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1 JOHDANTO

Harrastusklubikulttuuri japanilaisessa koulutusmaailmassa on hyvin uniikki ja

monelle japanilaisen kulttuuriin perehtymättömälle tuntematon ilmiö. Japanilaista

mediaa ja populaarikulttuuria seuranneet sen sijaan ovat usein tietoisia klubikulttuurin

suuresta näkyvyydestä ja suosiosta. Saippuaoopperasarjan päähenkilöiden ainoana

ympäristönä ja sosiaalisena piirinä saattaa olla vain harrastusklubi ja siellä olevat muut

harrastajat kuten vuoden 2005 soutamiskerhoon keskittyvä draama Ganbatte

ikimashoi. Animesarjan juonessa saatetaan keskittyä yhden klubitoiminnan sisällä

olevan urheilujoukkueen kehitykseen ja yliopistojen välisten kilpailujen voittamiseen;

tällainen kehityskaari on nähtävissä muun muassa tunnetussa Slam Dunk -sarjassa.

Yliopistojen vuosittaiset Open Campus -tapahtumat eivät pelkästään promotoi

yliopistoja, sillä myös harrastuskerhoilla on niissä on suuri näkyvyys suurine

mainosplakaatteineen ja -kojuineen. Mielenkiintoinen klubi saattaa olla ainoa syy

nuorelle japanilaiselle lukiolaiselle hakeutua juuri kyseisen yliopistoon opiskelemaan.

Klubitoiminta on helppo puheenaihe, josta jokaiselta japanilaiselta löytynee mielipide

sen laajuuden ja tunnettavuuden ansiosta. Ilmiö voisi osittain olla verrattavissa

suomalaisten yliopistojen ainejärjestötoimintaan, mutta prosentuaalisesti suomalainen

ainejärjestötoiminta ei ehkä tavoita niin montaa suomalaista opiskelijaa kuin bukatsu-

toiminta japanilaisia yliopisto-opiskelijoita; Helsingin yliopiston vuoden 2014

kandipalautejulkaisun (2014: 32) mukaan vain noin alle puolet opiskelijoista osallistuu

ainejärjestötoimintaan, kun taas Japanin Tokion yliopiston viralliset sivut (2016)

mainitsevat, että vain noin 30 prosenttia opiskelijoista ei ota osaa minkäänlaiseen

klubiharrastustoimintaan. Kioton yliopiston viralliset sivut (2016) puolestaan

mainostavat sen alaisuudessa pyöriviä klubeja muistuttamalla, että akateemiset meriitit

ja arvosanat ovat opiskelijan tärkein väline koulutuksellisesti tulevaisuuden kannalta,

mutta opiskeluajan ulkopuolella tapahtuva toiminta kulttuurin tai urheilun parissa on

elintärkeä tapa kehittää henkistä pääomaa ja pitää niin fyysistä kuin mentaalista

terveyttä yllä.

Opiskelun ohella vapaa-ajalla harrastettavat klubiaktiviteetit kuuluvat pikemminkin

sääntönä kuin poikkeuksena oleellisena osana japanilaisten opiskelijoiden elämään.

Klubeja löytyy jokaisesta japanilaisesta yliopistosta, oli kyseessä sitten yksityisen tai

julkisen sektorin yliopisto. Klubikulttuuri jää hyvin marginaalisen ikäryhmän

edustamaksi ainakin sellaisessa muodossa, millaisena se toimii yliopistoissa, sillä
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esimerkiksi yleistä kokoontumisten tai harjoitusten kestolle on useampi tunti. Fuessin

tutkimus selvittää (2006: 7), että esimerkiksi työikäisillä japanilaisnaisilla on vapaa-

aikaa per viikonpäivä vain 40 minuuttia, mikä osoittaa mahdottomuuden yhtä

intensiiviseen klubitoimintaan mitä yliopistoissa harrastetaan. Lisäksi Fuess (2006: 10)

mainitsee loppupäätelmissään, että vapaa-ajan vietto on siirtynyt entistä enemmän

aktiivisesta elämästä (kuten urheilusta ja harrastuskerhoista) median kuten television

ja tietokoneen käyttöön.

Tämä tutkimus keskittyy ottamaan selkoa siitä, mikä motivoi nuoria opiskelijoita

käyttämään kallisarvoista aikaansa yliopisto-opiskelun ohella aikaa vievään

klubitoimintaan. Pidän tutkimusta merkityksellisenä, koska vahvat kulttuuriset

ilmentymät kertovat aina jotain kyseisen kulttuurin alaisuudessa elävistä ihmisistä,

heidän käytöksestään ja toimintatavoistaan. Lisäämällä mukaan motivaation

näkökulman voimme ymmärtää muiden ihmisten tekemiä valintoja ja toimintatapoja

entistä paremmin, vaikka ne toisinaan eroaisivatkin radikaalisti omistamme. Japanin

malli harrastamisen suhteen on hyvin erilainen Suomesta, sillä Suomessa

urheiluseuroilla ja työnväenopistoilla on suuri osuus harrastustoiminnan ylläpidossa

eikä niinkään oppilaitoksilla.

Koska tämän tutkimustyön lukijakunnassa saattaa olla myös japania taitamattomia

henkilöitä, olen suomentanut kaikki japaninkieliset sanat, lainaukset sekä muut

tekstikatkelmat. Kaikki japaninkielisistä teksteistä poimitut suomennokset ovat itse

kääntämiäni ja termistö itse kehittämäni ellei toisin mainita. Japanin romanisointiin

käytän James Curtis Hepburnin kehittämää romanisointijärjestelmää, joka tunnetaan

laajemmin nimellä modified Hepburn -romanisointijärjestelmä, jota hän on käyttänyt

muun muassa japani-englanti -sanakirjansa vuonna 1886 julkaistussa kolmannessa

painoksessa (Hepburn 1886). Pitkien vokaalien merkintään tulen käyttämään

makronia, kun pidennetty vokaali on joko /a/, /u/ tai /o/, kun taas pidennetyn /i/-

vokaalin merkitsen /ii/ sekä pidennetyn /e/-vokaalin /ei/.

1.1 Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykset jakautuvat kahtia, kun kahteen ensimmäiseen kysymykseen saan

vastauksen tutkimuksen ensimmäisestä osasta eli luomastani teoriakehyksestä. Se

nostaa esille teoreettisesti mahdollisia motivaatiosyitä bukatsu-toimintaan ja
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heijastelee eri tutkijoiden teorioita bukatsu-toiminnan kehyksessä. Teoriaosuudessa ei

siis ole voitu välttää etukäteisten tulkintojen tekemistä kokonaan, mutta valitsemien

teorioiden päätarkoituksena on kuitenkin toimia esimerkkeinä ja antaa lisätietoa

bukatsu-toiminnan taustasta ja historiasta. Loppuun neljään kysymykseen pureudutaan

tutkimuksen aineistolähtöisessä analyysiosiossa, jossa käytetyn haastatteluaineiston

olen kerännyt itse.

Pääasiallisia tutkimuskysymyksiä on kuusi:

1. Kuinka poimitut motivaatioteoriat voivat selittää klubitoiminnan (ks. bukatsu-

termin selitys) harrastamista?

2. Minkälaisia tekijöitä klubitoimintamotivaation taustalla voi olla?

3. Minkälaisia diskursseja ja tulkintarepertuaareja on löydettävissä

klubiurheilutoiminnasta ja siihen liittyvästä motivaatiosta puhuttaessa?

4. Kuinka näitä diskursseja sekä repertuaareja käytetään, ja kuinka niiden avulla

luodaan selitystä klubiharrastusmotivaatiolle?

5. Minkälaisen identiteetin (tai identiteettejä) haastateltavat luovat itselleen, kun

puhuvat klubitoiminnasta?

6. Kuinka haastateltavat repertuaareilla selittävät itsensä ja klubitoiminnan välistä

henkilökohtaista suhdetta?

Tässä tutkimuksessa viitatessani identiteetin käsitteeseen tarkoitan velvollisuuksia ja

piirteitä, jotka henkilö ajattelee itsellään tai muilla ihmisillä olevan. Näen identiteetin

olevan normitettu roolimalli, jonka mukaan ihmiset voivat elää. Artikkelissaan

Oyserman ja muut kirjoittajat (2012: 69) tarkentavatkin identiteettien olevan

luonteenpiirteitä, tunnusmerkkejä, erityispiirteitä, sosiaalisia suhteita, rooleja sekä

sosiaalisia ryhmään kuuluvuuksia, joiden avulla voidaan määrittää millainen yksilö on.

Analyysiosuuden tarkoituksena on saada vahvistusta tekemälleni tausta-analyysille ja

se yhdistää niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä, mutta

pääpainotus on kvalitatiivisessa metodissa. Kvalitatiivisen tutkimuksen

aineistoanalyysimetodi, jossa tutkitaan yleisimmin ja painottuvimmin esiintyviä

repertuaareja ja tarkastellaan kuinka näiden avulla todellisuutta luodaan, tunnetaan

myös nimellä kriittinen diskurssianalyysi. Aineiston avulla tarkoitukseni on lopulta

selvittää minkälaiset motivaatiodiskurssit nousevat esille bukatsu-harrastajien
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puheessa määrällisesti eniten ja mille aspekteille annetaan painoarvoa esimerkiksi

suprasegmentaalisten piirteiden kuten kielenkäytössä ilmenevien painotusten ja

taukojen avulla. Diskurssianalyysi ei ole tiedemaailmassa vakiintunut selkeärajaiseksi

tutkimusmenetelmäksi, vaan se on pikemminkin kehys, joka laajentuu tulkinnoissaan

pidemmälle kielitieteellisestä semantiikasta ja pragmatiikasta, ja ottaa mukaansa

elementtejä niin sosiaalipsykologisesta analyysistä kuin sosiologiasta sekä

kulttuurintutkimuksesta. Tieteelliseksi metodologiaksi pääasiassa Hallidayn oppien

kautta noussut kriittinen diskurssianalyysi on saanut paljon vaikutuksia muun muassa

Foucaultin (1972) ja Faircloughin (1989) töistä. Kriittinen diskurssianalyysi on noin

40-vuotiaana täten vielä melko tuore tutkimusmetodi akateemisessa ympäristössä.

Potter ja Wetherell (1989) kuvaavat diskurssianalyysiä väljäksi teoreettiseksi

viitekehykseksi, ja nimensä mukaisesti tämä analyysimalli keskittyy eri diskursseihin,

jotka voidaan poimia erilaisista semioottisista tapahtumista kuten kirjoitetusta tai

puhutusta kielenkäytöstä, joista itse keskityn siis jälkimmäiseen nauhoitetun

haastatteluaineiston avulla.

Koska tutkimuksen analysoitava materiaali rajoittuu vain muutaman ihmisen kanssa

käytyyn haastatteluun, voidaan puhua myös kvalitatiivisesta tapaustutkimuksesta.

Swanborn (2010: 3) huomauttaa kuinka tapaustutkimuksen ideana ei ole ottaa

tutkimuksessa huomioon suurta ihmismäärää eikä täten välittää suuria totuuksia koko

maailman toimintatavoista vaan nimensä mukaisesti siinä keskitytään huomioimaan,

miten jokin asia tapahtuu ja ilmenee valitussa yksittäisessä tapauksessa. Lisäksi

tutkimukseni on kulttuurillisen tapahtuman kuvailua ja noudattaa niin kutsuttua thick

description -mallia, jonka on esitellyt Geertz. Hän tuo esille kuinka etnografinen

tutkimus, jossa tilannetta vain tarkkaillaan ei vielä tuo ymmärrystä tapahtumasta, vaan

mukaan tarvitaan aina myös tulkintaa (Geertz 1994: 214). Geertz (1994: 222) lisää,

että huomion arvoista on kuinka etnografisessa tutkimuksessa vain ekstroverteimmat

tapahtumat ovat ylipäänsä näkyvillä ja tarkastelemamme alue on

mikroskooppialueella. Työn rajallisesta laajuudesta johtuen en voi antaa täydellistä

totuutta japanilaisesta klubitoiminnasta ja siihen liittyvistä motivaatiotekijöistä, mutta

voin kuvailla näiden ilmentymistä Kansain alueen yliopistojen ympäristössä tiettyjen

yksilöiden näkökulmasta tietyltä aikakaudelta. Swanborn (2010: 3) jatkaa, että

laajemman tutkimuskehyksen keskiöön nostettu yksittäinen tapaus voi sekä antaa

yleistettävää informaatiota ilmiöstä että edistää tulevaa tutkimusta antamalla osviittaa

kuinka muotoilla sen eri osa-alueita paremmiksi. Tämän vuoksi tapaustutkimus on
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erinomainen valinta metodiksi juuri humanistisessa tutkimusympäristössä.

1.2 Tutkimuksen rakenne

Tutkimus jakautuu kahdeksaan lukuun, joista ensimmäiset luvut yksi (1) ja kaksi (2)

esittelevät itse tutkimuskohteen sekä koko urheilututkimuksen taustaa sekä

japanilaisen yhteiskunnan kulttuurillisia ilmiöitä ja käsitteitä. Teoreettinen viitekehys

antaa tarkempaa tietoa muun muassa japanilaisesta urheilukulttuurista sekä bukatsu-

toiminnan pääpiirteistä ja luonteesta. Luvussa kolme (3) pääfokuksena on motivaatio

sekä motivaatioteoriat bukatsu-toiminnan näkökulmaan peilattuna. Luvussa neljä (4)

sen sijaan esitellään tutkimuksen metodia eli kriittistä diskurssianalyysia ja analyysin

ymmärtämiseksi avataan esimerkiksi diskurssin käsitettä.

Luku viisi (5) on tutkimuksen analyysiosuus, jossa analyysin vaiheiden selityksen

jälkeen pureudutaan diskursseihin, joita kerätystä haastatteluaineistosta on kerätty.

Nousevat diskurssit heijastetaan luvussa kaksi (2) esiteltyihin kulttuurillisiin ilmiöihin

sekä luvun kolme (3) motivaatioteorioihin. Luku kuusi (6) esittelee loppupäätelmät ja

tutkimuksen tulokset sekä tekee pohdintaa jatkotutkimuksesta ja tutkimuksen

merkityksestä. Luku seitsemän (7) on listaus käytetyistä lähteistä ja luvusta kahdeksan

(8) löytyy tutkimuksen kannalta olennaiset liitteet.

1.3 Tutkimusaiheen valinta

Kiinnostus tutkimusaiheeseeni lähti alun perin omakohtaisista kokemuksistani ja

niiden kautta lähteneistä ideoistani ja tekemistäni havainnoista. Vietin lukuvuoden

2013–2014 vaihto-opiskelijana Kioton yliopistossa ja halu tutustua paikallisiin

japanilaisiin opiskelijoihin muiden ulkomaalaisten vaihto-opiskelijoiden lisäksi oli

valtava, joten mietin parasta verkostoitumiskeinoa. Useat tuttuni ehdottivat, että paras

keino lähestyä japanilaisia opiskelijoita olisi liittyä mukaan yliopiston ohessa

tapahtuvaan klubitoiminaan, sillä luennoilla japanilaiset opiskelijat keskittyivät

toisinaan pääsääntöisesti nukkumiseen. Päädyin lopulta liittymään vaihtoyliopistoni

kautta siellä pyörivään cheerleading-urheilukerhoon, joka koostui jäsenvähyyden

vuoksi niin valtiollisen Kioton yliopiston kuin yksityisen Notre Dame -tyttöyliopiston

opiskelijoista. Harjoitukset pidettiin kaksi kertaa viikossa Notre Dame -yliopiston

liikuntasalissa ja kerran viikossa Kioton yliopiston pelkille klubikerhoille pyhitetyssä
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salissa, jossa olimme kerääntyneet yhteen nurkkaan, sillä samaan aikaan harjoituksia

oli niin akrobatiakerhojen kuin karatekerhojen puolelta. Kerholla oli kerhon jäsenien

keskuudesta valittu puheenjohtaja, joka toimi harjoitusten vetäjänä; hän määritteli

tauot, suunnitteli ja päätti itsenäisesti harjoitusten kulun ja ohjelman, teki tarkat

suunnitelmat esityksiin ja oli linkkinä esiintymisissä tapahtumajärjestäjän ja

joukkueen välillä. Kerholla oli myös varapuheenjohtaja, joka tuurasi puheenjohtajaa

tämän ollessa estynyt tulemaan harjoituksiin. Nämä erikoisstatukset eivät kuitenkaan

olleet ikuisia, vaan oli tavallista, että kerhon johtaja toimi tehtävässään korkeintaan

kahden vuoden ajan toisena ja kolmantena opiskeluvuotenaan, minkä jälkeen työhaun

kynnyksellä neljäntenä opiskeluvuotena hän luopui asemastaan ja kävi harjoituksissa

vain harvoin.

Samaan aikaan kerhossa kanssani aloitti kolme muuta ensimmäisen vuoden nuorta

opiskelijanaista, joilla ei ollut itseni tavoin aikaisempaa kokemusta kyseisestä lajista.

Näistä kolmesta uudesta jäsenestä yksi äkillisesti lopetti kerhomme toiminnan kesken

lukuvuoden. Tapaus ei ollut ollenkaan tyypillinen, sillä käytyjen keskustelun

perusteella kerhoihin sitoudutaan perinteisesti varsin pitkäjaksoisesti. Tapahtuma oli

ilmeisen rankka ja poikkeuksellinen myös joukkueelleni, sillä pidimme muun muassa

kriisikokouksen aiheesta, ja joukkueen jokainen jäsen joutui yksitellen pitämään

suullisen esitelmän siitä, mitä joukkue, harjoitukset ja kerhossa oleminen itsessään

kullekin merkitsee. Toiminnan lopettaneen tytön mielestä muun muassa puheenjohtaja

ja vanhemmat opiskelijat olivat liian tiukkoja, kriittisiä ja etäisiä, ja hän koki ettei

halua käydä harjoituksissa kyseisten syiden takia. Kerho oli täysin vapaaehtoisuuden

kautta pyörivä eikä mukana olemisesta saanut esimerkiksi opintopisteitä, mutta

joukkueen kaikki jäsenet tuntuivat ottavan toiminnan hyvin vakavasti, mikä alkoi

herättää mielessäni kysymyksiä liittyen juurikin tutkimusaiheeseeni. Jossakin välissä

lukuvuotta aloin itse pelkkänä vaihto-opiskelijana tunnistaa itsessäni lieviä uupumisen

merkkejä, kun ennen esityksiä harjoitustemme määrät kaksinkertaistuivat, mutta

valituksen sanoja en kasvokkain kuullut muilta jäseniltä, vaikka fyysinen väsymys oli

ajoittain selvästi nähtävillä heidän kasvoillaan. Samoin sosiaalisen median

yhteisryhmässämme käytetyt ilmaisut olivat usein negatiivisella puolella; yleisesti

klubitoimintaa ja harjoituksia luonnehdittiin erityisen paljon sanoilla kuten kibishii (厳

しい rankka), kurō (苦労 vaikeus, koettelemus) ja gaman (我慢 kärsivällisyys).

Lisäksi puheenjohtaja muistutti harjoitusten vievän jäsenet välillä fyysisille äärirajoille,

mutta niistä seuraava jälkiolo olisi kaiken vaivan arvoinen. Motivaatiopuutteen
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iskiessä itseeni aloin muistella erinäisiä Suomessa kuultuja opiskelumotivaatiota

kasvattavia seikkoja, jolloin mielessäni aloin hahmottelemaan niiden soveltuvuutta

kerhotoiminnan kanssa, mistä alkoikin varsinainen kiinnostus motivaation

tutkimusalan yhdistämisestä bukatsu-toimintaan.

Joukkueemme koostui pelkästään naispuolisista jäsenistä ja harjoittelimme

tosissamme käydessämme rankkoja liikesarjoja läpi, mutta taukoja oli suomalaisesta

näkökulmasta melkeinpä liikaa, jolloin harjoitusten ajasta vähintään puolet tuntui

menevän pelkkään taukonurkassa istuskeluun ja kuulumisten vaihtamiseen. Kesken

lukuvuotta sainkin kuulla erinäisiä huhuja Kioton yliopiston bukatsu-kerhojen

luonteesta – yliopisto rahoitti kaikki kerhot ja tätä rahoitusta varten tuli harjoituksia tai

kokoontumisia olla säännöllisesti, jolloin suurempi harjoituksiin käytetty tuntimäärä

poiki aina lisää rahaa kerholle. Tämä raha käytettiin omassa kerhossani lähinnä

erinäisiin illanistujaisiin. Samoin olin ihmetellyt miksi yliopistossamme oli niin suuri

määrä tenniskerhoja, ja tästä seikasta sain jälleen kerran kuulla huhuja, että

tenniskerhot olivat pääasiassa valenimiä kerhoille, joissa käytännössä haluttiin vain

tutustua vastakkaisen sukupuolen edustajiin ja päästä yhdessä viettämään aikaa ilta-

aktiviteettien merkeissä. Suomalaisen yliopiston ainejärjestön kaltaiset yhdistykset

puuttuvat japanilaisista yliopistoista, joten kyseiset huhut saivat myös minut

pohtimaan onko klubitoiminta japanilaisille opiskelijoille pikemminkin ainejärjestön

kaltainen väylä ystävyys- ja seurustelusuhteisiin, kun kyseistä tarvetta ei kenties

läheisistä ihmissuhteista puhumisesta erkaantuneessa yhteiskunnassa uskalleta sanoa

ääneen, jolloin klubitoimintaan osallistuminen on hyvä varjotoiminta.

Motivaatio on käytännössä kaikkeen inhimilliseen ihmistoimintaan vaadittava perusta,

joka kannustaa meitä tekemään tekomme (Tileston 2004: 2). Tässä tutkimuksessa

motivaation kysymys on pinnalla. Kuinka motivoida itseään harrastamaan jotakin

urheilulajia niin vakavasti ja täydellä panostuksella, kun kyseessä ei ole kilpaura eikä

siitä saa (ainakaan suoranaisia tai taattuja) meriittejä opiskeluun tai työelämään? Mistä

kumpuaa motivaatio harrastukseen, jonka on kuitenkin aikeissa jättää elämästään pois

yliopistosta valmistumisen jälkeen? Vanhemmat opiskelijat omassa klubissani

käyttivät erinäisiä mentaalisia keinoja kuten ottivat esimerkiksi puheeksi

ryhmähengen tärkeyden, kun pidimme klubin kehittämiskeskusteluja koko joukkueen

kesken, mutta yksilötason kehittämisen tärkeyttä ei juurikaan otettu puheeksi.

Joukkueen yhden jäsenen lähtiessä kyisestäkin tapahtumaa edelsi jonkinlainen
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motivoija – Beckin (1978: 195) mukaan tilanteessa, jossa emme saa haluamaamme

lopputulosta voimme puhua frustraatiosta, jonka kautta tapahtuu päinvastainen käänne

käytökseen. Tässä tapauksessa jäsenen taustamotivoija kerhosta eroamiseen oli isompi

kuin taustamotivoija kerhossa pysymiseen ja harrastuksen jatkamiseen.

1.4 Aikaisempi tutkimus

Vaikka urheilusta on runsaasti tutkimusta, ja sen kautta keskustelu ruumiista ja

urheilun yhteiskunnallisesta asemasta on varsin yleistä, nimenomaan japanilainen

urheilukulttuuri on omien selvitysteni perusteella jäänyt melko vähäiselle huomiolle.

Lisäksi japanilaisessa urheilututkimuksessa ole ollut juurikaan suoria sidoskohtia

yliopistojen kerhourheilutoimintaan. Samoin nykypäivän urheilututkimuksella on

ollut taipumus keskittyä lääketieteen alalla fysiologisiin aspekteihin kuten parhaisiin

palautusjuomiin tai terveelliseen ruokavalioon, mutta urheilun henkisestä puolesta ja

varsinkin sen harrastamiseen liittyvästä motivaatiosta keskustelu on ajoittain hyvinkin

vähäistä.

Tulen käyttämään tutkimuksessa japaninkielistä termiä bukatsu, joka on lyhennne

sanasta bukatsudō. Sanan perusmerkitys on Kobayashin (2011: 730) mukaan

varsinaisen koulu- tai opiskeluajan ulkopuoliset niin kutsutut klubiaktiviteetit, jotka

eivät rajoitu ainoastaan urheiluun vaan myös mahdollisesti musiikkiin, teatteriin ja

perinteisiin seremonian kaltaisiin toimintoihin kuten teeseremoniaan. Empiirisen

kokemuksen perusteella bukatsu-toiminta on laajentunut näistä kategorioista vielä

entistäkin pidemmälle ja nykypäivänä bukatsu-toiminta voi olla vaikka kotieläinten

silittelyä tai taikatemppujen tekemistä, jolloin ennen kaikkea bukatsu -toiminta

määritellään aktiviteettina, joka tehdään opiskelun ulkopuolella, saman oppilaitoksen

muiden opiskelijoiden tai oppilaiden kanssa ja joka on siis jollain tavalla virallisesti

sidoksissa johonkin tiettyyn oppilaitokseen. Bukatsu-toiminta on ilmiönä koko Japanin

laajuinen, jolloin siinä voi ilmetä paikkakuntakohtaisia eroavaisuuksia tai

erikoisuuksia, mutta variaatiota löytyy myös erotuksella onko kyseessä ala-

asteikäisten vai yliopisto-opiskelijoiden kerhoharrastustoiminta. Tutkimukseni

keskittyy urheilupainotteisen bukatsu-toimintaan, jolloin jätän kulttuuriin liittyvät

kerhot sivuun ja yleisesti puhuessani bukatsu-toiminnasta tarkoitan nimenomaan

urheiluklubeja ellen erikseen toisin mainitse. Otan kuitenkin tutkimuksessa huomioon

urheiluharrastamisen monien mahdollisuuksien kirjon eli puhuessani urheilusta
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huomioin sekä niin sanotut perinteiset japanilaiset urheilulajit (kuten tietyt

kamppailulajit) että alun perin länsimaista tulleet modernimmat tapaukset.

Horne (2000: 73) mainitsee Japaniin keskittyvän urheilututkimuksen jääneen

länsimaalaisen näkökulman varjoon, vaikka urheilu, vapaa-aika ja ruumiillisen kehon

politiikka ovat pääsääntöisesti olleet viime vuosikymmeninä suosittuja aihealueita

maailmanlaajuisen tutkimuksen kentällä. Samoin Japanissa yleinen urheilututkimus

yleistyi 1960-luvun alkupuolella, kun yliopistot ja samalla niiden maisteriohjelmat ja

tohtoriohjelmat sekä niiden kautta tehdyt tutkimukset yleisesti lisääntyivät (Kietlinski

2011: 10). Muiden muassa Kalevi Heinilä (1974) on koonnut lukuisista

tutkimusartikkeleistaan teoksen, jossa hän käsittelee sekä kilpa- että kuntourheilun

asemaa yhteiskunnassa. Kuitenkin suomalaisena tutkijana Heinilä heijastaa urheilua ja

sen merkitystä nimenomaan suomalaiseen kulttuuriin, vaikka urheilun harrastaminen

onkin kansainvälinen ilmiö eikä rajoitu pelkästään nykyaikaan. Laura Spielvogel

(2003) on tutkinut japanilaisten naisten vartalon ja sen muokkauksen käsityksiä

tekemällä vierailukäyntejä kenttätutkimuksen periaatteiden tavoin tokiolaisille fitness

club -yhdistyksille, mutta pureutuu aiheeseen vapaa-ajan harrastustoiminnan kautta

eikä kommentoi opiskelun ohella klubitilanteessa tapahtuvaa fitness-urheilua. Samoin

Robin Kietlinski (2011) on tutkinut japanilaisia naisia urheilun saralla, mutta pitää

kirjassaan naistutkimukseen painottuvan näkökulman ja pohtii pääsääntöisesti

urheilun kautta muuttunutta yleistä japanilaista naiskuvaa. Kobayashi Koji (2011)

puolestaan käsittelee kirjoittamassaan artikkelissa japanilaisen bukatsu-toiminnan

representaatiotapoja mainonnan kautta, mutta ei tee selvitystä tai luo keskustelua

kyseisen harrastustoiminnan takana piilevien motivaation aiheuttajista ja on

muutenkin varsin yksipuolinen keskittyessään ainoastaan Nike -urheilumerkin

mainoskampanjointiin. Toki tulisi myös kyseenalaistaa onko Japanin kulttuurillinen

kehys niin uniikki ja poikkeava länsimaalaisesta vastineesta, jolloin voisimme kysyä

onko japanilaista (tai ylipäänsä minkään yksittäisen maan) urheilua tarpeellista edes

tutkia erillisenä ilmiönä. Vertaileva aspekti jää kuitenkin tämän tutkimuksen rajauksen

ulkopuolelle.

Horne (2000) on kirjoittanut urheilukulttuurista sekä ruumiin käsitteen

ymmärtämisestä japanilaisessa kulttuurikehyksessä, mutta jälleen tutkimus ei

suoranaisesti ylety yliopistojen bukatsu-toimintaan asti vaan pyörii kilpaurheilun ja

yliopiston ulkopuolella tapahtuvan vapaa-ajan urheiluharrastustoiminnan maastossa.
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Horne ottaa kuitenkin teoksessaan huomioon myös koululiikunnan sekä kannustuksen

urheilutoimintaan, jota työpaikoilla ja oppilaitoksissa Japanissa aktiivisesti nostetaan

esille, ja täten nämä kaksi liittyvät jo läheisimmin bukatsu -toimintaan kuin

esimerkiksi täysin kilpailulähtöinen urheiluharrastaminen. Hornen teoksen esittelemä

pääargumentti eli japanilainen body culture toimii teoriaosuuden yhtenä osa-alueena,

kun bukatsu-motivaation taustatekijöihin uppoudutaan tarkemmin. Lisäksi Horne

useaan otteeseen siteeraa Clammeria (1997) ja haastaa tämän ajatuksia; Clammer on

tutkinut muun muassa japanilaista kaupunkilaisuutta ja kaupunilaiskulttuuria. Enyo

Yumiko (2013) on tutkinut ylemmällä luokka-asteella olevien opiskelijoiden suhdetta

nuorempiin opiskelijoihin eli on toisin sanoen keskittynyt japanilaisten senpai-kōhai-

suhteiden ilmentymismuotoihin bukatsu-toiminnassa yliopistoissa, mutta ei ole

rajannut tutkimustaan pelkästään urheiluun keskittyviin kerhoihin. Nämä seikat

osoittavat, että tekemäni tutkimus on varsinkin länsimaalaisten tutkijoiden kentällä

toistaiseksi melko vähän tutkittu.

1.5 Urheilun määritelmä ja pääpiirteet

Urheilu on japaniksi englannista poimittu lainasana supōtsu (スポーツ). Caspersen

ynnä muut kirjoittajat (1985: 126) määrittelevät urheilun olevan fyysistä aktiivisuutta,

ja tämä aktiivisuus on yksinkertaisesti mitä tahansa lihaksilla tuotettavaa liikehdintää,

joka lisää energiankulutusta. Eroavaisuus on kuitenkin monessa kielessä siinä

puhummeko nimenomaan urheilusta vai kuntoilusta; Caspersen ja muut näkevät

(1985: 128) kuntoilun fyysisen aktiivisuuden alakategoriana ja se on tarkemmin ottaen

fyysistä aktiivisuutta, joka on suunniteltua ja strukturoitua, on säännöllistä ja jonka

tarkoituksena on parantaa tai pitää yllä fyysistä kuntoa. Tämä tutkimus ei keskity

urheilun fysiologisiin puoliin, jolloin viitatessani urheilukerhoihin tarkoitan siis

pääsääntöisesti ennemmin kerhoissa kuntoilua, johon viitataan japaninkielisellä

sanalla undō (運動).

Kietlinski (2011: 19) siteeraa nykyajan urheilusta kirjottanutta historoitsija Allen

Guttmannia, joka määrittelee modernin urheilun pääpiirteet seuraavanlaisesti: 1)

sekularismi eli sillä ei ole yhdyskohtia yliluonnollisuuteen tai henkiseen pyhään

maailmaan; 2) tasa-arvo, jossa säännöt ovat samanlaisia kaikille osanottajille; 3)

byrokratisointi tai vastaava hallinnollinen rakenne; 4) erikoistuminen kuten tietyt

roolit osanottajille; 5) rationalisointi, jossa sääntöjä noudatetaan tiukasti ja
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tarkastellaan epäselvissä tilanteissa; 6) kvantifiointi eli saavutusten mittaaminen

numeroilla; 7) ennätyksiin pyrkiminen, seurauksena tulosten kvantifioinnista.

Kietlinski toteaakin, että kyseisen määritelmien perusteella kaikkia ennen modernin

Japanin alkua harjoitettuja lajeja ei täten voitaisi edes määritellä urheiluksi (2011: 19),

mikä edistäisi ajatusta, että nykyajan urheilukulttuuri on Japanissa vielä melko tuore

ilmiö.

1.6 Bukatsusta

Kirjaimellisesti bukatsudō-sana koostuu kolmesta kiinalaispohjaisesta kanji-merkistä

部活動  eli osiin pilkottuna bu-katsu-dō, joista ensimmäinen merkki bu 部  pitää

sisällään suomenkielisen merkityksen “osa”, “osuus” tai “kategoria”. Toinen kanji-

merkki katsu 活 merkitsee puolestaan “aktiviteettia” ja kolmas merkki dō動 kääntyisi

suomen kielellä sanaksi “liike”, “liikehdintä” tai ”muutos”. Esimerkkinä

urheilupohjaisen bukatsu-harrastuksen vuosikausia kestäneestä suosiosta Kobayashi

(2011: 730–731) nostaa esille Nippon Junior High School Physical Culture

Association -yhdistyksen vuonna 2007 tekemän koko maan kattavan kyselyn, jonka

mukaan 76 prosenttia miespuolisista ja 54 prosenttia naispuolisista

yläasteopiskelijoista kuului johonkin urheilupainotteiseen bukatsu-kerhoon.

Kobayashi (2011: 731) tiivistää bukatsu-toiminnan yleisimmät piirteet, jotka hänen

näkökulmastaan ovat 1) opiskelijoiden perustama yhdistys haluamastaan lajista, jota

harrastetaan säännöllisesti läpi vuoden; 2) hierarkiasysteemin kunnioittaminen, joka ei

heijastu pelkästään valmentajan tai klubin johtajan ja muiden harrastajien välillä vaan

myös senpai-kōhai-asetelmassa; 3) konjō-ron- tai seishin-ron-hengen ylläpito (ks.

alla); 4) itsekuri, järjestys sekä tottelevaisuus; 5) ryhmätoiminnan ja -dynamiikan

tärkeyden painottaminen verrattuna individualistiseen ajattelutapaan.

Bukatsu -toiminta ei kuitenkaan rajoitu pelkästään yhdelle oppi- tai koulutusasteelle

vaan sitä on tarjolla ala-asteesta lähtien aina yliopistoon. Lisäksi toiminnassa on

tyypillisesti mukana opiskelijoita monelta oppiasteelta, jolloin yliopistossa kerho voi

koostua niin ensimmäisen vuoden opiskelijoista kuin shūshokukatsudō-vaiheen1 (就

1 yksinkertaistettuna shūkatsu eli yliopistosta työelämään siirtymisen välissä olevista, työhaastatteluissa aktiivisesti

käyvistä ja vakituista työpaikkaa etsivistä viimeisen vuoden opiskelijoista
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職活動 ) opiskelijoista, jolloin senpai-kōha-suhteet (先輩後輩関係 ) ilmenevät

säännöllisesti ja bukatsu-tilanne eroaa luokkahuoneissa käydyistä oppitunneista.

Senpai-kōhai-suhteilla tarkoitetaan eri hierarkiatasoilla olevien yksilöiden keskinäisiä

suhteita, jotka heijastuvat niin japanilaisessa opiskelukulttuurissa kuin työelämässä

sekä vapaa-ajan harrastustoiminnoissa. Monessa näistä tilanteista korkeampi ikä tuo

myös korkeamman statuksen (esimerkiksi klubitoiminnassa joukkueen kapteenina tai

vetäjänä toimii usein korkeammalla luokka-asteella opiskeleva ja japanilaisen

perinteisen mallin mukaisesti suurimmassa osassa tapauksista he ovat myös

ikävuosiltaan korkeammalla), mutta ikää enemmän keskitytään henkilöiden statuksiin

ja asemiin. Enyo (2013: 1) huomauttaa kuinka Nakane (1967; 1972) on maininnut

tutkimuksissaan asetelman vaikuttavan esimerkiksi opiskelijoiden puhetapaan tai

siihen missä kohdassa huonetta heidän on soveliasta istua, ja jonka ajatusta Enyo (2013:

1) jatkaa mainitsemalla suhteiden pysyvän yllä ja olevan vaikutuksessa myös

kouluajan ulkopuolella. Tällä hän tarkoittaa, että nuoremman opiskelijan käyttämä

kohtelias kielenkäyttö vanhemmalle opiskelijalle puhuttaessa pysyy samanlaisen

kohteliaana, vaikka kyseiset opiskelijat tapaisivatkin luento- ja bukatsu-aikojen

ulkopuolella siviilielämässä ja ulkopuolisen silmin näyttäisivät olevan suurin piirtein

samalla hierarkiatasolla eli esimerkiksi molempien ollessa nuoria opiskelijoita. Enyon

tavoin tutkijoiden tulisi kuitenkin suhtautua tarpeeksi kriittisesti Nakanen tutkimuksiin,

jotka sijoittuvat 60–70-luvuille, jolloin muutosta opiskelijoiden käytöksessä on voinut

tapahtua, vaikka pääperiaatteet olisivat edelleen samanlaisia. Tästä huolimatta Enyo

(2013: 1) itse kirjoittaa Nakanen (1968; 1972) mainitsemasta istumisjärjestyksestä

oleellisena seikkana. Senpai-kōhai-suhde on empiiristen havaintojeni perusteella

näyttänyt olevan bukatsu-toiminnassa mukana hyvinkin pieninä tekoina edelleenkin.

Esimerkiksi purjehduskerhon lounashetkinä kerhotalon parhaimmat syömäpuikot ja

kulhot luovutettiin vanhimmalle opiskelijalle ja cheerleading-toiminnassa

harjoituspaikan etukäteisjärjestelyt ja siivous olivat nuorempien opiskelijoiden

tehtäviä sillä aikaa, kun vanhemmat opiskelijat lepäsivät taukopaikalla sivussa.

Kobayashin luettelemien bukatsu-piirteiden joukossa mainitaan ”säännöllisyys”.

Bukatsu-toiminta itseasiassa jakautuu edelleen kahtia eli kurabu-toimintaan

(englanninkielisestä sanasta club) ja sākuru-toimintaan (englanninkielisestä sanasta

circle), joista jälkimmäistä pidetään astetta kevyempänä ja säännöllisiä kokoontumisia

kerhon muiden jäsenten kanssa ei ole yhtä paljon kuin kurabu-nimikkeen alla olevissa

kerhoissa. Japanissa näistä kahdesta toiminnasta kuitenkin usein puhutaan saman
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bukatsu-termin alaisuudessa. Katsura (1990: 56–57) kuvaa toimintojen eroa

vertailemalla tenisu-kurabua ja tenisu-sākurua keskenään; hänen mukaansa kyse on

kurabu-toiminnasta, kun puhutaan päivittäisistä harjoituksista, tiukista senpai-kōhai-

suhteista sekä kilpailuihin valmistautumista, kun taas sākuru-toiminnassa osa päivästä

on saatettu keskittää tennikselle, mutta illat tarkoittavat vapaampaa menoa kuten

diskoon menemistä, vapaa-aikana ryhmän yhdessäoloa ja talvella yhdessä laskettelua.

Säännöllisyys voi lisäksi pitää sisällään esimerkiksi harjoitukset, jotka pidetään aina

samalla kaavalla. Konjō-ron- tai seishin-ron-hengellä tarkoitetaan sisukkuutta tai

topakkaa mielenlaatua, joka yhdistetään osaksi perinteistä japanilaista

mielenmaisemaa, vaikka kirjaimellisesti tarkasteltuina sanoilta löytyykin eri

merkitykset. Crypto-Linguistic Associationin kirjoitus (1984: 2) tiivistää japanilaisen

seishin-ronin ajatuksen yksiselitteiseksi lauseeksi: “Pystyt mihin vain, jos vain pistät

mielesi mukaan” viittaamalla, että mikä tahansa on mahdollista, jos mukana on

tarpeeksi mielen sinnikkyyttä.

Kobayashin (2011: 731) mukaan bukatsu-toiminnan tärkeys näkyy esimerkiksi

japanilaisessa populaarikulttuurissa näyteltyjen televisiosarjojen, animaatiosarjojen,

manga-sarjakuvien sekä elokuvien kautta, jolloin bukatsu-toiminta on mediassa

tyypillisesti varsin romantisoitu aktiviteetti, joka pitää sisällään niin rakkaus- ja

ystävyyssuhteiden luomista kuin valmentajien ja valmennettavien välisten suhteiden

parantamista sekä lojaalin ryhmähengen luomista, joiden avulla päähenkilöt lopulta

kykenevät saavuttamaan voiton vastoinkäymisten kautta. Median kautta saadulla

representaatiolla bukatsu-toiminnasta voi olla suurikin merkitys, sillä media ei

ainoastaan kuvaa olemassa olevaa todellisuutta vaan myös rakentaa sitä. Muun muassa

Machin (2008: 63) kokee, että kaikki näkemämme valokuvat ja uutiskoosteet tulisi

ajatella instituution tuotteina – todellisuutta rakentavina – eikä sitä edustavina. Tällöin

televisiosarja ei myöskään siis olisi realistinen kuvaus bukatsu-toiminnasta eikä täten

ottaisi kuvaajan roolia vaan sarja toimii pikemminkin bukatsuun liittyvien mielikuvien

rakentajana ja luojana. Koska bukatsu-toiminta on niin suuressa keskiössä

japanilaisessa viihdemediassa, siitä on Kobayashin (2011: 731) mielestä noussut yksi

keskipiste japanilaisen nuorison urheilukulttuurin edustukseen. Samoin sähköisen

viestinnän kautta yleisesti urheilujulkisuus on kaikista näkyvimmillään. Tolvasen

(1998: 38) mukaan urheilujournalismi on maailmanlaajuisesti saanut arvostelua, koska

se on hyvin kritiikitöntä koko urheilujärjestelmää kohtaan. Tällöin media luo urheilulle

positiivista mielikuvaa, ja Tolvanen (1998: 38) näkeekin, että tähän syynä on se kuinka
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usein urheilutoimittajilla on oma taustansa urheilumaailmassa esimerkiksi itse

urheilijoina tai valmentajina, jolloin he ovat liian lähellä kohdettaan ja jolloin

objektiivinen käsittely on vaikeaa. Toki kaikella näkemällämme mediatuotoksella on

aina mietitty näkökulma ja täysin objektiivinen esittäminen voi olla mahdotonta, mutta

tästä huolimatta sekä bukatsu-toiminnan että urheilun mediakuva Japanissa on jäänyt

varsin yksiulotteiseksi.

Yliopistoissa tapahtuvalla bukatsu-toiminnalla on lisäksi myös vuosikymmenien

perinteet; Kanazawan (1969: 1) mukaan vuoteen 1935 mennessä suurimmassa osassa

Japanin sen vuosikymmenen johtavista yliopistoista oli olemassa karateen keskittynyt

bukatsu-kerho. Ensimmäiset versiot klubeista ajoittuvat kuitenkin paljon

aikaisempaan vaiheeseen. Guttmann (2001: 76) mainitsee, että jo vuonna 1884 Tokion

yliopistossa perustettiin venekerhoja tunnettujen Oxfordin ja Cambridgen yliopistojen

tyyliä mukaillen. Varsinainen laajentuminen on tapahtunut kuitenkin vasta 1900-luvun

puolella.

Kanazawan (1969: 2) mukaan karatekerhot elävöittivät stressaavaa

opiskeluympäristöä, ja urheilutoiminta toi hyvää vastapainoa opiskelulle, mutta lisäksi

hän huomauttaa, että mystisinä tai yliluonnollisina nähdyt elementit

karateharrastuksessa alettiin karate-bukatsu-kerhojen myötä nähdä astetta

kevyemmässä valossa. Tällainen muutos tukee aiemmin mainittua karatekerhojen

alkuperäistä funktiota; syvällisemmät ajatukset jätettiin luokkahuoneisiin ja karate-

kerhotoiminnassa keskityttiin mielen sijasta enemmän fyysiseen suoritukseen, vaikka

henkistä puolta ei jätetty kokonaan poiskaan. Henkilökohtaisesti käymieni

keskustelujen perusteella japanilaisessa yliopistossa opiskelu ei ole monelle

japanilaiselle elämän haastavin ja rankin virstanpylväs, jolloin kerhon tarvetta

nimenomaan stressin lievittämiseen voisi kyseenalaistaa. Toisaalta Kioton yliopiston

cheerleading-ryhmän anonyymi japanilainen jäsen kertoi aikomuksistaan jättää kesällä

kahden viikon ajalta harjoitukset väliin, koska hänen tuli opiskella tenttejä varten,

jotka suuresti määrittelevät aikaisemmin mainittua shūkatsua eli työnhakuprosessia ja

sen etenemistä. Tämä esimerkki osoittaisi ajattelutapaa, jossa itse opiskelu on edelleen

erittäin vaativaa ja merkityksellistä japanilaisnuorten tulevaisuuden kannalta.

McVeigh (2002: 4) kritisoi japanilaista yliopistomallia ja sen tehokkuuden puutetta

siteeraamalla Hashizumea (1998), jonka mukaan japanilaiset kuvaavat yliopistojaan

muun muassa ”leikkikenttinä”, ”huvipuistoina”, ”aikuisten ihmisten
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päiväkoteina”, ”rentoutumispaikkoina”, ”lomakohteina” tai ”lyhennysvapauksina”,

jossa vietetään aikaa ennen varsinaista työllistymistä, ja tutkimuksessa esiintyvän

erään tarkkailijan suoran sitaatin mukaan japanilainen yliopistokulttuuri on

nykypäivänä kuin yksi suuri Disneyland.

Bukatsu-toiminta on monen mielestä hyvin ennennäkemätön ilmiö muualla

maailmassa; Yhdysvalloissa yliopistojen baseball-kerhot, jalkapallojoukkueet ja

cheerleading-ryhmät heijastavat samankaltaista kulttuuria, mutta erotuksena tälle on,

että Yhdysvaltojen mallissa toimintaan menee mukaan vain hyvin marginaalinen

joukko ja kerhon pääsyyn edellytyksenä on usein tiukkoja vaatimuksia kuten

pääsykokeita, sillä urheilukerhot ovat yliopistojen talous- ja markkinointipuolille

tärkeitä sektoreita. Esimerkiksi Kioton yliopiston kerholistassa esiintyvissä kerhoissa

vain hyvin marginaalisessa osassa oli minkäänlaisia ennakkovaatimuksia uusille

jäsenille, mikä osoittaa kuinka Japanissa ei ole ollenkaan tavatonta aloittaa lajin

harrastamista täysin nollasta ja ilman kokemusta. Samoin yhdysvaltalaisesta mallista

poiketen olen käymieni keskustelujen perusteella saanut huomata kuinka

japanilaisessa urheiluklubitoiminnassa mukana oleva opiskelija ei useinkaan koe

suurta intohimoa harrastamaansa lajia kohtaan tai ole aikeissa jatkaa sitä

tulevaisuudessa. Gmelch (2006: xiv) näkee, että esimerkiksi japanilainen baseball on

yhdysvaltalaisesta mallista erilainen, sillä japanilaisen baseballin ei ajatella olevan

pelkkää urheilua vaan myös filosofian ja koulutuksen väline. Lisäksi Gmelch (2006:

xiv) jatkaa, että japanilaisten pallopelien malli voidaan nähdä jopa epäterveellisenä,

kun mukana on seikkoja, jotka eivät olisi edes laillisesti mahdollisia Yhdysvalloissa;

esimerkiksi fyysiset rangaistukset, simputus ja loukkaavuuden rajoilla liikkuvat

harjoitukset ovat kiinteä osa japanilaista joukkueliikuntaetikettiä. Samankaltaisena

piirteenä voidaan sen sijaan nähdä kuinka Yhdysvalloissa ei opiskelijan ole tavatonta

saada rahoitustaan opiskelulleen, mikäli ottaa osaa koululaitoksen urheilutoimintaan,

ja samalla periaatteella japanilainen opiskelija voi saada klubitoimintaharrastuksensa

avulla meriittejä tulevaa työelämää varten.

Kobayashin (2011: 736) mielestä bukatsu-urheilutoiminta ei ole ainoastaan

ruumiillistuma opiskelijoiden fysiologisiin urheilutarpeisiin vaan se on myös

korostava seikka japanilaisten nuorten nimenomaan japanilaisessa

identiteettikäsityksessä bukatsun ollessa niin ainutlaatuinen koko maanlaajuinen

kulttuuri-ilmentymä. On kuitenkin kyseenalaista onko bukatsu-toiminta tosiaan vain
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japanilaisuutta heijastava ilmiö, sillä pelkästään Kobayashin neljässä bukatsu-

toiminnan määritelmässä on suurimmalta osin seikkoja, jotka pätisivät myös juuri

esimerkiksi yhdysvaltalaisissa yliopistoissa.
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS

2.1 Individualismi ja kollektivismi

2.1.1 Individualismin ilmentyminen Japanissa ja urheilussa

Urheilusta keskustellessa arkikielenkäytössä on mahdollisuus toisinaan kuulla

sanottavan kuinka urheiluharrastuksen tarkoituksena on yksilön henkilökohtainen

kehityskaari. Horne esittää (2000: 76) artikkelissaan Shillingin (1997) väitteen, jonka

mukaan länsimaista olisi kulkeutunut samanlainen periaate myös japanilaiseen

urheilukulttuuriin, mihin Clammer (1997: 128) vastaa, että tämän kaltainen

individualismin korostus Japanissa pitää sisällään ennemminkin rituaalisia piirteitä ja

täten on poikkeavaa yleisimmin esiintyvistä käyttäytymismalleista. Länsimaiden

vaikutus Japanin urheilukulttuuriin ei ole välttämättä niin suuri kuin yleisesti saatetaan

ajatella, sillä ajatus liikunnan liittämisestä terveyteen ja hyvinvointiin on toki lähtöisin

länsimaista, mutta on tullut Japaniin varsinaisesti vasta toisen maailmansodan jälkeen

(Kirk 1992: 78), vaikka jo tätä ennen Japanissa on harjoitettu urheilun kaltaista

toimintaa eri lajien kautta. Esimerkiksi kamppailulajeihin on Nippon Budokanin

mukaan keskitytty jo pitkään niin yliopistojen tiedekuntien kuin poliittisen hallinnon

tahoilla, joissa niitä on mainostettu ”minuuden teknologioina”, joiden avulla Japanin

kansalaiset voivat muun muassa vahvistaa kansallista identiteettiään, korostaa

miehekkyyttään ja edistää itseisarvoaan tappiotilanteissa (Farrer & Whalen-Bridge

2011: 3).

Nimenomaan kamppailulajien eli japaniksi bugein (武芸) tai bujutsun (武術) historia

on Japanissa hyvin pitkä ja ne juontavatkin juurensa Kiinaan, josta ovat myöhemmin

kulkeutuneet Japanin saariryhmään. Uozumin budō-historiikki (1995: 3) siteeraa

Japanese Budō Association -yhdistyksen julkaisemaa Budō Charter -teosta (1987),

jossa esitettävän näkemyksen mukaan budōn kaltaisessa kamppailulajissa etsitään

täydellistä mielen ja tekniikan yhtenäisyyttä, ja tämän vuoksi budō on kultivoitu

yhdistelmä fyysistä harjoittelua ja oman mielen kehittämistä. Nämä seikat eivät osoita

ainoastaan sitä, että urheilutraditio ei ole alun alkaen lähtöisin länsimaista vaan myös

sen kuinka länsimaisen ja japanilaisen urheilukulttuurin individualismin käsitteissä on

eroavaisuuksia.
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Länsimaissa itsenäisen mielen harjoittelun tärkeyttä ei korosteta esimerkiksi mediassa

merkittävästi, vaan se pikemminkin mielestäni voidaan nähdä porttina parempaan

fyysiseen suoritukseen, kun taas japanilainen käsitys puolestaan korostaa Budo

Charter -teoksen ajatuksia mukaillen juuri päinvastaisesti mielen kehittymistä

fyysisen toiminnan kautta joko suorituksen aikana tai sen jälkeen. Tämä yksilön

mielen harjoittaminen sinänsä sotii yleistä japanilaista individualismi-kollektivismi -

käsitettä vastaan, sillä olen käsittänyt Japanista puhuttaessa ja arkielämässä siihen

liittyvissä konnotaatioissa kuinka se on hyvin ryhmätietoinen yhteiskunta ja korostaa

ryhmän tärkeyttä yli yksilörajojen. Toisaalta yksilön mielen harjoittaminen voi toimia

hyvänä vastapainona kollektivistiselle käyttäytymiselle – kun itseään ja persoonaansa

pystyy kehittämään edes mentaalisella tasolla, konkreettinen suoritus on helpompi

tehdä kollektivismia eli yhteistä hyvää tukevalla ajatusmallilla. Eräs karatekerhon

jäsen ja suomalainen vaihto-opiskelija vertaa sosiaalisessa mediassa bukatsu-

kerhokokoontumisiaan kuin kesäjuhlien ruokapöytään, jota ”parhaimmillaan kaikki

yhdessä rakentavat ja jonka keskiössä on sitoutuminen yhteisesti jaettuun

merkitykselliseen tilanteeseen; vaikka harjoituksissa on mukana eri tason harrastajia,

niin kaikki harjoittelevat enimmäkseen yhdessä, jolloin melko samanlaisena toistuva

harjoitus ei ole millään lailla yksilökohtaisesti räätälöityä” (Tom Henriksson,

kirjallinen lähde 12.6.2015). Jo tämä on hyvin kaukana siitä käsityksestä, mitä

nykyään suomalaisessa yhteiskunnassa nähdään pelkästään tavallisessa arkielämässä,

kun esimerkiksi kuntokeskukset mainostavat sinnikkäästi nimenomaan personal

trainer -palveluja ja oman henkilökohtaisen kunto-ohjelman laatimisen mahdollisuutta.

2.1.2 Individuaalisuus ja kollektiivisuus wa-käsitteen kautta
japanilaisessa kulttuurissa

Japanista puhuttaessa yleisenä konnotaationa saatetaan nähdä japanilaisten

kollektivismi ja kuinka se heijastuu niin työ- kuin arkielämässä. Erään japanilaisen

vanhan sananlaskun mukaan deru kui wa utareru (出る杭は打たれる ”naula, joka

erottuu vasaroidaan kumoon”), jonka myötä kehotetaan välttämään suuresta massasta

erottumista. Triandis (1989: 508) kirjoittaa kuinka individualistit pistävät etusijalle

oman henkilökohtaisen tavoitteensa yhteisen (kollektiivisen) tavoitteen sijaan, mutta

kollektivisti ei sen sijaan tee suurta eroavaisuutta oman ja yhteisen tavoitteen välille.

Triandis (1989: 508) jatkaa kuinka kollektivisti voi myös yksinkertaisesti nähdä

henkilökohtaisen tavoitteensa yhteistä tavoitetta alempiarvoisena. Lisäksi hän



22

huomauttaa kuinka kollektivismin käsite on aikojen saatossa muuttunut, kun

esimerkiksi 150 000 vuotta sitten yhteisöt elivät pääasiassa noin 30 hengen joukoissa

(Triandis 1989: 508–509). Seikka tulisi muistaa myös japanilaista yhteiskuntaa esille

nostaessa, sillä emme voi vetää suoraa johtopäätöstä japanilaisten toimintatavoista,

kun kollektivismi-individualismi -jakauma voi heijastua eri tavalla silloin puhummeko

miljoonan asukkaan Kioton kollektivismista vai 20 hengen yliopiston bukatsu-

urheilukerhossa ilmentymästä individualismista. Samaisen maantieteellisesti

määritellyn kulttuurin sisällä voi olla pienempiä kulttuuri-ilmentymiä, jotka voivat

erota radikaalisti toisistaan kuten on nähtävissä esimerkiksi jo Suomessa eri poliittisten

puolueiden ja niiden toimintalinjojen välillä.

Ylipäänsä lienee mahdottomuus sanoa minkälainen jakauma kollektivismi-

individualismi -ajattelulla on koko Japanissa ja päteekö se millään ajattelutasolla

bukatsu-toimintaan. Samoin sukupuolten ja eri ikäpolvien väliset eroavaisuudet tulee

ottaa huomioon. Matsumoto ynnä muut kirjoittajat kirjoittavat kuinka kulttuuri ei

nimenomaan ole staattinen tai peräänantamaton olotila vaan jatkuvasti dynaaminen

käynnissä oleva muutostila, jota ympäröivät niin yksilöt kulttuurisen ryhmän

alaisuudessa kuin kuluva aika kyseisten yksilöiden alaisuudessa (1996: 78). Aizawa ja

Whatley (2006: 10) kirjassaan siteeraavat Triandisia (1995), jonka mukaan

individualismista ja kollektivismista puhuttaessa olisi tärkeää erottaa niiden

vertikaaliset ja horisontaaliset ulottuvuudet. Aizawa ja Whatley (2006: 10) selittävät

kuinka vertikaalisella individualismilla tarkoitetaan niin kutsuttua ”oikeaoppista”

individualismia, jossa yksilö uskoo ihmisten väliseen eriarvoisuuteen, on itsenäinen ja

vapaa ympärillään olevasta yhteisöstä ja pyrkii ainoastaan saavuttamaan omia

henkilökohtaisia tavoitteitaan. Horisontaalisella ulottuvuudella sen sijaan tarkoitetaan

kuinka yksilö hyväksyy tai uskoo sosiaaliseen koheesioon ja ykseyteen, jolloin

vastakohtaisesti ”oikeaoppinen” kollektivistiajattelija on horisontaalisen

kollektivismin kannattaja (Aiwaza & Whatley 2006: 11). Sekä vertikaalisen

individualistin että horisontaalisen kollektivistin ajatusmaailmat ovat hyvin

poissulkevia ja niitä voisi kutsua mustavalkoisiksi, mitä harvassa yhteiskunnassa

halutaan edistää ja promotoida kansalle omaksuttavaksi. Uskottavampia vaihtoehtoja

löytyy myös, ja Aizawa ja Whatley (2006: 11) esittelevätkin Triandisin (1995)

näkemyksen horisontaalisesta individualismista sekä vertikaalisesta kollektivismista,

joista ensimmäistä ajatusmaailmaa kannattavaa voi kutsua pseudo-individualistiksi ja

jälkimäistä pseudo-kollektivistiksi.
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Yokochin ja J'Hallin (2001) mukaan japanilainen kulttuuri on kuin aurinkokunta, jonka

keskiössä on aurinko ja kiertävinä planeettoina tietynlaiset arvot, uskomukset ja normit.

Keskipisteenä toimii käsite wa (Yokochi & J'Hall 2001: 194). Japaninkielinen sana wa

(和) kääntyy suomen kielessä esimerkiksi sanaksi ”harmonia” tai ”yhtenäisyys”, mutta

voi viitata myös prefiksin roolissa käyttäytyvään substantiiviin ”japanilainen”

tai ”japanilaistyylinen”, mikä viittaisi termin olevan niin sanotusti japanilaisuuden

ytimessä. Yokochi sekä J'Hall (2001: 190) mainitsevat wa:n ilmaisevan halua olla osa

suurta yhteisöä ja siteeraa myös Wierzbickaa (1991), joka selittää wa:n olevan

konsepti, jossa ihmisten ymmärretään tiedostavan erilaisuutensa toisistaan, mutta

kuitenkin halua olla yhtenäinen ryhmä. Teorian mukaan siis japanilaiset nähtäisiin

kyllä omina yksilöinä (individuaaleina), mutta toimivan lopputuloksen kannalta

heidän on hyvä haluta samoja asioita, ja malli tukeekin myös bukatsu-toimintaa.

Klubitoiminnalle pyhitetyssä omassa sosiaalisen median kautta käydyissä

ryhmäkeskusteluissa ei koskaan nostettu esille syytä, minkä takia jäsenet alun perin

ylipäänsä liittyivät mukaan kerhon toimintaan vaan painopisteenä oli se, mitä klubi

kullekin merkitsee ja kuinka jäsenet aikovat panostaa kerhon toimintaan

tulevaisuudessa.

2.2 Body Culture Hornen mukaan

Horne (2000) esittää artikkelissaan japanilaisen body culture -käsitteen aspekteja,

joissa on nähtävissä yhtymäkohtia individualismin ja kollektivismin määritelmiin ja

niiden ilmentymismuotoihin japanilaisessa yhteiskunnassa. Esimerkiksi Horne (2000:

77) lainaa Clammeria (1997: 21), jonka mukaan Japanissa ruumis nähdään lahjana

äidiltä ja isältä, ja jonka tarkoituksena ei ole viljellä narsistisia tavoitteita vaan

ruumista tulisi käyttää välineenä valaistumiseen tai yksilön itsensä parempaan

tiedostamiseen. Tämä näkemys puhuu aikaisemmin käsitellyn japanilaisen

individualismin puolesta, jossa yksilöä korostava ajattelutapa pidetään mentaalisella

tasolla ja konkreettiset teot tehdään koko ryhmän hyvinvointia ajatellen. Horne (2000:

78) mainitsee, että myöhemmin Meiji-kauden (1868–1912) jälkeisellä ajalla valtio ja

markkinavoimat muovasivat Japanin body culture -käsitettä sekä urheilukulttuuria

siten, että henkisen harjaannuttamisen sijaan urheilu alettiin nähdä pikemminkin

välineenä kehonmuokkaukseen. Lisäksi Meiji-kaudella Japanin opetusministeriö

vakiinnutti liikuntatunnit kouluihin maanlaajuisesti (Kietlinski 2011: xii).
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Spielvogel (2003: 35) mainitsee teoksessaan kuinka paikallisesta urheilusta

puhuttaessa Japanissa ei tarkoiteta ainoastaan urheilulajin syntyperää vaan myös

kansallista luonteenpiirrettä. Spielvogel (2003: 35) täsmentää, että sumon ja judon

kaltaiset taistelulajit eivät siis pelkästään juonna alkuperäisiä juuriaan Japanista vaan

ovat ruumiillistumia identiteetistä ja hengestä, joita japanilaiset edustavat, jolloin

ajatus on hyvin lähellä Kobayashin esittämää väittämää bukatsu-toiminnan

identiteetillisestä merkityksellisyydestä japanilaisten elämässä (2011: 736). Tämä

puhuu jälleen sen puolesta, että japanin perinteiset lajit eivät sovi Allen Guttmannin

määritelmään nykypäivän urheilusta.

Horne siteeraa (2000: 78) Brownellia (1995: 16), jonka mukaan uudet konseptit

ruumiin näkemiseen palvelemassa kansakunnan fyysistä voimaa kehitettiin Kiinassa

ja kulttuurivaihdon myötä myös Japani omaksui itselleen nämä ajatusmallit.

Omaksumisella tässä kontekstissa tarkoitan valtion yleistä linjausta, jota se promotoi

eteenpäin kansalaisilleen esimerkiksi median kautta. Spielvogel (2003: 39) siteeraa

Igarashia (2000), jonka mukaan erityisesti toisen maailmansodan aikoihin Japanin

hallitus huomasi urheilun potentiaalin taistelutarkoituksessa ja alkoi asettamaan

standardinmukaisia asetuksia koskien terveyttä ja kehon kuntoa, jolloin voimistelusta

tuli tapa juurruttaa nationalistista propagandaa. Tästä esimerkkinä voidaan ottaa

radiolähetysten aamuvoimisteluhetket, jotka kuuluvat edelleen Japanin radiossa.

Spielvogel (2003: 39) mainitsee jälleen Igarashin (2000), joka muistuttaa

yltiöisänmaallisesta sloganista, jota erityisesti toisen maailmansodan aikoihin radiossa

kuultiin; bei-ei-gekimetsu (米英撃滅 ”Amerikka, Englanti, tuhoutuminen”), jonka

myötä valtion kampanjoimalla urheilulla oli hyvin nationalistinen taustakuva.

Toisen maailmansodan jälkeen kansallinen urheilukulttuuri koki kuitenkin jälleen

muutoksen, kun Japani hävisi sodan ja yhdysvaltalaiset miehittäjät saapuivat maahan

40-luvulla; samalla Japanin perustuslaki koki radikaaleja muutoksia ja lähes seitsemän

vuoden ajan japanilaiset elivät ennen kokemattomassa tilanteessa, jossa ulkomaalaiset

miehittäjät olivat ottaneet itselleen hallitsijavallan, kirjoittivat uudelleen lakeja,

uudistivat taloudellista ja poliittista järjestelmää, ja jopa määrittelivät uudelleen

kulttuurisia arvoja ja traditioita (Gordon 2003: 229). Ei ollut siis yllättävää, että

kansakunnan voimakeinona nähtävä urheilukulttuuri koki myös muutoksen, ja Horne

(2000: 79) kirjoittaakin, että jos sotaa edeltävänä aikana tarkoituksena oli tuottaa
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armeijalle fyysistä ruumisvoimaa, niin sodan jälkeinen body culture oli  entistä

lähempänä yhdysvaltalaista mallia, jossa ei korosteta nationalistisia tai patrioottisia

urheilulajeja kuten kamppailulajeja ja militaristisia harjoituksia vaan pikemmin niin

kutsuttuja ei-uhkaavia lajeja kuten baseballia ja yleisurheilua. Kietlinski (2011: 2)

kirjoittaa kirjassaan, että urheilulla voi olla yhteiskunnallista vaikutusta ja päinvastoin,

mutta urheilun vaikutusta ei voida myöskään vähätellä politiikassa. Kietlinski (2011:

2) jatkaakin, että eräiden väitteiden mukaan urheilulla on enemmän suoria yhdyssiteitä

politiikkaan Aasiassa kuin muissa maanosissa, mikä ei ole nähtävissä ainoastaan

Japanissa ja toisen maailmansodan jälkeisissä tapahtumissa, vaan myös koko 1900-

luvulla kuten aikaisemmat lähteet todistavat. Kiinnostus urheiluun ja kehon

hyvinvointiin lisääntyivät entisestään, kun vuoden 1964 Tokion olympialaisten myötä

hallitus alkoi painottaa urheilun terveydellistä tärkeyttä kansalaisilleen (Kietlinski

2011: 10).

Baseball ja sen suosio ovat sittemmin jääneet Japaniin ja laji nähdäänkin edelleen

Japanin suosituimpana. Baseball ei kuitenkaan saapunut ensimmäistä kertaa Japaniin

sodan jälkeisellä yhdysvaltalaisen kenraalin McArthurin ajalla, vaan se on esitelty

Tokion yliopistossa opettaneen yhdysvaltalaisen opettajan toimesta vuonna 1867

(Gmelch 2006: xiv). Spielvogel (2003: 36) mainitsee, että baseballin suosio on

saavuttanut jo niin suuret mittasuhteet, että useampi urheilukommentaattori on

todennut baseballin jo edustavan Yhdysvaltojen sijaan Japanin kansallisurheilulajia.

Horne (2000: 81) huomauttaa, että eräänä syynä suosiolle voi myös olla Japanin

halukkuus avautua entistä enemmän muulle maailmalle ja baseballin kaltaisten

globaalilla tasolla tunnettujen urheilulajien avulla se saa myös itselleen näkyvyyttä ja

tunnettuutta. Baseball ei siis välttämättä ole luonteeltaan sen vähemmän nationalismia

henkivä urheilulaji kuin kamppailulajit, mutta sen levinneisyys maailmalla on näitä

suurempi. Myös McVeigh (2002: 48) mainitsee, että kokusai-ka ( 国 際

化”kansainvälistäminen”) on nykypäivän Japanissa muun muassa mediassa useasti

kuultava sana, mikä korostaa globalisaation tärkeyttä ja ajatuksen eteenpäin viemistä

kansalaisille. Toisaalta baseballin suosio ei välttämättä kieli enää kansainvälisyydestä

sen ollessa muokkautunut niin vahvasti alkuperäisestä yhdysvaltalaisesta mallistaan;

Guttman (2001: 7) nostaa esille kuinka japanilaista baseballia kutsutaan toisinaan jopa

toisella nimellä ”samurai baseball” korostettaessa eroavaisuutta Yhdysvaltojen

baseballiin.
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Myös muiden alun alkaen länsimaista tulleiden urheilulajien suosio Japanissa on suuri.

Cheerleading on lajina lähtöisin Yhdysvalloista, mutta Japani on Yhdysvaltojen ja

Suomen ohella maa, jossa on monia MM-tasolla kilpailevia joukkueita ja lisäksi

Japanista löytyy cheerleading-liitto, joka on perustettu jo 80-luvun loppupuolella

(Foundation of Japan Cheerleading Association, luettu 12.1.2016). Kuitenkin

omakohtaisen kokemukseni perusteella cheerleading-harrastus Japanissa tuntui

nimenomaan japanilaiselta urheilulajilta hierarkiasääntöineen sekä

japanilaistaustamusiikkeineen ja aikaisemmat yhdysvaltalaisen massamedian kautta

luodut mielikuvat olivat hyvin erilaisia tästä lajin japanilaisesta todellisuudesta.

Spielvogel (2003: 4) mainitsee Tobinin vuoden 1992 teokseen viitaten kuinka muun

muassa Japanissa suosittu urheilulaji aerobic on myös oivallinen esimerkki

länsimaisen kulttuuri-ilmiön lokalisoinnista, jossa ulkomaalaista tuontituotetta

muokataan sopimaan paremmin paikalliseen kontekstiin. Niin aerobic kuin

cheerleading eivät alkuperäisessä länsimaisessa muodossa välttämättä kiehtoisi

japanilaisia, mutta toisaalta juuri suuren tuntemattoman länsimaalaisen eksotiikan

promootiolla ne ovat saattaneet herättää mielenkiinnon, jonka jälkeen laji on

muokkautunut.

2.3 Japanilaiset elämänvaiheet: nuoruus ja aikuisuus

Aikuistuminen ja aikuiseksi kasvaminen ovat aiheita, joiden merkityksen arkielämässä

pystymme usein ymmärtämään ilman tarkkoja termimääritelmiä. Historiallisesti

katsottuna ihmiset eivät usein olleet tietoisia tarkasta iästään vaan aikuisuutta

määrittelivät erilaiset riitit kuten avioliitto ja lasten hankkiminen. Muuttuneen

yhteiskuntarakenteen myötä länsimainen aikuisuuskäsitys on kuitenkin entistä

hämärämpi. Tämä koskee myös Japania, joka tänä päivänä usein luetaan länsimaiden

joukkoon. Nykyään juridisesta ja tällöin niin kutsutusta virallisesta näkökulmasta

yksilö on aikuinen, kun hän saavuttaa täysi-ikäisyyden – Suomessa 18-vuotiaana ja

Japanissa 20-vuotiaana. Yksilöllä on kuitenkin myös oma subjektiivinen

näkemyksensä aikuisuudesta ja siitä, mitä kaikkea se pitää sisällään, mutta

yhteiskunnan asettamat ikäsäädökset voivat helpottaa oman elämän ja tilanteen

reflektoinnissa. Okanon (2009) teoksessa käsitellään nuorten japanilaisnaisten

siirtymistä aikuisuuteen, ja se nostaa esille yleisimmät diskurssit, jotka toistuvat hänen

tekemissään kyseessä olevien naisten kanssa käydyissä haastattelukatkelmissa.

Okanon poimimat diskurssit (2009: 315) osoittavat kuinka tutkimuksen
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japanilaisnaiset näkevät aikuisuuden nimenomaan omavaraisuutena, jolloin he ovat

tietoisia siitä, kuinka he eivät voi turvautua enää vanhemmilta saatuun rahalliseen

tukeen, mikä taas ohjailee niin heidän julkista elämäänsä (työpaikka) kuin

henkilökohtaisen elämän valintoja (parisuhde ja avioliitto). Näin omavaraisuuden

näyttäisi ohjaavan japanilaisnaisia seuraavaan elämänvaiheeseen.

Kosken ja Mooren kirjoitus (2001) nostaa esille Tilastokeskuksen esittelemät

ikähaarukat ja toteaa, että ”tilastokeskuksen käyttämät, väestön ikää koskevat

luokitukset perustuvat YK:n alustavaan suositukseen vuodelta 1982”. Yhtenä

luokitusperusteena on ns. ikäkausiluokitus, jossa 14-vuotiaita ja sitä nuorempia

kutsutaan termillä lapset, 15–24-vuotiaat ovat nuoria, 25–44-vuotiaat aikuisia, 45–64

-vuotiaat keski-ikäisiä ja 65 vuotta täyttäneet vanhuksia” (Koski & Moore 2001, luettu

3.2.2015). Nämä ikäkausiluokitukset voi helposti suhteuttaa japanilaiseen

yhteiskuntamalliin, jos oletuksena on, että jokaisen haarukan välissä tapahtuu muutos,

joka mielletään jollain tapaa merkittäväksi. Japanilainen yliopisto on poikkeava

pohjoismaalaisesta akateemista vapautta korostavasta mallista, sillä japanilaiset

yliopisto-opinnot kestävät aina neljä vuotta, jolloin valmistuneet ovat siis keskimäärin

juurikin 24-vuotiaita siirtyessään työelämään elleivät hakeudu jatko-opintojen pariin.

Tällöin niin lukio- kuin yliopistoelämä kuuluisi 15–24-vuotiaiden

ikäkausiluokitukseen, jolloin myös bukatsu-toiminta on opiskelijoiden keskuudessa

vahvoilla. Bukatsu-urheilutoiminnan yksi motivaatiotekijöistä voikin kummuta juuri

näistä seikoista; vaikka klubin toiminta ei itsessään olisi miellyttävintä ja vanhemmat

opiskelijat käyttäytyisivät aliarvioivasti tai liian kritisoivasti nuorempia opiskelijoita

kohtaan, harrastaja voi kannustaa itseään jatkamaan toimintaa yliopisto-opiskelun

loppuun saakka, kun on tietoinen sen nimenomaisesta väliaikaisuudesta. Samoin

bukatsu-toiminnan yleisyys opiskelijaikäisenä voi nostaa koko ilmiön ”osaksi”

keskivertoa ja normaalia japanilaista elämänkaarta.

Okano viittaa (2009: 15) Iwaon (1993) teokseen, jonka mukaan Japanin

yhteiskunnalliset asetetut normit antavat naisille paremmat mahdollisuudet itsensä

kehittämiseen muun väylän kuin työn kautta, kun taas työttömille miehille tilanne ei

ole yhtä ihanteellinen. Iwao viitannee tällä esimerkiksi harrastusmahdollisuuksiin,

joiden tarjonta on parempaa naisille kuin miehille, vaikka ei annakaan konkreettisia

esimerkkejä. Tällöin hypoteesi bukatsu-toiminnan tai vastaavanlaisen

harrastustoiminnan ainutkertaisuudesta yksilön elämässä kuuluen vain tiettyyn
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elämänvaiheeseen pätisi erityisesti miesten tapauksessa. Tämä on sinällään yllättävää,

kun tilannetta vertaa siihen kuinka bukatsu-toiminta juuri syntyi oppilaitoksiin, joissa

stressaavaa opiskeluympäristöä pyrittiin parantamaan urheilun tuomille positiivisilla

vaikutuksilla; nykypäivän Japanissa työympäristö lienee yliopistoa enemmän henkistä

painetta tuova yhteisö. Tästä näkökulmasta työpaikoilla voisi katsoa olleen vielä

suurempi tarve tehdä harrastustoimintaa koskevia uudistuksia.

Toisaalta japanilainen yhteiskunta on kokenut muutosta tiukasta elämänvaiheiden

jakautumisesta, jolloin on mielenkiintoista pohtia miten se ei kuitenkaan ole yltänyt

bukatsu-toimintaan ja sen perinteisiin saakka. Tanakan vuoden 2008 tutkimus nostaa

esille niin kutsutut arafō -naiset  (アラフォー englanninkielen sanaparista around

forty) eli japanilaiset naiset, joiden elämänvalinnat ovat olleet erityisesti vanhemman

sukupolven edustajiin verrattuna poikkeavia esimerkiksi työn, naimisiinmenon ja

lapsien hankkimisen suhteen. Tanaka (2008: 48) huomauttaa, että 1980-luvulta lähtien

japanilainen yhteiskunta on saanut naissukupolven, joka esimerkiksi lopettaa työn sen

takia, että se ei tuo tarpeeksi tyytyväisyyttä, eikä niinkään naimisiinmenon ja lasten

syntymisen vuoksi. Tanakan (2008: 49–50) mukaan tämä muutos ei ole ainoastaan

selkeää vastarintaa Japanin sukupuolittuneeseen työmaailmaan vaan sen tarkoituksena

on kyseenalaistaa koko normitetun tavan, jonka mukaan yhteiskunnassa kansalaisten

oletetaan elävän. Toisaalta bukatsu-toiminnan linkittyminen työelämään on vahvempi

kuin perhe-elämään, jolloin naisten työmarkkinoiden vahvistaminen voisi tuoda lisää

vahvistusta bukatsu-toiminnan jatkamiselle ja sen tärkeyden painottamiselle

sellaisenaan.

2.4 Amae

Sanakirjan mukaan japaninkielinen sana amae (甘え) tarkoittaa lack of self-reliance,

depending on others, mutta termiä on vaikea avata vain yhdellä sanalla suomen

kielessä. Määritelmän mukaan amaella tarkoitetaan ”riippuvaisuutta toisen henkilön

osoittamasta rakkaudesta tai huolenpidosta, tai kylpemistä toisen hemmottelussa tai

huomionosoituksessa” (Doi 1992: 8), jolloin amaella voidaan joko tarkoittaa suoraan

näistä toiminnoista kumpuavia lämpimiä tuntemuksia tai vaihtoehtoisesti itse

käyttäytymistä, joka on vahvasti assosiaatiosuhteessa juuri näihin tunteisiin.

Yamaguchi (2004: 30) huomauttaa kuinka amae -käsitystä saatetaan käyttää

virheellisesti ja mainitsee lukuisten tutkijoiden sekoittaneen termin tarkoittamaan
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eräänlaista riippuvuutta tai riippuvuussuhdetta, mutta jatkaa kuinka amae -

käyttäytymisessä on kysymys suuremmasta vallankäytöstä, jossa toista henkilöä (joka

on hierarkia-arvoltaan korkeammalla) ikään kuin käytetään välineenä joko

kontrolloimaan henkilökohtaista ympäristöä tai turvaamaan oma selusta. Samoin

Spielvogel (2003: 131) huomauttaa useista tutkijoista kuten Doista (1992), jotka ovat

korostaneet amae-käsitettä äiti-lapsi-suhdetta tarkastellessa, mutta lopulta todenneet

amaen ulottuvan kodin kautta niin kouluun kuin työpaikalle. Amae-käsite nouseekin

tutkimuksissa esiin varsinkin puhuttaessa japanilaisista lapsista ja heidän suhteestaan

vanhempiinsa (muun muassa Rothbaum, Kakinuma, Nagaoka & Azuma 2007), mutta

näkisin myös, että amae -ilmiö on tavattavissa muissakin tapauksissa, joissa ikään ja

kokemukseen perustuva hierarkia-asetelma on kuten senpai-kōhai -opiskelijoiden

välisessä kanssakäymisessä. Myös Spielvogel on samaa mieltä; hänen mukaansa

psykologinen riippuvuussuhde voi osapuolille olla lohdullista, koska se antaa tarkat

käyttäytymismallit ja normit, mutta samalla amae -suhde ongelmallisesti vahvistaa

myös entisestään hierarkia-asetelmaa ja korostaa sosiaalista epätasa-arvoa henkilöiden

välillä, jolloin kyseessä on valtasuhde (2003: 131). Omissa harjoituksissani oli

jokaisella kōhai-opiskelijalla tapana ennen nostosarjojen tekemistä toivottaa senpai-

opiskelijoille onegai shimasu (お願いします ”pyydän apuanne”), mikä tuntui

tulevan näiltä automaattisesti opittuna eikä sen tarkemmin analysoituna, mitä

pyynnöllä tarkalleen ottaen haettiin takaa.

Yamaguchi (2004: 30) kirjoittaa kuinka amae-ilmiön ollessa voimassa sanattoman

konsensuksen kautta hemmoteltava henkilö saa mahdollisuuden – ikään kuin virallisen

luvan – käyttäytyä tavalla, joka normaalielämässä voitaisiin muuten laskea

sopimattomaksi käyttäytymiseksi. Amae-käyttäytymisellä yksilö on tietoinen, että

voisi käyttäytyä millä tavoin tahansa ilman ankaria seuraamuksia. Amaessa ei  ole

käsitteenä kyse siis pelkästään suloisesta lapsenomaisesta käytöksestä vanhempaa

kohtaan. Tällöin bukatsu-toiminnassa amae -hemmottelu tulisi kōhain suunnasta

tämän senpaita kohti. Amae toimii kuitenkin yhdensuuntaisesti, sillä empiirisen

kokemuksen kautta bukatsu-toiminnassa kōhailla ei  ollut  valtaa  kohdella senpaita

aliarvioiden eikä senpailla ollut velvollisuutta vähentää huonon tai epäasiallisen

käyttäytymisensä määrää, vaikka pintapuolisesti kaikilla Kioton yliopiston

cheerleading-joukkueen jäsenillä oli keskenään jollakin asteella toimiva

opiskelukaveruus- tai ystävyyssuhde.
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3 MOTIVAATIO BUKATSUN NÄKÖKULMASTA

    ”Ihmiset sanovat usein ettei motivaatio kestä ikuisesti. No, niin ei tee
peseytyminenkään - siksi me suoritamme sen joka päivä”

Zig Ziglar, Yhdysvaltalainen kirjailija

Termi motivaatio tulee alun perin latinankielisestä ”movere”-sanasta. Sanaa motivaatio

käytetään silloin, kun puhutaan varsinaiseen tekoon johtavista ohjaavista tai

käyttäytymistä virittävistä taustatekijöistä. (Steers & Porter 1979: 5-6). Beckin (1978:

24–25) mukaan motivaatiosta puhutaan usein, kun esillä on sen hetkisen tilanteen

osallistujien valinta(suunta), peräänantamattomuus sekä tarmo tavoitteelliseen

käyttäytymiseen ja lisäksi hän jatkaa, että meidän ei tulisi pelkästään jumittautua

määrittelemään motivaatiota käsitteenä vaan nimenomaan keskittyä joukkoon

muuttujia, joita yleiskielessä kutsutaan motivoiviksi. Ajatuksessa on takana myös, että

taustalla on nimenomaan monikkomuoto – muuttujat (tai motivoijat) – eikä niinkään

ainoastaan yksittäistä tekijää käyttäytymiselle. Vartiainen ja Nurmela painottavat, että

nämä kyseiset muuttujat voivat olla sisäisiä, hyvin tunteisiin sitoutuvia ja yksilön

sisäiseen maailmaan painottuvia (2002: 189), ja täten myös yksilön tiedostamattomia.

Baumeisterin ja Vohsin (2007: 116–117)  mukaan motivaatio on toisaalta vain yksi

ainesosa ihmisen itsesäätelylle; itsesäätely rakentuu normeista, tarkkailusta,

tahdonvoimasta sekä motivaatiosta. Kuitenkin motivaation tärkeyttä Baumeister sekä

Vohs (2007: 117) painottavat erityisen paljon ottamalla esimerkiksi, että yksilöllä voi

olla tiedostetut normit, keskittynyttä tarkkailua itsestään sekä kaikki resurssit asian

saavuttamiselle, mutta ilman halua ja motivaatiota saavuttaa maali itsesäätely voi jäädä

toteuttamatta.

3.1 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Tiedemaailmassa motivaatiosta puhuttaessa erotellaan usein sisäisen ja ulkoisen

motivaation käsitteet toisistaan. Ryan ja Deci (2000: 70) ovat tutkineet tarkemmin

näitä käsitteitä ja heidän määritelmänsä mukaan sisäisestä motivaatiosta puhuttaessa

tarkoitetaan yksilön luontaista taipumusta löytää ja etsiä uusia asioita, kehittää itseään

ja omia kykyjään sekä oppia. Myös Ruohotie (1993: 79) on määritellyt sisäisen
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motivaation olevan osa toimintaa, johon toimija ryhtyy itse toiminnan takia eikä tämän

mielessä ole niinkään toiminnasta saatu lopputulos. Sisäisesti tekemiseensä

motivoitunut henkilö saa näiden mallien mukaan siis iloa ja mielihyvää itselleen

pelkästään tekemällä tämän tietyn aktiviteetin, jolloin sisäinen motivaatio on siis

proaktiivista. Ruohotie (1993: 32) huomauttaa, että sisäisestä motivaatiosta

puhuttaessa tulisi ottaa huomioon myös ulkoisen motivaation käsite ja nähdä nämä

kaksi toisiaan täydentävinä aspekteina. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa toiminnan

suorittamista, jotta saadaan haluttu palkkio tai lopputulos (Ryan & Deci 2000: 71).

Tällöin yksilön toimintaa ei säätele tämän oma hedonismi tai oma halu vaan muualta

tulevat ulkoiset tekijät, jolloin ulkoinen motivaatio on reaktiivista. On kuitenkin

urheilun kaltaisia aktiviteetteja, jotka eivät yleisesti saata tuntua yksilöstä tämän

aktiviteetin tekohetkellä nautinnolliselta, mutta tämä kyllä tietää liikunnan tuomat

hyvät niin fysiologiset kuin henkiset vaikutukset nimenomaan itselleen. Urheilusta

puhuttaessa siis periaatteessa yksilöä ohjaavat ulkoiset motivoijat eli urheilusta saadut

hyvät vaikutukset, mutta yksilö voi tuntea rehellistä fyysistä mielihyvää jo siitä, kun

tiedostaa tekevänsä itselleen hyväksi opittua aktiviteettia.

Ryan ja Deci (2000: 72) erottelevatkin ulkoisen motivaation neljään eri osaan

amotivaation (eli motivaation puuttumisen), sisäisen motivaation ja pelkän ulkoisen

motivaation lisäksi, ja olen kääntänyt itse vapaasti nämä nimikkeet englanninkielestä

suomeen. Ensimmäinen ulkoisen motivaation osa on Ryanin ja Decin erottelun

mukaan ulkoinen säätely, joka on vähiten autonominen ja joka toimeenpannaan vain

palkkion tai ulkoisen vaatimuksen takia. Toinen on introjektoitu (tuotettu, sisäistetty,

samaistettu) säätely, joka sisältää toiminnan, jonka tekemällä yksilö välttää

syyllisyyden tai pelon, tai vaihtoehtoisesti saa kerättyä itselleen ylpeyttä tai kunniaa.

Kolmas säätelymuoto on Ryanin ja Decin mukaan kahta edeltävää enemmän

autonominen ja se on säätelyä indentioinnin kautta; tällä tarkoitetaan ulkoa tullutta

toimintaa, jonka kuitenkin yksilö henkilökohtaisesti kokee itselleen tärkeänä tai

arvostettavana ja tiedostaen näkee tämän esimerkillisenä käyttäytymismallina.

Viimeisenä Ryan ja Deci mainitsevat kaikkein autonomisimman ulkoisen motivaation

muodon eli integroidun säätelyn, joka tarkoittaa säätelyjen olevan osa yksilön

maailmankatsomusta, arvomaailmaa ja tarpeita. Tämän viimeisen ulkoisen

motivaatiomuodon toiminnat ovat Ryanin ja Decin näkökulmasta jo lähellä sisäisen

motivaation toimintoja, mutta se on silti mielekästä nähdä erillisenä, sillä integroidun

säätelyn kautta tapahtuvan toiminnan tarkoituksena on saavuttaa erotettavissa olevia
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lopputuloksia eikä niinkään saada luontaista nautintoa. (Ryan & Deci 2000, 72–73).

3.2 Oppimismotivaatio

Oppimismotivaatiosta ei ole paljoa tutkimusta, kun lukumäärällisesti vertaa

tutkimuksen määrään työmotivaatiosta, joka käsitteenäkin esiintyy enemmän

arkielämässä ja -puheessa. Esimerkiksi myöhemmin esittelemiäni Herzbergin (1959)

ja Vroomin (1964) motivaatioteorioita on yliopistojen lopputyöarkistointien

perusteella sovellettu Suomessa enemmän työmotivaation tutkimukseen. Kuten

aikaisemmassa analyysissani nostin esille, bukatsu-toiminta on sen laajuutensa

puolesta hyvin kulttuurisidonnaisesti Japaniin liittyvä aktiviteetti, mutta tutkimus siitä

on jäänyt vähälle, vaikka käytännössä bukatsu-toiminta on vahvasti liitoksissa

nimenomaan japanilaiseen yliopisto-opiskeluun ja opiskelu yleisesti ajatellaan olevan

yhteydessä oppimiseen. Tällöin oppimismotivaation käsitteitä voidaan ajatusmallissa

yhdistää bukatsu-urheilutoimintaan. Samoin bukatsu-urheilutoiminnassa on mukana

jatkuva itsensä kehittäminen ja monet harrastajat ovat aloittaneet toiminnan täysin

nollasta, jolloin sekin voidaan nähdä omana oppimismuotona, vaikka oppiminen ei

tapahdukaan akateemisella kosketuspinnalla vaan fyysisen suorituksen saralla. Myös

Ruohotie (1998: 7) näkee, että ei ole niin väliä onko kyseessä organisoitu koulutus vai

arkielämän tilanteessa heijastuva oppimistilanne, jollaisena bukatsu-toiminta voidaan

nähdä, mutta ”oppijan motivaatiolla, tahdonalaisella kontrollilla ja oman toiminnan

arvioinnilla on keskeinen rooli osaamisen kehittämisessä”.

Rauste-Von Wright ynnä muut kirjoittajat (2003: 56–57) kuvaavat kirjassaan

oppimisen ja motivaation välistä suhdetta siten, että he näkevät nimenomaan

toiminnan seuraukset tärkeinä oppimismotivaation syntymiselle; toiminnan tekijälle ei

kuitenkaan olisi niin tärkeää, että toiminnan seuraukset itsessään tyydyttävät hänen

henkilökohtaisia tarpeitaan vaan tärkeää on saada oppimistoiminnasta positiivista

palautetta, joka välittää viestin toiminnan johtamisesta tiettyyn seuraukseen. Myös

Ruohotie korostaa, että opetuksen tulisi olla sellaista, joka virittää opiskelijoiden

sisäistä motivaatiota ja innostuneisuutta (1998: 39), jolloin hän Rauste-Von Wrightin

ynnä muiden tavoin pistää vastuuta motivaation syntymisestä toiminnan ohjaajille tai

opettajille. Bukatsu-toiminnassa positiivinen palaute klubin vanhemmilta jäseniltä on

teoriamallin mukaan mahdollinen motivaatiokeino klubin muille harrastajille, jos he

esimerkiksi painottavat bukatsu-toiminnan aktiivisesta harrastamisesta saatua
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kokemusta hyödyllisenä valttina työmarkkinoilla. Rauste-Von Wright ja muut (2003:

56–57) näkevätkin, että motivaation saavuttamiseksi toimijoiden tulisi nähdä

oppimisprosessi itsessään yhtenä keskeisimpänä hyötyä antavana tavoitteena.

Ruohotie (1998: 39) jatkaa tätä ajatusta esittämällä, että välttämätön edellytys sisäisen

motivaation syntymiselle oppimisprosessissa on kärsivällinen ja kannustava ohjaaja

sekä hänen taitonsa esittää tehtävät oppimismahdollisuuksina eikä pakotteina.

3.3 Motivaatioon ja sen olemassaoloon esitettyä kritiikkiä ja
ongelmakohtia

Motivaatio käsitteenä pitää sisällään paljon ongelmakohtia, joihin ei löydy suoria

vastausta helpolla. Muun muassa Beck pohtii motivaation olemassaoloa vapauden

kautta – jos kerran olemme täysin vapaita tekemään mitä vain haluamme, niin miten

voisimme sitten selittää ihmisen käytöstä ja motivaatiota? (2004: 7). Martela ja

Jarenko puolestaan puhuvat vapaudesta motivaation taustalla positiivisessa valossa; he

Beckiä vastoin näkevät, että motivaation säilymisen kannalta on oleellista, että

yksilöllä on tunne itsemääräämisoikeudesta ja vapaudesta (2014: 37). Motivaatiosta ja

vapaudesta puhuttaessa on mahdollisuus joko kyseenalaistaa koko motivaatiovoiman

olemassaolo tai vaihtoehtoisesti Martelan ja Jarenkon tavoin kokea vapaus

motivaatiovoiman olemassaolon säilymisen kannalta oleellisena seikkana.

Lisäksi Beck pohtii eläinten käyttäytymisen eroavaisuutta ihmisten käyttäytymisestä;

arkielämässä ihmisten sanotaan eroavan eläimistä siten, että ihmiset ovat vapaita ja

kykeneviä valitsemaan eri vaihtoehdoista käyttäytymismallinsa, mutta Beck kritisoi

väitettä esittämällä vastakysymyksen: “Kuinka eläimet voisivat sitten toimeenpanna

kompleksisia aktiviteetteja, jos ne eivät ole muka kykeneviä rationaalisiin päätöksiin?”

(1978: 47). Ruohotie (1998: 43) nostaa kirjassaan esiin ajatuksia, että ihmisellä voi

olla sinänsä vapaa tahto, mutta sosiaalisella ympäristöllä voi olla suurta vaikutusta

tämän toimintaan, koska sosiaalisella ympäristöllä on mahdollisuus innostaa tai

lannistaa yksilöä toiminnan suhteen esimerkiksi antamalla positiivista palautetta tai

paheksumalla jonkin toisen asian laiminlyöntiä. Tällöin sekä Ruohotie että Beck

näkevät sekä ihmisillä että eläimillä olevan vapaa tahto toimintaan, mutta korostavat

ympäristön ja henkilökohtaisen kokemusmaailman tuomaa taustavaikutusta.

Samoin tulisi kyseenalaistaa kausaalisuhteen olemassaolo, eli toisin sanoen mitkä
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tapahtumat tai seikat johtavat motivaation syntymiseen lopulta. Emme voi olla

varmoja, että tietty asiaa johtaa toiseen, kun kaikki tilanteet ovat aina poikkeuksellisia

yksittäistapauksia; yksinkertaistettuna tapahtumat saattavatkin muistuttaa toisiaan,

mutta silti jokaisella ihmisyksilöllä on hänen yksilölliset taustatekijänsä ja voi olla

mahdottomuus luoda sääntöjä kuten ”kun asia A tapahtuu, niin siitä seuraa

automaattisesti, luonnollisesti tai suurimmalla todennäköisyydellä B”. Lopputulos B:n

ilmentyminen A:n jälkeen voi olla myös täysin pelkkää sattumaa otannasta tai

vaihtoehtoisesti todellisuudessa lopputulos B tapahtuukin, koska tapahtuu asia C,

mutta C:n olemassaoloa ei ole huomioitu tutkimuksessa. Saman aiheen nostaa myös

Beck (2004: 19) esille; hän painottaa kuinka emme voi olla koskaan varmoja

kausaalisuhteen olemassaolosta, ja tutkijat eivät voi löytää täydellisiä totuuksia

maailman toiminnasta tai syitä ihmisen toimintaan vaan kausaalisuus näkyy

pikemminkin ainoastaan ihmisen antamissa lausunnoissa ja ihmisen käyttämässä

logiikassa, ei suoraan fyysisessä maailmassa. Esimerkiksi asia C saattaa olla syynä

siihen, että asia B tapahtuu, mutta samaan aikaan C-tapahtuman kanssa tapahtuu myös

asia A, mutta tutkijat ovat ainoastaan keskittyneet A:n olemassaoloon, jolloin C ei ole

tutkijoiden mielessä edes olemassa, kun sitä ei kielenkäytön kautta tuoda esille. On

syytä tällöin pohtia onko tapahtuma C tällöin edes todellinen tapauksissa, joissa siitä

ei edes puhuta, jos kuitenkin kielellä luodaan maailmaa eikä niinkään kuvata sitä.

3.4 Motivaatioteoriat

Motivaatioteorioita löytyy useita. Kuitenkaan yksikään niistä ei ole ainakaan

toistaiseksi noussut ylitse muiden tai toimi niin sanottuna yleisteoriana, joka kokoaisi

kaikki teoriat yhdeksi kaikkiin tapauksiin päteväksi kokonaisuudeksi. Tämä johtunee

siitä, että motivaation sisällä voidaan nähdä tapahtuvan niin monenlaisia prosesseja,

joissa vaikutuksena ovat yksilön taustatiedot sekä tilanteen konteksti. Esittelen

seuraavaksi sekä Herzbergin että Vroomin kehittämät motivaatiokehykseen perustuvat

teoriat antaakseni osviittaa siitä, miten eri lähtökohdista motivaatiota ja sen käsitteitä

voi tieteellisesti tarkastella. Myöhemmässä analyysiosuudessa tulen tarkastelemaan ja

pohtimaan pätevätkö nämä esittelemäni motivaatioteoriat itse tekemieni haastattelujen

pohjalta luotuun diskurssi- ja repertuaarianalyysikuvaukseen.

3.4.1 Tarveteoriat: Herzbergin kaksijakoinen hygieniateoria
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Tarveteoriat kulkevat toisinaan myös termillä sisältöteoriat ja edelleen niiden kautta

muiden muassa Herzberg on luonut niin ikään alateoriamallin. Herzberg esitteli

vuonna 1959 ensimmäistä kertaa motivaatiotutkimuksen alalla klassikoksi nousseen

teoriansa, joka käsittelee pääasiassa työmotivaatiota, mutta on sovellettavissa

työnkaltaisiin aktiviteetteihin (ja täten myös bukatsu-toimintaan), joissa yksilö kokee

jonkinasteisen yhteiskunnan tai muun ympäristön asettaman paineen tai

velvollisuuden kyseisen aktiviteetin suorittamiseen. Painopisteenä Herzberg, Mausner

ja Snyderman (1959: 7) esittelevät kirjassaan idean, jonka mukaan työmotivaatiolla on

kaksi ulottuvuutta; tämän mukaan tyytyväisyys nousee eri tekijöistä kuin

tyytymättömyys. Tyytymättömyys työhön Herzbergin ja muiden kirjottajien (1959:

113–114) mukaan nousee pääasiassa seikoista fyysisellä työpaikalla tai

työympäristössä, jotka työntekijä kokee syystä tai toisesta epämieluisiksi, ja kirjoittajat

kutsuvat näitä ulkoisia tekijöitä hygieniatekijöiksi. Bukatsu-toiminnassa näitä voivat

olla esimerkiksi vanhempien opiskelijoiden asettama kontrolli ja valvonta,

esiintymiset ja kilpailut, turvallisuus, fyysinen harjoittelupaikka tai -tila sekä yleisesti

klubin sisällä ilmenevät ihmissuhteet. Teorian mukaan, jos tekijä kokee jonkin näistä

tekijöistä jäävän oman hyväksymisrajansa alapuolelle, tyytymättömyyden lisäksi

myös kielteinen asenne toimintaan kasvaa ja motivaatio laskee.

Vastakohtaisesti mielekkyyttä lisäävät tekijät ovat ulkoisten seikkojen sijaan usein

joko suoritettavaan toimintaan tai suorittajaan itseensä liittyviä osa-alueita, joiden

avulla suorittaja tuntee saavuttaneensa jotakin tai päässeensä lähemmäksi

päämääräänsä; Herzberg ja muut kirjoittajat (1959: 113–114) kutsuvat näitä

vahvemmin sisäisiä tekijöitä motivaatiotekijöiksi. Bukatsu-toiminnassa näitä voivat

olla esimerkiksi mielekkäät harjoitukset, itsensä sopiva haastaminen uusissa asioissa

tai esityksistä tai kilpailuista saadut kiitokset, voitot ja positiivissävyiset kommentit.

Omakohtaisessa kokemuksessa sosiaalisen median kautta jaettujen ryhmäviestien

perusteella lukumäärällisesti eniten joukkueen jäsenet kommentoivat klubin hyvää

ilmapiiriä nimenomaan esiintymisten jälkeen, jolloin esiintymiskiitokset voidaan

tällöin nähdä tämän yksittäistapauksen tärkeimpänä tekijänä harrastuksen takana

piilevälle motivaatiolle. Herzberg ynnä muut kirjoittajat (1959: 113–114) kuitenkin

huomauttavat, että motivaatiotekijöitäkään parantamalla ei voida motivoida yksilöä,

jos tämä kokee hygieniatekijöissä puutetta. Tällöin bukatsu-toiminnassa yksilö voi

menettää motivaationsa, mikäli hän kokee harjoitusten turvallisuusseikoissa puutteita,

vaikka klubin kautta saadut esiintymiset ja kilpailut olisivatkin tälle mieluisia
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aktiviteetteja. Herzberg (1976: 61) huomauttaa myös, että vaikka puutteet

hygieniatekijöissä voivat aiheuttaa tyytymättömyyttä yksilössä, niin pelkästään hyvät

hygieniatekijät harvoin aiheuttavat sellaisenaan tyytyväisyyttä, vaan sekä

hygieniatekijöiden että motivaatiotekijöiden tulee olla tasapainossa.

3.4.2 Prosessiteoriat: Vroomin odotusarvoteoria

Lunenburg (2011: 1) toteaa, että aikaisemmin mainituilla tarveteorioilla on taipumus

selittää mitkä asiat motivoivat yksilöitä toimimaan, kun taas Victor Vroomin

odotusarvoteoria keskittyy enemmän kognitiivisiin korrelaatioihin, jotka johtavat

motivaatioon sekä näiden väliseen suhteeseen. Vroomin teoria on alun perin vuodelta

1964, ja Lämsä ja Hautala avaavat mallia kirjassaan selittäen miten kyseinen teoria

perustuu ajatukseen, että mitä enemmän yksilö panostaa aktiviteetin tekemiseen, sitä

paremman suorituksen saa aikaan ja täten myös saavuttaa haluamansa palkkion tai

tavoitteen; ihminen pyrkii toiminnassaan minimoimaan työtä ja harmia, mutta

maksimoimaan palkkion ja kiitoksen määrän (Lämsä & Hautala 2004: 84). Vroomin

teoriassa fokuksessa eivät ole siis niinkään yksilön tarpeet ja kannustimet vaan sisältä

kumpuavat henkilökohtaiset odotukset.

Palkkiosta puhuttaessa Lämsä ja Hautala (2004: 84) huomauttavat myös kuinka Vroom

nostaa esille palkkion houkuttelevuuden tai arvon (englanniksi valence), sillä myös

palkkion tärkeydellä on korrelaatioyhteys yksilön toimintaan. Lunenburg (2011: 1–2)

jatkaa ajatustaan, että Vroomin teoria ei tarjoa suoria vastauksia siihen, mikä motivoi

ihmisiä vaan ennemmin puhuu kognitiivisten muuttujien prosessista, jotka heijastavat

yksilökohtaisia eroavaisuuksia – yksilöiden uskomukset, heidän havainnointikykynsä

sekä todennäköisyyslaskelmat vaikuttavat tekoihin ja käytökseen. Esimerkiksi jos

bukatsu-toiminnan harrastaja uskoo, että hän saa suosiota yliopiston ystäväpiireissä,

jos harrastaa menestyksellisesti bukatsu-klubinsa lajia, ja hän näkee tämän position

tärkeänä itselleen, teorian mukaan hänen voidaan odottaa olevan motivoitunut

harrastaja ja täten toimivan edellä mainitulla odotetulla tavalla. Vaihtoehtoisesti myös

jos bukatsu-harrastajalle kilpailuista voitetut palkinnot nostavat hänen itsetuntoaan ja

yksilö tiedostaa edes alitajunnassaan korrelaation näiden kahden välille, hänen

motivaationsa kilpailuihin on korkeammalla kuin niiden, jotka eivät näe palkinnoilla

suurta vaikutusta omaan itsetuntoonsa tai muiden silmissä esiintyvään statukseensa.
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Vroomin  teoriaa  voisi  kuitenkin  kritisoida  siitä,  että  se  nostaa  esiin  pääasiassa  vain

yksilön palkkioon liittyvät tuntemukset eikä täten ottaisi bukatsu-maailmassa

huomioon esimerkiksi tapauksia, joissa harrastaja ei halua käydä kilpailuissa eikä

juurikaan edes kerro klubitoimintaharrastuksestaan muille, jolloin parempi status ei

ole yksilön tavoitteena. Toki on mahdollista, että yksilö saa esimerkiksi fyysistä

hyvinvointia urheiluharrastuksestaan, mutta ei itse suoranaisesti tiedostaisi sitä. Tässä

tapauksessa Vroomin teoria ei olisi pätevä, sillä malli nimenomaan korostaa kuinka

palkkion tiedostaminen ja sen valenssi tekijän näkökulmasta ovat yhteyksissä itsestä

kumpuavaan motivaatiovoimaan.
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4 TUTKIMUKSEN MENETELMÄSTÄ

Edellä oleva teksti on kuvannut eri tutkijoiden teorioita, joita voidaan pitää

viitekehyksenä bukatsu-toiminnan harrastamisen motivaatiolle. Välillä olen

heijastellut näitä teorioita myös omakohtaisiin kokemuksiini. Seuraavassa osiossa

tarkastelen itsekerättyä aineistoa luodun viitekehyksen kautta ja yritän saada selkoa

yksittäisten harrastajien motivaatioon liittyvistä kokemuksista bukatsu-toimintaa

harrastaessa. Tämän tavoitan, kun selvitän ensin minkälaisella tavalla urheiluun

liittyvästä bukatsu-toiminnasta ja siihen liittyvästä motivaatiosta puhutaan. Olen

useaan otteeseen maininnut monen teoreetikon näkökulman, jonka mukaan kieli ei

ainoastaan kuvaa maailmaa vaan myös luo sitä, jolloin haastateltavien puhe bukatsu-

toimintaan liittyvästä motivaatiosta ei ole ainoastaan todellisuuden kuvaaja vaan

korostaa motivaatiotekijöiden syntymistä sosiaalisessa vuorovaikutustilanteessa.

Käyttämäni teoreettinen viitekehys on analyysiosuuden vahvistajan roolin ottamisen

lisäksi auttanut muovaamaan tutkimuskysymykset oikeaan muotoon.

Koska tutkimukseni on luonteeltaan laadullinen, näin kirjallisen lomakehaastattelun

muodoltaan liian tiukkana, jonka taakse haastateltavan henkilön on helppo piilottaa

todellisia tunteitaan ja joka olisi sopivampi esimerkiksi kvantitatiivisen tutkimuksen

yhteydessä. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui lopulta teemahaastattelu, sillä koin

täysin avoimen haastattelun puolestaan pitävän sisällään liian avoimen alueen, jonka

sisällä haastattelu voisi muuttaa liikaa muotoaan. Yhdeksi ongelmakohdaksi nousi

myös ajankäytön puute, sillä avoin haastattelu olisi mahdollisesti saattanut vaatia

useampia kokoontumiskertoja haastateltavien henkilöiden kanssa, jotta olisimme

päässeet tuttavallisen keskustelun kautta aiheisiin, jotka ovat yhteyksissä tutkimukseni

pääkysymyksiin. Samoin haastatteluiden yhdistäminen keskenään olisi voinut muuttua

haastavaksi, jos avoimet haastattelut olisivat poikenneet paljon toisistaan, jolloin niillä

ei olisi välttämättä ollut yhtenäisiä piirteitä keskenään. Teemahaastattelun

erityispiirteenä onkin puolistrukturoitu rakenne, jolloin tietyt asiat haastattelun suhteen

on etukäteen päätetty (nimensä mukaisesti esimerkiksi valitut pääteemat), jolloin

käydyillä haastattelutilanteilla on edes jonkinlainen yhteys ja vertailukelpoisuus.

Toisaalta haastattelun annetaan myös elää ja täsmentäviä kysymyksiä voidaan esittää

aina tarpeen mukaan. Lisäksi teemahaastattelu on hyvä haastattelumetodi

tapaustutkimuksen saralla, sillä siinä yritetään päästä kuulemaan haastateltavan
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yksittäistä kokemusta tai kokemusmaailmaa eikä tavoitteena ole edes päästä tekemään

suoria universaaleja yleistyksiä.

Lisäksi teemahaastattelumuoto sopii hyvin diskurssianalyysimalliin, sillä se antaa

haastateltavalle tilaisuuden vapaamuotoiseen pitkään puheenvuoroon, jolloin

diskurssianalyysiinkin liitetty sosiolingvistinen näkökulma kielen elämisestä,

rikkaudesta ja monimuotoisuudesta pääsee hyvin esille. Diskurssianalyysin avulla

puolestaan pystyn saamaan esiin ne repertuaarit ja kielen käytön variantit, joita

käytetään puhuttaessa bukatsu-toiminnasta ja päätarkoituksenani on ottaa selvää miten

bukatsu-toimintaan liittyviä motivaatiotekijöitä luodaan kielellisin menetelmin.

Diskurssianalyysin rinnalla käytän teorialähtöistä analyysimallia, jolloin analyysini ei

ole yksittäiseen tiettyyn teoriaan pohjautuvaa eli deduktiivista vaan ainoastaan ottaa

huomioon taustalla olevat useat teoriakehykset.

Ennen varsinaisia haastatteluja esitin haastateltaville saatekirjeen, jossa itseni esittelyn

lisäksi selitin lyhyesti muun muassa tutkimukseni aiheen ja tarkoituksen sekä takasin

anonyymiteettiturvan jokaiselle haastateltavalle, sillä omista henkilökohtaisista

kokemuksista puhuminen saattaa olla hyvinkin intiimiä ja arkaluontoista. Painotin

saatekirjeessä, että tutkimukseni perustuu nimenomaan bukatsu-urheilutoiminnan

motivaation selvittämiseen diskurssianalyyttisen tutkimusmetodin kautta. Kerroin

haastateltaville myös aikomuksistani nauhoittaa haastattelut, mutta painotin kuinka

nauhoitukset tulen kuulemaan ainoastaan minä ja toivoin samalla, että haastateltavat

eivät siksi arkailisi olla rehellisiä ja puhuisivat tuntemuksistaan mahdollisimman

avoimesti. Avoimuutta saattoi helpottaa myös se seikka, että haastatteluun

osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja kulki haastateltavien ehdoilla.

Saatekirjeessä mainitsin myös, että kerättyä materiaalia tultaisiin käyttämään

ainoastaan tähän tutkimukseen. Luonnollisesti kirjoitin kyseisen saatekirjeen japaniksi,

sillä tulin lopulta toteuttamaan myös haastattelutilanteet ja haastateltavien kanssa

yleisen kommunikoinnin kokonaan japaniksi. Tätä prosessia edelsi

teemaluonnostelmien sekä alustavien haastattelukysymysten kirjoittaminen suomeksi.

Lopulta aina ennen kutakin haastattelua kävimme suullisesti läpi vielä saatekirjeessä

mainitut seikat.
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4.1 Aineistosta

HAASTATELTAVA IKÄ KOTIPAIKKA OPISKELUVUOSI URHEILULAJI OPISKELUKAUPUNKI

MARI 19 Kagoshima 1 Cheerleading Kioto

HIROKO 21 Hyogo 3 Cheerleading Kioto

DAISUKE 23 Tokio 4 Purjehdus Kioto

MASAKI 20 Osaka 2 Karate Kioto

YURIKA 20 Osaka 2 Voimistelu Osaka

TATSUYA 23 Tokio 4 Tanssi Osaka

Taulukko 1. Haastateltavien taustatiedot (nimet keksittyjä).

Toteutin haastattelut toukokuussa vuonna 2015 Japanin Kansain alueella

pääsääntöisesti Kioton, Osakan sekä Shigan prefektuureissa. Tavoitteena oli saada

mahdollisimman tuoretta materiaalia. Haastateltavat olivat kaikki yliopisto-

opiskelijoita eri vuosikursseilta, iältään 19–25-vuotiaita ja haastattelin heitä kaikkia

yksitellen. Kaikki haastateltavat olivat aktiivisia jäseniä urheilukerhoissaan, mutta

heillä saattoi olla eri asemia tai rooleja kerhon sisällä, joista en tiennyt kovin paljoa

etukäteen muutamaa tapausta lukuun ottamatta. Samoin kaikki haastateltavat olivat

aloittaneet lajinsa harrastamisen yliopiston ensimmäisenä opiskeluvuotena.

Haastatteluissa kävi ilmi, että kenelläkään haastateltavista ei ollut aikaisempaa

kokemusta harrastamastaan urheilulajista, mutta tämä ei ollut tiedossa ennen

haastattelujen toimeenpanoa. Lisäksi haastateltavista valtaosa oli alun perin kotoisin

muualta päin Japania ja opiskeli nyt toisella paikkakunnalla yliopistossa, ja heidän

perheensä ja lähisukunsa asuivat edelleen näillä kotipaikkakunnilla. Haastateltavat ja

heidän taustatietonsa on tarkemmin esitelty selkeämmin yllä olevassa taulukossa

(taulukko 1). Taulukosta ei käy ilmi kuinka suurin osa kerhoista oli vahvasti tai aivan

kokonaan sukupuolijaottuneita; ainoastaan tanssikerhossa oli sekä nais- että

miespuolisia jäseniä yhtä paljon, kun taas sekä cheerleading-klubissa että

voimistelukerhossa jäseninä oli ainoastaan naishenkilöitä.

Haastattelujen lisäksi olen käynyt useita lyhyitä keskusteluja useiden bukatsu-

urheilutoiminnan harrastajien kanssa ja nämä olen pääasiassa taltioinut kirjallisten

muistiinpanojen muodossa. Myös tällä aineistolla on tärkeä osa tutkimuksessa, sillä se
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tuo mahdollisia vahvistuksia tai lisäkommentteja varsinaisten haastateltavien

puheeseen. Samoin olen käyttänyt hyväkseni ryhmäkeskustelukatkelmia, joita

kävimme sosiaalisen median kautta oman kerhoni jäsenistön kanssa.

Halusin tietoisesti erilaisten urheilulajien piireistä haastateltavia, sillä halusin nähdä

niin mahdolliset yhtäläisyydet kuin eroavaisuudet esimerkiksi perinteiseksi

japanilaiseksi urheilulajiksi tituleeratun kamppailulajin kuin länsimaista alun perin

tulleen modernimman lajin välillä. Haastateltavat olivat mukana joko kurabu- tai

sākuru-toiminnassa ja otin tämän seikan huomioon analyysivaiheessa, sillä - kuten

aikaisemmin mainitsin - näiden kahden toiminnan välillä löytyy melko radikaalejakin

eroavaisuuksia. Haastateltavat löytyivät pääasiassa joko omien tai toisen käden

kontaktien kautta ja kaikki etukäteen suunnittelemani haastateltavat suostuivatkin

helpolla haastateltaviksi. Mielenkiintoista tutkimuksen kannalta olisi ollut päästä

tekemään haastatteluja pidemmällä ajalla tai päästä haastattelemaan kahdesti tai

useasti samoja haastateltavia niin, että välissä olisi kulunut aikaa ja täten nähdä olisiko

haastateltavien kommenteissa, asenteissa ja mielipiteissä näkynyt suuria muutoksia

aikaisempiin haastatteluihin verrattuna. Eroa olisi mahdollisesti saattanut löytyä

varsinkin ensimmäisen vuoden opiskelijan kohdalla, jossa ensimmäinen haastattelu

olisi toteutettu opiskelijan ollessa mukana klubin toiminnassa vasta vähän aikaa ja

seuraava esimerkiksi vuoden kuluttua tästä. Haastatteluja tehdessäni ja harjoituksia

seuratessani huomasin nopeasti varsinkin samaan aikaan kanssani aloittaneiden

opiskelijoiden asenteissa ja ulkoisessa olemuksessa muutoksia verrattuna aikaan,

jolloin itse olin klubitoiminnassa mukana.

Äänitin kaikki haastattelut, jolloin ennen varsinaisen analyysin tekoa jouduin

siirtämään datan kirjalliseen muotoon manuaalisesti. Litteroidessani otin myös

huomioon muun muassa haastateltavien kielessä käyttämät painotukset ja tauot enkä

muuttanut dataa, vaikka se olisi paikoin ollut hyvinkin puhekielistä tai mukana olisi

ollut vaikeasti ymmärrettävää murre- tai slangisanastoa. Juuri tämän kaltaiset pienet

elementit ovat oivallisia diskurssianalyyttisen tutkimuksen kannalta, sillä ne voivat

kertoa jotain oleellista aiheesta kuten painotuksilla asian tärkeydestä tai tauotuksilla

epävarmuudesta, mitä pelkät sanat eivät välttämättä pysty viestittämään. Lisäksi

aineiston siirtäminen kirjalliseen muotoon eli transkriboiminen auttoi minua saamaan

objektiivisemman otteen materiaaliin, kun mukana ei ollut häiriötekijöitä kuten oman

äänen kuuntelemista. Tutkimuksen seuraamisen helpottamiseksi halusin puhua
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tutkimuksessa haastateltavista etunimillä sen sijaan, että olisin käyttänyt heistä

esimerkiksi pelkkiä nimikirjaimia tai numeroita, mutta anonyymiteettiturvan vuoksi

muutin kaikki nimet, jolloin haastateltavat eivät ole ulkopuolisen tunnistettavissa.

Tutkimuksen kannalta oli oleellista tietää, mitä urheilulajia kukin haastateltava

bukatsu-toiminnassaan harrastaa, minkälaisia rooleja tai statuksia heillä on kerhossaan

ja minkälainen tausta heillä on, mutta muut seikat, jotka olisivat mahdollistaneet

haastateltavien tunnistamisen, pyrittiin piilottamaan ja täten henkilöiden

tunnistettavuus minimoimaan.

4.2 Ongelmakohdat

Haastattelututkimusta tehdessä on riski haastateltavien johdatteluun kohti haluttuja tai

odotettuja vastauksia joko tietoisesti tai epätietoisesti. Tutkimuksen tekijällä saattaa

olla mielessään tutkimuksen ideaalikulku, jolloin hän jo ennen analyysivaihetta on

rakentanut tutkimuksen loppupäätelmät ja toivoo saavansa juuri ne esiin. Erityisesti

diskurssianalyysin kanssa tutkija saattaa mielessään olla etukäteen jaotellut diskurssit,

joihin hän sitten haastattelutilanteissa pyrkii saamaan taustatukea. Koska tässä

tutkimuksessa diskurssianalyysin avulla yritetään paljastaa motivaatiotekijöitä,

pyrkimykseni ovat olleet arvolatautuneita, vaikka olenkin jatkuvasti tietoisesti

pyrkinyt objektiiviseen tarkasteluun.

Olen tutkimusta tehdessä ollut tietoinen omakohtaisen bukatsu-kokemukseni

vaikutuksesta tutkimuksen kulkuun ja sen suhteen noudattanut erityistä varovaisuutta.

Vaikka olen pyrkinyt esimerkiksi mahdollisimman neutraaliin lähestymistapaan

haastateltavien kanssa, monet vastaukset ja kommentit ovat herättäneet minussa

tunnelatauksia ja jääneet sen vuoksi erityisesti mieleen, kun taas aiheesta täysin

tietämätön vastaavasti olisi saattanut tutkimusta tehtäessä kiinnittää huomiota eri

yksityiskohtiin. Toisaalta näen omakohtaisen kokemukseni myös positiivisena

seikkana, kun tutkimusta aloittaessani bukatsu-toiminnan monet erityispiirteet olivat

jo etukäteen tiedossani ja olin ne käytännössä päässyt myös itse kokemaan. Lisäksi

näen mahdollisuuden oman kokemukseni heijastamiseen haastateltavien puheissa

ennemmin etuna kuin rasitteena. Samoin jatkokysymysten esittäminen voi olla

helpompaa, kun haastattelijalla sekä haastateltavilla on yhteinen kokemus, josta

voidaan mahdollisesti helpommin puhua jo pelkästään vertailemalla näitä kokemuksia.

Diskurssianalyyttisista positioista edustan useampaa, kun olen sekä haastattelija että
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entinen kerhotoimintaharrastaja, jolloin olen samanaikaisesti haastateltavista

ulkopuolinen, mutta myös osa harrastajasisäpiiriä.

Lisäksi haastateltavan tunteista puhuttaessa haastattelijan tulee noudattaa

varovaisuutta. Solinger mainitsee, että yksi kulmakivistä haastattelututkimusta

tehdessä saadakseen oivaa materiaalia on olla tekemättä haastateltavan oloa

epämukavaksi (2006: 164), mutta huomio voi vain kannustaa tutkimuksen tekijää

tarttumatta arkoihin, mutta mielenkiintoisiin aiheisiin. Aikaisemmin olen kokenut, että

aiheisiin voidaan pureutua vasta sitten kunnolla, kun siihen liittyvistä tapahtumista on

kulunut tarpeeksi aikaa ja näin pystytään välttämään herkät konfliktitilanteet, mutta

toisaalta parhaillaan käynnissä olevasta tilanteesta voidaan saada erilaista tutkimusta

kuin menneistä tapahtumista, jota ihmismieli ja -muisti ovat luonnollisesti ehtineet jo

muovata.

Tutkijana koen itselläni vastuun tuoda haastateltavien puheet esille suoraan ja

totuudenmukaisesti ilman itseni tekemiä muokkauksia. Kyseessä on tapaustutkimus,

jossa suurin vastuu minulla on kuutta haastateltavaani kohtaan, mutta koen myös

painetta tehdessäni tutkimusta japanilaisesta kulttuurista, sillä tutkimuksellani voi olla

vaikutusta niiden ihmisten mielipiteisiin ja käsityksiin, jotka eivät tiedä niin paljoa

japanilaisesta kulttuurista tai bukatsu-toiminnasta.

4.3 Diskurssianalyysi

4.3.1 Diskurssin määritelmä

Stubbsin (1983: 1) määritelmän mukaan diskurssi voidaan nähdä lauseen yläpuolisena

kielen tasona. Johnstone (2008: 2) siteeraa Blommaertia (2005) täsmentämällä kuinka

diskurssianalyysin kentällä diskurssilla yleensä tarkoitetaan kielen keskellä ilmeneviä

todellisia esimerkkejä kommunikatiivisesta toiminnasta, mutta jotkut tutkijat

määrittelevät termin laajemmin tarkoittamaan pelkästään mitä tahansa

”merkityksellisestä symbolista käytöstä”. Johnstone jatkaa, että Foucault’sta

inspiroituneet tutkijat käyttävät usein termiä monikossa ja puhuvat tällöin diskursseista

(Johnstone 2008: 3), minkä näkökulman olen ottanut myös itse tässä tutkimuksessa.

Johnstonen (2008: 3) mukaan diskurssit tässä kontekstissa tarkoittavat

konventionaalisia puhetapoja, jotka sekä luovat että tulevat luoduksi
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konventionaalisten ajatusten avulla, ja nämä puheen ja ajattelun yhdistelmät

muodostavat ideologioita. Yksinkertaistettuna voisi siis sanoa, että diskurssit ovat

ideoita sekä puhetapoja, jotka vaikuttavat ideoihin tai joihin ideat vaikuttavat; ne ovat

yhteiskunnallisia sopimuksia puhua tietyistä aiheista tietyllä tyylillä. Blommaert

(2005: 2) mainitsee Hanksin (1996), jonka mukaan diskurssi on kieltä toiminnassa, ja

sen tutkimista varten tuleekin siksi juuri kiinnittää huomiota sekä kieleen että

toimintaan.

4.3.2 Diskurssianalyysin merkitys

Diskurssianalyysi on noussut tieteelliseksi metodologiaksi pääasiassa teoreetikoiden

kuten Foucault’n, Hallidayn sekä Faircloughin oppien kautta, ja suomalaisista

tutkijoista siihen ovat paneutuneet muun muassa Jokinen, Juhila ja Suoninen, jotka

ovat myös yhdessä luoneet diskurssianalyysin alkeita esitteleviä kokoelmateoksia.

Diskurssianalyysin pääperiaate ei oleta, että arkipäiväisellä kielenkäytöllämme

pyrimme yksinkertaisesti kuvaamaan ympärillämme olevaa, jatkuvasti tapahtuvaa

todellisuutta kielellisin menetelmin, vaan yhtä paljon sosiaalinen todellisuus on

samaan aikaan selkeästi niin analyysin kohde kuin tuote (Dant 1991: 228).

Yksinkertaistettuna todellisuutta luodaan ja muokataan jatkuvasti kielenkäytön avulla,

ja täten kaikenlaista aineistoa analysoidessa tulisi muistaa, että diskurssianalyysiä

tehdessä ei edes tavoitella aineistosta riippumattoman ”todellisuuden löytämistä” vaan

tarkastellaan kuinka tätä todellisuutta luodaan. Diskurssianalyyttinen tutkimus on täten

pikemmin tutkimuksen tekoa konstruktiivisesta näkökulmasta deskriptiivisen

näkökulman sijaan. Samoin diskurssianalyysi eroaa kielen analyysista, sillä

diskurssianalyysissa fokuksena ei ole kieli abstraktina systeeminä, vaan kiinnostuksen

kohteena on se mitä tapahtuu, kun yhdistetään tieto siitä, mitä ihmisillä on kielestä,

sekä tieto mitä ihmisillä on muistojen kautta siitä, mitä he ovat sanoneet, kuulleet,

nähneet tai kirjoittaneet aikaisemmin (Johnstone 2008: 3). Lisäksi Jokinen ja muut

kirjoittajat (1999: 18) muistuttavat, että samasta ilmiöstä on mahdollista rakentaa

erilaisia tulkintoja monin perustelluin tavoin, jolloin yhden ainoan yksiselitteisen

totuuden pitäminen olisi diskurssianalyyttisesta näkökulmasta puutteellista. Eräänä

diskurssianalyysin ikuisena teemana on myös pohdinta siitä mikä rooli kielellä ja sen

kautta tehdyllä viestinnällä on.

Diskursseja purkaessa meidän tulee muistaa, että diskurssien funktioilla ei aina
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tarkoiteta toimijan itsensä tarkoittamaa vaikutusta, joten haastattelujen tuomat

seuraukset eivät välttämättä ole pelkästään olennaisia pyrkimyksiä haastateltavalta tai

haastattelijalta, joista molemmat ovat eri toimijoita. Tätä ajatusta tukee muun muassa

Fairclough (1989: 80), joka toteaa pienten kirjallisten yksityiskohtien olevan vain osa

tulkintaa, ja niiden pohjalta tulisi analysoida kielen käyttäjän alkuperäisiä tulkintoja

— eri ihmisten tulkinnat ovat aina toisistaan jollain tavalla poikkeavia, joten niin

kutsuttuja oikeita vastauksia ei diskurssianalyysistä voida millään tavoin tuoda esiin.

Lisäksi puhe ja kielenkäyttö eivät ainoastaan kerro tapahtumista, tekemisistä ja

tilanteista tai luo näiden olemassaoloa, vaan ne ovat myös vahvistava ja olennainen

osa noita tapahtumia, tekemisiä ja tilanteita (Potter & Wetherell 1989: 21).

Diskurssianalyysi keskittyy vahvasti vain sille osoitettuun aineistoon ja siinä on

olennaista tiukka kyseisen aineiston lukutapa, mikä on sidoksissa niin

mahdollisimman tehokkaaseen objektivismiin kuin subjektivismin

välttämispyrkimyksiin. Jotkut tutkijat Juhilan ja Jokisen tavoin näkevät radikaalisti,

että diskurssianalyysissä olennaista on se, että aineistoa analysoitaessa ei spekuloida

aineiston ulkopuolisilla tekijöillä suuremmissa määrin ja ”kadoteta” tätä kautta

diskurssia tutkimuskohteena (Jokinen & Juhila 1991: 58). Diskurssianalyysia tehdessä

ei lähdetä siis etsimään syitä, vaan sen sijaan tavat, joilla toimijat kuvaavat ilmiöitä

ovat tutkimuskohteita sellaisenaan (Jokinen, Juhila & Suoninen 1999: 18). Lisäksi

Dant (1991: 155) huomauttaa, että diskurssianalyysiin läheisesti liitetty

sosiolingvistiikka on siirtänyt valitettavasti liiallisesti huomiota pois sanojen ja

lausekkeiden yksityiskohtaisesta tutkimuksesta, ja alkanut ennemmin etsiä kytköksiä

merkityksen ja sosiaalisen rakenteen välillä.

Yhteenvetona siis diskurssianalyysia käytettäessä ei tulisi sortua ylitulkintaan, mutta

muistaa silti ilmiön taustalla olevat historialliset ja kulttuurilliset tekijät sekä konteksti,

jossa kielen käyttöä analysoidaan; on eri asia tehdä diskurssianalyysiä tieteellisestä

tekstistä kuin aikakauslehden kolumnitekstistä tai puhutusta haastattelutilanteesta.

Jokinen ja muut kirjoittajat (1993: 9) muistuttavatkin kuinka merkityssysteemit eivät

kumpua sattumanvaraisesti yksittäisten ihmisten mielen kautta, vaan rakentuvat osana

erilaisia sosiaalisia käytäntöjä. Tällöin itse analysoitava teksti nähdään mikrotasolla,

mutta sen taustalla oleva ilmiö ja teema laajemmalla makrotasolla. Samoin Jokinen ja

muut kirjoittajat (1993: 30) jatkavat, että esimerkiksi haastattelumuotoisessa puheessa

ei pyritä minimoimaan haastattelijan osaa ja olemassaoloa puheen kulkuun, vaan
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vuorovaikutteisuus nähdään arvokkaana aspektina. Tällöin ennen haastateltavan

puheenvuoroa ilmenneet haastattelukysymykset ja -kommentit ovat myös oleellinen

osa analyysia, vaikka ne olisivatkin etukäteen mietittyjä ja täten rakentuisivat

haastatteluvastauksiin verrattuna eri tavalla. Samoin tulisi muistaa, että bukatsu-

toiminnasta puhuttaessa keskiössä on nimenomaan japanilainen

yliopistokerhotoiminta, jolloin japanilaisen kulttuurin kehyksen poissulkeminen voi

kokonaan vääristää tai muuttaa analyysin luonnetta. Jokinen ynnä muut puhuvat

kulttuurisen kontekstin käsitteestä (1993: 32). Tällä tarkoitetaan sitä, että analyysista

pystytään poimimaan seikkoja, joita ei ilman kulttuurillista tietämystä pystyttäisi niin

helpolla tekemään. Esimerkiksi teoriaviitekehyksen osuudessa 2.1.2 esitetty

yksinkertainen hypoteettinen näkökulma wa-ilmiön heijastuksesta bukatsu-

toiminnassa on kulttuurisen kontekstin käsitettä, jossa ollaan etukäteen tietoisia wa-

ilmiön olemassaolosta, jolloin siitä voidaan ottaa selvää enemmän ja tällöin tehdä

heijastelua bukatsu-toiminnan pinnalle. Tutkija ei kuitenkaan saa perustaa analyysia

liikaa itse tekemiinsä päätelmiin, vaan Jokinen ynnä muut (1993: 51) mainitsevat, että

pääkeskittymä on hyvä pitää puhujan sanomisissa ja huomioida esimerkiksi tämän itse

luomat näkökulmien väliset jännitteet. Esimerkiksi haastattelutilanteessa puhuja voi

mainita saman seikan kaksi toisensa vastakohtaista puolta, jolloin puheesta ei tulisi

esimerkiksi alkaa analysoida, mikä on haastateltavan oikea mielipide asiaan, vaan

hyväksyä sanoma kuten se puheessa nousee esille ja todeta, että käyttäjä nimenomaan

luo tällä puheenvuorollaan eri seikkojen välistä ristiriitaa.

Lisäksi Mayr (2008: 19) muistuttaa, että jokaisen sanavalinnan takana on tarkoitus,

jolloin analyysissa ei tulisi ainoastaan keskittyä siihen, mitä on sanottu vaan huomioida

myös se, mitä sanomisista puuttuu tai on jätetty huomiotta. Tässä tutkimuksessa ei

noudateta liian tiukkaa pelkkään aineistoon sitoutumista, koska tutkimuksen

osittaisena tarkoituksena on tarkastella myös mahdollista sopivuutta aikaisemmin

esitettyjen teorioiden valossa luomaani teoriaviitekehykseen. Samoin bukatsu-

toiminta on niin historiallisesti kuin kulttuurisesti vahva japanilaisuuden ilmentymä,

jolloin aineistoon keskittyminen ilman taka-ajatusta esimerkiksi bukatsu-toiminnan

pitkäikäisyyden tuomista eri varianteista ei välttämättä antaisi meille niin paljon

ideoita ja uusia oivalluksia.
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4.3.3 Diskurssin muotoutuminen

Ongelmakohdissa olisi mahdollisesti voinut listata myös kuinka haastattelijan ei-

japanilaisuudella voi olla suurta vaikutusta tutkimuksen kulkuun, aivan kuten

merkitystä olisi myös sillä, että haastattelija olisi japanilainen ja kenties samasta

yliopistosta haastateltavien kanssa. Näen kuitenkin ettei haastattelijan kansalaisuus

tässä tapauksessa ole niinkään ongelma, vaan se on vain yksi tekijöistä tämän

tutkimuksen diskurssianalyyttisessa luonteessa. Näkisin kuitenkin, että taustatekijät on

jokaisessa diskurssianalyyttisessa tutkimuksessa otettava huomioon, mutta ne voi

tuoda esille vasta tutkimuksen sekä tekstin taustasta kerrottaessa. Johnstone (2008: 9–

10) on samoilla linjoilla huomauttaessaan, että diskurssianalyysia tehdessä tulisi

kiinnittää huomiota juuri niihin tekijöihin, joilla on vaikutusta analyysin kulkuun.

Kirjassaan Johnstone (2008: 10) tekeekin kuuden kategorian jaottelun, joilla kaikilla

on jonkinlaista vaikutusta tekstin rakentamiseen.

Diskurssia muokkaa maailma ja diskurssi muokkaa maailmaa

Diskurssia muokkaa kieli ja diskurssi muokkaa kieltä

Diskusrsia muokkaa tekstitilanteeseen osallistujat ja diskurssi muokkaa osallistujia

Diskurssia muokkaa varhaisempi diskurssi ja diskurssi muokkaa tulevaisuuden diskurssia

Diskurssia muokkaa viestin välittämiseen käytetty väline ja diskurssi muokkaa tämän

käytetyn välineen mahdollisuuksia

Diskurssia muokkaa sen tarkoitus ja diskurssi muokkaa mahdollisia tarkoituksia

Taulukko 2. Kuinka diskurssia muokkaa sen konteksti ja kuinka diskurssi muokkaa

kontekstia (Johnstone 2008: 10).

Kuten useaan otteeseen olen todennut, diskurssianalyysin perusperiaatteena on

Johnstonen ensimmäisen kategorian periaate, eli se kuinka diskurssi ei ainoastaan ole

kuvausta ympärillä tapahtuvasta maailmasta, vaan se myös muokkaa maailmaa.

Diskurssien muodostumiseen vaikuttaa myös tilanteessa käytetty kieli. Johnstone

painottaa, että teksti ja sen tulkinta muokkautuvat sen mukaan minkälaista struktuuria

on mahdollisuus käyttää kielessä (2008: 13), joista esimerkkinä voisi juuri mainita

englannin ja japanin kielen eroavaisuudet monikon merkitsemisessä, sillä englannissa
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substantiivin monikkoa voidaan merkitä -s-päätteellä sanassa, kun taas japanissa

monikko ilmenee lauseessa vain kontekstista, mutta toisinaan japaninkielisestä

lauseesta ei voida päätellä ollenkaan onko tekijä yksikössä vai monikossa. Japanin

kielestä löytyy muitakin mielenkiintoisia piirteitä diskurssianalyysin kannalta.

Esimerkiksi wa-partikkelin käytöllä puheesta voidaan nostaa esiin teema (”aiheesta Y

puheen ollen”) ja lisäksi sitä käyttämällä on mahdollisuus vertailun tekemiseen kahden

asian välillä (”asia A on näin, kun taas asia B on näin”). Samoin ga-partikkelilla puhuja

voi tehdä selkeän korostuksen johonkin asiaan tai aiheeseen (”nimenomaan X”) ilman,

että hän joutuu käyttämään selkeitä äänenpainotuksia tai vastaavia

suprasegmentaalisia piirteitä puheessaan.

Tilanteen osallistujilla ja heidän keskinäisellä suhteellaan on vaikutus tekstin syntyyn.

Se, mitä puhuja kertoo ääneen, on usein muokattu sen mukaan kuka on vastaanottajan

asemassa. Tässä tutkimuksessa haastateltavan puhe on voinut muokkaantua

haastattelijan ulkomaalaisuuden takia yksinkertaisemman kielen käytöksi kuin

millaista se olisi haastattelijan ollessa japanilainen. Kuitenkin kielenkäytöllä tekstin

tuottaja voi myös luoda position vastaanottajalle eli tässä tapauksessa haastattelijalle

käyttämällä yksinkertaistettua, yleensä ei-japanilaisille, tarkoitettua kieltä, joka

pakottaa haastattelijan ei-japanilaiseen, ulkomaalaiseen positioon. Diskurssianalyysin

yhteydessä puhutaan paljon juuri myös identiteetistä ja sen käsityksestä. Puhujat eivät

ainoastaan luo kielenkäytöllään todellisuutta, vaan samanaikaisesti myös

identiteettejä. Lisäksi puhujat eivät luo näitä identiteettejä pelkästään tekstin

vastaanottajalle vaan myös itselleen ja puhekumppanille kuten jo aiemmin todettu.

Diskurssianalyysin eräänä perusperiaatteena on se, että repertuaarit pystyvät olemaan

keskenään jopa ristiriidassa ja tällöin myös puhujan luomia identiteettirooleja voi

mahdollisesti olla enemmän kuin vain yksi.

Diskurssien muokkaantumiseen vaikuttavat myös taustalla olevat oletukset sekä

odotukset. Diskurssien syntymistä muokkaavat aiemmin käytetyt diskurssit, joita

puheen tai tekstin tuottaja on aikaisemmassaan elämässään kuullut tai kokenut.

Johnstone (2008: 15) mainitsee, että diskurssit muokkautuvat kulttuurien

vaikutuksesta, jolloin tietystä aiheesta tietyn kulttuurin sisällä voidaan puhua hyvin

samankaltaisella tyylillä. Samoin on tärkeää ottaa huomioon viestintäväline, jota

käytetään viestin lähettämistä varten – pelkästään kirjoitetulla ja puhutulla viestillä voi

olla suuria keskinäisiä eroavaisuuksia. Tämä on lähellä Spielvogelin (2008: 17)
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ajatusta, että diskurssia muokkaa sen tarkoitus, ja samalla diskurssi muokkaa

mahdollisia tarkoituksia. Tämän tutkimuksen tapauksessa haastateltaville oli kerrottu,

että heidän haastattelujaan tullaan käyttämään akateemista tutkimusta varten, jonka

fokuksena on bukatsu-motivaatio. Tällöin haastateltavat ovat voineet tiedostamatta

muokata puhettaan sopimaan paremmin akateemiseen maailmaan, vaikka

saatekirjeessä toivoinkin heiltä mahdollisimman vapaata ja rehellistä puhetta heidän

bukatsu-kokemuksistaan.

Blommaert (2005) tuo esille samankaltaisia seikkoja kuin Johnstone lähestymistapaan

diskurssien analysoinnin kannalta; Blommaert (2005: 29) mainitsee kirjassaan astetta

yksinkertaisemman kolmiulotteisen viitekehyksen, jonka avulla erityisesti kriittistä

diskurssianalyysia voi alkaa purkaa ja ymmärtää. Ensimmäisenä ulottuvuutena

Blommaert näkee ajattelun, jossa diskurssi on itse tekstiä, jolloin sanastolla

metaforineen ja sanavalintoineen, kieliopilla esimerkiksi modaalisuuden kannalta,

koheesiolla sekä tekstistruktuurilla on vaikutusta, jolloin niitä tulisi systemaattisesti

analysoida. Blommaert (2005: 29) jatkaa, että toisena ulottuvuutena on diskurssin

käsittäminen diskursiivisessa käytännössä, millä hän tarkoittaa sitä prosessia, jolla

diskurssi luodaan ja jonka avulla sitä käytetään ja levitetään yhteiskunnassa.

Varsinaisen tekstianalyysin jälkeen analyysissa tulisi siis keskittyä

intertekstuaalisuuteen, koherenssiin sekä itse puheenvuoroihin. Viimeisenä

ulottuvuutena Blommaert (2005: 29) mainitsee diskurssin sosiaalisena käytäntönä,

jonka taustavaikutuksena ovat esimerkiksi henkilön ideologiset vaikutukset ja

hegemoniset prosessit eli mikä seikat ovat puhujalle itselleen tuttuja ja niin kutsutusti

arkipäiväisiä.

Kuvio 1. Kriittisen diskurssianalyysin kolmiulotteinen malli. (Blommaert 2005: 29).
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Lukuisten ulkopuolisten vaikutusten, mahdollisuuksien ja auki jätettyjen aspektien

takia diskurssianalyysia voisi herkästi kritisoida epätieteelliseksi menetelmäksi, jolla

ei ole vahvaa pohjaa akateemisessa tutkimuskentässä. Erityisesti Blommaert perehtyy

kirjassaan muiden tutkijoiden esille tuomiin diskurssianalyysin ongelmakohtiin ja

antaa sille myös omakohtaista kritiikkiä. Blommaert (2005: 32) mainitsee

Verschuerenin, joka vuoden 2001 teoksessaan on kritisoinut sitä, kuinka kriittinen

diskurssianalyysi usein nostaa esille itsestäänselvyyksiä. Lisäksi Blommaert (2005:

32) nostaa kirjassaan esille Schegloffin mielipiteen (1999), jonka mukaan analyysin

tekijä ei luovu omista poliittisista näkemyksistään ja arvoistaan, ja ne heijastuvat

tutkimukseen, jolloin analyysi tehdään niiden mukaan. On kuitenkin kyseenalaista

voiko tällaiselta skenaariolta välttyä minkään tutkimusmetodin kentällä. Samoin

Blommaert mainitsee seikat, joita olen itse käsitellyt todetessani tutkimukseni olevan

vain yhden tapauksen parissa eikä täten kertomaan absoluuttisia totuuksia; Blommart

(2005: 32) kritisoi erityisesti sitä, miten kriittinen diskurssianalyysi on keskittynyt vain

yhdenlaisen yhteiskunnan sisälle, jolloin on mahdotonta ymmärtää koko maailman

diskurssia.

Diskurssianalyysin kentällä Foucault (1994) on keskittynyt erityisesti tutkimaan valtaa

ja valtasuhteita. Foucault’laista juridis-diskursiivisen vallan ajatusta Keskinen (2005:

48) avaa selittämällä siitä kuinka valta voidaan negatiivisena; lait, säännöt ja normit

ohjaavat yksilöä sen kautta, että niiden noudattamattomuudesta seuraa rangaistus.

Pelko leimautumisesta poikkeavana yksilönä muista yhteisön jäsenistä voi toimia

eräänä motivaatiotekijänä myös bukatsu-toiminnan harrastamiselle. Samoin

rangaistuksena voidaan nähdä myös tulevaisuuden vaikeudet saada työtä, sillä

työnantajan arvostus bukatsu-harrastamista kohtaan saattaa olla suuri ja bukatsu-

toiminnan harrastaminen jopa välttämätöntä työntekijältä, jotta tällä olisi mahdollisuus

päästä työskentelemään tällaiselle yritykselle. Tällöin bukatsu-toiminnassa mukana

oleminen Japanissa ulottuu myös negatiiviselle pelon ja sitä kautta syntyneen paineen

alueelle.

Kaikesta huolimatta näen, että diskurssianalyysi on hyödyllinen metodi akateemisella

tasolla, ja jonka avulla voidaan todistaa kielen muokkaantumista sen mukaan

minkälaisia tekijöitä sen taustalla on. Foucault'n (1994 [1978]: 291) mukaan tiedon

käyttöä, tuottamista ja kasaantumista ei voida ajatella erillään henkilöiden välisistä
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valtasuhteista, ja näitä monimutkaisia suhteita tulisikin juuri siksi analysoida.



52

5 ANALYYSI

5.1 Analyysin vaiheet

Tekemäni diskurssianalyysin tarkoituksena on vastata mahdollisimman tarkasti

kysymykseen: “Millaisia diskursseja nousee esille, kun japanilaiset yliopisto-

opiskelijat puhuvat urheiluun keskittyvän bukatsu-toiminnan motivaatioistaan?”

jolloin  on  otettava  huomioon,  että  kysymys  ei  ole  siis  ainoastaan  siitä,  miksi

urheiluklubiin alun alkaen liitytään, vaan tutkimus ulottuu lisäksi pohtimaan, mikä saa

harrastajat myös jatkamaan kerhotoimintaa. Olen kerännyt aiheita tutkimuksen

teoriaosuudessa japanilaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta, joilla ajattelen olevan

kosketuspintaa bukatsu-motivaatioon. Analyysissani selvitän näiden keräämieni

aiheiden merkitystä juuri diskurssien avulla. Tarkoituksena on myös tutkia

identiteettejä joita haastateltavat rakentavat itsestään haastattelupuheessaan, ja ottaa

selvää mitä nämä identiteetit voivat kertoa bukatsu-motivaatiosta sekä harrastajan ja

bukatsu-toiminnan välisestä henkilökohtaisesta suhteesta.

Olin haastatteluvaiheessa jakanut aihealueet eri teemoihin, mutta analyysivaiheessa

totesin teemojen olevan toisinaan liian lähellä toisiaan, että olisin saanut niistä suoraan

mielekkään diskurssierottelun aikaiseksi. Karkeasti haastatteluista nousi lopulta esille

kaksi päädiskurssia, suhdediskurssi sekä traditiodiskurssi, joista kumpikaan ei ollut

tulkittavissa suoraan positiiviseksi kuin negatiiviseksikaan, vaan elementtejä löytyi

kumpaankin sävyyn. Jokinen ja muut kirjoittajat (1993: 28) huomauttavat, että

diskurssianalyyttisen tutkimuksen diskurssit ja repertuaarit ovat jo itse analyysin

tuloksia eivätkä analyysia varten olevaa raakamateriaalia, vaikka niiden avaaminen

selityksen kautta onkin varmasti hyödyllistä lukijalle. Vain kahden diskurssin analyysi

olisi kuitenkin jättänyt mielenkiintoisia seikkoja tutkimuksen ulkopuolelle, minkä

vuoksi jaottelin näiden kahden päädiskurssin alaisuuteen lopulta tulkintarepertuaareja,

jotka edustavat erilaisia puhetapoja, joilla näistä kahdesta diskurssista puhutaan.

Ilmeneviä repertuaareja olisi ollut esittelemistäni tulkintarepertuaareista ollut vielä

huomattavasti enemmän, mutta tutkimuksen rajauksen takia päädyin esittelemään vain

tulkintarepertuaarit, jotka olivat löydettävissä jokaisen kuuden haastateltavan puheesta

selkeästi. Jokinen ynnä muut (1993: 26–27) mainitsevat kuinka erilaisia

merkityssysteemejä kutsutaan toisinaan diskursseiksi ja joskus repertuaareiksi, ja näitä

kahta sanaa käytetään usein synonyymeina, mutta tulkintarepertuaari on käsitteenä

vähemmän käytetty, jolloin sillä ei ole diskurssin kantamaa rasitetta ja se sopii
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erityisen hyvin käyttötarkoituksiin, joissa halutaan mahdollisimman

yksityiskohtaisesti tutkia arkisen kielenkäytön erilaisia variantteja. Selkeyttämisen

vuoksi päädyin diskurssin ja aladiskurssin sijaan puhumaan yksinkertaisesti

diskursseista ja niiden alla ilmenevistä repertuaareista.

Analyysivaiheessa seuraavaksi tein syvempää tarkastelua jaottelemistani osioista ja

valitsin tutkimukseen mukaan esimerkkikohtia, jotka edustivat vahvasti esittelemääni

repertuaaria. Kiinnitin näissä osioissa erityistä huomiota paitsi kielenkäyttöön ja

sanavalintoihin myös painotuksiin, taukoihin ja äänensävyyn. Tämän lisäksi otin

huomioon retoriset keinot eli kuinka puhujat erilaisilla kielen keinoilla yrittävät

vakuuttaa kuulijaa puolelleen, niin että tämä asettuisi saman mielipiteen tai ajatuksen

taakse. Lopuksi tarkastelin niin aineiston kuin tekemäni analyysin kokonaisuutta ja

yleisvaikutelmaa, joka on löydettävissä tämän tutkimuksen pohdintaosuudesta.

Tutkimuksen seuraamisen, analyysin arvioimisen ja luokittelemieni diskurssien

helpomman ymmärtämisen avuksi analyysiosuudessa on mukana suoria lainauksia

haastateltavien puheista, joista oleellisimpia kohtia olen lihavoinut. Tekstikatkelmat

sulkumerkkien sisällä ovat asioita, joita haastateltavat eivät ole ääneen esille tuoneet

ja ovat vastauksia esittämiini kysymyksiin, jolloin keskustelun aikana teema on ollut

esillä, mutta olen lisännyt ne helpottaakseni lukijan ymmärtämistä. Näin kussakin

katkelmassa on nähtävissä lauseen pääkonteksti.

5.2 Diskurssit

5.2.1 Ihmissuhdediskurssi

Ihmissuhdediskurssi nousi ensimmäiseksi päädiskurssiksi, kun useita eri

tulkintarepertuaareja oli havaittavissa erilaisista ihmissuhteista puhuttaessa.

Haastateltavien puheissa toistuivat useaan otteeseen muut ihmiset ja jopa itsestään

puhuttaessa he heijastelivat esimerkiksi oman urheilullisen suorituksen kehityksensä

kautta sen vaikutusta muihin ihmisiin. Diskurssille tyypillistä oli, että haastateltavat

loivat puheellaan bukatsu-toiminnan harrastamista vapaaehtoiseksi, mutta joka

kuitenkin antaa heille jotakin positiivista. Muiden ihmisten esimerkkinä käyttämisen

lukumäärällinen runsaus kertoo selvästi näiden tärkeydestä haastateltavien elämässä.

Ihmissuhteet nousevat esille niin positiivisista kuin negatiivisista bukatsu-

kokemuksista puhuttaessa ja ihmissuhdediskurssi nouseekin hallitsevaksi, kun siitä
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lukumäärällisesti puhutaan huomattavasti enemmän kuin sitä seuraavasta

traditiodiskurssista ja haastattelevat toistavat useasti kuinka bukatsu de ningen-kankei

wa ichiban taisetsu desu (部活で人間関係は一番大切です “Bukatsu -toiminnassa

kaikista tärkeintä on ihmissuhteet”) sekä jugyō yori bukatsu de ningen-kankei nado

manaberu (授業より部活で人間関係など学べる ”Oppituntien sijaan ennemmin

bukatsu-toiminnassa voi oppia muun muassa ihmissuhteista”).

Hallitsevasta diskurssista puhuttaessa voidaan käyttää myös termiä hegemoninen

diskurssi. Stoddart (2007: 201) kuvaa artikkelissaan, että hegemonialla tarkoitetaan

niin kutsuttua “arkijärkeä” (englannin common sense), joka johdattaa päivittäistä

elämäämme ja arkipäiväisiä valintojamme, jolloin hegemonian kyseenalaistaminen

voi käydä toisinaan vaikeaksi. Taustalla on valtasuhteen idea, sillä sivistyssanakirjan

mukaan hegemonialla viitataan johtoasemaan tai ylivaltaan. Foucault (1978) on lisäksi

esittänyt käsitteen biovalta, joka sisällöltään muistuttaa hyvin paljon hegemonian

ideaa, mutta tässä tutkimuksessa olen päättänyt käyttää hegemonian sanavalintaa.

Hegemonisten diskurssien huomaaminen voi tutkijan näkökulmasta olla jopa

haastavaa, sillä ne on helppo kadottaa, kun puhutaan itsestäänselvyyksinä pidetyistä

asioista. Jokinen ja muut kirjoittajat (1993: 91) pohtivat kuinka sosiaalisesti tuotettu

alkuperä kuten ihmissuhteiden muodostuminen muokkautuu siten, että se alkaa saada

itselleen itsestäänselvyyden piirteitä.

5.2.1.1 Ystävyysrepertuaari

Ystävyys on ihmissuhde, jolloin ystävyysrepertuaari luonnollisesti linkittyy

ihmissuhdediskurssin alaisuuteen. Ystävyys on ollut olemassa läpi niin historiallisten

aikojen kuin kulttuurirajojen, vaikka sen eri muodot vaihtelevatkin keskenään ja nämä

muodot ovat myös saman kulttuurin sisällä vaihdelleet suuresti. Lukuisat tutkimukset

ovat osoittaneet kuinka sosiaalisilla olennoilla kuten ihmisillä on tarve luoda

merkittäviä ihmissuhteita perheen ulkopuolelta ja näiden suhteiden puutteella on

negatiivista vaikutusta niin henkiseen, psykologiseen kuin fyysiseen terveyteen

(Roberts-Griffin 2011: 2), mikä kertoo ystävyyssuhteiden elintärkeydestä.

Haastateltavista suurin osa mainitseekin ystävien saamisen, ystävien olemassaolon ja

heidän kanssaan vietetyn ajan yhdeksi kulmakiveksi bukatsu-toimintaa ajatellessa,

jolloin bukatsu-toimintaa puheessa rakennetaan hyödylliseksi instrumentiksi.
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友達いないと楽しくない、なんか。

Jos ei olisi ystäviä, niin ei olisi jotenkin hauskaa. (Masaki)

クラブに入らなかったら、当然友達もいないよ。それはね、寂しいけど。

Jos en olisi liittynyt klubiin, ei luonnollisesti ole myöskään ystäviä. Sehän olisi surullista. (Yurika)

Repertuaari toistuu haastattelutilanteissa useaan otteeseen niiden edetessä.

Japaninkieliset sanat tomodachi (友達 ystävä) ja yuujin (友人 ystävä) toistuvat niin

usein puheessa, että sana ”ystävyys” on helppo nostaa kyseisen repertuaarin nimeksi,

vaikka ne nousevatkin pääsääntöisesti naispuolisten harrastajien

haastattelukatkelmissa esille. Miespuolisilla haastateltavilla puolestaan sana nakama (

仲間 toveri) tulee mainituksi, kun puheenaiheena ovat saman ikäiset kanssajäsenet.

Ystävyysrepertuaari ei kuitenkaan korosta niinkään aikaisemmin esitellyn

kollektivismin tärkeyttä, vaan haastateltavien puheista nousee esille hedonistinen

oman hyvinvoinnin ajattelu. Ystävät nähdään omaa hyvinvointia ja viihtyvyyttä

parantavina aspekteina, ja niistä ei niin ikään puhuta pelkästään positiivisessa valossa,

vaan ystävyyttä luodaan puheessa useaan otteeseen apuvälineeksi, jolla lopulta

vältetään yksinäisyys. Haastateltavat näkevät siis ensin negatiivisen mielikuvan, mutta

ystävärepertuaarilla he korjaavat sitä. Kerhoista saatuja ystäviä ei siis nähdä välineenä

jonkin asian saavuttamiseen, vaan näkökulma on hieman erilainen, jolloin

pikemminkin ystävät nähdään välineenä tai esteenä, jolla jotakin asiaa (tässä

tapauksessa yksinäisyyttä) ei jouduta kokemaan tai saavuttamaan. Yksinäisyyden

potentiaalisuus on haastateltavien puheessa esillä, kun sana toistuu useaan otteeseen.

部活入らないときっと寂しい。

Olet varmasti yksinäinen, jos et liity klubiin. (Hiroko)

Keller (2015: 1) siteeraa Krappmannia (1996), jonka mukaan ystävyyssuhteen sekä

merkityksessä että funktiossa on kuitenkin havaittavissa vahvoja kulttuurillisia

eroavaisuuksia, ja Kellerin mielestä ainoastaan länsimaisessa yhteiskunnassa ystävyys

nähdään henkilökohtaisena, yksilöä koskevana sekä täysin riippumattomana

yhteiskunnallisesta vaikutuksesta. Kellerin päätelmä ei kuitenkaan heijastu

haastateltavien puheissa. Toisaalta yhteiskunnallisena vaikutuksena voidaan nähdä,

että japanilaisessa yhteiskunnassa ystävyys ja muiden ihmisten kanssa kommunikointi

nähdään meriittinä esimerkiksi työelämää ajatellen. Ylipäänsä yleistys ja rajanveto

länsimaisen ja aasialaisen ystävyyskulttuurin välille on kyseenalaistamisen arvoista.
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Samoin voidaan kyseenalaistaa onko termi kuten ”yksinäisyys” yhteiskunnalta opittua,

sillä yksinäisyyden määrittely terminä voidaan nähdä hyvin subjektiivisena ja

yksilökohtaisena; yksinäisyyttä voi esimerkiksi kokea myös ihmisjoukon keskellä.

Lopulta moni haastateltava mainitsee pikemminkin sen, että kerhon avulla he

tiedostavat oman asemansa yliopistossaan ja tietävät mihin sosiaaliseen joukkoon he

kuuluvat mukaan, vaikkeivat laskisikaan itseään jokaisen kerhon jäsenen läheiseksi

ystäväksi. Sosiaalisen aseman tiedostaminen helpottaa usean haastateltavan mukaan

koko yliopistoelämää, jossa itsenäisestä opiskelusta huolimatta haastateltavat näkevät

yhteisöllisyyden tärkeänä seikkana. Myös Baumeister sekä Vohs (2007: 119)

mainitsevat, että tarve kuulua selkeästi johonkin on yksi perustavanlaatuisista ja

kokonaisvaltaisista tuntemuksista ihmisolemuksessa.

Repertuaarissa haastateltavat mainitsevat kuinka vapaa-ajalla ei ole tarvetta erikseen

keksiä tekemistä, kun kerhon kokoontumiset vievät niin suuren osan

valveillaoloajasta. Numeraaleilla esimerkin kertominen on eräänlainen retorinen

keino, jolla konkretisoidaan bukatsu-harrastustoiminnan aikaa vievyyttä. Kaikki

haastateltavat näkevät yksimielisesti, että bukatsu-toiminta vie aikaa yli 10

prosenttiyksikköä, jos halutaan ajatella, että yhden viikon valveillaoloaika olisi 100

prosenttia ja tämä pitäisi jakaa bukatsu-toiminnan, opiskelun, opiskelun ohessa

tapahtuvan työn sekä varsinaisen vapaa-ajan kesken. Osa haastateltavista on sitä

mieltä, että kerhotoiminnan, työn ja opiskelun jälkeen mitään ylimääräistä aikaa ei

enää jää, mutta sillä ei ole väliä, sillä bukatsu-toiminta on ikään kuin toisen muotoista

vapaa-aikaa. Samoin Spielvogel (2003: 75) esittää ilmoille retorisen kysymyksen

ovatko työ ja vapaa-aika toisistaan enää eksklusiivisia nykyajan Japanissa vai pitäisikö

molemmissa ottaa huomioon toisen vaikutus. Haastateltavat rakentavatkin

esimerkkiaineistossa bukatsu-toimintaa vapaa-ajan niin sanottuna korvikkeena.

ヨット部いないと毎週の週末の予定全然わからない。

Jos ei olisi purjehduskerhoa, en tietäisi mitään aina joka viikon viikonlopun suunnitelmista.

(Daisuke)

余暇はない、部活や勉強やバイトがあれば。それなのに、大丈夫です。

Ei sitä vapaa-aikaa ole, jos on kerhotoimintaa, opiskelua ja osa-aikatyötä. Tästä huolimatta se on

ihan ok. (Masaki)

パーセントでいいですか。部活に２０％、勉強に４０％、でアルバイトに４０％。つまり、

私にとってさあ、部活は暇な時間。それだけ。友達いっぱいできるところから、暇な時間の
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ところ。
Onko ok, jos kerron nämä prosentteina? Bukatsu-toimintaan menee 20%, opiskeluun 40% ja osa-

aikatyöhön 40%. Lyhyesti sanottuna minulle bukatsu -toiminta on vapaa-aikaa. Siinä se. Paikka, jossa

saa paljon kavereita on vapaa-ajan paikka. (Mari)

バイトはあまり入れないけど、今は勉強は４０％と部活は５０％と暇時は１０％しかない。

やっぱ友達と会うのができるところ、部活です。だからさ、部活を一番大切にしています。

En oikeastaan ole osa-aikatöissä, mutta tällä hetkellä opiskeluun menee koko ajastani 40%, bukatsu –

toimintaan 50% ja vapaa-aikaan ei jää enempää kuin 10%. Tosiaan bukatsu-toiminta on paikka, jossa

ystäviä tapaa. Se vuoksi bukatsu -toiminta on minulle kaikista tärkeintä.. (Yurika)

バイトはあまり入れない、今は勉強や部活だけ腰を据えている。大学は自分の時間や友達と

過ごした時間だから。(…)日曜以外部活を毎日やっている。

En ole juurikaan osa-aikatöissä, vaan tällä hetkellä keskityn täysillä vain opiskeluun ja bukatsu-

toimintaan. Sillä yliopisto on omaa aikaa ja ystävien kanssa vietettyä aikaa. Sunnuntaita lukuun

ottamatta harrastan bukatsu-toimintaa joka päivä. (Hiroko)

Tatsuyan näkemys muista haastateltavista eroaa siten, että hän haastattelussa ei näe

bukatsu-toimintaa vapaa-ajan korvikkeena, mutta tuo silti ystävyyssuhteet ja ystävien

kanssa vietetyn ajan esille.

一週間あって、バイトは土日。サークルは授業のあと、よるとナイト。そのときは友達と過

ごす時間。そして、あとは全部勉強勉強。暇な時間は寝てるだけ。

Jos puhutaan yhdestä viikosta, niin osa-aikatyötä on viikonloppuisin. Sākuru-harjoitukset ovat

luentojen jälkeen, iltaisin ja öisin. Se aika on ystävien kanssa vietettyä aikaa. Sitten loppuaika on

kokonaan vain opiskelua ja opiskelua. Vapaa-ajalla vain nukun. (Tatsuya)

Haastateltavat mainitsevat harjoitusten jälkeisen ajanvieton sekä uchiagen tärkeyden

bukatsu-toiminnassa. Uchiagella tarkoitetaan virallisen osuuden (eli esimerkiksi

harjoitusten tai esitysten) jälkeen tapahtuvaa yhteen kerääntymistä esimerkiksi

ravintolaan, jossa joukkue voi yhdessä viettää aikaa keskustellen vapaasti ja sillä on

pitkät perinteet japanilaisessa kulttuurissa. Tapahtumia ei kuitenkaan yleensä järjestetä

kuin muutaman kerran lukuvuoden aikana, joten on mielenkiintoinen huomio, että

haastateltavat konstruoivat niin suurta arvoa yhdelle illalle.

（一番楽しいことは）部活のあとしゃべることだ。その時暇があるから、着替えやヘアやメ

イクしているところでみんなと話していると...。本当によかったです。(…) もちろん打ち上

げパーティーも楽しい。練習といえば、あっまりみんあとしゃべる機会ないから。

(Kaikista hauskinta on) juttelu bukatsu-aktiviteettien jälkeen. Niinä hetkinä on vapaa-aikaa ja kun
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juttelee kaikkien kanssa sillä aikaa, kun vaihdetaan vaatteita ja laitetaan hiuksia ja meikkiä… se on

todella kivaa. (…) Tietenkin myös uchiage-juhlat ovat hauskoja. Kun puhutaan harjoituksista, niin ei

ole oikein mahdollisuutta jutteluun kaikkien kanssa. (Yurika)

先週ね、安定の打ち上げ２時間... 爆笑したり、ちょっと回復したり。またさっさと練習に

行きたいな気がする。

Viime viikolla niin, kahden tunnin (hyvä) uchiage… naurettiin, vähän palauduttiin. On sellainen olo,

että haluaisin mennä pian taas harjoituksiin. (Daisuke)

Japanilaiseen ystäväkulttuuriin ei yleisesti kuulu ystävien tapaaminen kenenkään

kotona, vaan vapaa-aika sijoittuu pitkälti kodin ulkopuolelle, jolloin bukatsu-toiminta

on oivallinen väylä tälle tarjoten sekä uusien ihmiskontaktien mahdollisuutta kuin

fyysisen paikan ja tietyn ajan näiden ihmisten tapaamiselle. Samaan klubiin

kuuluminen itsessään voisi jo kertoa, että yhteisiä kiinnostuksenkohteita yksilöiden

välillä löytyy ainakin yksi, mutta toisaalta neljä haastateltavaa kertoo ettei heillä ollut

minkäänlaista mielikuvaa tai aiempaa kiinnostusta kyseistä urheilulajia kohtaan ennen

klubiin liittymistään. Tästä huolimatta ystävien saaminen on varsin todennäköistä;

Roberts-Griffin (2011: 3) siteeraa Segalin vuoden 1974 tutkimusta, jossa tutkittiin

poliisiopistokokelaiden keskinäisten ystävyyssuhteiden syntymistä ja tämän mukaan

ystävyyssuhde tapahtui todennäköisimmin niiden kokelaiden kesken, jotka istuivat

vierekkäin.

Säännöllinen kokoontuminen yhteiseen tilaan antaa myös bukatsu-toiminnassa

oivallisen potentiaalin ystävyyssuhteiden luomiseen. Toki niin bukatsu-toiminnassa

kuin poliisiopistotutkimuksessa ystävyyssuhteen syntymisen puolella on myös

yksilöiden samanlaiset elämäntilanteet eivätkä myöskään keskinäiset ikäerot ole

muutamaa vuotta korkeampia. Kyoto Universityn purjehduskerhossa purjehtiminen

tapahtuu pareittain ja haastateltavan jäsenen mielestä tämä on potentiaalinen tilanne

saada aikaan hyvä ystävyyssuhde, sillä pienessä veneessä vietetään paljon aikaa ja

yhteistyö on tärkeää, sillä toinen parista vastaa ohjauksesta ja toinen purjeista. Pareja

ei kuitenkaan muodosteta luonteenpiirteiden perusteella, vaan tarkoituksena on saada

hyvä fyysinen tasapaino, jolloin pelkästään yksilöiden painolla on suurin merkitys.

Haastateltavan mukaan parien luonteenpiirteet muovautuvat yhteen luonnollisesti eikä

hänen mukaansa ole mietitty olisiko tuloksia mahdollisuus parantaa, jos

luonteenpiirteiden yhteensopivuudella olisi merkitystä parinvalinnassa.

日本から学んだものは、私たちが一人であり、私たちが一緒にいるときに,,,。全く異なって
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いるということですね。大きな海に航海するのが怖いですが、友達と一緒に行くと、そんな

に怖くないでしょう。

Asia, jonka olen Japanista oppinut on se, että se on erilaista… olemmeko yksin vai yhdessä. Yksin

purjehtiminen isolla merellä on pelottavaa, mutta jos on ystävän kanssa, niin eihän se olekaan niin

pelottavaa. (Daisuke)

なかはいい、ちゃんとつけるし、よかった。それはいちばん大事なこと。

Tullaan toimeen, hyvin sujuu ja se on hyvä. Se on kaikista tärkeintä. (Daisuke)

Osa haastateltavista vertasi itsestään niihin opiskelijoihin, jotka eivät ole mukana

minkäänlaisessa bukatsu -toiminnassa. Klubiin kuulumattomista puhuttaessa

repertuaari kääntyykin jatkuvasti vertailuksi toimintaa harrastamattomien ja

haastateltavan itsensä välillä. Nämä haastateltavat väittävät olevansa sosiaalisempia ja

heidän mukaansa heillä on enemmän ystäviä kuin kerhoihin kuulumattomilla

opiskelijoilla, jolloin ystävyysaspekti on edelleen mukana. Haastateltavat käyttävät

sanavalintoja kuten hen deshō (変でしょう eikö olekin vähän outoa), sabishisō ( 寂

しそう näyttää yksinäiseltä), sabishii kamo ( 寂しいかも varmaan yksinäistä),

tomodachi ga iru ka na ( 友達がいるかな onkohan heillä ystäviä), ja surumieliset

sekä hieman yllättyneet äänensävyt korostavat ja toimivat retorisena keinona

osoittamaan, että heillä ei ole omakohtaista kokemusta klubiin kuulumattomuudesta,

mutta pelkkä ajatus aiheuttaa välittömästi negatiivisia mielleyhtymiä sosiaalisella

tasolla. Erimielisyyksien syntymisestä huolimatta haastateltavat siis kokevat, että eivät

ole sentään yksinäisiä tai seuran puutteessa opiskelijaelämässään. Haastateltavat

rakentavat puheellaan itselleen positiivista sosiaalista identiteettiä. Tässä voidaan

jälleen nähdä yhteiskunnan asettama standardi, sillä ehdottaessani näiden klubiin

kuulumattomien opiskelijoiden mahdollisesti opiskelevan bukatsu-toimintaan

menevän ajan verran työnhakua varten, haastateltavat näkevät, että jopa työelämän

kannalta bukatsu-toiminnan harrastaminen ja kontaktien luominen on paljon suurempi

meriitti kuin pelkkä opiskelu ja hyvät arvosanat. Myös McVeigh (2002: 23) nostaa

tutkimuksessaan esille, että kuultujen näkemysten mukaan japanilaiset yritykset jopa

haluaisivat välttää liian hyvin koulutettuja uusia työntekijöitä, jotta nämä olisi

helpompi ryhmäyttää yrityksen muun henkilökunnan kanssa ja opettaa yrityksen

tavoille shafū (社風 yritystavat).

Tulkintarepertuaarissa ilmenee myös negatiivinen aspekti; puheissa luodaan pelkoa ja

stressiä ystävyyssuhteiden menettämisestä ja bukatsu-toiminta nähdään ainoana



60

vaihtoehtona yksinolon välttämiselle, vaikka sen myötä esimerkiksi varsinainen

opiskelu kärsisi. Repertuaarissa bukatsu-toiminta nostetaan sosiaalisten suhteiden

ylläpidon takia arvoasteikolla korkeammalle kuin rahan ansaitseminen osa-aikatyössä

tai itse opiskelu, vaikka niiden väliin jättäminen harmittaa haastateltavaa.

なんか、さあ、入学前、一般的に大学での部活をやってしまうと時間は全部ぼっていきかる

ように気がしました。勉強できなかったり、アルバイトできなかったり、気がしました。そ

れはね…。やっぱ本当のことだ。でも、僕は寂しく感じたくないから、今でも部活を必ずや

っている。

Niinku, ennen yliopistoon tuloa, yleisesti oli tunne, että jos on mukana yliopiston bukatsu-

toiminnassa, siihen menee kokonaan täysin kaikki aika. Oli semmoinen olo, että ei pysty opiskelemaan

eikä käymään osa-aikatöissä. Ja onhan se... loppujen lopuksi totta. Mutta en halua tuntea oloani

yksinäiseksi, joten sen takia olen edelleen ehdottoman mukana bukatsu-toiminnassa. (Mari)

Haastateltavat nostavat myös motivaatiopuutteen syitä esille, jotka he näkevät vahvasti

joukkueen välisiin ihmissuhteisiin liittyvinä. Kaikki haastateltavat eivät puheessaan

välttämättä kehu suuresti bukatsu-toiminnan kautta saatuja elinikäisiä ystävyyssuhteita,

vaan puheissa sen sijaan toistuu useaan otteeseen kuinka jäsenten keskinäinen

toimeentulo ei erityisesti lisää viihtyvyyttä kerhossa, mutta sen sijaan riitelyt, väittelyt

ja huono henki vähentävät motivaatiota ja saavat harrastajat olemaan poissa

harjoituksista. Osa haastateltavista mainitsee myös, että keskinäiset ristiriidat ovat

saaneet heidät jopa harkitsemaan mahdollista klubista eroamista ja toiseen kerhoon

liittymistä tai bukatsu-toiminnan lopettamista kokonaan. Ilmiö siis pätee aikaisemmin

esittämääni Herzbergin kaksijakoiseen motivaatioteoriaan, jossa tyytyväisyys ja

tyytymättömyys nousevat eri aspekteista. Jälleen huomattavaa oli, että tappeluista ja

keskinäisistä ristiriidoista puhuivat ainoastaan naispuoliset haastateltavat, kun taas

miespuoliset haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, että kunkin kerhon jäsenet tulevat

keskenään aina tarpeeksi hyvin toimeen eikä keskinäisiä erimielisyyksiä pääse juuri

syntymään. Haastateltavat kertovat kokemuksista, jotka ovat saaneet heidät tuntemaan

epämiellyttävyyttä harjoituksiin menemisen suhteen, mutta puheissa ei luoda arvoa

seikoille, jotka puolestaan saavat haastateltavat menemään harjoituksiin joka päivä eli

toimivat haastateltavien bukatsu-elämässä motivaattoreina.

(人間関係は)だいたいよかったけど。。。まあ、喧嘩もある。その時に練習に行きたくない。

(Ihmissuhteet ovat) ihan hyvällä mallilla, mutta… tuota niin, on myös riitelyä. Silloin en halua

mennä harjoituksiin. (Yurika)
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5.2.1.2 Perherepertuaari

Perherepertuaarissa haastateltavat rakentavat puheenvuoroillaan motivaatiota

bukatsu-urheilutoiminnan harrastamiselle ja voimassa olevalle harrastusmotivaatiolle

perheen kautta. Motivaatio tai alkuperäinen idea harrastukseen kumpuaa perheen

kautta yleisesti saadusta kannustuksesta tai perheenjäsenten tuomasta esimerkistä.

Haastateltavat, jotka muistavat minkälaista mahdollista bukatsu-toimintaa heidän

vanhempansa harrastivat nuorempana, harrastivat haastatteluhetkellä samaa kyseistä

urheilulajia. Kyseiseen aspektiin on sidoskohtia aikaisemmin esitellystä japanilaisten

elämänvaiheiden selkeästä jakaantumisesta, sillä ajatus pitää sisällään lastenhankinnan

ja elämän jatkamisen heidän kauttaan, kun suurin keskittyminen ja ajan panostaminen

erityisesti äidin puolelta jää lapsiin. Vanhempien kouluaikaisesta bukatsu-toiminnasta

tietämättömät haastateltavat mainitsevat, että eivät ole koskaan puhuneet asiasta

vanhempiensa kanssa, jolloin kyse ei ole muistamattomuudesta kenenkään

haastateltavan tapauksessa. Epävarmassa tilanteessa usea haastateltava mainitsee

kääntyneensä vanhempiensa tai muun vanhemman perheenjäsenensä puoleen

saadakseen neuvoa bukatsu-toiminnan suhteen, jolloin he rakentavat näille niin

auktoriteetin kuin asiantuntijan identiteettiä.

母さんが体操やっていて…。高校と大学でやっていて。そこで、自分が部活にあっまり入ら

なかったが、何かやったほうがいいと母さんに聞いていた。 体操は若いときちょっとやっ

ていたことがあった。それは中学のときだった。やっぱ母さんは体操を私に選んだ。

Äitini harrasti voimistelua… Lukiossa ja yliopistossa hän harrasti. Ja niin, en itse halunnut liittyä

bukatsu-kerhoon, mutta kuulin äidiltäni, että olisi hyvä tehdä edes jotain. Olin harrastanut

voimistelua nuorempana aikaisemmin. Se oli yläasteaikaa. Lopulta äitini valitsi voimistelun minulle.

(Yurika)

Oman tietämättömyyden korostamisessa ja vanhemman perheenjäsenen tiedon

esilletuonnissa on merkkejä amae-ilmiöstä (luku 2.4). Haastateltava luo puheessaan

itsestään tietämättömän lapsen identiteetin, joka on riippuvainen perheensä antamista

neuvoista ja hyväksynnästä. Puheessa haastateltava ei luo bukatsu-toimintaa

varsinaisesti pakotteeksi, vaan järkeväksi elämänvalinnaksi tulevaisuuden kannalta,

josta vanhemmat perheenjäsenet tietävät enemmän. Repertuaarissa on mukana myös

perheen nostaminen tärkeyden piiriin, vaikka asiaa ei suorilla sanavalinnoilla mainita

eikä sanavalinta ”tärkeä” repertuaarissa toistu. Samoin haastateltavat eivät näe

perheenjäseniään tyrannien rooleissa. Usean tutkimuksen mukaan Japanissa väestö on

vanhentunut radikaalisti pienen syntyvyyden vuoksi (Statista 2016) viimeisten
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vuosikymmenten aikana, jolloin myös luonnollisesti perhekoot ovat pienentyneet.

Ilmiöstä johtuen vanhemmat saattavat asettaa lapselleen suurempia paineita kuin mitä

ovat itse aikoinaan nuoruudessaan kokeneet. Kun perheessä ei ole mahdollisesti kuin

yksi lapsi, tälle yhdelle lapselle vanhemmat saattavat herkästi asettaa paineita

menestykseen niin ihmissuhteissa kuin koulutuksessa ja työllistymisessä. Jälkeläisille

paineen ja vastuun asettaminen ei ole kuitenkaan pelkästään japanilainen ilmiö. Lewis

(2006: 2–3) nostaa esille ajatuksia siitä, kuinka lapsiin investointi ajatellen heitä

tulevaisuuden kansalaisina on eräs oleellisimmista seikoista, kun halutaan ottaa

huomioon yhteiskunnan kestävyys yhteiskunnan sisällä vallitsevan järjestyksen,

politiikan, talouden sekä kulttuurin kannalta. Bukatsu-toiminta nähdään hyödyllisenä

yksilölle niin työelämän kuin sosiaalisten suhteiden kannalta, jolloin nämä kaikki

tulevaisuuden aspektit olisi paremmin turvattu.

兄さんに指導を聞いていて…空手はどうでしょうかと言っていた。やっぱ空手部は兄さんの

言い出したことかい。

Kysyin isoveljeltäni neuvoa… Hän sanoi: ”Miten olisi karate?” Lopulta karatekerho taisi olla

isoveljeni antama ehdotus. (Masaki)

お父さんゆってたけど、もし部活を続けていなくて、僕にとって全く成長に繋がらずに得ら

れるものがない。

Isäni tämän sanoi, mutta jos en jatka bukatsu-toimintaa, niin en tule saamaan itselleni mitään, jos en

ole saanut itselleni minkäänlaista kasvamista. (Daisuke)

Japanilaisessa yhteiskuntakulttuurissa puheeksi nousee usein aikaisemmin esille

nostettu kollektivismi. Samoin ei ole poikkeavaa identifioida japanilaisia ahkeraksi

kansaksi, jotka arvostavat työntekoa, jolloin ajatuksesta voi tulla helpolla konnotaatio

siihen etteivät japanilaiset olisi kovin perhekeskeisiä. Haastateltavat kuitenkin

nostavat perheensä keskiöön elämänvalinnoista ja tärkeistä moraalisista ajatuksista

puhuttaessa. Esimerkiksi vanhemmista kumpuava tyytyväisyys näkyy korreloivan

monen haastateltavan oman tyytyväisyyden kanssa. Perherepertuaarissa ilmeneekin

sidoskohtia Vroomin esittelemään prosessiteoriaan, jossa bukatsu-toiminta nähdään

pelkkänä välineenä saavuttamaan hyvät välit perheenjäsenten kanssa. Toissijaista on

sen suhteen kuinka menestyksekäs yksilö on harrastuksessaan, sillä haastateltavat

konstruoivat haastattelupuheissaan, että vanhemmat ovat tyytyväisiä jo sillä, että he

ylipäänsä ottavat osaa toimintaan. Retorisena keinona esimerkiksi seuraava

haastateltava käyttää sanavalintaa chō ureshii, eli vanhemmat eivät ole ainoastaan
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onnellisia, vaan hyvin onnellisia jälkikasvunsa bukatsu-harrastuksesta.

私は部活をやっていると、母さんも父さんも超嬉しいですよ。(…)そうあれば私も大変嬉し

いです。

Sekä äiti että isä ovat hyvin iloisia, kun harrastan bukatsu-toimintaa. (…) Jos näin on, niin minäkin

olen kamalan iloinen. (Yurika)

Sen sijaan luvussa 3.4.1 esitelty Herzbergin kaksijakoinen teoria ei päde

perherepertuaarin puheenvuoroihin samalla tavalla, sillä epätyytyväisyyden aspekteja

ei  nosteta  ollenkaan  esille,  jolloin  emme  voi  sanoa  kumpuavatko  ne  eri  syistä  kuin

tyytyväisyys. Perherepertuaarin ympärillä on myös vastuuntuntorepertuaarin (luku

5.2.2.2) alaisuuteen linkitettyjen puheiden mukaisia ajatuksia, kun haastateltavat

mainitsevat bukatsu-toiminnan harrastamista helpottavista seikoista (esimerkiksi

rahasta, kuljetuksista, varusteiden hankkimisesta), joita perheenjäsenet heille antavat,

jolloin lopettaminen ei kävisi kyseeseen. Haastateltavien rakentama identiteetti

pysyttelee ”hyvän tyttären tai hyvän pojan” roolissa ilman muutosta. Vanhempien sekä

vanhempien sisarusten rooli sen sijaan nähdään asiantuntijuuden, auktoriteetin sekä

neuvonantajuuden kehässä. Nämä identiteetit kuitenkin vaativat itse aktiviteettia, jotta

ne heijastuisivat todellisuudessa. Blommaert (2005: 205) mainitsee, että identiteettiin

perehtyneiden tutkijoiden näkökulmasta kenelläkään ei ole identiteettiä, mutta ne

konstruoidaan käytännössä ja tuotetaan aktiviteetin ja teon kautta. Samoin Blommaert

(2005: 205) jatkaa, että toisena perusperiaatteena identiteetti tulee ikään kuin

hyväksyttää muilla ihmisillä, jotta se voidaan todella lopullisesti vakiinnuttaa osaksi

yksilöä. Vaikka japanilainen nuori näkisi itsensä hyvänä tyttärenä tai poikana, hän ei

voi silti leimata kyseistä identiteettiä itselleen, mikäli hänen vanhempansa tai muut

läheiset ihmiset ovat asiasta eri mieltä.

Perherepertuaarin piirteitä ilmenee yhdistettynä muihin esittelemiini repertuaareihin ja

jopa tutkimuksessa myöhemmin esille nousevan traditiodiskurssin alaisuudessa

esiintyvään vastuuntuntorepertuaariin. Tämä osoittaa repertuaarien kirjon, mutta

äänenpainotuksilla ja vastaavilla piirteillä katkelmasta voidaan poimia haastateltavan

tärkein luoma motivoija. Esimerkiksi seuraavassa tapauksessa haastateltava puhuu

vastuuntunnosta, jota hän kohtaa korkeassa hierarkia-asemassaan, mutta hän painottaa

vanhemmilleen tehtyä lupausta kaikista tärkeimpänä.
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チア部長として責任があって…。で、両親に約束したから、辞めたいことは考えたことはな

い。全然ない。

Minulla on vastuuntuntoa cheerleadingin puheenjohtajana… Ja tein vanhemmilleni lupauksen, joten

en ole ajatellut kerhon lopettamista. En koskaan. (Mari)

5.2.1.3 Hierarkiarepertuaari

Hierarkiarepertuaari toistuu usein niin motivaatiosta kuin motivaation puutteesta

puhuttaessa. Hierarkialla tässä yhteydessä tarkoitan muun muassa erityisesti

perinteistä senpai-kōhai-suhdemallia, joka heijastuu vahvana niin jokapäiväisessä

elämässä kuin myös toki koulutusmaailmassa ja siellä tapahtuvassa bukatsu-

toiminnassa. Senpai-kōhai-suhdemalli on suurimmalta osin esimerkkinä, kun

haastateltavien puheissa ilmenee minkäänlaisia hierarkkisia ihmissuhteita.

Haastateltavien mukaan harjoituksiin meneminen seuraavilla kerroilla tuntuu

mukavammalta, jos vanhemmat opiskelijat ovat viime kerralla kehuneet heidän

kehitystään lajissa tai muita meriittejään. Tämän perusteella Herzbergin esittelemä

kaksijakoteoria on validi jossain määrin. Vanhempien opiskelijoiden kanssa ilmenevät

ihmissuhdeongelmat lisäävät suuresti motivaation puutetta, mutta sillä ei ole suurta

painoarvoa motivaation lisääntymisen kannalla, jos haastateltavat tulevat toimeen

näiden kanssa. Hyvä senpai-kōhai-suhde ei pysty ylettymään niin tärkeäksi

ihmissuhteeksi ja uchi-sisäpiiriin, jotta siitä puhuttaessa käytettäisiin

ystävyysrepertuaaria, sillä haastateltavat painottavat puheissaan kuinka vanhempi

opiskelija ei voi olla nuoremman opiskelijan ystävä sanan varsinaisessa merkityksessä

ja konstruoivat kerhon jäseniä eri sosiaalisiin piireihin heidän opiskeluvuotensa

perusteella.

先輩は先輩、後輩は後輩。友達じゃないんですー。同じ年は友達。

Senpai on senpai, kōhai on kōhai. He eivät ole ystäviä. Samanikäiset ovat ystäviä. (Yurika)

先輩後輩関係って...。友達の中に入らないかも。

Senpai-kōhai -suhteessa... ei ehkä päästä ystävyyden sisälle. (Mari)

Samoin tilannetta tulisi jälleen tarkastella myös epämotivaation valossa. Herzbergin

kaksijakoteoria ei kuitenkaan tunnu pätevän hierarkiasuhteen repertuaareissa

absoluuttisesti, sillä motivaation säilyminen ja sen kadottaminen ovat kuitenkin osan

haastateltavan mielestä suoraan riippuvaisia vanhempien opiskelijoiden sanomisista.
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Senpai-opiskelijat antavat bukatsu-toiminnassa jatkuvasti palautetta nuorempien

opiskelijoiden toiminnasta ja haastateltavien mukaan kehuminen saa jossain määrin

aikaan lisää motivaatiota ja negatiivinen kritiikki puolestaan vähentää sitä. Toki pelkät

sanat eivät itsessään aiheuta motivaation tai motivaatiopuutteen tuntemuksia;

positiivinen palaute lisää harrastajien itseluottamusta ja parantaa itsetuntoa, kun taas

kritiikki puolestaan alentaa molempia ja saa aikaan stressireaktion, joka lopulta tuo

motivaation puutteen tuntemukset. Lopettamista harkinneet motivaatiopuutetta

tunteita kokeneet tuovat esiin ketjun, jossa negatiivinen palaute on lisännyt stressiä ja

stressin ylikuorma on heidät lopulta saanut harkitsemaan lopettamista. Haastateltavat

eivät kuitenkaan konstruoi motivaation säilymisen vastuuta vanhemmille

opiskelijoille, vaikka heidän puheillaan onkin vaikutusta siihen. Samoin huomioitavaa

on se kuinka motivoitunut tunne bukatsu-toiminnasta ei ole aivan täydellistä, vaikka

haastateltavat olisivat saaneet hyvää palautetta vanhemmilta opiskelijoilta.

Tyytyväisyyttä itseensä ilmaistaan varovaisin keinoin lisäämällä mukaan lausetta

pehmittäviä sanoja kuten nanka (なんか niinku). Myös motivaation puutteen

ympärillä olevat puheenvuorot saavat useaan otteeseen pehmittävää alustusta.

Hierarkiarepertuaari on sovellettavissa ennemmin Vroomin odotusarvoteoriaan.

Hyvää itsetuntoa pidetään palkkiona, joka on mahdollisuus saavuttaa arvossa

pidettyjen senpai-opiskelijoiden kehujen ja positiivisten kommenttien kautta.

Kuitenkin jotta yksilö pääsisi edes ensimmäiseen kanssakäymiseen vanhempien

opiskelijoiden kanssa, tarvitaan bukatsu-toimintaan osallistumista ja kehut saavutetaan

harrastuksessa menestyessä tai vähintään siihen kunnolla panostaessa.

Senpai-opiskelijoiden pitäminen suuressa arviossa luo painoarvoa heidän

sanomisilleen, jolloin kritiikki senpain suusta voi saada aikaan suuremman

negatiivisen tunnereaktion kuin samalla hierarkia-asteella olevan opiskelijan

kommentti. Motivaation kehittymiseen vaikuttavat muun muassa hyvä itsetunto ja sen

kautta saatu arvostus itseä kohtaan sekä yleinen usko omiin kykyihin ja

mahdollisuuksiin (Ruohotie 1998: 34), ja hierarkia-asteella korkeammalla on tällöin

mahdollisuus vaikuttaa näihin tuntemuksiin. Amae-käsitteen näkökulmasta senpai-

opiskelijoille annetaan sanaton hyväksyntä heidän käytökseensä, joka tulkinnasta

riippuen voisi olla myös epäasialliseksi lukeutuvaa.

私に番難しいことはアピール。アピール気持ち悪いとか言われたら、やる気は出ない。
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Minulle kaikista vaikeinta on yleisön innostaminen eleillä ja käsimerkeillä (jap. apiiru). Jos minulle

sanotaan, että apiiruni ei näytä hyvältä, motivaationi katoaa. (Mari)

先輩によると昨日のアピールよくできた。昨年より私の姿成長したらしい。

Senpain mukaan onnistuin eilen tekemään apiirua hyvin. Näyttäisi siltä, että viime vuoteen verrattuna

olen kehittynyt. (Hiroko)

Haastateltavat eivät puheessaan luo kritiikkiä senpaita kohtaan, vaan repertuaarissa

kokevat näiden olemassaolon hyödylliseksi, jolloin he luovat itselleen identiteettiä,

jossa ollaan riippuvaisia vanhempien opiskelijoiden antamasta palautteesta. McVeigh

(2002: 222) huomioi saman ilmiön omassa tutkimuksessaan ja mainitseekin kuinka

useat japanilaiset opiskelijat selittävät hierarkiasysteemin olemassaolon tärkeyttä sillä,

että sitä kautta on mahdollisuus oppia ihmissuhteista. Haastateltavat eivät myöskään

kyseenalaista suhteen olemassaoloa tai sen hyötyä urheilupiirissä. Gmelch (2006: 9)

mainitsee Suishu Tobitan (1886–1965), joka baseballin asiantuntijana ja tutkijana on

kirjoittanut kirjassaan Yakyū-do baseballin sisimmän tarkoituksen olevan

kamppailulajien tavoin mestarin ja vanhemman kunnioittaminen, jonka kautta saa

lopulta myös itselleen kunnioitusta. Tällä esimerkillä Gmelch tuo esille sen kuinka

hierarkiasäännöt eivät jää niin kutsutun traditiourheilun pariin, vaan heijastuvat myös

nykypäivän moderneissa lajeissa. Kun asetelma on normitettu jokaiseen urheilulajiin

Japanissa, bukatsu-toiminnan harrastajat eivät myöskään helposti kyseenalaista sitä.

Haastateltavien rakentama identiteetti niin itsestä kuin vanhemmista opiskelijoista on

hierarkkinen, jossa vanhemmille opiskelijoille luodaan asiantuntijan kuva, kun taas

haastateltavien omakuvaan kuuluu olla oppijan roolissa.

（問題も）ときどきあります。先輩と問題があったりとか…、後とか先輩は厳しいとか…幸

せへん。

On toisinaan (myös ongelmia). Jos on esimerkiksi senpai -opiskelijoiden kanssa ongelmia…, tai jos

senpait ovat liian ankaria… en ole onnellinen. (Yurika)

Tanssikerhon haastateltava toimii kerhonsa puheenjohtajana ja harjoitusten vetäjänä,

jolloin hänellä on erilainen status kerhon muihin jäseniin. Neljännen vuoden

opiskelijana hänellä on lisäksi kerhon vahvin senpai-asema, sillä kaikki muut jäsenet

ovat häntä iältään nuorempia ja opinnoissaan alemmilla vuosikursseilla.

Erityisasemastaan huolimatta myös hän luo viihtyvyyttä kerhossa sen mukaan, että

sosiaaliset suhteet toimivat toisen vuoden opiskelijoiden kanssa, jotka ”harjoittelevat
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kunnolla” ja pysyvät tämän rinnalla. Mainitsematta jättämisellä hän antaa

haastattelijan olettaa, että näin ei tilanne ole ensimmäisen vuoden opiskelijoiden

kanssa, mutta toisen vuoden opiskelijat paikkaavat tätä aukkoa käyttäytymällä

kunnolla. Tatsuya ei kuitenkaan avaa aihetta enempää esimerkiksi luettelemalla mitä

kunnollinen harjoittelu tarkoittaa tai pitää sisällään.

今のサークル、四回生少なくて、でフレッシュマンと二回生がめっちゃめっちゃいて...。だ

から...ちょっと...上からすると四回生...。昔コントロールが難しいなと思って。でも、二回

生がみんなしっかりしているから、僕の隣にいるよ。だから、今のサークルはすごくいい。

Tämän hetkisessä sākurussa, on vain vähän neljännen vuoden opiskelijoita, ja ensimmäisen vuoden ja

toisen vuoden opiskelijoita on todella todella paljon... joten... vähän... näin neljännen vuoden

opiskelijana... Ajattelin aikaisemmin, että kontrollin pitäminen on vaikeaa. Mutta toisen vuoden

opiskelijat harjoittelevat kunnolla ja ovat rinnallani. Siksi tämän hetkinen sākuru on todella hyvä.

(Tatsuya)

Haastateltava Masaki kertoo, että oma motivaatio kerhoa kohtaan kokee negaatiota,

jos nuoremmat opiskelijat eivät käy harjoituksissa tai eivät harjoittele kunnolla, jolloin

motivaation syntyminen nousee hänen puheessaan symmetriseksi. Tämä tapaus antaa

ymmärtää, että Herzbergin teoria olisi sovellettavissa siihen; haastateltava huomauttaa,

että motivaatio tulisi paremmaksi, mikäli muut jäsenet olisivat hyviä lajissaan, mutta

vertauksena lajissa kokemattomille hän mainitsee ainoastaan kuinka ei ihaile tällaisia

ihmisiä niin paljon.

ほとんどみんな平等なんだけど…。でもおお、ビギナーはそのね…。同じ年でも、空手のエ

クスペリエンス持っていない人をあっまり褒めない。うまく空手できるメンバーがもっとい

たら、私の動議はよくなるかな。

Kaikki ovat jota kuinkin tasa-arvoisia… Mutta, aloittelijat ovat niin… Vaikka oltaisiin saman ikäisiä,

en oikein ihaile ihmisiä, joilla ei ole karatekokemusta. Jos olisi enemmän hyvin karatea osaavia

jäseniä, motivaationi tulisi mahdollisesti paremmaksi. (Masaki)

Samainen haastateltava luo puheellaan lisää eroavaisuutta vanhempien ja nuorempien

opiskelijoiden välille. Hän luo puheellaan negatiivisuutta, mikäli nuoremmat

opiskelijat eivät seuraa senpai-opiskelijoiden opetusta kunnolla. Negatiivinen ilmaus

suuttumisesta puhuu epäsuorasti motivaatiopuutteen olemassaolosta.

ストレスがあるある。先輩たちは教えてくれる 中後輩の中誰かはつまらなそうな顔をした

ら、僕怒ってる。



68

On on stressiä. Jos senpai-opiskelijat antavat opetusta ja samaan aikaan kōhai-opiskelijoista joku

näyttää tylsistynyttä naamaa, minä suutun. (Masaki)

Hierarkiarepertuaari nousee muun muassa Tatsuyan haastattelussa lisäksi esille, kun

hän muistelee aikaa, jolloin oli mukana toisen kerhon toiminnassa, mutta halusikin

liittyä tanssikerhoon. Haastateltava nostaa senpai-opiskelijat jälleen sekä

auktoriteettien että asiantuntijoiden rooliin, joilla on valta kontrolloida nuoremman

opiskelijan päätöksentekoa klubitoimintaan liittyen. Sävy ei ole tulkittavissa

positiiviseksi, vaikka suoranaisia negatiivissävytteisiä mielipiteitä senpai-

opiskelijoista ei haastateltava myöskään ilmaise. Puheenvuoron lopussa haastateltava

repertuaarissa nostaa itsensä ikään kuin lopullisen päättäjän rooliin, jolloin repertuaari

antaa ymmärtää vanhemman opiskelijoiden mielipiteen ja näkemyksen tärkeyden

harrastajan elämässä, mutta joka ei kuitenkaan voi kontrolloida sitä loputtomiin.

Tilanteessa on tapahtunut Baumeisterin ja Vohsin mainitsema motivaatioristiriita

(2007: 119), jossa kuitenkin itsesäätely jää lopulta heikommaksi, sillä yksilö uskoo

saavuttavansa paremman lopputuloksen seuraamalla omaa mielipidettään.

で、前からダンスをして見たかったけど、その…昔は、この大学の部に入る前は、トラック

のフィールドをやってから、でもあの…、トラックの先輩によると、そのときダンスを同時

に全然できないと思って。練習はいつも２時間だっただけど。で、ある日陸上をやめると決

めて、 自分でちょっと時間ができて、それで「あ、やっとダンスしよう」。

Ja, ennen halusin kokeilla tanssia, mutta se… Aikoinaan ennen tämän yliopiston kerhoon liittymistä

harrastin juoksemista, mutta se… juoksujoukkueen senpain mukaan samaan aikaan tanssin

harrastaminen ei todellakaan onnistu. Harjoitukset olivat aina kaksi tuntia. Niin, eräänä päivänä

päätin lopettaa juoksun, tein itse itselleni aikaa ja siitä sitten: ”Aa, aletaanpa viimein harrastaa

tanssia.” (Tatsuya)

5.2.2 Traditiodiskurssi

Traditiodiskurssin fokus on enemmän kollektivistinen, kun taas

ihmissuhdediskurssissa keskitytään henkilön individualistiseen hyvinvointiin.

Traditiodiskurssi pitää sisällään enemmän rationaalisesti perustelemattomia

motivaatiosyitä, jotka eivät linkity niin suoranaisesti ihmissuhteisiin. Haastateltavat

käyttävät useaan otteeseen sanavalintoja, jotka korostavat etteivät haastateltavilla ole

rationaalisia henkilökohtaisia selityksiä tuntemuksilleen vaan korostavat ainoastaan

perinteiden tärkeyttä joko japanilaisuuden, yhteiskunnan tai sukulaissuhteiden valossa

ja näkevät nämä aspektit ikään kuin itsestäänselvyyksinä. Johnstone (2002: 47)
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mainitsee, että monella kielellä on keino ilmaista rikkaasti puhujan suhdetta asiaan.

Sanat merkityksellä ”tietenkin” tai ”luonnollisesti” löytyvät myös japanin kielestä ja

haastateltavat useaan otteeseen käyttävätkin termejä kuten tōzen (当然 luonnollisesti),

mochiron (もちろん tottakai) sekä tashikani (確かに varmasti), jolloin ne korostavat

asian evidentiaalisuutta ja episteemisyyttä.

Lisäksi traditiodiskurssin alaisuudessa ilmenevät repertuaarit korostavat bukatsu-

toiminnan harrastamisen pakkoa sen kautta saadun uuden opitun asian tai perinteiden

kautta enemmän kuin sen harrastamisen vapaaehtoisuutta. Konkreettisia esimerkkejä

kuten ihmissuhdediskurssin tapauksessa nimettyjä ihmisiä ei nouse esille. Osa

traditiodiskurssin repertuaareista on limittäin ihmissuhdediskurssin repertuaarien

kanssa, jolloin ne pitävät sisällään molempien diskurssien piirteitä. Ihmisluonnon

mielijohteilla ja kulttuuristen vaatimuksien välillä on jälleen motivaatiokonflikti,

mutta kulttuurilliset vaatimukset – niin ikään traditiot ja perinteet – ovat yhteydessä

ihmisyksilön tarpeeseen tulla sosiaalisesti hyväksytyksi (Baumeister ja Vohs 2007:

119), jolloin ne makrotasolla ovat liittyneitä aikaisemmin esitellyn

ihmissuhdediskurssin aspekteihin.

5.2.2.1 Japanilainen perinnerepertuaari

Japanilaisessa perinnerepertuaarissa toistui japanilaisuuteen nojaaminen ja

kollektivistinen ajattelutapa, jonka mukaan japanilaisen yksilön elämän on tarkoitus

mennä samalla tavalla kuin enemmistöllä. Puhuja rakentaa tulkintarepertuaarissa

itselleen roolia nimenomaan japanilaisen kansallisen identiteetin alaisuuteen.

Kollektiivisen valmiiksi annetun elämänkulun seuraaminen auttaa motivaation kanssa,

sillä haastateltavat rakentavat ajatusta repertuaarissa, että motivaatio bukatsu-

toimintaa kohtaan laskisi, jos he olisivat ainoita harrastajia tuttavapiirissään.

Haastateltavat linkittävät motivaatiosta puhuttaessa mukaan useaan otteeseen itse

sanan japanilainen ja lisäksi seassa on runsaasti muita elementtejä viitekehyksessä

käsittelemistäni japanilaisen yhteiskuntakulttuurin perinteistä, vaikutteista ja

stereotypioista. Baumeister ja Vohs (2007: 119) kirjoittavat, että kaikista suurin

motivaatioiden välinen ristiriita nousee ihmismielen luonnosta sekä ympäröivästä

kulttuurista.

Tiedustellessani onko urheilujoukkueessa ollut toiminnan lopettajia ja millaisia
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lopettamissyitä haastateltava ajattelee näillä jäsenillä olleen cheerleading-kerhon

haastateltava luo puheellaan japanilaisten identiteettiä positiivisessa valossa, kun

hänen mukaansa lopettajilla ei ole ollut tarpeeksi japanilaista luonnetta yhdistääkseen

rankan opiskelun ja klubitoiminnan. Haastateltava luo selkeän eron itsensä ja kerhosta

eronneen välille ja vetoaa juuri japanilaisuuteen, jonka ympärille hän rakentaa

kuvauksen yksilöstä ahkerana, stressinsietokykyisenä, sinnikkäänä sekä ajankäytön

hallitsevana. Mainintaa muista kansalaisuuksista tai kulttuureista ei ilmene, jolloin

niitä ei puheella varsinaisesti konstruoida Japania laiskemmiksi ja vähemmän

aikaansaaviksi yhteiskuntajärjestelmiksi, vaan niiden identiteetti vaikuttaisi olevan

näkymättömissä ja epätietoisuudessa. Kommentti japanilaisuudesta olisi mahdollisesti

saatettu jättää sanomatta, jos haastattelijana olisi toiminut japanilainen, mutta nyt

ulkomaalaisen haastattelijan edessä haastateltavat saattavat haluta ikään kuin kouluttaa

haastattelijaa ja tehdä tähän vaikutus siitä millaisia japanilaiset ovat. Haastateltavat

eivät suoraan tiivistä ajatuksiaan perinteiseen seishin-ronin-malliin  (ks.  sivu  15

selitys), mutta sinnikkyyteen ja sen ihannointiin viittaavat tuntomerkit ovat puheessa

helposti poimittavissa.

あります、あります。やっぱりその両立できなかった。学校生活と部活との両立。そんな人

はね。。。やっぱり弱い性格を持っている。日本人の性格じゃないと思ったことがある。

Kyllä on, kyllä on. He eivät ole tosiaan pystyneet yhdistämään kahta asiaa. Opiskeluelämää sekä

bukatsu-toimintaa. Sellaiset ihmiset, niin… heillä on heikko luonne. Olen ajatellut, että heillä ei ole

japanilaisten luonnetta. (Hiroko)

Repertuaarin pääajatus on paljolti verrattavissa mainontaan muutaman vuoden takaa,

jolloin Tokio yritti saada itselleen vuoden 2016 olympialaisten isännöinnin; katujen

mainokset korostivat japanilaisuuden olevan piirre, jonka avulla menestyksekkäät

olympialaiset saataisiin aikaan ja nämä mainokset julistivat slogania ”Nihon dakara,

dekiru” (”Koska kyseessä on Japani, pystymme siihen.”). Kansallisen identiteetin

korostaminen on yleistä kaikissa yhteiskunnissa, mutta Japanin tapauksessa

hallitsevana elementtinä tällaisessa puheessa on sitä varten luotu termi Nihonjinron-

diskurssi (日本人論), jolla korostetaan japanilaisen kollektiivin täydellistä uniikkiutta

(Ito 2007: 151), ja diskurssin sävy on havaittavissa niin olympialaisten

mainosiskulauseissa kuin haastateltavien puheenvuoroissa. Ito (2007: 151) siteeraa

Clammeria vuodelta 2001, jonka mukaan Nihonjinron-ajatus on kiihdyttänyt

kulttuuristen eroavaisuuksien korostamista Japanin ja lopun muun maailman välillä.
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Eräs haastateltava nostaa esille edeltävän vuoden puheenjohtajan lähdön klubista

työnhaun takia vertaamalla tilannetta vuosittain puhkeaviin kirsikankukkiin, joka

japanilaisessa kulttuurissa nähdään mono no aware -termiä ja -ajatustapaa vahvasti

edustavana. Sanakirjojen mukaan Mono no aware tarkoittaa niin empaattista

tuntemustilaa asioita kohtaan (もののあはれ asioiden surullisuus) (Kato 1962: 558),

mutta sitä käytetään japanilaisen kulttuurin kontekstissa myös, kun ollaan tietoisia ajan

kulumisesta sekä ympärillä olevien asioiden katoavaisuudesta ja pysymättömyydestä.

Mono no awaresta puhutaan kuitenkin pääasiassa japanilaisen estetiikan yhteydessä;

Prusinski (2012: 27) tekee artikkelissaan selkoa ohikiitävästä kauneuden

kokemuksesta, jota ei voi liittää vain yhteen hetkeen, jolloin kokija saa erityisen

voimakkaan kokemuksen, kun tämä tietää tilanteen olevan vain väliaikainen ja tällöin

nauttii kokemuksesta täysillä. Haastateltavat rakentavat puheessaan samankaltaista

ilmiötä myös bukatsu-toiminnasta ja luovat sille roolia elämän tärkeänä väliaikaisena

toimintana, josta tulisi nauttia niin kauan kuin se kestää, koska se tulee päätökseensä

kuitenkin tulevaisuudessa.

Mono tarkoittaa japanin kielessä kirjaimellisesti ”asiaa”, mutta tässä yhteydessä sen

merkitys ulottuu vielä syvemmälle viittaamaan kaikkeen olemassa olevaan ja elävään,

oli tämä sitten näkyvissä tai näkymättömissä (Kato 1962: 558). Pääperiaatteena on siis

kuinka kaikki maan päällä ilmenevä materia merkitsee monoa. Kato jatkaa (1962:

558), että kuka tahansa, jolla on syvällisiä tuntemuksia fenomenaalisesta eli aisteilla

havaittavasta maailmasta ja sen pysymättömyydestä, on sellainen, joka tuntee mono

no awarea. Haastateltava tekee rinnastuksen kirsikankukkien ilmiön ja senpai-

opiskelijan lähdön kanssa ja puheellaan rakentaa vanhemman opiskelijan lähtöä

tunteelliseksi. Viimeisen lauseen tauotus toimii retorisena keinona luomaan

dramatiikkaa mukaan.

先週は、OO先輩の追いコンをさせていただきました。プレゼントも喜んでいただけて良か

ったです。追いコンは形だけですが、OO先輩がぜひまたいつか練習見に来てほしいです。

桜も綺麗に咲いていて、先輩と一緒に過ごした時間と似ています。先輩も…桜も…なくなり

ます。

Viime viikolla oli OO-senpain läksiäiset. Oli hyvä, että hän piti myös lahjastaan. Läksiäisethän ovat

vain muodollisuus, joten toivon, että OO-senpai tulee jonain päivänä taas katsomaan harjoituksia.

Myös kirsikankukat kukkivat tällä hetkellä ja se muistuttaa aikaa, jonka vietimme senpain kanssa.

Sekä senpai... että kirsikankukat... poistuvat. (Mari)
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Cheerleading on alkun perin lähtöisin Yhdysvalloista ja Japanissakin harrastaessa se

pitää sisällään paljon länsimaisia elementtejä kuten kannustushuudot englanniksi.

Samoin esitysmusiikkikappaleista valtaosa on myös länsimaisten artistien esittämiä,

mutta näistä seikoista huolimatta haastateltava näkee lajin japanilaista henkeä

edistävänä.

（プロに）もちろんなれたらなりたいですけど、そんなに強い意思持ってないです。ちょっ

と難しいですね。日本でスポーツ選手になるということはあまり…。なんというですか…。

やりやすい道ではないです。チアリーディングは大学時代のことです。私たちは日本人だか

ら。

Jos voisin, niin tietenkin haluaisin tulla (ammattilaisurheilijaksi), mutta ei minulle ole siihen mitään

suurta halua. Se on aika vaikeaa. Japanissa urheilijaksi tulemiseksi ei ole oikein… kuinka sen

sanoa… helppoa tietä olemassa. Cheerleading on yliopistoaikaa. Koska olemmehan japanilaisia.

(nauraa) (Mari)

Haastateltavat nostavat puheessaan esille kuinka bukatsu-toiminta heillä todella on

sidoksissa vain yliopistoaikaiseen elämään, jolloin bukatsu-urheilutoiminta myös

nähdään ammattiurheilusta erilaisena ilmiönä. Haastateltavat eivät näe suoraa

konnotaatiota bukatsu-toiminnan ja ammattiurheilun välillä, jossa bukatsu-

urheilutoiminnan harrastaminen johtaisi lajin jatkamiseen ammattilaistasolla; ainoana

yhteisenä piirteenä he puheessaan nostavat oman ja ammattiurheilijoiden

kiinnostuksen samaan urheilulajiin.

5.2.2.2 Vastuuntuntorepertuaari

Sana sekinin (vastuuntunto) ilmenee haastateltavien puheissa niin useaan otteeseen,

että olen nimennyt repertuaarin lopulta vastuuntuntorepertuaariksi.

Vastuuntuntorepertuaarissa esille nousi myös urheilupainotteisten kerhojen

väheneminen ja niiden hiipunut suosio, kun taas kulttuuri- ja taidekerhot olivat monen

haastateltavan mielestä nykyään suositumpia. Urheilukerhojen vähentynyt jäsenmäärä

verrattuna kulttuuripainotteiseen kerhoon nousi esille jo silloin, kun puhuimme

haastateltavan kanssa pääsyistä hakeutua mukaan kyseiseen bukatsu-

urheilutoimintaan. Haastateltavat kokevat vastuuntuntoa muun muassa omaa

yliopistoaan kohtaan, jolloin he liittyvät mukaan urheilukerhoon, jotta monipuolinen

klubitarjonta pysyisi ennallaan ja täten yliopiston taso monipuolisuutta tarjoavana

laitoksena samanlaisena kuin ennen. Motivaatio rakentuu lopulta pakosta, kun

taustalla ilmenevä vastuuntunto on niin voimakas. Baumeister sekä Vohs (2007: 119)
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mainitsevat, että ihmisyksilöllä voi olla monta motivaatiota, jotka törmäävät tai ovat

ristiriidassa keskenään, jolloin motivaation lisäksi tarvitaan itsesäätelyä menestykseen.

Vastuuntuntorepertuaarin tapauksessa yksilöllä on motivaatiota vapaa-ajan viettoon

muulla kuin klubitoimintaan osallistumisella, mutta samalla hänellä on motivaatiota

antaa arvostusta yliopistolleen. Lopulta yksilö valitsee klubitoiminnan, koska näkee

menestyksen tulevan hänelle paremmin sitä kautta, mutta itsesäätely toimii ohessa

aktiivisena, jolloin harrastaja ei lopeta kerhotoimintaansa.

勉強のあとで体の過労は大変だと思っている学生がやっぱおおい。簡単な部活したいな。合

唱団にいれば、今日いい天気かどうか関係ない。これ、これを聞いたときに悲しいと思った

。大学に入る前、オープンキャンパスで見たチアリーディング部の演技が明るくてかっこい

いと思った。だからさ、そのクラブ中止さらないように、チア部に入った。

On paljon opiskelijoita, jotka ajattelevat, että kropan kuormittaminen opiskelun jälkeen on raskasta.

Halutaan tehdä jotain yksinkertaista klubitoimintaa. Kuorossa ei tarvitse miettiä tuleeko tänään

kuuma sää vai ei. Kun kuulin tämän, tuntui surulliselta. Ennen yliopistoon tuloa open campus -

tapahtumassa näkemäni cheerleading-kerhon esitys oli todella pirteä ja cool. Joten liityin

cheerleading-kerhoon ettei sitä kerhoa lakkautettaisi. (Hiroko)

Osa haastateltavista näkee, että vastuuntunto yliopistoa kohtaan esimerkiksi opiskelun

kannalta ei ole niin vahva kuin itse kerhoon. Opiskelua ei kuitenkaan arvoteta suoraan

huonoksi asiaksi, mutta haastatteluissa puhutaan prioriteeteista sekä asioiden

laittamisesta tärkeysjärjestykseen.

一番は承継つくるのだけど、そのためにはみんなルールを持って、でいい人間関係してする

んだけど、もっと大事なことがそのダンスをする前に勉強やめ、勉強やった上でずっとダン

ス。その、（…）優先はないと、ダンス部活できない。

Tärkeintä on tietenkin suosion rakentaminen, mutta sitä varten kaikkien pitää noudattaa sääntöjä ja

pitää olla hyvät ihmissuhteet, mutta vielä tärkeämpää on, että ennen tanssimista lopettaa opiskelun ja

nostaa tanssin opiskelun yläpuolelle. Jos ei tätä (…) prioriteettia ole, ei voi olla mukana

tanssikerhossa. (Tatsuya)

Aineistoesimerkeissä käy ilmi, että vastuuntuntoa rakennetaan myös muita

kanssaopiskelijoita kohtaan, jotta nämä eivät menettäisi klubiharrastustaan vaan

pystyisivät jatkamaan lajia edelleen, vaikka kyseiset opiskelijat eivät olisikaan

etukäteen tuttuja tai ystäviä. Ideassa korostuu jälleen aikaisemmin esitelty japanilainen

kollektivismiajattelu, jonka mukaan pyritään parantamaan kaikkien yhteistä elämää ja

sen laatua parhaan mukaan jättäen pois liialliset ajatukset omasta itsestä ja
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hyvinvoinnista.

私はそのサークルを作りました。それで、一昨年できました。この大学には、私は京都大学

には、ええと…、特別スタンドのチアリーディングをするできる場所がなくて、それで友達

の中何人もやってみたいと思ってるけど。

Minä itse perustin tämän kerhon. Se oli vuosi sitten. Täällä yliopistossa, minä opiskelen siis Kioton

yliopistossa, tuota…, erityisesti akrobatiaan perustuvaa cheerleading-paikkaa ei ollut, mutta ajattelin,

että ystävieni joukossa moni olisi halunnut kokeilla sitä. (Mari)

Vastuuntuntorepertuaarin käyttöä oli havaittavissa myös varsinaisista ystävistä

puhuttaessa, jolloin repertuaari voisi olla osittain tulkittavissa myös aikaisemmin

esitellyn ihmissuhdediskurssin alaisuuteen. Ystävien toiveiden toteuttaminen ja heidän

hyvinvointinsa lisääminen on haastateltavan puheenvuoron perusteella ollut syy

kokonaan uuden kerhon perustamiselle, jolloin jälleen samalla korostetaan

ihmissuhteiden tärkeyttä.

Haastateltavilla vastuuntunnon repertuaari vaihteli sen mukaan millaisia rooleja tai

statuksia heillä on omassa bukatsu-toiminnassaan. Puheessa nousee esille, että

stressaavin tekijä monelle puheenjohtajalle bukatsu-toiminnassa on muiden jäsenien

mahdollinen kehittymättömyys lajissa ja näillä jäsenillä tätä usein edeltää

harjoituskertojen väliin jättäminen. Kerhossa erityisasemassa olevat haastateltavat

nostavat asemaansa esille puheenvuoroissa ja rakentavat identiteettiään sen varaan,

kun taas erikoisasemissa olemattomat eivät luo puheessaan niille sen enempää valtaa.

Lisäksi puheenjohtajat toimivat usein pääedustajina, kun joukkue kommunikoi joko

esiintymisistä tai kilpailuista yhdessä esiintymis- tai kisaorganisaatioiden kanssa.

Tällöin vastuuntunto joukkueesta nousee, kun puheenjohtajana yksilö kokee olevansa

kyseiselle organisaatiolle vastuussa esimerkiksi joukkonsa hyvästä menestyksestä ja

samalla myös velvollinen välittämään ylemmiltä tahoilta saatu tieto joukkueelle.

ストレスか。ありますね。例えば大学では書類をたくさん書いて、月一回提出なきゃいけな

いあったり、今月どういう理由で部活を休みますか考えなければならない…。ということに

ついて心配しています。自分で作ったサークルなので、やめたことと思ったことないですけ

ど、ときどきめんどくさいなと思います。

Stressiäkö? On kyllä. Esimerkiksi yliopistossa kirjoitetaan paljon dokumentteja, kerran kuukaudessa

on tilanne ettei sellaista saa olla palauttamatta, joten kerran kuussa en voi olla miettimättä millä

syyllä onnistuisin olemaan poissa kerhokokoontumisista… sellaiset asiat huolestuttavat. Kerho on

minun perustamani, joten en ole toki miettinyt, että lopettaisin, mutta toisinaan ajattelen kuinka
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raskasta se on. (Mari)

Haastateltavista tanssikerhon jäsen näkee, että yliopistoaikana hänen tulisi sekä

opiskella että ottaa osaa bukatsu-toimintaan kunnolla, koska suuren vaivan jälkeen hän

pääsi sisään yliopistoon. Retorisena keinona hän käyttää suffiksia beki (べき), joka

ilmaisee edeltävän verbin toimeenpanon velvoitetta tai pakkoa. Kuitenkaan rakenne

tai haastattelukatkelma ei tuo esille, miltä taholta velvoitteen tarve kumpuaa vai

kokeeko haastateltava tämän yksinkertaisesti omaksi alkuperäiseksi ajatuksekseen.

暇な時間はないね。せっかく入学したんだから、しっかり勉強や部活するべきだ。

Eihän minulla ole vapaa-aikaa. Kun nyt kerta pääsin sisään yliopistoon, on pakko opiskella ja

harrastaa bukatsu-toimntaa kunnolla. (Tatsuya)

Tanssikerhon haastateltava tuo haastattelukatkelmissa esiin erikoisasemansa kerhon

puheenjohtajana ja harjoitusten vetäjänä. Hän rakentaa puheellaan, että tämä

erikoisasema tuo hänelle vastuun huolehtia harjoitusten sujumisesta ja kerhon

kehityksestä. Puheenvuorosta on pääteltävissä, että haastateltavan motivaatio kerhon

kokoontumisiin kumpuaa tämän huolesta epäonnistuneista harjoituksista, jos hän ei

ole paikalla. Hän kokee siis vahvaa vastuuntuntoa kerhostaan sen puheenjohtajana.

僕はね、今就活ですので、ときどき練習に参加できない。だからさあ、メンバーは自分で練

習してる、そのとき。でもそのためにストレスがすごいよ。僕いないとメンバーが自分でど

うやって練習できるか心配してる。

Minä niin, olen tällä hetkellä työnhaussa, joten en aina silloin tällöin pääse osallistumaan

harjoituksiin. Joten, silloin jäsenet joutuvat harjoittelemaan keskenään. Mutta sen takia olen todella

stressaantunut. Jos minua ei ole paikalla, huolehdin kuinka jäsenet pystyvät harjoittelemaan

keskenään. (Tatsuya)

5.2.2.3 Lajin harrastamiseen liittyvien stereotypioiden repertuaari

Haastateltavat rakentavat puheellaan periaatetta, että heidän bukatsu-kerhonsa

urheilulaji tuo tai opettaa säännönmukaisesti kaikille harrastajilleen tiettyjä piirteitä

joko henkisellä tai fysiologisella tasolla, mikä lisää harrastusmotivaatiota. Samoin

puheessa nostetaan esille minkä tahansa urheiluun liittyvän bukatsu-toiminnan

tärkeydestä tulevaisuuden kannalta hyvin stereotyyppiseen sävyyn linkittäessään ne

kaikki saman kategorian alaisuuteen kuten supōtsu-bu wa zenbu (スポーツ部は全部

”kaikista urheilukerhoista puhuttaessa”) 、 undōbukatsu wa (運動部活は
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”urheilukerhotoiminnasta puhuttaessa”) ja supōtsu-kei no kurabu ya sākuru wa

(スポーツ系のクラブやサークルは ”urheilupainotteisista klubeista ja circleista

puhuttaessa”).

Haastateltavien harrastamat lajit pitävät aineistoesimerkkien perusteella sisällään

erinäisiä stereotypioita tai uskomuksia. McGarty ynnä muut (2002: 2) kirjoittavat, että

stereotypian ymmärtämiseksi on hyödyllistä tietää sen kolme perusperiaatetta, jotka

ovat kuinka 1) stereotypiat ovat apuvälineitä asioiden ja ilmiöiden selittämiselle, 2)

stereotypiat ovat energiaa säästäviä välineitä, 3) stereotypiat ovat usein ryhmän sisäisiä

jaettavia uskomuksia. McGarty ja muut kirjoittajat (2002: 4) jatkavat, että stereotypiat

ovat pitäneet sisällään kautta aikojen negatiivista painoarvoa, sillä ymmärtämisen

sijaan ne saattavat johtaa harhaan ja pikemminkin kohti ymmärtämättömyyttä. Tämä

näkemys painottuu toisaalta enemmän ajatusmalliin siitä, että stereotypiat ovat

automaattisesti negatiivissävytteisiä mielleyhtymiä. Haastateltavista kukaan ei

mainitse, että valmiit mielikuvat tai stereotypiat heidän harrastamastaan urheilulajista

sellaisenaan olisivat osoittautuneet vääränlaisiksi, mutta sen sijaan yleisesti yliopiston

bukatsu-toimintaa tai itsessään harrastamista kohtaan itsessään esitetään enemmän

kritiikkiä, että todellisuus ei vastannut mielessä luotua kuvaa. Stereotypioiden

olemassaolon voi linkittää kollektivistiseen ajattelumaailmaan; McGarty ynnä muut

kirjoittajat (2002: 5-6) huomauttavat, että stereotypioiden ollessa suuren ihmisjoukon

yhtenäisiä mielikuvia tai uskomuksia, tämä osoittaa kuinka yhteisellä ympäristöllä on

samanlainen vaikutus ihmisiin, vaikka nämä olisivat yksilötasolla erilaisia keskenään.

Toisena mahdollisuutena McGarty ja ynnä muut (2002: 5-6) esittävät stereotypioiden

olemassaoloa ihmismielen kautta, jonka mukaan ihmisyhteislissä yritetään

mahdollisimman tehokkaasti välttää konflikteja ja pyrkiä yhtenäiseen ajattelutapaan.

Repertuaari konstruoi bukatsu-urheilutoiminnan välineeksi, jolla harrastajat voivat

saavuttaa tavoitteita henkilökohtaisella tasolla, jolloin motivaatio bukatsu-toimintaa

kohtaan nousee. Lajin harrastamiseen liitettyjen stereotyyppien tulkintarepertuaarissa

puheensävy rakentuu positiiviseksi bukatsu-toiminnan ympärille, koska se antaa

mahdollisuuksia omalle kehitykselle. Sisäisen ja ulkoisen motivaation teorian

näkökulmasta tässä tulkintarepertuaarissa haastateltavat luovat sisäisen motivaation

syitä bukatsu-toiminnan harrastamiselle. Esimerkiksi sisäisesti motivoituneet

opiskelijat asettavat helposti joko vaatimuksia tai odotuksia opetuksen sisältöön tai sen

järjestelyihin (Ruohotie 1998: 39), mutta ulkoisesta motivaatiosta voidaan toisaalta
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puhua, kun ajatukset ovat kuitenkin lopputuloksessa, jota bukatsu-toiminnan

harrastaminen tuo tullessaan. Omaa identiteettiään oppijoina haastateltavat

konstruoivat positiivisesti; he eivät kyseenalaista itseään oppijoina uuden lajin parissa

vaan uskovat bukatsu-toiminnan harrastamisen poikkeuksetta tuovan nämä tietyt

piirteet heille ajan myötä. Lisäksi he puhuvat lajin aikaisemmista tai sen hetkisistä

harrastajista positiiviseen, jopa kunnioittavaan, sävyyn ja kyseenalaistamatta ketään

henkilöä he näkevät, että nämäkin ovat saaneet kyseiset piirteet itselleen lajin avulla.

ああああ、自分の尊敬してる人がダンスをしてて…。(…)尊敬してる人と同じことしたかっ

た。やる気は強いから。ダンスしてる人のフィットネスも強いし。

Aaaa, tanssia harrastavat ihmiset, joita itse kunnioitan… (…) Halusin tehdä samaa asiaa, mitä

kunnioittamani ihmiset. Koska heillä tahdonvoima on suuri. Tanssia harrastavilla ihmisillä on myös

hyvä fyysinen kunto. (Tatsuya)

Urheiluun liitetään usein vahvasti kehonmuokkaus ja kehon fyysisen hyvinvoinnin

parantaminen, mutta kehorepertuaari toistuu lopulta vain muutaman haastateltavan

puheissa, jolloin pääpaino on edelleen itse kerhotoiminnan ympärillä tapahtuvassa

sijaistoiminnassa tai toiminnan niin ikään henkisessä puolessa. Tulkintarepertuaari

pitää kuitenkin sisällään jatkuvaa tarkkailua itsestä. Lisäksi mielenkiintoisena

huomiona on se, että kehonmuokkauksen maininneet haastateltavat ovat kaikki

miespuolisia, vaikka esimerkiksi purjehdus urheilulajina ei välttämättä ensimmäisenä

saata herättää konnotaatiota vahvasta fyysisestä kehosta. Haastateltavien puheet eivät

siis ehkä niinkään konstruoi vahvaa kehoa ja siihen pyrkimistä harrastamassaan lajissa,

vaan painottavat miehisyyttään ja sukupuolten stereotypioita esimerkiksi siitä

millainen ideaalimiehen tulisi olla. Keho ei sanana ilmene haastateltavien

puheenvuoroissa, jolloin vahvuus ja sen eri variaatiot voivat toisaalta olla tulkittavissa

myös vain henkiseksi vahvuudeksi.

ポッピングダンスしてる人は強い、男性も強い。ダンスは男性系のスポーツと思ってる人が

多い。

Popping-tanssia harrastavat ovat vahvoja, myös miehet ovat vahvoja. On paljon ihmisiä, jotka

ajattelevat tanssin olevan miesten laji. (Tatsuya)

Spielvogelin vuoden 2003 tutkimus on tarkastelu japanilaisista fitness club -yrityksistä

ja naisten yleisestä kehonkuvasta, ja se nostaakin korostavasti esille fitnessklubien

funktiot, jotka eivät ole yhteydessä kehonmuokkaukseen. Yllättävästi länsimaisessa

näkökulmassa vahvana fitness -lajina identifioitu cheerleading ei myöskään ilmene
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haastateltavien puheessa fyysisen kehon muokkauskeinona, vaan haastateltavat

puhuvat pikemminkin mentaalisesta cheerleading-hengestä ja sen vaikutuksesta

harrastajien luonteenlaatuihin. Haastateltavien puheissa toistuvat sanat kuten chia

(チア englannin cheer)、akarui (明るい valoisa)、genki (元気pirteä, iloinen) sekä egao

(笑顔 hymy), mikä osoittaa, että cheerleading kategorisoidaan ja täten konstruoidaan

mielessä ennen kaikkea positiivisuutta tehokkaasti luovana urheilulajina. Gmelch

(2006: xvi) huomauttaakin, että monet alun perin länsimaista tulleet urheilulajit ovat

saattaneet muokkautua japanilaiseen malliin niin tehokkaasti, että esimerkiksi

baseballia ei enää pidetä yhdysvaltalaisen mallin vastineena, vaan omana itsenäisenä

versiona kyseisestä lajista.

私は結構くらい人なんだけど、新しいことで明るい性格学びたい。チアの基本は笑顔。

Olen aika synkkä ihminen, joten haluaisin oppia olemaan valoisempi luonne uuden asian avulla.

Cheerleadingin perustana on hymy.(Hiroko)

Purjehduskerhosta puhuttaessa haastateltava näkee lajin harrastajien maskuliinisuutta

edistävänä ja laji rakentuu repertuaarissa nimenomaan miesten harrastukseksi.

Purjehduskerhon harrastajilla ei ollut aikaisempaa näkemystä tai edes stereotypioiden

varaan rakennettua mielikuvaa itse urheilulajista toisin kuin cheerleading-harrastajilla,

vaan näkemys purjehduksesta maskuliinisuuden edustajana on syntynyt vasta lajin

harrastamisen myötä. Lajista tietämättömyys ennen kerhoon liittymistä nousee

puheessa useaan otteeseen esille, mutta repertuaarit luovat silti ajatusta siitä, kuinka

haastateltavista monella on ollut ennen bukatsu-toiminnan aloittamista ajatus, että

toiminta tuo esille tämän uusia ennennäkemättömiä puolia, vaikka ei olisi aivan varma

mitä nämä puolet tarkalleen ovat.

自分自身を会いたかったから、チア部に入ったね。

Liityin cheerleading -kerhoon, koska halusin löytää itseni. (Mari)

ヨット部に入る前何も知らなかったが、やはり男らしいイメージ持ってるよわかるようにな

っちゃった。

Ennen purjehdusklubiin liittymistä en tiennyt siitä yhtään mitään, mutta opin sitten, että onhan sillä

aika miehekäs kuva. (Daisuke)

Tanssikerhoon kuuluva Tatsuya nostaa yllättäen positiivisten mielikuvien esittelyn

jälkeen esille negatiiviset stereotypiat, joita hänellä oli ennen tanssikerhoon liittymistä,

jotka kuitenkin muuttuivat kerhon toimintaa seuratessa. Puheenvuorollaan hän
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merkityksellistää bukatsu-toimintaa erilaiseksi siitä, mitä lajin harrastaminen vapaa-

ajalla hänen mielestään olisi, jolloin hän nimenomaan painottaa harrastusympäristön

vaikutusta itse lajin luonteeseen.

（クラブに入る前に）ダンスはちょっといやんちゃな感じ。やんちゃったら。例えば、夜駅

で踊って、でっかい無聊で踊るを流して、でちょっとスモーキングで、本当は…あっまりよ

くないイメージ。だけど、大学に入って、でクラブ見るとめっちゃいい後輩がいて、みんあ

親切だから。その予想したダンスはクラブと違った。だから、嬉しいね。

(Ennen kerhoon liittymistä) tanssissa oli vähän tuhma fiilis. Tuhma. Esimerkiksi iltaisin asemalla

tanssitaan, valtavassa ikävystymisessä tanssi virtaa, ja vähän tupakansavussa, tosiaan… ei niin hyvä

mielikuva. Kuitenkin, kun menin yliopistoon ja näin klubin toimintaa kōhai-opiskelijat olivat todella

kivoja, kaikki olivat ystävällisiä. Mielikuvieni tanssi oli erilaista klubissa. Siksi olen hyvin iloinen.

(Tatsuya)

Lajiin liitetyistä stereotypioista puhuttaessa haastateltavat luovat bukatsu -toiminnan

motivaatiota pääsääntöisesti individualistisen ajattelutavan kautta. Haastateltavat

puhuvat omasta kehityksestään, toiveistaan itsensä kehittämiselle eivätkä puheellaan

luo tilaa muiden jäsenten olemassaololle ja heidän kehityskaarelleen, mikä viittaa

länsimaiseen urheilukäsitykseen liitettyyn individualistiseen näkökulmaan. Voisimme

puhua ennemminkin aikaisemmin esitellystä pseudo-individualismista, jossa yksilö

näkee olevansa erillään ryhmästä ja sinänsä itsenäinen, mutta ajattelee myös ryhmän

tavoitteita. Pääpaino ajattelussa on itse subjektissa eikä niinkään välineellistetyssä

bukatsu -toiminnassa. Kollektivistinen ajattelutapa on kuitenkin nähtävissä, sillä

esimerkkiaineiston perusteella urheilulajien harrastajat ovat keskenään samanlaisia

klubiharrastuksensa myötä ja puheenvuoroissa rakennetaan ikään kuin pakkoa itsensä

kehittämiselle uudelle asteelle, koska vanhemmatkin opiskelijat ovat niin tehneet.

Karatekerhoon kuuluva haastateltava ei missään vaiheessa haastatteluaan luo

eroavaisuutta modernin länsimaista peräisin olevan cheerleading-lajin sekä

perinteiseksi japanilaiseksi urheilulajiksi mielletyn karaten välillä urheilun kannalta;

puheessaan haastateltava puhuu kaikista yliopiston virallisessa katalogissa urheilun

alaisuuteen listatuista lajeista samanarvoisesti.

Tulevaisuudesta puhuttaessa tanssikerhon jäsen uskoo, että tanssin tuoma ilo pysyy

hänessä yliopistosta valmistumisen jälkeenkin, jolloin hän näiden hyvien tuntemusten

avulla pystyy menestymään myös työelämässä. Haastateltava luo bukatsu-
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tanssitoiminnalle stereotypian, että sillä on mahdollisuus tuoda pitkän tähtäimen ilo

harrastajan elämään.

いい経験いいし、ダンスの楽しさこの気持ちを仕事まで持って行くし。その気持ちで仕事も

うまくやってのけられる。

Hyvä kokemus on hyvä, ja tanssin hauskuuden tuoman ilon aion viedä työelämään mukanani. Näiden

tuntemusten avulla pystyn menestymään myös työssäni. (Tatsuya)
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6 LOPPUPÄÄTELMÄT

6.1 Yhteenveto

Tutkimuksen päätavoitteena oli löytää ja nostaa esille yleisimmät puhediskurssit, joilla

japanilaiset yliopisto-opiskelijat puhuvat urheilupainotteisesta bukatsu-toiminnasta,

sen harrastamisesta ja niihin liittyvistä motivaatiotekijöistä. Tarkoituksena oli myös

tarkkailla, mikäli taustalla olevan teoreettisen viitekehyksen sisällä olevat esitellyt

teoriat pätevät keräämääni aineistoon ja nousevatko näiden teorioiden seikat ylipäänsä

esiin haastateltavien puheenvuoroissa. Lisäksi sekundäärisenä tavoitteena oli saada

selville minkälaisia identiteettirooleja haastateltavat opiskelijat luovat itselleen

puhuessaan bukatsu-urheilutoiminnan harrastamisesta.  Kyseisessä näkökulmassa

otettiin huomioon myös se minkälaista roolia itse bukatsu-toiminnalle haastateltavien

henkilökohtaisella puheen tasolla konstruoitiin näiden elämässä.

Bukatsu-motivaatiosta puhuttaessa esiin nousi lopulta kaksi päädiskurssia:

ihmissuhdediskurssi sekä traditiodiskurssi, ja näiden kahden diskurssin alaisuudessa

oli havaittavissa useita repertuaareja. Kahdesta diskurssista ihmissuhdediskurssia

ilmeni traditiodiskurssia lukumäärällisesti enemmän, mutta molempien diskurssien

alaisuudessa olevia repertuaareja käytettiin jatkuvasti limittäin ja sekoitettiin

puheenvuoroissa yhteen. Vasta aineiston purkuvaiheessa ja analyysiä tehdessäni tulin

huomanneeksi myös sen kuinka minun tulisi ottaa huomioon myös repertuaarit, joita

käytetään puhuttaessa vastakohtaisesti tekijöistä, jotka kadottavat motivaation tai

heikentävät sitä. Pääfokus oli kuitenkin motivaatiossa ja siitä puhumisen diskursseissa

yleisesti jo ihan lukumäärän takia, sillä yleistunnelma haastatteluissa oli kaiken

kaikkiaan tulkittavissa positiiviseksi. Näiden syiden takia en tehnyt jakoa motivaation

tai motivaatiopuutteen välille, vaan päädyin puhumaan molemmista limittäin eri

repertuaareissa. Lisäksi erilaisia repertuaareja ilmeni niin paljon, että olisi ollut

mahdottomuus mainita niitä kaikkia järkevästi, jolloin analyysiosuus supistui

kattamaan vain ne repertuaarit, jotka olivat havaittavissa kaikissa

haastattelupuheenvuoroissa.

Ihmissuhdediskurssin alaisuudessa yleisimmät repertuaarit olivat ystävyysrepertuaari,

perherepertuaari sekä hierarkiarepertuaari. Haastateltavien puheet antoivat ymmärtää

etteivät he olleet aina edes itse täysin varmoja motivaatiotekijöistä, jotka ohjaavat heitä
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lajin harrastamisen pariin ja saavat heidät pysymään mukana toiminnassa koko

yliopisto-opiskelun ajan. Itse bukatsu-toiminnassa harrastetulle lajille ei annettu niin

suurta painoarvoa, kuin mitä haastattelijat loivat puheessaan sen sijaan läheisilleen.

Ystävyysrepertuaarissa bukatsu-toiminta nähtiin nimenomaan väylänä ystävien

saamiseen, jota pidettiin tärkeänä. Ystävyyttä identifioitiin asiaksi, jonka avulla

vältetään esimerkiksi yksinäisyys, eikä esimerkkiaineistossa niinkään ilmennyt

ystävyyden arvostamista sellaisenaan. Eroavaisuuksia ystävyysrepertuaarin

yleisyydestä ei näkynyt sen mukaan, miltä paikkakunnalta haastateltavat olivat alun

perin kotoisin vaan sekä koko ikänsä opiskelukaupungissaan asuneet että vastikään

muuttaneet opiskelijat puhuivat samaan sävyyn ihmissuhteista. Perherepertuaarissa

bukatsu-toiminnan harrastamista perusteltiin perheen miellyttämisellä noudattamalla

näiden antamia neuvoja toiminnan harrastamisen tärkeydestä. Repertuaari ei

yllättävästi nostanut ollenkaan esille mahdollisia pelkotiloja konflikteista, joita

saattaisi ilmetä, mikäli haastateltava ei toimisi vanhempien neuvojen mukaisesti ja

ottaisi osaa bukatsu-toimintaan. Ihmissuhdediskurssin repertuaarien avulla oli

nähtävissä kuinka bukatsu-toiminnan ja sen motivaation puheessa yhtymäkohdat

muihin elämän tärkeisiin osa-alueisiin olivat selkeästi esillä.

Hierarkiarepertuaarissa haastateltavat viittasivat muun muassa senpai-kohai-suhteisiin

ja niiden ilmentymiseen, jotka jota kuinkin vastasivat myös Herzbergin kehittämään

kaksijaksoiseen motivaatioteorian ennustuksia. Lisäksi muut ilmenneet repertuaarit

olivat ominaisuuksiltaan lähempänä Herzbergin teoriaa kuin Vroomin

odotusarvoteoriaa. Hierarkiarepertuaari korosti senpai-opiskelijoiden valtaa

nuorempiin opiskelijoihin, mutta toisaalta painotti kuinka lopullinen päätäntävalta on

itse harrastajalla ja yksilö saattaa päätyä eri lopputulokseen senpai-opiskelijan

haluamasta mielipiteestä, mikäli motivaatioristiriidassa oma henkilökohtainen

mielipide ja sen toteuttaminen on vahvempaa eli motivoivampaa. Naispuoliset

haastateltavat eivät tuoneet miespuolisia opiskelijoita enemmän esille

ihmissuhdediskurssin alaisuudessa ilmeneviä repertuaareja, vaikka olin tehnyt hieman

sen kaltaisia esioletuksia, vaan sen sijaan tehty analyysi toi esille, että molemmat

sukupuolet näkivät ihmissuhteet yhtä tärkeässä valossa. Ihmissuhdediskurssin valossa

harrastajat eivät myöskään rakenna selkeää henkilökohtaista suhdetta bukatsu-

toimintaan, vaan näkevät sen pikemminkin välineenä ihmissuhdekontaktien luomiseen

tai niiden ylläpitämiseen. Ihmissuhdediskurssin alaisuudessa ystävyysrepertuaari
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toistui kaikista repertuaareista eniten.

Traditiodiskurssin repertuaarit olivat japanilainen perinnerepertuaari,

vastuuntuntorepertuaari sekä lajin harrastamiseen liittyvien stereotypioiden

repertuaari. Traditiodiskurssissa korostui enemmän kollektiivinen ajattelutapa ja

bukatsu-toiminnan harrastaminen nähtiin esimerkkiaineiston perusteella

kollektivistisena perinteenä, joka kuuluu japanilaiseen kulttuuripiiriin.

Traditiodiskurssin japanilaisessa perinnerepertuaarissa haastateltavat tulivatkin

painottaneeksi omaa japanilaisuuttaan ja konstruoivat normia, jonka mukaan bukatsu-

toiminta kuuluu oleellisena osana jokaisen japanilaisen opiskelijan elämään.

Haastateltavat olivat tietoisia tekemistään valinnoista ja bukatsu-harrastustoiminnan

motivaatiotekijöistä.

Vastuuntuntorepertuaarissa haastateltavien puheenvuorot korostivat vastuuntuntoa

jotakin auktoriteettia kohtaan – kyseessä saattoi olla oma perhe, yliopiston kaltainen

instituutio tai yleisesti ympärillä oleva yhteiskunta. Repertuaarille tyypillistä oli

kuinka itse bukatsu-toiminnasta ei puhuttu positiiviseen sävyyn, mutta

vastuuntuntoisuutta rakennettiin hyveellisyyden perustaksi ja bukatsu-toiminnan

harrastaminen nähtiin vastalahjana, jonka harrastajat ovat valmiita antamaan

arvostamalle auktoriteetilleen. Repertuaarissa korostui motivaatiota enemmän niin

ikään itsesäätely ja näiden kahden välinen ristiriita. Lisäksi huomattavaa oli kuinka

repertuaari poikkesi muista repertuaareista siten, että ainoastaan siinä nostettiin esille

raha ja sen käyttö, mutta tässä tapauksessa ainoastaan vanhempien suunnalta tullut

raha, joka luo kiitollisuudenvelkaa. Lopuksi lajin harrastamiseen liittyvien

stereotypioiden repertuaarissa haastateltavat korostivat henkilökohtaista kehittymistä,

jota harrastus tuo automaattisesti mukanaan, mutta kollektiiviset normit ja stereotypiat

olivat jatkuvasti esillä.

Lisäksi huomion arvoinen seikka oli kuinka haastateltavat tekivät vaihtoa niin

kutsutun puhekielisen muodon sekä kohteliaan desumasu-muodon välillä. En ollut

yhdenkään haastateltavan läheinen eli heidän niin kutsutussa uchi-sisäpiirissä, jolloin

haastattelutilanne pysyi molemmilla osapuolilla pääasiassa kohteliaassa desumasu-

tyylissä. Omista henkilökohtaisista tuntemuksista puhuttaessa haastateltavat kuitenkin

tuntuivat paremmin unohtavan haastattelutilanteen ja heitä erityisesti koskettavat

tunteisiin vetoavat asiat toivat mukanaan puhekielen, jota tavallisesti käytetään
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läheisten ihmisten kuten perheen ja ystävien seurassa.

6.2 Loppuajatukset

Tutkimuksessa esitelty teoreettinen viitekehys antaa osviittaa siitä, kuinka bukatsu-

toiminta ei ole selkeä yksisuuntainen kulttuuri-ilmentymä Japanissa, vaan pitää

sisällään monia osa-alueita niin yhteiskunnan asettamista käyttäytymisnormeista kuin

japanilaisen urheiluhistorian aspekteista. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut tehdä

kattavaa kuvausta japanilaisesta kulttuurista, mutta samoin Suoninen mainitsee, että

tähän ei tulisi edes pyrkiä varsinkaan suppean aineiston kanssa (kuten tässä

tapauksessa) vaan fokus tulisi keskittää siihen ajatukseen mitkä asiat ovat

kulttuurillisesti mahdollisia (1997: 28).  Analyysiosuus haastatteluineen vahvistaa

ajatusta ja samalla se osoittaa myös sekä motivaatiokäsitteen että motivaatiotekijöiden

monimuotoisuuden. Motivaatio toimintaan ei kumpua vain yhdestä asiasta ja toimija

saattaa olla joko tietoinen tai tiedostamaton seikoista, jotka tuovat hänelle motivaatiota

tai vahvistavat sitä. Lisäksi tutkimus on osoittanut, että tutkijoiden esittämät

motivaatioteoriat eivät ole sovellettavissa jokaiseen tapaukseen. Tämän tutkimuksen

myötä länsimaisen tutkimuksen kentälle on saatu relevanttia tietoa melko vähäiselle

huomiolle jääneestä bukatsu-aiheesta. Tutkimus on ollut evoluutionaarista myös

minulle tutkimuksen tekijänä; vaikka aihepiiri oli itselleni ennestään tuttu, tämä pro

gradu -työ on tekovaiheessa osoittanut myös minulle monipuolisuutensa ja erinäiset

tutkimushaarat, joihin voisin mahdollisen jatkotutkimuksen aiheesta viedä. Lisäksi

tutkimus on vahvistanut aikaisempia mielikuviani Japanin bukatsu-toiminnasta, sen

luonteesta sekä valtavasta monipuolisuudesta.

Tutkimus kuvastaa suoranaisesti pääasiassa vain bukatsu-motivaation

puherepertuaareja, mutta käytännön elämässä tulokset voisivat olla myös

hyödynnettävissä. Tuloksia voisi mahdollisesti soveltaa bukatsu-toiminnan

kehittämiseen ja harrastajien hyvinvoinnin parantamiseen esimerkiksi joukkueen

johtajan taholta, jos tämä saisi tietoonsa nämä puheenvuoroissa yleisimmin ilmenevät

tekijät, jotka puheenvuorojen perusteella motivoivat tai epämotivoivat jäseniä.

Tarkoituksenani on lähettää japaninkielinen tiivistelmä tästä tutkimuksesta

haastateltaville sekä korostaa tutkimuksen käytön potentiaalia käytännön elämään.

Erityisesti toivoisin kuulevani kerhojen erikoisasemassa olevien puheenjohtajien tai

varapuheenjohtajien mielipiteitä asiaan.
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Samoin kuin kulttuurit ylipäänsä myöskään japanilainen kulttuuri itsessään (bukatsu-

toiminnan tavoin) ei ole yhteen paikkaan, aikaan ja ihmisryhmään sidoksissa oleva

määritelmä vaan sillä on erilaisia ilmentymiä niin eri aikakausilla kuin esimerkiksi eri

ikäryhmiä edustavien ihmisjoukkojen keskuudessa. Tämä värikäs historia on kuitenkin

muokannut nykypäivän Japanin sellaiseksi kuin se tänä päivänä heijastuu ja toimii.

Samoin tutkimuksen jälkeen on mielenkiintoista seurata millaiseen suuntaan Japanin

yhteiskunta ja sen kulttuuri sekä näiden ohella bukatsu-toiminta ovat tulevaisuudessa

menossa.

6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet

Humanistisessa tapaustutkimuksessa joudutaan helposti toteamaan, että korrelaatio- ja

kausaalisuhteiden todistaminen on vaikeaa. Tämä pätee myös tähän tekemääni

tutkimukseen. Suullisen puheenvuoromateriaalin perusteella emme voi olla koskaan

esimerkiksi täysin varmoja puhuvatko haastateltavat totta ja rehellisesti omista

tuntemuksistaan.

Lisäksi tämä tutkimus ei ole ollut tyhjentävä vaan tarttumakohtia uusiin näkökulmiin

olisi ollut tarjolla useita. Aihetta olisi tulevaisuudessa mahdollisuus tutkia esimerkiksi

myös sukupuolten välisten eroavaisuuksien näkökulmasta. Ei ole tavatonta, että

japanilaisessa yhteiskunnassa naisille ja miehille asetetut normit ja odotukset ovat

edelleen poikkeavia toisistaan, vaikka sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen

kehittäminen ovat olleet puheenaiheita jopa virallisella tasolla. Samoin japanin kieli

on vahvasti sukupuolittunutta, jossa jopa puhujan käyttämä leksikko eroaa tämän

sukupuolesta riippuen. Tällä seikalla voi olla vaikutusta mihin tahansa puhetapaan,

jolloin se tulisi ottaa huomioon myös tämän kaltaisessa motivaatiotekijöihin

linkittyneessä kaikille tutun bukatsu-toiminnan keskustelussa. Samoin murretutkimus

voisi olla paikallaan; perustyylin ja kohteliaan desumasu-tyylin vaihtelevuus puheessa

voi olla myös alueriippuvaista. Tässä tutkimuksessa keskityttiin vain

kotipaikkakunnan tuomiin taustavaikutuksiin esimerkiksi ihmissuhteiden kannalta.

Myös haastatteluaineiston kerääminen ainoastaan Kansain alueelta voi olla pois

sulkeva ominaisuus; vilkkaammassa Tokion ympäristössä bukatsu-toimintakulttuuri

voi olla jossain määrin poikkeavaa Kansaissa totutuista tavoista.
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Tutkimukseni oli rajoittunut vain muutamaan urheilulajiin, mutta jatkotutkimuksessa

erityisen kiinnostavaa olisi päästä seuraamaan esimerkiksi laajojen jäsenmäärien sekä

usean yliopiston lukumäärällisesti suosituimpia kerhoja eli tenniskerhoja ja tehdä

haastatteluja näiden jäsenten kanssa. Samoin suositun Japanin kansallisurheilulajiksi

nousseen baseballin harrastajien motivaatiotekijät saattavat olla poikkeavia siitä, mitä

olen aikaisemmin kuullut muiden lajien harrastajilta. On lisäksi mahdollista, että

syvähaastattelut aikaisemmin käydyistä haastatteluista olisivat tuoneet uusia

ulottuvuuksia diskursseihin ja niiden alla ilmeneviin repertuaareihin.

Mielenkiintoisena lisäaspektina voisi ottaa entistä selkeämmin huomioon Tanakan

(2008) tavoin kuinka viime vuosina Japani on ollut murrostilassa, kun tasa-arvopuheen

yhteydessä perinteinen japanilaisen naisen asema on myös kokenut suurta muutosta.

Samoin perinteiset ydinperhemallit ideaaleina perhekäsityksinä ovat entistä enemmän

murtuneet, jolloin teoriaosuudessa esitelty pohdinta japanilaisten elämänvaiheiden

selkeästä samanlaisesta jakaantumisesta on varmasti myös muuttunut. Tanakan

tutkimus sijoittuu vuodelle 2008, jolloin muutosta siitä on mahdollisesti tapahtunut.

Myös urheilun harrastamisesta alun alkaen lähtenyt klubikulttuuri on siirtynyt entistä

kauemmaksi urheilusta ja suosituimmat klubit viime vuosina ovat perinteisesti olleet

kulttuuriin ja taiteeseen painottuvia; tästä prosessista olisi mielenkiintoista ottaa lisää

selvää ja tehdä mahdollista vertailevaa tutkimusta näiden kahden haaran

motivaatiotekijöiden välillä. Ylipäänsä pidempiaikainen etnografinen tutkimus olisi

varmasti varteenotettavaa bukatsu-tutkimuksen laajalla kentällä.
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8 LIITTEET

8.1 Teemahaastattelun runko

Teema 1 : Haastateltavien taustatiedot
- ikä, monennen vuoden opiskelija, mikä yliopisto, kotipaikkakunta
- missä bukatsu-urheilutoiminnassa mukana ( myös kuinka monennetta vuotta)
- onko erityisasemaa/statusta kyseisessä klubissa

Teema 2 : Haastateltavan kokemukset bukatsu-toiminnan harrastamisesta ja
sen arjesta
- miksi päätyi liittymään kyseiseen kerhoon
- onko harrastamallaan lajilla ollut tuttuja harrastajia (vanhemmat, sisarukset, ystä-
vät)
- millaisia mielikuvia tai tavoitteita oli bukatsu-toiminnasta ennen yliopistoa, ovatko
toteutuneet
- millaisia mielikuvia tai tavoitteita oli juuri tästä kerhosta, ovatko toteutuneet
- mikä on opiskelun, bukatsu-toiminnan, mahdollisen osa-aikatyön ja vapaa-ajan
suhde tällä
hetkellä
- kuinka paljon aikaa menee bukatsu-toimintaan viikossa
- onko bukatsu-toimintaan kuluvaa aikaa liian paljon/liian vähän/sopiva
- onko bukatsu-toiminta muuttanut vapaa-aikaa, miten
- miten näkee eroavansa bukatsu-harrastajana kyseisen lajin varsinaisista (am-
matti)urheilijoista

Teema 3 : Haastateltavan tunteet bukatsu-toiminnasta ja sen jäsenistä
- minkälaiset välit kerhon jäsenillä on keskenään tai millaisia statuksia eri jäsenillä
on, miten ne ilmenevät
- mitkä asiat ovat parasta kerhossa
- onko helppo näyttää omia tunteitaan
- ovatko esiintymiset/kilpailut tärkeitä
- onko koskaan tuntenut stressiä tai ylikuormittumisen tunnetta kerhosta, milloin ja
miksi
- onko tuntenut halua lopettaa kerhossa joskus, miksi
- onko koskaan tuntenut epämiellyttäviä tuntemuksia harjoituksiin menemisistä
- tunteeko että muut jäsenet ovat tämän ystäviä, ovatko nämä tärkeitä haastatelta-
valle
- mitä mieltä olisi, jos joku jäsenistä lopettaisi kerhon

Teema 4 : Haastateltavan näkemykset tulevaisuudesta
- kuinka kauan aikomuksena harrastaa kyseistä bukatsu-toimintaa
- miten suhtautuu ajatukseen kerhosta lopettamiseen, kun valmistuu yliopistosta
- aikooko jatkaa kyseisen lajin harrastamista vapaa-ajalla työllistymisen jälkeen,
miksi/miksi



97

8.2 Saatekirje haastateltaville

日本の大学生の部活動のモチベーションに関する研究

今回、面接調査にご協力いただき、誠にありがとうございます。私はフィ

ンランドのヘルシンキ大学の世界文化学科の東アジア研究専攻（日本学）の

大学院生です。

現在、修士論文において、日本の大学生の部活動（サークル活動を含みま

す）に関するモチベーションについて研究しています。日本の大学生が部活

動に対して、どのような考えを持っているのか、またそれをすることの意

義、などについて調査することで、現代の日本の大学生の部活動に対する意

識について分析・考察したいと考えております。

面接調査はインタビュー形式です。事前準備は必要ございません。調査の

記録のため、調査はすべて録音させていただきますが、録音資料を第三者に

公開することはいたしません。インタビューにかかる時間は45分程度を予定

しております。

なお、この面接調査のデータは私の修士論文とそれに関連する学術研究に

使用させていただきます。分析の結果は修士論文やその他の学術論文、研究

発表等の形で公開しますが、個人を特定できるような形でデータを公表する

ことはありません。また、調査で得た個人情報をその他の目的に流用した

り、第三者に公開することは一切ありません。

ご質問やお問合せは、下記のメールアドレスにご連絡をお願いいたしま

す。（もちろん日本語でＯＫです。）

アンニカ・ヴェッロネン

annika.vellonen@helsinki.fi

ご多忙とは存じますが、なにとぞご協力のほど、よろしくお願い申し上げ

ます。重ねてご協力に感謝申し上げます。

アンニカ・ヴェッロネン Annika Vellonen

ヘルシンキ大学 大学院

世界文化学科 東アジア研究専攻（日本学)


