaminen jäävät katsojien varaan ja Nenäpäivän tuen mahdollistamaksi – auttaja voi laittaa pysähtyneet tarinat liikkeelle. Esittelen seuraavaksi kahden esimerkkitarinan avulla pysähtyneille tarinoille tyypillisiä aktanttiroolien asemointeja.
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Ensimmäisen tarinan päähenkilö, nepalilainen Manisha-tyttö, työskentelee perheensä kanssa
tiilitehtaalla. Tiilityön lisäksi Manishan kerrotaan muun muassa huolehtivan pikkusisaristaan, laittavan perheelle ruokaa ja hakevan heille painavan vesikuorman useamman kerran
päivässä. Laulaja Krista Siegfrieds vierailee tytön luona. Manishan tarinan subjekti on köyhien perheiden lapset, jotka joutuvat tekemään aikuisten töitä perheen köyhyydestä johtuen.
Objektina eli päämääränä on lasten koulunkäynnin mahdollistaminen ja se, että lapset saisivat olla lapsia ja voisivat keskittyä leikkiin – tehdä asioita, jotka meille länsimaalaisille katsojille ovat itsestään selviä. Tarinan vastasubjekti on lapsityö, joka vie aikaa koululta ja leikiltä. Vastasubjektina toimivat myös vaikeat asuin- ja työolot, jotka uhkaavat lasten hyvinvointia. Vaikeita oloja ilmentävät pitkät työpäivät ja ympäristön likaisuus, jonka kerrotaan
aiheuttavan paljon sairauksia.
Krista kertoo kameralle tulleensa tapaamaan perheitä, vaikka katsojalle näyttää siltä, että
Manishan perhettä ei olisi olemassa lainkaan. Implisiittisesti vastasubjektiksi asemoituu näin
myös poiskuvatut vanhemmat, jotka eivät näytä kykenevän hoitamaan länsimaissa perinteisesti vanhemmille kuuluvia tehtäviä, ja joille Manishan on laitettava ruokaa ja kannettava
vettä. Kotitöiden ja pienempien sisarusten hoitamisen lisäksi Manishan on vielä autettava
vanhempiaan tiilityössä. Tilanne vaikuttaa suoraan tytön päämäärän saavuttamiseen: Työnteon lomassa pieni tyttö vahtii nuorempia sisaruksiaan. Siksi Manisha ei käy koulua. Krista
ei myöskään usko, että vanhemmilla on aikaa kehua ja kiittää Manishaa riittävästi: Manisha,
seitsemän vuotta, tekee ruokaa koko perheelle ja en mä usko et hän saa niin paljon huomiota et, perhe aina muistaa et kiitos ruuasta ja et sä teet niin hyvää ruokaa ja näin et en mä
usko et ne niinku, ei niillä ehkä ole aikaa. Vanhempien näennäisen poissaolon tuottamaa
yksinäisyyden tunnetta vahvistetaan visuaalisesti kuvaamalla pelkästään lapsia ja esimerkiksi majan katolle hylättyä sinistä takkia. Takki konnotoi tässä kontekstissa hylkäämistä tai
katoamista, ja vahvistaa Manishan ja pikkusisarten heitteillejätön tunnetta – he joutuvat pärjäämään omillaan.
Tarinan vastustaja eli laajempi taustalla oleva sosiaalinen ongelma on köyhyys, joka pakottaa lapset töihin: Vaikka olosuhteet ovat ankarat, perhe tulee tänne ensi vuonnakin. Rahaa
on saatava, jotta perhe elää. (…) Puolessa vuodessa on saatava säästöön tarpeeksi, että
perhe selviää kotikylässään loppuvuoden. Myös yhteiskunta asemoituu epäsuorasti vastustajaksi, sillä se on selvästi kyvytön turvaamaan kansalaisilleen hyvän lapsuuden ja turvalli37

set työolot. Yhtälailla syyllinen on osaltaan työnantaja, jonka toiminta ei vastaa länsimaisia
standardeja vastuullisuudesta. Vastustajaksi asemoituu myös maanviljelyksen heikko tuotto,
minkä kerrotaan aiheuttavan köyhyyttä ja lapsityötä: Nepalissa monet maaseudulla asuvat
ihmiset saavat toimeentulon maatilkustaan vaan osaksi vuotta ja siksi monet kokonaiset
perheet joutuvat lähtemään töihin hyvinkin pitkien matkojen päähän esimerkiksi valtaville
tiilitehdasalueille useiksi kuukausiksi, yli puoleksi vuodeksi kerrallaan (J-P Rantanen).
Juontaja ei avaa syitä sen taustalla, miksi maatilkusta saadaan toimeentulo vain osaksi vuotta, eikä muita tulkintoja köyhyydelle ja lapsityövoiman käytölle esitetä.
Manishan tarinassa auttaja on järjestöjen tekemä työ ja katsojat, jotka voivat muuttaa Manishan kaltaisten lasten tulevaisuuden. Vastaanottaja on köyhien perheiden lapset, jotka
hyötyisivät päämäärän toteutumisesta. Lähettäjän roolissa päämäärän tiedollisena oikeuttajana toimii kertojan esiintuoma tieto lasten yleismaailmallisista oikeuksista ja tavoitellusta
tavasta asemoitua suhteessa Manishan tarinaan: …mun mielestä Manishan ja hänen kavereidensa pitäis käydä koulussa ja leikkiä. Ja sulla on nyt mahdollisuus auttaa. (Krista Siegfrieds).
Kuvio 3. Aktanttianalyysi Manishan tarinasta
AKTANTIT

PYSÄHTYNYT TARINA: MANISHA

Subjekti
Objekti

Tiilitehtaan lapset.
Lasten oikeuksien toteutuminen. Mukavan lapsuuden
mahdollistaminen.
Lapsityö. Vaikeat asuin- ja työolot à pitkät päivät, ympäristön likaisuus, paljon sairauksia.
Köyhyys. Koulun ylläpitoon tarvittavien resurssien vähäisyys. Välinpitämätön ja vastuuton työnantaja ei takaa turvallisia työoloja. Yhteiskunta ei takaa lapsille mahdollisuutta leikkiä ja käydä koulua eikä valvo työoloja.
Nenäpäivä-järjestöjen tekemä työ lapsityön lopettamiseksi. Katsoja-lahjoittaja voi vaikuttaa päämäärän toteutumiseen.
Tiilitehtaan lapset.
Kertoja. Lasten oikeudet. Käsitys hyvästä lapsuudesta.

Vastasubjekti
Vastustaja

Auttaja

Vastaanottaja
Lähettäjä
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Toisen esimerkkitarinan päähenkilö on Mariama, Sierra Leonesta kotoisin oleva nuori äiti.
Mariaman lasten isä on paennut vastuutaan, minkä seurauksena nainen on tullut äitinsä ja
yhteisönsä (vastasubjektit) hylkäämäksi ja joutunut lähtemään kotikylästään päätyen tekemään kaikista alhaisinta ja vähäpalkkaisinta työtä puunkantajana. Nyt naisen uuteen kotikylään on kuitenkin suunnitteilla ammattikoulu (auttaja 1), jonne pääsystä Mariama haaveilee.
Koulutus ammattiin toisi Mariamalle itsemääräämisoikeutta ja arvostusta yhteisössä. Mariaman tarinassa positiivinen käänne jää kuitenkin vielä haaveen tasolle, sillä hänen tulevaisuutensa on riippuvainen koulun mahdollisesta rakentamisesta ja sinne sisäänpääsystä. Mariaman tarina edustaa laajemmin nuoria naisia, jotka ovat kenties samoin yksinhuoltajia tai
kohdanneet elämässään vaikeuksia. Tarinan objektin voi yleisemmällä tasolla nähdä olevan
lasten ja nuorten elämänhallinnan edistäminen, mihin pyritään ammattikoulun perustamisen
avulla. Vaikka Mariaman suunnitelmat ovat vielä haaveen tasolla, toivonkipinä on syttynyt.
Aika näyttää, tulevatko Mariaman haaveet toteutumaan Nenäpäivän (auttaja 2) avulla: perustetaanko koulu. Katsojat (auttaja 3) pystyvät vaikuttamaan Mariaman unelmien toteutumiseen osallistumalla keräykseen.
Tarinan vastasubjektit aiheuttavat ongelmia turvallisen, vakaan elämän ja hyväksytyksi tulemisen saavuttamiselle. Vastasubjekteiksi voidaan lukea turvaverkkojen puuttuminen,
työmahdollisuuksien vähäisyys (Mariama joutuu tekemään kaikkein halveksituinta työtä) ja
koulutusmahdollisuuksien puuttuminen. Turvaverkkojen heikkoutta korostetaan visuaalisesti ja kerronnallisesti. Mariaman lasten kerrotaan olevan ”oman onnensa nojassa koko päivän”, eikä Mariaman lapsia päivisin hoitavaa ”huonokuntoista vanhaa mummoa” kuvata
lainkaan. Lapsia leikittää ja pitelee sylissään Juha Tapio. Yhdeksi tarinan vastustajaksi asemoituu vanhakantaiset asenteet, joiden seurauksena hänet on suljettu ulos yhteisön piiristä.
Vahingollisia asenteita edustaa tarinassa Mariaman hylännyt äiti sekä Mariamaa halveksivat
kyläläiset. Toinen vastustaja eli ongelman aiheuttaja liittyy yhteiskunnan puutteellisuuteen,
sillä kansalaisille ei ole tarjota koulutusta eikä arvostettavaa työtä.
Tarinan vastaanottaja on Mariaman lisäksi muu yhteisö, erityisesti lapset ja nuoret, jotka
hyötyisivät koulun perustamisesta. Mariama itse asettaa tavoitteekseen oman kouluun pääsynsä lisäksi vanhemman lapsensa koulunkäynnin tulevaisuudessa: …tyttäreni on tulossa
pian kouluikään, nyt en voisi maksaa hänen koulukulujaan, mutta jos pääsen kouluun ja
suunnitelmani onnistuvat, hän pääsee kouluun.
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Kuvio 4. Aktanttianalyysi puunkantajaäiti Mariaman tarinasta
AKTANTIT

PYSÄHTYNYT TARINA: MARIAMA

Subjekti
Objekti

Nuoret naiset.
Naisten kouluttautumisen ja paremman elämänhallinnan
mahdollistaminen. Vanhojen tapojen muuttaminen.
Mariaman hylännyt äiti ja häntä halveksivat kyläläiset.
Vanhakantaiset asenteet. Turvaverkkojen puuttuminen.
Työmahdollisuuksien vähäisyys kouluttamattomille naisille.
Ammattikoulun perustaminen kylään.
Mariama, hänen lapsensa ja yhteisö hyötyisi koulun perustamisesta.
Juha Tapio kertoo koulutuksen olevan avain parempaan
elämään ja oikeuttaa päämäärän. Mariaman haaveet ja
suunnitelmat toimivat todisteena.

Vastasubjekti
Vastustaja

Auttaja
Vastaanottaja
Lähettäjä

Muutostarinat
Pysähtyneet tarinat vastaavat ainoastaan kysymykseen ”millainen”. Ne keskittyvät kuvailemaan päähenkilöiden arjen rutiinia eivätkä esimerkiksi pohdi kovin seikkaperäisesti niitä
moninaisia sosiaalisia, kulttuurisia tai rakenteellisia syitä, mitä tilanteiden taustalla on olemassa. Muutostarinat taas avaavat päähenkilöiden taustaa hieman enemmän ja antavat näin
myös jonkinlaisen vastauksen kysymykseen ”miksi”. Muutostarinat sisältävät selvän käännekohdan, jonka jälkeinen tilanne on päähenkilön kannalta muuttunut dramaattisesti erilaiseksi, kuin mitä se oli aiemmin. Kertomusten käännekohdan on saanut aikaan Nenäpäivän
tukemien järjestöjen toiminta. Tarinoiden muutos kulkee ”vaikeuksien kautta voittoon” tyylisesti, sillä jokaisen neljän muutosnarratiivin päähenkilö on joko kokenut kovia elämässään, tai hän pyrkii aktiivisesti muuttamaan vallitsevia asenteita. Tarinat kuvaavat, miten
päähenkilöiden elämä on muuttunut positiiviseen suuntaan käänteen jälkeen.
Nenäpäivä-show’n inserteissä lapset ja naiset kuvataan kaikista heikoimmassa asemassa
olevina, ja korostetaan, miten heidän asemansa kohentaminen on erityisen tärkeää myös yhteiskunnallisen muutoksen kannalta. Muutostarinoiden päähenkilö on jokaisessa neljässä
tarinassa nuori nainen. Heitä on kaikkia kohdeltu kaltoin ja he ovat joutuneet läpikäymään
traumaattisia asioita. Bernadet ja Isata ovat entisiä lapsisotilaita, Ramatu on joutunut elättä40

mään itsensä prostituution avulla. Amianata on joutunut kasvattiäitinsä väkivaltaisen kohtelun kohteeksi, mistä johtuen hän päätyi lapsena asumaan vuosia kadulla. Naisten vastoinkäymiset ovat tapahtuneet lapsena tai nuoruusiässä ja esimerkiksi Ramatun tarinassa hänen
omien lastensa tulevaisuus nivoutuu osaksi päämäärää. Tarinoiden päähenkilöt edustavatkin
nuorten naisten lisäksi myös kaltoin kohdeltuja lapsia ja erityisesti tyttöjä.
Seuraavan esimerkkitarinan päähenkilö, sierraleonelainen Aminata, on saanut voimaa ja
tarmoa tavoitella itselleen parempaa tulevaisuutta. Ennen insertin näyttämistä juontajat kertovat katsojien tapaavan seuraavaksi ”erittäin vahvan naisen”, joka haluaa automekaanikoksi. Juontaja yhdistää vahvuuden ammattiin, ja katsoja jää odottamaan, tarkentuuko Aminataan liitetty ominaisuus muuhun kuin naiselle epätyypilliseen ammatinvalintaan. Julkkisvierailija Rakel Liekki kertoo Aminatan tulleen lapsena kasvattiäitinsä kaltoin kohtelemaksi ja
joutuneen lopulta muuttamaan kadulle. Kodittomana Aminata teki monenlaista hanttihommaa, kunnes hän haki ja pääsi ammattikouluun. Koulun kerrotaan muuttaneen Aminatan
elämän suuntaa dramaattisesti. Opiskelutovereiden myötä hän on saanut tukiverkoston, ja
nauttii kovasti opinnoistaan. Aminata on tyytyväinen ammatinvalintaansa ja varsin toiveikas
tulevaisuutensa suhteen. Hän kertoo kuulleensa naisten työllistyvän helpommin miesten
alalla ja saavan myös parempaa palkkaa kuin naisvaltaisilla aloilla.
Insertissä kerrotaan, että Aminatalla on kaksivuotias poika, jota tämän isän perhe ei anna
Aminatan nähdä. Lapsen isän perhe ei usko, että Aminatalla on mitään hyvää annettavana
lapselleen. Aminata on kuitenkin saanut uuden toivon Nenäpäivän tukemasta ammattikoulusta. Nuori nainen unelmoi saavansa lapsensa takaisin, kunhan on saanut koulutuksen
mahdollistaman työn ja toimeentulon. Nyt Aminata on lähellä ammattiin valmistumista ja
säästää rahaa juhlamekkoon. Aminata kertoo, miten tärkeänä hän on kokenut sen, että on
voinut muuttaa vallitsevia tapoja ja toimia esimerkkinä muille: Kaksi viikkoa sitten alkoi
taas uusi ammattikurssi ja siellä on nyt pari muuta tyttöä, joilla on ollut rohkeutta aloittaa
nämä samat opinnot. Uskon, että olen ollut esimerkkinä heille.
Aminata edustaa tarinan subjektina myös muita kaltaisiaan nuoria naisia. Objekteja on kaksi. Toinen on Aminatan henkilökohtainen päämäärä opiskella ammatti, saada oma toimeentulo ja tätä kautta mahdollisuus saada lapsensa takaisin. Tarinan yleisempi objekti on naisten aseman parantaminen koulutusmahdollisuuksien avulla sekä sukupuolten välisen tasaarvokehityksen tukeminen. Vastasubjektiksi tarinassa asemoituu väkivaltainen kasvattiäiti,
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jonka toiminnan seurauksena Aminata joutui lopulta muuttamaan kadulle perheyhteisön tuen ulkopuolelle. Vastasubjektina toimii myös Aminatan lapsen isän perhe, joka ei jostain
syystä anna Aminatan nähdä lastaan. Vastasubjektiksi naisten itsemääräämisoikeuden paranemisen kannalta asemoituu se, etteivät monet vielä ymmärrä, että naisten kouluttautuminen
samoille aloille kuin miehet on täysin mahdollista. Tämä viittaa laajempaan syyhyn eli ongelman aiheuttajaan – yhteiskuntaan. Sen lisäksi, että se on kyvytön turvaamaan äidin oikeudet lapseensa, on yhteiskunnassa vallalla vanhanaikaisia käsityksiä, jotka vaikeuttavat
naisten mahdollisuuksia tavoitella ”miesten töitä”.
Tarinan auttajana toimii ensinnäkin koulutus, sillä se tuo Aminatalle iloa: Ennen en tiennyt
autoista mitään ja nyt tuntuu niin onnelliselta. Lisäksi koulutus antaa Aminatalle hänen
valmistuttuaan mahdollisuuden tavoitella lastaan takaisin tarjoamalla oman, arvostetun toimeentulon lähteen. Koulutus siis tukee naisten itsenäistymistä ja sukupuolten välisen tasaarvon kehittymistä parempaan suuntaan. Toiseksi, Aminatan henkilökohtaisia auttajia ovat
naapurin nainen, joka on kannustanut Aminataa miesvaltaiselle alalle paremman palkan
vuoksi. Auttajia ovat myös Aminatan kurssikaverit, miehet, jotka kannustavat Aminataa:
Ajoittain tietysti työ on vaikeaa, mutta silloin saan tukea näiltä miehiltä, he kaikki haluavat
että opin tämän työn ja että menestyn. He haluavat myös todistaa, että nainenkin voi oppia
tämän. Se kannustaa minua. Lainauksessa tulee esiin vallitsevat tavat, joita Aminata yhdessä mies-auttajien kanssa pyrkii muuttamaan: He haluavat myös todistaa, että nainenkin voi
oppia tämän. Kurssitoverit myös huolehtivat Aminatasta, he esimerkiksi veivät hänet sairaalaan, kun hän oli kipeä. Vaikka Aminataa on kohdeltu kaltoin kasvattiäidin sekä lapsen isän
perheen toimesta, on hän saanut uusia tukijoukkoja koulutuksen piiristä.
Nenäpäivä ja katsoja-lahjoittaja ovat auttajia, jotka ovat koulutuksen avulla mahdollistaneet
muutoksen Aminatan elämässä. Aminata asemoituu tarinassa myös itse auttajan rooliin, sillä
hän tukee esimerkillään päämäärän saavuttamista, naisten aseman ja sukupuolten välisen
tasa-arvon kehittämistä. Aminatan oma esimerkki antaa motivaation muille tytöille tavoitella asetettua päämäärää, eli se toimii tarinassa lähettäjän aktanttiroolissa: Uskon, että olen
ollut esimerkkinä heille. Tarinan vastaanottaja on naisten lisäksi laajemmin koko yhteisö:
Nuoret naiset muuttavat koko yhteisöä; sekä yhteiskunta: Kun tyttöjen ja naisten asema paranee, koko yhteiskunta ottaa askeleen eteenpäin. Kertojan esiintuoma positiivinen yhteiskunnallinen kehitys toimii myös tarinan lähettäjän aktanttiroolissa, motivoiden päämäärän
tavoitteluun.
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Kuvio 5. Aktanttianalyysi Aminatan tarinasta
AKTANTIT

MUUTOSTARINA: AMINATA

Subjekti
Objekti

Nuoret naiset.
Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja heidän itsemääräämisoikeutensa lisääminen. Sukupuolten välisen tasa-arvokehityksen
tukeminen. Aminatan henkilökohtainen päämäärä on saada lapsensa takaisin.
Väkivaltainen kasvattiäiti ja lapsen isän perhe. Kaikki eivät vielä
ymmärrä, että naiset voivat tehdä samoja töitä kuin miehet.
Turvaton lapsuus, perheyhteisön tuen menettäminen ja vastoinkäymiset nuoruudessa. Vanhat tavat, jotka mm. pitävät yllä sukupuolten roolijakoa. Yhteiskunta kyvytön turvaamaan äidin oikeudet lapseensa ja tarjoamaan koulutusta.
Nenäpäivän tukema ammattikoulutus. Opiskelutoverit. Aminata
toimii itse esimerkkinä ja muuttaa koko yhteisöä. Katsojalahjoittajat.
Tytöt ja naiset saavat Aminatan esimerkistä rohkaisua tavoitella
parempipalkkaisia työmahdollisuuksia. Yhteisö. Yhteiskunta.
Aminatan esimerkki tuo muille tytöille motivaation tavoitella
päämäärää ja osoittaa katsojille avulla olevan moninkertaisia positiivisia vaikutuksia. Kertoja oikeuttaa päämäärän tuomalla esiin
sen yhteisöä ja koko yhteiskuntaa muuttavan vaikutuksen.

Vastasubjekti
Vastustaja

Auttaja

Vastaanottaja
Lähettäjä

5

SUBJEKTIT

Aktanttimalli tuo narratiivisen kieliopin peruskaavana (Korhonen & Oksanen 1997, 57)
esiin tarinoiden arvopäämäärät, joita kertomusten lähettäjä motivoi subjektin tavoittelemaan. Subjektin toiminnan arvon määrittelyyn osallistuvat kaikki aktanttimallin toimijaasemat (Sulkunen & Törrönen 1997, 76). Esimerkiksi pysähtyneissä tarinoissa katsojat modalisoidaan lähettäjäkertojan kannustuksesta tavoittelemaan lasten oikeuksien toteutumisen
arvopäämäärää, jonka vastaanottajia ovat lapset perheineen. Katsojille tarjotaan näin toimijasubjektin roolia tarinan päähenkilön rinnalle. Muutostarinoissa subjekti saa auttajalähettäjältä, Nenäpäivän tukemalta koulutukselta, motivaation tavoitella päämäärää: kouluttautumista ja muiden auttamista. Muutostarinoiden arvo-objektina on naisten ja tyttöjen itsetunnon ja vaikutusmahdollisuuksien tavoittelu, jota myös katsojat motivoidaan tavoittelemaan auttajan roolissa.
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Subjektin toimintaan ja onnistumiseen vaikuttaa kuitenkin myös runsaasti muita tekijöitä ja
motiiveja, joita aktanttiroolien tarkastelulla ei tavoiteta. Sosiologi Soile Veijola (1997, 131)
on todennut: ”subjekti on tahtova, haluava, osaava tai velvoitettu”. Subjektit voivat olla velvoitettuja esimerkiksi vastaanottajaa kohtaan, tai heillä voi olla tahto saavuttaa haluttu päämäärä. Tarinankulku osoittaa, millaisia kykyjä, taitoja ja kompetensseja päähenkilöllä on
tavoitteen saavuttamiseksi, millaisia velvoitteita ja pakkoja he kohtaavat, sekä millaisia
voimavaroja, motiiveja ja ominaisuuksia heillä on. (Sulkunen & Törrönen 1997, 88.) Modaalisuuden lajit liittävät kertomukseen arvoja antamalla toimijoille kykyjä, velvoitteita ja
haluja (Korhonen & Oksanen 1997, 66). Tässä mielessä modaliteetit ”hallitsevat tarinoiden
merkitys- ja arvomaailmaa” (Sulkunen & Törrönen 1997, 88). Syvennän seuraavaksi aineiston analyysia tarkastelemalla Nenäpäivä-show’n inserttien keskeisiä toimija-asemia ”modaalisesti määrittyneenä olemisena ja tekemisenä maailmassa” (Veijola 1997, 131).
Nenäpäivä-show’ssa autettavalle rakentuu erilaisia toimija-asemia, ja toimijoiden väliset
suhteet modalisoidaan eri tavoin. Lapsi on inserttien subjektiasemista näkyvin. Lasten tarinat ovat kaikki pysähtyneitä tarinoita, mikä kuvastaa ajatusta lapsista ei-itsenäisinä toimijoina, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa oman elämänsä kulkuun. Pysähtyneissä tarinoissa lapsilla ei ole päivittäisestä rutiinista selviytymisen lisäksi varsinaisesti päämäärää, josta
he olisivat itse tietoisia. Lasten tarinat liitetään lasten oikeuksien toteutumisen sekä turvallisen ja mukavan lapsuuden teemaan. Muutostarinoissa sen sijaan toimijoiksi asemoituvat
vaikeuksien voittamisen kautta oman elämän hallintaansa saaneet nuoret naiset, jotka haluavat auttaa yhteisön muita jäseniä elämässä eteenpäin. Tarkastelen ensin pysähtyneiden tarinoiden lapsitoimijoiden, sitten muutostarinoiden naistoimijoiden modaalisia asemointeja.

Raskaan työn yksinäinen tekijä
Seuraavassa esimerkissä Arja Korisevan ja Jussi-Pekka Rantasen vetämä alkujuonto valmistaa katsojat tulevan kertomuksen taustaan ja tunnelmaan: maailman köyhimmissä maissa
lapsetkin joutuvat raatamaan, jotta perhe pysyisi hengissä. Kuva siirtyy live-lähetyksestä
inserttiin, joka kertoo perheensä kanssa Kathmandun laakson tiilitehtaalla työskentelevästä
nepalilaisesta tiilityöntekijälapsesta, Nabinista. Perheen kerrotaan työskentelevän tehtaalla
toista talvea aina puolisen vuotta kerrallaan, jotta he pystyisivät maksamaan takaisin noin
600 euron velan kodistaan. Insertin julkkiskertoja J-P saapuu tiilitehtaalle yön pimeydessä ja
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tapaa Nabinin. Hän alkaa tehdä tiiliä pojan seurana. J-P kokee 11-vuotiaan Nabinin tekemän
työn hirvittävän hankalana ja raskaana:
J-P:

Nabinin mielestä tää kyykkiminen ei oo kovin raskasta mut mä oon nyt ehkä
kakskymmentä tiiltä vasta tehny ja nyt niinku, pohkeita särkee ihan vietävästi, en mä
niinku tiedä miten tässä pystyis oleen ihan tuntitolkulla.
Nabin on alottanu päivän tossa, pikkutunneilla ja on tää aika hommaa että…
sit mä sitäki ihmettelen vähän että, Nabinilla ja siskoilla on sandaalit jalassa ei
mitään sukkia ja...itellä on kuitenki tennarit ja sukat ja kaikki ja silti on
kylmä...jaloista. Muuten ei.

J-P kuvailee työn raskautta fyysisten tuntemusten avulla: pohkeita särkee, on kylmä jaloista.
J-P:n puheessa esiintyy epäsuorasti myös Nabinin puhujaääni, joka esittää tulkinnan omasta
asemastaan tilanteessa: Nabinin mielestä tää kyykkimien ei oo kovin raskasta. J-P kuitenkin
tekee heti selvän eron pojan kokemukseen ja antaa oman, vaihtoehtoisen tulkintansa tilanteelle: mut mä oon nyt ehkä kakskymmentä tiiltä vasta tehny -- en mä niinku tiedä miten tässä pystyis oleen ihan tuntitolkulla -- on tää aika hommaa että... J-P:n tulkitsema hänen ja
Nabinin kokemuksen perustavanlaatuinen ero ilmenee myös kertojan viimeisessä huomiossa: sit mä sitäki ihmettelen vähän että, Nabinilla ja siskoilla on sandaalit jalassa ja ei mitään sukkia ja…itellä on kuitenkin tennarit ja sukat ja kaikki ja silti on kylmä. Nabiniin kytketään modaalista kykenemistä ruumiillisena kylmän ja rasituksen sietokykynä, mitä kertoja
samalla kytkee pois itsestään.
Nabinille ei anneta mahdollisuutta kertoa suoraan tuntemuksistaan, vaan J-P kuljettaa tarinan merkitysrakennetta eteenpäin kerronnallaan. Poika saa kuitenkin yhden puheenvuoron
tulkin välityksellä, kun J-P kysyy tämän ystävistä (Nabinin puhe näkyy ruudulla suomeksi
tekstitettynä):
J-P:
N:
J-P:
N:

how many friends do you have around here?
minulla ei ole kavereita täällä.
why not?
miksi alkaisin ystävystyä täällä? Olen tullut tänne tekemään tiiliä.

Esimerkissä Nabin ei suostu hänelle tarjottuun muotoiluun ystävien merkityksellisyydestä:
olen tullut tänne tekemään tiiliä. Nabin ei arvota ystävyyttä tässä kontekstissa tärkeäksi,
vaan asettaa etusijalle perheensä auttamisen velkojen maksussa. Nabin on lainauksessa vahva subjekti (ks. Veijola 1997, 142) siinä mielessä, että hän asemoi itsensä toimijaksi, jolla
on selkeä päämäärä, jota hän väsymättä tavoittelee jopa niin, että uhraa tämän vuoksi ystä45

vystymisen toisiin lapsiin. Nabin ei myöskään itse koe tekemäänsä työtä tai ”kyykkimistä”
kovinkaan raskaana, hänellä on modaaliset ominaisuudet toimia tässä työntekijälapsen toimija-asemassa. Ensinnäkin Nabin kykenee tekemään J-P:n raskaaksi ja yksinäiseksi luonnehtimaa työtä (kykeneminen), ja toiseksi hän on hyvin päämääräorientoitunut ja haluaa
tehdä sitä perheensä hyväksi (haluaminen). Kertoja kehystää tapahtuman kuitenkin toisesta,
vahvemmasta, näkökulmasta, jossa Nabinin työnteko asemoituu uskomattomaksi tapahtumaksi: J-P asettaa Nabinin toimijuuden kontrastiin, jonka tausta-ajatuksena on käsitys siitä,
että aikuisen miehen tulisi kestää työoloja paremmin kuin nuoren pojan. Näin Nabinin toiminta asemoituu omituiseksi ja normaalista poikkeavaksi, jolle täytyy olla jokin muu selitys
kuin pojan oma tahtominen.
Myöhemmässä puhevuorossa J-P ottaa kaikkitietävän puhujakertojan roolin (ks. Sulkunen
& Törrönen 1997b, 108), ja vielä vahvistaa aiemmin tekemänsä tulkinnan: Nabin tekee
työnsä, koska muuta mahdollisuutta ei ole. Hänellä ei ole aikaa olla lapsi. J-P luo kehystyksen, jossa Nabinin toiminta ei itse asiassa olekaan toimijan fyysisestä ja henkisestä vahvuudesta juontuvaa päämäärän tavoittelua, vaan toimijaa koskevista pakoista seuraavaa kohtalonomaista täytymistä. Nabinin toimintaa määrittää pakko ja vaihtoehdottomuus – ei subjektin päämäärätietoisuus tavoitteidensa saavuttamisessa.
J-P:n tuottamien modaalisten asemointien avulla Nabinin kokemus ankkuroidaan esimerkissä säälin merkitysmaailmaan, mitä insertin surumielinen äänimaailma osaltaan tukee. Myös
Anna Puu osallistuu säälin kehystyksen rakentamiseen vetoomuksellaan, jonka hän esittää
Nenästudiossa suoraan kameralle heti Nabinin tarinan esittämisen jälkeen:
AP:

Pienen lapsen äitinä musta tuntuu hirveeltä ajatella, että oma lapsi joutuisi raatamaan
16 tuntia päivässä kaukana kotoa ilman ystäviä. Jos sinä tunnet samoin, osallistu
Nenäpäivä-keräykseen ja muuta Nabinin kaltaisten lasten tulevaisuus.

Anna Puu operoi empatian tasolla säälin tunteiden herättämisen avulla ja kutsuu itsekin äitinä katsojia samaistumaan universaaliin vanhemmuuden kokemukseen: jos sinä tunnet samoin, osallistu. Ahmed näkee tunteet performatiivisina, sillä ne samalla sekä muovaavat
objektia, että toistavat historiallisia assosiaatioita. Jos seuraamme Ahmedin (2004, 194) performatiivisuuden ajatusta, Nabinin tilanteen näkeminen tai kulttuurinen lukeminen säälin
kehyksesä täyttää meidät säälin tuntemuksilla, joka on merkki J-P:n sekä Anna Puun esittämien tulkintojen oikeellisuudesta.
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Kehystykset ja näihin liitetyt tunteet eivät kuitenkaan ole niin läpinäkyviä ja selviä kuin kerronta usein antaa ymmärtää. Insertissä Nabin hymyilee ja vaikuttaa paikoin jopa iloiselta ja
kertojalle vitsailevalta. Mediassa on eri tapoja kehystää kärsimys (Kotilainen 2016), ja myös
Nabinin toimijuus olisi voitu kehystää toisesta näkökulmasta. Ahmed (2004, 193–194) varoittaakin toisten tunteiden tulkinnasta ja epäoikeudenmukaisuuden reduktoimisesta toisen
tunteisiin. Tunteemme ja reaktiomme ovat aina myös totuttujen kohtaamisten muovaamia ja
osa historiallista jatkumoa, joka mahdollistaa tilanteiden tulkitsemisen tietyllä tavalla. Tunteet ovat pikemminkin vaikutuksia (effects) tai seurauksia jostain kuin paljaita totuuksia –
ne eivät voi toimia tuomitsemisen lähtökohtana (mt.).
Aivan insertin lopussa katsojille annetaan valta muuttaa Nabinin edustamien tiilitehtaan lasten elämä paremmaksi niin, että tulevaisuudessa näilläkin lapsilla voisi olla ystäviä, eikä
heidän tarvitsisi raataa tiilityössä. Nämä lapset voivat saada mahdollisuuden olla enemmän
kaltaisiamme (ks. Ahmed 2004):
J-P:

Jos haluat auttaa Nabinin kaltaisia lapsia ja heidän perheitään, antaa mahdollisuuden
parempaan elämään, soita nyt. Sinun apuasi tarvitaan.

Kuvio 6. Pragmaattiset modaliteetit Nabinin tarinassa
MODALITEETIT PYSÄHTYNYT TARINA: NABIN
Osaaminen
Haluaminen
Täytyminen

Kykeneminen

Nabiniin kytketään osaamista tiilienteossa.
Nabiniin kytketään sisäinen motivaatio haluna toimia perheen hyväksi ja auttaa maksamaan asuntovelkaa pois.
Kertoja liittää Nabinin olemiseen ja tekemiseen täytymisen modaliteetin: Nabinin on toimittava koko perheen hyväksi, vailla vaihtoehtoja.
Nabinilla on ruumiillinen kyky tavoitella omaa päämääräänsä, mutta ei resursseja tai keinoja saavuttaa hänelle implisiittisesti kertojatasolla asetettua objektia: irtautua työnteosta, pystyä käymään koulua ja viettää aikaa ystävien kanssa.
Kykenemistä kytketään katsojiin resursseina, heillä on mahdollisuus muuttaa lasten tulevaisuus tuntemansa säälin motivoimana.
Implisiittisesti kyvyttömyyttä kytketään yhteiskuntaan ja työnantajaan, jotka tarvitsevat muiden apua: Nenäpäivän tuella, Suomen
Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK pyrkii parantamaan
tiilitehtaan työntekijöiden asuinoloja ja palkkausta niin että lapsityö vähitellen saadaan kitkettyä kokonaan.
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Innokkaat oppijat hetken turvassa
Seuraavaan tarinaan katsojat virittää Arja Korisevan ja Jussi-Pekka Rantasen vetämä alkujuonto, joka muodostaa esitettävälle insertille taustan:
AK:
J-P:

mutta Jussi sinä olet käynyt katsomassa noiden köyhien elämää siellä Nepalissa.
millainen maa Nepal on?
no Nepalissa lähes puolet ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella, ja siksi monet
perheet lapset mukaan lukien joutuvat hankkimaan elantoa, perheelle ruokaa pöytään, raatamalla esimerkiksi Kathmandun laakson tiilitehtaissa.
Nenäpäivä-järjestöt tekevät paljon työtä, jotta näillä lapsilla olisi parempi tulevaisuus.
itse tapasin esimerkiksi 11-vuotiaan Minan, joka on jo päässyt kouluun.

Lapsityövoima sidotaan katkelmassa köyhyyteen ilman suurempia selityksiä, köyhyysrajan
alapuolella eläminen näyttää johtavan automaattisesti lasten käyttöön työvoimana. Nenäpäivä-järjestöjen kerrotaan tekevän kovasti töitä lasten paremman tulevaisuuden puolesta, ja
esimerkkitarinan päähenkilö Mina onkin yksi onnekkaista tiilitehtaan perheiden noin 50 lapsesta, joka on jo päässyt kouluun. Sana ”jo” antaa mielikuvan eteenpäin menevästä kehityksestä, jolloin on odotettavissa, että muitakin lapsia tulee pääsemään kouluun tulevaisuudessa.
Julkkiskertoja J-P saapuu Minan kotimajalle viettämään päivää lasten kanssa. J-P kertoo
kuinka koulunkäynnin ohella Mina-tyttö laittaa ruokaa, tiskaa ja tekee tiiliä vanhempiensa
apuna:
J-P:

Mina on ollut töissä jo viitisen tuntia ja nyt ollaan sitten lähdössä kouluun, tästä alkaa ikään kuin toinen, toinen työpäivä.
täytyy olla aikamoinen into oppia että jaksaa lähteä vielä kouluun tällaisen tiilien tekemisen jälkeen.
mutta nyt lähdetään sitten pienempien sisaruksien kanssa.

Kertoja rinnastaa Minan toiminnan työksi kahdessa vuorossa: tästä alkaa ikään kuin toinen,
toinen työpäivä. Tyttöön kytketään kuitenkin modaalisina ominaisuuksina jaksamista ruumiillisena kykenemisenä ja haluna oppia, rankan tiilien teon jälkeenkin: täytyy olla aikamoinen into oppia että jaksaa lähteä vielä kouluun. Kertoja saattaa Minan ja hänen kahden
pienemmän sisaruksensa kouluun kantaen nuorimmaista. J-P istuu tunnilla Minan nukkuva
pikkuveli Brasanti sylissään ja opastaa tyttöä tehtävien teossa.
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Koulun kaikki lapset ovat köyhistä tiilitehtaan työntekijöiden perheistä:
J-P:

koulunkäynnin ohella he auttavat vanhempiaan tiilien teossa, tai huolehtivat nuoremmista sisaruksista.
kun alla on pitkä työpäivä, usein ilman ruokaa, voi keskittyminen tunnilla olla vaikeaa.
lapset ovat usein myös kipeitä, pölyn ja savusumun takia.

Kertoja selostaa lasten pitkästä työpäivästä, jonka aikana he koulunkäynnin lisäksi auttavat
vanhempiaan tiilien teossa tai huolehtivat nuoremmista sisaruksista. Lapset siis tekevät töitä, jotka äkkiseltään ajateltuna kuuluisivat aikuisille, heidän vanhemmilleen. Näin vanhemmista kytketään pois kykyä huolehtia tehtävistään ja mahdollistaa lapsilleen ajan koulunkäyntiä varten. Mina kertoo tekevänsä läksynsäkin öisin, sillä muulloin ei ole aikaa. Vaikuttaa siltä, että koulunkäynti ei ole prioriteetti niille harvoille vanhemmille, joiden lapset ovat
kouluun onnekseen päässeet.
Narratiivin alku rakentaa kehystä, jossa lasten elämä asemoituu todella raskaaksi ja haasteelliseksi. Lasten kerrotaan olevan usein nälkäisiä, mikä lisää epäilystä vanhempien kyvystä huolehtia lapsistaan. J-P jatkaa kertomalla lasten sairastelusta, jota tehdasalueen epäterveelliset olot aiheuttavat. Samalla kuvataan lähikuvassa J-P:tä pitelemässä sylissään nukkuvaa Brasantia, jonka kasvot ovat likaiset ja poskella räkää. Kertoja kytkee lapsiin täytymisen
modaliteetin, heidän on autettava vanhempiaan tiili- ja kotitöissä, heidän on elettävä likaisessa ja epäterveellisessä ympäristössä.
Seuraavaksi kertoja kytkee lapsiin osaamista ja kykenemistä. Lasten kerrotaan olevan ahkeria ja aktiivisia, ja pärjäävän hyvin kotikyliensä kouluissa, kun he sinne tehdaskauden jälkeen palaavat. J-P kertoo lasten menevän innolla kouluun, jonka hän esittää suojapaikkana
ympäristön uhilta:
J-P:

tää koulu on näille lapsille oikeesti ihan mahtava paikka ja mä uskoisin et ne tulee
tänne tosi mielellään.
täällä on vettä mitä ne voi juoda, ne on suojassa paahtavalta auringonpaisteelta eikä
tarvi tehä sitä tiilityötä siellä vaan voi oppia.
ja mikä ehkä hienointa ne saa aikuisen ihmisen huomiota.

Kertoja esittää tässä tulkinnan lasten suhtautumisesta kouluun: mä uskoisin et ne tulee tänne
tosi mielellään. Miesopettajaan ja kouluun liitetään aikuisen läheisyys, mikä samalla kytke49

tään pois lasten arjesta omien vanhempien kanssa: ja mikä ehkä hienointa ne saa aikuisen
ihmisen huomiota. Visuaalinen kerronta tukee lasten esitettyä kaipuuta aikuisen ihmisen
seuraan, sillä lasten vanhempia ei kuvata insertissä kertaakaan. J-P ja koulun opettaja ovat
ainoat aikuiset, joita insertissä näytetään.
Minan tarina sisältääkin Nenäpäivä-show’n inserteille varsin tyypillisen perheen representaation poissaolevana, ei-ehyenä yksikkönä. Inserteissä vanhemmat ja perhe ovat passiivisia,
näkymättömiä toimijoita, ja tarinoista saa vaikutelman, että lapset elävät keskenään. Minan
tarinassa visuaalinen kerronta vahvistaa tehokkaasti mielikuvaa yksinäisistä lapsista, kun JP ottaa metaforisesti poissaolevan isän paikan viedessään lapsikolmikon kouluun kantaen
sylissään heistä nuorimmaista, jota hän myös pitelee sylissään koko koulutunnin ajan. Kertoja vielä vahvistaa tuotetun mielikuvan siitä, että koulun ulkopuolella lapset ovat omillaan
ympäristön koulittavina: täällä on vettä mitä ne voi juoda, ne on suojassa paahtavalta auringonpaisteelta eikä tarvi tehä sitä tiilityötä siellä vaan voi oppia.
Kertoja asemoi Minan ja muiden lasten olemisen epäonniseen, ei-lapsena olemisen kehikkoon, kytkemällä lapsista pois haluamista. Tämä ilmenee haaveiden puuttumisena: Tehdasalueella lasten kanssa jutellessani, kukaan ei ole osannut sanoa, mistä haaveilee tai mitä
haluaa tehdä aikuisena. Kertoja toimii lasten puheäänenä asettaen itsensä luotettavan todistajan asemaan, joka kertoo tiilitehtaan lasten tunnelmista. Haluamisen modaliteetin poiskytkeminen haaveiden ja unelmien puuttumisena on tyypillinen Nenäpäivä-show’n inserttien
piirre. Lapset kehystetään maailmaan, jossa ei ole lapsuutta, ei leikkiä, ei unelmia eikä haaveita.
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Kuvio 7. Pragmaattiset modaliteetit Minan tarinassa
MODALITEETIT

MUU TARINA: MINA

Osaaminen

Kytketään osaamista taitoina, joita koulussa pärjäämiseen tarvitaan, sekä taitoa selviytyä ”aikuisten” töistä.
Kytketään into opiskella ja käydä koulua.
Toisaalta kytketään pois haluamista: lapsilla ei haaveita.
Opettajan haaveena on tiilitehtaan lasten aseman paraneminen.
Lasten täytyy auttaa vanhempiaan koti- ja tiilityössä sekä elää likaisessa ja epäterveellisessä ympäristössä.
Kytketään kykenemistä ruumiillisena jaksamisena, tosin
lasten kerrotaan olevan usein väsyneitä. Heillä ei ole
mahdollisuuksia vaikuttaa asemaansa.

Haluaminen

Täytyminen
Kykeneminen

Selviytyjät
Anna Perho ja Janne Kataja johdattelevat televisiokatsojat seuraavaan esimerkkitarinaan:
Laulaja ja lauluntekijä Juha Tapio kävi Sierra Leonessa tutustumassa kahteen lapseen, joiden arki on jatkuvaa selviytymistaistelua. Tarina kertoo kahdesta pojasta, Abdulista ja Fudista, jotka eivät ole nähneet vanhempiaan vuosiin ja joutuvat selviämään päivittäisestä
elämästä omillaan. Juha Tapio tapaa kaksikon näiden viimeisimmällä yösijalla, hylätyllä
kioskilla, jonka katto vuotaa:
JT:

aamulla, kun muut lapset lähtevät kouluun, kaksi katupoikaa Abdul ja Fudi odottavat
meitä.
morning boys! Mr. Rat, Mr. Bullet.
kuten muillakin kadulla elävillä lapsilla, myös heillä on paljon puhuvat lisänimet –
Rotta ja Luoti.
vanhempiaan pojat eivät ole nähneet vuosiin. Heidän koko toimeentulonsa lepää täysin heidän omissa käsissään. Tänään he ovat luvanneet näyttää meille kuinka he selviävät päivittäisestä elämästään.

Kertoja aloittaa rakentamalla kehystyksen, jossa pojat Abdul ja Fudi jäävät muiden lasten
askareiden ja toiminnan ulkopuolelle: aamulla, kun muut lapset lähtevät kouluun. Juha tervehtii lapsia heidän lempinimillään – Herra Rotta ja Luoti – joita hän kuvailee paljon puhuviksi. Pojat istuvat jalat ristikkäin majan terassilla ja katsovat maahan väistäen kameran.
Näin Juha tuottaa pojille suhteen ympäröivään tilaan, jossa koulua käyvät lapset erotetaan
51

omaksi ryhmäkseen ja pojat asemoidaan toiseen, tavanomaisen lapsuuden ulkopuolella sijaitsevaan kategoriaan: kuten muillakin kadulla elävillä lapsilla. Poikien ghettonimet viittaavat alamaailman jengeihin ja konnotoivat mielikuvaa vaarallisesta elämästä, joka tyypillisesti liitetään slummien nuoriin rikollisiin. Pojat modalisoidaan täytymisellä: heidän koko
toimeentulonsa lepää täysin heidän omissa käsissään, sekä osaamisella ja kykenemisellä: he
ovat luvanneet näyttää meille, kuinka he selviävät päivittäisestä elämästään. Poikien on
välttämätöntä selviytyä itse, omien tietojensa, taitojensa ja ruumiillisen kykenemisensä
avulla.
Juha jatkaa yömajan kuvailulla:
JT:

pojat ovat viettäneet yön tässä vanhassa hylätyssä kioskissa.
is this where you sleep on? Is this your bed?
sillä puolella katto on ehjä (osoittaa katonnurkkaa kuvaajalle).
okay so, this usually stays dry, if it doesn’t rain a lot?

Juha keskustelee kuin itsekseen ja itselleen, pojat eivät sano mitään ja katsojalle jää epäselväksi, onko heille tulkattu Juhan puhe ja ovatko he vastanneet esitettyihin kysymyksiin. Juha jatkaa kameran edessä kertoen näkemästään taustalla yömaja ja sen terassilla istuvat pojat:
JT:

aikamoinen hilttoni pojilla tuolla. Siellä on aika isot reiät katossa - mistä sataa sisään
ja vaikka pojat on - laittanut ton - pikkusen rievun minkä päällä ne nukkuu tonne
kuivaan kulmaan niin se vesi kuulemma valuu sinne. Valuu sinne - että nyt sadekaudella yöt on tosi kylmiä. Kylmiä…*puhe katkonaistuu ja paksuuntuu, nieleskelyä*
mut turvallista on kuulemma siks et ne tulee tänne niin myöhään et ei nää toiset he
nukkuu täällä ja lähtee aikasin pois. Eli tota…aika hiljaseks vetää.

Juhan emotionaalinen liikuttuminen on visuaalisesti ja kerronnallisesti näkyvää. Hänellä on
vaikeuksia pukea sanoiksi näkemäänsä, mikä tulee esiin puheen katkonaisuutena: isot reiät
katossa – mistä sataa sisään ja vaikka pojat on – laittanut ton – rievun minkä päällä ne
nukkuu tonne… Hän toistaa sanoja ikään kuin keräten ajatuksiaan koskettavan tapahtuman
edessä: se vesi kuulemma valuu sinne. Valuu sinne; yöt on tosi kylmiä. Kylmiä. Viimeisessä
lauseessa Juha vielä vahvistaa liikuttumisen todella tapahtuneen: eli tota…aika hiljaseks vetää. Pojille ei anneta suoraa puheenvuoroa, vaan heidän puheäänensä on Nabinin ja Minan
tarinoiden tavoin epäsuorasti läsnä: niin se vesi kuulemma valuu sinne; mut turvallista on
kuulemma siks et ne tulee tänne niin myöhään. Juha on siis jututtanut mahdollisesti tulkin
välityksellä poikia, ja tiivistää nyt katsojille heidän kertomaansa.
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Juha korostaa lasten huomiokykyä ja valppautta (osaaminen) tilanteessa, kun pojat nousevat
majan terassilta astuakseen alas ruohikolle: tässä tietenki kotona lapsille et varo päätä mut
mä luulen et nää pojat kyllä pitää varansa. Juha näin peruu varoituksen, jonka olisi luonnollisesti kotioloissa tehnyt, kokien sen tässä tilanteessa tarpeettomaksi. Poikien asema vahvistuu pärjäämisen ja yksin selviytymisen kontekstissa, itsestään huolehtimaan kykenevinä
toimijoina.
Insertissä siirrytään seuraamaan Abdulin ja Fudin päivän touhuja. Pojat tekevät päivän mittaan monenlaista hanttihommaa, joiden taloudellinen tuotto on vaatimatonta. He esimerkiksi
etsivät kaatopaikalta metalliromua myytäväksi, kantavat perheiden jätekuormia ja tiskaavat
ravintolassa ruoka-annosta vastaan. Poikiin kytketään taitavuutta metallin etsinnässä:
JT:

kundeilla on tosi tarkka ja harjaantunu silmä. Ei tarvi paljoo pilkottaa ruosteista metallinpalaa tuolta ku, pojat sen havaitsee.
aamun töistä saatiin 30 senttiä. Ja siinäkin pohjana oli enimmäkseen jo eilen kerättyä
metallia.
toinen tavallinen homma on kerätä jätekuormia pois perheitten pihoilta.
poikien kanssa kulkiessani huomaan että he ovat koko ajan varuillaan. Valppaina ja
tietoisia ympäristön tapahtumista. Se on täällä välttämätöntä, jos haluaa selvitä hengissä.

Lainauksen ensimmäisessä osassa poikien todettu osaaminen ja taitavuus kehystetään vajavaiseksi, kun toiminnan tulos esitetään vaatimattomana: ja siinäkin pohjana oli enimmäkseen jo eilen kerättyä metallia. Juha jatkaa kertomusta kulkiessaan poikien kanssa kylän
teillä, joilla liikkumiseen tuodaan vaaran elementti, implisiittisesti läsnä oleva tuntematon
vastasubjekti: huomaan että he ovat koko ajan varuillaan. Valppaina ja tietoisia ympäristön
tapahtumista. Tilat ovat ”sosiaalisesti tuotettua ja tuotettavissa, ei pelkästään materiaalisesti
annettu” (Veijola 1997, 143), ja nyt poikien liikkumiseen tilassa näyttää vaikuttavan tietoisuus uhan läsnäolosta. Vastasubjektin näkymättömyys on kerronnan tyylillinen keino, jolla
vahvistetaan kyseisen aktanttiroolin merkitystä, ja minkä avulla synnytetään katsojissa jännitystä (Korhonen & Oksanen 1997, 61). Poikien elinympäristön turvattomuus vahvistuu
eloonjäämistaitoja vaativaksi olemiseksi: se on täällä välttämätöntä, jos haluaa selvitä hengissä. Heidän elämäänsä vaikuttavat toiset, tuntemattomat toimijat ja heidän tahtonsa. Pojat
kuitenkin osaavat tarkkailla ja varoa näitä uhkia.
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Kertoja asemoi epävarmuuden leimalliseksi osaksi poikien arkea:
JT:

Abdul ja Fudi ovat todellisia pätkätyöläisiä. Työtä saadaan, ehkä. Ruokaa saadaan
ehkä. Sovittu palkkakin saadaan, ehkä. Ja nukkumaan päästään, ehkä jonnekin. Sairastaa ei voi, eikä varsinkaan loukata itseään. Kaikki omaisuus pitää kuljettaa mukana koko ajan. Heidän tapauksessaan omaisuus tarkoittaa yhtä vaatekertaa.
vaikka pojille joskus jäisikin ylimääräistä rahaa, esimerkiksi patjaa tai uutta vaatekertaa ei kannata ostaa, koska ei ole mitään paikkaa, missä niitä säilyttää. Abdulin
vaihtovaatteet varastettiin juuri edellisellä viikolla.
näin heidän arkensa jatkuu. Vailla mitään suojaa.

Arjen täyttää epävarmuus, ehkä-pärjääminen. He elävät kädestä suuhun päivästä toiseen:
näin heidän arkensa jatkuu. Vailla mitään suojaa. Kertoja jatkaa:
JT:

Abdulin ja Fudin päivittäistä elämää leimaa epävarmuus. Mikään tänään onnistuneista keikoista ei välttämättä onnistu huomenna, tai loppuviikolla. Heidän ajattelemansa yöpaikka saattaa olla varattu. Kadulta on todella vaikea päästä pois.

Vaikka pojat selviävät osaamisensa ja kykyjensä avulla turvattomassa ja epävarmuuksia
täynnä olevassa ympäristössä, heistä kytketään pois kykyä huolehtia itsestään välttämätöntä
eloonjäämistä paremmin. He joutuvat toimimaan ulkopuolelta määrittyvän eksotaktisen
modaalisuuden, täytymisen kehikossa. Insertissä poikiin ei selviytymistaitojen lisäksi liitetä
muita subjektiin itseensä viittaavia, sisältäpäin määrittyviä eli endotaktisia modaalisia ominaisuuksia, kuten sisäistä motivaatiota tai halua saavuttaa jotain. (Ks. Sulkunen & Törrönen
1997, 83.) Tässä mielessä tarina tuottaa heille heikkoa subjektiutta (Veijola 1997, 142). Pojilla ei ole tarvittavia modaalisia ominaisuuksia tavoitella kertojan julkilausumaa objektia ja
muuttaa tilannettaan: kadulta on todella vaikea päästä pois.
Menetyksen kokemuksen tai sen pelon avulla voidaan asemoida toiset surumme tai huolemme kohteeksi, jolloin menetyksestä voi tulla yhdistävä tekijä (Ahmed 2004, 192). Huoli
Abdulin ja Fudin kaltaisten lasten elämästä liitetään narratiivissa vahvasti vanhemmuuteen,
joka toimii helposti lähestyttävänä yhdistävänä sidoksena ”meidän” ja ”heidän” välillä. Tarinan lopussa Juha istuu pojat molemmilla puolillaan, käsikkäin:
JT:

kahden suurin piirtein samanikäisen pojan isänä, Abdulin ja Fudin elämän seuraaminen tuntuu – sietämättömältä. Omat pojat tietää kyllä että kotiin voi tulla ja joku
odottaa. Mutta näitä poikia ei odota kukaan.
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Juha nousee ja kävelee pois poikien luota – metaforisesti; voimme kuvitella poikien vanhempienkin joskus tehneen niin.
Kuvio 8. Pragmaattiset modaliteetit Abdulin ja Fudin tarinassa
MODALITEETIT PYSÄHTYNYT TARINA: ABDUL & FUDI
Osaaminen

Liitetään käytännön osaamista ja selviytymistaitoja.

Haluaminen

Ei tuoda esiin sisäistä motivaatiota tai haluamista.

Täytyminen

Poikiin kytketään fatalisminomaista täytymistä, heidän on
selvittävä päivästä toiseen vailla vaihtoehtoja.
Liitetään ruumiillista kykenemistä eloonjäämistaitoina.
Toisaalta eivät kykene pääsemään kadulta pois.

Kykeneminen

Tahtovat naiset
Nenäpäivä-show’n inserttien toinen näkyvä toimijaluokka, nuoret naiset, on päähenkilönä
kuudessa tarinassa. Näistä neljä on muutostarinoita, joissa subjektin elämä on muuttunut
myönteisellä tavalla. Muutostarinat sijoittuvat kaikki Sierra Leoneen ja kertojalla on niissä
selvästi etäisempi rooli kuin muissa inserteissä. Päähenkilön omalle kerronnalle ja hänen
tarinalleen annetaan tilaa. Muutostarinat ovat varsin eri tavoin kehystettyjä kertomuksia autettavasta kuin pysähtyneet tarinat, joissa lapset ovat päähenkilöinä. Subjektin henkisen kasvamisen voi nähdä muutostarinoiden punaisena lankana ja keskeisenä viestinä. Pragmaattisten modaliteettien näkökulmasta Nenäpäivä-show’n muutostarinat ovat kertomuksia siitä,
miten nuorista naisista kehkeytyy modalisoituja subjekteja (ks. Korhonen & Oksanen 1997,
64). Tässä mielessä ne tarjoavat piristävän poikkeuksen muiden tarinoiden subjektien pysähtyneisyydelle.
Muutostarinoiden naissubjekteilla ei aluksi ole hallussaan juuri minkäänlaisia tavoiteltavia
modaalisia ominaisuuksia: täytyminen ja elämän hallinnan puuttuminen leimaavat heidän
olemistaan. Seuraava esimerkkitarina alkaa Juha Tapion saapuessa Sierra Leoneen Kirkon
Ulkomaanavun Nenäpäivän tuella ylläpitämään kouluun, jossa vaikeista olosuhteista tulevat
nuoret voivat opiskella itselleen ammatin. Tarinan päähenkilö Bernadet kaapattiin 10vuotiaana Sierra Leonen sisällissotaan lapsisotilaaksi. Hän joutui näkemään, kun hänen
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isänsä ja kotinsa poltettiin hänen silmiensä edessä. Insertti siirtyy kuvaamaan aukealla yksin
seisovaa Bernadettea, joka kertoo sisällissodan kauhuista:
B:

minä itken öisin yhdessä heidän kanssaan, jotka olen tappanut. Öisin tulevat muistot,
ne jahtaavat minua. Tuntuu, etten milloinkaan saa niitä vaiennettua. Epätoivoisena
ajattelen, miten jaksan jatkaa elämääni näiden muistojen kanssa.
sitten tulivat muistot joukkoraiskauksista omassa leirissämme. Minua raiskattiin
vuosien ajan. Kärsin kivuista edelleen.
samoin kaikki ne muistikuvat siitä kun Komentajanainen käskee minun alkaa katkomaan ihmisten käsiä – tai alkaa tappaa heitä.

Painajaismaiset muistot vainoavat Bernadettea, eikä hän tunnu pääsevän menneisyyttään
pakoon: Öisin tulevat muistot, ne jahtaavat minua. Tuntuu, etten milloinkaan saa niitä vaiennettua. Bernadetten tarinassa kipu, häpeä ja syyllisyys tuodaan lähelle katsojia niin visuaalisesti kuin kerronnallisesti. Bernadetten kasvot eivät aluksi nouse kohtaamaan yleisön
katsetta, mikä viittaa hänen kokemaansa syvään suruun ja häpeään. Ahmed (2004, 103) kuvailee häpeää vahvaksi ja tuskalliseksi tunteeksi, jonka ”minä” tuntee itseään kohtaan, ja
joka usein realisoituu subjektin ollessa muiden ihmisten edessä. Häpeään voi liittyä tunne
omasta epäonnistumisesta, ja sitä voidaan pitää noloutta vahvempana tuntemuksena, joka
saa ihmisen kääntymään pois toisista, laskemaan päänsä alas väistääkseen katseet ”todistajien” edessä.
Bernadetten tarinan visuaalinen kerronta tukee päähenkilön häpeän ja syyllisyyden tuntemuksia. Nainen seisoo yksin kaukana kamerasta selkä katsojiin käännettynä. Seuraa lähikuva, jossa Bernadetten pää on painunut alaspäin ja hän väistää kameraan katsomisen. Bernadetten kertojaääni kuuluu tarinan taustalla, ja hän on kuvassa ikään kuin vaipunut syvään ja
hiljaiseen mietiskelyyn:
B:

nämä muistot pyörivät mielessäni ja silmäni vuotavat kyyneliä. Monesti kyyneleet
tulevat päivälläkin.
tunnen valtavaa syyllisyyttä menneestä. Surulliset muistot tulevat uudelleen ja uudelleen, syyllisyys seuraa minua koko ajan. Voin ainoastaan laulaa hengellisiä lauluja ja rukoilla armoa.
yöllä ensin laulan tämän laulun, sitten menen polvilleni ja pyydän, että Jumala olisi
minulle syntiselle armollinen.

Bernadetten kokemusta kehystävät menneisyyden traumat, jotka ovat kuin ulkoisia, pakottavia realiteetteja läpäisten hänen koko fyysisen ja henkisen olemisensa. Bernadet kokee
fyysisen kivun lisäksi voimakasta syyllisyyttä teoistaan: syyllisyys seuraa minua koko ajan.
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Hänellä ei ole muuta vaihtoehtoa, kuin anoa anteeksiantoa: menen polvilleni ja pyydän, että
Jumala olisi minulle syntiselle armollinen.
Tarinan pahantekijä, Komentajanainen, halusi kouluttaa tytöstä itselleen henkivartijan. Juha
Tapio jatkaa kertoen, miten lapsisotilaille pakkosyötettiin kokaiinia, ja miten huumatut lapset ryöstivät ja silpoivat käskystä. Vaikka Bernadet on tehnyt menneisyydessään pahoja tekoja, katsoja ymmärtää hänen toimineen täytymisen modaliteetin kahlitsemana. Samalla hän
on itse joutunut pahojen tekojen kohteeksi. Tarinan todellisiksi syyllisiksi asemoituvat sisällissota ja Komentajanainen, joka ilmentää suurempaa pahantekijöiden joukkoa. Sisällissota
ja kanssaihmisten pahuus ovat Bernadetten tarinan vastustajia.
Sisällissota herättää tietyn historian narratiivin henkiin, ja Komentajanainen asemoituu kertomuksessa vastasubjektiksi pahantekijän rooliin. Mutta samalla kun sisällissota sanana
toimii merkkinä tapahtumasta, mihin liittyy kauhua ja kärsimystä, se kätkee taakseen muiden asioiden läsnäolon (Ahmed 2004, 20–21). Ilmeisten pahantekijöiden aikaansaaman kärsimyksen taakse peittyy kokonainen verkosto sosiaalisia, taloudellisia, etnisiä ja historiallisia kytköksiä, joiden syntyyn olemme olennaisella tavalla vaikuttaneet, ja joita edelleen ylläpidämme globaalin eriarvoisuutta tuottavan järjestelmän muodossa. Syntyy paradoksaalinen tilanne, jossa autamme kärsijöitä, joiden kärsimyksen olemme osin itse historiallisesti
aiheuttaneet ja mitä osaltamme edelleen ylläpidämme. Samalla kun autamme, onnistumme
kätkemään nämä kytkökset ja luomme valta-asetelman uudelleen. (Ahmed 2004.)
Bernadetten pelastajaksi osoittautuu Nenäpäivän tuen mahdollistama koulutus, josta hän on
muutaman viikon päästä valmistumassa ompelukone ja ammattitaito lähtiäislahjanaan. Bernadet kuvailee koulun aikaansaamia muutoksia. Hän kertoo oppineensa ammatin lisäksi armosta ja anteeksiannosta ja on nyt saanut ilon takaisin elämäänsä: ilo alkoi voittaa, en ollut
enää pelkästään surullinen. Koulun piirissä Bernadet on myös uskaltanut lähentyä muidenkin, kuin entisten lapsisotilaiden kanssa. Bernadet jatkaa:
B:

minulla on unelma omasta ompeluliikkeestä. Suuri unelmani on, että avaisin räätäliliikkeen. Haluan kerätä kaduilla lapsia turvaan ja opettaa heitä, kuten minuakin on
opetettu. Niin voisin pelastaa heitä takaisin elämään.

Voidaan puhua tarinan arvo-objektin selkiytymisestä: haluttavaa ei ole pelkästään menneisyyden traumoista ylitse pääseminen, vaan itsemääräämisoikeuden saaminen ja muiden vai57

keista lähtökohdista tulevien auttaminen: haluan kerätä kaduilla lapsia turvaan ja opettaa
heitä, kuten minuakin on opetettu. Lainauksessa on läsnä myös Bernadetten auttaja: kuten
minuakin on opetettu. Tällainen subjektin kehitys tapahtuu jokaisessa muutostarinassa, ei
pelkästään Bernadetten kohdalla. Esimerkiksi niin ikään lapsisotilaaksi joutuneesta ja varsin
samankaltaisia kokemuksia läpikäyneestä Isatasta kerrotaan seuraavaa:
Nenäpäivän tukema ammattikoulu Sierra Leonessa muutti Isatan elämän suunnan. Nainen
itse jatkaa tarinaansa näin:
I:

koulu sai aikaan paljon muutoksia minussa. Ensinnäkin opin sen aikana tuntemaan
itseäni paremmin. Opin ymmärtämään, mitä minulle on tapahtunut.
ja toinen asia, koulu auttoi minua kehittämään itseäni. Nyt olen ylpeä itsestäni ja taidoistani. Olen oppinut opiskelemaan ja olen ylpeä työstäni ja luottavainen itseäni
kohtaan.
(…)
tulevaisuudesta ajattelen, että nyt ensimmäinen askel on oppia tämä ompelutyö kunnolla. numero kaksi on se, että voin olla esimerkkinä muille.
sitten seuraava tavoitteeni on voimistaa tyttöjä, jotka elävät kadulla. Haluan perustaa
ja johtaa koulua, tai sellaisen yhdistyksen, jossa voin tukea nuoria tyttöjä. Haluan
tukea heitä ja saada heidät pois kaduilta.

Sulkunen ja Törrönen (1997, 91) puhuvat modaalisista ominaisuuksista ketjuina, jotka
muuttuvat ja kehittyvät kuin käänteinä subjektin tarinassa. Muutostarinoiden subjektien
kohdalla modaliteetit liikkuvat täytymisen kautta kykenemiseen, osaamiseen ja haluamiseen. Naisilla on ollut kyky päästä kouluun, missä he ovat oppineet itsestään ja ammatistaan. Naisilla on nyt uutta luottamusta itseensä ja he ovat saaneet haaveita ja konkreettisia
tulevaisuuden suunnitelmia. Subjektien kehityksen on sysännyt liikkeelle Nenäpäivän tuki
(vrt. pysähtyneet tarinat odottavat liikuttajaa). Bernadetten tarinan lopussa Juha Tapio alleviivaa katsojille Nenäpäivän elämää muuttavaa merkitystä:
JT:

Sierra Leonen sisällissotaan pakotettiin osallistumaan yli 10 000 lasta. Kaiken sen
jälkeen mitä Bernadet on kokenu, tää koulu on antanu hänelle uuden toivon ja uuden
mahdollisuuden. Ja Nenäpäivän tuella, myös monet muut hänen kaltaisensa entiset
lapsisotilaat voi saada saman mahdollisuuden. Ja sun apu on nyt tarpeen, soita.
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Kuvio 9. Pragmaattiset modaliteetit Bernadetten tarinassa
MODALITEETIT

MUUTOSTARINA: BERNADET

Osaaminen
Haluaminen

Bernadetteen liitetään ammattiosaaminen.
Bernadettella on unelma omasta ompeluliikkeestä ja siitä,
että voi auttaa lapsia pois kadulta turvaan.
Menneisyyden orjuutus.
Koulun kautta hän on saanut kyvyn vaikuttaa elämäänsä
ja tulla sinuiksi menneisyytensä kanssa.

Täytyminen
Kykeneminen

Ahmed (2004, 108) esittää, että henkilökohtaisen häpeän tunteen syy löytyy siitä, että niissä
ideaaleissa, jotka pitävät yhteisön koossa, on epäonnistuttu. Yksilö voi myös omaksua yhteisön tai kansan häpeän, jos he ovat kokonaisuutena epäonnistuneet elämään sellaisten ideaalien mukaan, jotka ovat olennaisia kansan identiteetin kannalta. Sisällissotien narratiiveissa kansa on häpäissyt myös itsensä, kun omia kansalaisia on kohdeltu raakalaismaisesti
(Ahmed 2004, 107). Nenäpäivä-show’n inserttien naispäähenkilöiden Bernadetten ja Isatan
häpeässä on kyse traumasta, menneisyyden tapahtumasta, joka elää edelleen nykyisyydessä.
Menneisyyden vääryyden tunnistaminen ja sen häpeäminen on olennaista sen osoittamisessa, että yksilö tai kansa on hyvää tarkoittava – se on alku eheytymisen narratiiville nykyisyydessä (Ahmed 2004, 109).

Yhteenveto
Tässä luvussa olen tarkastellut sitä, millaisia modaalisia asemointeja Nenäpäivä-show’n
kahteen keskeiseen toimija-asemaan, pysähtyneiden tarinoiden lapsiin ja muutostarinoiden
nuoriin naisiin, liitetään ja millaisena heidän olemisensa avun kohteina näyttäytyy. Olen tiivistänyt alla olevaan kuvioon (kuvio 10) näiden toimija-asemien keskeisimmät modaaliset
piirteet.
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Kuvio 10. Lasten ja nuorten naisten toimija-asemien modaaliset ominaisuudet
MODAALISUUS

LAPSET

NUORET NAISET

Osaaminen

Osaavat tehdä työtä ja selviytyä.
Eivät osaa haluta, ilmenee
unelmien ja ystävien puuttumisena.
Koko tähänastista elämää
leimaa täytyminen.

Ammattiosaaminen.

Haluaminen

Täytyminen

Kykeneminen

Eivät kykene muuttaa tilannettaan.

Haluavat ja tahtovat, tavoittelevat unelmiaan.
Menneisyyttä leimaa täytyminen, nykyisyyttä mahdollisuudet.
Saaneet kyvyn vaikuttaa elämäänsä ja suunnitella tulevaa.

Nenäpäivä-show’ssa kaukainen kärsijä on lapsi ilman unelmia tai vaikeudet voittanut nuori
nainen. Inserteissä lapset kuvataan kyvykkäiksi tekemään fyysistä vahvuutta vaativaa raskasta ja monotonista, kulttuurissamme aikuisille tarkoitettua, työtä. Lapset kuvataan toimeliaina, he työskentelevät vanhempiensa kanssa, laittavat ruokaa perheelle ja huolehtivat pienemmistä sisaruksistaan. Heihin liitetään osaamista selviytymis- ja eloonjäämistaitoina,
mutta lopulta he ovat kykenemättömiä vaikuttamaan omaan kohtaloonsa eivätkä tiedosta
heille tarjottua arvoa esimerkiksi ystävien merkityksellisyydestä. Pysähtyneissä tarinoissa
tekeminen jää kesken, ”tahto ja halu jäävät intohimona leijumaan ilmaan ja odottamaan toteutumistaan” (Sulkunen & Törrönen 1997, 91). Katsojat asemoidaan mahdollisiksi sankarisubjekteiksi (ks. Veijola 1997), jotka voivat toimintaan aktivoitumisellaan laittaa pysähtyneet tarinat liikkeelle, matkalle kohti muutostarinoita. Kertoja toimii lähettäjänä antaen katsojille kutsun toimintaan, ikään kuin tarinan päähenkilön yli tai ohitse, sillä tämä ei itse ole
tietoinen häntä koskevasta päämäärästä.
Samaan tapaan, kuin perinteisen humanitaarisen kuvaston kärsijälapsi on uhri (esim. Lidchi
1999), kehystävät Nenäpäivä-show’n tarinat lasten toimijuuden vahvasti jokapäiväistä elämää leimaavalla täytymisen modaliteetilla. Lasten elinympäristöön liitetään turvattomuutta
ja epäpuhtautta. Lapsista kytketään pois haluamisen modaliteetti, joka ilmenee haaveiden ja
unelmien puuttumisena. He vaikuttavat olevan yksinäisiä ja joutuvan pärjäämään omillaan
tai nuorempien sisarustensa hoitajina ilman vanhempiensa huomiota. Tätä tulkintakehystä
vahvistetaan visuaalisen representaation avulla, esimerkiksi poiskuvaamalla inserteistä lasten vanhemmat ja näyttämällä auttaja visuaalisesti vanhempien paikalla lasten seurana.
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Heittiön (abject) rakastamisen voi nähdä osana liberaalin hyväntekeväisyyden politiikkaa,
joka usein tekee rakastavalle subjektille paremman mielen siitä, että hän on rakastanut ja
antanut jollekin, joka oletetaan olevan vailla rakkautta (Ahmed 2004, 141).
Nenäpäivä-show’n tarinat lapsista ovat samalla sekä erilaisuuden että universaalisuuden
narratiiveja. Lapsesta tehdään erilainen, toinen, korostamalla lasten todellisuuden perustavanlaatuista eroa omaan kulttuuriimme. Tätä eroa ja kontrastia vahvistetaan narratiiveissa
eri keinoin. Lapsista kytketään aktiivisesti pois perinteistä länsimaalaista lapsena olemista –
ystäviä, leikkiä ja aikuisen seuraa. Erilaisuuden kokemus tuotetaan muun muassa julkkiskertojan ihmettelevällä otteella hänen osallistuessa lasten työhön (esim. Nabinin ja Manishan
tarinat). Ero suomalaisten, hyvinvointiyhteiskunnassa kasvaneiden katsojien lapsuuskäsityksen ja autettavien lasten todellisuuden välillä on ilmeinen, ja sitä korostetaan erityisesti alleviivaamalla ystävien ja unelmien puuttumista.
On kuitenkin mahdollista, että kulttuurirelativistisille lähestymistavoille on annettu suhteettomasti painoarvoa etenkin lasten kokemusten tulkinnassa. Julkkiskertojien taajaan esiintuoma järkytys siitä, että lapset eivät osaa unelmoida ja että heillä ei ole haaveita voi liittyä
ennemminkin siihen, ettei kysymystä ymmärretä samalla tavalla kuin länsimaissa. Enemmän kollektiivisuuteen kuin individualismiin pohjaavassa kulttuurissa ei ehkä ymmärretä
käsitystä omista yksilöllisistä unelmista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Voi olla, että merkityksellistä on ennemminkin kollektiiviset, koko perhettä koskevat tavoitteet. Omien henkilökohtaisten saavutusten pohtiminen ei ehkä ole mielekästä autettavien kulttuurissa saati
helposti hahmotettava kysymys pienille lapsille. (Ks. Narendra 2014; 102–103.)
On huomionarvoista, että miespuolinen toimija esiintyy päähenkilönä vain yhdessä narratiivissa (Dan Bahadur). Kolmessa narratiivissa mieshenkilö on aktantiaalisessa roolissa yhtenä
auttajana: opettajan, opiskelutovereiden ja lääkärin rooleissa (Mina; Aminata; Terveysleiri).
Aristoteles (2012, 78) luonnehtii säälin olevan tuskaa siitä, että joku kokee sellaista kärsimystä ja pahaa, jota ei ole ansainnut. Lapset ja naiset nähdään itsestäänselvästi viattomina
kärsijöinä, aikuisia miehiä kohtaan voi olla vaikeampi tuntea sääliä.
Ahmed (2004, 192) esittää, että kärsivä lapsi representoi viattomuutta ja lapsen kautta ”erilaisuuden uhka muutetaan lupaukseksi tai toivoksi samankaltaisuudesta”. Lopulta ero kurotaankin umpeen negaation avulla, jossa lasten erilaisuus muutetaan samankaltaisuudeksi
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oletuksella, että kaikki lapset ovat kuitenkin pohjimmiltaan samanlaisia, ja haluavat lapsuudelta samoja asioita – ystäviä, leikkiä ja turvaa. Katsojissa herää näin ajatus että tuo lapsi
voisi olla minun, jolloin lapsen kärsimys muuttuu universaaliksi. (Ahmed 2000, 170.) Toisaalta, vaikka empatiakyvyn ansiosta voimme haluta kantaa toisten taakkaa tai kärsimystä,
empatia pitää yllä juuri sitä eroa minkä se haluaisi ylittää – se pysyy toiveajatteluna ja
kärsimys säilyy toisen kärsimyksenä (mt., 30).
Kun katsojat asemoidaan positioon, missä he voivat identifioitua toisten tuskan kanssa ja
kuvitella samankaltaisen tuntemuksen koskettavan meitä tai läheisiämme, tuo tämä meitä
lähemmäs kärsijöitä. Pysähtyneissä tarinoissa korostetaan vanhemmuuden kokemuksesta
kumpuavaa huolta lapsista. Säälin politiikan prosessissa tarvitaan identifioituminen avun
kohteeseen, jotta voimme kokea riittävää samankaltaisuutta liikuttuaksemme ja ryhtyäksemme auttamisen tekoon. Inserteissä tarjotaan lisäksi mahdollisuus identifioitua länsimaalaisen julkkisauttajan tuskan kanssa, joka on usein näkyvää ja julkituotua heidän todistaessa
lasten arkista elämää.
Liikuttumisella ja etenkin kyynelillä on erikoista voimaa todistuksena ”aidosta tunteesta”
(Berlant 2000). Ne voidaan nähdä merkkeinä voimattomuuden kokemuksesta, toimijan sisäisten konfliktien ilmentymänä ja niiden lievittäjänä, tai performatiivisesti tunteita vahvistavana merkkinä (Koivunen 2011, 231). Anu Koivunen (mt., 229) korostaa liikuttumisen ja
tunteiden mahdollisimman aidon oloisen esittämisen tärkeyttä tunnekielenä, joka läpäisee
nykyjulkisuutta. Tunteiden esittäminen ei ole enää merkki heikkoudesta, vaan se on jopa osa
kulttuurista, sosiaalista ja poliittista pääomaa: ”Myöhäiskapitalistisessa kulttuurissa yksilöstä, ihmisestä käyminen edellyttää yhä selkeämmin kulttuurisesti hyväksyttyjen tunnenormien taitavaa täyttämistä” (mt.).
Muutostarinoissa modaalisuuden lajien kehittymisellä on tärkeä tehtävä subjektin kasvun
kuvaamisessa (Korhonen & Oksanen 1997, 65). Vaikeuksia kohdanneet naiset oppivat ammattitaidon lisäksi itsestään. He alkavat hahmottamaan itseään tietoisina, tuntevina ja tahtovina toimijoina, joilla on kykyjä, haaveita ja päämääriä. Uusin voimavaroin varustettu nykyisyys asettuu täydelliseen vastakohtaan naisten kuvailemien lapsuusvuosien koettelemusten kanssa, jolloin heillä ei ollut elämäänsä juuri minkäänlaista vaikutusvaltaa. Pragmaattisten modaalisuuksien muuttumisen avulla ilmaistaan, kuinka tarinoiden subjektit lopulta saavuttavat halutut ominaisuudet kokemuksiensa karaisemina ja pystyvät tavoittelemaan pää62

määrää. Kärsimyksen voittaminen ei sinänsä asetu muutostarinoiden kohokohdaksi tai niiden objektiksi. Tätä tärkeämpänä voidaan nähdä katsojien valtaistumisen tunne, sillä he ovat
mahdollistaneet toisten kärsimyksen loppumisen: ”länsimaalainen subjekti voi paremmin,
kun hän on kuullut henkilökohtaisia tarinoita menestyksestä, jotka kerrotaan sekä kivun
voittamisena että yhteisön parantamisena” (Ahmed 2004, 21).
Inserttien subjekteilta puuttuu aluksi halu, tahto, kyky tai kompetenssi, jotta he voisivat yksin saavuttaa tarinan päämäärän. Muutostarinoidenkaan nuoret valtaistuneet naiset eivät onnistu kasvamaan subjekteiksi itsenäisesti, vaan tarvitsevat ulkoapäin tulevan sysäyksen, joka
auttaa heitä löytämään sisäisen motivaation ja kehittämään kompetenssit tavoitteiden saavuttamiseksi. Vaikka naisten toiminta lähtee omasta tahdosta, kyky ja tarvittavat ominaisuudet ongelman ratkaisemiseksi tulevat lopulta ulkoapäin. Naisten tahtotilan kehittyminen
ei olisi ollut mahdollista ilman auttajan, Nenäpäivän, tarjoamaa mahdollisuutta eheytyä ja
saada elämänhallinta omiin käsiin. Heistä tulee ”kompetentteja subjekteja” vasta Nenäpäivän armeliaisuuden turvin (ks. Korhonen & Oksanen 1997, 64). Irrottamalla toimijoista kyvyn auttaa itse itseään insertit rohkaisevat katsojia tukemaan Nenäpäivää, joka tietää mitä
autettavat tarvitsevat: Kaduilla elävät lapset tarvitsee just sellasta tukea, mitä nää Nenäpäivän tukemat järjestöt noissa kehittyvissä maissa pitkäjänteisesti tekevät (Anna Perho).
Pysähtyneissä tarinoissa länsimaalainen kertoja toimii itseoikeutettuna arvottavana subjektina, joka motivoi tavoittelemaan objektia ja antaa merkityksiä kohteiden toiminnalle. Inserteissä kertoja modalisoi itsensä subjektiksi, jolla on tieto asioiden todellisesta tilasta ja rakentaa itsestään uskottavan kaikkitietävän subjektin (ks. Veijola 1997). Muutostarinoiden
naissubjektit sitä vastoin muodostavat aktiivisesti toiminnalleen merkityksiä ja kertovat
myös itse kokemuksistaan ja ajatuksistaan. Tarinat on kuitenkin kehystetty tietyllä tavalla
julkkiskertojan narraation ja visuaalisten representaatioiden avulla, ja sovitettu korkeintaan
viisi minuuttia kestäväksi videopätkäksi. Emme tiedä, millaisia asioita on mahdollisesti jätetty kertomusten ulkopuolelle, tai mitä kysymyksiä autettaville on esitetty ja mitä vastauksia saatu. Tavoiteltaviksi ominaisuuksiksi asemoituvat muun muassa toimeliaisuus, itsenäisyys, yritteliäisyys, sinnikkyys ja valtavirtaa vastaan taisteleminen.
Kertovatko esitetyt tarinat siis lopulta omista arvoistamme ja tavoiteltavina pidettävistä
ominaisuuksista, ennemmin kuin toimivat aitona kuvauksena tarinoiden subjektien maailmasta? Costas Douzinas (2013, 167) esittää, että ”heijastamme itsemme kärsiviin peiliku63

viimme”. Douzinas puhuu uhrista käänteisenä kuvanamme, mistä syystä ”tiedämme hänen
tavoitteensa ja patistamme häntä hänen ”omaksi parhaakseen”. Muutosnarratiiveissa korostuu etenkin ammattiosaaminen, yksilön toimeliaisuus ja itsensä kehittäminen päämäärinä,
joiden tavoittelun Nenäpäivä on mahdollistanut. Naisia kuvataan opiskelemassa ammattiaan
ja heillä on haaveita oman yrityksen perustamisesta. Yrittäjämäisyys ja omien unelmien tavoittelu asemoituvat näiden tarinoiden ideaaleiksi. Narratiivit voi nähdä peileinä omalle
kulttuurillemme, jonka uusliberalistisessa markkinakapitalismissa työ ja yksilön omatoimisuus ovat arvomaailman ytimessä. Autettavien kuvaukset kertovat myös meille asetetuista
ihanteista: En halua olla riippuvainen kenestäkään. Uskon, että oma kohtalo on tällä hetkellä minun omissa käsissäni (Isata).

6

APUA YLHÄÄLTÄ

Yhdysvaltalainen sosiologi Craig Calhoun (2010) esittää, että olemme länsimaalaisina oppineet, tai meidät on opetettu näkemään itsemme auttajina. Samalla kun otamme vastaan auttajan roolin, muodostamme autettavan. Tarkastelen seuraavaksi sitä, millainen Nenäpäiväshow’n auttaja on, ja millaiseksi avun kohde tulee samanaikaisesti peilattua. Tämän jälkeen
tarkastelen niitä tapoja, joilla Nenäpäivä-show’ssa katsojia ja yrityksiä motivoidaan lahjoittamaan ja pohdin, mitä seurauksia näillä valinnoilla on.
Humanitaarista kommunikaatiota on usein kritisoitu siitä, että länsimaalainen auttaja on tapana asemoida keskiöön kärsijän ääneksi. Tämä on yksi uudenlaisen posthumanitarismin
piirre, jossa megajulkkikset toimivat kärsivien äänenä esimerkiksi UNICEFIN lähettiläinä,
nivoen tyypillisesti auttamisteot osaksi omaa henkilökohtaista kasvuaan. (Chouliaraki
2013b.) Nenäpäivä-show’n auttaja on varsin edellä mainitun auttajan kaltainen, suomalainen julkisuuden henkilö, joka tuottaa autettavan kokemuksista aktiivisesti merkityksiä ja
kutsuu katsojia samaistumaan itseensä. Nenäpäivä-show’ssa auttajat ovat osallistuvia,
heittäytyviä ja kuvatuista kärsijöistä välittäviä toimijoita. Inserttien auttajat asemoidaan
äidillisiksi ja isällisiksi hahmoiksi, jotka kantavat huolta autettavan pärjäämisestä. Seuraavan insertin visuaalinen representaatio tukee perinteistä asemointia valkoisesta auttajasta
pelastuksen tuojana.
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Esimerkkitarinassa uutisankkuri Ansku vierailee kolmen burundilaisen orpolapsen luona.
Perheen ”pää” on 7-vuotias Daniel. Koskettavassa tarinassa on silmiinpistävä visuaalinen
kontrasti tummien ryysyasuisten lasten ja Anskun puhtaan huolitellun, elitistisen ulkonäön
välillä. Alla olevassa kuvasarjassa valkoiseen asuun ja timanttikorvakoruihin pukeutunut
Ansku saapuu orpolasten luo. Kuvan reunoja on sumennettu kuvastamaan tapahtuman sijoittumista menneeseen, sillä kertomus on toisinto edellisvuoden Nenäpäivä-show’sta
(2013).

Lasten pimeä maja toimii seuraavana kuvauspaikkana. Insertin kuvakieli on puhuttelevaa ja
kertoo tarinaa pelastuksesta. Tumma orpolapsi seisoo pimeydessä. Länsimaalainen auttaja,
jonka valkoinen pusero loistaa pimeän keskellä, saapuu ja kumartuu autettavien puoleen:

Ansku kysyy, aikovatko lapset tehdä ruokaa. Ei tänään, Daniel vastaa.
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Henkilöitä kuvataan takaapäin. Kuvan etualaa hallitsee
Anskun jättiläiskokoinen valkoisen paidan peittämä hartia. Anskun pää rajautuu ulos ja ylös kuvasta jonnekin
omiin korkeuksiinsa, Daniel tuntuu katoavan alas pimeyteen. Kuvasommittelu osoittaa ylempänä oleva hallitsevaa asemaa alempana olevaan nähden ja korostaa
lapsen toimijuuden ambivalenttiutta ja hallinnan puutetta. Kontrasti mustan ja valkoisen, valon ja pimeyden
välillä on ilmeinen. Anskun hartialinja ohjaa katsetta diagonaalisesti ylhäältä vasemmalta
alas oikealle. Tällaista diagonaalista suuntaa on kuvissa perinteisesti tulkittu depressiiviseksi, alaspäin johtavaksi linjaksi.

”You would like to go to play with,
with your friends
and now you feel like you have to be
a father to this family”.
Tekstitetty suomennos:
”Haluaisit ehkä mennä leikkimään
kavereittesi kanssa – ja nyt sinä joudut
olemaan isänä näille sisaruksillesi”.

Ansku puhuu suoraan Danielille kertoen pojalle pojan omista toiveista, aivan kuin tämä ei
itse kykenisi kertomaan siitä, mitä ajattelee tai tahtoisi tehdä: you would like to go to play
with, with your friends. Lainauksessa Ansku vaikuttaa pohtivan ääneen itse ja yksin Danielin mahdollisia tuntemuksia. Ansku olettaa, että Danielilla on ystäviä ja että hänellä on
muita vaihtoehtoja, kuin ”tuntea” tarvitsevansa olla isä perheelle: and now you feel like you
have to be a father to this family. Voi kuitenkin ajatella, että Danielilla ei ole aikaa tutustua
keneenkään, jos hänen täytyy huolehtia siskoistaan ja itsestään. Ystävien konsepti, jota Nenäpäivä-show’n pysähtyneissä inserteissä peräänkuulutetaan, ei istu samalla tavoin myöskään tämän tarinan päähenkilön Danielin todellisuuteen kuin 7-vuotiaan suomalaislapsen
elämään.
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Insertin koskettavin kohta tulee, kun Ansku kysyy Danielin tulevaisuuden haaveista, ja poika toivoo voivansa joku päivä kuolla: Kun kuolen, minulla ei ole enää ongelmia. Danielia
kuvataan lähikuvassa takaviistosta pää alaspäin painuneena. Seuraavassa lähikuvassa näytetään auttajan empatiasta liikuttuneet, säälivät kasvot.

Viimeisessä otoksessa auttajan käsi siirtyy lohdullisesti ja äidillisesti Danielin olkapäälle:

Kertomuksen jälkeen palataan reaaliaikaiseen Nenäpäivä-show’n livelähetykseen, jossa
Ansku kertoo, miten lapset pärjäävät nyt Nenäpäivän ansiosta lähiyhteisön tuella. Auttaja on
pelastanut lapset.
Sontag (2003, 102–103) huomauttaa televisiovälitteisen humanitaarisen kuvaston pyrkivän
muodostamaan imaginaarisen siteen hyväntekijän ja autettavan välille visuaalisten representaatioiden ja esimerkiksi lähikuvien avulla. Kärsimyksen yksityiskohtia lisäämällä yksilöllistetään autettavaa ja tehdään hänestä katsojien tunteita koskettava esimerkinomainen representaatio (Boltanski 1999, 12). Sontag (2003, 102–103, ks. myös Ahmed 2004) näkee televisiovälitteisen kuvaston kuitenkin luovan ennemminkin kuvitteellisen siteen, joka ei ole
todellinen, ja itse asiassa mahdollistavan suhteen valta-asetelman säilymisen.
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Alla olevassa kuvasarjassa Krista Siegfrieds ottaa Manishan pienet likaiset kädet omiinsa ja
kääntelee niitä:

Visuaalisena representaationa kuvan kontrasti on tehokas: likaiset tummat kädet puhtaissa
valkoisissa käsissä, niiden toiminnan kohteena, auttaja ja avun kohde perinteisissä asemissaan.

Toiseksi tekeminen
Globalisoitumisen ja teknologiakehityksen ansiosta kärsimyksen esitykset on mahdollista
tuoda visuaalisen materiaalin avulla eteemme, ja voimme esimerkiksi nähdä, kuinka suomalaiset julkkikset ovat vierailleet kaukaisten autettavien luona. Kuvat ja tarinat autettavien
todellisuudesta rakentavat mielikuvia, vahvistavat tai horjuttavat perinteisiä stereotypioita ja
vaativat katsojilta jonkinlaista ajatusprosessia visuaalisten representaatioiden edessä. Stuart
Hall (2003, 85) puhuu historiallisesta merkitysten jatkumosta, johon ihminen asettuu kokiessaan itsensä vaikkapa suomalaiseksi tai eurooppalaiseksi. Kulttuuri onkin ”eräs keskeisimmistä identiteetin muodostamisen, ylläpitämisen ja muuttamisen tavoista”. Hall jatkaa,
miten ”kulloiseenkin kulttuuriin samastuvien ja saman kulttuurisen identiteetin jakavien ihmisten oletetaan olevan samanlaisia” (mt., 86). Toisen kulttuurin erilaisuuden näyttämisellä
vahvistetaan samalla sekä omaan kulttuuriin kuulumisen että jostain toisesta kulttuurista
erottumisen kokemusta.
Säälin politiikan kehys vaatii epäonnisten olemassaolon (esim. Arendt 1963; Boltanski
1999; Chouliaraki 2013a). Sen on toimijoiden keskinäisen etäisyyden vuoksi tuotava kaukaiset kärsijät lähemmäs katsojia, kuitenkin pitämällä yllä eroa meidän ja heidän välillä. Yhtäaikainen samankaltaisuus ja erilaisuus on olennainen representaation ulottuvuus säälin politiikassa, sillä ilman eroa ei ole myöskään epäonnea, jonka samankaltaisuuteen pohjaten
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haluaisimme korjata (Boltanski 1999). Tätä yhtenäisyyttä ja eroa Nenäpäivä-show rakentaa
aktiivisesti läpi juontojen, inserttien, sketsien ja ohjelman visuaalisen merkitysmaailman.
Kielteisillä kertomuksilla periferiasta, länsimaiden ulkopuolelta, vahvistetaan käsitystä siitä
että lännessä asiat ovat hyvin ja tullaan samalla osoittaneeksi, miten huonosti asiat ovat
muualla (Galtung & Vincent 1992, 9–10). Tässä mielessä Nenäpäivä-show’n insertit asemoivat länsimaalaiset periferian yläpuolelle osaavampina, taitavampina ja hyvinvoivempina. Esimerkiksi seuraavassa Minan tarinaan johdattavassa alkujuonnossa, jossa Arja Koriseva haastattelee Nepalissa vieraillutta Jussi-Pekka Rantasta, katsojat ja kärsijät asemoidaan
eri todellisuuksiin:
A:
J-P:

mutta Jussi-Pekka, sinä olet käynyt katsomassa noiden köyhien elämää
siellä Nepalissa. Millainen maa Nepal on?
no Nepalissa lähes puolet ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella ja
siksi monet perheet lapset mukaan lukien joutuvat hankkimaan elantoa, perheelle ruokaa pöytään raatamalla esimerkiksi Kathmandun
laakson tiilitehtaissa.

Nuo köyhät siellä Nepalissa asemoituu omaksi erilaiseksi kokonaisuudeksi. Siellä Nepalissa
on jossain muualla kuin täällä – jossain siellä, missä nuo köyhät, jotka eivät ole meitä, elävät, ja joita voi käydä katselemassa.
Toisessa esimerkissä Arja Koriseva aloittaa juonnon seuraavalla tavalla: Suomessa nykyään
on onneksi lapsilla mahdollisuus leikkiä ja käydä koulua, toisin on Nepalissa. Nepal asemoidaan tässäkin kulttuurisesti erilaiseksi, hierarkkisesti alempiarvoiseksi maaksi kuin
Suomi, jossa lapsilla on monenlaisia etuja, oikeuksia ja mahdollisuuksia. Juontaja kutsuu
esiin television ääressä olevien katsojien yhteisöllisyyden tunnetta, kuulumista hyväosaisten
joukkoon. Ryhmäsolidaarisuus syntyy erontekona toisista ja tiivistyy kokemukseksi omasta
yhtenäisyydestä, ”me” erottuu ”heistä” tai ”niistä” (Hall 2003, 86).
Auttajan ja autettavan suhde on usein hierarkkinen, sillä auttaja on etuoikeutetussa asemassa
autettavaan nähden ja tekee tätä koskevia kuvauksia ja asemointeja. Kyseessä on valtasuhde, jossa länsimaalaiset hyväntekijät auttavat ”toisia” kohti hyväksi nähtyä kehityksen tietä.
Fiske (2003) puhuu tästä ”imperialismin representaationa”, jossa toisen representoiminen on
samalla oman valtamme representoimista toisen kautta. Fiske (2003, 135) esittää toiseksi
tekemisen olevan yksi keskeinen representaation strategia, jonka avulla ”toiselle” annetaan
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jokin muoto. Kyseessä on diskursiivinen ja materiaalinen vallankäyttö, ”joka toiseksi tekevällä sosiaalisella järjestyksellä on siihen maailman osaan nähden, josta se on tehnyt itselleen ’toisen’” (mt.). Valta esittää maailma omista lähtökohdista on samalla valtaa legitimoida oma toiminta.
Manishan tarina on hyvä esimerkki inserteissä tapahtuvasta autettavan toiseuttamisen prosessista. Tarinassa Krista Siegfrieds seuraa aluksi sivusta Manishan ruoanlaittoa ja tiilityötä,
mutta osallistuu sitten Manishan kanssa vedenkantoon. Tämä osallistuminen kuitenkin samalla toiseuttaa Manishaa, sillä työ osoittautuu Kristalle aivan absurdiksi ja huvittavaksikin
sen hankaluudessa ja raskaudessa. Samalla Manishaan kytketään sellaisia kykyjä, fyysistä
vahvuutta, mitä aikuisella Kristalla ei ole samassa määrin. Tällaisen vahvuuden liittäminen
”pieneen tyttöön” korostaa Manishan ja hänen edustamansa ihmisyhteisön toiseutta. Manisha joutuu suoriutumaan vieläpä vaivattoman näköisesti jostain, mikä on niin raskasta,
hankalaa ja omituista aikuiselle länsimaalaiselle auttajalle, että se huvittaa auttajaa.
Manishan tarinassa Kristan vaatteet asettuvat ristiriitaan köyhien tiilityöläisten resuisten ja
likaisten vaatteiden kanssa, jotka kantavat ainoastaan köyhyyden, kurjuuden ja alikehittymisen merkityksiä. Krista sitä vastoin kantaa mukanaan kolonialismin ja imperiumin symboleja hihattomalla Sex Pistols -paidallaan ja armeijatyylisellä takillaan, britti-imperiumin Union Jack

-lippu hihassaan, ja toistaa näin mielikuvan kolonialistisesta valtasuhteesta:

Toisaalta, vaikka Kristan vaatetus voi herättää katsojissa tulkitsemani kolonialismin narratiivin henkiin, voidaan symbolit lukea myös Kristan omana, henkilökohtaisena viestinä katsojille, jossa hän haluaa muodostaa itsestään representaation anarkismin konnotaatioiden
avulla, rohkeana ja vastoin valtavirtaa kulkevana vahvana toimijana.
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Kuvalla on voimaa tuottaa historiallisille identiteeteille läsnäoloa (Fiske 2003, 132) ja Nenäpäivä-show’ssa käytetään runsaasti kuvaustapoja, jotka liittävät kertomukset perinteiseen
kurjuuden narratiiviin (esim. Lidchi 1999). Kuvasto kutistaa yksipuolisuudellaan katsojien
mielikuvitusta ja kahlitsee tietynlaiseen tulkintaan kärsijöistä – sen voi nähdä tältä osin uusintavan olemassa olevia valtasuhteita (Fiske 2003, 134). Kun tv-kuvauksissa turvaudutaan
toimijan avuttomaksi tekevään ja osaamisesta riisuvaan kuvaustapaan, sivuutetaan kohteiden kyky toimintaan ja haluun parantaa omaa tilannettaan. Vahvat ottavat kuvia avuttomista, kuvan subjektit muutetaan objekteiksi. (Lidchi 1999.)
Miten kärsimystä ja avun tarvetta voisi kuvata onnistuneesti niin, että kuvauksella on toivottuja vaikutuksia ilman, että avun kohdetta epäinhimillistetään, hierarkisoidaan tai asemoidaan vääristävään toimijattomuuden kontekstiin? Representaatio on ”muita varten tehty esittävä teksti” (Fiske 2003, 133). Fiske (mt.) muistuttaa, että ”sellaiseen kulttuurirajat ylittävään kommunikaation, jonka aloittaa ja jota ohjailee voimakkaampi kahdesta kulttuurista
(koska valtaerot ovat aina osa kulttuurisia eroja), liittyy aina vaara, että heikompi osapuoli
pelkistetään tauluksi, jossa vahvempi representoi itseään ja omaa valtaansa”. Fiske painottaa, että heikomman osapuolen tulisi aina saada kontrolloida kommunikaatiosuhdetta, ”sen
tulee pikemminkin kyetä representoimaan itseään kuin olemaan representaation kohde”
(mt., 134). Sontag (2003, 102–103) esittää, että mikäli tunnemme myötätuntoa kärsiviä kohtaan, emme näe omaa osasyyllisyyttämme asian tiloihin. Sontag ehdottaa ratkaisuksi, että
myötätunnosta luovutaan ja sen sijaan pohditaan, miten toisten kärsimys ja oma etuoikeutettu hyvinvointimme mahtuvat samalle kartalle.

Hyvän mielen altruismi
Nenäpäivä-show pyrkii rakentamaan katsojista solidaarisuuden kollektiivia (Liukko 2013,
46), jossa katsojat tuntemalla sääliä oman yhteisönsä ulkopuolisia jäseniä kohtaan kokisivat
velvollisuudentunnetta toimia. Nenäpäivä-show’ssa auttamisen motivaatiota rakennetaan
muun muassa modaalisten ominaisuuksien liittämisellä avun kohteisiin (ks. Autto & Törrönen 2016, Acta Sociologica). Pysähtyneet tarinat asettavat pyyntönä velvoitteen auttaa (täytyminen) viattomia, heikkoja lapsia, ja mahdollistaa heille parempi tulevaisuus. Muutostarinat taas synnyttävät halua auttaa (haluaminen), sillä ne osoittavat auttamisella olevan konkreettisia vaikutuksia autettavien elämään. Nenäpäivä-show kytkee katsojiin kykenemisen
modaliteetin, tuoden esiin heidän etuoikeutetun asemansa tehdä auttamisteko. Katsojien hy71

väosaisuutta ja auttamisen mahdollisuutta tuodaan esille useassa juonnossa ja sitä käsitellään myös sketseissä.
Nenäpäivän esiin kutsuma solidaarisuuden kollektiivi ei kuitenkaan rajoitu säälin ja velvollisuudentunnon kokemuksiin. Ohjelma yhdistää tähän lisämotivaatioita, viihteellisyyttä ja
julkkiksiin identifioitumisen mahdollisuutta. Norjalainen rauhantutkija Johan Galtung ”pitää
viihteellisyyttä jopa tärkeimpänä nykyisistä uutiskriteereistä” (Johansson 2013, 244), mikä
näyttää toimivan ohjenuorana myös Nenäpäivä-show’lle. Ohjelma tarjoaa katsojien minänrakennusprojekteille areenan asettamalla iloiset ja osallistuvat suomalaiset julkkikset keskiöön identifikaation kohteiksi. Chouliaraki (2013a, 4) puhuu ilmiöstä hyvän mielen altruismina, joka on posthumanitarismin piirteenä tullut korvaamaan säälin politiikalle tyypillisiä
yhteiseen ihmisyyteen vetoavia suuria kertomuksia. Tämä uusliberaalia elämäntyyliä juhlistava auttaminen nivoutuukin yhdessä säälin politiikan kanssa osaksi Nenäpäivä-show’ta.
Viihteestä nauttiminen, julkkiksiin samaistuminen ja kärsimyksen tarinoiden edessä hiljentyminen ovat show’n keskeiset elementit. Hyvän mielen altruismi ilmenee hyvin seuraavissa
lainauksissa, joissa lahjoituksiin kannustetaan, jotta tämän vuoden julkkishaaste toteutuisi ja
Esko Valtaojalta lähtisi parta:
RL:

jos haluut nähdä Eskon ilman partaa niin ei muuta ku lahjotuksia
paukkumaan!
(Rakel Liekki)

S:

ja mikä tärkeintä, tänään teidän teoilla on myös sellainen konkreettinen vaikutus että jos kolme miljoonaa euroa menee rikki, Esko Valtaojalta lähtee
ensimmäisen kerran elämässä parta! (Sanna Stellan)

Jokaisen katsojan kerrotaan voivan tehdä jotain mahdollisuuksiensa mukaan. Katsojille esitellään erilaisia osallistumistapoja koiran ulkoilutuksesta huutokauppaostoksen tekemiseen
ja painotetaan, miten pienelläkin lahjoituksella saadaan suurta aikaan. Nenäpäivä-show’ssa
auttaminen on ennen kaikkea hauskaa ja helppoa:
JK:

Nenäpäivän hyväksi olet voinut herkutella, hemmotella, siivota, ruokkia
lemmikkiä, jumpata ja tietenkin vaikkapa lahjoittaa rahaa veloituksetta pankin kautta. Siis tehdä vaikka mitä!

Hekumallista mielihyvän ja hyväntekijyyden liittoa kuvastaa hyvin myös seuraava ote Huuda hyvää -huutokaupan esittelystä, jossa julkimot asetetaan identifikaation kohteiksi. Huu72

tokauppaa ovat lavalla esittelemässä Peltsi, Sanna Stellan, Janna, Krista Siegfrieds, Anna
Puu ja Juha Tapio:
P:

S:

P:
Naiset:
P:
JT:
P:

ensimmäinen, toinen ja kolmas kerta! Myyty herrasmiehelle siellä
kotisohvalla! Nenäpäivä-keräykseen voit nimittäin osallistua myös
Nenäpäivä-huutokaupassa, siellä olis esimerkiks tarjolla Jannan tai
Kristan Tartu mikkiin -tyynyt omistuskirjoituksella tottakai.
woohoo! Ja huudettavana on myös esimerkiksi legendaarisen Kari
Tapion kengät, Iisak Elliotin nahkatakki, Kristan bling bling
korkkarit – kyllä!
sit siellä on Robinin laskettelukypärä ja tyyny ja hei Juha Tapion
kitarankielistä tehty rannekoru, Micke huuda toi mulle!
ja tuotto tottakai lyhentämättömänä Nenäpäivä-keräykseen.
mites arvon viehättävät muusikkonaiset, oletteko kovia löylyssä
kävijöitä?
olemme! Joo! Poika saunoo!
mites Juha Tapio, saunamiehiä?
äijä saunoo! Kyllä!
Nenäpäivä-huutokaupasta voit nimittäin myös huutaa itsellesi aidon
hirsisaunan, minkä kuudessa tunnissa Stömssöön porukka pisti ihan
tosta noin vaan pystyyn.

Douzinas (2013, 149) arvioi poleemisessa tekstissään Humanitarismin monet kasvot, miten
tv-kampanjat ovat korvanneet julkisen toiminnan, hauskanpito perinteisten protestien vaivannäön ja yksityiset lahjoitukset myötätunnon. Douzinas esittää humanitarismin julkisen
luonteen kadonneen, kun ”julkkisten tähdittämien tv-esitysten lomassa katsojilta pyydetään
lahjoituksia hyväntekeväisyyskampanjoihin”. Osallistua voi kotisohvalta, itsekkäänä omaa
etua tavoittelevana idioottina, ei sivistyneenä, epäoikeudenmukaisuuksien edessä vastarintaan ryhtyvänä kansalaisena (mt.).
Ahmedin (2004, 192) mukaan myötätuntomme kaukaisia toisia kohtaan muuttuu lahjaksi,
sillä sen kautta voimme korjata tai parantaa toisten kärsimyksen. Tämä katsojille annettu
valta-asema tulee hyvin esiin seuraavassa lainauksessa, jonka Krista Siegfrieds esittää suoraan kameralle:
KS:

Nenäpäivän tuella suomalaiset järjestöt tekevät työtä, jotta lasten oikeudet
toteutuisivat myös Nepalissa. Työ on pitkäjänteistä vaikuttamista. Mutta sen
ansiosta Anitan kaltaisten lasten kohtalo voi muuttua.

Katsojilla on valta muuttaa toisten ihmisten kohtalo. Mutta jos myötätuntomme on lahja,
niin autettu toinen on meille velkaa (Ahmed 2004, 192). Arlie Hochschild (2003) puhuu ve73

lasta kiitollisuutena, jossa toisen on oltava meille kiitollinen hänen pelastamisestaan. Ahmed
(2004, 193) tunnistaa oikeudenmukaisuuden ja tunteiden välisen suhteen vaikeudet. Pelkästään tunteiden muuttaminen ääripäästä toiseen, kuten vihasta rakkauteen tai välinpitämättömyydestä sympatiaan, sisältää riskin, että tuo suhde toistaa saman väkivallan, minkä se pyrkii korjaamaan sisältämällä edelleen saman erottelun tunteiden subjektin ja objektin välillä.
Myös itse Nenäpäivä-show’ta kokonaisuutena voi tarkastella aktanttimallin sekä pragmaattisten modaalisuuden lajien näkökulmasta. Jonkinlainen velvoite leimaa usein subjektin
suhdetta objektiin, ”jonkun on korjattava epäkohta ja subjekti lähetetään tehtävään” (Korhonen & Oksanen 1997, 64). Nenäpäivä toimii lähettäjänä, joka ideaalitapauksessa varustaa
subjektin, katsojat, motivaatiolla eli halulla, kyvyllä ja kompetenssilla tavoitella heille asetettua päämäärää ja muuttaa köyhien ihmisten tulevaisuus. Katsojat tavoittelevat Nenäpäivän kanssa yhteistä päämäärää. Nenäpäivää taas auttavat katsojien motivoinnin päämäärässä
muun muassa julkisuuden henkilöt ja hauskat sketsit, jotka osoittavat, että auttamisesta on
myös itselle iloa, ja että auttaminen kannattaa monista syistä.
Vastasubjektiksi, joka pyrkii estämään katsojien auttamista, paikantuu ihmisten itaruus ja
tekopyhyys. Nämä negatiiviset attribuutit Nenäpäivä pyrkii esittämään huonossa valossa ja
ei-tavoiteltavina asioina. Tässä Nenäpäivää auttavat jälleen julkkikset ja lukuisat hauskat
sketsit, jotka näyttävät subjektille toivotun tekemisen positiivisena identifioinnin kohteena.
Julkkikset toimivat auttajina näyttäen omalla esimerkillään oikeaa tietä sankarisubjektille
(ks. Veijola 1997).
Tarinan arvo-objekti eli auttaminen on selkeä ja subjektit tehdään tietoisiksi omasta subjektiudestaan toistamalla asetettua auttamisen päämäärää. Lopulta arvo-objekti laajenee: haluttavaa ei olekaan pelkkä auttamisen teko sinänsä, vaan kuuluminen kollektiiviseen – joskin
kuviteltuun – solidaarisuuden tekoja tekevään yhteisöön ja yhteisön kuvitellun hyväksynnän
saavuttaminen. Ideaalitilanteessa katsojat kasvavat tietoisiksi sankarisubjekteiksi, jotka varustetaan kyvykkyydellä ja tahdolla auttaa, ja joiden itsetunto vahvistuu suorituksen jälkeen,
kun he huomaavat onnistuneensa tehtävässään ja saavuttaneensa yhteisön ihailun ja kiitokset.
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Ihmisoikeudet ja inhimillisyys motivoinnin lähteinä
Only by helping the least fortunate of its members to help themselves can
the human family achieve a decent, satisfying life that is the right of all
people.
Harry Truman 1949
Humanitarismin synty paikannetaan usein Punaisen Ristin perustamiseen. Henri Dunant kirjoitti muistelmissaan tarpeesta lievittää tuntemattomien haavoittuneiden tuskaa Solferinon
taistelussa (1862) kohtaamansa kärsimyksen vaikutuksesta. Dunantin muistelmat johtivat
Punaisen Ristin perustamiseen vuonna 1863. Hopgood (2008, 101) tekee kiinnostavan havainnon tarkasteltuaan Dunantin auttamistoiminnalle antamia motivaatioita, jotka ovat varsin laajat. Dunant vetoaa muun muassa velvollisuuteen, kohtuullisuuteen, tunteisiin, ihmiselämän tärkeyteen, moraaliseen tunnollisuuteen ja myötätuntoon kärsiviä kohtaan. Tuntemattomien auttaminen on selvästi ainakin jotain, joka vaatii jonkinlaisen motivaation (Hopgood 2008, 102).
Yhdysvaltain presidentti Trumanin virkaanastujaispuhe (1949) aloitti maailmassa uudenlaisen kehitysaikakauden, jossa apua annettiin rauhanomaisille kansoille, tarkoituksena opastaa
heitä auttamaan itse itseään teknologisen tiedon ja taloudellisen kasvun avulla (Rist 2008;
Alt 2016, 75). Universaalit ihmisoikeudet, velvollisuuden tunne ja inhimillinen välittäminen
ovat humanitaaristen organisaatioiden toiminnan pontimia ja oikeuttajia. Asiaan liittyy voimakkaasti moraalinen velvollisuus auttaa heikompiosaisia, sillä olemme kaikki saman ihmiskunnan jäseniä. Tämä ajatus tulee hienosti esiin 800-vuotta vanhassa persialaisen runoilijan Sa’adin runossa, joka on ikuistettu YK:n päämajan sisäänkäyntiin New Yorkissa:
The sons of Adam are limbs of each other,
Having been created of one essence.
When the calamity of time affects one limb,
The other limbs cannot remain at rest.
If you have no sympathy for the troubles of others,
You are unworthy to be called by the name of a Human.
Runo kiteyttää myös ajatuksen humanitarismin ja ihmisoikeuksien synnyn taustalla. Vaikka
universaalit ihmisoikeudet virallistettiin lännessä maailmansotien jälkimainingeissa, niiden
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taustaperiaatteet löytyvät myös monista maailmanuskonnoista. Ihmisoikeuksien sanoman
ajatellaankin sitovan koko ihmiskuntaa:
Ihmiskunnan kaikkien jäsenten luonnollisen arvon ja heidän yhtäläisten ja
luovuttamattomien oikeuksiensa tunnustaminen on vapauden, oikeudenmukaisuuden ja rauhan perustana maailmassa.
YK:n ihmisoikeusjulistus
Ihmisoikeuksien ja inhimillisyyden käsitteiden välille on kuitenkin syytä tehdä ero. Inhimillisyydellä viitataan myötätuntoon, joka on historiallisesti muotoutunut ja toteutuu hyvän tekemisenä kehitysavun ja humanitaarisen avun välityksellä (Johansson 2013, 241). Kun taas
puhutaan universaaleista ihmisoikeuksista ja niiden ajamisesta, ”puhutaan maailmanjärjestyksestä ja sen säännöistä sekä joudutaan pohtimaan, kenellä on poliittista valtaa muuttaa
niitä” (mt.). Vaikka Nenäpäivä-show’ssa yksi keskeinen perustelu lahjoittamiselle on universaalien lasten oikeuksien toteutuminen, voidaan edellisen erottelun valossa kuitenkin todeta, että käytännössä ohjelma viljelee pikemminkin inhimillisyyttä ja myötätuntoa kuin
ajaa peräänkuuluttamiaan ihmisoikeuksia.
Kun solidaarisuuden lähtökohta on ajatus yhteisestä ihmisyydestä ja viittaa näin ihmisoikeuksiin, löytyy säälin perusta inhimillisyydestä ja myötätunnosta (ks. luku 2; Boltanski 1999,
Johansson 2013, 241). Kun Nenäpäivä-show perustaa keinonsa inhimillisyyteen ja myötätuntoon, asettuu säälin politiikka osaksi Nenäpäivän toimintalogiikkaa. Ohjelma pyrkii herättämään katsojissa sääliä, eikä se herätä tunnetta sellaisesta epäoikeudenmukaisuudesta,
johon olisimme itse millään tavalla osallisia. Sen sijaan Nenäpäivä-show’ssa esitetään kokemusmaailmastamme irrallista tai ainakin kovin erilaista köyhyyttä, yksinäisyyttä, väkivaltaa ja selviytymistaisteluja. Douzinas (2013, 151) puhuu ihmisen kolmesta naamiosta, kärsivän uhrin naamiosta, julman pahantekijän naamiosta ja oikeamielisen auttajan naamiosta.
Ne ovat osa ihmisyyttä ja sen jakautuneisuutta, mitkä ihmisoikeudet ja humanitarismi pyrkii
tuomaan yhteen saman kokonaisuuden luonnollisiksi osiksi.
Nenäpäivä-show ei liioin osallistu eikä herätä keskustelua kärsimyksen rakenteellisista syistä tai maailmanjärjestyksen valtarakenteista, jotka ovat aivan keskeisiä köyhyyden ja eriarvoisuuden jatkuvuuden lähteitä. Katsojia ei ohjata kohti epäoikeudenmukaisuuden julistusta
ja syytöstä, vaan tukeudutaan helläsydämisyyden tunteisiin, jonka resurssit tulevat myötätunnosta (ks. tämä tutkimus s.16; Boltanski 1999, 48). Boltanskia (mt.) seuraten, Nenäpäi76

vä-show’ssa sääli täsmentyy helläsydämisyyteen ja kiitollisuuteen auttajaa kohtaan, ei suuttumukseen ja kärsimyksen vääryyden julistamiseen. Mikäli ohjelmassa olisi kyse epäoikeudenmukaisuuksien poistamisesta, eikö katse olisi suunnattava tarkemmin myös omiin etuoikeuksiimme ja rooliimme kärsimyksen laajemmassa maailmanpoliittisessa kontekstissa?
Vai onko ohjelman ainoastaan tarkoitus toimia hyvän mielen altruismina viihdyttäen ja herättäen myötätunnosta ponnistavaa sääliä, jotta katsojia saataisiin osallistumaan hetkellisiin
lahjoittamisen tekoihin?
Nenäpäivä-show’n kärsijät vaikuttavat tarvitsevan vain hetkellistä huomiotamme ja kerran
vuodessa tehtävän lahjoituksen. Vaikka julkkisten emotionaalisen heittäytymisen ja kärsimysten tarinoiden avulla voidaan muodostaa toiminnalle elintärkeä hetkellinen sidos kärsivien ja katsojien välille, jää aito yhteys syntymättä. Olemme osa kärsijöiden kovaa elämää –
tai pikemminkin he ovat osa arkista hyvinvointiamme – ainoastaan sen pienen hetken, kun
ohjelman inserttejä seuratessamme tunnemme inhimillisyyden pistoksen äitinä, isänä, lapsena tai ihan vain ihmisenä. Yhtä nopeasti kuin kärsimys on tuotu katsojien eteen, se myös
häivytetään inserttejä seuraavien tähtien performanssien vallatessa esiintymislavan.

Auttamisen kaupallistaminen
Auttaa voit siis ostamalla ainutlaatuisia esineitä ja elämyksiä!
Nenäpäivä-show, 2014

Nenäpäivä-show’hun voi osallistua itselleen ainutlaatuisia esineitä ja elämyksiä hankkivana
narsistisena kuluttajana. Olen esittänyt tämän olevan hyvän mielen altruismia, jossa keskiöön asettuu auttajan nautinto ja auttamisesta tulee ihmisten itseilmaisun keino. Samalla auttaminen tuotteistuu ja luomalla brändikumppanuuksia hyväntekeväisyys liittää auttamiseen
yksityisen pääoman ja voiton tavoittelun. Tämä tulee hyvin esille Nenäpäivän nettisivuilla
(2017), jossa yksityiset yritykset voivat mainostaa palvelujaan liittäen ostotapahtuman osaksi moraalista toimintaa:
LadyLine & EasyFit gives back! Jokaisesta liittyneestä uudesta asiakkaasta lahjoitetaan Nenäpäivälle. Hyvää mieltä itselle ja muille liikkumisen
kautta!
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Maailman muuttaminen on hauskaa ja helppoa! Niemi lahjoittaa jokaisesta
vuokratusta muuttolaatikosta maailman lasten hyväksi. Nyt kannattaa lähteä muuttamaan.
Kun puhutaan työn murroksesta ja siirtymästä uusliberaaliin kapitalismiin, peilautuu muutos
myös humanitarismiin ja hyväntekeväisyyteen. Hyväntekemisen tapa on saanut uusliberalismin ja teknologisen kehityksen myötä yrittäjämäisiä piirteitä ja markkinointi ja brändäys
ovat tullet elimelliseksi osaksi järjestöjen kamppailua varoista sekä näkyvyydestä. Kehitys
on pakottanut järjestöt solmimaan kumppanuuksia yksityisen pääoman kanssa, ”tuotteistamaan heidän moraalisen auktoriteettinsa” (Hopgood 2008, 99). Chouliaraki (2013a) uskoo
tällaisen markkinasuhteiden läpäisemän posthumanitarismin ulottuvuuden tuotteistavan auttamisen ja riisuvan sen moraalisesta painoarvosta. Tuotteistamalla arvonsa hyväntekeväisyys kultivoi katsojien konsumeristisia haluja.
Samalla kun tietyistä palveluista leikataan rahaa, laajenee järjestöjen toimintakenttä. Hyväntekeväisyysjärjestöt tarvitsevat uusia tulonlähteitä, jotta voisivat vastata tähän uuteen kysyntään. Hallitukset taas tarvitsevat palvelujen tuottajia tekemään asioita, joista osaa he edelleen rahoittavat, mutta eivät itse toteuta. Hopgood (2008, 104) esittää yhdeksi syyksi hallitusten haluttomuudelle toteuttaa tiettyjä toimintoja niiden kyvyttömyyden tarjota riittävän
erikoistuneita palveluja kompleksisten ja moninaisista aineksista koostuvien modernien yhteiskuntien vaatimuksiin. Näin hallituksista tulee houkuttelevia rahoituksen lähteitä yrityksille ja järjestöille, jotka pyrkivät paikkaamaan toimintapolitiikan jättämiä aukkoja.
Rahaa myös allokoidaan enenevissä määrin järjestöille suurten kehitysorganisaatioiden, kuten YK:n kustannuksella. Kun rahaa annetaan pienemmille järjestöille, voidaan suoremmin
kohdentaa varoja haluttuihin asioihin ja valikoida vastaanottavat järjestöt rahoittajan toiveiden perusteella. Järjestöt ovat jättimäistä YK:ta joustavampia toimijoita, joiden rahankäyttöön ja odotettuihin tuloksiin on myös helpompi vaikuttaa. Hopgood (2008, 105) ei näe järjestöille muuta mahdollisuutta kuin suostua tähän ”new public management” -tyyppiseen
toimintaan, missä valtioiden perinteisiä vastuualueita siirretään yrityksille ja järjestöille, jotka joutuvat keskinäiseen kilpailuasemaan. Tätä taustaa vasten on varsin ymmärrettävää, että
brändäys ja mainontataidot ovat tulleet elimelliseksi osaksi hyväntekeväisyysjärjestöjen
toimintaa ja uudenlaista kamppailua varoista:
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Fund-raisers have to woo donors, play on their feelings as well as their thoughts,
channel their concern into a particular commitment and loyalty to a particular “label”.
Benthall 1993, 78–79
Internetin ja massamedian kehittyminen ovat tarjonneet järjestöille kanavan lisätä tietoisuutta ja kerätä varoja jopa maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Logistiikan, varainhankinnan ja
markkinoinnin merkitys hyväntekeväisyystoiminnassa kasvoikin samalla, kun syntyi tarve
ammattitaitoiselle johtamiselle (Hopgood 2008, 105). Kilpailu varoista ja brändinäkyvyydestä on todellinen. Hopgoodin (2008, 106) analyysin mukaan järjestöt ovat alkaneet muistuttaa yhä enemmän yrityksiä, joissa tarve tehokkuudelle muovaa hyväntekeväisyysorganisaatioita muistuttamaan entistä enemmän kaupallisia yrityksiä. Nämä perustavanlaatuiset
muutokset hyväntekeväisyyden rakenteissa toimivat pontimena myös Nenäpäivän kaltaisille
keräyksille ryhtyä brändikumppanuuteen yritysten kanssa.
Hyvän olon assosiaatiot ovat yksi keino rakentaa moraalista brändiä. Nenäpäivän suurimpia
yrityskumppaneita kiitetään ohjelmassa ja heidän logonsa näkyvät esimerkiksi sketsien taustalla. Nenäpäivän näkyvimmän brändikumppanin K-marketin ympärille on toteutettu kauppaan sijoittuva videoesitys, jossa markkinoidaan rinta rinnan lahjoituspyyntöjen kanssa:
Rakkaat asiakkaat! Tuoreet ja raikkaat Nenäpäivä-nenät ovat juuri saapuneet myymäläämme! Osta omasi ja auta! (Nenäpäivä 2014). Kauppaketju kerää itselleen sekä imagovoittoja että rahallista voittoa, kun se yhdistetään hyvää tekevään brändiin, joka toimii virallisena ”nenäkauppana” ja myy ”nenätuotteita”. Brändikumppanuus on kaikkia osapuolia
hyödyttävää: Nenäpäivä-organisaatio saa lisää varoja ja yritykset saavat runsaasti positiivista näkyvyyttä. Terveysleiri-inserttiä seurannut Arja Korisevan ja Janne Katajan esittämä vetoomus on suunnattu suoraan yrityksille ja se kuvastaa hyvin hyväntekeväisyyden ja yritysten liittoa, jossa näkyvyys on ostettavissa rahalla:

AK:

soita nyt ihmeessä näille aktiivisille vastaajille
ja lahjoita terveysleiri 500 eurolla!

JK:

eikä siinä vielä kaikki! Nimittäin jos panet
tonnin kehiin niin saat sillä oman nenätervehdyksen ruutuun, se on aika hyvä diili!
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Nenäpäivä-show’ssa yrityksiä on houkuttelemassa mukaan myös muun muassa Hjallis Harkimo, joka ”heittää yrityshaastetta” sekä Elisan yritysvastuupäällikkö, joka kertoo yrityksen
”laittaneen peliin” 100 henkilöä vastaamaan lahjoitussoittoihin. Lisäksi mainitaan, miten
”sadat yritykset ja yhteisöt ympäri Suomen ovat lähteneet suurella sydämellä tukemaan Nenäpäivä-keräystä, omien tempaustensa ja tuotteidensa kanssa”. Rahaa lahjoittaneiden yritysten tekstiviestitervehdyksiä näytetään tv-ruudun alareunassa ja isolla screenillä on muutamaan otteeseen esillä Wall of fame -listaus kovimmista lahjoittajista. Anna Perho vielä
sokerikuorruttaa juonnossaan kiitoksen yritysosallistujille: Kiitos kaikki yritykset ja yhteisöt
jotka ootte ollu mukana Nenäpäivässä. Te ootte kilttejä ja te ootte parhaita.
Uusliberalismi on tuonut bisneslogiikan, mainosrahoituksen ja erityisasiantuntijuuden hyväntekeväisyyden kentälle. Järjestöjen on entistä selvemmin houkuteltava asiantuntijaihmisiä töihin kilpailevilla palkoilla, eivätkä ihmiset enää välttämättä tee työtä vain vakaumuksesta tai syvästä kutsumuksesta, vaan myös edistääkseen uraansa (Johansson 2013). Hopgood (2008, 121) esittää, että erona yrityksiin, jotka brändäävät ja rakentavat kasvustrategioita, humanitaareilla toiminnan yhtenä ytimenä on kuitenkin aito emotioonalinen kytkös
tekemiseen. Onnistunut suoritus ei ole vain tekemistä vaan olemista, mikä tuo saavalle osapuolelle arvokkuutta.
Brändikumppanuutta hyvän tekemisen kentällä voidaan tulkita myös niin, että kärsimykselle
muodostuu mainonnan kautta hinta. Kärsimyksellä ja ihmisten hädällä on nyt uudenlaista
arvoa yrityksille, jotka voivat auttamisen kautta mainostaa itseään, tuotteitaan ja tuotemerkkiään positiivisessa yhteydessä. Hopgoodin (mt., 106–107) näkemyksen mukaan humanitaariset järjestöt vuokraavat niiden brändiarvonsa ytimen – luotettavuuden, kunnioituksen ja
eettisen motivaation – kaupallisille yrityksille, ja saavat tästä vastineeksi tuloja ja palveluja.
Vaikka humanitaarisilla järjestöillä on historiallisesti ollut moraalista auktoriteettia, Hopgood (2008, 106–107) näkee tämän muuttuneen houkuttelevaksi resurssiksi ja tulonlähteeksi. Rajat, jotka ennen pitivät äärimmäisen kärsimyksen kaukana kaupallisesta hyödyntavoittelusta, ovat murenneet.
Hopgood (mt., 99) esittää, että ongelma ei ole ainoastaan yksityisen rahan mukaantulo hyväntekemisen areenalle, vaan hän pitää markkinoiden logiikan ja käytäntöjen mukaantuloa
vaarallisempana. Tämän konkreettinen seuraus on se, että rahasta tulee toiminnan mittapuu,
jolloin humanitaaristen projektien onnistumista arvioitaessa työn tehokkuus ja tuottavuus
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asemoituvat keskeisiksi mittareiksi. Myös Chouliaraki (2010, 122) on huolissaan uusliberalismin seurauksista ja erityisesti markkinoiden logiikan tunkeutumisesta hyväntekeväisyyden areenalle, jolloin eettinen diskurssi etääntyy auttamisesta ja julkisesta toiminnasta.

Yhteenveto
Hyväntekeväisyys vaatii jonkinlaisen motivaation (Hopgood 2008, 102). Nenäpäivä-show’n
inserteissä pragmaattisia modaliteetteja kytketään niin auttajiin (katsojat) kuin autettaviin.
Pysähtyneillä tarinoilla osoitetaan, että avulle on olemassa tarve, ja pyritään herättämään
katsojissa tunne, että heidän on tehtävä asialle jotain. Toisaalta erityisesti muutostarinoiden
välityksellä osoitetaan osallistumisella olevan konkreettisia positiivisia vaikutuksia autettavien elämään, jolloin auttajalle pyritään rakentamaan lisämotivaatio – halu auttaa. Katsojiin
kytketään eri tavoin kykenemisen modaliteetti, jolloin lahjoituksen tekeminen tai muulla
tavoin osallistuminen asemoidaan mahdollisen toiminnan kehikkoon. Tämä tapahtuu esimerkiksi tuomalla esiin, että mikään lahjoitussumma ei ole liian pieni tai kertomalla lapsista, jotka lahjoittivat koko syntymäpäivärahansa Nenäpäivä-keräykseen.
Nenäpäivä-show’n sanallisen vakuuttelun keskiössä on sellaisia arvoja tai ”yleispäteviä tosiseikkoja”, kuten ihmisoikeudet ja universaali ihmisyys, jotka ”jokaisen kohtuullisen valistuneen oletetaan ilman muuta hyväksyvän” (Chaïm 1996, 24). Auttamiseen houkutellaan
myös moraalisuudella, hyveellisyydellä ja inhimillisyydellä – auttaminen on hyvä teko. Yritykset saavat positiivista brändinäkyvyyttä ja yksityishenkilöt voivat osallistua hauskoihin,
itselle iloa tuoviin tempauksiin. Osallistumalla Nenäpäivään katsoja voi ilmaista identiteettiään ja tuoda sitä lähemmäs julkkisten elämäntyyliä. Osallistumalla voi päästä juttusille
julkkiksen kanssa, tai saada tämän nimikirjaimin varustellun tavaran itselleen.
Motivointia tuotetaan osallistumisen hauskuudella, helppoudella ja lupauksella viihteellisistä tapahtumista. Esimerkiksi Esko Valtaojan partahaaste on koko ohjelman läpikulkeva
viihde-elementti. Auttamisen moraalinen alusta on vaarassa murentua, sillä posthumanitarismi erottaa kärsimyksen suurista tunteista ja moraalisesta painoarvosta. Auttamisesta on
tullut ihmisten itseilmaisun väline, valinta, joka tuo auttajalle moraalista täyttymystä (Chouliaraki 2011, 372.) Auttajan nautinto asemoidaan moraalisen toiminnan perustaksi (Chouliaraki 2013, 4) ja markkinasuhteiden ja hyväntekeväisyyden liitto asettuu korostamaan katsojien konsumeristisia haluja. Nenäpäivä-show’ssa viihdekimara on häkellyttävä, ja solidaa81

risuus muuttuu peiliksi, jossa kohtaamme kärsijän sijaan itsemme. Hopgood (2008, 100)
kysyykin aiheellisesti, onko humanitarismin ytimessä olemassa mitään välttämätöntä eettistä painotusta ja lähtökohtaa, vai ovatko auttamisen syyt olleet aina moninaisia? Moninaisia
nämä syyt ovat ainakin Nenäpäivä-show’ssa, jossa esillä on kokonainen houkuttelujen kirjo,
josta jokaiselle katsojalle pyritään tarjoamaan sopiva kimmoke. Humanitarismi on muovattavissa ja se on vuosien käytäntöjen ja toiminnan tulos. Hopgoodin (2008, 100) sanoin: ”It is
what it has been made to be”.
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Tässä tutkimuksessa tutkin Nenäpäivä-show’ta kolmen kysymyksen ohjaamana. Alussa kysyin ensinnäkin, miten avun kohdetta ja hänen toimintamahdollisuuksiaan muokataan ja
määritellään eli millaisia asemointeja heille aineistossa tarjotaan. Tätä tarkastelin lähestymällä ohjelman inserttejä, kärsimyksen ja köyhyyden kuvauksia, greimasilaiseen semiotiikkaan pohjautuvan aktanttimallin ja pragmaattisten modaliteettien avulla. Lapset ja naiset
muodostavat inserttien näkyvimmät toimijaroolit. Aineistossa lapset modalisoidaan kykeneviksi selviytymään arjen raskaasta työstä, ja heidän olemistaan leimaa täytymisen modaliteetti. Lapsista puhuessaan julkkiskertojat korostavat usein lasten unelmien eli haluamisen
puuttumista ja antavat katsojille välineet aktiivisesti peilata näiden lasten elämän erilaisuutta
suomalaisen lapsen todellisuuteen.
Lapset saavat aineistossa puheenvuoron ani harvoin – tyypillisesti julkkiskertoja pukee heidän tulkittuja tuntemuksiaan, toiveitaan ja ajatuksiaan sanoiksi. Nenäpäivä-show’n inserteissä esiintyville lapsille ja heidän vanhemmilleen ei anneta omaa ääntä, ja perheet on riisuttu niiden yhtenäisyydestä. Yhdessäkään insertissä ei ole kokonaisena kuvattua ”ehyttä”
perhettä. Usein vanhempien kerrotaan olevan esimerkiksi töissä ja vaikka perheen mainitaan
esimerkiksi syöneen yhdessä, vanhemmat on järjestelmällisesti poiskuvattu ja -kerrottu niin,
että lapset vaikuttavat elävän keskenään. Visuaalisesti julkkiskertojamies ottaa usein tarinoissa niistä puuttuvan isän tai vanhemman roolin esimerkiksi leikittäen ja pitäen sylissään
lapsia tai saattaen heitä kouluun. Perheen ulkopuolisen aikuisen läsnäolo vahvistaa tunnetta
vanhempien puuttumisesta tai puutteellisuudesta. Sen sijaan, että lapsille perheineen annettaisiin mahdollisuus representoida itse itseään, kertoa tuntemuksistaan, toiveistaan, haluistaan ja niistä tekijöistä, jotka määrittävät ja arvottavat heidän elämäänsä, ovat he represen82

taation kohteita (ks. Fiske 2003, 134). Tämä kohde esitetään vahvan länsimaalaisen kertojan
avulla katsojille kehystettynä narraationa: köyhän, yksinäisen ja lapsuudesta riistetyn lapsen
tarinana, jonka onnelliseen loppuratkaisuun on katsojilla valta vaikuttaa.
Nuoret naiset muodostavat Nenäpäivä-show’n inserttien toisen keskeisen toimijaryhmän,
joka on varsin erilainen lapsille muodostettuun asemointiin verrattuna. Inserteissä naiset
asemoidaan valtaantuneiksi, elämänsä hallintaan saaneiksi toimijoiksi. Kehitys on ollut
mahdollista Nenäpäivän tuen turvin. Naiset ovat selvinneet rankoista kokemuksistaan ja sekä uskaltavat että kykenevät nyt unelmoimaan ja myös pyrkimään unelmiaan kohti. Elämänhallinnan käsiinsä saaneille naisille annetaan reilusti enemmän puheenvuoroja kuin lapsille, he saavat kertoa myös omin sanoin kokemuksistaan ja suunnitelmistaan. Muutostarinoiden naiset ovat hekin ei-ehyitä perheyksikköjä, joko yksinhuoltajia tai oman perheensä
syystä tai toisesta hylkäämäksi tulleita toimijoita. Heidän kerrotaan kuitenkin esimerkiksi
saaneen Nenäpäivän varoin ylläpidetystä ammattikoulusta ystäviä, jotka tukevat ja auttavat
heitä. Koulu on myös mahdollistanut naisille itsetunnon ja -kunnioituksen kasvun.
Humanitarismilla on tapana korostaa uhrin haavoittuvuutta ja riippuvaisuutta muista sen sijaan, että korostettaisiin tämän toimijuutta ja kykyä selvitä vaikeuksista (Douzinas 2013,
152). Nenäpäivän autettavia ei kuvata omaehtoisesti toimivina, moninaisissa sosiaalisissa
verkostoissa sekä kulttuurisissa, historiallisissa ja maailmanpoliittisissa kudoksissa elävinä
toimijoina (ks. Seppälä 2016). Inserttien toimijat eivät selviä vaikeuksistaan ilman apua ja
heidän kuvansa typistyvät kahteen tyyppiin: avuttomaan lapseen ja apua saaneeseen naiseen. Tuloksena on yksiulotteinen kuva autettavista, jossa heidän yhteiskuntansa sisäinen
moninaisuus on häivytetty ja sulautettu muutamaan riisuttuun representaatioon kärsijän kuvasta (Yrjölä 2014).
Toiseksi kysyin, miten katsojia ja yrityksiä houkutellaan asettumaan heille tarjottuun auttajan positioon. Yrityksiä motivoidaan mukaan ennen kaikkea tarjoamalla brändinäkyvyyttä,
minkä olen esittänyt olevan osa hyväntekeväisyyden kaupallistamisen prosessia ja osoitus
uusliberalistisen markkinalogiikan mukaantulosta hyväntekeväisyyden areenalle. Keskeinen
keino motivoida katsojia ryhtymään auttajiksi ja osallistumaan show’hun on ensinnäkin inserttien avulla julkituotu auttamisen tarve ja auttamistyössä onnistumisen osoittaminen.
Muutostarinat näyttävät, että avulla on merkitystä ja että se todella toimii. Pysähtyneet tarinat taas osoittavat, että apuamme kaivataan edelleen kipeästi. Toinen keskeinen houkuttelu83

keino on mahdollisuus samaistua julkkishyväntekijöihin ja päästä heitä lähemmäs auttamalla. Helppo ja hauska auttaminen houkuttelee hedonistiseen nautiskeluun. Tämä hyvän mielen altruismi tarjoaa katsojille välineitä oman identiteetin muokkaukseen ja itseilmaisuun
hyviä tekoja tekemällä: Osallistuessaan hyvän tekemiseen osallistuja luo itsensä (Douzinas
2013, 167).
Nenäpäivä-show’ssa ovat rinnan läsnä toisaalta säälin politiikalle tyypillinen tapa esittää
hätää, herättää tunteita ja motivoida toimintaan, ja toisaalta ironisen solidaarisuuden (ks. s.
20; Chouliaraki 2013a) hedonistiselle auttamisen helppoudelle ja teosta saadulle minän nautinnolle perustuva hyvän mielen altruismi. Nenäpäivä-show’ssa säälin politiikan toimintalogiikka (Boltanski 1999) tulee esiin köyhyyden ja auttamisen tarpeen representaatioissa läpi
Nenäpäivä-show’n inserttien, juontojen ja sketsien. Julkkiksiin samastuminen, ohjelman
parissa viihtyminen, yrityksille tarjottu brändikumppanuus ja hauskat tavat osallistua taas
ovat osa ironisen solidaarisuuden keinovalikoimaa. Lukuisat viihteelliset elementit kannustavat osallistumaan uudenlaiseen auttamiseen, jossa lahjoittamisen on oltava hyvää mieltä
tuottavaa ja ennen kaikkea helppoa. Nenäpäivä-show’ssa kärsivien koettelemukset on tuotu
saman kokonaisuuden osaksi esityksistä avoimesti nauttimisen kanssa. Tarinoita katsellessamme voi aiheellisesti pohtia Sokrateen esittämän kysymyksen merkitystä: Muistatko, miten ihmiset tragediaa katsoessaan itkevät, vaikka tuntevat mielihyvää? (Platon, Filebos 48a,
lainattu Heinonen ym. 2012, 7).
Douzinas (2013, 149) kritisoi kovin sanoin Live8-konsertin kaltaisia hyväntekeväisyysspektaakkeleita. Vaikka esimerkiksi Live8:aa seurannut yleisö oli samaa mieltä tapahtuman tavoitteista, kuten kehitysmaiden velkojen anteeksiannosta ja kehitysavun lisäämisestä, ja
kaikki olivat yhtäkkiä politisoituneita tihkuen myötätuntoa, puhuu Douzinas tapahtumasta
näin: ”Suureellisena yhdistelmänä hedonismia ja hyvää omaatuntoa Live8 oli melko ylittämätön. Hauskanpito oli politiikkaa, juominen ja tanssimien moraalista kutsumusta”. Mikäli
jakaa Douzinasin näkemyksen, nykyhumanitarismi ei ole enää julkista toimintaa, ajatusten
vaihtoa ja yhteisen asian puolesta ponnistelua. Nykyhumanitaristi istuu kotisohvan ääressä
ja tekee hyviä tekoja tv-nautinnon lomassa. Aristoteles (2012, 109) on esittänyt ihmisten
arvostavan eri asioita julkisesti ja yksityisesti. Vaikka ihmiset julkisuudessa kiittävät enimmäkseen oikeata ja jaloa, yksityisesti he tavoittelevat hyödyllistä. Television ja sosiaalisen
median aika on tehnyt yksityisesti harjoitetun hyödyllisen tavoittelun tavattoman helpoksi.
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Kolmanneksi kysyin, mikä on tunteiden rooli Nenäpäivä-show’ssa ja yleisemmin hyväntekeväisyydessä. Tunteet ovat läpileikkaava tausta, joka on näennäisestä näkymättömyydestään huolimatta aivan keskeisellä sijalla jokaisessa tapahtumassa, minkä Nenäpäivä-show
tuo katsojien eteen. Vaikka tunteita ei tutkimuksessani ole varsinaisesti tuotu pohdinnan
keskiöön, ne ovat olennaisia hyväntekeväisyysohjelman kommunikaatiorakenteelle. Show’n
erikoinen, monenlaisista osasegmenteistä ja mininarratiiveista koostuva kokoonpano tavoittelee erilaisten tunteiden herättämistä, sillä tunteet voivat motivoida toimintaa. Sääli, ilo ja
nautinto ovat ironista solidaarisuutta ja säälin politiikkaa, ne ovat tapoja saada aikaan tarkoituksenmukaisia tuloksia, lahjoittamisen tekoja. Tunteilla varustettujen kuvastojensa sekä
motivointi- ja viihdytysrepertuaarinsa avulla Nenäpäivä-show rakentaa tietynlaista eettistä
suhtautumista globaaliin eriarvoisuuteen. Huomio on keskeinen, sillä kuten tutkimuksen
johdannossa (s. 8) esitin, eettinen suhtautumisemme ympäröivään maailmaan oikeuttaa ”toisia” koskevia tekoja.
Ahmed (2004) tarkastelee teoksessaan The Cultural Politics of Emotion, miten tunteet toimivat ja muokkaavat sitä, mitä ”ruumiit” voivat tehdä. Hän kysyy mitä tunteet tekevät sen
sijaan että pohtisi mitä tunteet ovat. Ahmed näkee, että tunteet vaikuttavat keskeisesti orientoitumiseen toisia kohtaan, ne ovat liikkuvia, muokkaavia ja toimivia asioita. Tunteet myös
liikkuvat ruumiiden välillä. Esimerkiksi oletus siitä, että tiedämme tai voimme kuvitella,
miltä toisesta tuntuu, mahdollistaa sen, että voimme muuttaa toisten kivun omaksi suruksemme (Ahmed 2004, 31). Noora Kotilainen (2016, 5) esittää, että emotionaaliset kuvat kärsimyksestä ovat ”teatterillisia tragediajärjestelyjä, joiden kautta humanitarismin ideologinen
koneisto puhuttelee ja kutsuu katsojia näkemään globaalin kärsimyksen spektaakkelit tietyssä kontekstissa, poliittisesti ja ideologisesti rakennetulla ja hallitulla tavalla”. Tällä tavoin
voidaan tulkita myös Nenäpäivä-show’n inserttien emotionaalista kuvastoa. Pyrkimällä
luomaan samaistumisen kokemusta esimerkiksi äitiyden ja isyyden kokemusten välityksellä,
hakemalla voimaa lapsen viattomuudesta tai puhuttelemalla universaalin ihmisyyden ideaaleja, narratiivit kutsuvat katsojia asemoitumaan tietyin tavoin näkemäänsä kärsimykseen.
Tunteminen toista kohtaan voi saada aikaan lahjoituksen tekemisen –Ahmedin (2004) sanoin, tunne ”liikuttaa” subjektin jollakin tavalla suhteeseen (relationship) ”toisen” kanssa.
Tunteet voivat tehdä meistä myös osan solidaarisuuden kollektiivia, jonka jäsenet kokevat
jonkinlaista kohtalonyhteyttä keskenään (Liukko 2013, 12). Samalla kun vahvistamme kuulumisemme auttajien yhteisöön vahvistuu kuulumattomuutemme toisiin.
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Ihmisille ominaista kykyä tuntea sääliä tuntemattomia toisia kohtaan voidaan teoreettisten
keskustelujen valossa pyrkiä herättämään ainakin kahdella tavalla: osoittamalla hyväntekijän tai pahantekijän läsnäolo. Boltanskin (1999) mukaan kärsimyksen näkeminen johtaa
säälin tunteen heräämiseen ja esitystavasta riippuen ohjaa säälistä suuttumuksen kautta syyllisen etsintään tai helläsydämisyyden tunteen kautta hyväntekijän näkemiseen. Nenäpäiväshow’n kärsimysten kuvaukset vaikuttavat pääosin hyödyntävän auttajan hyväntahtoisuuden
hahmoa, vaikka osa kärsimyksen todistuksista nostaa esille myös toisen perinteisen humanitarismin hahmon, pahantekijän läsnäolon. Douzinas (2013, 150) puhuu ihmiskunnan hajoamisesta osiin pohtiessaan hyväntekeväisyysspektaakkeli Band Aidia:
Toinen osa ihmiskunnasta kärsii, siellä ihminen on uhri; toinen osa ihmiskunnasta
auttaa, siellä ihminen on auttaja. Ihmiskunnan hyvyys on riippuvainen sen kärsimyksestä, mutta ilman hyvyyttä kärsimystä ei tunnistettaisi. Osat vaativat toistensa olemassaoloa kuin saman kolikon puolet. Auttajaa ei voi olla ilman uhria, ja uhria taas
ei ole, ellei auttaja tunnista häntä sellaiseksi. Tästä seuraa uusi kahtiajako. Ihmiskunta kärsii, koska sen jotkin osat ovat pahoja, taantuneita, julmia ja taipuvaisia
hirmutekoihin muita kohtaan. Pelastusta ei voi olla ilman syntejä, lahjoitusta ilman
puutetta, Band Aidia ilman nälänhätää.
Humanitarismin kommunikaatiossa tarvitaan aina kärsimyksen esityksiä, jotta etäisyyttä
hyväosaisten katsojien ja epäonnisten autettavien välillä pystytään kuromaan umpeen. Paradoksaalisesti säälin politiikka yhtä lailla tarvitsee etäisyyttä autettavien ja avun kohteiden
välillä, sillä heti kun kärsivät saapuvat samaan tilaan hyväosaisten kanssa, heitä ei enää
nähdä epäonnisina, eikä säälin politiikan kehys enää toimi (Boltanski 1999). Säälin pontimena olevan kärsimyksen on oltava sellaista, jonka pysymme kuvittelemaan tapahtuvan itselle tai omaisille (Aristoteles 2012, 78–79). Voidaan siis ajatella, että kärsimyksen esityksiä sisältävä hyväntekeväisyys tarvitsee sääliä, mitä ilman ei ehkä synny edes kuvitteellista
sidosta autettaviin (esim. Boltanski 1999; Chouliaraki 2010).
Samankaltaistamiselle nojaava kulttuurisia eroja tukahduttava yhteinen ihmisyys toimii säälin perustana, ironinen solidaarisuus länsimaalainen yksilö lähtökohtanaan taas olettaa
”meidän” ja ”heidän” välille radikaalin eron (Chouliaraki 2010, 363–377). Molemmat ovat
harhaanjohtavia lähestymistapoja, jotka Nenäpäivä-show’ssa nivoutuvat saman ohjelman
luonnollisilta vaikuttaviksi osiksi. Douzinasin (2013, 157) mukaan sääli, jonka hyväntekeväisyyskampanjat kutsuvat esiin, tukee länsimaista ylemmyydentunnetta, kasvattaa lännen
etäisyyttä kohteistaan ja ruokkii halveksuntaa. Sääliä kokee aina ylempi alempaa kohtaan,
se on ”säälittyyn kohdistuvaa holhoavaa ylenkatsetta” (mt.). Ironinen solidaarisuus posthu86

manitarismin ulottuvuutena taas nojaa yksilöiden minänrakennusprosesseihin ja asemoi yksilön nautinnon moraalisen toiminnan lähteeksi. Osallistujien narsistiseen itsereflektioon
yhdistyy konsumerististen halujen korostaminen. (Chouliaraki 2013, 4.) Agonistista solidaarisuutta (Silverstone 2007; Chouliaraki 2010) on esitetty kolmanneksi vaihtoehdoksi säälin
ja ironian tilalle. Agonismi siirtää inhimillisen haavoittuvuuden kommunikaation universaalista läheisyydestä tai minän itsereflektiivisestä nautinnosta poliittiseksi kysymykseksi epäoikeudenmukaisuudesta.
Kuten tutkimuksessani tulee esille, kärsimyksen representaatiot sisältävät valintoja, kehystyksiä ja toimijoiden asemointeja. Representaatiot eivät synny tyhjiössä ja niillä on vaikutuksia esityksensä ulkopuoliseen todellisuuteen. On olennaista tiedostaa hyväntekeväisyyden muuttuva toimintaympäristö ja pohtia eri ilmaisutapojen merkitystä niin hyväosaisten
toiminnan kuin maailman eriarvoisten todellisuuksien kannalta. Säälin politiikan ja ironisen
solidaarisuuden ongelmakohtien valossa on tärkeä pohtia solidaarisuuden kommunikaation
tulevaisuutta ja sen tavoitteita.
Moraalikasvatuksena Nenäpäivä-show opettaa välittämään läheisistä ja heikompiosaisista.
Ohjelma tuo sketsien avulla esille etuoikeutettujen ei-toivottuja luonteenpiirteitä kuten pihiys, itsekkyys ja oman edun tavoittelu. Tilalle tarjotaan haluttuja identifikaation piirteitä, kuten anteliaisuus, heittäytyminen, rohkeus ja helläsydämisyys. Nenäpäivä-show kutsuu identifioitumaan länsimaalaiseen hyväosaiseen auttajaan ja liittymään osaksi kuvitteellista solidaarisuuden kollektiivia. Anthony Giddens (1991, 54) esittää, että identiteetti perustuu kykyyn pitää yllä tiettyä narratiivia. Samalla kärsijöiden kuva on omaa identiteettiämme määrittävä vastapuoli ja sen vastinpari, mikä perustuu heistä ylläpidettyyn kertomukseen. Jos
tämä narratiivi muuttuu, vaatii myös oma, tietyn narratiivin varaan rakennettu identiteettimme muokkaamista. Mikäli muuttaisimme radikaalilla tavalla narratiivia kärsijöistä, joutuisimme ehkä miettimään uudelleen oman asemoitumisemme suhteessa globaaliin eriarvoisuuteen.
Nenäpäivä-show’n kaltaiset hyväntekeväisyysspektaakkelit voivat tyytyä lujittamaan olemassa olevia stereotypioita yksiulotteisista ja apuamme odottavista kärsijöistä ja hyveellisistä länsimaalaisista auttajista. Nenäpäivä-show voi tarjota katsojille jatkossakin hetkellisen
auttajan roolia, jossa lahjoitettuaan voi kärsijöiden olemassaolon taas unohtaa. Katsojia kyllä kannustetaan välittämään, mutta toiminta, johon kannustetaan, on sidottu tähän yhteen
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ohjelmaan – Nenäpäivä-brändiin. Motivointi ei ulotu konseptin ulkopuolelle, eikä katsojia
rohkaista pitkälle katsovaan ajatteluun. Ennemminkin keskitytään luomaan brändiuskollisuutta Nenäpäivälle. Katsojia ei liioin kannusteta vaatimaan eriarvoisuuden ja köyhyyden
poistamista maailmasta, riittää että osallistuu show’hun, lahjoittaa Nenäpäivälle ja lievittää
hetkellisesti kärsimystä. Mediateknologioiden välittämä kärsimys tuottaa solidaarisuuden
asemien kultivoinnin sijasta epäaidon todellisuuskäsityksen, jossa harjoitetaan yksityisiä
tunteita ilman julkista vaikuttavuutta (Douzinas 2013, 36–37). Moraalikasvatuksen elementeistä huolimatta Nenäpäivä-show kannustaa tekemään hyvin vähän.
Spektaakkelilla on myös toinen mahdollisuus: herätellä, ravistella, keskustella ja pohtia globaalia eriarvoisuutta yhdessä katsojien kanssa. Ohjelma voi antaa säälin tarinoiden ja auttajan aikaan saamien onnistumisten kertomusten rinnalle toisenlaisen narratiivin, jossa kärsimystä tarkastellaan sen maailmanpoliittisessa kontekstissa. Säälin rinnalle on mahdollista
tuoda suuttumus markkinakapitalismin eriarvoistavaa logiikkaa kohtaan, kertomuksia epäonnistuneesta hallinnasta tai ylikansallisten yritysten harjoittamasta riistosta. Muutaman typistetyn kärsijän representaation sijaan voitaisiin antaa vilaus niistä moninaisista ihmisistä,
jotka elävät, toimivat, tuntevat ja tekevät erilaisissa sosiaalisissa kudoksissa ja yhteyksissä.
Nenäpäivä-show’lla on mahdollisuus avartaa keskustelua asioiden monisäikeisyydestä ja
pyrkiä lahjoitusten keräämisen ja kärsimyksen lievittämisen lisäksi aktivoimaan myös pysyvään, pitkän tähtäimen yhteiskunnalliseen muutokseen. Tähän tarvitaan julkista toimintaa,
jossa on mukana säälin ja nautinnon rinnalla edes ripaus suuttumusta ja ymmärrystä. Mikäli
ajattelemme auttamista Ahmedia (2004, 35) mukaillen, olemme osa toisten kärsimyksen
historiaa, ja siksi meidän tulisi myös ottaa kärsimys henkilökohtaisesti. Kärsimyksen
”omaksi ottaminen” ei kuitenkaan saa viedä kärsijöiltä heidän omaa ääntään ja todistustaan.
Asiaa ei tulisi myöskään kääntää niin, että kyse olisikin meistä: onnistumisistamme, tunteistamme, viihtymisestämme ja kyvystämme toimia ja tuntea toisia kohtaan.
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LIITTEET
LIITE 1: Nenäpäivä-show’n rakenne tunti tunnilta.
ENSIMMÄINEN TUNTI klo 19–20
1. Show alkaa! Avaruusmatka
Nenäplaneetalle
2. Juonto 1, Arja & J-P
3. Kooste ”mitä tulossa”, esiintymiset,
sketsit, tarinat
4. Nenäbaari, puhelinpisteen esittely, Pasi
& Rakel (jos yli 20e voi olla et joku
vastaa). Eskon julkkishaasteen esittely.
5. Nenäbaarissa Sami Hedberg ja Ransu
6. Ransu presidenttiparin luona
7. Nenäbaari
8. Juonto 2, Arja & J-P, järjestöjen
esittely
9. Insertti 1, Mina
10. Vetoomus 1) Janna Hurmerinta,
”jokainen lapsi ansaitsee koulutuksen”
11. Musiikkiesitys Robin & Diandra: ”Sir
Duke”
12. Sketsi, Herra 47 (Petelius) soittaa
Marja Tyrnille
13. SOME-piste, Rakel Liekki
14. Nenäpuhelimet: Pasi ja Satu Tuomisto
(vetoaa lahjoittamaan)
15. Juonto 3, Arja & J-P, johdatus
inserttiin
16. Insertti 2, Manisha
17. Vetoomus 2) Ansku

18. Juonto 4: keräyssumma
19. Sketsi: Kuustoset
20. Nenä-Lounge: Hedberg, Robin,
Diandra & tanssitytöt esittävät
nenätanssin ja tekevät pyramidin
21. Juonto 5
22. Tampereen ala-asteen hyväntekijät,
pelletaulut (kansalaiset)
23. Nenäpuhelin: Pasi ja Hjallis Harkimo
(vetoaa, yrityksiin ja rikkaisiin)
24. Juonto 6, Arja & J-P, järjestöjen logot
Nenätaulussa
25. Insertti 3, Puunkantajaäiti Mariama
26. Musiikkiesitys: Juha Tapio "Aito
rakkaus", bongorumpalit (toinen)
27. Vetoomus 3) Hjallis Harkimo
28. Nenä-studio: Rakel Liekki ja Esko
Valtaoja, Mitä Liekille kävi viime
vuonna? Katsotaan kuvia Eskon
parrasta vuosien varrella.
(julkkisuhrautuminen)
29. Tartu mikkiin, tyynyt ja julkkikset
(tuotteistaminen, mainonta, artistien
nimikirjoituksilla varustetut tyynyt
huutokaupataan netissä)
30. Juonto 7, Arja & J-P

TOINEN TUNTI klo 20–21
1. Tulossa klo 20–22
2. Nenäpuhelin: Pasi ja Anna Perho
(julkkistodistus, edellisvuonna)
3. Mitä tapahtui rahoilla vuonna 2013 –
pätkä

4. Juonto 8
5. Tien päällä: Etelä-Suomi
6. Nenäbaari: Hedbergin stailaus, Outi
Bruxter ja Antonio Flores
7. Juonto 9: keräyssumma
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8. Insertti 4, Nabin
9. Vetoomus 4) Anna Puu
10. ”Onnenkyyneleet”
11. Juonto 10
12. Nenäpuhelin: Pasi ja Elisan
yritysvastuuhenkilö
13. Radio extreme tyypit Hjalliksen
enkeleinä
14. Juonto 11: Hjallis Angels toimittaa
Siltsu-paketin juontajille
15. Jari Sillanpää: ”Tanssii kuin John
Travolta”
16. Sketsi Haminalainen lääkäri
17. Loungessa Krista ja Hedberg:
Nenäpäivä-huuto
18. Juonto 12, Kansantanssiryhmä
Rytäkät taustalla

19. Tien päällä: Itä-Suomi
20. Nenäpuhelimet: Pasi ja näyttelijä
Kirsi Ylijoki
21. Rakel ja SOME-kuvat
22. Juonto 13
23. Insertti 5, Aminata
24. Vetoomus 5) Krista Siegfrieds
25. Nenäbaari: Hedberg ja Sillanpää
(stailaus ja sheikki)
26. Juonto 14
27. Budobic pätkä ja Biccaus
28. K-kauppa-ooppera
29. Juonto 15
30. Nenäpuhelimet: Pasi ja uudet
vastaajat, juonto seuraavaan
31. Insertti 6, Dan Bahadur
32. Robin: ”Paperilennokki”

KOLMAS TUNTI klo 21–22
1. Tulossa 21 - 24
2. Juonto 16 (keräyssumma 1,7 milj)
3. Rakel ja Esko
4. Juonto 17
5. Tien päällä: Pohjois-Suomi
6. Roxette terveiset, We want more
7. Nenäpuhelin: Pasi ja Heikki Salo
8. Juonto 18
9. Insertti 7, Abdul & Fudi
10. Vetoomus 6) Nenäbaarissa Juha
Tapio ja Anna Perho
11. Vesa Vierikko –stand up
12. Nenäbaari, Bjuström ja Hedberg,
kotikatsomo ja Bjuströmin haastetaan
lahjoittamaan, jos nauraa Samin
ilmeilylle
13. Rakel ja SOME-kuvat
14. Usko Eevertti Luttinen
15. Juonto 19

16. Tien päällä: Länsi-Suomi
17. Juonto 20
18. 8) Lapsisotilas
19. Juha Tapio & Anna Puu: ”Planeetat,
enkelit ja kuu”
20. Vetoomus 7) Kasmir
21. Juonto 21, Keräystilanne
22. Rakel ja Esko
23. Sami Hedbergin ihmeteot
24. Nenäpuhelin: Pasi ja Ansku
25. 9) Daniel
26. Nenäpuhelin: Pasi ja Ansku
27. Juonto 22
28. Kasmir: ”Vadelmavene”
29. Nenäbaari: Hedberg & Janna, isketys,
stailaus, ilveily-haaste
30. Juonto 23
31. Mikko Leppilampi kehitysmatkalla
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NELJÄS TUNTI klo 22–23
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulossa 22 – 24
Nenäpuhelimet Rakel ja Pasi
Uusi päivä: ravintolapäivä:
Juonto 24, Uuden päivän lahjoitus,
10) Nepalin lastensairaala
Vetoomus Arja Koriseva ja Janne
Kataja
7. Nenäpuhelimet, Pasi ja Saara Aalto
8. Siskonpeti laulu
9. Juonto 25, keräystilanne 2,4 milj.
10. Rakel ja Esko parturituolissa
11. Tulevaa ohjelmistoa: Seuraavaksi
Ravinto ja terveys, kokataan äidin
kanssa, rallipätkä, lintubongarit,
yrityskiitokset
12. Juonto 26,
13. Nenäpiste, uudet vastaajat
14. Sketsi Hippi ja johtaja
15. Rakel ja SOME-kuvat
16. Juonto 27

17. 11) Anitan tarina
18. Musiikkiesitys Kirsta Siegfrieds, ”Can
you see me?”
19. Vetoomus Olli Herman
20. Nenäpuhelimet, Pasi ja Robin,
vetoomus: Eskosta parraton mies
21. Hippi ja johtaja
22. Huuda hyvää - Julkkistavaroiden
huutokauppa mainostus 28
23. Strömssö saunanrakennus
24. Juonto 28
25. 12) Bernadette lapsisotilas
26. Vetoomus Rakel Liekki
27. Jari Sillanpää ”Sinä ansaitset kultaa
28. Sillanpää luovuttaa kultalevynsä
huutokauppaan
29. Bilettäjien jututus >> Bilekiertue >>
voittaja joukkue
30. Juonto 29, keräystilanne
31. Rakel ja Esko

VIIDES TUNTI klo 23–24
1.
2.
3.
4.
5.

Tulossa 23 – 24
Juonto 30
13) Minan nuorin lapsi
Janna Hurmerinta: ”Sä et ole hullu”
Katajan ja Hedbergin (the Lady Red
Nose) ”The suuri taikashow”
6. Jope
7. Rakel ja SOME-kuvat
8. Juonto 31
9. 14) Ramatu
10. Vetoomus Anna Perho
11. Juonto 32, keräystilanne yli 3milj.
12. Rakel ja Esko, parta lähtee
13. Juonto 33
14. Olli Herman ”Livin´ la vida loca”
(Sami Hedberg ensin, viedään lavalta)

15. Vaatekeräys-sketsi
16. Nenäpuhelimet, Radio extreme,
Näsdangår
17. Juonto 34
18. Mitä tapahtui vuonna 2013 -pätkä
19. Juonto 35
20. Diandra ”Onni on”
21. Juonto 36, lopullinen keräyssumma,
3,3 miljoonaa euroa
22. Nenäbaarissa Sami Hedberg, Krista ja
afrikkalainen rumpusoittaja tanssivat,
Sami ölisee mukana ja kiittelee
osallistujia: Nyt pistetään Bileet
käyntiin!
23. Nenäpuhelimet Pasi
24. Rakel ja Esko, selfiekuvat
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25. Juonto 37, Kiitos koko Nenä-perhe,
loppujuhlat

26. Pepe Wilberg ”Muukalainen”,
julkkikset lavalle tanssimaan

LIITE 2, Nenäpäivä-show’n julkkisosallistujat.
Robin; artisti
Diandra; artisti
Juha Tapio; artisti
Krista Siegfrids; artisti
Jari Sillanpää; artisti
Janna; artisti
Kasmir; artisti
Pepe Willberg; artisti
Anna Puu; artisti
Olli Herman; artisti
Jussi-Pekka Rantanen (J-P); uutisjuontaja
Anna-Liisa Tilus (Ansku); uutisjuontaja
Arja Koriseva; artisti
Janne Kataja; juontaja, näyttelijä, koomikko
Anna Perho; radiopersoona, juontaja
Mikko Peltola (Peltsi); tv-persoona, juontaja
Sanna Stellan; koomikko, näyttelijä
Sami Hedberg; stand-up koomikko
Rakel Liekki; toimittaja
Pasi Toivonen; toimittaja, juontaja
Esko Valtaoja; tähtitieteen professori
Ransu; keskikokoinen ruutu-noutaja

Marco Bjurström; tv-persoona
Satu Tuomisto; malli
Anne Kukkohovi; tv-persoona, juontaja
Saara Aalto; artisti
Aku Hirviniemi; koomikko
Pirkka-Pekka Petelius; koomikko
Iina Kuustonen; näyttelijä
Mikko Kuustonen; muusikko
Minka Kuustonen; näyttelijä
Jaakko Saariluoma; koomikko
Jussi Vatanen; näyttelijä
Mikko Leppilampi; näyttelijä, juontaja
Vesa Vierikko;koomikko
Taneli Mäkelä; näyttelijä
Pirjo Heikkilä; koomikko
Krisse Salminen; koomikko
Niina Lahtinen; koomikko
Jope Ruonansuu; koomikko
Minttu Mustakallio; näyttelijä
Sauli Niinistö, Jenni Haukio &
Lennu koira
Heikki Salo; Miljoonasade
Lenni-Kalle Taipale; muusikko / bändissä
Marsi Nyman; muusikko / bändissä

Pääjuontajat:
Arja Koriseva & J-P Rantanen
Janne Kataja & Anna Perho
Sanna Stellan & Peltsi

Kehitysmaissa vierailleet: Jussi-Pekka
Rantanen, Juha Tapio, Krista Siegfrieds,
Rakel Liekki, Ansku
Haastatellut puhelinvastaajat: Satu
Tuomisto, Hjallis Harkimo, Salla Aalto,
Robin, Heikki Salo
Inserttien jälkeen esitetyt vetoomukset:
Anna Puu, Juha Tapio, Krista Siegfrieds,
Olli Herman, Janna, Jari Sillanpää, Kasmir

Nenäbaarin juontaja: Sami Hedberg
Puhelinbaarin juontaja: Pasi Toivonen
SOME-tv juontaja: Rakel Liekki
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LIITE 3: Tiivistelmät inserteistä aktanttimallin ja modaliteettitaulukon kanssa (14 kpl)
1. Mina
Alkujuonto: Arja Koriseva & Jussi-Pekka Rantanen
Nepalissa vierailee Jussi-Pekka Rantanen
11-vuotias Mina on yksi onnekkaista noin 50:stä tiilitehtaan 500:sta lapsesta, jotka voivat
käydä tiilitehtaan perheiden lapsille tarkoitettua koulua. Monenlaisista muista velvollisuuksista ja työtehtävistä johtuen koulunkäynti on niin Minalle kuin monelle muulle lapselle raskasta ja läksyillekin on aikaa vain öisin. Tarinan subjekti on tiilitehtaan lapset ja objekti
koulunkäynnin mahdollistaminen – yleisemmällä tasolla lasten oikeuksien toteutuminen,
joka mahdollistuu lapsityön kitkemisen ja koulunkäynnin varmistamisen avulla.
Vastasubjektiksi asemoituu työnteon välttämättömyys, joka pyrkii estämään lasten
pääsyn kouluun. Vastasubjekti on niin ikään likainen asuinympäristö, jonka kerrotaan aiheuttavan lapsille sairastelua ja väsymystä. Mina laittaa perheelleen ruokaa, tiskaa, huolehtii
pienemmistä sisaruksistaan ja auttaa lisäksi vanhempiaan tiilityössä. Vastasubjekteiksi asemoituvat implisiittisesti myös Minan vanhemmat, jotka eivät kykene mahdollistamaan lapsilleen riittävästi aikaa keskittyä koulunkäyntiin. Koulussa lasten kerrotaan saavan kaivattua
aikuisen huomiota, mitä he ilmeisesti eivät saa koulun ulkopuolella. Vanhempien keskittyminen omaan työhönsä esiintyy tärkeänä: ”Mina ja hänen pikkusiskonsa Rina ottavat aina
kouluun mukaan heidän kaksivuotiaan pikkuveljen Brasantin. Näin vanhemmat voivat keskittyä koko päivän tiilentekoon”. Lasten vanhemmat ovat poiskuvattuja, heikkoja toimijoita.
Tätä vahvistetaan visuaalisella kerronnalla, kun J-P kantaa perheen nuorimmaisen, Brasantin, kouluun, pitelee tätä sylissään koko oppitunnin ajan ja opastaa samalla Minaa läksyjen
teossa. J-P ottaa visuaalisesti puuttuvan aikuisen ja vanhemman roolin vahvistaen tietoisuutta aikuisen poissaolosta.
Köyhyys asemoituu tarinan vastustajan rooliin laajemmaksi ongelmien aiheuttajaksi: ”Nepalissa lähes puolet ihmisistä elää köyhyysrajan alapuolella ja siksi monet perheet
lapset mukaan lukien joutuvat hankkimaan elantoa, perheelle ruokaa pöytään raatamalla
esimerkiksi Kathmandun laakson tiilitehtaissa”. Vastustajaksi asemoituu epäsuorasti myös
yhteiskunta, jolla ei ole kykyä tai tahtoa huolehtia kansalaisistaan, sekä työnantaja, joka ei
takaa turvallisia ja reiluja työoloja. Yhtenä Nenäpäivä-järjestöjen tavoitteena kerrotaankin
olevan valtion ja tiilitehtaan omistajien mukaan saaminen koulujen ylläpitoon
Nenäpäivä ja katsoja-lahjoittajat toimivat auttajina päämäärän tavoittelussa: ”Yhden
lapsen kouluvuosi täällä tiilitahtaan koulussa maksaa 44 euroa. Se on pieni hinta mahdollisuudesta parempaan elämään. Jos susta tuntuu, että haluat auttaa näitä lapsia oppimaan ja
käymään koulua, soita nyt”. Näiden lisäksi auttajaksi asemoituu koulun opettaja, jonka kerrotaan olevan monen lapsen esikuva ja joka antaa lapsille heidän kipeästi kaipaamaansa
huomiota.
Lapset ovat niin ikään heikkoja subjekteja. Heille ei anneta puheenvuoroa, vaan kertoja tulkitsee heidän kokemuksiaan: ”Tää koulu on näille lapsille oikeesti ihan mahtava
paikka ja mä uskosin et ne tulee tänne tosi mielellään”. Lasten kerrotaan olevan ahkeria ja
aktiivisia, ja menestyvän hyvin palattuaan tehdaskauden jälkeen kotikyliensä kouluihin. Ta-

rinan vastaanottaja (hyötyjä) ovat lapset, jotka saavat koulussa aikuisen huomiota, ovat suojassa ympäristöltä ja voivat oppia.
Subjekti: Tiilitehtaan lapset.
Objekti: Lasten oikeuksien toteutuminen. Koulunkäynnin mahdollistaminen.
Vastasubjekti: Työnteon välttämättömyys estää koulunkäynnin à kaikki eivät pääse kouluun, lapsilla ei riittävästi aikaa keskittyä koulunkäyntiin, lisäksi he ovat väsyneitä ja sairastelevat usein.
Vastustaja: Köyhyys. Koulun ylläpitoon tarvittavien resurssien vähäisyys. Välinpitämätön
ja vastuuton työnantaja. Yhteiskunta ei takaa turvallisia työoloja eikä turvaa lasten koulunkäyntiä. Vanhemmat eivät kykene tekemään kotiaskareita eivätkä tienaa riittävästi, haitaten
näin lasten koulunkäyntiä.
Auttaja: Nenäpäivä-järjestöjen tekemä työ. Katsoja-lahjoittaja voi vaikuttaa päämäärän toteutumiseen.
Vastaanottaja: Tiilitehtaan lapset.
Lähettäjä: Kertojan esiintuoma tieto siitä, että koulu tarjoaa opin lisäksi lapsille kaivattua
huomiota ja suojaa heitä ympäristön uhilta. Käsitys hyvästä lapsuudesta: ”Mun mielestä jokainen lapsi ansaitsee koulutuksen, jos olet samaa mieltä, soita numeroon…”
Modaliteetit: Insertissä kerrotaan, miten lapset pärjäävät hyvin koulussa ja samalla suoriutuvat monenlaisista töistä ja askareista, lapsiin kytketään näin osaamista ja kykenemistä.
Samalla tarinassa kytketään kykenemistä myös pois lapsista, heillä ei ole mahdollisuuksia
vaikuttaa tilanteeseensa, vaikka omaavatkin osaamisen ja kyvyn koulussa hyvin pärjäämiseen. Lapsiin liitetään myös haluamista, he haluavat oppia ja ovat innokkaita ja aktiivisia.
Toisaalta kertoja kytkee lapsista pois haluamista, joka esiintyy haaveiden puutteena: ”Tehdasalueella lasten kanssa jutellessani, kukaan ei ole osannut sanoa, mistä haaveilee tai mitä
haluaa tehdä aikuisena”. Kertoja kytkee lapsiin täytymisen modaliteetin, heidän on autettava
vanhempiaan tiili- ja kotitöissä, heidän on elettävä likaisessa ja epäterveellisessä ympäristössä.
2. Manisha
Alkujuonto: Arja Koriseva & Jussi-Pekka Rantanen
Nepalissa vierailee Krista Siegfrieds
Manisha-tyttö työskentelee perheensä kanssa tiilitehtaalla. Tiilityön lisäksi Manishan kerrotaan muun muassa huolehtivan pikkusisaristaan, laittavan ruokaa ja hakevan painavan vesikuorman perheelle useamman kerran päivässä. Objektina on lasten koulunkäynnin mahdollistaminen ja se, että lapset voisivat olla lapsia ja pystyä leikkimään.
Keskeisin vastustaja on köyhyydestä juontuva vaihtoehtojen puuttuminen, joka johtaa vastasubjektin ilmenemiseen lapsityönä. Lapsityö vie aikaa koululta ja leikiltä. Toinen
vastasubjekti ovat vaikeat asuin- ja työolot: pitkät työpäivät ja ympäristön likaisuus aiheuttavat paljon sairauksia ja heikentävät lasten hyvinvointia.
Krista kertoo tulleensa tapaamaan ”perheitä”, vaikka katsojalle näyttää siltä, että
perhettä ei olisi olemassa lainkaan. Implisiittisesti vastasubjektiksi asemoituu näin myös
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poiskuvatut vanhemmat, jotka eivät näytä kykenevän hoitamaan perinteisesti länsimaissa
vanhemmille kuuluvia tehtäviä. Manishan on tehtävä perheelle ruokaa ja kannettava heille
vettä: ”Työnteon lomassa pieni tyttö vahtii nuorempia sisaruksiaan. Siksi Manisha ei käy
koulua”. Krista ei myöskään usko, että vanhemmilla on aikaa kehua ja kiittää Manishaa.
Vaaran ja vanhempien poissaolon tunnetta vahvistetaan visuaalisesti, kun kuvataan majan
katolle hylättyä sinistä takkia. Takki konnotoi tässä kontekstissa hylkäämistä tai katoamista,
ja vahvistaa Manishan ja pikkusisarten heitteillejätön tunnetta, he joutuvat pärjäämään omillaan.
Tarinan vastustaja eli laajempi syy ongelmille on köyhyys ja implisiittisesti yhteiskunnan kyvyttömyys taata lapsille tietyt perusoikeudet, lopettaa lapsityön käyttö, taata turvalliset työolot ja riittävä palkka työntekijöille, jotta lapsia ei tarvitsisi käyttää työvoimana.
Yhtälailla syyllinen on työnantaja, jonka toiminta ei vastaa länsimaisia vastuullisuuden
standardeja. Vastustajaksi asemoituu myös heikko maanviljelystaito, mikä aiheuttaa köyhyyttä ja lapsityötä, sillä ”monet maaseudulla elävät ihmiset saavat toimeentulon maatilkustaan vain osaksi vuotta, ja siksi monet kokonaiset perheet joutuvat lähtemään töihin hyvinkin pitkien matkojen päähän”.
Manishan tarinassa auttaja on järjestöjen tekemä työ ja katsojat, jotka voivat muuttaa Manishan kaltaisten lasten tulevaisuuden. Vastaanottaja on köyhien perheiden lapset, ja
lähettäjän roolissa päämäärän tiedollisena oikeuttajana toimii tieto lasten yleismaailmallisista oikeuksista sekä live-lähetyksessä julkkisten esille tuoma auttamisen vaatimus.
Subjekti: Tiilitehtaan lapset.
Objekti: Lasten oikeuksien toteutuminen. Mukavan lapsuuden mahdollistaminen.
Vastasubjekti: Lapsityö. Vaikeat asuin- ja työolot à pitkät päivät, ympäristön likaisuus,
paljon sairauksia.
Vastustaja: Köyhyys. Koulun ylläpitoon tarvittavien resurssien vähäisyys. Välinpitämätön
ja vastuuton työnantaja ei takaa turvallisia työoloja. Yhteiskunta ei anna lapsille mahdollisuutta leikkiä ja käydä koulua eikä valvo työoloja.
Auttaja: Nenäpäivä-järjestöjen tekemä työ. Katsoja-lahjoittaja voi vaikuttaa päämäärän toteutumiseen: ”Sulla on nyt mahdollisuus auttaa”.
Vastaanottaja: Tiilitehtaan lapset.
Lähettäjä: Lasten oikeudet. Käsitys hyvästä lapsuudesta.
Modaliteetit: Manishaan kytketään osaamista ja ruumiillista kykenemistä, hän suoriutuu
hienosti kaikista tehtävistään ja aikuisten töistä, jopa sellaisista, jotka tuottavat kertoja Kristalle vaikeuksia. Manishasta ja tiilitehtaan lapsista kytketään pois haluamista: ”Mutta kun
kysyn, mistä Manisha haaveilee, hän ei sano mitään. Tiilitehtaan lapset ovat tottuneet vain
tekemään työnsä. He eivät osaa unelmoida”. Manishaan kytketään täytymistä, hän ei pysty
vaikuttamaan tilanteeseensa. Vaikka Manisha suoriutuukin tehtävistään, hän ei voi ilman
apua saavuttaa hänelle osoitettua päämäärää työn lopettamisesta, leikin ja koulun mahdollistamisesta. Itse asiassa tätä kytketään pois jopa niin, että Manisha ei edes osaa haaveilla
päämäärästä, joka hänelle asetetaan – häneltä puuttuu osaaminen ja kykeneminen tilanteeseensa vaikuttamiseksi.
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3. Puunkantajaäiti Mariama, pysähtynyt tarina
Alkujuonto: Arja Koriseva & Jussi-Pekka Rantanen
Sierra Leonessa vierailee Juha Tapio
Mariama on nuori äiti, joka on tullut perheensä ja yhteisönsä hylkäämäksi. Hän tekee kaikkein aliarvostetuinta työtä puunkantajana, mutta haaveilee nyt kylään mahdollisesti perustettavaan kouluun pääsemisestä. Koulutus toisi Mariamalle yhteisön kunnioitusta ja se antaisi
hänelle mahdollisuuden tarjota lapsilleen paremman tulevaisuuden. Tarinan subjekti ovat
Mariaman kaltaiset köyhistä oloista tulevat naiset, ja objekti on heidän valtaistamisensa koulutuksen avulla.
Vastasubjektiksi Mariaman tarinassa asemoituu Mariaman hylännyt äiti ja häntä halveksivat kyläläiset, jotka pakottivat naisen lapsineen lähtemään kotikylästään. Syitä tapahtuneelle ei juuri esitetä. Kerrotaan, että lasten isä ei ottanut vastuuta perheestään, joten mahdollisesti tämä tuottaa Mariaman äidille häpeää. Näin vastasubjektiksi asemoituisivat myös
vanhakantaiset asenteet, jotka karkottavat viattomalta vaikuttavan Mariaman lapsineen perheensä yhteydestä.
Vastasubjekteiksi voidaan lukea myös yleisemmin turvaverkkojen puuttuminen,
työmahdollisuuksien vähäisyys ja koulutusmahdollisuuksien puute. Turvaverkkojen heikkoutta korostetaan niin, ettei Mariaman lapsia päivisin hoitavaa ”vanhaa mummoa” näytetä
videomateriaalissa lainkaan, ja hänen todetaan olevan ”huonokuntoinen”. Samalla lasten
olemiseen liitetään turvattomuuden tunnetta kertomalla, että äidin ollessa puunkannossa
heidän ainut turvansa on tämä vanha nainen. Rouvaa ei kuitenkaan näytetä, joten katsojat
eivät voi tehdä hahmosta omaa tulkintaansa. Lapset ovat insertin kuvamateriaalissa yksin
Juha Tapion kanssa, joka pitelee pieniä lapsia sylissään ja istuu heidän kanssaan majan lattialla. Samaan aikaan kuvataan Mariamaa puunkannossa. Visuaalinen representaatio tukee
tulkintaa siitä, että lapset ovat oman onnensa nojassa koko päivän. Heitteillejäämisen tunnelman avulla luodaan osaltaan kontrastia länsimaisen katselijan kokemusmaailman ja autettavan maailman välillä.
Tarinan vastaanottajia ovat Mariaman omat lapset sekä koko yhteisön lapset ja nuoret, jotka hyötyisivät koulun perustamisesta. Lähettäjän rooliin asemoituu Juha Tapio, joka
liittää kertojana koulutukseen positiivisia asioita, sekä Mariama, jonka haaveet koulutuksen
mahdollistumisesta kertovat päämäärän tavoittelun tarpeellisuudesta.
Subjekti: Nuoret naiset.
Objekti: Naisten kouluttautumisen mahdollistaminen. Vanhojen tapojen muuttaminen. Naisten itsemääräämisen mahdollistaminen.
Vastasubjekti: Mariaman hylännyt äiti ja häntä halveksivat kyläläiset.
Vastustaja: Vanhakantaiset asenteet. Turvaverkkojen puuttuminen. Työmahdollisuuksien
vähäisyys kouluttamattomille naisille.
Auttaja: Ammattikoulun perustaminen kylään.
Vastaanottaja: Mariama, hänen lapsensa ja yhteisö hyötyy koulun perustamisesta.
Lähettäjä: Juha Tapio kertoo koulutuksen olevan avain parempaan elämään. Mariaman
haaveet ja suunnitelmat toimivat todisteena.
103

Modaliteetit: Mariamaan kytketään haluamista, hän haluaa saada itselleen arvostusta, mahdollisuuden päästä kouluun ja tätä kautta paremman toimeentulon ja elämänhallinnan. Lapsilleen Mariama haluaa paremman tulevaisuuden ja mahdollisuuden koulutukseen. Mariamaan ei kytketä osaamista eikä kykenemistä, hän joutuu tekemään kaikkein halveksituinta
työtä puunkantajana, eikä kykene toteuttamaan haaveitaan ilman ulkopuolista tukea, joka
oletettavasti mahdollistaa ammattikoulun avaamisen kylään. Mariaman olemista leimaa täytyminen, tällä hetkellä hänen osansa on yhteisön vanhakantaisia normeja rikkoneena olla
yhteisön ja oman äidin hylkäämänä, ja tehdä halveksittua työtä vailla vaihtoehtoja – hänellä
on ainoastaan unelmansa.
4. Nabin, pysähtynyt tarina
Alkujuonto: Arja Koriseva & Jussi-Pekka Rantanen
Nepalissa vierailee Jussi-Pekka Rantanen
Nabin työskentelee tiilitehtaalla perheensä kanssa ja auttaa perhettä maksamaan takaisin talovelkaa. Nabin on keskittynyt päämääränsä tavoitteluun, mikä vie aikaa ystäviltä ja sulkee
pois koulunkäynnin mahdollisuuden tiilikauden ajaksi.
Insertin subjektina ovat tiilitehtaan työntekijälapset, ja objektina lasten oikeuksien
toteutuminen sekä lapsityön kitkeminen. Vastasubjekteiksi asemoituvat asuntovelka, jonka
takaisinmaksussa joutuu koko perhe tekemään töitä, lapsien käyttö työvoimana sekä näiden
seurauksena koulun käynnin keskeytyminen tiilikauden ajaksi. Vastustaja on köyhyys, velkaantuminen sekä aikuisten alipalkkaus. Vastustaja on jälleen implisiittisesti myös kyvytön
yhteiskunta ja huonot työoikeudet.
Tarinan auttajaksi asemoidaan katsoja-lahjoittajien lisäksi Nenäpäivän tuki, jolla
pyritään parantamaan tiilitehtaan työntekijöiden palkkaa ja asuinoloja. Huonon palkan kerrotaan olevan yhteydessä lapsityövoiman käyttöön, joka vetää työn hintaa alas. Vastaanottaja ovat tiilitehtaan lapset, joiden ei tarvitsisi käydä koulua ja joilla olisi aikaa leikkiä ja
unelmoida, sekä aikuiset työntekijät, jotka saisivat työstään parempaa palkkaa. Tarinan lähettäjä on motivoiva ja tarinaa uhri-kertomukseksi kehystävä kertoja, sekä Anna Puu, joka
vetoaa katsojiin äitinä.
Subjekti: Tiilitehtaan työntekijälapset.
Objekti: Lasten oikeuksien toteutuminen. Lapsityön kitkeminen.
Vastasubjekti: Asuntovelka. Koulunkäynnin keskeytyminen tiilityökauden ajaksi. Lapsien
käyttö työvoimana.
Vastustaja: Köyhyys ja velkaantuminen. Huonot työoikeudet ja aikuisten alipalkkaus ruokkivat lapsityötä. Yhteiskunta ei takaa kansalaisilleen hyviä oloja.
Auttaja: Tiilitehtaan työntekijöiden asuinolojen ja palkkauksen parantaminen. Nenäpäivän
tuki, jonka turvin Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK toimii objektin tavoittamisen eteen. Katsoja-lahjoittaja.
Vastaanottaja: Tiilitehtaan lapset. Aikuiset voivat saada parempaa palkkaa.
Lähettäjä: Kertoja sekä loppuvetoomuksen esittäjä Anna Puu motivoivat tavoittelemaan
objektia.
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Modaliteetit: Nabiniin ei kytketä osaamista, ellei sitten implisiittisesti osaamista tiilienteossa. Häneen kytketään kykenemistä raskaan työn ruumiillisena sietokykynä. Vaikka Nabiniin
kytketään ruumiillinen kykeneminen tavoitella päämääräänsä, hänellä ei ole sellaisia resursseja ja keinoja, joilla hän voisi saavuttaa kertojan hänelle asettaman päämäärän: irtautua
työnteosta, keskittyä koulunkäyntiin ja pystyä viettämään aikaa ystävien kanssa. Nabiniin
kytketään sisäinen motivaatio haluamisena toimia perheen hyväksi ja auttaa maksamaan
asuntovelkaa pois. Kertoja kehystää Nabinin olemisen ja tekemisen täytymisen modaliteetilla, taustaksi asemoituu vaihtoehdottomuus ja pakottava yhteisöllisyys: Nabinin on toimittava koko perheen hyväksi, vailla vaihtoehtoja. Kykenemistä kytketään katsojiin resursseina
muuttaa lasten tulevaisuus: ”Jos sinä tunnet samoin, osallistu Nenäpäivä-keräykseen ja
muuta Nabinin kaltaisten lasten tulevaisuus”. Implisiittisesti kykenemistä kytketään pois
yhteiskunnasta ja työnantajasta, jotka eivät tarjoa kansalaisille parempia oloja ja tarvitsevat
ulkopuolista väliintuloa: ”Nenäpäivän tuella, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus
SASK pyrkii parantamaan tiilitehtaan työntekijöiden asuinoloja ja palkkausta niin että lapsityö vähitellen saadaan kitkettyä kokonaan”.
5. Aminata, muutostarina
Alkujuonto: Arja Koriseva & Janne Kataja
Sierra Leonessa vierailee Rakel Liekki
Aminata on nuori nainen, joka on juuri valmistumassa automekaanikoksi. Epätyypillinen
alanvalinta tulee tuomaan Aminatalla parempipalkkaisen työn ja mahdollisuuden vaikuttaa
omaan tulevaisuuteensa sekä yhteisönsä kehitykseen positiivisella tavalla. Aminata saa työstään runsaasti iloa ja onnea, ja hän on jo saanut tienattua omaa rahaa.
Insertin subjektina ovat nuoret, Aminatan kaltaiset naiset. Objektina on naisten aseman parantaminen kouluttautumista tukemalla. Aminatalla on lisäksi henkilökohtainen
päämäärä, jonka saavuttamisessa häntä auttaa Nenäpäivän tukema koulutus.
Tarinan vastasubjektina on menneisyydessä Aminataa kaltoin kohdellut kasvattiäiti ja ilman turvaverkkoja vietetty nuoruus. Nykyisyydessä vastasubjektiksi asemoituu Aminatan
lapsen isän perhe, joka ei anna Aminatan tavata lastaan. Myös asenteet toimivat vastasubjektina, sillä kaikki eivät vielä ymmärrä, että naiset voivat tehdä samoja töitä kuin miehetkin. Vastustajaksi asemoituu turvaton lapsuus ja perheyhteisön tuen menettäminen. Yhteiskunta on jälleen kyvytön takaamaan koulutusta ja valvomaan lapsen oikeutta äitiinsä.
Auttajaksi asemoidaan uusi miespuolisista kurssikavereista koostuva tukiverkko,
Aminataa kannustanut naapurin rouva sekä tuttuun tapaan Nenäpäivä ja katsoja-lahjoittajat,
jotka tukevat ammattiin kouluttautumista. Aminata asemoituu itsekin auttajan rooliin, sillä
hän kannustaa esimerkillään muita tyttöjä kouluttautumaan rohkeasti miesvaltaisille aloille.
Tarinan vastaanottajia ovat muut tytöt, jotka uskaltavat Aminatan esimerkistä tavoitella koulutusta, sekä koko yhteisö ja yhteiskuntakin, jotka muuttuvat ja ottavat ”askeleen
eteenpäin”, kun nuorten naisten asema paranee. Päämäärää kohti motivoivana lähettäjänä
toimii Aminatan esimerkki ja kertoja.
Subjekti: Nuoret naiset.
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Objekti: Naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ja heidän itsemääräämisoikeutensa lisääminen. Sukupuolten välisen tasa-arvokehityksen tukeminen. Aminatan henkilökohtainen
päämäärä on saada lapsensa takaisin.
Vastasubjekti: Väkivaltainen kasvattiäiti, jonka toiminnan seurauksena Aminata muutti lopulta kadulle asumaan. Lapsen isän perhe, joka ei anna Aminatan tavata lastaan. Kaikki eivät vielä ymmärrä että naiset voivat tehdä samoja töitä kuin miehetkin.
Vastustaja: Turvaton lapsuus, perheyhteisön tuen menettäminen ja vastoinkäymiset nuoruudessa. Vanhat tavat, jotka pitävät yllä sukupuolten roolijakoa. Yhteiskunta kyvytön turvaamaan äidin oikeudet lapseensa.
Auttaja: Nenäpäivän tukema ammattikoulutus. Yhteisö tukee ja kannustaa Aminataa. Aminata toimii itse esimerkkinä muille tytöille ja muuttaa koko yhteisöä. Katsoja-lahjoittajat.
Vastaanottaja: Tytöt ja naiset saavat rohkaisua Aminatan esimerkistä tavoitella parempipalkkaisia työmahdollisuuksia. Yhteisö: ”Nuoret naiset muuttavat koko yhteisöä”. Yhteiskunta: ”Kun tyttöjen ja naisten asema paranee, koko yhteiskunta ottaa askeleen eteenpäin”.
Lähettäjä: Aminatan esimerkki tuo muille tytöille motivaation tavoitella päämäärää ja osoittaa katsojille avulla olevan moninkertaisia positiivisia vaikutuksia. Kertoja oikeuttaa päämäärän tuomalla esiin sen yhteisöä ja koko yhteiskuntaa muokkaavan vaikutuksen.
Modaliteetit: Aminataan kytketään teknistä ammattiosaamista, mitä vahvistetaan kertojan
osaamattomuudella: ”Jos mä ymmärrän oikeen, niin tässä vaiheessa Aminata korjaa tän ohjauspyörän sähkölaitteistoa täytyy sanoa että en osais tehä ite, oon täs nyt toiminu telineenä”. Kytketään osaamista sen ymmärtämisenä, että miesvaltaiset alat ovat paremmin palkattuja ja myös naisten tavoiteltavissa. Aminataan kytketään haluamista, hän unelmoi lapsensa
takaisin saamisesta ja ponnistelee tätä kohti tehden opintojen jälkeisiä suunnitelmia. Kytketään täytymistä: Aminatan on oltava erossa lapsestaan vasten tahtoaan, hänen oli kestettävä
vastoinkäymisiä nuoruudessa ja asuttava kadulla omillaan. Toisaalta kytketään kykenemistä,
sillä Aminatalla oli kyky hakea ja päästä kouluun. Hän pystyi muuttamaan pois kadulta ja
sai opintojen kautta uuden yhteisön tuekseen. Koulutus liitetään Nenäpäivän tukeen, ja asemoidaan näin Aminatan elämän suunnanmuutoksen mahdollistajaksi. Kykeneminen kytketään myös aivan uusiin haaveisiin koko yhteisön muuttamisesta: ”Voin muuttaa omaa elämääni ja samalla yhteisöä”. Aminata haluaa muuttaa vallitsevia tapoja ja rohkaista muita
tyttöjä kouluttautumaan.
6. Dan Bahadur, muu tarina
Alkujuonto: Pasi Toivonen
Nepalissa vierailee Jussi-Pekka Rantanen
Dan Bahadur on tehnyt raskasta ja monotonista työtä tiilitehtaalla jo 30 vuotta, niin kauan,
että tehdasalue on hänelle jo kuin toinen koti. Dan esitetään poikkeuksena muiden inserttien
perheistä, sillä hän on päättänyt pyrkiä tarjoamaan lapsilleen mahdollisuuksia. Lapset jäävätkin kotikylään jatkamaan kouluaan, kun Dan vaimonsa kanssa lähtee syksyllä tiilitehtaalle töihin. Tarinan päähenkilö Dan haluaa lapsilleen erilaisen tulevaisuuden kuin itselleen:
”Kun he opiskelevat, he voivat itse päättää, mitä alkavat tehdä.” Dan ei lapsena itse voinut
käydä koulua, vaan joutui tiilitehtaalle töihin: ”Mutta jos sen vuoksi ajattelen, että lasteni
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elämän pitäisi olla samanlainen, olen väärässä.” Danin tarinassa syyllinen epäonneen on
ihminen itse, ja parempi tulevaisuus on valinta, jonka jokainen vanhempi voi tehdä. Ajattelumalli vapauttaa katsojan syyllisyydestä:
J-P:
D:

Do you feel angry, about how life has been for you?
Ei, en ajattele niin. Vihollisia ei tarvitse etsiä, vihollinen löytyy aina ihmisestä itsestään. Ymmärsin jo lapsena koulussa, että koulutus on tärkeintä. Tiedän, että minun ei tarvitse opettaa tätä teille – mutta haluan sanoa tämän:
Jos sinulla on rahaa, ihmiset voivat helposti varastaa sen sinulta. Mutta jos
sinulla on koulutus ja tieto päässäsi – kukaan ei voi viedä sitä sinulta. Uskon
tähän sydämeni pohjasta.

Tarinan subjekti on perheet ja epäsuorasti tiilitehtaan työntekijöiden lapset. Tarinan objekti
on paremman tulevaisuuden tarjoaminen lapsille mahdollisuuksien ja koulunkäynnin mahdollistamisen kautta, mitä kohti Dan aktiivisesti pyrkii.
Vastasubjektina on vaihtoehdottomuus, lapset on yksinkertaisesti jätettävä kotikylään sillä siellä ei ole vanhemmille töitä. Tarinan vastustaja on köyhyys, mikä on syy tehtaalla työskentelyn pakkoon ja lapsista erossa olemiseen. Köyhyyden syistä kerrotaan suppeasti: ”Perheen pieni maapala ei riittänyt elättämään perhettä, joten Dan lähti ansaitsemaan
rahaa”. Aikuisten alipalkkaus on implisiittinen vastustaja.
Tarinan auttajia ovat Dan ja hänen vaimonsa, jotka aktiivisesti ja uhrautuvasti pyrkivät kohti päämäärää, lastensa koulunkäynnin turvaamista. Tarina on poikkeus siinä mielessä, että siinä ei eksplisiittisesti mainita Nenäpäivän tukitoimista tai kerrota, miten katsojat
voivat muuttaa autettavien elämän. Katsojat kuitenkin tulkitsevat inserttejä intertekstuaalisena kokonaisuutena, ja tarinan arvo-objektit nivoutuvat osaksi muissa samankaltaisissa tarinoissa esitettyjä asioita.
Subjekti: Perheen isä. Lapset.
Objekti: Paremman tulevaisuuden ja mahdollisuuksien tarjoaminen lapsille. Lapsityövoiman
kitkeminen. Koulunkäynnin mahdollistaminen.
Vastasubjekti: Lapsityö ja vaihtoehdottomuus: on jätettävä lapset ja lähdettävä töihin kauas,
jos haluaa turvata heidän koulunkäyntinsä.
Vastustaja: Köyhyys ja toimeentulomahdollisuuksien puuttuminen: ”Minun on tehtävä tämä
uhraus, koska ei ole vaihtoehtoja. Kotikylässäni ei ole toimeentulomahdollisuuksia. Jos olisimme siellä lasten kanssa, meillä ei olisi mahdollisuutta laittaa lapsia kouluun. Raha ei riittäisi”. Alipalkkaus.
Auttaja: Palkkojen parantaminen: ”Vanhemmilla pitäisi olla sellainen palkka, että koulunkäynti on mahdollista”. Danin kaltaiset lastensa eteen uhrautuvat vanhemmat.
Vastaanottaja: Lapset, jotka voisivat käydä koulua. Vanhemmat, joilla olisi parempi palkka.
Lähettäjä: Kertoja. Universaali vanhemmuuden kokemus. Lasten oikeudet.
Modaliteetit: Kytketään epäitsekästä haluamista, Dan on päämäärätietoinen ja tekee vaimonsa kanssa (vaimoa ei kuvata kertaakaan, Dan on visuaalisesti yksin) töitä erossa lapsistaan, jotta voisi maksaa heidän koulunkäyntinsä. Haluaa antaa lapsilleen paremmat tulevai107

suuden mahdollisuudet, kuin hänellä itsellään on ollut. Daniin kytketään täytymistä, hänellä
ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tehdä tiilityötä kaukana lapsistaan.
7. Abdul & Fudi, pysähtynyt tarina
Alkujuonto: Anna Perho & Janne Kataja
Sierra Leonessa vierailee Juha Tapio
Abdulin ja Fudin tarina edustaa huono-osaisia ja yksinäisiä, vailla yhteisön turvaa olevia
lapsia. Objetkina on lasten suojelu. Vastasubjekti on omin avuin pärjäämisen mukana tuomat vaikeudet, ympäristön turvattomuus ja elämän epävarmuus. Kadulta on vaikea päästä
pois omin avuin. Vastustajaksi asemoituu yhteiskunta, joka ei huolehdi apua tarvitsevista
lapsista.
Auttaja on Nenäpäivän tukemien järjestöjen tekemä lastensuojelu-työ, jolla kerrotaan keräävän juuri Abdulin ja Fudin kaltaisia lapsia kadulta turvaan. Katsoja-lahjoittajat sekä lapsille
pieniä töitä antavat ihmiset ovat myös auttajia.
Tarinan vastanottaja ovat huono-osaiset lapset ja lähettäjänä toimii kertoja sekä
juontajat. He motivoivat toimintaan yhteisellä ihmisyydellä ja auttamisen moraalisella ulottuvuudella. Myös vanhemmuuden kokemus saa keskeisen aseman motivoinnissa, tämän
katsojille kommunikoi Juha Tapio itsekin kahden pojan isänä.
Subjekti: Huono-osaiset ja yksin elävät lapset.
Objekti: Lasten suojelu.
Vastasubjekti: Omin avuin pärjääminen on jatkuvaa selviytymistaistelua.
Vastustaja: Yhteiskunnan kyvyttömyys huolehtia apua tarvitsevista lapsista.
Auttaja: Nenäpäivän tukemien järjestöjen tekemä lastensuojelutyö. Katsoja-lahjoittajat. Pojille pieniä askareita antavat ihmiset.
Vastaanottaja: Huono-osaiset ja yksin elävät lapset.
Lähettäjä: Kertoja ja juontajat oikeuttavat päämäärän yleisellä ihmisyydellä: ”jos sun sydän
ei oo kivee”; hyvänä tekona: ”tämä iltana on nähty ja tullaan vielä näkemään monia hyviä
tekoja, joilla ihan oikeasti autetaan ihmisiä”; universaalilla ihmisyydellä ja vanhemmuuden
kokemuksella: ”kahden suurin piirtein samanikäisen pojan isänä, Abdulin ja Fudin elämän
seuraaminen tuntuu – sietämättömältä”; sekä epäoikeudenmukaisuudella: ”tilanne tuntu epäreilulta”.
Modaliteetit: Poikiin liitetään osaamista selviytymistaitoina. Heihin ei kytketä sisäistä motivaatiota haluamisena. Heidän toimintansa on täytymisen kehystämää pakon edessä toimimista, eikä heillä ole kykyä muuttaa tilannettaan.
8. Isata, muutostarina
Alkujuonto: Anna Perho & Janne Kataja
Sierra Leonessa vierailee Rakel Liekki
Isata on sisällisodassa traumaattisia asioita kokemaan joutunut nuori nainen. Hän on saanut
Nenäpäivän tukemasta ammattikoulusta välineitä ymmärtää sitä, mitä hänelle lapsena tapah108

tui ja hän on saanut elämän haltuunsa. Isatalla on suuria suunnitelmia tulevaisuuden varalle,
hän haluaa koulun johtajaksi ja haluaa nähdä muutoksen yhteiskunnassaan, jossa naiset ottavat vielä tulevaisuudessa parlamentin haltuunsa.
Subjekti: Sodan uhrit. Lapset. Tytöt.
Objekti: Isatan kaltaisten naisten ja tyttöjen auttaminen ja ”voimistaminen”.
Vastasubjekti: Isata kärsii sisällissodan aiheuttamista traumoista ja tunnelukoista. Olosuhteet, joissa tyttöjen on elettävä kadulla.
Vastustaja: Sierra Leonen 10-vuotinen sisällissota ja kapinallisten julmuus.
Auttaja: Isän lausumat sanat auttoivat Isatan läpi vaikeiden aikojen. Nenäpäivän tukema
koulutus ammattiin on auttanut Isataa tuntemaan itseään paremmin, tuonut itsekunnioitusta,
uusia taitoja (ompelutyö) ja luottamusta itseensä. Antanut myös haaveita ja tavoitteita tulevaisuuteen. Isata itse toimii esimerkkinä ja haluaa konkreettisesti auttaa muita tyttöjä: ”seuraava tavoitteeni on voimistaa tyttöjä, jotka elävät kadulla. Haluan perustaa ja johtaa koulua,
tai sellaisen yhdistyksen, jossa voin tukea nuoria tyttöjä. Haluan tukea heitä ja saada heidät
pois kaduilta”.
Vastaanottaja: Naiset, tytöt ja entiset lapsisotilaat (traumoista kärsivät) voivat saada apua
ammattikoulusta.
Lähettäjä: Isatan oma esimerkki ja todistus toimii motivoijana ja osoittaa, miten suuri merkitys ammattikoulun perustamisella tavoitteen saavuttamisessa on ollut.
Modaliteetit: Isataan kytketään osaamista, hän opiskelee ompelijaksi ja hänellä on kykyä
tavoitella suuria asioita tulevaisuudeltaan. Isataan kytketään haluamisen modaliteetti, joka
ilmenee hänen tulevaisuuden suunnitelminaan perustaa yhdistys tai koulu, jonka avulla auttaa tyttöjä, jotka elävät kadulla. Isatan menneisyyttä leimaa täytymisen modaliteetti sodan
uhrina, mutta nyt hän on saanut oman elämän käsiinsä, ja kyvyn vaikuttaa tulevaisuuteensa.
9. Daniel, muu tarina
Alkujuonto: Pasi Toivonen & Ansku
Burundissa vieraili edellisvuonna (2013) Ansku
7-vuotias Daniel joutuu perheen päänä huolehtimaan sekä itsestään että kahdesta nuoremmasta sisaruksestaan. Poika on kovin surullinen ja haluaa kuolla. Tarinan subjekti ovat yksinäiset, yhteisön tuen ulkopuolella elävät lapset ja objektina toimii täiden lasten löytäminen
ja auttaminen takaisin yhteisön piiriin.
Vastasubjektiksi asemoituu turvaverkkojen puuttuminen ja laajempi vastustaja on
lapset (ilmeisesti) hylänneet vanhemmat sekä yhteiskunta joka poissaolollaan vaikuttaa ilmeisen välinpitämättömältä Danielin kaltaisten lasten kohtaloiden suhteen.
Auttajana toimii edellisvuoden katsoja-lahjoittajat sekä Nenäpäivä, joka on saattanut
lapset takasin yhteisön tuen piiriin ja jonka tuella avustustyöntekijät voivat jatkossakin pelastaa Danielin kaltaisia lapsia. Tarinan vastaanottaja on huono-osaiset lapset ja lähettäjänä
toimii onnistunut esimerkki sekä käsitys hyvästä lapsuudesta, jonka juontaja ja kertoja yhdessä tuovat esille.
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Subjekti: Huono-osaiset ja yksin elävät lapset.
Objekti: Yksinäisten lasten saaminen yhteisön tuen ja turvaverkon piiriin.
Vastasubjekti: Turvaverkkojen puuttuminen ja lasten joutuminen pärjäämään omillaan.
Vastustaja: Köyhyys ja yhteiskunnan kyvyttömyys suojella lapsia.
Auttaja: Nenäpäivän tuella avustustyöntekijät saavat koulutusta ja voivat paremmin auttaa
lapsia. Katsoja-lahjoittajat.
Vastaanottaja: Huono-osaiset ja yksin elävät lapset.
Lähettäjä: Juontajat ja kertoja. Käsitys hyvästä ja turvallisesta lapsuudesta, jolloin lapset
eivät joutuisi pärjäämään omillaan.
Modaliteetit: Lapsiin liitetään heikosti osaamista selviytymistaitoina ja korostetaan miten 7vuotias Daniel ei ole kypsä huolehtimaan ”perheestään”. Haluamista kytketään pois, Danielin suurin toive on, että hän voisi joku päivä kuolla, eikä hänellä näin olisi enää murheita.
Täytymisen modaliteetti leimaa lasten olemista, he eivät kykene saavuttamaan päämäärää
omin voimin.
10. Terveysleiri, muu tarina
Alkujuonto: Anna Perho & Janne Kataja
Nepalissa vierailee Jussi-Pekka Rantanen
Insertti kertoo tiilitehtaalle yhdeksi päiväksi Nenäpäivän turvin pystytetystä terveysleiristä,
jossa yli 400 työntekijää pääsee tarkastukseen. Insertissä seurataan tarkemmin äidin ja tämän lasten hoitoon pääsyä, ja kerrotaan tehtaan alueen lasten sairastuvan usein huonosti
johdetun veden ja hygienian vuoksi.
Subjektiksi asemoituu tiilitehtaiden perheet ja objektina on perheiden pääsy vakinaisten terveyspalveluiden piiriin. Erityisesti tavoitteena korostuu lasten olojen parantaminen ja
heidän pääsy hoitoon. Vastasubjekti on vakinaisten terveyspalvelujen puute, tällainen leiri
pystytään järjestämään vain muutaman kerran vuodessa, eikä lääkäreillä ole riittävästi aikaa
potilaille. Myöskin oikeat lääkkeet oikeaan vaivaan puuttuvat usein. Toinen vastasubjekti on
vanhempien tietämättömyys esimerkiksi riittävän levon ja puhtaan hygienian merkityksestä
lapsille. Tämän kerrotaan olevan yksi syy lasten toistuvalle sairastelulle. Vastustajaksi asemoituu tehtaanomistaja, jonka kerrotaan olevan syyllinen siihen, ettei vettä jaeta putkia pitkin vaan se johdetaan lätäköihin, joissa vesi likaantuu. Myös köyhyys ja yhteiskunta, joka ei
valvo tehtaan oloja asemoituvat vastustajan rooliin.
Insertin auttaja on Nenäpäivän tuki, jonka turvin tällainen terveysleiri voidaan ylipäätään järjestää, sekä katsoja joka osallistuu lahjoituksellaan terveyspalvelujen viemiseen
tiilitehtaan työntekijöille. Auttajiksi asemoituvat myös paikalliset lääkärit ja työntekijät, jotka työskentelevät leirissä vapaaehtoisesti. Vanhempien opettaminen oikeasta ravinnosta ja
hygieniasta esitetään yhdeksi keinoksi saavuttaa lasten vähempää sairastelua tavoitteleva
päämäärä.
Tarinan vastaanottaja ovat lapset perheineen, jotka kaikki hyötyvät terveyspalveluista. Lähettäjänä toimii kertoja sekä asiantuntija-asemassa oleva lääkäri, joka on lähtöisin
samoista oloista, kuin tiilitehtaan lapset. Hän toimii näin esimerkkinä siitä, että eteenpäin
voi päästä.
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Subjekti: Tiilitehtaiden perheet.
Objekti: Työntekijöiden ja heidän lastensa pääsy terveyspalvelujen piiriin. Lasten olojen
parantaminen ja sairaiden lasten pääsy hoitoon.
Vastasubjekti: Ihmisillä ei ole välttämättömiä terveyspalveluja. Lasten sairastelu. Vanhemmat tietämättömiä oikeasta ravinnosta ja riittävästä hygieniasta. Varojen puute: ”…tällainen
leiri pitäisi järjestää säännöllisesti, ainakin kerran pari kuukaudessa. Tarve on suuri, mutta
leiri pystytään järjestämään vain kerran puolessa vuodessa”. Potilaille ei tarpeeksi aikaa eikä
aina tarjolla oikeita lääkkeitä.
Vastustaja: Köyhyys. Vakinaisten terveyspalvelujen puuttuminen. Tiilitehtaan epäterveelliset olot, joiden valvonnassa yhteiskunta ja tehtaan omistaja ovat epäonnistuneet.
Auttaja: Nenäpäivän tuella järjestettävä terveysleiri. Terveysleirissä vapaaehtoisesti työskentelevät paikalliset lääkärit ja työntekijät. Vanhempien opastus: ”…jossa heille kerrotaan
oikean ravinnon, puhtauden merkityksestä”, ”…osaisivat silloin vaatia parempia oloja perheilleen”.
Vastaanottaja: Lapset. Perheet. Tiilitehtaan työntekijät.
Lähettäjä: Kertoja. Lääkäri, joka on lähtöisin samoista oloista.
Modaliteetit: Osaamista kytketään pois vanhemmista, jotka eivät tiedä esimerkiksi keittämättömän veden antamisen lapsilleen olevan vaarallista ja näin aiheuttavat lapsilleen sairastelua. Osaamista kytketään lääkäriin, johon liitetään myös haluamista, sillä hän toivoo, että
perheiden vanhemmat saisivat koulutusta hygieniasta ja voisivat vaatia itselleen parempia
oloja. Täytymisen modaliteetti leimaa tiilitehtaiden perheiden olemista, he joutuvat asumaan
lapsineen epäterveellisissä oloissa, vailla vakituista pääsyä terveydenhuollon piiriin.
11. Anita, pysähtynyt tarina
Alkujuonto: Anna Perho & Janne Kataja
Nepalissa vierailee Krista Siegfrieds
11-vuotias Anita on lähetetty tiilitehtaalle tätinsä kanssa tienaamaan rahaa, jota hän lähettää
perheelleen kuukausittain. Anita ikävöi kotiaan ja perhettään ja on hyvin alakuloisen oloinen. Anita on kaiken lisäksi joutunut muuttamaan pois tätinsä hoivista, sillä tämän uusi mies
ei hyväksy Anitaa samassa taloudessa. Anita hoitaa tiilitehtaan työntekijöiden lapsia, ja hänen kerrotaan olevan hyvin varuillaan ja peloissaan. Kerrotaan, että Anita joutuu taittamaan
lopulta pitkän bussimatkan takaisin kotikyläänsä kun tiilitehdas kausi on ohi, mikä ei ole
turvallinen matka yksinäiselle tytölle.
Anita toimii esimerkkinä huono-osaisista ja yksinäisistä työntekijä-lapsista.
Tarinan objekti on lasten oikeuksien toteutuminen, turvallisen lapsuuden mahdollistaminen,
lapsityön kitkeminen sekä koulunkäynnin turvaaminen: ”Anitan pitäis olla koulussa”.
Vastasubjektiksi asemoituu tädin mies, joka riistää tytöltä tämän ainoan turvaverkon.
Vastustaja on köyhyys, joka on pakottanut Anitan perheen lähettämään tytön ansaitsemaan
lisärahaa perheelle. Köyhyys johtaa työntekoon ja pitää lapset poissa koulusta. Vastustajaksi
voidaan nähdä myös asenteet, jotka ovat Anitan tädin miehen käytöksen taustalla.
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Tarinan auttaja on Nenäpäivän tukemien järjestöjen tekemä työ ja katsoja-lahjoittaja.
Vastaanottajia ovat työntekijä-lapset ja lähettäjinä toimivat juontajat, jotka esittävät ideaaleja hyvästä lapsuudesta. Perhettään kaipaava Anita toimii subjektin lisäksi myös lähettäjän
aktanttiroolissa.
Subjekti: Työntekijä-lapset.
Objekti: Lasten oikeuksien toteutuminen. Turvallisen lapsuuden mahdollistaminen. Lapsityön kitkeminen. Koulunkäynnin turvaaminen.
Vastasubjekti: Tädin mies, joka vie Anitalta tämän viimeisen turvaverkon. Anitan yksinäisyys ja pakko jättäytyä koulun ulkopuolelle jotta voisi viedä perheelleen rahaa.
Vastustaja: Köyhyys pakottaa lapset töihin. Asenteet, jotka toimivat pontimena Anitan tädin
miehen toiminnalle.
Auttaja: Nenäpäivän tukemien järjestöjen tekemä työ. Katsoja-lahjoittaja.
Vastaanottaja: Työntekijä-lapset.
Lähettäjä: Juontajat tuovat esiin käsityksen hyvästä lapsuudesta. Anita, joka kaipaa perhettään.
Modaliteetit: Anitaan kytketään osaamista pienistä lapsista huolehtimisen taitona. Häneen ei
kytketä muuta haluamista kuin toive voida asua edelleen tätinsä kanssa ja olla takaisin perheensä luona. Anitan elämää leimaa täytymisen modaliteetti, hänen on elettävä yksinäistä
elämää kaukana perheestään. Anita ei kykene vaikuttamaan tilanteeseensa, hänellä ei ole
valtaa vaikuttaa omaan elämäänsä.
12. Bernadet, muutostarina
Alkujuonto: Sanna Stellan & Peltsi
Sierra Leonessa vierailee Juha Tapio
Bernadet on nuori sisällissodan uhri, joka on joutunut kokemaan hirvittäviä julmuuksia lapsuutensa aikana. Nyt Bernadet on saanut uuden suunnan elämälleen ammattikoulun ansiosta. Hän on oppinut ymmärtämään sitä, mitä hänelle tapahtui ja antamaan myös itselleen anteeksi. Bernadet unelmoi omasta räätälinliikkeestä ja siitä, että voisi kerätä lapsia turvaan ja
auttaa heitä, kuten häntäkin on autettu.
Tarinan subjekti on nuoret sodan uhrit tai vaikeista olosuhteista tulevat lapset ja nuoret. Objekti on heidän auttaminen elämässä eteenpäin tarjoamalla mahdollisuuden kouluttautua ja päästä yhteisön piiriin. Tarinan vastasubjektiksi asemoituu sisällissodan aiheuttamat traumat ja häpeän sekä syyllisyyden kokemukset. Vastustaja on maan epävakaus ja kapinallisten julmuus kanssakansalaisia kohtaan. Yhteiskunta ei myöskään vaikuta itse pystyvän tarjoamaan lapsille ja nuorille väyliä kouluttautua tai päästä kadulta pois.
Tarinan auttaja on Nenäpäivän ja Kirkon Ulkomaanapu. Nämä ylläpitävät kouluja,
”joissa todella vaikeista olosuhteista tulevat nuoret voivat opiskella itselleen ammatin”. Lähettäjän roolissa toimii kertoja sekä Bernadetten oma todistus koulun tuomista positiivisista
muutoksista.
Subjekti: Sodan uhrit. Lapset.
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Objekti: Lasten ja nuorten auttaminen elämässä eteenpäin.
Vastasubjekti: Sisällissodan aiheuttamat traumat ja tunnelukot. Syyllisyyden kokemus.
Vastustaja: Maan epävakaus. Sisällissodan raakuus ja kapinallisten julmuus kanssakansalaisiaan kohtaan.
Auttaja: Nenäpäivä, jonka tuella Kirkon Ulkomaanapu ylläpitää kouluja.
Vastaanottaja: Vaikeista olosuhteista tulevat lapset ja nuoret. Kadulla elävät lapset, joita
autettu haluaa auttaa edelleen: ”Haluan kerätä kaduilla lapsia turvaan ja opettaa heitä, kuten
minuakin on opetettu”.
Lähettäjä: Kertoja. Bernadetten todistus koulun tuomista positiivisista asioista.
Modaliteetit: Bernadetten menneisyyttä leimaa täytymisen modaliteetti, häntä raiskattiin
lapsisotilaana vuosien ajan, ja hänet pakotettiin tappamaan käskystä huumeiden alaisena.
Bernadetten nykyisyyteen kytketään kuitenkin haluamista ja kykenemistä. Hän on päässyt
opintojen pariin ja alkanut antaa itselleen anteeksi. Bernadettelle on myös syntynyt halu auttaa kadulla eläviä lapsia, kerätä heitä turvaan, opettaa heitä ja auttaa heitä takaisin elämään –
kuten häntäkin on autettu. Bernadetteen kytketään ammattiosaamista ompelutyössä, ja pian
valmistuvalla nuorella naisella on myös unelma omasta räätäliliikkeestä. Nenäpäivän tukema koulutus on antanut Bernadettelle kyvyn vaikuttaa omaan elämäänsä, alkaa antaa itselleen anteeksi, rakentaa itsekunnioituksensa uudelleen, avata tien uusille ystävyyksille ja tavoitella tulevaisuudelta suuria asioita.
13. Minan nuorin lapsi, pysähtynyt tarina
Alkujuonto: Sanna Stellan & Peltsi
Nepalissa vierailee Jussi-Pekka Rantanen
Insertti kertoo Mina-äidistä, joka on lapsineen töissä tiilitehtaalla. Minan kaksivuotias poika
kuoli tapaturmaisesti hukkumalla yhteen vesilammikkoon, joita on ympäri tiilitehdasta työntekijöiden käyttöön. Mina kertoo muidenkin lasten hukkuneen lammikoihin, ja pelkää nyt
nuorimmaisensa puolesta, joka on juuri oppinut kävelemään.
Tarinan subjekti on huono-osaiset perheet, lapset ja heidän vanhempansa. Objektina
on turvallisen ympäristön takaaminen lapsille, jolloin tiilitehtaan vesi johdettaisiin putkia
pitkin ei vaarallisissa lätäköissä, joihin he voivat hukkua.
Vastasubjektiksi asemoituu tehtaanomistaja, joka ei vaikuta piittaavan siitä että tiilitehdas ”on vesikuoppineen pienille lapsille hengenvaarallinen paikka”. Vastasubjektina
toimii myös vanhempien ylityöllisyys ja päiväkodin tai koulun puuttuminen, joissa lapset
voisivat olla turvassa vanhempien työskennellessä. Laajempi sosiaalisen ongelma eli vastustaja on jälleen köyhyys ja vaihtoehdottomuus, joka pakottaa perheet vuosi toisensa perään
takaisin tiilitehtaalle, jossa he joutuvat asettamaan lapsensa vaaraan. Yhteiskunnan toimimattomuus asemoituu lopulta pääsyylliseksi valtion kyvyttömyydessä tarjota vaihtoehtoja.
Tarinan auttaja on katsoja-lahjoittaja ja Nenäpäivä: ”Niillä varoilla, mitä tämän Nenäpäivän avulla kerätään niin tännekin voitais saada päiväkoti, jossa nää lapset vois olla sen
sijaan et ne leikkii täällä pitkin pihoja tällasten lammikoiden ympärillä, mihin he voi hukkua. Sinäkin voit auttaa, soita nyt”. Vastaanottaja ovat tiilitehtaan lapset vanhempineen ja
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lähettäjänä tarinassa toimivat juontajat, kertojat, Minan todistus sekä säälin politiikkaan nojaava samaistuminen universaaliin vanhemmuuden kokemukseen.
Subjekti: Huono-osaiset perheet. Menetyksen kokeneet vanhemmat.
Objekti: Turvallinen ympäristö lapsille.
Vastasubjekti: Tiilitehtaan vaaralliset olot ja tehtaanomistajan välinpitämättömyys. Vanhemmat ylityöllistettyjä, eikä heillä ole aikaa seurata nuorimmaisiaan.
Vastustaja: Köyhyys, joka pakottaa vanhemmat tiilitöihin lapsille vaarallisiin olosuhteisiin.
Yhteiskunta, joka ei suojele pieniä lapsia esimerkiksi turvaamalla heille päivähoitoa.
Auttaja: Nenäpäivän tuella voitaisiin perustaa päiväkoti, jossa pienet lapset voisivat olla
päivät turvassa. Lapsensa menettänyt äiti Mina toivoo, että tiilitehtaalla vesi jaettaisiin putkia pitkin eikä vesikuopissa, joihin lapset voivat hukkua. Katsoja-lahjoittaja.
Lähettäjä: Juontajat. Kertoja. Minan todistus. Universaali vanhemmuuden kokemus.
Modaliteetit: Mina-äitiin ei kytketä osaamista eikä kykenemistä, hän ei voinut suojella lastaan ja hänen oli palattava onnettomuuden jälkeisenäkin vuonna tehtaalle vaihtoehtojen
puuttuessa. Minan olemista leimaa näin täytymisen modaliteetti. Hänellä on halu suojella
lapsiaan ja toive olojen parantumisesta, mutta häneen kytketään täysi kykenemättömyys
vaikuttaa asioihin yksin.
14. Ramatu, muutostarina
Alkujuonto: Sanna Stellan & Peltsi
Sierra Leonessa vierailee Rakel Liekki
Ramatu on joutunut olemaan kadulla prostituoituna nuoresta lähtien, ja kertoo häpeävänsä
tätä. Ramatu opiskelee Nenäpäivän varoilla tuetussa koulussa kampaajaksi, ja on uuden
ammatin turvin pääsemässä hiljalleen eroon prostituutiosta. Lapsistaan hän kantaa huolta,
sillä hänen tyttärtänsä uhkaa liikenne ja raiskauksen uhriksi joutuminen tämän päivittäisillä
vedenhakumatkoilla. Kunnollista lastenhoitajaa Ramatulla ei ole lapsilleen siksi aikaa kun
hän on päivät koulussa. Ramatulla on huoli omista lapsistaan, jotka joutuvat hänen opiskellessa olemaan paljon yksin epäluotettavan tädin häipyessä usein omille teilleen. Vaarallinen
ympäristö lapsille kasvaa, tyttären ”jokainen vedenhakumatka on riski. Hänen vaaranaan on
tulla raiskatuksi tai jäädä liikenteen jalkoihin. Vettä on kuitenkin pakko kantaa tädille, ja
heidän omaan käyttöönsä”.
Tarinan subjekti on nuoret naiset ja objekti on ihmisarvoisen elämän mahdollistaminen heille. Tämä tarkoittaa muiden mahdollisuuksien, kuin prostituution tarjoamista tytöille.
Vastasubjekti tarinassa ovat vaarat, joita tytöt naiset joutuvat yhteisössä kokemaan ja ylipäätään heidän heikompi asemansa poikiin verrattuna. Vastasubjektiksi asemoituu myös prostituutio, joka on aiheuttanut Ramatulle itsekunnioituksen menetystä. Laajempi vastustaja on
köyhyys, sukupuoltenvälinen epätasa-arvo sekä mahdollisuuksien puute, jotka kaikki vaikuttavat tyttöjen päätymiseen kadulle. Yhteiskunta on vastustajana mahdollistanut hallitsemattoman kaupunkikulttuurin kehittymisen, mikä ilmenee lasten raiskausten uhkana ja kontrolloimattomana, hengenvaarallisena liikenteenä.
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Insertin auttaja on Nenäpäivän ja Kirkon Ulkomaanavun tuella ylläpidettävä ammattikoulu: ”Koulu on Ramatulle tie omaan elämään”, hän ei enää joudu viettämään kadulla
yhtä paljon aikaa kuin ennen, ja vaan hän saa jo hieman ansioita kampaamotyöstään. Koulu
auttaa Ramatua lapsineen pääsemään irti tädistään ja saamaan oman elämän. Koulun kerrotaan myös auttavan häntä irti katkeruudesta.
Vastaanottajia ovat nuoret naiset ja tytöt, joita Ramatu haluaa auttaa. Myös koulutus
tukee yhteiskunnan naisia. Lähettäjänä toimii Ramatun esimerkki ja todistus avun merkityksellisyydestä sekä kertojat ja juontajat.
Subjekti: Nuoret äidit.
Objekti: ”Tyttöjen ja nuorten naisten mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään”
Vastasubjekti: Tytöt huonommassa asemassa kuin pojat ja kohtaavat enemmän riskejä jos
jäävät ”kunnon” koulutuksen ulkopuolelle, voivat esim. päätyä prostituoiduiksi. Ramatu
joutunut työskentelemään koko nuoruutensa prostituoituna, mikä aiheuttanut hänelle itsekunnioituksen menetystä. Epäluotettava tukiverkosto.
Vastustaja: Köyhyys ajaa nuoria tyttöjä töihin kadulle. Ei tarjolla ”kunnon” koulutusta. Yhteiskunta.
Auttaja: Nenäpäivän ja Kirkon Ulkomaan avun ylläpitämä ammattikoulu.
Vastaanottaja: Yhteisön tytöt ja naiset.
Lähettäjä: Ramatun todistus. Kertoja. Juontajat.
Modaliteetit: Ramatuun kytketään osaamista, hän osaa nyt tehdä kampauksia ja peruukkeja,
mistä syystä hänen ei tarvitse mennä enää joka yö kadulle (täytyminen vähenee osaamisen
myötä). Ramatu on saanut kykyjä ja taitoja koulutuksen avulla. Ammatin lisäksi koulutus on
antanut ”itsetunnon ja toivon siitä, että pystyy antamaan lapsilleen paremman tulevaisuuden”. Näin Nenäpäivä kytketään Ramatun kehittymisen ja haaveiden aikaansaajaksi. Ramatuun liitetään haluamista yrittäjähenkisyytenä, oma hiussalonki on hänen unelmansa. Ramatu haluaa lisäksi auttaa muita prostituoituja saamaan elämänsä kuntoon ja kerätä heidät salonkiinsa tekemään ”oikeaa työtä”. Muutoksen on saanut aikaan Nenäpäivän tukema koulutus.
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