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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu -tutkielmani käsittelee erästä pääkaupunkiseudulla toimivaa seuraa (= Makkaraseura), joka harrastuksenaan maistelee grillimakkaroita
ja julkaisee arvostelujaan internetissä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten saunaporukkana aloittanut yhteisö muuntui
julkisuudessakin tunnetuksi makkara-asiantuntijaseuraksi.
Makkaraseura juurtuu suomalaiseen grillimakkarakulttuuriin, jota voidaan pitää omintakeisena - vaikkakin näkymättömänä. Makkaransyönti
alkoi kasvaa 1900-luvulla, tuotannon tehostuessa sotien jälkeen. 1960-luvulla makkara oli jo vakiintunut osaksi suomalaista arkisyömistä.
1970-luvulla yhteiskunnallinen murros sai aikaan muun muassa sen, että grillimakkarakulttuuri vakiintui kesälomanviettotavaksi. Kotimaista
makkarakulttuuria edustaakin juuri 'nuotiopiirisolidaarisuus', johon makkaran grillaaminen keskeisesti liittyy. Nuotiopiirissä makkaran
paistaminen on sosiaalinen karnevaali ja katkos arkeen.
1980-luvun 'terveysvalistuksen' yhteydessä käynnistyi Suomessa pienimuotoinen makkarakapina, jonka vaikutuksesta makkara vakiintui
suomalaisen miehen 'vihannekseksi'. Tällöin makkara leimattiin huonolaatuiseksi ja epäterveelliseksi - vähän huonoksi - ruoaksi.
Makkaraseura kehittyi tästä perinteestä, karnevalistisen makkaran paiston ja protestielintarvikkeen kulttuurista. Toiminnan jatkuessa makkaran
syönti muuttui maisteluksi ja makkara-arvioinnit vakavaksi harrastukseksi.
Tarkastelen seuran tuottamia makkara-arviointeja retoriikan näkökulmasta, tutkimalla niissä metaforisesti tuotettua tietoa makkarasta. Makkaran
metaforien katson olevan yhteydessä seuran tuottamiin jäsenidentiteetteihin, joiden kautta seura on yhteydessä julkisuuteen. Käytän hyödykseni
Kenneth Burken 'identifikaatio' -käsitettä, jolla viitataan yksilön taipumukseen samastua sosiaalisesti jaettuihin merkityksiin ja kokea ne
omikseen.
Tarkastelemani yhteisö on aloittanut toimintansa 1990-luvun alussa. Alkuvaiheessa yhteisö vain söi makkaraa viikottain tapahtuvassa
saunaillassa, mutta vuosien myötä toiminta laajeni makkaran maisteluun. Myöhemmin seura alkoi esiintyä myös julkisuudessa
makkara-asiantuntijana. Olen tarkastellut yhteisöä asiantuntijuuden näkökulmasta. Asiantuntijuuden näkökulman olen rakentanut Kimmo
Saariston teoksen 'Avoin asiantuntijuus - Ympäristökysymys ja monimuotoinen ekspertiisi' varaan.
Makkaraseuralla on pääasiassa kolme kehitysvaihetta: makkaran syöjä, makkaran maistaja ja kuluttaja-asiantuntija/konossööri.
Makkara-asiantuntijuus muodostuu lopulta muodostavan kahden, rinnakkaisen ja ristiriitaisen, identifikaation varaan. Toisaalta
makkara-asiantuntijuudessa on kyse kuluttajavalistuksesta; toisaalta kysymyksessä on myös statusyhteisö, jonka tuottavaa identifikaatiota kutsun
konossööriksi. Kahden rinnakkaisen asiantuntijaposition välinen jännite ratkeaa seuraan kehittyneellä "hauskuusvaatimuksella", eli oman
toiminnan itseironisoimisella.
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